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Ο στωικισμός είναι μία από 

τις μείζονες φιλοσοφικές 

σχολές της ελληνιστικής 

περιόδου.  

 

Ιδρύθηκε από τον Ζήνωνα 

τον Κιτιέα (από την 

Λάρνακα της Κύπρου) στις 

αρχές του 3ου αιώνα π. Χ. 

 



 

 

Ο Ζήνων ήταν μαθητής 

του Κυνικού φιλοσόφου 

Κράτητα (265–285 π. Χ.) 

Οι κυνικοί απέρριπταν 

όλες τις συμβατικές 

επιθυμίες και απολαύσεις 

(για πλούτο, δόξα, 

σωματικές ηδονές) και 

πρότειναν μία ζωή 

ασκητική, λιτή και 

αντισυμβατική που 

περιφρονεί δηλαδή τις 

κοινωνικές συμβάσεις. 

 



• Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που εισέπραξε ο 

Ζήνων από τον κυνικό Κράτη είναι πως η φιλοσοφία 

δεν είναι μόνο βιβλία και γνώσεις, αλλά τρόπος ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 



• Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που εισέπραξε ο 

Ζήνων από τον κυνικό Κράτη είναι πως η φιλοσοφία 

δεν είναι μόνο βιβλία και γνώσεις, αλλά τρόπος ζωής. 

• Αυτή η άποψη ξεκινάει από τον Σωκράτη, ότι ο 

φιλόσοφος έχει ουσιαστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, 

να διαπαιδαγωγεί ἔργῳ καὶ λόγῳ.  

 

 

 

 

 



• Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που εισέπραξε ο 

Ζήνων από τον κυνικό Κράτη είναι πως η φιλοσοφία 

δεν είναι μόνο βιβλία και γνώσεις, αλλά τρόπος ζωής. 

• Αυτή η άποψη ξεκινάει από τον Σωκράτη, ότι ο 

φιλόσοφος έχει ουσιαστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, 

να διαπαιδαγωγεί ἔργῳ καὶ λόγῳ.  

• Από τον Κράτη ο Ζήνων κράτησε και κάτι άλλο: την 

παρρησία και αθυροστομία, όπως και το να δίνει 

καυστικές απαντήσεις (δηκτικότητα, από το δάκνω 

δηλαδή ‘δαγκώνω’). 

 

 



• Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που εισέπραξε ο 

Ζήνων από τον κυνικό Κράτη είναι πως η φιλοσοφία 

δεν είναι μόνο βιβλία και γνώσεις, αλλά τρόπος ζωής. 

• Αυτή η άποψη ξεκινάει από τον Σωκράτη, ότι ο 

φιλόσοφος έχει ουσιαστικό ρόλο μέσα στην κοινωνία, 

να διαπαιδαγωγεί ἔργῳ καὶ λόγῳ.  

• Από τον Κράτη ο Ζήνων κράτησε και κάτι άλλο: την 

παρρησία και αθυροστομία, όπως και το να δίνει 

καυστικές απαντήσεις (δηκτικότητα, από το δάκνω 

δηλαδή ‘δαγκώνω’). 

• «τὸ μὲν σῶμα παρὰ σοὶ ἔσται, ἡ δὲ ψυχὴ παρὰ 

Στίλπωνι» (Διογένης Λαέρτιος 7.24) 



• Ο δεύτερος δάσκαλος του Ζήνωνα ήταν ο Στίλπων 

που ανήκε στη Μεγαρική σχολή (ιδρυτής της ο 

Ευκλείδης από τα Μέγαρα, μαθητής του Σωκράτη 

[Ευκλείδης ο Μεγαρεύς όχι Ευκλείδης ο Αλεξανδεύς, ο 

γνωστός γεωμέτρης που είναι μεταγενέστερος). 

 

• Οι Μεγαρικοί [γνωστοί και ως Εριστικοί ή Διαλεκτικοί]  

υποστήριζαν έναν συνδυασμό της σωκρατικής και 

της ελεατικής φιλοσοφίας.  

 

 



• Η πιο γνωστή διδαχή των Μεγαρικών που μας 

σώζεται είναι αποδίδεται στον Διονύσιο τον 

Χαλκηδόνιο (ένας από τους εκπροσώπους της σχολής, 

που έδωσε και την επωνυμία ‘Μεγαρικοί’) κατά τον 

Διογένη Λαέρτιο. 

 

«ouÂtoj eÁn  to\ a)gaqo\n a)pefai¿neto polloiÍj o)no/ masi 

kalou/menon: o(te\ m e\n ga\r fro/nhsin, o(te\ de\ qeo/n,  

kaiì aÃllote nou=n k aiì ta\ loipa/.» (Διογένης Λαέρτιος 

2.105.9–106.11) 

 

 



• Ο Ζήνων δεν πήγε κοντά μόνο σε εκπροσώπους των 

Σωκρατικών σχολών αλλά πήγε και στην Ακαδημία, 

όπου διδασκόταν κυρίως η πλατωνική φιλοσοφία. 

• Το 301/300 π. Χ. ο Ζήνων παρουσιάζει την δική του 

κοσμοθεωρία διδάσκοντας στην Ποικίλη Στοά της 

αθηναϊκής Αγοράς. 

 

 

 

 

 





Διάδοχος του Ζήνωνα είναι ο Κλεάνθης ο Άσσιος, από 

την Άσσο της Τρωάδος (331/330–232/231 π. Χ.), 

πυγμάχος στο επάγγελμα. 

• Αναλαμβάνει μετά τον θάνατο του Ζήνωνα το 262 π. 

Χ. και μένει επικεφαλής της Στοάς για 32 χρόνια. 

• Συμβολή στην φυσική και την ηθική. 

• Πανθεϊσμός: ο θεός δεν είναι ανθρωπομορφικός, αλλά 

βρίσκεται μέσα σε όλα, δεν είναι διαχωρισμένα η ύλη 

και το πνεύμα. Επηρέασε τον Spinoza. (μονισμός) 

 

 

 



Χρύσιππος (280–206 π. Χ.) 
 

 

• Διάδοχος του Κλεάνθη, 

επικεφαλής της Στοάς. 

• Συστηματοποίησε τη 

διδασκαλία των Στωικών.  

• Του αποδίδονται κάπου 750 

έργα από τα οποία σώζονται 

μόνο ελάχιστα αποσπάσματα. 

• Είναι ο θεμελιωτής της 

προτασιακής λογικής ως 

επιστήμης (απώτερη αφετηρία 

είναι πάντα ο Αριστοτέλης). 

 



• Η ίδρυση της Στοάς αποτελεί απάντηση στον 

Επίκουρο και τον επικουρισμό (Επίκουρος 341–270 π. 

Χ., ίδρυση του Κήπου το 306 π. Χ.) 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

• Τετραφάρμακος 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

• Τετραφάρμακος 

 

o ἄφοβον ο θεός 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

• Τετραφάρμακος 

 

o ἄφοβον ο θεός 

o ἀνύποπτον ὁ θάνατος 

 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

• Τετραφάρμακος 

 

o ἄφοβον ο θεός 

o ἀνύποπτον ὁ θάνατος 

o καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΜΟΣ 

• ζῆν ἡδέως (ηδονισμός) 

 

• Τετραφάρμακος 

 

o ἄφοβον ο θεός 

o ἀνύποπτον ὁ θάνατος 

o καὶ τἀγαθὸν μὲν εὔκτητον 

o τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκαρτέρητον 

 

 


