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Στην Φιλοσοφία τοϋ Επίκτητου ή έννοια τοϋ αλλότριου γενικεύεται για να 
συμπεριλάβει το ίδιο το περιεχόμενο της ζωής για τρεις κυρίους λόγους: 

1. Για να διαγράψη τα όρια της ανθρώπινης ελευθερίας. 2. Για να παρηγό
ρηση τον άνθρωπον που εμπλέκεται στις αναπόφευκτες προκλήσεις και αναμετρή
σεις τοϋ βίου. 3. Για να συνάψη τη Φιλοσοφία με τή Θεολογία μέ λογικούς και με
ταφυσικούς ορούς πού αίρουν τα αδιέξοδα των διανθρωπίνων αναμετρήσεων ή 
των αναμετρήσεων τού ανθρώπου μέ ανορθολογικούς, κοινωνικούς και φυσικούς 
παράγοντες. 

Ό διατυπωθείς ορισμός τού αλλότριου στις Διατριβές είναι σαφής. Ή 
ανθρώπινη περατότητα περιορίζει τή σφαίρα της διαχείρισης και της κυριαρχίας 
όλων των αγαθών ακόμη και αυτού τοϋ ανθρωπίνου σώματος, «ό γαρ οϋκ εστίν 
επί σοι παρασκευάσαι ή τηρήσαι δτε θέλεις, τοϋτο άλλότριόν εστίν»1. 

Ή σκοπιμότητα μιας τέτοιας γενίκευσης της έννοιας τοϋ αλλότριου εξυπηρε
τεί την αυτογνωσία και τήν αναγωγή στή σφαίρα τοϋ πρώτου αιτίου για να άπο-
τιμηθή και να έκτιμηθή ή πορεία τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Ό μόνος τρόπος 
για να περιφρουρηθή ή ισορροπία της συνειδήσεως είναι ή συνειδητοποίηση της 
ξενικότητας τοϋ κόσμου και της αυτονομίας της ζωής τοϋ ΐδιου τοϋ άτομου. 'Από 
μια τέτοια βιούμενη σκέψη προκύπτει ή ανάγκη της άπομακρύνσεως της όρεξης 
και της προσπάθειας για τήν οικειοποίηση ξένων πραγμάτων. Ό άνθρωπος πού 
διαλέγει τον αντίθετο δρόμο, να ορέγεται δηλαδή και να προσπαθή να κατάκτηση, 
θνητός ων, πράγματα πού δεν εμπίπτουν στην Ικανότητα του να τα δημιουργή, νά 
τα συντηρή ή νά τα παρασκευάζη, γίνεται αιχμάλωτος καί δούλος μιας ατελέσφο
ρης προσπάθειας2. 

Ό χαρακτήρας αυτής της θετικής σημασιολογικής προσέγγισης τοϋ αλλότρι
ου ξεκινά άπό τήν απόλυτη άποψη οτι ó άνθρωπος δεν εξουσιάζει ακόμη και τό 
σώμα του και επεκτείνεται στην απόλυτη επίσης θέση οτι ή εκ τούτου απορρέου
σα ποικιλότροπη αναγκαιότητα αντισταθμίζεται άπό τήν ψύχραιμη αποδοχή της 
καί τήν αντίρροπη λογική εξάρτηση της από τον Θεό. Στο σημείο αυτό ό Έπίκτη-

1. Έπίκτ. Διατρφαί IV 1, 74, 137r. 
2. Έπίκτ. Διατρφαί IV 1, 74, 137r. 
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τος με μια αποφασιστική διαπροσωπική προστακτική απαιτεί άπο τον φιλόσοφο 
να διαχειρισθή τις εκάστοτε συνθήκες μέ σύνεση και μεγαλοψυχία. Το ονάριο, σε-
σαγματωμένο, όπως χαρακτηρίζεται το σώμα, είναι άλλοτε στρατιώτης κι άλλοτε 
εντεταλμένο σε αγγαρεία. 'Οπωσδήποτε όμως διατελεί όπως και όσο του επιτρέ
πεται. Υποδεέστερα ακόμη σε αξία και ως εκ τούτου ανάξια να απασχολούν τήν 
προσοχή τοΰ άνθρωπου εΐναι εκείνα τα αντικείμενα πού εξυπηρετούν το σώμα π.χ. 
χαλινάρια, κριθή, σαμάρια, υποδήματα. "Αν κανείς έπιμείνη να τα κράτηση, κιν
δυνεύει να χάση και το ονάριο. 

Εΐναι φανερό οτι ή λογική περί τοΰ αλλότριου στρέφεται και διερμηνεύει δύο 
κυρίως επίπεδα. Τους διανθρώπινους συσχετισμούς μέ τις διαφορές, τις ποικιλίες 
στις φυσικές και στις επίκτητες επιδόσεις, στον πλούτο, στα σωματικά χαρίσματα, 
στις κοινωνικές διακρίσεις και στην αδυναμία τού άνθρωπου απέναντι στην επέ
λαση φυσικών και αστάθμητων παραγόντων, ασθένεια, φυσικά καταστροφικά γε
γονότα. Βεβαίως ή επιχειρηματολογία πού αναπτύσσεται στα επίπεδα αυτά επι
διώκει να απελευθέρωση τον άνθρωπο από κάθε φοβία και νά τον έμπνευση μέ πί
στη στην ομορφιά της ζωής και στην αυτάρκεια. Γι' αυτό στα δύο αυτά επίπεδα 
δράσης, της αλλοτρίωσης ώς διαδικασίας εξέλιξης και συγκρότησης τού ανθρωπί
νου βίου, αντιπαρατάσσεται ενα επίπεδο απρόσβλητο άπο τις συμβατικότητες και 
τις διαφορές. Άνεπιβούλευτο, ακώλυτο και αυτόνομο είναι το κομμάτι έκεΧνο τού 
εαυτού, ó χώρος οπού ή ουσία τού αγαθού και τού κακού εναπόκειται στον ίδιο 
τον άνθρωπο. Αυτό δέν εξουσιάζεται άπο κανέναν, κανείς δέν μπορεί νά το εμπό
διση ή νά το αφαίρεση. Ή προοδευτική πορεία της στωικής σκέψης τοΰ Επίκτη
του άπό το ασταθές πεδίο δράσης της αλλοτρίωσης στην σταθερή αναφορά στο 
αυτεξούσιο τοΰ άνθρωπου και στο παντοδύναμο θέλημα τοΰ θεού επιτυγχάνεται 
μέ τήν δογματική κρίση. Δύο δογματικές κρίσεις αποτελούν τους μοχλούς της πο
ρείας αυτής, ή απόλυτη αύτεξουσιότητα τοΰ ανθρώπου και ή παντοδυναμία τοΰ 
θεού. Ή εμπιστοσύνη της στωικής φιλοσοφίας στην ανθρώπινη αύτεξουσιότητα 
τονίζεται μέ ένα άντιδιαστέλλοντα λόγο ανάμεσα σέ αυτήν και στην παντοδύναμη 
ύπαρξη τοΰ Θεού. Όπως κανείς δέν μπορεί νά έξουσιάση, νά άνατρέψη, νά εμπό
διση ή νά αφαίρεση τον Θεό, έτσι δέν μπορεί νά αναίρεση το δικαίωμα στον 
άνθρωπο νά άποφασίζη μόνος του. 

Σαφής είναι ή διάκριση και ή διαφορά τού ειδικού ατομικού χώρου άπό τον 
καθολικό χώρο τού γίγνεσθαι. Ή έννοια της αλλοτρίωσης, πού περιορίζει το άτο
μο αυστηρά σέ δσα τό αφορούν, τοΰ ενισχύει ταυτόχρονα τήν ελευθερία στην ηθική 
συμπεριφορά και στην κοινωνική του συναναστροφή. Στην ενίσχυση αυτής της 
προοπτικής κινείται και ή φιλοσοφική επιχειρηματολογία. Ή αληθινή φιλοσοφική 
μέθοδος είναι εκείνη πού υποδεικνύει στο άτομο τήν όδό τής ελευθερίας. 'Αρχή της 
φιλοσοφίας θεωρείται ή συναίσθηση τής αδυναμίας και τής ασθένειας τού άτομου 
σέ σχέση μέ τα πράγματα. Γι' αυτό αρχή τής φιλοσοφίας είναι επίσης ή συνειδη
τοποίηση τής σύγκρουσης μεταξύ τών ανθρώπων και ή αναζήτηση τής αρχής τής 
σύγκρουσης αυτής. Ή φιλοσοφία επιμένει στον έλεγχο τής κοινής γνώμης, στην 
κριτική τής «δόξας» και στην εφεύρεση ενός κανόνα, όπως ακριβώς αυτός λει-
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τουργεΧ στην ισορροπία της ζυγαριάς ή στο νήμα της στάθμης για να διακρίνωμε 
το ευθύ από το στραβό. 

Ή διερεύνηση των ονομάτων και ó ορισμός των βασικών εννοιών αποτελούν 
δικλείδα ασφαλείας για τον καθένα, ó όποιος χρησιμοποιεί τίς έννοιες άλλα δεν 
τις κατανοεί. Ή άγνοια για τίς αναγκαιότατες και μέγιστες έννοιες, οι όποιες οδη
γούν στην ευδαιμονία απομακρύνει από την υγιή αντίληψη περί των πραγμάτων 
και την αποδοχή τοΰ σωστού δόγματος. Τί είναι Θεός και τί είναι άνθρωπος, τί 
είναι αγαθόν και κακό, πού είναι οι ορμές οι άσύμφωνες με τή φύση ή οι ταπεινές 
εκκλήσεις, είναι βασικά ερωτήματα πού ζητούν ακριβή καί σαφή απάντηση3. 

Βεβαίως οι απαντήσεις και οι διαμειβόμενοι διάλογοι μεταξύ των ανθρώπων 
για τά ζητήματα αυτά μοιάζουν να κινούνται, όπως τα προϊόντα στο πανηγύρι. 
ΈκεΧ προσάγονται να πουληθούν κτήνη καί βόες, οι δέ πολλοί τών ανθρώπων 
έρχονται άλλοι για να πουλήσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Λίγοι είναι αυτοί 
πού έρχονται γιά να παρατηρήσουν τό πανηγύρι, πώς γίνεται, γιατί καί ποιοι δη
μιούργησαν τό πανηγύρι καί γιά ποιο λόγο. Στην περίπτωση τών ηθικών αναζη
τήσεων συμβαίνει κάτι παρόμοιο. "Αλλοι συμπεριφέρονται ως κτήνη καί δέν 
φροντίζουν γιά κάτι περισσότερο από τήν τροφή τους. "Αλλοι επίσης αφοσιώνον
ται στην περιουσία καί στους αγρούς, στους δούλους καί σέ άλλες παρόμοιες 
ασχολίες πού δέν είναι κάτι περισσότερο άπό τήν τροφή τών ζώων. Λίγοι είναι 
οι πανηγυρίζοντες φιλοθεάμονες άνθρωποι. Αυτοί προβληματίζονται. Τί είναι ó 
κόσμος; Ποιος τον διοικεί; Ό προβληματισμός αυτός αβίαστα οδηγεί στην απάν
τηση μέ τον συγκριτικό συλλογισμό. "Αν ó οίκος ή ή πόλις δέν μπορούν νά δια
τηρηθούν έστω γιά λίγο χωρίς διοικητή καί επιμελητή, αυτό τό τεράστιο καί όμορ
φο κατασκεύασμα δέν μπορεί νά διοικείται τόσο εύκοσμα τυχαία. Υπάρχει επο
μένως ó διοικητής. Ή απάντηση αύτη οδηγεί, φυσικά, στην αναζήτηση τού προσ
διορισμού τής σχέσης τού άνθρωπου μέ τον διοικητή αυτόν. Οί στοχαστές αυτοί 
εΐναι οί πάσχοντες τής πανηγύρεως, οί όποιοι καταγελώνται υπό τών πολλών, 
όπως οί θεατές υπό τών έμπορων, όπως τά αναίσθητα κτήνη καταγελούν όσους 
θαυμάζουν κάτι διαφορετικό άπό τό χορτάρι4. Βεβαίως ó άνθρωπος είναι «.φιλο-
θέωρον ζφον». Γι' αυτό είναι αισχρό νά θεωρή τά πράγματα όπως οί δραπέτες5. 
Στην προσπάθεια τής θεωρίας συνεργεί ή έμφυτη ή διαφορετικά ή a priori γνω
στική εμπειρία σέ σχέση μέ τά ηθικά ζητήματα. Ό άνθρωπος, ένώ αποκτά μέ τή 
μελέτη τήν επιστημονική γνώση, διαθέτει έμφυτη τή γνώση τού αγαθού καί τού κα
κού, τού καλού καί τοΰ αισχρού, τοΰ πρέποντος καί τού άπρεπους, τοΰ προσή
κοντος καί τοΰ αναγκαίου, τοΰ δέοντος καί τοΰ μη δέοντος6. Ή ενεργοποίηση καί 
ή πρακτική εφαρμογή αυτής τής ηθικής γνώσης όδηγεΧ στην τέλεια κατάσταση τήν 
ψυχή, ή όποια περιγράφεται μέ τρία ουσιαστικά: «αταραξία, αφοβία, ελευθερία»1. 

3. Έπίκτ. Διατριβαί II, 14, 29, 60V, 20-22. 
4. Έπίκτ. Διατριβαί Π, 14, 26, 61r, 26-29. 
5. Έπίκτ. Διατρφαί Ι, 29, 55, 112, 58. 
6. Έπίκτ. Διατριβαί II, 11, 1, 55r, 3-6 καί Διατριβαί II, 11, 12, 55V. 13. 
7. Έπίκτ. Διατριβαί II, 1, 19, 43r, 20-22. 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι χαρακτηριστικά παιδευθέντος άνθρωπου, ó οποίος 
εΐναι και ελεύθερος. 

Ή ελευθερία ώς ύψιστη αρετή και επίτευγμα παιδείας αναφέρεται στους παι-
δευομένους καί στους παιδαγωγούς. Οί παιδαγωγοί μέ το δικό τους παράδειγμα, 
ζώντες δηλαδή οί ίδιοι ώς νεκροί ή ώς ελεύθεροι, αναπαράγουν στο ίδιο σχήμα 
τους μαθητές του. Ό Επίκτητος περιγράφει τους παιδαγωγούς της εποχής του, 
μιας εποχής κατ' εξοχήν εύδαιμονιστικής, ώς νεκρούς καί υπεύθυνους για τή δη
μιουργία νεκρών ανθρώπων. "Ανθρωποι, «κοιλίαι, έντερα και αιδοία» γεμάτοι φό
βους καί ανασφάλειες8. Είναι οί άνθρωποι πού υποβιβάζουν το γεγονός της ζωής 
στην κατώτερη στάθμη της, διαλογίζονται ταπεινά καί άγενώς περί εαυτών, δε
σμεύουν τήν ψυχή στα δεσμά του σώματος, της περιουσίας καί τών αναγκαίων για 
τήν οικονομία καί τήν αναστροφή του βίου. 

'Αντίθετα ή αληθινή παιδεία προϋποθέτει τήν απαλλαγή άπό τα δεσμά αυτά 
καί τήν κατανόηση της συμπαντικής τάξης. Ή εικόνα της παλίντονης συμπαντικής 
αρμονίας, θέρος-χειμώνας, κίνηση-στάση, άρετή-κακία, επαναλαμβάνεται στον 
ανθρώπινο βίο, στα σώματα καί τα μέλη τους, στην περιουσία καί στους συντρό
φους9. Μέσα στο καθολικό γίγνεσθαι ορίζεται ó άνθρωπος ώς μικρογραφία του 
κόσμου, μετέχει της κοινωνίας, ή οποία προέρχεται εκ τών Θεών καί τών ανθρώ
πων. Μετέχει επίσης της πόλεως οπού ανήκει, ή οποία μιμείται τό σύμπαν10. Συμ
παντική πόλις, φυσική πόλις καί κοινωνία εΐναι οί οροί πού προκύπτουν άπό τήν 
στωική ανατομία του κόσμου. Ή παιδεία βοηθεΧ τον άνθρωπο να κατανόηση τήν 
ανατομία αυτή καί να συνειδητοποίηση τήν θέση του καί τήν σχέση του μέ τήν 
συμπαντική τάξη. Ή φιλοσοφία εγείρεται μέ τήν αυτογνωσία. Τήν γνώση τού ηγε
μονικού ώς προς τό «πώς έχει». Ή επίγνωση τών ανθρωπίνων ορίων προφυλάσ
σει τον άνθρωπο άπό τις ριψοκίνδυνες αναμετρήσεις". Ή μετριοπάθεια αυτή είναι 
επίτευγμα καί περιεχόμενο παιδείας. Ή γνώση της φύσεως δέν αποσκοπεί στην με
ταβολή της φυσικής τάξεως. Πολύ περισσότερο δέν αποσκοπεί στην βελτίωση της. 
'Αντίθετα αποβλέπει στή βαθιά αποδοχή τής φύσης καί τής φυσικής πορείας τών 
πραγμάτων, ώστε αναπόφευκτα να τοποθετείται ή προσωπική επιθυμία σέ αυτά μέ 
καθαρότητα12. Αυτό σημαίνει τήν σαφή διάκριση τού αυτεξουσίου καί τού αλλό
τριου, τών κωλυτών καί τών ακώλυτων, τών προαιρετικών καί τών άπροαιρέτων13 

αγαθών. Ό άνθρωπος στο επίπεδο αυτής τής λειτουργίας θεωρείται ελεύθερος. 
Κύρια γνωρίσματα τους είναι ή αφοβία καί ή αυτάρκεια. Μέ τήν απομάκρυνση τής 
προσδοκίας καί τής επιθυμίας τού αλλότριου απομακρύνεται καί ò φόβος. Ό φι
λόσοφος αρκείται στα προαιρετικά αγαθά τα οποία υπάρχουν καί τα κατέχει. Δέν 

8. Έπίκτ. Αιατρφαί Ι, 9, 20, 15V, 25-27. 
9. Έπίκτ. Αιατρφαί Ι, 12, 16, 19V, 15-20. 
10. Έπίκτ. Αιατρφαί Π, 5, 29, 48r, 26. 
11. Έπίκτ. Αιατρφαί Ι, 26, 33r, 15. 
12. Έπίκτ. Αιατρφαί Ι, 12, 16, 19V, 17-18. 
13. Έπίκτ. Αιατρφαί VI, 80. 
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επιθυμεί και δεν προσδοκά τα άπροαίρετα, ώστε να μην παραχωρή δικαιώματα 
στο άλογο μέρος της ψυχής το όποιο είναι πιεστικό και άμετρα απαιτητικό14. 

Ή εκτενής αυτή συλλογιστική διατυπώνει επιχειρήματα από τα οποία προ
κύπτει αυτονόητα ή ισοτιμία μεταξύ των ανθρώπων. Ή ανισότητα οφείλεται στον 
φόβο. Ό φόβος γεννιέται από δύο αιτίες. 'Από τήν έκφραση της επιθετικότητας και 
τήν διαφορά των φυσικών προδιαγραφών, ύπέροχος-ύποδεέστερος, και από τήν 
ικανότητα δημιουργίας, συντήρησης ή αφαίρεσης τών όντων και τών πραγμάτων. 
Ή πρώτη αιτία προσιδιάζει στα ζώα, ενώ ή δεύτερη στον θεό. Στους ανθρώπους 
δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο στην όψη, στή λαλιά ή στην γενικότερη συμπεριφορά 
έκλυτικό φόβου. ΟΙ άνθρωποι εΐναι ίσοι μεταξύ τους, τους εξουσιάζουν ó θάνα
τος και ή ζωή, ή ηδονή καί ó πόνος15. Ή δυστυχία και ή ανισότητα μεταξύ τών 
ανθρώπων υφίστανται άπό τήν προσήλωση τους στα υλικά αγαθά ή όταν αυτά 
τους αφαιρούνται. Ό θαυμασμός για τον πλούτο και τό κάλλος εγείρει τήν κλοπή, 
τήν απάτη και τή μοιχεία16, τις κακές σχέσεις καί τα ανθρώπινα πάθη. Γι' αυτό ή 
παιδεία διαλαμβάνει ώς όπλο της τήν προαίρεση. Τήν αντιπαραθέτει σέ όσες εξω
τερικές δυνάμεις προσβάλλουν τον άνθρωπο. Ή ανθρώπινη προαίρεση έκ φύσεως 
είναι ακώλυτη καί άνανάγκαστη17. Ή προαίρεση επιμελείται τών πάντων, αναιρεί 
ακόμα τον Ιδιο τον άνθρωπο. Ή πλήρης ηγεμονία της προαιρέσεως επί τοΰ 
ανθρώπου αποδεικνύεται μέ τα εκούσια μαρτύρια καί τις ποικίλες ασκήσεις. Είναι 
ή μόνη δύναμη πού δεν αναιρείται άπό άλλο παράγοντα έξω άπό αυτήν. Για τον 
λόγο αυτόν ταυτίζεται απόλυτα μέ τήν αρετή ή τήν κακία18. Γι' αυτό ή στωική αγω
νιστική στρέφεται σταθερά σέ μία κατεύθυνση: στην μετάθεση τού ανθρωπίνου θε
λήματος άπό τις προσωπικές επιλογές στις δοτές άπό τον Θεό συνθήκες, καί στην 
ταύτιση της ατομικής μέ τή θεία προαίρεση. Μοχλός στην προσκατάταξη αυτήν 
αναδεικνύονται τα δόγματα ώς θεωρητική καί προαιρετική τοποθέτηση στην κα
τεύθυνση αυτή. "Ετσι, αναπόφευκτα, πάθη, περιουσία, φήμη, τιμές, τέκνα, αρχές, 
αδελφοί, φίλοι, σύμπασα ή εξωτερική πρόκληση αποκτά αυτονομία καί απόσταση 
ασφαλείας άπό τον άνθρωπο. Τό περιβάλλον πληγώνει εκείνους πού επενδύουν σέ 
αυτό προσδοκίες, ελπίδες καί επιθυμίες. Ή τυραννική εξουσία τών περιβαλλον
τικών προκλήσεων επιβάλλεται στους αστόχαστους καί άφιλοσόφητους ανθρώ
πους. Οί φιλόσοφοι καί καταρτισμένοι εμφανίζονται ατάραχοι μπροστά στις ποι
κίλες αναμετρήσεις τού βίου, όπου ανακαλύπτουν αιτίες καί αφετηρίες για τήν 
άσκηση καί τήν πρόοδο στην αρετή. Ή προσκατάταξη, ή απόλυτη δηλαδή ταύτιση 
ανθρωπίνου καί θείου θελήματος, είναι ή ιδεώδης αναγωγή από τό παροδικό στο 
ασταθές καί τό συμβατικό, στο μόνιμο καί σταθερό περιεχόμενο της ζωής. Ό Επί
κτητος προχωρεί στή διατύπωση διαδοχικών σύντομων καί καταφατικών προτά-

14. Έπίκτ. Διατριβαί VI, 80, 137r, 84-85. 
15. Έπίκτ. Διατριβαί Ι, 29, 55, 112, 60-61. 
16. Έπίκτ. Διατριβαί Ι, 18, 7, 25r, 11-14. 
17. Έπίκτ. Διατριβαί Ι, 17, 16, 24r, 21. 
18. Έπίκτ. Διατριβαί II, 23, 22, 8Ir, 20. 
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σεων, από οπού προκύπτει ô απόλυτος χαρακτήρας αυτής τής αναγωγής. «Θέλει 
μ' εκείνος πυρέσσειν κάγώ θέλω. Θέλει όρμο ν επί τι- κάγώ θέλω. Θέλει ορέγεσθαι-
κάγώ θέλω. Θέλει με τυχεϊν τίνος· κάγώ βούλομαι. Ου θέλει· ου βούλομαι. Άπο-
θανεϊν οϋν θέλω· στρεβλωθήναι οϋν θέλω»*9. 

Με την προσκατάταξη ή πορεία του ανθρώπου στην ζωή μοιάζει με τήν πο
ρεία τοϋ συνετού οδοιπόρου. Εκείνος, επειδή άκουσε οτι στον δρόμο υπάρχουν 
ληστές, δεν τολμά να πορευθή μόνος του. Περιμένει τήν ενισχυτική συνοδοιπορία 
τοϋ πρεσβευτή, τοϋ ταμία, τοϋ ανθυπάτου καί συντασσόμενος με έναν άπό αυτούς 
διέρχεται με ασφάλεια. Το σχέδιο αυτό επαναλαμβάνει ó φρόνιμος άνθρωπος 
στον κόσμο. Συμβαίνουν μέσα σε αυτόν ληστήρια και φόνοι, θάνατοι καί απώ
λειες φιλτάτων, απορίες καί χειμώνες. Ό Επίκτητος για να αντιμετώπιση αυτές 
τις αντιξοότητες καί να ενίσχυση τήν υπεροχή τής προσκατάταξης, καταφεύγει σε 
αλλεπάλληλες καί αδιέξοδες επιλογές. Ό πλούτος καταστρέφεται ή αφανίζεται. 
Ό πλούσιος είναι ιδιοτελής καί εμπίπτει στην περίπτωση τών ανθρώπων πού άπό 
δύναμη και ιδιοτέλεια δεν είναι πάντα σταθεροί καί έμπιστοι φίλοι. Ό αξιωμα
τούχος καί ô ισχυρός, ακόμη καί ó Καίσαρας, δεν ξεφεύγουν άπό τα μέτρα τής 
θνητότητας, τήν επιδίωξη τοϋ συμφέροντος τους καί τής αστάθειας. Ό άνθρωπος 
πού επιλέγει κάποιον άπό αυτούς ως έμπιστο συνοδοιπόρο υποβάλλει τον εαυτό 
του στην πιθανότητα τής εξαπατήσεως ή τής δυστυχίας. Στο λογικό αυτό αδιέξο
δο προστίθεται ή αδιάκοπη καί αναπόφευκτη παρουσία τών παθών τοϋ ανθρώ
που. Αυτά επαναστατούν ή εγείρονται ακόμη καί στην έρημο. Ή επιλογή τής ερη
μιάς ή τής αυτοεξορίας ή τής απομονώσεως μακριά άπό τον κοινωνικό βίο δεν 
διασφαλίζει τήν αρμονία ή τήν ισορροπία. Σωματικά άσθενήματα, ψυχικά πάθη 
συνοδεύουν τον άνθρωπο στην μοναξιά καί στην έρημο. 'Αναγκάζεται έτσι εκ τών 
πραγμάτων να στραφή στον χώρο τοϋ μόνιμου καί τοϋ αιώνιου. Ή απορία αίρε
ται με τήν προσκατάταξη. Στην κατάσταση αυτή ô άνθρωπος αρκείται στα ακώ
λυτα καί ανεμπόδιστα αγαθά πού τού επέτρεψε ô Θεός νά άπολαμβάνη. 

Παράλληλα ψύχραιμα αντιμετωπίζει τα θελητά αγαθά, οσα δηλαδή δεν παρε
χώρησε ή θεία θέληση. 'Ακόμη καί το πήλινο ανθρώπινο σώμα δεν θα μπορούσε 
νά είναι ακώλυτο. Γι' αυτό ύπετάγη στην συμπαντική κίνηση στην οποία εκμηδε
νίζονται καί τα σκεύη πού τό υπηρετούν, ή περιουσία, ή γυναίκα, οι φίλοι, τα τέ
κνα. Ό άνθρωπος, στην προσπάθεια του νά άνατρέψη τα δεδομένα αυτά, προβαί
νει σε ατοπήματα. ΘεομαχεΙ ατελέσφορα, αποδεικνύεται ηλίθιος καί άδικος γιατί 
επιθυμεί οσα δέν τοϋ ανήκουν καί οικειοποιείται ακόμη καί οσα κληρονόμησε άπό 
τον πατέρα του. Με τήν προϋποθετική αποδοχή τής απόλυτης εξάρτησης σύμπα
ντος τοϋ κόσμου καί τοϋ έαυτοϋ άπό τον Θεό, τής προέλευσης άπό αυτόν τοϋ φω
τός, τών αισθήσεων, τοϋ λόγου, τών συνεργών, τοϋ σώματος, ή αμφισβήτηση ή ή 
επανάσταση για τα δεδομένα χαρακτηρίζεται ανοησία καί αδικία. 

Ωστόσο ή περατότητα τών ανθρωπίνων ορίων καί ή παροδικότητα τών 
αγαθών εμπλέκει τήν λογική σε περιπέτειες σχετικά με τό νόημα, τήν αποστολή καί 

19. Έπίκτ. Διατρφαί IV, 1, 89. 
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την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. 'Απέναντι σέ αύτη την απαισιόδοξη προοπτική 
ή φιλοσοφική γλώσσα του Επίκτητου ενδύεται τον αισιόδοξο τόνο. Ή ζωή είναι 
πανηγυρική πομπή, οπού προπορεύεται ó Θεός και ακολουθεί ó άνθρωπος. Κάθε 
άνθρωπος έχει μερίδιο στην πανηγύρι αυτή και σκοπός της σύντομης επίγειας 
βιοτής του είναι ή θέα και ή έμβίωση αυτής της συμπόρευσης. Ή εμπειρία αυτή 
είναι άκρως ευχαριστιακή και προβάλλεται στην προοπτική της αιώνιας επικοι
νωνίας τόΰ ανθρώπου με τον Θεό. Σέ αυτήν δέν έχουν θέση οί μεμψίμοιροι, οί 
ακόρεστοι, οί αγνώμονες. Είναι απαράβατος ô νόμος της τελετής και της δια
δοχής, ή μύηση στο μυστήριο της ζωής τών επομένων, των νεώτερων, τών άλλων. 
Ή έξοδος είναι πανηγυρική οσο και όπως ή είσοδος στή ζωή. Ή πανήγυρις περα-
τούται. Ό εξερχόμενος οφείλει να εΐναι ευχάριστος καί αίδήμων, ώς μυημένος στο 
μυστήριο της ζωής και ώς μύστης. Ή εικόνα τών άμυήτων αποτελεί παραφωνία 
καί παρένθεση στο πανηγύρι τής ζωής. Πρόκειται για τους παρόντες απόντες, για 
τους παρόντες, οί όποιοι δέν πληρούν τό χώρο καί τις προϋποθέσεις τής πανηγύ-
ρεως. Είναι όσοι «οδυνώνται, μέμφονται τον δαίμονα, τήν τύχη, τους σννόντας». 
Είναι όσοι δέν συνειδητοποιούν τή δύναμη τους, τήν υπεροχή τής μεγαλοψυχίας, 
τής γενναιότητας, τής ανδρείας καί τής ζητούμενης ελευθερίας. Εΐναι οί άνθρωποι 
οί όποιοι δέν καλλιεργούν τον νου καί τή σκέψη τους ώστε ψύχραιμοι να υφί
στανται τις δοκιμασίες. Είναι όσοι δέν μελετούν άπό πρωίας έως εσπέρας τα 
αναγκαία αυτά μαθήματα. Εΐναι όσοι δέν απορρίπτουν άπό αυτούς τήν αγάπη 
τους για τό σώμα, τα παιδιά τους, τήν γυναίκα τους, τους αδελφούς. Γι' αυτό 
οδυνώνται όταν κάτι τους αποσπάται. Είναι οί ανελεύθεροι άνθρωποι, οί λύκοι 
καί έχιδνες καί σφήκες γιά τον συνάνθρωπο, πού πάσχουν οικτρότατα καί βλά
πτονται οσο αδικούν καί βλάπτουν. Είναι επίσης οί δερόμενοι καί οί βλαπτόμε-
νοι. Είναι οί δούλοι, οί όποιοι προσπαθούν να εμποδίσουν, νά αναγκάσουν, ή 
παρά τήν φορά τών πραγμάτων νά προκαλέσουν κάτι. Είναι ή αντίθεση τού ελευ
θέρου, ô όποιος αποδέχεται τα πράγματα όπως είναι. Ό ελεύθερος μέ τήν συμπε
ριφορά του αποδεικνύει ώς μόνη οδός ελευθερίας, ή ολόψυχη ομολογία, «αγου δέ 
μ\ ώ Ζεν, και συ y' η πεπρωμένη, οποί ποθ" ημίν είμι διατεταγμένος»20. 

Ή ύψωση καί ή ωρίμανση τής ατομικής ζωής προς τήν κατά φύσιν ομολογία 
είναι τό στάδιο οπού ή αναφορά τού Επικτήτου διαμορφώνεται σέ χαιρετισμό, 
«χαίρε ει κατά φύσιν εστίν»21. 

Πηγή τής Μελέτης αυτής εΐναι: 

Επίκτητος, Entretiens, Libre Ι, Bude, Paris 1962, τόμ. I-IV, παρά Joseph Soulhé. 

20. Βιβλ. ΙΑ ' 128, ATB. 

21. Έπίκτ. Διατριβαί IV, 126 στίχ. 20. 
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SUMMARY 

The philosophy of Epictetus is particularly important for two reasons: it was 

formed at the time of conflict between Roman eudemonism and Christian era and it 

effected the essential philosophical marks of the stoical thought. Epictetus' thought 

is realistic and directly controlling. It moves in two levels. Indirectly it uncovers 

man's sick addictions to his environment and his unhealthy success in achieving 

ephemeral goods. He proposes the need for reconsidering of the above way of living 

and for accepting man's weakness to dominate over the nature of things and life. 

While attempting to realize the social and natural inequalities, he involves the 

metaphysics and transposes the domination from human region to the Holy and the 

Need. On the other hand, while showing the violation of human power over reality, 

he also takes care to highlight the very opposite, the stable ground for human beings, 

that is intention. He suggests independent intention as man's weapon against his 

passions and against the conspiracies of his environment. The fight for freedom takes 

place in the area of man's independent intention. At that dimension human beings 

become free or slaves. The foundation of Philosophy and Culture is Intention, which 

is guided by cosmical order and Holy will. The enrollment of human intention at the 

area of Holy will is the ultimate type of Culture and Philosophy. It is Freedom. 


