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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει πόσο σηµαντική για την ηθική 

φιλοσοφία και για την εφαρµοσµένη ηθική φιλοσοφία, την Βιοηθική,  είναι η ιδέα 

του «Φυσικού Νόµου», όπως αυτή εκφράστηκε µέσα από την φιλοσοφία της αρχαίας 

Στοάς. Θεωρούµε ότι αυτό το θέµα έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί ως ηθική θεωρία 

επηρεάζει τόσο την σκέψη όσο και πράξη. Αυτή την προσπάθειά µας θα την 

οργανώσουµε µε µια δοµή αποτελούµενη από τρία µέρη. 

 Στο πρώτο µέρος κάνουµε εκτενή λόγο για την Φυσική όπως την 

αντιλαµβάνονταν οι Στωικοί. Εξετάζουµε τι είναι η Φύση για τους Στωικούς και ποια 

είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κάνουν έλλογη και τη συνδέουν µε τα πλέον 

έλλογα µέρη της. Σε αυτό το κεφάλαιο εξηγούµε ποιά είναι η ταυτότητα της Φύσης 

και µιλάµε όχι µόνο για τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνει τον κόσµο µε βάση το 

Λόγο αλλά και την κανονιστική αρχή που τη χαρακτηρίζει, δηλαδή τον τρόπο µε τον 

οποίο πράττει ο άνθρωπος. Επίσης, θα κάνουµε λόγο για τον τρόπο µε τον οποίο η 

Φύση διαπερνάει όλο το κόσµο και πώς αυτός ο τρόπος αντανακλάται στον άνθρωπο. 

Ένα ακόµα θέµα που θίγουµε, είναι η εξήγηση των Στωικών στο θέµα των 

καταστροφών ή των οποιωνδήποτε ζηµιογόνων γεγονότων καθώς και η προτροπή 

προς ένα συγκεκριµένο τρόπο αντίδρασης. 

 Στο δεύτερο µέρος κάνουµε λόγο για την ιδέα του «Φυσικού Νόµου». Εκ των 

πραγµάτων, αναφερόµαστε τόσο σε ηθικό όσο και κοινωνικό πλαίσιο, µιας και αυτή 

η ιδέα επηρέασε την ζωή του ανθρώπου σε όλους τους τοµείς, µιλώντας από την 

ηθική πρακτική µέχρι και τη Νοµοθεσία. Είναι πολύ σηµαντικό, θεωρούµε, να 

τονιστεί εδώ το γεγονός ότι η σηµαντικότητα του όρου ξεκινά από τις ίδιες τις λέξεις 

που αποτελείται. ∆ηλαδή, µε βάση τον Κικέρωνα κάνουµε αναφορά στη σηµασία των 

ίδιων των λέξεων «ius» και «lex». Επίσης, σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται λόγος µε ποιο 

τρόπο ο «Φυσικός Νόµος» είναι παγκόσµιος αλλά και ο συνδετικός κρίκος που 

ενώνει όλα τα έλλογα όντα σε µια ενιαία γραµµή ηθικής πράξης. Ακόµα, σε αυτό το 

κεφάλαιο εξηγούµε µε ποιους όρους νοείται η ελευθερία και ο αυτοκαθορισµός του 

δρώντος και πώς διαφυλάσσεται η ελεύθερη βούλησή του. Μέσα από αυτή τη 

προσέγγιση δράττουµε αλλά και δίνουµε την ευκαιρία στον Στωικισµό να δώσει 

εξήγηση στο τρόπο µε τον οποίο αλλά και στο λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι δρουν 
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όπως δρουν, προστατεύοντας όµως πολύ καλά την αντίληψή τους για τη Φύση και το 

«Φυσικό Νόµο».   

 Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρούµε να καταδείξουµε τη συµβολή της έννοιας του 

«Φυσικού Νόµου» στη βιοηθική σκέψη. Εστιάζουµε σε κάποια σηµεία, τα οποία 

σύµφωνα µε την ανάγνωση µας, είναι εκείνα τα οποία  παρουσιάζουν την µεγαλύτερη 

εγγύτητα µεταξύ της έννοιας των Στωικών και της βιοηθικής σκέψης. Επίσης, 

θίγουµε τη σχέση µεταξύ «καθήκοντος» και «δικαιώµατος» εντός του στωικού 

πλαισίου αλλά και του βιοηθικού προσπαθώντας έτσι να καταδείξουµε τη 

σηµαντικότητα τους αλλά και τη σχέση που υπάρχει σε αυτές τις έννοιες.  

 Έχουµε την πεποίθηση ότι µέσα από αυτή την προσπάθεια «διείσδυσης» τόσο 

στην Στωική σκέψη γενικότερα, όσο και στην ιδέα του «Φυσικού Νόµου» ειδικότερα, 

θα επιτύχουµε  την ανάδειξη της βαρύτητας της ιδέας αυτής, εντός της φιλοσοφικής 

ταυτότητας του τοµέα της Βιοηθικής. Γιατί θεωρούµε ότι οι ίδιοι οι Στωικοί, για τα 

δεδοµένα της εποχής τους, έδωσαν µεγάλη σηµασία στην έννοια της καθολικότητας 

όπως θα την αναλύσει διεξοδικότερα η Νεωτερικότητα αργότερα, καθώς και στη 

σχέση µεταξύ Φύσεως και ανθρώπου που στην ουσία αντανακλά τη σχέση του µε τον 

εαυτό του αλλά και µε τους συνανθρώπους του. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η 

µετάφραση των παραθεµάτων σε κάποιες περιπτώσεις δευτερογενώς και σε κάποιες 

πρωτογενώς έγιναν µε δική µας προσπάθεια στο µέτρο των δυνατοτήτων µας. Γι’ 

αυτό ζητούµε συγγνώµη σε περίπτωση λανθασµένης µετάφρασης. Τα ενδεχόµενα 

σφάλµατα είναι προσωπική µας ευθύνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

 

Η  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΩΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

Ι. Εισαγωγή  

 

 Σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα 

ερωτήµατα του τύπου τι εννοείται ως «Φύση» για τους Στωικούς και ποιές είναι οι 

λειτουργίες της. Αυτό είναι σηµαντικό για να κατανοήσουµε στη συνέχεια το 

περιεχόµενο της έννοιας «Φυσικός Νόµος». 

Σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, οι περισσότεροι από τους Στωικούς, 

αρχίζοντας µε τον Ζήνωνα του Κιτιέα, διαχώριζαν το φιλοσοφικό δόγµα σε τρία 

µέρη: εκείνο της φυσικής, εκείνο της ηθικής, και, τέλος, εκείνο της λογικής1. Αυτός ο 

τριµερής διαχωρισµός αποτελεί µια καθαρά µεθοδολογική αρχή. ∆εν κάνουµε λόγο 

για τρία χωριστά θέµατα σπουδής, αλλά για ένα και το αυτό πράγµα, θεωρηµένο από 

τρείς διαφορετικές, απόψεις µεταξύ τους2. Ο ∆ιογένης επίσης αναφέρει τρείς οικείες 

παροµοιώσεις που αναφέρονται στην σχέση ανάµεσα σε αυτά τα µέρη της 

φιλοσοφίας: 

 1) σαν ένα ζώο, µε την λογική να αντιστοιχεί στα οστά και τους τένοντες, η 

ηθική στα πιο σαρκώδη µέρη, και η φυσική στην ψυχή,  

2) σαν ένα αυγό, µε την λογική να αντιστοιχεί στο εξωτερικό µέρος (το 

τσόφλι), την ηθική σε αυτό που είναι ανάµεσα (το ασπράδι), και η φυσική στο πιο 

εσωτερικό µέρος,  

 3) σαν ένα παραγωγικό τοµέα ή ένα χωράφι, µε την λογική να αντιστοιχεί 

στον φράχτη που εγκλείει, η ηθική στο προϊόν και η φυσική στην γη ή στα δέντρα3. 

Θα πρέπει να διευκρινίσουµε τον όρο «Φύση». Τι εννοούµε µε αυτό; Για τους 

Στωικούς η «Φύσις» δεν είναι µόνο µια φυσική δύναµη που γίνεται αιτία 

σταθερότητας και µεταβολής. Είναι το στοιχείο (όπως θα δούµε και αργότερα) που 

                                                 
1 Βλ. ∆.Λ. 7, 40 
2 Βλ. A.A. Long, Ελληνιστική Φιλοσοφία, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,   Αθήνα 1987, 
µετάφραση Μυρτώ ∆ραγώνα-Μονάχου Στυλιανός ∆ηµόπουλος, σς. 163-164. O ∆ιογένης Λαέρτιος 
µας αναφέρει ότι: «και κανένα µέρος δε χωρίζεται από οποιοδήποτε άλλο, αλλά όλα αποτελούν ένα 
κράµα» (∆.Λ. 7, 40) 
3 Βλ. ∆.Λ. 7,  39-41 
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συνέχει τον κόσµο και το χαρακτηρίζει η λογικότητα. Άρα, µε αυτό το χαρακτήρα η 

«Φύσις» είναι ο ρυθµιστής της φύσεως των επιµέρους και αυτό συνεπάγεται  την 

ταύτισή της µε το «Λόγο» Σε αυτά όµως, θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στη 

συνέχεια.4 

 Οι Στωικοί υποστήριζαν ότι το φυσικό δόγµα βρίσκεται σε άµεση σχέση µε 

την ηθική. Για τους Στωικούς, το «τέλος» της ανθρώπινης ζωής είναι «να ζήσεις σε 

συµφωνία µε την φύση»5 θέση την οποία θα εξηγήσουµε λίγο πιο µετά όταν θα 

εξηγήσουµε τι είναι η «Φύσις» για τη στωική αντίληψη. Συνεπώς η φυσική –αυτό το 

µέρος της φιλοσοφίας που έχει ως άξονα αναφοράς αυτή την φύση και που 

αποκαλύπτει την σηµασία του να ζει κανείς «σε συµφωνία µε την φύση»- έχει ηθική 

σηµασία. Αυτή η προσήλωση στην «Φύση» και τα φυσικά γεγονότα δείχνει ότι αυτή 

αποτελεί µια πτυχή της ίδιας µας της ιδιοσυγκρασίας και σίγουρα δεν µπορεί να 

αποτελέσει ένα «ουδέτερο» ή αδιάφορο6 άξονα στη ζωή του ανθρώπου µε τις 

εκφάνσεις της. Ιδιαίτερη σηµασία σε αυτή την θεµατική ενότητα  έχει να 

αντιληφθούµε την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το θέµα της  ενότητας και 

συνοχής του κόσµου, καθώς και ενός θείου Λόγου που συµπεριλαµβάνει τα πάντα 

και ελέγχει αυτόν τον κόσµο, θέµατα που  θεωρούµε ότι είναι κοµβικά στην στωική 

φυσική. 

 

 

ΙΙ. Τι είναι η «Φύσις» για τους Στωικούς  

 

 Η έννοια της «Φύσεως» για τους Στωικούς έχει δύο όψεις που όµως δεν 

έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους αλλά αντίθετα θεµελιώνουν και  συνιστούν σε ένα 

πολύ µεγάλο βαθµό το ηθικό φιλοσοφικό τους έρεισµα. Η «Φύσις» για τους Στωικούς 

έχει ένα µεταφυσικό και ένα ηθικό/κανονιστικό χαρακτήρα. Σε αυτό το σηµείο θα 

µιλήσουµε για την πρώτη όψη. Αυτή έγκειται στη πεποίθηση των Στωικών για τη 

λογική οργάνωση του κόσµου.    

 Μια πρώτη απάντηση στο τι είναι «Φύση» για τους Στωικούς την λαµβάνουµε 

από το ∆ιογένη Λαέρτιο ο οποίος µας λέει ότι: «[οι Στωικοί] ονοµάζουν Φύση, άλλοτε 

αυτό που συγκρατεί τον κόσµο και άλλοτε αυτό που παράγει τα επίγεια πράγµατα. Η 

                                                 
4 Βλ. Α.Α.Long «Ελληνιστική Φιλοσοφία», σς. 263-5 
5 Βλ. ∆.Λ., 7, 87 
6 Ή κατά µία άλλη προσφιλή διατύπωση και χαρακτηρισµό των Στωικών, ένα «αδιάφορο». 
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Φύση είναι ένας τρόπος του να υπάρχεις, που αλλάζει µόνος του, ανάλογα µε τις αιτίες, 

παράγωντας και συγκρατώντας τα πράγµατα που γεννιούνται απ’ αυτή σε 

καθωρισµένους χρόνους και διαµορφώνοντάς τα όµοια µε εκείνα από τα οποία έχουν 

αποσπαστεί».7 Έτσι η «Φύσις» είναι ζωντανή και έχει δύναµη µορφοποιητική. Για 

τους Στωικούς η «Φύσις» είναι υπέρτατη ως ενυπόστατη οντότητα και όχι απλά ως 

ιδέα. Την ταυτίζουν µε το ∆ία όχι όµως στα πλαίσια της παραδοσιακής µορφής της 

θρησκείας. Αυτό που έχει σηµασία εδώ είναι ότι για τους Στωικούς η «Φύσις» είναι η 

βάση αλλά και το µέτρο µε το οποίο ο άνθρωπος θα υπάρχει και θα αναπτύσσεται 

µέσα στον κόσµο όχι µόνο σαν οντότητα αλλά και σαν προσωπικότητα. Εδώ είναι 

χαρακτηριστικός ο Μάρκος Αυρήλιος που αναφερόµενος στη «Φύση» µε την έννοια 

που εδώ την αναλύουµε, λέει: « Ό,τι είναι καλό για εσένα, Κόσµε, είναι και για εµένα 

καλό. Τίποτε που, για εσένα, είναι στην ώρα του δεν είναι, για εµένα, ανώριµό ή 

καθυστερηµένο. Ό,τι µου φέρνουν οι εποχές είναι, για εµένα Φύση, ένας γλυκός 

καρπός! Όλα έρχονται από εσένα, όλα βρίσκονται µέσα σε εσένα, όλα ξαναγυρίζουν σε 

εσένα».8 Σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη και ανάπτυξη του ανθρώπου εντός της 

σηµαίνουν την ένωσή του µε το «όλον», µε την ίδια τη «Φύση» ή Θεό. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αποδοχή της αλήθειας πάνω στη συγκρότηση της οποίας ο άνθρωπος 

θα έχει τη δυνατότητα να στηριχθεί χωρίς στην ουσία να αναρωτιέται υπερβατικά.  

  Αντιλαµβανόµαστε ότι η «Φύσις» δεν είναι απλά µια φυσική δύναµη που 

γίνεται αιτία σταθερότητας και µεταβολής που εξυπηρετεί την επίτευξη και 

εκπλήρωση στόχων που είναι αναγκαία καλοί. Αλλά, από τη στιγµή που 

υποστηρίζουµε ότι η «Φύσις» είναι Λόγος (και αυτό είναι που τη χαρακτηρίζει), δεν 

υποπίπτουµε σε κενή ταυτολογία. Αντίθετα, η «Φύσις» ως Λόγος είναι εκείνη η 

ρυθµιστική αρχή όλων των πραγµάτων.9 Βέβαια, µιας και η «Φύσις» χαρακτηρίζεται 

ως απόλυτα λογική, αυτό συνεπάγεται ότι είναι προνόµιο µόνο των ανθρώπων ως 

ιδιαίτερη φύση τους η λογικότητα στην οποία δε συµµετέχει η άβια και η άλογη 

φύση. 

 Σύµφωνα µε αυτά που είπαµε, η «Φύσις» και η πρόσληψή της για τους 

Στωικούς, αποτέλεσαν την αιτία να υποστηρίξουν, πρώτοι αυτοί, το νόµο της 

καθολικής αιτιοκρατίας.10
Προσπαθώντας να δώσουµε µια πιο σαφή εικόνα για αυτή 

                                                 
7 Βλ. ∆.Λ. 7, 148 
8 Βλ. Μάρκου Αυρηλίου, Τα Εις Εαυτόν, ΙV, 23 
9 Ο Κικέρωνας στο De Νatura Deorum (1, 35) µας εκθέτει την άποψη του Στράτωνα ο οποίος κατ’ 
απόλυτο τρόπο έχει την πρόσληψη µιας µηχανιστικής και µόνο, ταυτότητας της Φύσης. 
10 Βλ. A.A. Long, Ελληνιστική Φιλοσοφία, σελ. 262 
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τη τάση, βλέπουµε ότι οι Στωικοί υποστηρίζουν: «Αν µπορούσε να υπάρξει ένας 

άνθρωπος που να διακρίνει το σύνδεσµο όλων των αιτίων, τίποτα δε θα µπορούσε να 

τον εξαπατήσει. Γιατί όποιος συλλαµβάνει τις αιτίες των µελλοντικών γεγονότων 

συλλαµβάνει κατ’ανάγκη ό,τι πρόκειται να συµβεί…Το πέρασµα του χρόνου είναι σαν 

το ξετύλιγµα ενός σχοινιού που δεν επιφέρει τίποτε καινούριο»11 και «Τα προηγούµενα 

γεγονότα είναι αιτίες αυτών που ακολουθούν και µε αυτό τον τρόπο όλα τα πράγµατα 

συνδέονται µεταξύ τους. Έτσι δεν συµβαίνει στο κόσµο τίποτε που να µην έχει κάτι άλλο 

ως απόλυτη συνέπεια του και να µη συνάπτεται µε αυτό ως αιτία του…Ό,τιδήποτε 

συµβαίνει, ακολουθείται από κάτι άλλο που εξαρτάται αναγκαία από αυτό ως αίτιο 

του».12  

 Αν λοιπόν, η αιτιοκρατία τους, βασιζόταν στο ότι κάθε συµβάν έχει µια αιτία 

τότε κάθε αναίτιο συµβάν θα υπονόµευε τη συνοχή του σύµπαντος, όπως το 

αντιλαµβάνονταν. Με αυτή τη προσέγγιση εξηγείται και καλλίτερα η ντετερµινιστική 

οπτική των Στωικών, µιας και η «Φύσις» είναι ο νοήµων ρυθµιστής του παντός.13
Με 

αυτή τη προοπτική η «Φύσις» είναι ο ρυθµιστής του όλου και το κάνει µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να υπάρχει αρµονία στο σύνολο. Με αυτή τη σκέψη, αντιλαµβανόµαστε 

ότι η «Φύσις» περιλαµβάνει ό,τι είναι φυσικό. Πάλι δεν ταυτολογούµε, γιατί οι 

Στωικοί µας λένε ότι η «Φύσις» ως «τεχνικό πύρ» ή «τεχνίτης» ρυθµίζει τα πάντα όχι 

µόνο ως προς το «είναι» αλλά και ως προς το «δει είναι». 

 Με αυτή την ευέλικτη θέση τους οι Στωικοί έρχονται να εξηγήσουν και τις 

φυσικές καταστροφές. Επειδή η «Φύσις» είναι Λόγος, άρα και οι σκοποί της είναι 

αναγκαία καλοί. Σε αυτή τη βάση η «Φύσις» έχει και στην πρόνοιά της την κτίση και 

έτσι δίνει την απάντηση ότι κάθε τι καταστρεπτικό ή βλαβερό πρέπει να γίνεται 

ευπρόσδεκτο, σαν κάτι που αν όλα τα αίτια του γίνονταν γνωστά, θα αναγνωριζόταν 

ως κάτι ευεργετικό από τους λογικούς ανθρώπους.14  

 Έτσι, δεν µπορεί να υπάρχει παραφωνία σε ένα κόσµο που διέπεται από Λόγο 

ορθό και που παρέχει και το χαρακτηριστικό της λογικότητας στους ανθρώπους. 

Ωστόσο, επειδή οι άνθρωποι δεν έχουν κατακτήσει την αρετή ώστε να γίνουν 

σοφοί
15
και αυτό δείχνει, κατά συνέπεια την αντίληψή τους περί πεπερασµένης 

                                                 
11 Βλ. Arnim H. Von, Stoicorum Veterum Fragmenta τόµ. 1-4 Teubner 1903. ανατύπωση: München, 
Leipzig: K.G. Sauri, 2004  2, 444 
12 Βλ. S.V.F. 2,445 
13 Βλ. A.A. Long «Ελληνιστική Φιλοσοφία», σελ.263 
14 Βλ. A.A. Long «Ελληνιστική Φιλοσοφία», σελ.271 
15 Κάτι που χαριεντολογικά, αλλά και µε µια πικρία αναγνωρίζουν και στους εαυτούς τους, µιας και ο 
«σοφός» είναι εξ ίσου σπάνιος όσο και το πτηνό «φοίνικας». 
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ταυτότητας του ανθρώπου, αντιλαµβάνονται τα γεγονότα αυτά ως παραφωνίες µέσα 

στην αρµονία της «Φύσεως». Όµως αυτή η πεπερασµένη δυνατότητα αντίληψης 

έρχεται να θεραπευθεί µε τη πεποίθηση ότι κάθε επιµέρους κακό είναι καθολικό καλό 

και µε αυτή την προοπτική δε µπορεί να υπάρξει γεγονός που να µην πρέπει να 

γίνεται ευπρόσδεκτο από τον άνθρωπο. Έτσι, κάθε τι που µας φαίνεται επιζήµιο ή 

ζηµιογόνο, δεν αποτελεί αυτό καθαυτό, αντικείµενο του σχεδίου της Φύσης αλλά 

αναπόφευκτα, συνέπεια των καλών έργων που υπάρχουν. 

 Ο ∆ιογένης Λαέρτιος µας παραθέτει από τον Χρύσιππο ένα σχετικό και πολύ 

εύστοχο παράδειγµα για να κατανοήσουµε αυτή τη λειτουργία. Μας λέει λοιπόν, ότι 

το κεφάλι αποτελείται από πολύ µικρά κόκαλα που βοηθούν να επιτελούνται οι 

λειτουργίες του. Αυτό, το καθιστά εύθραυστο. Ωστόσο, παρατηρεί, ότι ένα 

εύθραυστο και καλό κεφάλι είναι καλλίτερο από ένα γερό και στέρεο, αλλά 

κακό.16
Έτσι, µας παρουσιάζει το φυσικό φαινόµενο τόσο περιγραφικά, όσο και 

αξιολογικά, µιας και αποφαίνεται όσον αφορά τόσο µια λειτουργία φυσική όσο και 

την εικόνα στην οποία σκιαγραφείται.  

Έτσι, δείχνουµε την µια όψη της «Φύσης», αυτή την όψη που χαρακτηριστικό 

της είναι η οργάνωση και λειτουργία του κόσµου µε τρόπο λογικό. Αµέσως µετά, θα 

δείξουµε την άλλη όψη της. 

 

 

ΙΙΙ. Η δεύτερη όψη της «Φύσεως» για τους Στωικούς 

 Ας εξετάσουµε σε αυτό το σηµείο τη δεύτερη όψη της «Φύσεως» όπως την 

αντιλαµβάνονται οι Στωικοί. Όσον αφορά τον άνθρωπο, οι Στωικοί ανέπτυξαν µια 

φυσική φιλοσοφία που στην ουσία µιλάει για την ίδια «Φύση» την οποία 

προαναφέραµε αλλά µε έναν άλλο χαρακτήρα (που όµως δε συγκρούεται µε τον 

προηγούµενο) και δεν είναι άλλος από την αναγνώρισή της ως πηγή 

κανονιστικότητας.  

Αν κάνουµε µια δεύτερη ανάγνωση στο απόσπασµα που παραθέσαµε 

προηγουµένως από τον Μάρκο Αυρήλιο θα καταλάβουµε δύο πράγµατα. Το πρώτο 

είναι ότι η «Φύσις» διαπερνάει όλο τον κόσµο. ∆ηλαδή διαπερνάει ό,τι υπάρχει 

εντός του κόσµου και κατά συνέπεια και τον ίδιο τον άνθρωπο. Για να το 

καταλάβουµε κάπως καλλίτερα αυτό θα πρέπει να καταλάβουµε ότι η «Φύσις» εντός 

                                                 
16 Βλ. S.V.F. 2, 1170 
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του κόσµου δεν ενυπάρχει τοπικά όπως για παράδειγµα στον ανθρώπινο οργανισµό 

ένα µέλος ή ένα όργανο που ενυπάρχει σε αυτόν αλλά σε συγκεκριµένο τόπο. 

Αντίθετα η «Φύσις» διαπερνά όλο τον κόσµο όπως κατ’ αναλογία συµβαίνει µε τον 

άνθρωπο και τη ψυχή του. Αυτό µας δίνει να καταλάβουµε ότι σαν κανονιστική 

αρχή η «Φύση» δίνει σηµασία αλλά και σκοπούς σε κάθε επιµέρους που την 

συναποτελεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κάθε µέλος που την αποτελεί να έχει ένα 

στόχο-τέλος και να κινείται ώστε να πραγµατωθεί αυτό το τέλος, τέλος που όµως 

έχει την αντανάκλασή του σε όλα τα επιµέρους που αποτελούν τη «Φύση». Άρα εδώ 

οι Στωικοί µας δίνουν να εννοήσουµε ότι οι πράξεις του κάθε µέρους της «Φύσεως» 

έχουν µια έννοια καθολική µιας και όλος ο κόσµος είναι µια αρραγής αλυσίδα, µια 

ενιαία ύπαρξη, και κατά συνέπεια καµία πράξη δεν αυτονοµείται τόσο στην τέλεσή 

της όσο και στα αποτελέσµατα της.  

Το δεύτερο που καταλαβαίνουµε είναι ότι επειδή ό,τι προέρχεται από τη 

«Φύση» «είναι καλό», η «Φύσις» αποτελεί πηγή ηθικών αξιών. Οι Στωικοί εννοούν 

ότι ο άνθρωπος λειτουργώντας µε στόχο το τέλος της δικής του ανθρώπινης φύσεως, 

δε λειτουργεί ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο κόσµο που τον περιβάλλει µε τη στενή 

ή την ευρεία έννοια. Άρα, οποιαδήποτε πράξη του, επηρεάζει ολόκληρο τον κόσµο 

και όχι µόνο τον ίδιο. Αυτή η προσέγγιση µας δίνει την εντύπωση ότι οι Στωικοί 

κάνουν λόγο για ένα τύπο δεοντολογίας που έχει έρεισµα στην ηθική πράξη. Μιας 

και ο άνθρωπος πρέπει να πράττει σύµφωνα µε τις επιταγές της «Φύσεως» 

υπακούοντας σε αυτή επειδή και η ίδια η «Φύσις» του δίνει τη δυνατότητα να 

επιλέγει τις πράξεις εκείνες που πρέπει να κάνει και να αποφεύγει τις ενάντιες ώστε 

να επιτύχει να ζήσει µια ζωή ελεύθερη που να αποφεύγει τη δυστυχία και τη µάχη 

απέναντι σε ό,τι είναι µοιραία επερχόµενο αλλά και σε ό,τι δεν αρµόζει στη φύση 

του
17.  Έτσι επιτυγχάνει ένα τέλος, µια ευτυχισµένη ζωή και όπως µας λέει πάλι ο 

Μάρκος Αυρήλιος: «Ο,τιδήποτε συµφέρει το σύνολο δε µπορεί να βλάπτει το µέρος. 

Γιατί το σύνολο δεν περιέχει τίποτε που να µην το συµφέρει…Όσο αναλογίζοµαι ότι 

αποτελώ µέρος ενός τέτοιου συνόλου θα είµαι απόλυτα ευχαριστηµένος µε ό,τιδήποτε 

συµβαίνει».18   

 Ας δούµε όµως σε αυτό το σηµείο τί ορίζουν ως «τέλος» οι Στωικοί. 

Ορίζουν ως τέλος «ό, τι όλες οι ενέργειες στη ζωή αναφέρονται καθηκόντως, ενώ 

                                                 
17 Βλ. Inwood Brad, «Ethics and Human Action in early Stoicism», σς.106, 108  
18 Βλ. Μάρκου Αυρηλίου, στο ίδιο,  10, 6 
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το ίδιο δεν αναφέρεται οτιδήποτε άλλο»19 καθώς επίσης και ως «τον τελικό στόχο 

της επιθυµίας,  στον οποίο όλα τα άλλα που αναφέρονται»20 Η λέξη 

«καθηκόντως» στην πρώτη διατύπωση αναδεικνύει ό, τι συνεπάγεται κατά πάσα 

πιθανότητα από το δεύτερο, καθώς και ότι ο στόχος της ζωής θεωρείται ως κάτι 

που ο καθένας θα πρέπει ή θα έπρεπε να επιδιώκει, παρά ως στόχος που ο 

καθένας  στην πραγµατικότητα επιδιώκει. Έτσι, οι Στωικοί προφανώς 

υποστήριξαν ότι η «Φύσις» έχει θέσει στόχο για τον άνθρωπο που οφείλει να 

ακολουθήσει. Σε αυτή την άποψη έχουν  µια σχετική εµµονή γιατί πιστεύουν 

ότι ο άνθρωπος αν και είναι το µόνο όν το οποίο χαρακτηρίζεται από λόγο, έχει 

τη δυνατότητα, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα όντα, να επιλέξει να µην 

πραγµατώσει τους στόχους που του έχει θέσει η «Φύσις». Οι Στωικοί θα έλεγαν 

ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αξιοθρήνητοι επειδή δεν επιθυµούν το 

σωστό είδος των πραγµάτων, και ως εκ τούτου αυτή η λανθασµένη προσπάθεια 

τους κάνει δυστυχισµένους. 

Η Στωική θεωρία σχετικά µε το στόχο της ζωής δίνεται σε µια ποικιλία 

των εκδοχών. Η πιο γνωστή από αυτές είναι η θέση ότι η αρετή είναι ο στόχος, 

αλλά επίσης να εκλαµβάνουµε τα πράγµατα κάτω από το πρίσµα µιας τέλειας 

ορθολογικότητας όπως την ειρήνη του µυαλού (αταραξία), ή ακόµη και την 

ελευθερία από συγκίνηση (απάθεια)21
Υπάρχει, ωστόσο, µια θέση που πρέπει να 

εκπληρώσει το ρόλο του διάσηµου ορισµού του Αριστοτέλη για το ανθρώπινο 

καλό στα Η.Ν.,22 δηλαδή «οµολογουµένως τη φύσει ζην», δηλαδή «να ζεις σε 

συµφωνία µε τη φύση» ή αλλιώς «ακολούθως τη φύσει ζην»23.  

Σε αυτό τον ορισµό θα πρέπει να  κάνουµε µια επιπλέον ανάλυση ως προς 

το γιατί ορισµένα πράγµατα πρέπει ή δεν πρέπει να γίνονται, ακόµα και για τους 

λόγους για τους οποίους πρέπει κάποιος να ζήσει µια ζωή ενάρετη. Αν οι 

Στωικοί είχαν ένα επιχείρηµα για τη σύλληψη τους σχετικά το ανθρώπινο καλό, 

πρέπει να οδηγηθούµε στο συµπέρασµα ότι η καλή ζωή για τους ανθρώπους 

συνίσταται στο να ζουν σε συµφωνία µε τη «Φύση». Απαιτείται ένα άλλο 

επιχείρηµα για να αποδειχθεί ότι η καλή ζωή είναι µια ζωή ενάρετη. Η δεύτερη 

απαίτηση θα πρέπει να προέρχεται από την άποψη ότι το τέλος είναι µια ζωή σε 
                                                 
19 Βλ. Στοβαίου Ιωάννου, Ανθολόγιο,  2. 46. 5-7 
20 Βλ. Στοβαίου Ιωάννου, στο ίδιο, 76. 22-3 
21 Βλ. Striker Gisela, «Following Nature: A Study In Stoic Ethics», Oxford Studies in Ancient 
Philosophy Vol.9, 1991 ,  σελ. 3 
22 Βλ. Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια, Ι. 7, 1098α  
23 Βλ. ∆.Λ., 7 ,88 
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συµφωνία µε τη «Φύση», µε τη καθιέρωση µιας τέτοιας ποιότητας ζωής  την 

εξισώνουµε µε την ενάρετη ζωή. 

Όλη η στωική ηθική είναι µια έρευνα για το τι σηµαίνει να ζεις σε 

συµφωνία µε τη «Φύση». Το πρώτο ερώτηµα που τίθεται σχετικά µε τη Στωική 

ηθική φαίνεται να είναι: γιατί είναι καλό να ακολουθήσεις τη «Φύση»; 

Σύµφωνα µε το Στοβαίο24, ο Ζήνων, ο ιδρυτής της Στοάς ορίζει το τέλος 

απλά ως το να «ζείς σε συµφωνία» ή να «ζείς µε συνέπεια» (οµολογουµένως 

ζην). Με αυτό εννοούσε, πάλι σύµφωνα µε το Στοβαίο, «να ζεις σύµφωνα µε µια 

ενιαία αρµονική αρχή», «δεδοµένου ότι (όπως εξήγησε) εκείνοι που ζουν σε 

σύγκρουση (µαχόµενοι)  ζουν µια δυστυχή ζωή». Ο Στοβαίος συνεχίζει λέγοντας 

ότι οι διάδοχοί του Ζήνωνα είχαν θέσει διευκρινίσεις ( προσδιαρθρούντες), 

κρίνοντας ότι η πρώτη σύνθεση του Ζήνωνα ήταν «πολύ µικρή» (ελάττον 

κατηγόρηµα), και γι’ αυτό την άλλαξαν για να διαβάζεται  «οµολογουµένως τη 

φύσει ζην». 

Τι εννοούν έρχεται να µας εξηγήσει και πάλι ο Στοβαίος, ότι δεν είναι  

κάτι άλλο από µια συνεπή ζωή, εκείνη κατά την οποία δεν υπάρχουν 

αλληλοσυγκρούσεις και που είναι ενωµένη µε προσήλωση σε ένα µόνο αξίωµα. 

∆εν χρειάζεται αναφορά στη «Φύση» για να το κάνουν αυτό κατανοητό. Στην 

πραγµατικότητα, κανένας από τους δύο τύπους φαίνεται να συνεπάγεται το 

άλλο. Είναι προφανές ότι ούτε η «Φύσις» θα οδηγήσει σε µια αρµονική ζωή, 

ούτε ότι η συνοχή και αρµονία µπορεί να επιτευχθεί µόνο ακολουθώντας τη 

«Φύση». 

Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος µε τον οποίο οι δύο ορισµοί συνδέονται 

στο Στοβαίο δείχνει ότι σκοπός τους ήταν να εκφράσουν το ίδιο δόγµα, και ότι 

δεν υπήρχε σοβαρή διαφωνία µεταξύ του Ζήνωνα και των µαθητών του. Μετά 

από αυτά, ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει25 ότι ο Ζήνων ο ίδιος ήταν ο πρώτος 

που χρησιµοποίησε  «να ζείς σε συµφωνία µε τη φύση», φράση που αποτελεί 

ορισµό του στόχου της ζωής. Θα πρέπει ως εκ τούτου να προσπαθήσουµε να 

κατανοήσουµε γιατί οι Στωικοί θα µπορούσαν να είχαν σκεφτεί ότι η συνοχή ή 

η αρµονία στη ζωή ενός ατόµου είναι το ίδιο όπως «οµολογουµένως τη φύσει 

ζην», και να δούµε αν τα επιχειρήµατά τους σχετικά µε την τελικό καλό 

µπορούν να µας βοηθήσουν στην κατανόηση τους. 

                                                 
24 Βλ. Στοβαίου Ιωάννου, στο ίδιο, 2,75. 11-76. 3 
25 Βλ. ∆.Λ., 7,87 
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Οι Στωικοί θέλοντας να είναι πιο ακριβείς στη θέση τους «να ζεις 

σύµφωνα µε τη φύση» εξηγούν ότι αυτός ο τρόπος ζωής είναι «κατά φύσιν» και 

έρχεται σε αντίθεση µε τον ενάντιο που είναι «παρά φύσιν». Αυτό µας δείχνει 

ότι οι Στωικοί θεωρούσαν δεδοµένο ότι η καλή ζωή του ανθρώπου έπρεπε σε 

αυτή την περίπτωση να ερµηνεύεται και να εκλαµβάνεται ως φυσική σε 

αντίθεση µε τη µη φυσική. Αυτή τη συµφωνία της ζωής µε τη «Φύση» έρχεται ο 

Χρύσιππος να την εξηγήσει µε τη φράση: «Κατ’ εµπειρίαν των φύσει 

συµβαινόντων ζην». Σε αυτή την περίπτωση η φύση πρέπει να γίνεται αντιληπτή 

ως η καθολική Φύση όπως επισηµαίνει ο Χρύσιππός. Στην ουσία οι Στωικοί µας 

λένε ότι ο στόχος της ζωής, η ευτυχία, συνίσταται σε µια συνειδητή 

παρατήρηση και ακολουθία της βούλησης της «Φύσεως».  

Ο Κικέρωνας θεµελιώνει φαινοµενικά το επιχείρηµα του για τον στόχο 

στη ζωή  πάνω στη περίφηµη Στωική θεωρία της φυσικής «οικειώσεως», 

σύµφωνα µε την οποία όλα τα ζώα, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου, είναι 

προικισµένα από τη «Φύση» µε ένα ένστικτο της αυτοσυντήρησης26. ∆ηλαδή, 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια , τα όντα που γεννιούνται δεν έχουν ευκρινή αντίληψη 

του εαυτού τους ή αλλιώς της σύστασης τους, και έχουν την τάση να ανησυχούν 

γι’ αυτό. Αυτό το ένστικτο τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν και να επιδιώξουν 

τα πράγµατα που απαιτούνται για την αυτοσυντήρηση, και να αναγνωρίζουν και 

να αποφεύγουν πράγµατα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή 

τους. Έτσι ζωή τους µπορεί να φανεί ότι ρυθµίζεται από τον γενικό στόχο της 

διατήρησης του εαυτού τους ζωντανού και υγιούς  και, τουλάχιστον στην 

περίπτωση των ανθρώπων, από την κλίση να χρησιµοποιήσουν και να 

αναπτύξουν τις διάφορες δυνατότητες τους.  

Καθώς ένας άνθρωπος ωριµάζει, έρχεται να αναγνωρίσει όλο και 

περισσότερα πράγµατα, σαν να του ανήκουν (οικεία) ή να είναι σύµφωνα µε τη 

φύση του (κατά φύσιν), και όπως ο ίδιος ακολουθεί τον κανόνα της λήψης 

σχετικά µε ό, τι συνάδει µε τη φύση του, απορρίπτοντας ό, τι έρχεται σε 

αντίθεση µε αυτό. Η επαφή του έρχεται τελικά να παρουσιάσει το ίδιο πρότυπο 

το οποίο είναι, σύµφωνα µε τον Κικέρωνα, σε συµφωνία µε τη φύση27. Όταν 

ένα άτοµο έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, έρχεται για πρώτη φορά στη ζωή του 

                                                 
26 Βλ. Κικέρωνος, De finibus, 3, 15-21 
27 Βλ. tου ιδίου στο ίδιο, 3. 20, consentaneum naturae αναφέρει χαρακτηριστικά 
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να καταλάβει «τι πραγµατικά αξίζει να λέγεται αγαθόν»28. Έτσι αντιλαµβάνεται 

και αυτό που ο Κικέρωνας περιγράφει ως τάξη και συνεπώς, την αρµονία της 

συµπεριφοράς. Πρόκειται για µια αναθεώρηση του τί είχε αξία πρίν και την 

αξία µιας τέτοιας τάξης και αρµονίας. 

Ο Κικέρων συνεχίζει το συλλογισµό του. Προφανώς θεωρεί ότι έχει 

δείξει ποιο είναι το «αγαθόν» και δεν εννοεί κάτι άλλο από το να ζεί ο 

άνθρωπος σε συµφωνία µε τη φύση29. ∆εδοµένου ότι το κανονικό σχέδιο 

δράσης µόλις περιγράφηκε ως συµφωνία µε τη φύση  καταλαβαίνουµε ότι « η 

τάξη και η αρµονία» καθώς και «συµφωνία µε τη φύση» αναφέρεται στο ίδιο 

πράγµα. Ο Κικέρων αναφέρει επίσης ότι έρχεται ένα είδος διορατικότητας  στο 

τελικό στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, και έτσι συνάγεται το συµπέρασµα 

ότι κάποιος έρχεται να συνειδητοποιήσει ότι ο αληθινός εαυτός είναι ο λόγος, 

και από εκεί και µετά, παύει να ενδιαφέρεται για τα πάντα εκτός από τη λογική 

του. Τώρα, ακόµη και αν αυτό ήταν δεδοµένο ότι ο αληθινός εαυτός του 

ανθρώπου είναι ο λόγος, θα ήταν περίεργο να δει την αγάπη προς τον εαυτό του 

να µετατραπεί σε µια αποκλειστική µέριµνα για τον ορθολογισµό, δεδοµένου 

ότι κατά πάσα πιθανότητα κάποιος δεν παύει να είναι ένα ζώο µε διάφορες 

άλλες ανάγκες που πρέπει να επανεξεταστούν προς χάριν της αυτοσυντήρησης. 

∆εύτερον, και πιο σηµαντικό, η φαινοµενική κατάδειξη  του επιχειρήµατος του 

Κικέρωνα  δεν είναι ότι δε δίνει αξία στη Λογικότητα, αλλά ότι δίνει  στην τάξη 

και στην αρµονία τη µεγαλύτερη αξία.  

Ενώ ο Κικέρων δεν λέει τίποτα για το πώς κάποιος θα αναγνωρίσει και θα 

κατακτήσει τον αληθινό εαυτό του, ο ίδιος δείχνει ότι είναι ο Λόγος που οδηγεί 

κάποιον  να αξιολογήσει την τάξη και την αρµονία πάνω απ 'όλα. Ούτε είπε ότι 

η µέριµνα για την αυτοσυντήρηση παίρνει µια διαφορετική µορφή κατά τη 

στιγµή της διορατικότητας του ώριµου ανθρώπου στις επιλογές του. Φαίνεται 

µάλλον να προτείνει ότι η αυτοσυντήρηση αντικαθίσταται ως πρωταρχικός 

στόχος από την επιθυµία για τάξη και αρµονία, όταν κάποιος έχει επιτύχει την 

κρίσιµη διορατικότητα για το καλό. 

Σύµφωνα µε τους Στωικούς, ο  Λόγος είναι ο ίδιος τόσο στο σύµπαν, όσο 

και στον άνθρωπο, και ως εκ τούτου η φροντίδα για τη λογικότητα κάποιου 

είναι κατά συνέπεια φροντίδα για τη λογικότητα της «Φύσεως» και ότι µπορεί 

                                                 
28 Βλ. του ιδίου στο ίδιο, 3.21. quod vere bonum posit dici. 
29 Βλ. Κικέρωνος, De Finibus, 3. 26 
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να περιγραφεί ως µια επιθυµία να ζήσουν σε συµφωνία µε τη «Φύση». Ο 

Πλούταρχος,30 αναφέρει ότι ο Χρύσιππος δεν θα µπορούσε ποτέ να αρχίσει 

οποιαδήποτε πραγµατεία περί ηθικής χωρίς πρόλογο για «το ∆ία, την 

Ειµαρµένη, και την Πρόνοια», Και συνήθιζε να λέει ότι: 

 «δεν υπάρχει άλλος ή πιο κατάλληλος τρόπος να πλησιάζεις τη θεωρία του 

καλού και του κακού, ή τις αρετές, ή ευτυχία από την καθολική Φύση και από την 

διοίκηση του σύµπαντος». 

Μια αναφορά στο δεύτερο βιβλίο του Κικέρωνα «De natura deorum», 

δείχνει ότι οι Στωικοί είχαν δεσµευτεί για την άποψη ότι η τάξη του σύµπαντος 

είναι η καλύτερη δυνατή ορθολογική τάξη. Ως εκ τούτου, εάν είναι φυσικό για 

τους ανθρώπους να καθοδηγούται από το Λόγο, όπως λέει ο ∆ιογένης  

Λαέρτιος, ή το να ζεις σε συµφωνία µε τη «Φύση», τότε θα µπορούσε να είναι ο 

καλύτερος τρόπος για να παρέχεται λογικότητα και τάξη στη ζωή κάποιου και 

αυτό θα µπορούσε να εξηγήσει τη µετάβαση από τη λογική µε τη συµφωνία µε 

τη φύση. Ακολουθώντας πρόθυµα δε µπορεί παρά να είναι ο καλύτερος τρόπος 

ζωής, αν κάποιος είναι πεπεισµένος ότι είναι καλό να οδηγηθεί µε αυτόν τον 

τρόπο. Και αυτό είναι πράγµατι, ό, τι οι Στωικοί θα θέλουν να υποστηρίζουν. Ο 

όρος-κλειδί στα επιχειρήµατα που αναφέρθηκαν από ∆ιογένη Λαέρτιο, δείχνει 

να είναι κάποια έκφραση για οργανισµό. Και ο λόγος για τον οποίο ένα πλάσµα 

που χαρακτηρίζεται από λογικότητα θα θελήσει να οργανώσει τη ζωή του µε τη 

διαβίωση σε συµφωνία µε τη φύση θα πρέπει να είναι ότι η φύση αυτής της 

οργάνωσης θα παρέχει την καλύτερη λογική τάξη31. 

Οι Στωικοί υποστήριξαν για µια σειρά από λόγους ότι η καθολική 

«Φύσις» πρέπει να είναι ορθολογική. Ένα κεντρικό επιχείρηµα ήταν, για 

παράδειγµα, ότι το σύµπαν είναι ανώτερο από όλα τα µέρη του, 

συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος είναι ανώτερος 

από τα υπόλοιπα µέρη του σύµπαντος στην αρετή και την  κατοχή της 

λογικότητας
32, οπότε το σύµπαν πρέπει να έχει λόγο  εξίσου µε αυτόν. Αυτός ο 

κοσµικός Λόγος είναι που οργανώνει και διέπει τον κόσµο, όπως µπορεί να δει 

κανείς από τη σειρά, την κανονικότητα και τη συνοχή σε όλα τα µέρη του και ο 

                                                 
30 Βλ. Πλουτάρχου, Περί Στωικών Εναντιωµάτων,1035 c-o 
31 Βλ. Striker Gisela, «Following Nature», σελ. 10 
32 Βλ. Κικέρωνος, De Natura Deorum, 2, 18 κ.ε. 
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λόγος είναι που οργανώνει τον κόσµο µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο33. Ο 

Λόγος  λοιπόν, παρουσιάζεται να καταλαµβάνει την υψηλότερη θέση στην 

ιεραρχία των πραγµάτων, και η αγαθότητα ή υπεροχή του εξηγείται από την 

άποψη της τάξης και της αρµονίας. Η κατανόηση του «αγαθού» που ένας 

ώριµος άνθρωπος φτάνει, σύµφωνα µε τον Κικέρωνα, θα µπορούσε να 

συνίσταται στο να συνειδητοποιήσει όχι ότι όλα τα ανθρώπινα όντα είναι 

απαραίτητα λογικά, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο η «Φύσις» ορίζει την τάξη 

είναι ο καλλίτερος, ή ακόµη και «ό,τι αξίζει να ονοµαστεί αγαθόν»34. Γι’ αυτό 

και η πραγµατική τελειότητα εµφανίζεται µόνο σε όντα της ανώτερης τάξης-

εκείνοι που έχουν λόγο, δηλαδή, τους ανθρώπους και τους θεούς. Όλα τα άλλα 

όντα είναι τέλεια µόνο στην ίδια τη φύση τους, δεν είναι πραγµατικά τέλεια, 

δεδοµένου ότι στερούνται λογικότητας. Μόνο αυτή είναι τέλεια και είναι τέλεια 

επειδή είναι σε συµφωνία µε την καθολική «Φύση». Αλλά η καθολική «Φύση» 

είναι έλλογη35. Φαίνεται, λοιπόν, ότι το «αγαθόν» θα έπρεπε να προσδιορίζεται 

πιο στενά  ως «τελειότητα της έλλογης φύσης»-και αυτό είναι πράγµατι ένας 

ορισµός ανεξάρτητος που αναφέρεται από το ∆ιογένη Λαέρτιο36. 

Ο Σενέκας παρατηρεί ότι αυτό που είναι «αγαθό» δεν είναι ποτέ σε 

αταξία ή σύγχυση 37. Και είναι ακριβώς η τάξη και συνοχή όλων των µερών του 

σύµπαντος που κάνει τον κόσµο τόσο αξιοθαύµαστο και οδηγεί τους Στωικούς 

στο συµπέρασµα ότι θα πρέπει να διέπεται από το Λόγο. Αυτή φαίνεται επίσης 

να είναι η έννοια του «αγαθού» όπως το έχουµε αντιληφθεί, και πάλι σύµφωνα 

µε τον Κικέρωνα και το Σενέκα38, κατ’ αναλογία, µεταβαίνοντας από τα 

πράγµατα που είναι εύκολο να παρατηρηθούν σε εκείνα που πρέπει να γίνεται 

κάποια προσπάθεια. Και πάλι, αυτό που µας κάνει να αναγνωρίζουµε την αρετή 

είναι η «τάξη, η οµορφιά, η σταθερότητα, και η αρµονία όλων των δράσεων 

µεταξύ τους»39. «Αυτό που πραγµατικά αξίζει να λέγεται καλό» φαίνεται να είναι 

η τάξη και αρµονία που παράγεται από την ορθολογική οργάνωση, και αυτό 

τοποθετείται στον υψηλότερο δυνατό βαθµό από την οργάνωση του σύµπαντος. 

                                                 
33 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, 2. 80 - 1, 86-7 
34 Βλ. Κικέρωνος, De Natura Deorum, 2, 18 κ.ε. 
35 Βλ. Σενέκα, Epistulae Morales, 124-14 καθώς και στον Επίκτητο, Εγχειρίδιο, 2. 8. 2-3 για το σηµείο 
ότι η καλοσύνη µε την αυστηρή έννοια ορθολογισµού προϋποθέτει λογικότητα 
36 Βλ. ∆.Λ., 7, 94 
37 Βλ. Σενέκα, Epistulae Morales, 124. 18, inordinatum aut turbidum 
38 Βλ. αντιστοίχως Κικέρωνος, De finibus, 3, 33 και Σενέκα, Epistulae Morales, 120, 5 
39 Βλ. Σενέκα, Epistulae Morales, 120 ΙΙ 
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Θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί το να ακολουθεί την λογική 

τάξη του κόσµου είναι το καλλίτερο για τον άνθρωπο.  ∆εν θα µπορούσε 

κάποιος να προσπαθήσει να µιµηθεί ή να αναπαράγει την αξιοθαύµαστη τάξη 

και την αρµονία της φύσης και µε άλλους τρόπους εκτός από την προσαρµογή 

για τον εαυτό του σε αυτό που ονοµάζεται βούληση της «Φύσεως»; ∆εν 

φαίνεται αυτονόητο ότι αυτό που είναι καλό για τη «Φύση» στο σύνολό της θα 

πρέπει επίσης να είναι καλό για το καθένα από τα επιµέρους; Αλλά οι Στωικοί, 

βέβαια, αρνήθηκαν ότι θα µπορούσε να υπάρχει µια διαφορά, πόσο µάλλον 

σύγκρουση, µεταξύ του τι είναι καλό για το σύνολο και τι είναι καλό για ένα 

µέρος. Ισχυρίστηκαν ότι η «Φύσις» δεν είναι µόνο λογική, αλλά και προνοητική 

και ευµενής, έτσι ώστε η καλύτερη τάξη του σύµπαντος να πρέπει να έρχεται σε 

συµφωνία µε το καλύτερο για κάθε µέρος του συνόλου όπως αναφέραµε στην 

προηγούµενη ενότητα. 

Μπορούµε τώρα να προσπαθήσουµε να βάλουµε µαζί το σκεπτικό που θα 

πρέπει να οδηγήσει ένα πλήρως ανεπτυγµένο διανοητικά πρόσωπο στο 

συµπέρασµα ότι το ανθρώπινο αγαθό πρέπει να είναι µια ζωή σε συµφωνία µε 

τη «Φύση». Πρώτα ανακαλύπτει κανείς την τάξη και την αρµονία της δικής του 

φυσικής συµπεριφοράς ως ατόµου. Στη συνέχεια, αντιλαµβάνεται κανείς ότι 

αυτό πρέπει να είναι ένα αποτέλεσµα ορθολογικού σχεδιασµού από τη «Φύση», 

µιας και το πραγµατικά αγαθό µπορεί να υπάρχει µόνο εκεί που υπάρχει 

λογικότητα (Αυτό είναι ίσως που ο Κικέρων εννοεί λέγοντας ότι κάποιος 

«καταλαβαίνει την έννοια» πιθανώς της αγαθότητας). Ως έλλογο όν κάποιος θα 

πρέπει να σκεφθεί ότι ο καλύτερος ή µόνος τρόπος για να επανέλθει η τάξη και 

η αρµονία  στη ζωή ενός ατόµου συνίσταται στην συµφωνία µε τη φύση. Αλλά 

το τελικό αγαθό είναι η καλύτερη ανθρώπινη ζωή που συνεπάγεται ότι θα 

πρέπει να είναι µια ζωή «σε συµφωνία µε τη φύση». 

Το επιχείρηµα δεν λέει κάτι για την παρόρµηση ή την επιθυµία. Αλλά το 

τέλος, επίσης, ορίζεται ως ο απώτερος στόχος για την επιθυµία. Έτσι θα 

µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί ένα πλάσµα που  νοιάζεται για τη δική 

του συντήρηση θα πρέπει τελικά να έρθει να εγκαταλείψει αυτή την ανησυχία 

και να ενδιαφέρεται µόνο να είναι σε συµφωνία µε την ορθολογική τάξη της 

«Φύσεως». Ο λογαριασµός της ανθρώπινης ανάπτυξης που έχει δοθεί από τον 

Κικέρωνα προοριζόταν πιθανώς για να απαντήσει σε αυτήν ακριβώς την 

ερώτηση. Θα ήταν ίσως χρήσιµο να θυµηθούµε στο σηµείο αυτό ότι οι Στωικοί 
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ορίζουν το τέλος ως εκείνο που πρέπει κανείς να επιθυµεί, όχι αυτό που κάθε 

ένας από εµάς έχει ως επιθυµία. Η Στωική σύλληψη του τέλους δεν προκύπτει 

ως φυσική συνέχεια της ανησυχίας του ατόµου για αυτοσυντήρηση, αλλά 

µάλλον ως αποτέλεσµα κάποιας αντανάκλασης από τον τρόπο που η «Φύσις» 

έχει κανονίσει την ανθρώπινη συµπεριφορά στο γενικό πλαίσιο µιας θαυµαστής 

κοσµικής τάξης.40 Το κατά πόσον ένα άτοµο θα µπορεί να έχει τη σωστή 

σύλληψη του τελικού «αγαθού» του και ως εκ τούτου το σωστό είδος της 

επιθυµίας, εξαρτάται από την ικανότητά του να φτάσει στο στάδιο του 

προβληµατισµού που θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει τι πραγµατικά αξίζει να 

λέγεται καλό. Αυτό είναι  που θα έπρεπε να είναι επιθυµητό, σύµφωνα µε τους 

Στωικούς, όχι µόνο επειδή η «Φύσις» τον έχει εφοδιάσει µε τη λογικότητα, 

αλλά και γιατί είναι τόσο αναγκαία και επαρκής για µια ευτυχισµένη ζωή. Είναι 

αλήθεια, όπως λέει ο Σενέκας, ότι θα επιθυµεί το καλό για τον εαυτό του, ο 

άνθρωπος,  αλλά και η επιθυµία του για τη συµφωνία µε τη «Φύση» δεν θα 

είναι απλά µια πεφωτισµένη µορφή της αγάπης του εαυτού41 αλλά θα έχει 

αντανάκλαση σε όλο το κόσµο. 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να εξηγήσουµε τώρα τη 

σύνδεση µεταξύ του πρώτου ορισµού του Ζήνωνα του στόχου της ζωής, «να  

ζεις µε συνέπεια», και αργότερα της επίσηµη φόρµουλα, «να ζεις σε συµφωνία 

µε τη φύση». Και τα δύο µπορούν να ληφθούν ως τρόποι που να εξηγούν τι 

σηµαίνει να ζει κάποιος µια ζωή που να καθοδηγείται από το Λόγο. Αλλά ενώ η 

πρώτη αναφέρει µόνο τη συνέπεια ή την αρµονία που πρέπει να χαρακτηρίζει 

µια καλή ζωή, η δεύτερη εισάγει το πρότυπο µε βάση το οποίο  ένα λογικό ον 

θα πρέπει να τείνει προς την τάξη προκειµένου να επιτύχει µια αρµονική ζωή. 

Για να περιγραφεί η ζωή που καθοδηγείται από τον λόγο απλώς ως συνεπής ή 

αρµονική θα είναι µάλλον ασαφής περιγραφή.  Γι’ αυτό και γίνεται  η ερώτηση, 

για να δώσει την εξήγηση ο Στοβαίος του πρώτου ορισµού, αναφερόµενος σε  

ό, τι η ενοποιητική αρχή θα µπορούσε να είναι εκείνο που θα µπορούσε παράγει 

τάξη και αρµονία. Με δεδοµένη την Στωική θεωρία της «Φύσης», η απάντηση 

θα ήταν ότι πρόκειται για συµφωνία µε τη θέληση της «Φύσης», ή παρατήρηση 

της φυσικής τάξης, που παρέχει τη συνοχή. Έτσι, µπορεί κανείς να φανταστεί 

πολύ καλά ότι ο Ζήνων χρησιµοποιώντας και τις δύο εκδόσεις του ορισµού δεν 

                                                 
40 Βλ. Striker Gisela, «Following Nature», σς. 11-12 
41 Βλ. Σενέκα, Epistulae Morales, 121. 17 



20 
 

το κάνει για λόγους πληρότητας, αλλά να εξηγήσει πώς η τάξη και η αρµονία 

µπορούν να επιτευχθούν42. 

 
 

ΙV.  Η φυσική των Στωικών. 

 

 Ο ∆ιογένης αναφέρει ότι οι Στωικοί διαχώριζαν το φυσικό δόγµα τους σε 

θέµατα που αναφέρονται σε σώµατα, αρχές, στοιχεία, θεούς,  τόπον και κενό. Αυτός 

ο τρόπος ήταν µια σειρά ταξινόµησης των φυσικών θεµάτων. Σε αυτή διέκρινε τις 

φυσικές θεµατικές που αναφέρονταν στον κόσµο, δηλαδή, τις θεµατικές που 

αναφέρονται στα στοιχεία, και εκείνες που αναφέρονται στην έρευνα των αιτίων 

(αιτιολογία).43 Εποµένως οι Στωικοί κατανοούσαν την φυσική ή την φυσική 

(νατουραλιστική) φιλοσοφία σε µεγαλύτερο και ευρύτερο εννοιολογικά φάσµα απ’ 

ότι ως απλά έναν χαρακτηρισµό, όπως τον συναντούµε στον Αριστοτέλη.44 Με βάση 

αυτή την προσέγγιση, η στωική φυσική συµπεριλαµβάνει  τόσο τη «φυσική 

φιλοσοφία»,  όσο και την κοσµολογία καθώς και θέµατα που σχετίζονται µε 

κανονιστικές αρχές. 

Θα πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν ότι  οι Στωικοί χρησιµοποιούν αυτές τις 

θεµατικές ως «αρχές» και «στοιχεία» πολλές φορές ως συνώνυµα. Παρ’ όλ’ αυτά, οι 

Στωικοί έκαναν ένα σαφή διαχωρισµό µεταξύ του «ποιούντος» και του «πάσχοντος». 

Αυτή τη διάκριση µας βοηθάει να την κατανοήσουµε καλλίτερα, ο ∆ιογένης, ο οποίος 

έρχεται να µας επεξηγήσει τι εννοούν µε αυτές τις έννοιες οι Στωικοί. Έτσι, η 

διάκριση έγκειται στο ότι ενώ οι πρώτες, οι «αρχές», είναι αγέννητες και άφθαρτες, 

τα δεύτερα, τα «στοιχεία» δηλαδή (που ορίζονται µε όρους των παραδοσιακών 

κατηγοριών της φωτιάς, του αέρα, του ύδατος και της γης), καταστρέφονται στην 

φωτιά του κόσµου ή αλλιώς την «εκπύρωση»45. Συµπερασµατικά, οι αρχές, που είναι 

κοινές στους Στωικούς, αποτελούν τις πλέον βασικές οντολογικές έννοιες, ενώ τα 

στοιχεία έχουν µια πιο παραγωγική κοσµολογική και κοσµογονική θέση.   

 Οι όροι της ενότητας και συνοχής του κόσµου και ενός θεϊκού λόγου που 

συµπεριλαµβάνει τα πάντα και που ελέγχει αυτό τον κόσµο µπορεί να θεωρηθούν ως 

ο κύριος άξονας της στωικής φυσικής. Στην ουσία, αυτοί οι όροι διαµορφώνουν τα 

                                                 
42 Βλ. Striker Gisela, «Following Nature, σελ. 12 
43 Βλ. ∆.Λ. VII  132 
44 Bλ. Αριστοτέλoυς, Φυσικά ΙΙΙ, 4.202b30-1 
45 Βλ. ∆.Λ. VII 134 
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είδη των ζητηµάτων και προβληµάτων που η στωική φυσική θεωρεί ότι είναι 

σηµαντικά, όπως και την ουσία αυτών που έχουν να πουν οι Στωικοί γι’ αυτά τα 

ζητήµατα και προβλήµατα. Χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι αυτοί οι όροι µε τη σηµασία και την ερµηνεία τους, είναι εξίσου 

σηµαντικοί τόσο για τη στωική φυσική όσο και για την αριστοτελική.46 

  Οι Στωικοί ήταν έτοιµοι να αποχωρήσουν από εθιµικούς τρόπους σκέψης και 

οµιλίας, γεγονός που «κέντριζε» το ενδιαφέρον των ακροατών και συνοµιλητών, µιάς 

και οι θέσεις των Στωικών έρχονταν σε αντίθεση µε τις κοινές αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις. Αυτό µας το µαρτυρεί και ο Κικέρωνας. κάνοντας αναφορά σε  

παράδοξα ηθικής και επιστηµολογικής ταυτότητας.47 Ωστόσο, έχουµε και αναφορές 

σε φυσικά θέµατα, θέµατα δηλαδή εκτός κανονιστικότητας. Ακόµα όµως και τα 

φυσικά θέµατα των Στωικών είναι εντελώς σε αντίθεση µε τις κοινές αντιλήψεις όσο 

είναι τα ηθικά τους δόγµατα όπως το µαρτυρεί και ο Πλούταρχος.48 Μια υπόθεση 

µπορεί να στηριχθεί, ότι µια συνέπεια της σχετικής αποκόλλησης των Στωικών από 

τον τρόπο και ερµηνεία της φυσικής διερεύνησης από κοινές αντιλήψεις, είναι η 

αύξηση του ρόλου των όρων που έχουµε αναφέρει,  στη φυσική φιλοσοφία. 

Επιπρόσθετα, ένας παράγοντας που θα µπορούσε να αυξήσει την επίδραση των όρων 

αυτών, στη διερεύνηση της «Φύσεως», είναι το γεγονός ότι, για τους Στωικούς, η 

γνώση του φυσικού κόσµου δεν επιδιώκεται ως αυτοσκοπός, αλλά ως µέσο επίτευξης 

της περίφηµης θέσης τους:  «οµολογουµένως τη φύσει ζην» που αναλύσαµε 

προηγουµένως. 

 

 

 

V. Ο υλικοζωισµός και η ζωτικότητα 

 

Στην στωική φιλοσοφία υπάρχει ευρεία η πεποίθηση ότι όλα όσα είναι 

αληθινά είναι υλικά.49 Για να µπορεί να υφίσταται µια τέτοια πεποίθηση θα πρέπει να 

ισχύουν δύο παράµετροι: 

                                                 
46 Βλ. Michael White, «Stoic Natural Philosophy», The Cambridge Companion to the Stoics Brad 
Inwood (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 2003, σελ. 127 
47 Βλ. Κικέρωνος, Paradoxa Stoicorum  4 
48 Βλ. Πλουτάρχου, Περί των κοινών εννοιών προς τους Στωικούς, 1073d 
49
Βλ. Hahm, D. E. «The Origins of Stoic Cosmology», Columbus: Ohio State University Press, 1977, 

σελ. 3 
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Α) ότι «όλα όσα υπάρχουν, είναι αληθινά» κάνουµε λόγο για τα όντα. Και µε αυτή 

την παράµετρο, οι Στωικοί δεν µιλούν µόνο για τα σώµατα, αλλά και τα 

«υφιστάµενα» (όπως ο χρόνος ή το κενό) καθώς και τα «λεκτά» (τα νοήµατα)  

Β)Η δεύτερη διακρίβωση είναι ότι η στωική έννοια της υλικότητας (σωµατικότητας) 

του κόσµου δεν συνεπάγεται τον υλικό κόσµο της ακίνητης ύλης της φυσικής 

φιλοσοφίας όπως αυτή θεµελιώθηκε τον 16ο και 18ο αιώνα µ.Χ. .50  

Ο Αντίπατρος θα υποστηρίξει ότι: «όλος ο κόσµος αποτελεί ένα ζωντανό όν, 

εµψυχωµένο και έλλογο, έχοντας ως ηγεµονική αρχή του τον αιθέρα».51 Σύµφωνα µε 

τον Χρύσιππο και τον Ποσειδώνιο, «ο Λόγος εκτείνεται σε κάθε µέρος του όπως η 

ψυχή κάνει όσον αφορά εµάς».52 Επίσης αξιοσηµείωτο είναι το στωικό δόγµα ότι ο 

κόσµος είναι ένας, περιορισµένος, και σφαιρικός. Όπως ο Αριστοτέλης, υποστήριζαν 

ότι δεν περιέχει κενό. Αλλά επικαλούνταν ως λόγο αυτού την συνεργεία-συνοµωσία ή 

«σύµπνοια» και την «συντονία» που ενώνουν τα ουράνια και γήινα πράγµατα.53
Το πιο 

ενδιαφέρον είναι ότι οι Στωικοί επέµεναν ότι η ενεργή, γενεσιουργός, έλλογη, 

δηµιουργική, και κατευθυντήρια αρχή του κόσµου είναι το ίδιο υλική όσο είναι η 

παθητική «υλική» αρχή. Ο  Ωριγένης σχολιάζει την υλικότητα της θεότητας των 

Στωικών, αποδίδοντάς τους το δόγµα ότι, κατά την περιοδική εκπύρωση, του κόσµου, 

το κυρίαρχο µέρος (θεός) είναι όλη η ουσία, ενώ κατά τον παρεµβατικό κοσµικό 

κύκλο,(διακόσµησις) το κυρίαρχο µέρος «υπάρχει σε ένα µέρος του». Ο Ωριγένης 

αναφέρεται στο διακριτό στωικό δόγµα των κοσµικών κύκλων. Σύµφωνα µε τον 

∆ιογένη Λαέρτιο, ο θεός, «επειδή είναι ο δηµιουργός του κοσµικού κύκλου, σε κάποιες 

χρονικές περιόδους καταναλώνει όλη την ουσία του κόσµου εντός του εαυτού του και 

µετά την ξαναφέρνει εµπρός από µέσα του».54 Εποµένως, ο θεός ως δηµιουργός ή 

τεχνίτης είναι έµφυτος στον κόσµο ως αυτή η ενεργητική, έλλογη, και υλική αρχή, 

και ιδιαίτερα ταυτίζεται µε την δηµιουργική φωτιά από την οποία ο κοσµικός κύκλος 

αναδύεται και στην οποία, περιοδικά επιστρέφει. 

Η στωική σύλληψη της ενεργητικής αρχής του κόσµου ως κάτι υλικό 

προκάλεσε ισχυρές ενστάσεις από µεταγενέστερους φιλοσόφους. Σύµφωνα µε µια 

τέτοια ένσταση, εκδοχές της οποίας εντοπίζονται στον Πλούταρχο και στον Πλωτίνο, 

η ταύτιση του θεού των Στωικών µε «διανοητικό σώµα» ή «νους σε ύλη» µετατρέπει 

                                                 
50 Βλ. Michael White, «Stoic Natural Philosophy», σς. 128-9 
51 Βλ. ∆.Λ. VII 139 
52 Οµοίως, VII 138 
53 Οµοίως, VII 140 
54 Βλ. Ωριγένους, Κατά Κέλσου IV 14=S.V.F. 2.1052  
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τον θεό σε µια σύνθεση µορφής και ύλης και εποµένως το status του θεού 

µεταβάλλεται ως µια απλή πρώτη αρχή, ή αρχή.55 Επί τη βάσει των ανωτέρω, ο 

Πλούταρχος συµπεραίνει ότι: «αν ο λόγος και η ύλη είναι ένα και το αυτό, οι Στωικοί 

δεν έχουν ορίσει σωστά την ύλη ως παράλογη ή άλογη. Όµως αν είναι διαφορετικά, ο 

θεός θα είναι είδος διαχειριστή των δύο και όχι ένα απλό αλλά σύνθετο πράγµα- η 

ζωτικότητα από την ύλη που προστίθεται στην ορθολογικότητα».56 

 Όπως ξεκαθαρίζει η εκδοχή του Πλωτίνου σχετικά µε το ως άνω επιχείρηµα 

η υποβόσκουσα υπόθεση είναι ότι «το σώµα δηµιουργείται από την ύλη και την 

µορφή».57 Οι κοινοί στωικοί ορισµοί ενός σώµατος,  «το οποίο εκτείνεται σε τρεις 

διαστάσεις µήκους, πλάτους και βάθους»58 και «η έκταση σε τρεις διαστάσεις µαζί µε 

την αντίσταση (αντιτυπία)»59, θεωρούµε ότι δεν υπονοούν υλοµορφισµό. Στην 

πραγµατικότητα, οι Στωικοί υποστήριζαν ότι αν «το συστατικό υλικό ενός πράγµατος 

είναι το σώµα, το ίδιο το πράγµα είναι ένα σώµα».60 Φαίνονται να έχουν 

χρησιµοποιήσει αυτήν την αρχή για να συµπεράνουν ότι οι ιδιότητες των υλικών 

πραγµάτων είναι από µόνες τους υλικές. 

Όµοιοι συλλογισµοί ισχύουν για ένα επιχείρηµα έναντι µιας ατέλειωτης 

αλυσίδας εισηγητών που αποδίδονται στους Στωικούς από τον Σέξτο Εµπειρικό. Η 

συνέπεια αυτής της επιχειρηµατολογίας είναι ότι υπάρχει µια «δύναµη που είναι, από 

µόνη της αυτό-κινητική, η οποία θα ήταν θεϊκή και αιώνια… οπότε η δύναµη που κινεί 

την ύλη και επιβάλλεται σε αυτήν µε έναν τακτικό τρόπο, γενεές και µεταβολές είναι 

αιώνια. Συνεπώς θα ήταν ο θεός».61 Είναι αξιοσηµείωτη η απουσία οποιασδήποτε 

νύξης του αριστοτελικού ισχυρισµού ότι ένας υποκινητής που κινεί τον εαυτό του δεν 

µπορεί να είναι έσχατος υποκινητής. Σε αυτό το σηµείο θεωρούµε ότι καλό είναι να 

παραθέσουµε, εν πολλοίς, τη σχετική µε το θέµα, άποψη του Αριστοτέλη  

Στα «Φυσικά» ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι:  

«είναι απαραίτητο, εποµένως, ότι αυτό που κινεί τον εαυτό του να αποτελείται από 1) 

έναν µη-κινούµενο κινητή, και 2) αυτό που κινείται που δεν είναι απαραίτητα 

υποκινητής, και οι δύο που είναι σε επαφή».62 Επίσης, στα «Μεταφυσικά XII», 

                                                 
55 Βλ. Πλουτάρχου, στο ίδιο, 1085b. 
56 Οµοίως, 1085c 
57 Βλ. Πλωτίνου, Εννεάδες VI, 1.26.12 
58 Βλ. ∆.Λ. VII 135 
59 Βλ. Γαληνού, Περί ασωµάτων ποιοτήτων, 10, S.V.F. 2.381 
60 Βλ. Hahm, στο ίδιο, 4 
61 Βλ. Σέξτου Εµπειρικού, Μ ΙΧ 76,S.V.F. 2.311 
62 Βλ. Αριστοτέλους, Φυσικά VIII, 5.258ai8-21 
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συµπεραίνει ότι µια επιχειρηµατολογία έναντι µιας ατέλειωτης αλυσίδας υποκινητών 

έχει µια συνέπεια ότι «υπάρχει κάποια ουσία που είναι αιώνια, αµετάβλητη, και 

ξεχωριστή από αισθητά πράγµατα… έχει φανεί ότι αυτή η ουσία δεν µπορεί να έχει 

κάποιο µέγεθος/έκταση αλλά µάλλον δεν έχει µέρη και δεν διαιρείται».63 Από την 

οπτική των Στωικών, η έννοια του «ξεχωριστού» είναι πολύ σηµαντική εδώ. 

Οι Στωικοί διαφώνησαν σε αυτή την επιχειρηµατολογία. Ο λόγος για αυτήν 

την διαφωνία έγκειται στην πεποίθηση των Στωικών ότι κάτι το άϋλο δεν µπορεί να 

δράσει ούτε να αποτελέσει αντικείµενο δράσης. Ο Κικέρωνας αναφέρει ότι ο 

Ζήνωνας αρνήθηκε ότι «κάτι θα µπορούσε να αποτελεί αντικείµενο δράσης από κάτι 

που είναι άϋλο».64 Αυτή τη θέση έρχεται να υποστηρίξει ο Ξενοκράτης και άλλοι 

στοχαστές αναφερόµενοι στην ψυχή, ότι δεν είναι καθόλου πιθανόν για κάτι που δεν 

αποτελεί σώµα να δράσει πάνω σε κάτι ή να αποτελέσει αντικείµενο δράσης.65 Αυτή 

η επίκριση, στην πραγµατικότητα, γίνεται κοινός στωικός χαρακτηρισµός του υλικού 

ως «αυτό, το οποίο δρα ή αποτελεί αντικείµενο δράσης».66 Από την στιγµή που η 

ενεργητική αρχή είναι υλική, η στωική δέσµευση στην ενότητα και την συνοχή του 

κόσµου διατηρείται. Συνεπώς, δεν υπάρχουν «ξεχωριστές» αρχές ή αιτίες η σύνδεση 

των οποίων µε τον υλικό κόσµο µπορεί να αποδειχθεί προβληµατική. 

 Η αιτιώδης επάρκεια της ενεργητικής αρχής σίγουρα εξασκείται τοπικά, όχι 

µόνο µέσα από την επιφανειακή επαφή αλλά από ένα είδος ολικής διαπερατότητας 

και διάχυσης. Σύµφωνα µε τον Αλέξανδρο τον Αφροδισιέα, οι Στωικοί πιστεύουν ότι 

«ο θεός είναι ανάµεικτος µε ύλη, διαπερνώντας σε όλη την ύλη, σχηµατίζοντας και 

διαµορφώνοντάς την, και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί τον κόσµο».67 Όπως το 

παράδειγµα της υλικής αιτιότητας, έτσι, η δράση της ενεργητικής, παραγωγικής 

αρχής είναι τοπική, και µε µία έννοια, «εξ επαφής». Όµως η επαφή είναι «επαφή 

διαµέσου» και δεν είναι η «µηχανιστική» επαρκής αιτιότητα που σχετίζεται µε τις 

αντιλήψεις του 17ου και 18ου αι. µ.Χ. για την υλική αιτιότητα.68 

Σύµφωνα µε τον ∆ιογένη Λαέρτιο, οι Στωικοί συσχέτιζαν την φωτιά µε το 

«ζεστό», το νερό µε «το υγρό», τον αέρα µε το  «κρύο», και την γη µε το «στεγνό».69 

Επίσης, φαίνεται να διέκριναν τα ενεργητικά (δραστικά) και τα παθητικά στοιχεία: ο 

                                                 
63 Βλ. Αριστοτέλους, Μεταφυσικά ΧΙΙ, 7.107a3-7 
64 Βλ. Κικέρωνος, Αcademica, Ι 39 
65 Βλ. Michael White, στο ίδιο, σελ. 132 
66 Βλ. Hahm, στο ίδιο (1977) 
67 Βλ. Αλεξάνδρου Αφροδισίας, Περί Μείξεως, 11, S.V.F. 2.310 
68 Βλ. Michael White, στο ίδιο, σελ. 133 
69 Βλ. ∆.Λ. VII 136 
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αέρας και η φωτιά είναι δραστικά, η γη και το νερό είναι παθητικά. Αποκαλύπτεται 

ότι, µε όρους των στωικών ζευγών των ποιοτικών αντιθέτων µε τα στοιχεία, αυτό το 

σχήµα κάνει το κρύο και το ζεστό δραστικά-ενεργητικά, το υγρό και το στεγνό 

παθητικά- όπως είχε κάνει ο Αριστοτέλης στα  «Μετεωρολογικά». Σύµφωνα µε τα πιο 

πολύπλοκα ζεύγη του Αριστοτέλη µεταξύ ποιοτήτων και στοιχείων, οι ενεργητικές 

και παθητικές ποιότητες διανέµονται και στα τέσσερα στοιχεία. Η αλλαγή που έγινε 

από τους Στωικούς, τους επιτρέπει να συσχετίσουν τις ενεργητικές αρχές του κρύου 

και ζεστού, οι οποίες, όπως δείχνει ο Γαληνός, είναι ιδιαίτερα κατάλληλες 

ενεργητικές αρχές αν κάποιος τείνει να σκέφτεται για την αλλαγή µε όρους 

µεταβολής ή πύκνωσης ή αραίωσης και συστολής, µε τα στοιχεία φωτιά και αέρα, 

των οποίων το πνεύµα ή η «ζεστή ανάσα» συντίθεται.70 Η σχέση µεταξύ του 

πνεύµατος και της δηµιουργικής φωτιάς παραµένει ασαφής. Παρά τις ασάφειες που 

δηµιουργεί αυτό το δόγµα, φαίνεται ξεκάθαρο ότι οι Στωικοί επιθυµούσαν να 

διατηρήσουν την υλική ύπαρξη της κοσµικής ενεργής αρχής. 

Αν συνυπολογίσουµε στην παράθεση των στοιχείων που αναφέρουµε, θα 

πρέπει να δεχθούµε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουµε αναφορά σε «Λόγο 

Κοσµικό» µε ένα αυστηρά µονιστικό λεξιλόγιο, είτε ο µονισµός είναι υλικός είτε όχι. 

Οι Στωικοί όµως έχουν κατανοήσει την ουσιώδη ενότητα και συνοχή του «συνόλου» 

και αυτό τους έχει δώσει να αντιληφθούν ότι είναι ιδιαίτερα λιγότερο σηµαντικό, 

ποιόν από τους ακόλουθους όρους θα χρησιµοποιήσουν για να προσδιορίσουν την 

«ενεργητική πτυχή» εκείνου που είναι θεµελιωδώς υλικό σύνολο: πυρ, το ηγεµονικό, 

το πνεύµα, ο θεός, ο νους, το σπέρµα, έξις ή τονική κίνηση. Αν και υπάρχουν 

διαφορές στο πλαίσιο, λεπτές ή όχι τόσο λεπτές, ανάµεσα σε αυτούς τους όρους, 

υπάρχει µια έννοια µε την οποία κάποιος αναφέρεται στο ίδιο (υλικό) «πράγµα» ή 

«πράγµατα» µε όλους τους όρους. Και κάποιος συνάγει αυτά τα πράγµατα υπό την 

ενεργητική του πτυχή.71 

 Άλλη επεξήγηση της στωικής προσαρµογής του οντολογικού µονισµού σε 

πιο συµβατικούς τρόπους σκέψης και λόγου για την πραγµατικότητα, εντοπίζεται σε 

ένα χαρακτηριστικό του στωικού δόγµατος των κοσµικών κύκλων. Για έναν µονιστή, 

η ταυτότητα του θεού και της φύσης είναι αξιωµατική. Για ορθόδοξους(!) Στωικούς, 

το δόγµα των κοσµικών κύκλων επιτρέπει σε εκείνους να «χαρακτηρίσουν-

περιγράψουν» αυτήν την ταυτότητα ως έναν βαθµό. Κατά την φάση της 

                                                 
70 Βλ. Γαληνού, Περί φυσικών δυνάµεων, 106, S.V.F. 2.406 
71 Βλ. Michael White, στο ίδιο σελ.135 
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καταστροφικής φωτιάς ή «εκπύρωσης» εντός ενός κοσµικού κύκλου, ο θεός µπορεί 

να θεωρηθεί ότι υπάρχει  εξ ολοκλήρου µέσα στον εαυτό του, µε µια έννοια. Όπως 

αναφέραµε προηγουµένως στο παρατεθειµένο  χωρίο του Ωριγένη, «ο θεός των 

Στωικών έχει το σύνολο της ουσίας σαν την ελεγκτική αρχή του, όποτε υπάρχει η 

καταστροφική φωτιά».72 Ο Πλούταρχος θα µας βοηθήσει περισσότερο στην 

κατανόηση, µε το να δείξει ότι εντός αυτής της φάσης, η θεότητα υπάρχει στην πιο 

αγνή µορφή της: κατά την καταστροφική φωτιά «κανένα κακό δεν υπάρχει, αλλά το 

σύνολο είναι ιερό και σοφό».73 Αυτή η φάση θεού του κοσµικού κύκλου µεταδίδει µια 

ηµί-υπερβατικότητα στον θεό και επιτρέπει στους Στωικούς πιο φυσικά να µιλάνε για 

µια θεότητα ως τον δηµιουργό της κοσµικής τάξης, δηλαδή, εκτενέστερα, ως την 

«δηµιουργική φωτιά που προηγείται συστηµατικά της δηµιουργίας του κόσµου 

περιέχοντας όλες τις δηµιουργικές αρχές (σπερµατικούς λόγους) σύµφωνα µε τις οποίες  

όλα γίνονται εξαιτίας της µοίρας»74 και ως «ένα είδος σπόρου, που έχει τις αρχές όλων 

των πραγµάτων και των αιτιών όλων των πραγµάτων που έχουν συµβεί, συµβαίνουν 

και θα συµβούν- η διαπλοκή και ταξινόµηση των οποίων είναι η µοίρα, η γνώση, η 

αλήθεια και ένα συγκεκριµένο αναπόφευκτο νόµο των πραγµάτων που υπάρχουν».75 

Κατά την διάρκεια του υπολοίπου του κοσµικού κύκλου, ωστόσο, ο θεός είναι 

έµφυτος στον κόσµο ως την ψυχή του ή την λογική, ελεγκτική αρχή του. Σύµφωνα µε 

την αναφορά του Πλουτάρχου, ο Χρύσιππος ισχυρίζεται ότι «η ψυχή του κόσµου δεν 

διακρίνεται αλλά διαρκώς µεγαλώνει µέχρι να καταναλώσει την ύλη του εντός του 

εαυτού της».76 Σε αυτήν την ένωση/φάση θεού-καταστροφικής φωτιάς του κοσµικού 

κύκλου φαινοµενικά επανέρχεται. Εποµένως, οι χρονικές φάσεις του κοσµικού 

κύκλου επιτρέπουν στους ορθόδοξους Στωικούς να διατηρήσουν την µονιστική τους 

δέσµευση στην ενότητα και συνοχή εκείνου που υπάρχει µε το να ταυτίζουν τον θεό 

και τον κόσµο, ενώ αποδίδουν σε θεό µια φάση στην οποία παρουσιάζεται σε ηµί-

υπερβατική τελειότητα. 

 

VI. Αιτιότητα και Κοσµική Συνοχή 

 

                                                 
72 Βλ. Ωριγένους, στο ίδιο, 14, S.V.F 2.1052 
73 Βλ. Πλουτάρχου, στο ίδιο 1067a, S.V.F. 2.606 
74 Βλ. Αετίου, Λόγοι Ι, 7, S.V.F. 2.1027 
75 Βλ. Αριστοκλής στον Ευσέβιο, στο ίδιο, XV, S.V.F.1.98 
76 Βλ. Πλουτάρχου, στο ίδιο,1052c, S.V.F. 2.604 
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Όπως έχουµε δει, η ενότητα και συνοχή του κόσµου αποτελεί λειτουργία της 

ενεργητικής-δραστικής αρχής, δηλαδή της «Φύσεως» ή αλλιώς του θεού ή της 

δηµιουργικής φωτιάς και η δράση της δεύτερης τυπικά ταυτίζεται µε την µοίρα 

(ειµαρµένη). Στο έργο του Κικέρωνα  «De fato»,77 η µοίρα ταυτίζεται µε «προηγµένες 

αιτίες» (φυσικές και προηγµένες αιτίες ή εξωτερικές και προηγµένες αιτίες), οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως «βοηθητικές και άµεσες/κοντινές αιτίες»  και διακρίνονται από τις 

«πλήρεις και αρχικές αιτίες». Εδώ λοιπόν, το ενδιαφέρον εστιάζεται πιο πολύ προς 

την αιτιοκρατία, που ο Χρύσιππος συσχέτισε µε την έννοια που είχε των 

«πρόγονων/προηγούµενων αιτιών». Στο «De fato» ο Χρύσιππος απεικονίζεται ότι 

επιχειρηµατολογεί λαµβάνοντας τον τρόπο από τις προϋποθέσεις ότι κάθε πρόταση 

(αξίωµα) είναι αληθής ή ψευδής και ότι αν υπάρχει κίνηση χωρίς αιτία, τότε δεν θα 

είναι κάθε πρόταση αληθής ή ψευδής καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχει 

κίνηση χωρίς αιτία. Στην συνέχεια συµπεραίνει ότι όλα όσα συµβαίνουν, συµβαίνουν 

εξαιτίας κάποιας προηγούµενης αιτίας και συνεπώς ότι όλα συµβαίνουν εξαιτίας της 

µοίρας. Εδώ µας παρουσιάζεται ο συλλογισµός ότι µια σηµαντική υπόθεση της 

επιχειρηµατολογίας του Χρύσιππου είναι ότι η αλήθεια ή το ψεύδος προτάσεων µε 

µελλοντική σηµασία, συνεπάγεται την ύπαρξη προηγούµενων αιτιών που προκαλούν 

(ή εµποδίζουν) τις καταστάσεις-γεγονότα που θα έκαναν αυτές τις προτάσεις αληθείς 

(ή ψευδείς αντίστοιχα). 

Η στωική ανάλυση της µοίρας ως «µια αλυσίδα αιτιών»78 (δηλαδή µια 

αµετάκλητη ταξινόµηση και αλληλουχία) χαρακτηρίζεται στον Κικέρωνα από τον 

οµιλητή των Στωικών στο έργο του «De divinatione», ως ζήτηµα φυσικής όχι 

προκατάληψης-δεισιδαιµονίας.79 Ένα χωρίο στον Αλέξανδρο τον Αφροδισιέα 

σχετίζει την στωική σύλληψη ενός συνδέσµου αιτιών που εµπεριέχει τα πάντα, άµεσα 

µε το στωικό ενδιαφέρον µε την ενότητα και συνοχή του κόσµου: 

«Τίποτα δεν αποκτάει ύπαρξη στο σύµπαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην υπάρχει κάτι 

άλλο που το ακολουθεί χωρίς εναλλαγή και που είναι προσκολληµένο σε αυτό σαν να 

είναι αιτία, ούτε από την άλλη, µπορεί κάποιο από τα πράγµατα που υπάρχουν 

ακολούθως να αποσυνδεθούν από τα πράγµατα που υπάρχουν από πριν, ώστε να µην 

ακολουθεί ένα από αυτά σαν να είναι δεµένο σε αυτό. Όµως όλα όσα έχουν αποκτήσει 

ύπαρξη ακολουθούνται από κάτι άλλο το οποίο αναγκαστικά εξαρτάται από αυτό σαν 

                                                 
77 Βλ. Κικέρωνα, De fato, 20-21 (SVF II 952) 
78 Βλ. Αετίου, Λόγοι, Ι28, S.V.F. 2.917 
79 Βλ. Κικέρωνος, De Divinatione,  Ι 126 
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αιτία, και όλα όσα αποκτούν ύπαρξη έχoυν κάτι που προηγείται στο οποίο είναι 

συνδεδεµένο ως αιτία. ∆ιότι τίποτα δεν υπάρχει ούτε αποκτάει ύπαρξη στο σύµπαν 

χωρίς αιτία, επειδή δεν υπάρχει κάτι στα πράγµατα το οποίο είναι διακριτό και 

ξεχωριστό από όλα τα πράγµατα που έχουν προηγηθεί εκείνου. ∆ιότι το σύµπαν θα 

διαχωρίζονταν και θα διακρίνονταν και δεν θα παρέµενε ατοµικό για πάντα, 

οργανωµένο σε συµφωνία σε µια ατοµική τάξη και οργάνωση, αν εισάγονταν κάποια 

αναίτια κίνηση, και θα εισάγονταν, αν όλα τα πράγµατα που υπάρχουν και  που 

αποκτούν ύπαρξη δεν είχαν αιτίες οι οποίες προηγούνται και οι τις οποίες ακολουθούν 

από αναγκαιότητα».80  

Αµέσως µετά, στο ίδιο κείµενο, ο Αλέξανδρος δηλώνει την θεµελιώδη αρχή της 

στωικής αιτιοκρατίας: 

«Είναι εξίσου αλήθεια σε σχέση µε όλα (από τα είδη αιτιών που οι Στωικοί 

διακρίνουν), λένε, ότι είναι αδύνατον, όταν όλες οι συνθήκες που περιβάλλουν και την 

αιτία και εκείνου του οποίου είναι αιτία είναι οι ίδιες, τα πράγµατα να µην καταλήξουν 

µε συγκεκριµένο τρόπο σε µια περίσταση αλλά ότι πρέπει να καταλήξουν µε αυτόν τον 

τρόπο σε µια άλλη περίσταση. Αν αυτό ισχύει (λένε ότι) θα υπάρχει κάποια αναίτια 

κίνηση».81 Μια τέτοια αρχή έχει γίνει ουσιαστικά παραδειγµατική ως µια δήλωση 

αιτιοκρατική. Θεωρείται από τους Στωικούς ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεών τους 

στην ενότητα και την συνοχή του κόσµου και σε έναν θείο Λόγο που περιλαµβάνει τα 

πάντα το οποίο ελέγχει αυτόν τον κόσµο. Ακόµα και αυτή η αρχή της ίδιας της 

αιτιοκρατίας έχει ως αποτελέσµατα δύο σηµαντικά στωικά φυσικά δόγµατα: «µη-

φανερούς», «ασαφείς», και «κρυµµένους» αιτιατούς παράγοντες, και την αιώνια 

επαναφορά της κοσµικής τάξης. 

Αποτελεί γεγονός ότι αυτή η αρχή της κοσµικής αιτιοκρατίας δεν µπορεί να 

είναι αληθής χωρίς εξαίρεση: δηλαδή, δεν φαίνεται να είναι καθολικά η περίπτωση 

ότι όταν όλοι οι σχετικοί αιτιατοί παράγοντες είναι οι ίδιοι(!), υπάρχει πάντα το ίδιο 

αποτέλεσµα. Μια πολύ προφανής κίνηση, για τους Στωικούς (που θα τους έδινε και 

την διέξοδο κινδύνου υπονόµευσης των δογµάτων τους)των οποίων οι προηγούµενες 

δεσµεύσεις, τους οδήγησαν να ταυτίσουν την αρχή µε µια αυστηρά καθολική-

παγκόσµια µορφή, είναι η εισαγωγή της έννοιας των αιτιατών ιδιοτήτων που είναι 

δύσκολο ( ή πρακτικά αδύνατο) να εντοπιστούν αλλά που είναι επαρκώς σηµαντικές 

                                                 
80 Βλ. Αλεξάνδρου Αφροδισίας, Περί Ειµαρµένης και του εφ’ ηµίν, 192, 3-14 
81 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, 192, 22-25 
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στην παραγωγή διαφορετικών αποτελεσµάτων ανάλογα µε την παρουσία ή απουσία 

τους.82 

Στο «Περί των Στωικών Εναντιωµάτων», ο Πλούταρχος µας λέει ότι ο 

Χρύσιππος επικαλέστηκε τέτοιες µη φανερές αιτίες στο πλαίσιο του αυστηρού 

αιτιατού ντετερµινισµού του. Όπως οι µη εµφανείς αιτίες επηρεάζουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα όσον αφορά την συµπεριφορά ισορροπιών και κλιµάκων «δεν τις 

προσέχουµε όταν κατευθύνουν την δική µας παρόρµηση µε τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο».83 Όσον αφορά πολλούς από τους Στωικούς, µια συνέπεια του δόγµατος των 

άδηλων αιτιών είναι η διαµόρφωση ενός είδους επιφυλακτικότητας σχετικά µε την 

ανάπτυξη αιτιατών εξηγήσεων συγκεκριµένων φυσικών φαινοµένων. Σχολιάζοντας 

µια αναφορά του Στράβωνα, αναφερόµενος ο ίδιος στον Ποσειδώνιο, «οι Στωικοί 

γενικά διστάζουν να εµπλακούν στην αιτιολογία επειδή τα αληθινά αίτια είναι κρυµµένα 

και ασαφή µε αυτόν τον τρόπο. Ο Ποσειδώνος αποτελεί εξαίρεση, και σε σχέση µε αυτό 

είναι µάλλον περισσότερο όµοιος µε Περιπατητικό».84 Εκτός από αυτό το χωρίο, αυτό 

τον δισταγµό και την αµφισηµία τα παρατηρούµε στο έργο του Γαληνού «Περί 

θεωριών Ιπποκράτους και Πλάτωνος» όπου: «αποτυγχάνει να δηλώσει την αιτία ή 

ισχυρίζεται ότι η αληθινή εξήγηση είναι αβέβαιη ή πολύ δύσκολη να κατανοηθεί».85 

 Αν και, σύµφωνα µε τον Χρύσιππο, µπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να 

βρεθεί η αιτιολογία συγκεκριµένων γεγονότων και καταστάσεων, η δέσµευση στην 

κοσµική ενότητα και συνοχή µε την µορφή της θεµελιώδους αρχής του 

ντετερµινισµού απαιτεί να υπάρχει µια τέτοια αιτιολογία. Από ό,τι µπορούµε να 

αντιληφθούµε, η δέσµευση σε αυτήν την γενική φυσική αρχή, ως µια έκφραση 

κοσµικής ενότητας και συνοχής,  ήταν πολύ πιο σηµαντική στους περισσότερους 

Στωικούς από ό,τι οι περιορισµοί που επιβάλλονταν στην εξήγηση ενός 

συγκεκριµένου φυσικού φαινοµένου µε την ύπαρξη «κρυµµένων» αιτιών. Αυτό το 

χαρακτηριστικό της στωικής φυσικής σκέψης υπογραµµίζει το γενικό θέµα ότι αυτό 

που οι Στωικοί ανέµεναν από την φυσική (ως µια αρχική υποκατηγορία της 

φιλοσοφίας) δεν είναι το ίδιο ιδανικό της «εξήγησης της φύσης» που είναι 

συνδεδεµένη σε πολλές κλασσικές, σύγχρονες και µοντέρνες αντιλήψεις της φυσικής: 

νοµική-απαγωγική/παραγωγική εικόνα σύµφωνα µε την οποία, οι «επικαλυπτικοί 

                                                 
82 Βλ. Michael White, στο ίδιο, σς. 139-140 
83 Βλ. Πλουτάρχου, στο ίδιο,1045c 
84 Βλ. Frede, “Essays in Ancient Philosophy”, Minneapolis: University of Minnesota Press,1987, σελ. 
130 
85 Βλ. του ιδίου, σελ. 131 
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νόµοι» της φυσικής µαζί µε µια πλήρη περιγραφή µιας στιγµιαίας κοσµικής 

κατάστασης επιτρέπει σε έναν παντογνώστη(!) παρατηρητή να προβλέψει την ιστορία 

του κόσµου µε κάθε λεπτοµέρεια. Αντίθετα, οι Στωικοί αυτό που επεδίωκαν από τη 

φυσική είναι η ενοποίηση της ηθικής πρακτικής  όλων των έλλογων όντων κάτι που 

σε τελική ανάλυση θα επέφερε τη δυνατότητα ταύτισής τους µε αυτή καθώς και 

προσέγγισης τους µέσω αυτής  στο ιδεώδες του «σοφού».  

Η στωική δέσµευση στην ενότητα και συνοχή του κόσµου ως ελεγχόµενου 

από θεϊκό λόγο που προνοεί συντελεί σε µια στροφή της έµφασης πάνω στην 

ανθρώπινη αυτονοµία, στον βαθµό που αυτή η αυτονοµία θα εξέθετε ή θα συµβίβαζε 

την συνεκτικότητα του σύµπαντος µε την ηγεµονία του θείου λόγου. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι Στωικοί ήθελαν να επιτρέψουν κάποια έννοια 

ανθρώπινης ευθύνης. Η συνέπεια είναι µία από τις πρώτες περιπτώσεις «ήπιας-

νηπιακής» αιτιοκρατίας στην δυτική σκέψη δηλαδή, την επιβεβαίωση της αρχής της 

καθολικής αιτιοκρατίας µαζί µε µια σύλληψη του «εφ’ ηµίν» που θεωρείται ότι είναι 

σε συµφωνία µε την πρώτη. Ο Κικέρωνας αναφέρει ότι ο Χρύσιππος επιθυµούσε να 

«πετύχει» µια µέση θέση ανάµεσα σε εκείνους οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «όλα τα 

πράγµατα συµβαίνουν µέσω της µοίρας µε τέτοιον τρόπο ώστε η µοίρα να έχει την 

δύναµη της αναγκαιότητας» και εκείνους που υποστηρίζουν ότι «κινήσεις του νου 

είναι εθελούσιες και χωρίς κάποια µοίρα».86 Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κικέρωνας πίστευε 

ότι η πιο σηµαντική στρατηγική του Χρύσιππου περιλάµβανε την διάκριση ειδών 

αιτίας: «εφόσον ο Χρύσιππος απέρριπτε την αναγκαιότητα και επιθυµούσε να µην 

συµβεί τίποτα χωρίς προκαθορισµένα αιτία, διέκρινε είδη αιτιών ώστε να µπορεί να 

διαφύγει την αναγκαιότητα αλλά να διατηρήσει την µοίρα».87 

Οι Στωικοί ήταν διάσηµοι γιατί είχαν αυτή την διερευνητική µατιά 

διαχωρίζοντας και διακρίνοντας εκείνο που ονοµάζει ο Αλέξανδρος Αφροδισιεύς ως 

ένα σύνολο «σµήνους αιτιών»,88 και φαίνεται πιθανόν ότι η αρχική παρακίνηση-

κίνητρο πίσω από την «έρευνα (ή αναγωγή) σε αιτίες» των Στωικών ή η αιτιολογία 

ήταν να επιλύσουν και να επεξεργαστούν την «ήπια» αιτιοκρατία τους, ο οποίος τους 

επιτρέπει να διατηρήσουν την δέσµευσή  τους στην κοσµική ενότητα µε την µορφή 

µιας αρχής καθολικού αιτιώδους ντετερµινισµού χωρίς να θυσιάζεται η ιδέα της 

κοινής λογικής, ότι, δηλαδή, οι άνθρωποι δρώντες, τουλάχιστον σε κάποιες 

                                                 
86 Βλ. Κικέρωνος De  Fato, 39 (SVF II 974) 
87 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, 41 
88 Βλ. Αλεξάνδρου Αφροδισίας, στο ίδιο, 192,18 
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περιπτώσεις, είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Παρά την διασάφηση σε µεγάλο 

βαθµό που παρέχεται από κάποιους σύγχρονους σχολιαστές, οι λεπτοµέρειες των 

διαφόρων στωικών σχηµάτων αιτιοκρατίας παραµένουν αµφιλεγόµενες ως προς την 

αιτιολογία τους. Ωστόσο, ο Κικέρωνας  είναι σαφής, εξηγώντας ότι η διάκριση 

ανάµεσα σε «πλήρεις και αρχικές» αιτίες και «προηγούµενες» αιτίες, που λέγεται ότι 

είναι βοηθητικές και άµεσες, είναι σηµαντική σε (µια εκδοχή) στην αιτιοκρατία του 

Χρύσιππου.  

Οι «αρχικές» και «τέλειες» αιτίες φαίνονται να ταυτίζονται µε τα διακριτά 

στωικά «συνεκτικά» αίτια, τα οποία αναφέρονται από τον Κλήµεντα ως «αυτοτελή».89 

Μιλούµε λοιπόν, για µια αρχική κα συνεκτική ή διατηρητική αιτία, η οποία όπως 

φαίνεται: 

 1) κάνει αναγκαίο το αποτέλεσµά της,  

2) είναι χρονικά ταυτόσηµη µε το αποτέλεσµά της,  

και 3)θεωρείται, από τους Στωικούς ως µια «δύναµις» στο εσωτερικό (του 

υποκειµένου που την έχει) ως κάτι το ενεργητικό-δραστικό, κάτι που ασκεί µια 

δύναµη η οποία συντελεί στο αποτέλεσµα της.90 Υπάρχουν αρκετές επεξηγήσεις που 

αποδίδονται από τον Κικέρωνα στον Χρύσιππο: ενώ ένας κύλινδρος και µια 

κορυφή/ακµή (ενός κώνου για παράδειγµα) δεν µπορούν να αρχίσουν να κινούνται 

χωρίς να τα ωθήσουν, αλλά όταν συµβεί αυτό, δίνεται η πεποίθηση ότι ο κύλινδρος 

συνεχίζει να κυλάει και η ακµή να στριφογυρίζει από την φύση τους. Είναι αυτή η 

φύση που είναι η αιτία της συµπεριφοράς του κυλίνδρου και της ακµής. Και αυτή η 

φύση συλλαµβάνεται από τους Στωικούς να είναι κάτι περισσότερο από µια απλά 

παθητική αναγκαία στάσιµη συνθήκη.91 

Μπορεί πολύ εύκολα να θεωρηθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω,  η στωική 

συνεκτική αιτία ως κάτι που αναλύει την χαρακτηριστική συµπεριφορά ή τον «τρόπο 

ύπαρξης» του κατόχου της –αν και, βέβαια, κατανοείται από τους Στωικούς ως µια 

ενεργή, υλική αρχή. Στην περίπτωση της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ο Κικέρωνας 

µας παρουσιάζει τον Χρύσιππο ως υποστηρίζοντα ότι πράξεις «συναίνεσης» απαιτούν 

προηγούµενες αιτίες µε την µορφή αποτυπωµάτων των αισθήσεων, όµως διευκρινίζει 

ότι αυτές οι εντυπώσεις-αποτυπώµατα δεν αποτελούν τις αιτίες των πράξεων της 

συναίνεσης. Εποµένως, η πράξη συναίνεσης «θα είναι στην δική µας δύναµη, στο χέρι 

                                                 
89 Βλ. Κλήµεντος Αλεξανδρείας, Στρωµατείς, VIII 9, S.V.F. 2.351 
90 Βλ. Michael White, στο ίδιο, σς.144-145 
91 Βλ. Κικέρωνος, στο ίδιο, 42 (SVF II 974) 
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µας» εξαιτίας του γεγονότος, ότι είναι η συνέπεια κάποιας αιτίας που φαινοµενικά 

εκφράζει την έλλογη φύση µας «µε τον τρόπο που εξηγήθηκε ότι, όσον αφορά τον 

κύλινδρο, αν και το έσπρωξε κάτι, παρά ταύτα κινείται µε την δική του δύναµη και 

φύση».92 

Ενώ ένας µη-στωικός, όπως ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς, δεσµεύεται στον 

εντοπισµό της ανθρώπινης ευθύνης σε έναν συγκεκριµένο βαθµό «αιτιατού 

διαχωρισµού» του δρώντος από το υπόλοιπο του κόσµου, είναι ξεκάθαρό ότι η 

στωική δέσµευση στην κοσµική συνοχή και το αποτέλεσµά τη, ένας προνοητικός 

Κοσµικός Λόγος που συµπεριλαµβάνει τα πάντα, δεν θα επιτρέψει έναν όµοιο ελιγµό. 

Για τους µεταγενέστερους αιτιοκράτες όπως ο Σπινόζα, οι «ορθόδοξοι» Στωικοί 

µετατοπίζουν την έµφαση από την ανθρώπινη ευθύνη στην ανθρώπινη αξία και 

αξιοπρέπεια ή επανερµηνεύουν την ανθρώπινη υπευθυνότητα µε όρους αξίας και 

αξιοπρέπειας.93  

Φαίνεται εύλογο να ισχυριστεί κανείς ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή αξία δεν 

χρειάζεται να απαιτεί κάποιου είδους αιτιώδη διαχωρισµό των ανθρώπων και της 

κτίσεως. Ως έλλογα δρώντες, «τµήµατα» θεϊκού Λόγου, µπορούµε να θεωρήσουµε 

τους εαυτούς µας ως βοηθούς ή λειτουργούς του θεϊκού Λόγου που συνιστά την 

ηγεµονική αρχή ή το «ηγεµονικόν» του κόσµου. Στην ουσία, ο Χρύσιππος 

παρουσιάζεται από τον Κικέρωνα να προσπαθεί να θεµελιώσει την 

επιχειρηµατολογία του στην αξιοπρέπεια και την αξία του ανθρώπου (µε έµµεση 

επίκληση στην στωική θέση ότι ένα σύνολο δεν µπορεί να είναι κατώτερο από κάποιο 

από τα µέρη του) και να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ο Θεός υπάρχει: 

«∆ιότι µόνο στον άνθρωπο υπάρχει λόγος, εκτός του οποίου, δεν υπάρχει κάτι πιο 

εξαιρετικό που µπορεί να υφίσταται. Όµως για να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος 

πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάτι στον κόσµο που είναι καλύτερο από τον εαυτό του είναι 

ανόητη αλαζονεία. Εποµένως, ο θεός σίγουρα υπάρχει».94 

∆είξαµε λοιπόν, σε αυτό το κεφάλαιο τι σηµαίνει για τους Στωικούς ο όρος «Φύσις». 

∆είξαµε τις δύο όψεις που έχει σύµφωνα µε τους Στωικούς.. Ακόµα, δείξαµε πώς η «Φύσις» 

είναι η δύναµη που κατέχει και συνέχει τα πάντα και όχι µόνο µε µια µηχανιστική οπτική 

αλλά και κανονιστική. Επίσης, δείξαµε σε αυτό το κεφάλαιο ποίες θεωρούν ότι είναι οι 

λειτουργίες της «Φύσεως». 

 

                                                 
92 Βλ. Κικέρωνος, στο ίδιο, 44 
93 Βλ.Michael White, στο ίδιο, σς. 145-146 
94 Βλ. Κικέρωνος, De Natura Deorum, ΙΙ 16 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΣΤΩΙΚΙΣΜΟ 

 

 

Ι Εισαγωγή 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξηγήσουµε τι εννοούν οι Στωικοί µε τον όρο 

«Φυσικός Νόµος». ∆ηλαδή, θα εξηγήσουµε τι είναι ο «Φυσικός Νόµος», και πώς 

συνδέεται µε το «Λόγο». Επίσης, θα αναφερθούµε στο πώς ο «Φυσικός Νόµος» 

συνδέεται µε τη πράξη  και τη ταυτότητά της.  

          Με δεδοµένη την παράδοση και επίδραση του στωικισµού στους ρωµαϊκούς 

χρόνους σκεφτόµαστε αυτοµάτως(!) µια λατινική έκδοση-ερµηνεία: ius naturale, lex 

naturalis, lex naturae  είναι ευρέως διαδεδοµένοι όροι που βρίσκονται στους 

Κικέρωνα  Grotius, Θωµά Ακινάτη  και τον Αµβρόσιο Μεδιολάνων. Γιατί όµως 

προτιµούµε αυτή την έκφραση;  Με βάση τον Κικέρωνα, θα δώσουµε µια ερµηνεία 

της διαφοράς µεταξύ «lex» και «ius». Ο ίδιος ο Κικέρωνας δε µπορεί να δεχθεί ότι το 

∆ίκαιο είναι το ίδιο µε τους νόµους: «Αλλά η πιο ανόητη έννοια από όλες είναι η 

πεποίθηση ότι τα πάντα είναι δίκαια όπως βρίσκονται στα έθη ή τους νόµους(leges) 

των εθνών. Θα ήταν αυτό  αλήθεια, ακόµη και αν αυτοί οι νόµοι είχαν ψηφιστεί από 

τους τυράννους; . . . Γιατί το ∆ίκαιο  (ius) είναι ένα. ∆εσµεύει όλη την ανθρώπινη 

κοινωνία, και βασίζεται σε ένα Νόµο, ο οποίος είναι ορθός Λόγος ώστε να εφαρµόζεται 

για εντολή και απαγόρευση. Όποιος δεν ξέρει αυτόν τον νόµο, είτε έχει καταγραφεί 

οπουδήποτε γραπτώς είτε όχι, είναι εκτός ∆ικαιοσύνης».95
Θα µπορούσαµε να 

ισχυριστούµε ότι απλά αποτελεί ένα θέµα παράδοσης που ακολουθείται µε σεβασµό 

ως τις µέρες µας. Πιστεύουµε ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό. ∆ηλαδή, 

θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη χρήση «κρύβει» από πίσω της ένα νόηµα και εννοούµε 

ότι ο «Φυσικός Νόµος» δεν αποτελεί µια έννοια νοµικίστικου τύπου που 

χρησιµοποιείτο για δικανικούς λόγους κάποτε στην αρχαία Ρώµη και µε την 

αντίστοιχη προσδοκία πρόσληψης. Αντίθετα, είχε (και έχει) εκείνη τη προτροπή προς 

µια συγκεκριµένη εθελούσια δέσµευση. 

                                                 
95 Βλ. Κικέρωνος,  De Legibus I, 6, 18 
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Θα µπορούσαµε εποµένως, σε µια πρώτη προσέγγιση, να ξεκινήσουµε µε τη 

σύζευξη του «Νόµου» και της «Φύσεως» στον στωικισµό και να δούµε πως οι 

σχετικές ιδέες καταλήφθηκαν και µεταφράστηκαν από τους µεταγενέστερούς τους. 

Θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί µια τέτοια προσέγγιση αν είναι να 

δοθεί ορισµός στο θέµα µας. Γιατί αυτό που πραγµατικά εννοείται σήµερα όταν 

χρησιµοποιείται ο «Φυσικός Νόµος» είναι η ηθικότητα ή το ιδανικό πρότυπο 

συµπεριφοράς. Το να γράψει κάποιος σχετικά µε τον «Φυσικό Νόµο» εποµένως και 

για τον στωικισµό συνεπάγεται κατά συνέπεια, να γράψει σχετικά µε την στωική 

ηθική φιλοσοφία. Σίγουρα δεν µιλούµε για καινοτοµία όσον αφορά στην ηθικότητα 

που εµπεριέχεται µέσα στην φιλοσοφία τους. Ήδη ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης 

είχαν συστήµατα ηθικότητας αλλά δεν συνδέονται µε τον τρόπο που συνδέονται 

εκείνα των Στωικών µε τον «Φυσικό Νόµο». Εάν οι Στωικοί έχουν «ταυτιστεί» µε τον 

«Φυσικό Νόµο», αυτό οφείλεται σε πολύ µεγάλο βαθµό σε ένα από τα 

πρωταγωνιστικά ονόµατα του στωικισµού, αλλά και τον Κικέρωνα, παρ’όλο που 

ήταν οπαδός της Ακαδηµίας. 

 

ΙΙ Ο «ΦΥΣΙΚΌΣ ΝΟΜΟΣ» ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ 

 

 Ο όρος «Φυσικός Νόµος» είναι ιδιαίτερα αµφίσηµος εξαιτίας των πολλών 

νοηµάτων του  «φυσικού» και του «νόµου» όταν το καθένα ερµηνεύεται χωριστά, 

πόσο µάλλον όταν συντίθενται. Η αντίθεση «Φύσεως» και «Νόµου» είχε γίνει η 

«αγαπηµένη φράση της αθηναϊκής σκέψης στο δεύτερο µισό του δεκάτου πέµπτου 

αιώνα, και το κύριο κόκαλο διχογνωµίας ανάµεσα στους σοφιστές από την µία και τον 

Σωκράτη και Πλάτωνα από την άλλη».96 Συνεπώς υπάρχει µια ατµόσφαιρα 

συνειδητού παράδοξου στην πρώτη σηµαντική παρουσίαση του όρου «νόµος της 

φύσεως» στην ελληνική βιβλιογραφία, στον Γοργία του Πλάτωνα. Ο Καλλικλής 

αντιπαρέθετε την «Φύση», που εκδηλώνει ότι είναι σωστό ο ισχυρός να υπερισχύει 

έναντι του αδύναµου, και της σύµβασης-νόµου, που είναι η υπεράσπιση στην οποία 

βασίζονται οι αδύναµοι οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα της ανθρωπότητας. Το 

να ζει κανείς σε συµφωνία µε την «Φύση» σηµαίνει να µισεί ιδέες που έχουν ληφθεί 

και να συµπεριφέρεται σαν τον Ξέρξη και τον πατέρα του, οι οποίοι ενεργούσαν 

σύµφωνα µε την αρχή ότι ο ισχυρός έχει το δικαίωµα να επιβάλλει την θέλησή του 

                                                 
96 Βλ. Guthrie W.K.C., «A History of Greek Philosophy» ΙΙ,  Cambridge, University of Cambridge 
Press, 1965, Reprinted 1998,  σελ. 344 
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στον αδύναµο: πράγµατι, µε την επίγνωση ότι αναφέρεται σε παράδοξη φράση, µια 

τέτοια πράξη είναι σε «συµφωνία µε τον φυσικό νόµο» και «ναι µα τον ∆ία κατά νόµον 

γε τον της φύσεως».97 Αυτό επίσης βέβαια, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της 

αµφισηµίας που είναι έµφυτη στον «Φυσικό Νόµο». Όλα τα κοινά που έχει η θέση 

του Καλλικλή µε την πλειονότητα των µεταγενέστερων εκθέσεων του «Φυσικού 

Νόµου» είναι ότι ο νόµος της φύσης µας δίνει το δικαίωµα ή µας υποχρεώνει να 

αγνοήσουµε περιστασιακά τις στενές επιταγές συγκεκριµένων νοµικών κωδίκων. Ο 

Αριστοτέλης στην «Ρητορική»98 δείχνει πως ο νόµος της φύσης µπορεί να επικληθεί 

στα δικαστήρια όταν το γραπτό ενός συγκεκριµένου θετικού νόµου φαίνεται 

δυσµενές. 

Οι δύο περιπτώσεις που αναφέρονται, από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, 

σκόπιµα εκµεταλλεύονται την αµφισηµία στην έννοια του «φυσικού». Όµως φαίνεται 

απίθανο ότι, στην συγκεκριµένη περίπτωση γίνονται λιγότερο διακριτικοί, όπου 

υπήρχε σύγχυση γεγονός που τους ωφελούσε να υπάρχει. Μια από τις πιο εύκολες και 

παλιότερες συγχύσεις βασίζεται στο επιχείρηµα: αυτό που κάνουν τα ζώα είναι 

φυσικό, διότι δεν έχει επηρεαστεί από την σύµβαση. Εποµένως, αν ένας άντρας είναι 

να συµπεριφερθεί φυσικά, πρέπει να κάνει όπως κάνουν τα ζώα. Ο Ηρόδοτος 

αναφέρει ότι όλες οι φυλές εκτός από τους Αιγύπτιους και τους Έλληνες επιτρέπουν 

την σεξουαλική συνουσία σε ιερά, επειδή τα ζώα συνουσιάζονται εκεί και αν οι θεοί 

ήταν ενάντια τότε δεν θα το κάνανε τα ζώα.99  

Ο Αριστοφάνης έρχεται αυτή την σύγχυση να την διακωµωδήσει στις 

κωµωδίες του. Οι Φειδιππίδης  και Στρεψιάδης υποστηρίζουν το ζήτηµα στις 

«Νεφέλες». Εδώ όπως σε µια προηγούµενη σκηνή όπου δίνεται η συµβουλή «χρώ τη 

φύσει…νόµιζε µηδέν αισχρόν»,100 ο Αριστοφάνης παρωδεί δηµοφιλείς φιλοσοφικές 

συζητήσεις. Ο Στρεψιάδης, ωστόσο, υποδεικνύει µε παράδειγµα ότι υπάρχουν πολλά 

πράγµατα που κάνουν τα ζώα που δεν θα έκαναν οι άνθρωποι. 

Η έντονη αντίκρουση του Στρεψιάδη είχε, µπορούµε να είµαστε βέβαιοι, 

επαναληφθεί πολλές φορές µεταγενέστερα, αλλά η επίκληση σε αυτό που «κάνουν τα 

ζώα» συνεχίστηκε. Ιδιαίτερα συσχετίζεται σε µετέπειτα φάση µε τους Κυνικούς. 

Εκείνοι επίσης, είχαν ανατραφεί µε την αντίθεση νόµου-φύσεως, και η καλή ζωή 

                                                 
97 Βλ. Πλάτωνος, Γοργίας, 483ε 
98 Βλ. Αριστοτέλη, Ρητορική, 1373b καθώς και στα Η.Ν. 1134β 18  
99 Βλ. Watson Gerard, «The Natural Law and Stoicism» Problems in Stoicism, A.A.Long, 1971,    σελ. 
218 
100 Βλ. Αριστοφάνη, Νεφέλες, 1078 
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ήταν, βέβαια, σε συµφωνία  µε την φύση «κατά φύσιν». Όµως, απ’ ότι φαίνεται, ποτέ 

δεν θεώρησαν ότι είναι απαραίτητο να προσδιορίσουν τι ακριβώς σηµαίνει το «κατά 

φύσιν»: «βγάλτε από πάνω σας όλες τις προσαυξήσεις της σύµβασης, παράδοσης και 

κοινωνικής ύπαρξης, και αυτό που µένει είναι κατά φύσιν».101 Η ανθρώπινη 

εκλογίκευση ήταν πολύ επιρρεπής στο σφάλµα στην διαγωγή της ζωής, εποµένως 

πρέπει να διατηρούνται οι διεργασίες εκλογίκευσης έξω από αυτήν όσο γίνεται. Τα 

ζώα είχαν διατηρήσει την «φυσική» κατάσταση πολύ καλύτερα από τον άνθρωπο. 

Θα µπορούσαµε µε αυτά να θεωρήσουµε ότι ο Κυνισµός και ο πρώιµος 

Στωικισµός ήταν στενά συνδεδεµένοι.102 Πολλά, βέβαια, έγκεινται  εξαιτίας της 

ιστορικής κατάστασης και της περιόδου στην οποία αναπτύχθηκαν. Τα επιτεύγµατα 

του Αλεξάνδρου, για παράδειγµα,  δεν θα µπορούσαν να είχαν αποτύχει στο να 

επιδράσουν τον τρόπο σκέψης τους, ακόµα και αν κάποιος δεν συναινεί στην θεωρία 

ότι ήταν ο πρώτος στοχαστής στην αδελφοσύνη του ανθρώπου.103 Ακόµα πιο 

σηµαντικό για την µετέπειτα φήµη τους είναι το γεγονός ότι οι κύριοι Στωικοί έγιναν 

τόσο µέρος της διανοητικής ζωής του ρωµαϊκού κράτους που επεκτεινόταν, όσο και 

της αναπτυσσόµενης συνείδησης της αποστολής του, «paci imponere morem». 

Θα ήταν µεροληψία, ωστόσο, να αποδοθεί η στωική κυριαρχία στο πεδίο του 

«Φυσικού Νόµου» µόνο στο γεγονός ότι η σχολή της Στοάς άνθισε σε αυτήν την 

συγκεκριµένη περίοδο της παγκόσµιας ιστορίας. Θα πρέπει να στραφούµε στο ίδιο το 

σύστηµα. Οι Στωικοί υποστήριζαν ότι από την γέννα το κάθε ζωντανό πράγµα έχει 

αυτό-επίγνωση, µια συναίσθηση εαυτού. Σχετικά µε τον άντρα, η έµφυτη 

συγκέντρωση στον εαυτό, τον οδηγεί στο να ελκύσει προς τον εαυτό του και να 

αφοµοιώσει αυτό που τον διατάζουν και αυτό που είναι ωφέλιµο για εκείνον και να 

απορρίψει τα επιζήµια και δυσάρεστα. Αυτή η διαδικασία, η «οικείωσις», αποτελεί 

λειτουργία των κύριων και πρωταρχικών παρορµήσεων προς την αυτό-συντήρηση. 

Από αυτήν την ενστικτώδη δραστηριότητα αυξάνεται τελικά στον άνθρωπο η 

ικανότητα του να ονοµάζει ένα πράγµα καλό και το άλλο κακό, να συναινεί και να 

αρνείται ανάλογα στα επιζήµια και τα ωφέλιµα ως προς αυτόν. Και από αυτήν την 

δύναµη διάκρισης τελικά θα αναπτυχθούν οι νόµοι της σκέψης και οι αρχές της 

ηθικής. Η «οικείωσις» δεν πρέπει να ερµηνεύεται µε την στενή έννοια. Το στωικό 

ιδανικό, ο σοφός, έχει κατανοήσει και αποδεχτεί όλη την πραγµατικότητα. Όλο το 

                                                 
101 Βλ. Dudley D.R., «A History of Cinicism», 1937,  Methuen & Co. L.T.D. London, σελ. 31 
102 Βλ. ∆.Λ. VI 104f, VII 2f 
103 Βλ. Watson, στο ίδιο, σελ. 219 
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πλαίσιο της σκέψης τους, επέβαλε σε εκείνους µια ευρεία σύλληψη του νόµου: οι 

ευθύνες του ανθρώπου δεν περιορίζονταν από το συγκεκριµένο κράτος ή κοινότητα στο 

οποίο διέµενε.104 

«Η «Πολιτεία» του Ζήνωνα είναι προσανατολισµένη σε αυτήν την κεντρική 

θέση, ότι η ζωή µας δεν πρέπει να βασίζεται σε πόλεις ή ανθρώπους το καθένα µε την 

οπτική του σχετικά µε το ορθό και το εσφαλµένο, αλλά πρέπει να τους θεωρούµε όλους, 

ως συγχωριανούς µας και συµπολίτες µας, και πρέπει να υπάρχει µια ζωή, και µια τάξη, 

όπως εκείνη µιας µοναδικής αγέλης σε ένα κοινό λιβάδι που τρώνε µαζί υπό έναν κοινό 

νόµο. Ο Ζήνωνας το έγραψε αυτό, διαµορφώνοντάς την ιδανική, κατά τα φιλοσοφικά 

του δεδοµένα, εικόνα µιας φιλοσοφικής και ως εκ τούτου,  καλά οργανωµένης 

πολιτείας.»105 

Η «Πολιτεία» του Ζήνωνα αποτελεί πολύ συζητηµένο έργο, όµως δεν έχουµε 

λόγο να πιστέψουµε ότι ο Ζήνωνας θεωρούσε αυτήν την οπτική της ζωής ως κάτι 

εκτός από ουτοπία και δεν χρειάζεται να κρίνουµε αν οι κάτοικοι της «ουτοπίας»(!) 

είναι σοφοί ή όχι. Όµως ο Ηράκλειτος επίσης είχε µιλήσει για έναν νόµο που ήταν 

έγκυρος για όλο το σύµπαν και το οποίο πρέπει να ακολουθούν οι άνθρωποι αν 

θέλουν να ζήσουν σωστά. Ο Ζήνωνας λοιπόν, πιστεύουµε ότι µετεξέλιξε αυτή την 

θέση του Ηρακλείτου. 

Αυτό που προξενεί απορία είναι εάν στην πρώιµη Στοά έχει λάβει χώρα µια 

συζήτηση αυτού του είδους. Αλλά δε φαίνεται καθόλου απίθανο, ιδιαίτερα δε, από 

την στιγµή που βρίσκουµε αναφορές µιας τέτοιας συζήτησης στο πλαίσιο «φυσικού 

νόµου» ανάµεσα στα χωρία του Χρύσιππου. ∆ύο λόγοι πιστεύουµε ότι είναι αίτιοι για 

την παράλειψη αυτή: 

 Α) η σαφής αναφορά αποτελεί µοντέρνα επισκόπηση και οπτική της Στωικής 

φιλοσοφίας. ∆εν έγινε παρά µόνον µετά από αιώνες από τον Θωµά τον Ακινάτη µε 

σκοπό να δώσει έµφαση στην σηµασία του «Φυσικού Νόµου» όπως αυτός 

ερµηνεύεται στην ηθική θεωρία του. 

Β) δεν πρέπει να ξεχνάµε την προέλευση του «Φυσικού Νόµου» και την πρώιµη 

ρητορική χροιά του: η ρητορική µπορεί να εµπνέει κάποιες φορές όπως στην 

περίπτωση των άγραφων νόµων, όµως παραµένει ρητορική. Και η ρητορική δεν 

σχεδιάζεται να προωθεί την «καθαρή σκέψη».106 

                                                 
104 Βλ. Watson, στο ίδιο, σλ. 220 
105 Βλ. Πλουτάρχου, Περί τύχης και αρετής Αλεξάνδρου, 329 a-b 
106 Βλ. Watson, στο ίδιο, σελ. 221 
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Πρέπει εποµένως, να αποδεχτούµε αυτήν τη σύγχυση των διακρίσεων 

ανάµεσα στην περιγραφή και επιταγή. Επίσης πρέπει να αποδεχτούµε το γεγονός ότι 

εντός της ίδιας της κανονιστικότητας δεν υπάρχει ξεκάθαρη γραµµή ανάµεσα στον 

νόµο και την ηθικότητα παρά µόνο ότι το δεύτερο δεν απορρέει κατ’ ανάγκη από το 

πρώτο, ενώ η αντίστροφη αναλογία είναι επιβεβληµένη. Αυτό ίσως να θεωρηθεί ως 

πεσιµιστικό από την οπτική της ηθικότητας. Όµως στην Ρώµη, ο «Φυσικός Νόµος» 

επικαλούνταν κυρίως σε νοµικό πλαίσιο και δεν θεωρούνταν ότι είναι επιθυµητό να 

δίνεται έµφαση στο ότι η νοµιµότητα κάποιες φορές διέφερε από την ηθικότητα. Η 

συνέχεια και σύνδεση της ηθικής και πολιτικής φαινόταν αυτονόητη στους 

περισσότερους Έλληνες. 

Έχοντας αυτά υπόψη, µπορούµε τώρα να στρέψουµε την προσοχή µας στο 

ακόλουθο χωρίο του ∆ιογένη Λαέρτιου: «Το να ζει κανείς ενάρετα είναι το ίδιο µε το 

να ζει σε συµφωνία µε την εµπειρία της πραγµατικής πορείας της φύσης, όπως λέει ο 

Χρύσιππος στο πρώτο βιβλίο του Περί Σκοπών. ∆ιότι οι φύσεις µας αποτελούν µέρος 

της φύσης όλου του σύµπαντος. Και αυτός είναι ο λόγος που το τέλος µπορεί να 

καθοριστεί ως ζωή σε συµφωνία µε την φύση, ή, µε άλλα λόγια, σε συµφωνία µε την 

δική µας ανθρώπινη φύση όπως και µε εκείνη του σύµπαντος, µια ζωή στην οποία 

αποφεύγουµε κάθε πράξη που είναι απαγορευµένη από τον νόµο που είναι κοινός σε 

όλα τα πράγµατα, δηλαδή, τον ορθό Λόγο που διαπερνάει όλα τα πράγµατα και είναι 

όµοιος µε τον ∆ία, τον κυρίαρχο και ηγεµόνα όλων όσων υπάρχουν».107 

Το νόηµα αυτού του χωρίου φαίνεται αρχικά να είναι φανερό. Οι δύο έννοιες 

µε τις οποίες η «Φύσις» χρησιµοποιείται είναι σαφώς σε αντιπαράθεση. ∆εν υπάρχει, 

για παράδειγµα, ζήτηµα του να λαµβάνεται η «Φύσις» µε την στενή έννοια ως η αρχή 

της οργανικής ύπαρξης. Η καθολική «Φύσις» µε την ευρύτερη έννοια διακρίνεται από 

την ανθρώπινη φύση: η δική µας ανθρώπινη φύση είναι η φύση του ανθρώπου, του 

είδους, αντί για την φύση ενός συγκεκριµένου ανθρώπου. Η ανθρώπινη φύση 

χαρακτηρίζεται από τον λόγο. Η καθολική «Φύσις» αποτελεί την φύση στην οποία 

αναφέρονται ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος και ο Κικέρωνας, το «πυρ τεχνικόν», όπου ο 

θεός, η ενεργή αρχή, είναι υπεύθυνος για όλη την τάξη στο σύµπαν.108 

 Αυτή η µορφή της αντιπαράθεσης µπορεί να είναι παραπλανητική. 

Υποδεικνύουν, οι Στωικοί, ότι θα ζει ο άνθρωπος όπως θα έπρεπε µε το να 

συµµορφώνεται µε τον Λόγο, και η αντιπαράθεση υπονοεί ότι ο Λόγος παρέχει 

                                                 
107 Βλ. ∆.Λ. VII 87-88 
108 Βλ. ∆.Λ. VII 148 και 156 καθώς και στον Κικέρωνα, De Natura Deorum, ΙΙ 57 
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κάποιες κατευθυντήριες που µπορεί η ανθρώπινη φύση να κατανοήσει και να 

προσπαθήσει να ακολουθήσει. Όµως αυτό που έµοιαζε σαν µορφή οδηγιών 

καταλήγει µετά από πιο προσεκτική εξέταση να είναι µόνο άλλη µια παρότρυνση. 

∆ιότι οι άνθρωποι πρέπει να συµπεριφερθούν παρά µόνο σε συµφωνία µε τις αρχές 

που κυβερνούν την υπόλοιπη φύση, δηλαδή, σε συµφωνία µε την έξη ή φύση ή 

ψυχή.109 Στα πρώιµα στάδια της ζωής οι άνθρωποι θα συµπεριφερθούν όπως τα άλλα 

ζώα, αφοµοιώνοντας αυτό που είναι χρήσιµο, απορρίπτοντας αυτό που είναι επιζήµιο, 

επιµένοντας στο να υπάρχουν. Όµως καθώς µεγαλώνει το παιδί η συγκεκριµένη 

ανθρώπινη αρχή, ο λόγος, αναπτύσσεται και αρχίζει να διαµορφώνει τις παρορµήσεις. 

Εδώ συγκεκριµένη καθοδήγηση στην χρήση του λόγου κάποιου θα ήταν πιο 

ευπρόσδεκτη από την παρότρυνση να ακολουθούµε την «Φύση». 

Στην πραγµατικότητα η αρχή του να ακολουθούµε την φύση «οµολογουµένως 

τη φύσει ζην», γίνεται απλή ταυτολογία. Μια ταυτολογία, διότι, όπως λέει επίσης ο 

∆ιογένης Λαέρτιος, «το να ζεις σε συµφωνία µε την φύση σηµαίνει για τον άνθρωπο να 

ζει σε συµφωνία µε τον Λόγο». Και αυτή η παρότρυνση σαφώς δεν εξυπηρετεί την 

επιλογή ανάµεσα σε άλλα εκείνων που είναι «κατά φύσιν». Ο θεός είναι η τελειότητα 

του λόγου. Όµως επειδή ο άνθρωπος δεν είναι θεός δεν µπορεί να αγκαλιάσει όλα τα 

πράγµατα: πρέπει να επιλέξει. Ο κοινός νόµος δεν παρέχει κάποια φανερά κριτήρια 

για να τον βοηθήσει στην επιλογή του. 

Επιπρόσθετα, η  επιλογή υπονοεί την ελευθερία. Όµως η αληθινή ελευθερία 

προϋποθέτει κάποιον βαθµό αυτο-καθορισµού. Είναι δύσκολο να δούµε πώς αυτό 

µπορεί να διασφαλιστεί εντός του στωικού συστήµατος. Μπορεί, βέβαια, να 

υποστηριχθεί ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια εικόνα πίσω από την συµφωνία, 

αλλά η κοινή λογική θα πρότεινε ότι υπάρχει, και οι εικόνες των Στωικών σε λίγο 

διαφορετικά  πλαίσια φαίνονται να επιδεικνύουν µια εικόνα του παραπάνω είδους. 

Είναι δύσκολο να δούµε το τί µπορεί να σηµαίνει το να έχει κάποιος ελεύθερη 

βούληση, αν έναν άνθρωπο πρόκειται να τον χειραγωγούν αν δεν συµφωνήσει. Ubi 

igitur virtus, si nihil situn est in ipsis nobis.110 Έτσι, τίποτα άλλο δεν µπορεί να 

σηµαίνει η συµφωνία παρά µόνον την αποδοχή της κανονικής σειράς-τάξης των 

γεγονότων. 

Μπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι άδικο να παρουσιάζεται η στωική θέση µε 

τόσο απρόσωπους όρους, ότι ακόµα και οι εχθροί του στωικισµού αναγνώριζαν ως 

                                                 
109 Βλ. Σέξτου Εµπειρικού, Προς Μαθηµατικούς, IX 8iF 
110 Βλ. Κικέρωνος, Academica priora,  II 38 
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κεντρικό χαρακτηριστικό στο σύστηµά τους την στωική έµφαση στην πρόνοια.111 

Πράγµατι, οι Στωικοί θεωρούσαν τον εαυτό τους ως περιορισµένο µόνο από τον 

Λόγο και για το καλό τους, όπως ο νόµος σε µια πόλη δένει τους πολίτες επειδή τους 

προστατεύει.112 Όµως αυτό και πάλι δεν φαίνεται να διαφεύγει την δυσκολία. Ο 

ανθρώπινος λόγος µπορεί να είναι σε συµφωνία µε τον Λόγο, είτε επειδή αποδέχεται 

τις προτάσεις του Λόγου ή επειδή οι δύο αποτελούν απλά εκδηλώσεις, από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες, της ίδιας αρχής.  

Στην δεύτερη περίπτωση η συµφωνία αναµένεται ότι θα είναι διαρκής. Αυτή η 

τέλεια συµφωνία θα πρέπει να είχε πραγµατοποιηθεί και να έγινε αντιληπτή στην 

περίπτωση του σοφού. Όµως έτσι, φαίνεται σαν να σώζεται η ελευθερία του σοφού 

µε το να εκθειάζεται ο ίδιος, και πέρα από τις άλλες δυσκολίες σε αυτήν την 

διαδικασία δεν λύνει το πρόβληµα της ελευθερίας και εποµένως της ηθικότητας για 

τους «κοινούς» θνητούς.113 Και από την στιγµή που οι Στωικοί ήταν υλιστές το 

πρόβληµα παρέµενε, όσο µακριά και αν έφταναν στην χρήση προσωπικής γλώσσας 

για την πρόνοια. Ο θεός εκφράζει τον εαυτό του στην συνηθισµένη σειρά και τάξη 

γεγονότων: ο λόγος υπό αυτήν την οπτική είναι η µοίρα. Ο «κοινός νόµος» τελικά θα 

επιβεβαιώσει τον ίδιο το θεό από αυτό το γεγονός ότι η διαδικασία της πρόσληψης 

και ενσωµάτωσης εντός του ανθρώπου, θα είναι ολοκληρωµένη. 

 

 

ΙΙΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ 

 

Οι ανωτέρω προκείµενες, που µας δίνουν µια αίσθηση σχετικά µε την 

αντίληψη των Στωικών αναφορικά µε τον «Φυσικό Νόµο», µας προξενούν πολλές 

απορίες αλλά και θα µπορούσαµε να πούµε ότι µας οδηγούν σε µια σχοινοβατικού 

τύπου ηθικότητα. Θα µπορούσαµε να αναρωτηθούµε τι είναι εκείνο που διακρίνει την 

ορθή ηθικά πράξη ή πώς κρίνεται µια πράξη ως καλή ή κακή αντίστοιχα και µε ποια 

πρότυπα, ο «ορθός Λόγος» µε ποια σταθερά µπορεί να προσδιοριστεί και άλλα 

ερωτήµατα που ενδεχοµένως παραπέµπουν σε µια ηθική φιλοσοφία χοµπσιανού 

τύπου. Στα σχετικά χωρία δεν βρίσκει κάποιος αυτά τα ερωτήµατα να συζητούνται 

                                                 
111 Βλ. ∆.Λ., VII138 
112 Βλ. Κικέρωνα, De finibus, ΙΙΙ 64 
113 Βλ. Σενέκα, Epistulae Morales, 73, 13 και 53 
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στο πλαίσιο του  «νόµου που είναι κοινός σε όλους». Ούτε βρίσκουµε κάποια 

αναφορά πρωταρχικών και δευτερευόντων εντολών, ή κάποια προσπάθεια να 

συστηµατοποιηθεί ο «Φυσικός Νόµος» σε έναν κώδικα κανόνων. Οι Στωικοί έδιναν 

συµβουλές για πράξη σε διάφορες σταθερές ή δεδοµένες περιστάσεις, όπως θα δούµε, 

αλλά ο ίδιος ο όρος «Φυσικός Νόµος» απ’ ότι φαίνεται δεν είναι ιδιαίτερα 

επιβοηθητικός στην συζήτηση. 

Θα ήταν εύλογη η απορία σχετικά µε τον χρόνο που αυτός ο όρος 

αναπτύχθηκε σε συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο. Η απάντηση θα δοθεί ιστορικά µέσα 

από την αναβίωση του στην Ευρώπη που εστιάζεται στην ανάγκη για ένα διεθνές 

πρότυπο. Οι αρχηγοί της Μέσης Στοάς βρέθηκαν στην Ρώµη. Ο Παναίτιος έγινε 

αποδεχτός από τους κυρίαρχους κύκλους σε αυτήν την πόλη ως ο φιλόσοφός τους.114 

Το δεύτερο µισό του 2ου αιώνα µ.Χ. έφερε το αποκορύφωµα της πρώτης µεγάλης 

ελληνικής διανοητικής εισβολής, µε τις ελληνικές ιδέες στην λογοτεχνία, στο θέατρο, 

στην ιστορία και στην φιλοσοφία να καθορίζουν την ατµόσφαιρα. Οι Έλληνες µε την 

σειρά τους ήταν σε µεγάλο βαθµό εντυπωσιασµένοι από το ρωµαϊκό δυναµισµό, και 

είχαν επίγνωση, περισσότερο ίσως από τους ίδιους τους Ρωµαίους, για το µέλλον που 

ανοίγονταν εµπρός τους. Όµως η ρωµαϊκή αυτοκρατορία, επέφερε τις δικές της 

ευθύνες µαζί της. Αυτές οι ευθύνες έγιναν πιο ξεκάθαρες καθώς η επέκταση 

συνεχίζονταν.  

 

 Ο διεθνής ρόλος της Ρώµης επέβαλε να φέρει στους ώµους της, την διοίκηση 

της διεθνούς δικαιοσύνης: οι αλλόφυλοι που ήταν υποκείµενοι ή σύµµαχοί της 

έτειναν ολοένα και περισσότερο να στρέφονται σε αυτήν ως το νοµικό δικαστήριό 

τους. Το αναπόφευκτο γεγονός ήταν µια πιο ευρεία σύλληψη της δικαιοσύνης, µια 

αναγνώριση της ανάγκης για έναν νόµο που θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε όλους 

τους ανθρώπους. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις αυτού στην βιβλιογραφία της 

«Πολιτείας». Όµως ο κύριος υποστηρικτής της σηµασίας της ανάπτυξης ενός νόµου 

κοινού για όλους τους ανθρώπους, είναι ο Κικέρωνας. Και η κύρια πηγή για τις ιδέες 

του Κικέρωνα πάνω σε αυτό το ζήτηµα ήταν η στωική φιλοσοφία.115 

Αποτελούσε ένα ενδιαφέρον που µπορεί να αναµένονταν από τον Κικέρωνα 

έτσι κι αλλιώς, αφού ήταν ο κυρίαρχος νοµικός της Ρώµης, για έναν µελλοντικό 

πολιτικό: «οι πολιτικοί µας θα έπρεπε σίγουρα να είχαν προσπαθήσει να 

                                                 
114 Βλ. Κικέρωνα, De republica, 115 
115 Βλ. Watson, στο ίδιο, σς. 224-5 
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οικειοποιηθούν την πολιτική και τον νόµο, και θα έπρεπε να εξέτασαν την προέλευσή 

τους».116 Όσο λιγότερο επιτρεπόταν στον Κικέρωνα να εµπλέκεται στην πρακτική, 

τόσο έστρεφε στην θεωρία πολιτικής ικανότητας. Η θεµατική του «Φυσικού Νόµου» 

επανέρχεται ξανά και ξανά στις γραφές των τελευταίων χρόνων του. Ο Κικέρωνας 

δεν έκανε κάποια προσπάθεια να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πρότυπο φιλοσόφου: 

οι φιλοσοφικές γραφές του ήταν εγχείρηµα να βοηθήσει τους συµπολίτες του και να 

προωθήσει το αγαθό της κοινότητας. Αυτό που αρχικά εννοείτο ως περισπασµός από 

την πολιτική δραστηριότητα τελικά έγινε υποκατάστατό της. 

 Κύριος στόχος του Κικέρωνα ήταν να κάνει την ελληνική σκέψη προσβάσιµη 

σε Ρωµαίους αναγνώστες. Οι πρώτες από τις φιλοσοφικές γραφές, και ιδιαίτερα το 

«De republica», φαίνεται να είχαν αντλήσει τα θέµατά τους από πολλές πηγές. Η 

θεµατική είναι η ιδανική πολιτεία και η ρωµαϊκή πολιτεία ως παράδειγµα εκείνης. Το 

ιδανικό κράτος υπονοεί την έµπνευση του Πλάτωνα και η επίδραση της έµπνευσης 

αυτής είναι σε κάποια σηµεία φανερή. Εδώ θα παρατηρήσουµε ότι στην ουσία δείχνει 

ότι έχει επηρεαστεί στις σκέψεις του από τον Χρύσιππο. 

Στον Χρύσιππο, υπήρχαν αναφορές σε έναν νόµο για το σύµπαν, αλλά είναι 

πολύ γενικές στην φύση τους. ∆εν αποτελούν τόσο ανάλυση του «Φυσικού Νόµου» 

αλλά µάλλον µια µαρτυρία για το γεγονός ότι αυτού του είδους ιδέες υπήρχαν στην 

ατµόσφαιρα. Όµως στο βιβλίο III η ίδια η έννοια δικαιοσύνης συζητείται. Αναλύεται 

ιστορικά. Γνωρίζουµε από τον Λακτάντιο ότι αναφέρονταν στις θεωρίες του 

Πλάτωνα και Αριστοτέλη και στην διάψευσή τους από τον Καρνεάδη. Εκεί που στο 

κείµενο µας αρχίζει πάλι αναφέρεται ο Χρύσιππος, όµως είναι πολύ επιφανειακά, 

καθώς αναδύονται οι συνηθισµένες δυσκολίες έναντι µιας έννοιας/θεωρίας καθολικού 

δικαίου: 

«∆ιότι αν ήταν φυσικό, τότε, όπως το ζεστό και το κρύο, ή το πικρό και το γλυκό, η 

δικαιοσύνη και η αδικία θα ήταν το ίδιο πράγµα για όλους τους ανθρώπους».117 Τα 

συνήθη παραδείγµατα διαφόρων παραδόσεων σε θρησκείες και ηθικές, δίνονται. 

Όµως, η «αρετή δεν επιτρέπει την ασυνέπεια, ούτε η φύση επιτρέπει την ποικιλία…» 

Nihil habet igitur natural ius…και λέει: «είναι καθήκον ενός αγαθού και δίκαιου άντρα 

να δώσει σε όλους αυτό που τους αρµόζει».118 Σύµφωνα µε τον Λακτάντιο το 

επιχείρηµα υπέδειξε ότι οι νόµοι έγιναν απλά για την ωφέλεια και ότι δεν υπάρχει 

                                                 
116 Βλ. Κικέρωνα, De republica, V 5 
117 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, ΙΙΙ 13 
118 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, ΙΙΙ 13 
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«Φυσικός Νόµος» όπως θα έπρεπε να υποδεικνύεται από την λειτουργία της 

«Φύσεως». Οι άνθρωποι πράττουν για το συµφέρον τους: αν δεν το κάνουν, 

θεωρούνται ανόητοι. Έθνη και υποκείµενα, όπως ο Αλέξανδρος, έχουν δείξει ότι η 

ισχύς είναι το ορθό. 

Αυτό το τελευταίο επιχείρηµα (διαµορφωµένο στο III 23: «ούτε η φύση, ούτε η 

επιλογή, αλλά η αδυναµία είναι η µητέρα της δικαιοσύνης») είχε αποτελέσει κοινό 

τόπο για τους σοφιστές. Μεγάλο µέρος της απάντησης που δόθηκε, έχει χαθεί. Μέρος 

της διατηρείται από τον Λακτάντιο. Εκείνος αναφέρει, για παράδειγµα, µια από τις 

πιο διάσηµες περιγραφές του φυσικού νόµου στα λόγια του ίδιου του Κικέρωνα: 

 «και δεν θα υπάρχει ένας νόµος στην Ρώµη και ένας άλλος στην Αθήνα, ένας νόµος 

τώρα και ένας διαφορετικός στο µέλλον, αλλά θα υπάρχει ένας νόµος, αιώνιος και 

αµετάβλητος, που θα δένει όλους τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές. Και θα υπάρχει 

ένας κοινός κυρίαρχος και ηγεµόνας των ανθρώπων, δηλαδή, ο Θεός, ο οποίος είναι ο 

συγγραφέας, ο ερµηνευτής και ο ιδρυτής αυτού του νόµου. Όποιος δεν υπακούσει σε 

αυτόν προσπαθεί να διαφύγει από τον εαυτό του, και στο να αρνείται την αληθινή φύση 

του ανθρώπου θα υποφέρει εποµένως την χειρότερη ποινή, ακόµα και αν διαφύγει από 

αυτό που κοινώς θεωρείται τιµωρία».119 

Φαίνεται ότι ο Κικέρωνας έδινε ιδιαίτερη σηµασία στην ένσταση ότι τα έθνη 

στην πραγµατικότητα έχουν ενεργήσει βάσει της αρχής ότι η ισχύς είναι το δίκαιο και 

ότι η κρατική εξουσία είναι απλά νόµιµη κλοπή. Αυτή αποτελεί το είδος θεµατικής 

που πρέπει να συζητούνταν µε θέρµη στον Σκιπιωνικό κύκλο.120 Συνθήκες και όροι 

για έναν δίκαιο πόλεµο αναφέρονται: πρέπει να είναι για τιµή ή άµυνα, αυτό είναι να 

αποκατασταθεί µια πληγή ή για το συµφέρον της ασφάλειας, ο πόλεµος θα γίνεται 

µόνο αφού έχει γίνει άρνηση επανόρθωσης και ο πόλεµος επίσηµα έχει κηρυχτεί. Η 

άµυνα κατανοείται ότι συµπεριλαµβάνει την υπεράσπιση των συµµάχων, και από εκεί 

είναι εύκολο να γίνει η µετάβαση στην αυτοκρατορική θεµατική. Ο Κικέρωνας 

φαίνεται ότι υποστήριξε πως η Ρώµη απέκτησε την αυτοκρατορία της επειδή 

αισθανόταν δεσµευµένη να υπερασπιστεί τους συµµάχους της. Ο Αυγουστίνος µας 

λέει ότι είχε υποστηριχτεί ότι η κυριαρχία πάνω σε υπηκόους είναι δίκαιη επειδή η 

υπηκοότητα είναι πλεονέκτηµα για κάποιου είδους ανθρώπους.121 Όπως είχε 

                                                 
119 Βλ. Κικέρωνος, De republica,  ΙΙΙ 33 
120 Βλ. του ιδίου, De officiis,  Ι 34 ff 
121 Κάνει αναφορά στον Κικέρωνα και στο έργο De republica, ΙΙΙ34-8 
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υποστηρίξει προηγουµένως ο Αριστοτέλης, κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι 

προορίζονται από την «Φύση» να είναι δούλοι.  

Υπάρχει ωστόσο, κάποια αντιφατικότητα στην υποστήριξη από τον Κικέρωνα 

ενός όµοιου επιχειρήµατος µαζί µε τον ισχυρισµό του για τον έναν νόµο για όλους 

τους ανθρώπους. Ο Λακτάντιος δεν είχε εντυπωσιαστεί από την υπεράσπιση που 

παρέχονταν σε αυτό το µέρος του «De republica» έναντι του Καρνεάδη. Έχοντας 

συνοψίσει τις γενικές ενστάσεις του Καρνεάδη έναντι ενός φυσικού νόµου, αναφέρει 

κάποιες συγκεκριµένες δυσκολίες που τέθηκαν από αυτόν, βάσει της πρότασης ότι σε 

κάποιες περιστάσεις η δικαιοσύνη εναντιώνεται στο ατοµικό συµφέρον και 

συµπεραίνει: «αυτά είναι ξεκάθαρα λεπτά, πολύπλοκα ζητήµατα τα οποία δεν 

µπορούσε να διαψεύσει ο Κικέρωνας».122 

Περισσότερο φως και επεξηγήσεις περισσότερες σε αυτές τις προβληµατικές, 

δίνεται στο επόµενο έργο του Κικέρωνα, «De Legibus», όπου, όπως ισχυρίζεται, 

θέλει να καλύψει όλο το φάσµα καθολικής δικαιοσύνης και νόµου. Το θέµα, µας λέει 

είναι ένα που απαιτεί συλλογισµό για τις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος από την 

φύση, για το ποιος είναι ο σκοπός του στον κόσµο, και για το ποιοι είναι οι φυσικοί 

δεσµοί που ενώνουν τους ανθρώπους. «Οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι µόνο ότι 

είναι γραµµένο αποτελεί νόµος. Όµως, εγώ θα αναζητήσω την ρίζα της δικαιοσύνης 

στην φύση».123 

Όπως είναι φανερό από αυτά τα χωρία, καµία προσπάθεια δεν γίνεται για να 

διατηρηθεί µια ξεκάθαρη διάκριση ανάµεσα σε αυτό που µπορεί να ονοµάσουµε την 

οντολογική και επιστηµολογική τάξη. Ο Κικέρωνας δεν διστάζει να γλιστρήσει από 

την µια τάξη στην άλλη. Όλος ο σκοπός του είναι να επιδείξει την ουσιώδη 

ταυτότητα του λόγου που κατευθύνει το σύµπαν και ο λόγος του αγαθού ανθρώπου. 

Αυτό γίνεται ξεκάθαρο στα χωρία που ακολουθούν: στον άνθρωπο έχει δοθεί µια 

διακριτή θέση από τον θεό επειδή του έχει δοθεί ο λόγος. 

Ο Κικέρωνας στην συνέχεια προχωράει στο να αντλήσει το «ύψιστο νόµο που 

είχε την προέλευσή του πολύ καιρό πριν την ύπαρξη κάποιου γραπτού νόµου ή πριν να 

θεµελιωθεί κάποια πολιτεία-κράτος» από την «Φύση».124 Κάνοντας αυτό, ακολουθεί 

ένα σχήµα το οποίο εντοπίζεται στα άλλα φιλοσοφικά του έργα. Είναι κυρίως η 

ανάλυση που κάνει ο Κικέρωνας του «Φυσικού Νόµου» που εκπροσωπούσε την 

                                                 
122 Βλ. Κικέρωνα, De republica, V 16 
123 Βλ. Κικέρωνα, De legibus, Ι 20 
124 Βλ. Κικέρωνα, De legibus, Ι 19 
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στωική θέση για χριστιανούς σαν τον Λακτάντιο και τον Αµβρόσιο και εποµένως 

επηρέασε τον µεσαίωνα. Αυτό µπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής: στην περίπτωση του 

άνδρα, η φύση σηµαίνει «λόγος». Ο άνθρωπος χρωστάει την φυσική υπεροχή του στις 

δυνάµεις εκλογίκευσης που έχει, και εποµένως στην ικανότητά του να ζει σε ένα 

ευρύτερο παρόν από ό,τι τα ζώα. Όµως αυτή η ικανότητα φέρνει µαζί της ευρύτερες 

υποχρεώσεις, υποχρεώσεις που στην πραγµατικότητα εκτείνονται σε όλη την 

ανθρωπότητα. Ο νόµος είναι το µεγάλο βοήθηµα του ανθρώπου µε το να τον 

καθοδηγεί και να τον βοηθάει να διατελέσει αυτές τις υποχρεώσεις. Και το µοντέλο 

για όλους τους συγκεκριµένους νόµους είναι ο «Νόµος της Φύσεως». 

Η τελειότητα του ανθρώπου είναι η τελειότητα της φύσης. Η σκέψη αυτού 

του µέρους του «De legibus» συνοψίζεται µε τα ακόλουθα λόγια:  

«µοιραζόµαστε τα δώρα των θεών, ιδιαίτερα τον λόγο, και όλοι οι άνθρωποι είναι 

συνδεδεµένοι µαζί εξαιτίας ενός φυσικού αισθήµατος καλοσύνης και καλής βούλησης 

και από µια συντροφικότητα (ίσως κοινή αποδοχή να εννοείται) στην δικαιοσύνη».125 

Εδώ ο Κικέρωνας αναρωτιέται, έχοντας παραδεχτεί αυτό, πώς µπορεί να γίνει 

διαχωρισµός του νόµου και της δικαιοσύνης από την φύση. 

Η έννοια της «virtus quasi perfectio naturae», στο «De Legibus», εντοπίζεται 

και σε άλλα σηµεία στον Κικέρωνα, απ’ όπου φανερά αντλεί από στωικές πηγές. Ένα 

τέτοιο σηµείο είναι το δεύτερο βιβλίο του «De officiis». Σε αυτό ένας άνθρωπος 

παρουσιάζεται ως το στέµµα της δηµιουργίας και το όν το οποίο, µέσα από τα 

χαρίσµατα του, βοηθάει τον υπόλοιπο κόσµο να εκπληρώσει την κανονική λειτουργία 

του. Τα χαρίσµατα του ανθρώπου και τα έργα των χειρών του, έχουν οδηγήσει στο 

χτίσιµο πόλεων, και εποµένως έτσι θεµελιώθηκαν οι «leges moresque»(οι νόµοι και 

τα ήθη). Αυτή η ικανότητα να διαµορφώσει και να χρησιµοποιεί µια κοινότητα 

αποτελεί το σηµάδι διάκρισης του ανθρώπου, και ο παράγοντας που έχει την ύψιστη 

σηµασία σε αυτήν την εξέλιξη είναι η «αρετή»: «Καθώς αυτό το σηµείο, εποµένως, 

δεν επιδέχεται αµφισβήτηση, ότι ο άνθρωπος µπορεί να κάνει το ύψιστο αγαθό και την 

ύψιστη ζηµιά στον άνθρωπο, θέτω ως την παράξενη ιδιότητα της αρετής, ότι 

συµφιλιώνει τα αισθήµατα της ανθρωπότητας, και τα εφαρµόζει».126 

Η ίδια η «αρετή» έχει τρεις ιδιότητες, και µε το να τις παραθέτει στο δεύτερο 

βιβλίο του «De Officiis» ακολουθεί οικεία µονοπάτια των Στωικών. Η έκθεση επίσης 

δείχνει ξεκάθαρα αυτό που θεωρούσαν οι Στωικοί ότι συνιστά την «αριστεία» του 

                                                 
125 Βλ. Κικέρωνα, De legibus, Ι 25 
126 Βλ. Κικέρωνα, De officiis, ΙΙ Ι7 
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ανθρώπου, η «αρετή» του, και το γιατί εποµένως ο άνθρωπος είναι σε ειδική θέση 

σχετικά µε την ηθικότητα. Η πρώτη ιδιότητα που αναφέρεται είναι η ικανότητα να 

διακρίνει το αληθινό και γνήσιο σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, ενώ δεν περιορίζεται 

στο συγκεκριµένο αλλά να µπορεί να αντιληφθεί και να εκτιµήσει τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε πράγµατα. (αυτή είναι η θέση των δογµατιστών στο 

οποίο αναφέρεται ο Σέξτος, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος διαφέρει από τα άλογα ζώα 

εξαιτίας της κατοχής του εσωτερικού λόγου και της ικανότητας να συνδυάζει 

παραστάσεις και να συνάγει συνεπαγωγές). Ο άνθρωπος έχει µια σύλληψη της 

λογικής αλληλουχίας και κατανοεί την έννοια του πράγµατος εξαιτίας αυτής της 

αλληλουχίας. Η δεύτερη ιδιότητα της «αρετής» είναι η ικανότητά της, να ελέγχει τα 

πάθη και να κάνει τις ορέξεις µας υποκείµενες στον λόγο. Η τρίτη και τελευταία είναι 

εκείνη εξαιτίας της οποίας φερόµαστε στον συνάνθρωπό µας µε ευγένεια ώστε να 

έχουµε πλήρης ικανοποίηση-απόλαυση όλων όσων χρειαζόµαστε και πλήρη 

προστασία από αυτά που θέλουµε να αποφύγουµε.127 

    Ο Κικέρωνας λέει στην µέση αυτής της έκθεσης ότι «longiores hoc loco summus 

quam necesse est».128 Αυτή η παράξενη παραδοχή οφείλεται ως έναν βαθµό στην 

επίγνωσή του ότι το παρόν µέρος του «De officiis ΙΙ» αποτελεί κοντινή παραλληλία 

στο πρώτο µέρος του βιβλίου Ι. Το βιβλίο Ι στην πραγµατικότητα έχει εξετάσει την 

ανθρώπινη ανάπτυξη από την αρχή και παρέχει την βασική θεωρία που το βιβλίο ΙΙ 

εφαρµόζει άµεσα στην κοινωνική ζωή. Στο βιβλίο Ι ο Κικέρωνας ενδιαφέρεται να 

δώσει έµφαση σε αυτό που είναι αποκλειστικά ανθρώπινο, και την εξέλιξη κάποιων 

ανθρώπινων ιδιοτήτων από ένστικτα που είναι κοινά στον άνθρωπο και στα ζώα. 

Εποµένως ξεκινάει µε τα ένστικτα της αφοµοίωσης και της απόρριψης. 

Το ατοµικό ζώο ή άνθρωπος, εποµένως, ορίζεται ως εξής: ο εαυτός εκτείνεται 

µέσα από την αναπαραγωγή και την φροντίδα για το αναπαραγόµενο. Είναι από αυτό 

το σηµείο που το ιδιαίτερα ανθρώπινο αρχίζει να αναδύεται, διότι ο άνθρωπος µέσα 

από την διάνοιά του αποκτά επίγνωση διαφόρων δεσµών και λογικών συνεπειών των 

πράξεων, και εποµένως έχει επίγνωση των ευθυνών και των ανησυχιών που πρέπει να 

αναλάβει. Το ζώο από την άλλη κινείται µόνο από αυτό που µπορεί να αισθανθεί, και 

εποµένως από το άµεσο παρόν. Όµως παρά την επίγνωση των κοινωνικών αξιών του 

ανθρώπου το εγωιστικό στοιχείο είναι πάντα έντονο µέσα του. Ενθαρρύνεται από την 

όρεξή του για την µάθηση της αλήθειας των πραγµάτων. Η γνώση και η επίγνωση 

                                                 
127 Βλ. Watson, στο ίδιο, σελ.229 
128 Βλ. Κικέρωνα, De officiis, ΙΙ Ι6 
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του έδωσαν µια αίσθηση ανεξαρτησίας και µια απροθυµία να είναι υπήκοος κάποιου 

άλλου ανθρώπου. Όµως ο άνθρωπος είναι επίσης αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι 

πρέπει να διαµορφώσει µια ισορροπία ανάµεσα σε αυτές τις τάσεις: αυτό το κάνει 

µέσα από την µεσότητα, την αίσθηση της αναλογίας-ισορροπίας σε όλα τα πράγµατα, 

που του δίνει την δυνατότητα να ισορροπήσει µια απαίτηση έναντι µιας άλλης. 

Αν αυτή αποτελεί την κατάλληλη εξέλιξη της φύσης του ανθρώπου είναι 

εποµένως εύκολο να φανεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να ενδιαφερθεί όχι µόνο για 

εκείνους του οίκου του αλλά και για τους συµπολίτες του και για όλους τους 

ανθρώπους. Πρέπει να συµφωνήσουν σχετικά µε συµβάσεις αν είναι να υπάρξει 

κοινωνία: τα ένστικτα πρέπει να ελέγχονται από αυτό που αποτελεί µια κοινοτική 

αίσθηση µετριότητας ή καλλίτερα µια κοινή αίσθηση συναλληλίας και 

αλληλοπεριχώρησης. Και οι νόµοι που διαµορφώνονται, είναι µόνοι τους µια 

περαιτέρω επίδραση εκπολιτισµού. Όπως υποδεικνύεται οποιαδήποτε κοινωνία 

χρειάζεται την ∆ικαιοσύνη αν έχει στόχο να επιβιώσει, ακόµα και αν πρόκειται µόνο 

για την κοινωνία ληστών.  

Αυτή η επιθυµία για το δίκαιο, το ισότιµο, είναι που εξήγησε την ισχύ του 

άρχοντα, του µεσολαβητή, και όταν οι άνθρωποι δεν µπορούσαν να είναι βέβαιοι για 

την ισότητα στα χέρια ενός αγαθού και δίκαιου ανθρώπου, όρισαν τους νόµους στους 

οποίους υπόκεινται όλα τα µέλη της κοινωνίας. Οι νόµοι θα φαίνονται σαν να είναι η 

αναγνώριση και έκφραση του διαφωτισµένου εγωισµού:  

«γιατί οι κοινοπολιτείες και τα κράτη θεµελιώθηκαν αρχικά για αυτόν τον σκοπό, για 

να µπορούν να κρατούν οι άνθρωποι αυτό που τους ανήκει. ∆ιότι ενώ οι άνθρωποι 

συγκεντρώθηκαν µέσα από την καθοδήγηση της φύσης, ωστόσο ήταν µε την ελπίδα της 

διατήρησης της ιδιοκτησίας τους που επιδίωξαν την προστασία των πόλεων».129 

Ο ίδιος ο Κικέρωνας έχει βέβαια επίγνωση ότι οι πραγµατικοί νόµοι και οι 

νοµικοί κώδικες έχουν τους περιορισµούς τους. Όµως αυτές οι αποκλίσεις-

περιορισµοί, απλά υποδεικνύουν την τελειότητα του «lex naturae», και πρέπει να 

αποσκοπεί στην ισότητα για όλους: «διότι υπάρχει ένας κοινωνικός δεσµός ανάµεσα 

στον άνθρωπο και στον άνθρωπο που είναι της ευρύτερης έκτασης, ο οποίος αν και έχει 

αναφερθεί, χρειάζεται να ξανά αναφερθεί συχνότερα».130 

Αυτή είναι η εικόνα την οποία παρουσιάζει ο Κικέρωνας στα έργα ανάµεσα 

στο «De republica» και στον θάνατό του, και η οποία όπως έχουµε προαναφέρει, 

                                                 
129 Βλ. Κικέρωνα, De officiis, ΙΙ 73 
130 Βλ. Κικέρωνα, De officiis, ΙΙΙ 69 
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ήταν πρωταρχικής σηµασίας για την παράδοση του «Φυσικού Νόµου». ∆εν µπορεί 

ωστόσο να ειπωθεί ότι ο «Φυσικός Νόµος» µετά τον Κικέρωνα είχε βρει απαντήσεις 

στα ερωτήµατα που θα µπορούσαν να είχαν τεθεί στον Ζήνωνα ή στον Χρύσιππο. 

Στο τέλος κάποιες βασικές δυσκολίες παρέµεναν. Αρχικά, το υλικό µοντέλο του 

κόσµου φαίνεται να αφήνει λίγο χώρο για τον αυθορµητισµό και την ελευθερία. «τα 

πράγµατα που πρόκειται να υπάρχουν δεν ανακύπτουν ξαφνικά στην ύπαρξη, αλλά η 

εξέλιξη του χρόνου είναι όπως το ξετύλιγµα ενός καλωδίου: δηµιουργεί τίποτα το 

καινούριο και απλά ξετυλίγει το κάθε γεγονός στην σειρά του».131 Έτσι όµως 

δηµιουργείται απορία σχετικά µε τους τρόπους σκέψης και πράξης που φέρουν την 

προσωπική µας σφραγίδα και κατά συνέπεια, και ευθύνη.  

Επιπρόσθετα, αν όλα στο σύµπαν είναι σωµατικά, είναι δύσκολο να δούµε 

γιατί ο άνθρωπος έχει ειδικά προνόµια. Μπορεί να δεχτούµε ότι ο άνθρωπος ως είδος 

έχει χαρίσµατα υπεροχής. Αλλά πρέπει επίσης να παραδεχτούµε ότι υπάρχουν 

µεγάλες διαφοροποιήσεις µέσα στην τάξη του ανθρώπου. Και αν µια συγκεκριµένη 

τάξη ή έθνος,  είναι οργανωµένο έτσι ώστε να µπορεί να κυριαρχήσει πάνω στις 

άλλες, ποιο αποτελεσµατικό ηθικό επιχείρηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναντίον 

της; Έχει ένα υποκείµενο οποιαδήποτε απόλυτη αξία(ενδεχοµένως µια a priori 

αυταξία); Πάντως µια υποψία παραµένει, όπως θα δούµε, σχετικά µε την ιερότητα 

των δικαιωµάτων για κάθε υποκείµενο. ∆ιότι φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην 

προσέγγιση ανάµεσα στους Έλληνες και στους Ρωµαίους σε σχέση µε αυτό, ακόµα 

και αν εµφωλεύει ο κίνδυνος των κλισέ σχετικά µε τον εθνικό χαρακτήρα. 

 

ΙV Ο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ» ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ 

 

 Με τη γνώση ότι ο «Φυσικός Νόµος» επεκτείνεται σε όλα τα έλλογα όντα και 

µε την εσωτερική επιτακτικότητα που τον διακρίνει, θα µπορούσαµε να 

υποστηρίξουµε ότι στη φιλοσοφία των Στωικών δεν µπορεί να υπάρξει ελευθερία 

στην άσκηση της ανθρώπινης πράξης. Επίσης, όλα υπό τη σκιά µιας απόλυτης 

αιτιοκρατίας και χειραγώγησης, κατευθύνονται από τη Φύση και το Νόµο και 

εκτελούνται. 

                                                 
131 Βλ. Κικέρωνος, De Divinatione, Ι127 
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 Σε αυτή την πολεµική εναντίον των Στωικών και µε ιδιαίτερο στόχο την 

αιτιοκρατική αντίληψή τους, έρχεται πρώτος να απαντήσει ο Χρύσιππος.132 

Χρησιµοποιεί για παράδειγµα τον κύλινδρο που κυλάει σε µια επιφάνεια επίπεδη. 

Αυτή η κίνηση οφείλεται σε δύο αίτια, ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό. Το 

εξωτερικό είναι η επίπεδη επιφάνεια στην οποία κυλάει ο κύλινδρος προς τα εµπρός 

και το εσωτερικό είναι το σχήµα του κυλίνδρου. Η πρώτη αιτία ονοµάζεται 

«συνεργόν» ή «προκαταρτικόν» και η δεύτερη αιτία «προηγούµενον» ή «αυτοτελές». 

Ωστόσο, χρειάζονται και τα δύο για να διενεργηθεί η πράξη. 

 Ο Χρύσιππος υποστηρίζει µε αυτό το παράδειγµα ότι κάθε φυσική αιτία έχει 

µια δοµή  που είναι αιτιακό συστατικό οποιουδήποτε κατηγορουµένου µπορεί να της 

αποδοθεί. Για να ενεργήσει κάτι, απαιτείται ένα εξωτερικό ερέθισµα. Αλλά ο τρόπος 

µε τον οποίο αντιδρά µια φυσική ουσία σε ένα τέτοιο ερέθισµα καθορίζεται αναγκαία 

από την εσωτερική του δοµή.133 Πιστεύει ότι εξωτερικές αιτίες είναι υπεύθυνες για 

τις «εντυπώσεις» (φαντασίες) που κατά συνέπεια προσφέρουν στο νού ένα ισχυρό 

ερέθισµα. Εξαρτάται όµως από το νού πώς θα αντιδράσει στην «εντύπωση»: 

«Μολονότι µια πράξη συγκατάθεσης δεν µπορεί να συντελεστεί αν δεν υπαγορευθεί από 

µια αισθητηριακή εντύπωση,… για τη συγκατάθεση η αισθητηριακή εντύπωση είναι 

προκαταρτική και όχι η πρωταρχική αιτία… Όπως ακριβώς κάποιος που σπρώχνει ένα 

κύλινδρο προς τα εµπρός του δίνει µια αρχή κίνησης, αλλά όχι την ικανότητα να κυλά, 

έτσι το οπτικό αντικείµενο που εµφανίζεται… θα χαράξει την εικόνα του στο νού. Αλλά 

η συγκατάθεση θα είναι στην εξουσία µας και… µόλις δοθεί ένα εξωτερικό ερέθισµα θα 

συνεχίσει την κίνηση µε τη δική της δύναµη και φύση».134 Η ίδια η φύση του ανθρώπου 

καθορίζει την αντίδραση στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Όλοι οι άνθρωποι 

ανταποκρίνονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα εξωτερικά ερεθίσµατα και 

ανάλογα την ανταπόκριση του, ο καθένας δείχνει τι άνθρωπος είναι. 

 Κριτήριο, λοιπόν, για το ανθρώπινο αυτεξούσιο, δεν είναι η ελευθερία να 

ενεργεί κάποιος διαφορετικά, αλλά να ενεργεί εσκεµµένα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό 

ότι και ο Επίκτητος στο «Εγχειρίδιο» εφιστά µεγάλη προσοχή σε αυτό.135 Όχι να 

ενεργείς ελεύθερα, αλλά βάσει σχεδίου. Αυτό το σχέδιο είναι να επιθυµεί να κάνει ο 

άνθρωπος αυτά που είναι ταιριαστά σε αυτόν. Στην αντίθετη περίπτωση 

«8µποδισθήσ8, πενθήσεις, ταραχθήσ8, µέµψ8 κα8 θεο8ς κα8 8νθρώπους». Ο 

                                                 
132 Βλ. Του ιδίου, De fatο, 39-44 (SVF II 979) 
133 S.V.F. 2,979 
134 Βλ. Κικέρωνος, De fato, 42-3 
135 Βλ. Επικτήτου, Εγχειρίδιο, Α’ 1-4 
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άνθρωπος γεννιέται µε συγκεκριµένες ιδιότητες και ικανότητες, οι οποίες αποτελούν 

δωρεά της Φύσης που διαµορφώνει κάθε τι ατοµικό.136 Συνεπώς, από τη γέννηση του 

ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή µε το περιβάλλον και ο χαρακτήρας του 

διαµορφώνεται από την αλληλεπίδραση που ασκείται στις έµφυτες ικανότητες και τα 

εξωτερικά συµβάντα.137 

 Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι έτσι ο «λόγος» του κάθε ανθρώπου είναι ο 

πραγµατικός του εαυτός. Εξηγείται η διάκριση  ανάµεσα σε εξωτερικές και 

εσωτερικές αιτίες. Άρα, αν ο χαρακτήρας του ανθρώπου καθορίζεται από το «λόγο» 

του, τότε ο χαρακτήρας του αυτοκαθορίζεται. Συνεπώς δεν υπονοµεύεται ούτε και 

καταστρατηγείται η προσωπικότητα του ανθρώπου αλλά προστατεύεται ένα 

αυτεξούσιο υπό όρους διεισδυτικής µατιάς.  

 

 

 

V ΠΩΣ Ο «ΦΥΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ» ΓΙΝΕΤΑΙ  «ΦΥΣΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ»  

 

Για τους Έλληνες ο «Νόµος της Φύσεως» αποτελεί το διάταγµα του Λόγου, 

την τελευταία υπεράσπιση του υποκειµένου ακόµα και ενάντια στον θετικό νόµο, 

κάτι που πρέπει να θυµάται ο άνθρωπος που µπορεί να έρθει αντιµέτωπος µε πολλές 

εντολές ή  παραινέσεις. ∆εν βρίσκουµε τους Ρωµαίους να εξετάζουν και να 

απορρίπτουν µια τέτοια ιδέα. Όµως παράλληλα, πρέπει να θυµηθούµε ότι όσον 

αφορά τους Ρωµαίους οποιαδήποτε θεωρητικοποίηση που γίνονταν στο ζήτηµα 

γινόταν από ανθρώπους που δεν ήταν φιλόσοφοι, αλλά µάλλον πολιτικοί-δηµόσιοι 

άντρες, σαν τον Κικέρωνα,138 που η κύρια πηγή της υψηλότερης εκπαίδευσής τους 

ήταν η νοµική εκπαίδευση στον νόµο.  

Τα κριτήρια ενός νοµικού ανθρώπου διέφεραν από εκείνα ενός ηθικού 

φιλοσόφου: η εκπαίδευση και τα κριτήρια των ρωµαίων νοµικών-νοµοθετών σίγουρα 

θα επηρέαζαν τα γραπτά τους σχετικά µε τον νόµο. Η δηµιουργία καλής νοµοθεσίας 

ήταν ο πρωταρχικός στους σκοπός, και η νοµοθεσία αναγκαστικά απασχολείται µε το 

κοινό αντί για το προσωπικό αγαθό. Το ενδιαφέρον για το κοινό αγαθό είναι τελικά 

επίσης για το αγαθό του υποκειµένου αλλά η διαφορά στην προσέγγιση είναι αρκετά 

                                                 
136 S.V.F. 2,991 
137 Βλ. A.A.Long, «Ελληνιστική Φιλοσοφία» σελ. 268 
138 Βλ. Κικέρωνος, De legibus, ΙΙΙ 14 
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µεγάλη. Η ρωµαϊκή εκδοχή της θεωρίας, εποµένως, είναι σηµαντική για την αλλαγή 

σε επίπεδο: διότι, ενώ ο άνθρωπος ακόµα έχει τα δικαιώµατά του τώρα είναι είδος 

αναγνώρισης από υψηλά. Η έµφαση είναι πάνω στην δηµόσια τάξη αντί για 

εξασφαλίσεις για το υποκείµενο. Η φράση τώρα είναι: για το όφελος της 

πολιτειακής/κρατικής ευηµερίας, η δικαιοσύνη για όλους είναι απαραίτητη. 

Εποµένως οι καλύτεροι δυνατοί νόµοι πρέπει να δηµιουργηθούν για να 

καθοδηγήσουν τους ανθρώπους. 

     Οι Ρωµαίοι ήταν περήφανοι για τους νόµους τους: όλοι οι άλλοι κώδικες νόµου, 

µαζί και εκείνοι των Ελλήνων, ήταν υποανάπτυκτοι όταν συγκρίνονταν µε το 

ρωµαϊκό, όπως σηµείωσε ο Κικέρωνας, και στις συνεχείς προσπάθειές τους να τον 

αναπτύξουν ακόµα περισσότερο,  δέχθηκαν µε ευγνωµοσύνη την έννοια του 

«Φυσικού Νόµου»139. Ήταν το πρότυπο το οποίο θα µπορούσαν να επικαλεστούν 

όταν άλλαζαν αυστηρούς νόµους για να ανταποκριθούν σε µοντέρνες ανάγκες. Και 

επειδή αυτοί οι άντρες ήταν, όπως ο Κικέρωνας, νοµικοί-νοµοθέτες που 

εξασκούνταν, έπρεπε να έχουν ένα απόθεµα εντολών/παραινέσεων για να χειρίζονται, 

και είχαν ένθερµη εκτίµηση της πειστικής ισχύος παραδειγµάτων και της 

αναγκαιότητας της απόδοσης, πολύ περισσότερο από αφηρηµένα επιχειρήµατα πάνω 

στον «Φυσικό Νόµο», ακόµα δε, περισσότερη προσοχή δόθηκε σε επιµέρους και 

µεµονωµένες περιπτώσεις.  

Ο δυσάρεστος ολοκληρωτικός κυκεώνας µιας από αυτές τις εφαρµογές είναι 

για άλλη µια φορά η προβολή ένδειξης της αµφισηµίας του «Φυσικού Νόµου», καθώς  

και του γεγονότος να αποδεχθεί το υποκείµενο την κυριαρχία µιας εξωτερικής  

εξουσίας στη λήψη αποφάσεων που κατ’ ουσία ήταν δικές του και τον χαρακτήριζαν 

οντολογικά. Ο Κικέρωνας λέει σε αυτή την παρατήρηση ότι: «και εποµένως ο ίδιος ο 

Φυσικός Νόµος, που προστατεύει και διατηρεί τα ανθρώπινα συµφέροντα, θα 

καθορίσει σίγουρα ότι ένας άνθρωπος που είναι σοφός, καλός και γενναίος, θα έπρεπε 

σε επείγουσα περίσταση να έχει όλα τα απαραίτητα της ζωής που να του µεταφέρονται 

από έναν άνθρωπο που είναι τεµπέλης και άχρηστος. ∆ιότι ο θάνατος του αγαθού 

άντρα θα αποτελεί µεγάλη απώλεια στην κοινή ευδαιµονία».140 Πρέπει να δηλωθεί ότι 

πάντα το ένστικτο του Κικέρωνα είναι για την ανθρωπότητα δίνοντάς µας το 

δικαίωµα να αµφισβητήσουµε έναν «εγκλωβισµό» εντός και µόνο του ρητορικού 

σχήµατος. 

                                                 
139 Βλ. Watson, στο ίδιο, σς. 232-233 
140 Βλ. Κικέρωνα, De officiis,  ΙΙΙ 31 
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Μια προσπάθεια γίνεται για να κάνει την αίσθηση για την ανθρωπότητα ένα 

πιο αποτελεσµατικό κριτήριο µε το να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις της. Αυτό είναι 

στο «De officiis III», στο οποίο χειρίζεται την σύγκρουση του καθήκοντος και της 

σκοπιµότητας ή άλλως, συµφεροντολογίας, ένα θέµα που δεν εξετάζεται 

ικανοποιητικά από τον Παναίτιο, σύµφωνα µε τον Κικέρωνα. Μια περίπτωση 

σύγκρουσης δικαιωµάτων προτείνεται στον Κικέρωνα από ένα πρόσφατο 

περιστατικό, τον φόνο του Ιούλιου Καίσαρα. Λέει: «συχνά συµβαίνει ότι αυτό που 

συνηθίζεται υπό φυσιολογικές συνθήκες να θεωρείται ηθικά σφαλµένο, θεωρείται να 

µην είναι ηθικά εσφαλµένο»,141 όπως κατά τις περιπτώσεις δολοφονίας ενός τύραννου. 

Κάποια φόρµουλα πρέπει να θεµελιωθεί για να µας βοηθήσει να αποφασίσουµε σε 

αυτά τα ζητήµατα. Έτσι αρχίζει τότε να θεµελιώνει µια κλίµακα, αρχικά αρνητικά, 

αποφασίζοντας τι είναι «contra naturam». Το γενικό έγκληµα είναι «το να παίρνεις 

άδικα από έναν άλλον, και το να προωθεί ένας το συµφέρον του εις βάρος ενός άλλου 

ανθρώπου».142 Μια τέτοια πράξη καταστρέφει την ίδια την βάση της ανθρώπινης 

κοινωνίας και ζωής. Αυτό το αρνητικό, εποµένως, ακολουθεί ένα θετικό επειδή η ίδια 

η ανθρώπινη κοινωνία είναι εκείνη που είναι «maximum secundum naturam».  

Η ανθρώπινη κοινωνία είναι σαν ένα σώµα: ένα πλευρό δεν πρέπει να αφεθεί 

να κάνει πιο αδύναµο το άλλο πλευρό. Ο ανθρώπινος και ο θεϊκός νόµος, που 

υπακούεται από όλους, όσοι επιθυµούν να ζήσουν σύµφωνα µε την φύση, απαγορεύει 

σε µας να αναζητήσουµε αυτά που ανήκουν σε κάποιον άλλον. Μπορούµε, ωστόσο, 

να πάρουµε την ζωή ενός τύραννου «διότι δεν έχουµε κοινωνία µε τυράννους … είναι 

αρετή να σκοτώσεις έναν τέτοιον άνθρωπο, και όλο αυτό το είδος θα έπρεπε να διωχθεί 

από την κοινωνία της ανθρωπότητας».143 Αυτά τα µέλη της κοινωνίας αφαιρούνται, 

σαν άκρα που δεν έχουν αίµα, ούτε ζωή, τα οποία είναι επιζήµια στο υπόλοιπο σώµα 

και εποµένως κόβονται. 

Με αυτήν την λύση ο Κικέρωνας φαίνεται να είναι ικανοποιηµένος. Αποτελεί 

µια λύση που συχνά έχει γίνει αποδεκτή ανά τους αιώνες, και η αναλογία του 

ασθενούς άκρου επικαλείται την κοινή λογική. Όµως πρέπει να είµαστε προσεχτικοί 

στο να θεµελιώνουµε µια γενική αρχή βάση µιας τέτοιας αναλογίας. Είναι πολύ 

εύκολο να δείξουµε ότι ένας άνθρωπος ή µια οµάδα αποτελούν το άρρωστο άκρο σε 

οποιαδήποτε συγκεκριµένη κοινωνία, ότι δεν έχει το πνεύµα που ζωντανεύει το 

                                                 
141 Βλ. Κικέρωνα, De officiis,  ΙΙΙ 19 
142 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, ΙΙΙ 21 
143 Βλ. του ιδίου, στο ίδιο, ΙΙΙ 32 
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σύνολο. Ο Παναίτιος είχε, στην διδασκαλία του, τονίσει την σηµασία της ατοµικής 

πρωτοβουλίας. Όµως το γενικό σύστηµα, ή η αναλογία σώµατος-άκρου, πραγµατικά 

δεν επιτρέπει µια τέτοια πρωτοβουλία.144 

Αυτό µας επαναφέρει πάλι σε ένα θέµα: την αντίθεση ανάµεσα στον νόµο και 

την ηθικότητα. Το ότι αυτό αποτελεί ακόµα ζωντανό ζήτηµα και για κανέναν λόγο 

δεν αποτελεί ένα που εύκολα λύνεται. Σύγχυση του νόµου και της ηθικότητας 

βλάπτει εκατέρωθεν. Από την µία, ο νόµος δεν µπορεί να αποχωριστεί εντελώς από 

την ηθικότητα και η σύγχυση για την οποία µπορεί να τείνουµε να κατηγορήσουµε 

τον Κικέρωνα επειδή την προώθησε, δεν οφείλονταν τόσο στην χαλαρότητα της 

σκέψης, αλλά στην επιθυµία να γίνει ο νόµος όσο τελειότερος µπορεί. Ο Κικέρωνας 

αναγνώριζε τους περιορισµούς του θετικού νόµου και επιθυµούσε να θέσει ένα 

πρότυπο για εκείνο. Αλλά θα ήταν ίσως καλύτερο αν εκείνος είχε εκλαϊκεύσει 

κάποιον άλλον όρο για αυτό το ιδανικό αντί για το «lex naturae». 

Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι µε τον όρο «lex» δεν κάνουµε λόγο σε κάποια 

περιορισµένη έννοια του νόµου στα πλαίσια «lex naturae» του Κικέρωνα. Όλη η 

φράση καλύτερα µεταφράζεται ως ορθολογικότητα ή ηθικότητα. Κατευθύνει την 

απόκριση του ανθρώπου στο συνολικό του περιβάλλον, είναι ο οδηγός του λόγου του. 

Συνεπώς, από την στιγµή που όλα υπόκεινται στο αγαθό του συνόλου, ο νόµος της 

φύσης δεν σηµαίνει ότι ο άνθρωπος µπορεί να µην εµπλέκεται στην «φυσιολογική» 

λειτουργία του συγκεκριµένου οργάνου. ∆εν υπάρχει κάτι το ιερό σχετικά µε την 

τελεολογία των µερών του ίδιου του ανθρώπου στον στωικισµό. Τελεολογικά 

επιχειρήµατα που συσχετίζονται µε εκθέσεις της στωικής πρόνοιας πάνε πολύ πιο 

πίσω από τον στωικισµό. Ήταν φυσικό επόµενο να προστεθούν σε µια έκθεση όπως 

εκείνη του «De Natura Deorum».145 

Ίσως να δίνεται η εντύπωση ότι έχουµε προσεγγίσει τον «Φυσικό Νόµο» µε 

ένα κριτικό πνεύµα, επιλέγοντας κοµµάτια µόνο για αυτό το σκοπό. Θελήσαµε όµως, 

µέσα από αυτή τη προσέγγιση να διατηρηθούµε σε µια γραµµή ισορροπίας και 

αντικειµενικότητας ως προς την έκθεση. Η κριτική προσέγγιση οφείλεται στο γεγονός 

ότι, όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ο «Φυσικός Νόµος» πολύ συχνά χρησιµοποιείται 

σήµερα µε την έννοια απλά της ηθικής, και το νοµικό µοντέλο έχει κάνει ζηµιά στην 

ηθικότητα. Πιστεύουµε ότι πέρα από µια κριτική προσέγγιση ό «Φυσικός Νόµος»  

έχει να µας «δώσει» πολύ περισσότερα απ’ όσα υποτίθεται όχι µόνο σε ένα πλαίσιο 

                                                 
144 Βλ. Watson, στο ίδιο, σελ 233 
145 Βλ. Watson, στο ίδιο,  σελ. 235 
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ηθικής φιλοσοφίας µε αναχρονιστική αναφορά, αλλά ακόµα και στην εποχή µας που 

όλο το φιλοσοφικό οικοδόµηµα του στωικισµού «έρχεται στην επιφάνεια» και πάλι 

όπως στο κλάδο της Οικολογίας αλλά και της Βιοηθικής.  

Αρχικά, για να επανέλθουµε, η έµφαση στο αγαθό του συνόλου, η επιµονή 

στην αναγκαιότητα του ελέγχου των απόλυτα εγωιστικών ορµών, αποτελεί ουσιώδες 

στοιχείο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε κοινωνίας. Οι Έλληνες Στωικοί είχαν διδάξει 

ότι δεν ήταν απλά συµβατικό ότι ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται τα δικαιώµατα των 

άλλων, αλλά αντίθετα, ότι η αναγνώριση και το ενδιαφέρον για τους άλλους ήταν 

έµφυτο µέσα του, ήταν στην πραγµατικότητα της φύσης του. Εποµένως, όσο 

περισσότερη επίγνωση της φύσης του, όσο πιο φυσικός µε µια έννοια, γινόταν ο 

άνθρωπος, τόσο περισσότερο έδινε σηµασία σε όλους τους ανθρώπους. Οι κοινωνικές 

συµβάσεις που οι Κυνικοί µισούσαν, ήταν εκφράσεις των πραγµατικών αναγκών της 

πραγµατικής φύσης του ανθρώπου. Η θεωρία του «Φυσικού Νόµου», ειδικά στο 

ρωµαϊκό πλαίσιο, δραµατοποιούσε  αυτήν την αναγνώριση του κοινού αγαθού. Οι 

Ρωµαίοι εφάρµοσαν πρακτικά αυτά που έµαθαν από την ελληνική θεωρία και 

προσπάθησαν να πραγµατοποιήσουν την στωική επιµονή στην ταυτότητα της φύσης 

και να κάνουν την εγκεκριµένη σύµβαση σε µια παράδοση.  

Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η έννοια του «Φυσικού Νόµου» αναπόφευκτα 

θα επηρέαζε εκείνους τους ανθρώπους που δεν επιδίδονταν σε φιλοσοφική έρευνα, 

ειδικά µετά από την παρουσίαση του από τον Κικέρωνα. Ο «Φυσικός Νόµος» έγινε 

άλλος τόπος. Εστιάζουµε στον Κικέρωνα και στην έκθεσή του σχετικά µε τον 

«Φυσικό Νόµο» επειδή για τους στοχαστές των µεταγενέστερων αιώνων η επίδρασή 

του είναι η επικρατέστερη όπως ο Λακτάντιος, ο  Αµβρόσιος, και ο Αυγουστίνος οι 

οποίοι αποτελούν τα πλέον αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αυτής. ∆εδοµένο, και 

πέραν πάσης αντιλογίας, είναι ότι ο «Φυσικός Νόµος» έχει επιδράσει  αλλά και 

επηρεάσει δραστικά  και οριστικά το φιλοσοφικό γίγνεσθαι, είτε αυτό έχει 

υπερβατικό θεµέλιο, είτε όχι.146 

Σε αυτό το κεφάλαιο µιλήσαµε για το «Φυσικό Νόµο». Εξηγήσαµε πώς 

στοιχειοθετείται αυτός µέσα στη φιλοσοφική ηθική αντίληψη της Στοάς, δείξαµε τη 

σχέση του µε τη «Φύση». Επίσης, µιλήσαµε για το πώς συνδέεται µε τη πράξη και 

επίσης αν είναι δυνατό και πώς, την  κατευθύνει. 

 

                                                 
146 Βλ. Watson, στο ίδιο,  σελ. 235 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ «ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ» 

 ΣΤΗ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΚΕΨΗ   

 

εισαγωγή 
 

Αφού συζητήσαµε στα προηγούµενα δύο κεφάλαια τη φυσική φιλοσοφία, 

αναλύοντας τόσο την έννοια του όρου «Φύσις» όσο και την έννοια του «Φυσικού 

Νόµου» των Στωικών, σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε στη συµβολή του 

«Φυσικού Νόµου» στη Βιοηθική. Θα προσπαθήσουµε  να δείξουµε πόσο αυτή η 

έννοια, αν και ανήκει στη φιλοσοφία της περιόδου των ελληνιστικών χρόνων, έχει 

επηρεάσει τη βιοηθική σκέψη. Πριν όµως αναφερθούµε στον τρόπο µε τον οποίο η 

έννοια του «Φυσικού Νόµου» την έχει επηρεάσει θεωρούµε ότι πρέπει να κάνουµε 

λόγο για το τι εννοούµε όταν αναφερόµαστε στη Βιοηθική όσο και στον κλάδο της 

Βιοηθικής σε ευρεία έννοια, την Περιβαλλοντική Ηθική. 

 

Ι. Βιοηθική σκέψη 

 

Η Βιοηθική αποτελεί απάντηση στο αίτηµα για µια ηθικοπρακτική 

προσέγγιση, σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης των επιτευγµάτων στις επιστήµες της 

Υγείας και της Βιολογίας. Αυτή η προσέγγιση είναι επιβεβληµένη και έρχεται να 

προσεγγίσει µε ευαίσθητο τρόπο αιτήµατα της κοινωνικής πράξης καθώς και 

συµβολές των επιστηµονικών και διεπιστηµονικών πεδίων που προσεγγίζουν τις 

σύνθετες σχέσεις της κοινωνίας µε την επιστήµη. Η Βιοηθική αποτελεί την απάντηση 

στο αίτηµα για δηµόσιο έλεγχο και λογοδοσία από την πλευρά της ιατρικής και της 

βιο-επιστηµονικής πρακτικής, εστιάζοντας µεταξύ άλλων στη χρήση ανθρώπινων 

υποκειµένων στη βιο-έρευνα. Αυτή η απάντηση είναι κατανοητή µέσα σε ένα πλαίσιο 

εµπλουτισµένο µε τις προβληµατικές της κανονιστικής ηθικής. Με αυτό τον τρόπο, η 

Βιοηθική δηµιουργεί ένα πεδίο στον προβληµατισµό της ηθικής αξιολόγησης 

συµπεριλαµβάνοντας παραµέτρους που αφορούν τις σχέσεις επιστήµης, τεχνολογίας, 

οικονοµίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος. 
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Αυτή η ηθική αξιολόγηση δεν ταυτίζεται µε την ιατρική, ή όποια άλλη 

εξήγηση από τις εµπλεκόµενες επιστήµες, γιατί εάν συνέβαινε αυτό, θα είχαµε ως 

αποτέλεσµα να εξοµοιωνόταν το γνωσιακό σθένος µε την ηθική αξιολόγηση και 

νοµιµοποίηση. Γι’ αυτό οι βάσεις και το στήριγµα της Βιοηθικής βρίσκονται στην 

ηθική θεωρία. Η ίδια η ηθική θεωρία έχει χαρακτήρα προτροπής και αξιολόγησης, 

αντίθετα µε τον επιστηµονικό λόγο που περιγράφει και εξηγεί. Σκοπός της ηθικής 

θεωρίας είναι να αξιολογήσει κριτικά και να δικαιολογήσει πώς θεµελιώνονται οι 

αξίες και οι κανόνες της ανθρώπινης δράσης, να τα επανασυστήνει και να αξιολογεί 

τις ηθικές αξιολογήσεις µιας και η επιστήµη αφ’ εαυτής δεν µπορεί να µας δώσει τις 

ηθικά ορθές απαντήσεις. 

Την αδυναµία αυτή της επιστήµης έρχεται να καλύψει η Βιοηθική µιας και 

προβαίνει σε µια ορισµένου τύπου θεώρηση της ανθρώπινης δράσης. Αφορά δηλαδή, 

στην αξιολόγηση του πεδίου της ανθρώπινης δραστηριότητας. Γίνεται λοιπόν, λόγος 

για ένα τύπο πρακτικού προσανατολισµού, ο οποίος χρησιµοποιείται όχι µόνο για να 

περιγραφεί ή να αποτιµηθεί τί συµβαίνει ή τί έχει συµβεί, αλλά και να µπορεί να 

καθοδηγηθεί η δραστηριότητά µας µε βάση κριτήρια έγκυρα από τη σκοπιά όλων. 147    

Συνοψίζοντας, η Βιοηθική κατά την προσωπική µας ανάγνωση αποτελεί το 

µέρος εκείνο της ηθικής θεωρίας και φιλοσοφίας που έχει ως πεδίο αναφοράς και 

καλείται να απαντήσει, στους ηθικούς προβληµατισµούς και διλήµµατα που πρακτικά 

(και όχι µόνο, αλλά θα λέγαµε ήδη από το σηµείο της σύλληψης και της θεωρίας) 

ανακύπτουν από την έρευνα και την ανάπτυξη των βιο-επιστηµών.   

  

 ΙΙ. Περιβαλλοντική Ηθική 

 

  Ένας από τους κλάδους της Βιοηθικής σε ευρεία έννοια ή της εφαρµοσµένης 

ηθικής είναι η ονοµαζόµενη Περιβαλλοντική Ηθική. Η Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, 

ασχολήθηκε αρχικά  µε την σχέση του ανθρώπου  µε τον φυσικό κόσµο και ιδιαίτερα 

µε τα άλλα έµβια όντα. Στη  τελευταία εικοσαετία του 20ου αιώνα,  άρχισε να 

διευρύνει την θεµατική της και τα όρια της ηθικής της, περνώντας από τον κυρίαρχο 

ανθρωποκεντρισµό των νεωτέρων χρόνων σε έναν βιοκεντρισµό του µη ανθρώπινου 

κόσµου. Η νέα της θεµατική την ανάγκασε να ενσωµατώσει στο κύριο σώµα της και 

                                                 
147  Βλέπε Τσινόρεµα Σταυρούλα, « Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η 
ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», περιοδικό «∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ», εκδόσεις «Στιγµή». 
Αθήνα, ∆εκέµβριος 2006, σς. 218-9, 223-6, 228 
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µια Περιβαλλοντική Ηθική και να θέσει ζητήµατα και προβληµατισµούς  που 

απαιτούσαν διεπιστηµονική συνεργασία και µε άλλους κλάδους των κοινωνικών και 

φυσικών  επιστηµών  (την ψυχολογία, τη βιολογία, την κοινωνιολογία, τη νοµική 

επιστήµη, τη θεολογία και την οικονοµία). Το αίτηµα για Ηθική, στην προκειµένη 

περίπτωση, θα πρέπει να νοηθεί ως αίτηµα για φυσική φιλοσοφία, που όφειλε, στις 

νέες συνθήκες, να απαντήσει σε πολλά πρακτικά ηθικοπολιτικά ζητήµατα, γεγονός 

που είχε ως συνέπεια την αποκατάσταση της ηθικής πρακτικής φιλοσοφίας, µε τη 

µορφή της Περιβαλλοντικής φιλοσοφίας και Ηθικής. 

Η Περιβαλλοντική Ηθική, ως κλάδος της πρακτικής φιλοσοφίας και ως πεδίο 

της Βιοηθικής, άρχισε να διαµορφώνεται στην δεκαετία του ‘70 του 20ου αιώνα,  όταν 

η περιβαλλοντική συζήτηση, αντιµέτωπη µε τα µεγάλα προβλήµατα επιβάρυνσης και 

καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος, ανάγκασε τους φιλοσόφους να 

διαλογιστούν επάνω σε ηθικά ζητήµατα και στις φιλοσοφικές πλευρές των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων, δηλαδή µε τις ηθικές σχέσεις των ανθρώπων µε τον 

έµβιο και αβιοτικό κόσµο, διευρύνοντας το πεδίο της παραδοσιακής ηθικής ώστε να 

συµπεριλάβουν στους προβληµατισµούς τους και τον µη ανθρώπινο κόσµο. Αρχικά η 

Περιβαλλοντική Ηθική προσπάθησε  να διατυπώσει έναν κώδικα ηθικών αρχών που 

θα έπρεπε να διέπουν αυτές  τις σχέσεις, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και την 

ευθύνη µας σε σχέση µε την υπόλοιπη βιόσφαιρα. 

Στη συνέχεια µε την ραγδαία ανάπτυξη των φυσικών επιστηµών και ιδιαίτερα 

της µοριακής βιολογίας και των βιο-επιστηµών γενικότερα, νέα προβλήµατα και 

διλήµµατα ήρθαν να προστεθούν που απαιτούσαν νέα διεπιστηµονική, φιλοσοφική 

και ηθική  προσέγγιση. Στις µέρες µας η επιστήµη κατάφερε να υποκαταστήσει τη 

Φύση αλλά και την ιδιαίτερη φύση και να επέµβει στους ζωντανούς οργανισµούς 

δηµιουργώντας, τεχνητά, σειρές κλώνων ζώων και φυτών, ακόµη και νέα όντα από 

γενετική άποψη. Η πίστη στη δυνατότητα διαµόρφωσης και βελτίωσης του 

ανθρώπινου και όχι µόνο µέλλοντος, µε τη βοήθεια της βιο-τεχνολογίας, έφερε 

σύντοµα τους επιστήµονες και τους φιλοσόφους αντιµέτωπους µε πρωτόγνωρα 

φιλοσοφικά και ηθικά διλήµµατα.  

 Όπως εξελίχθηκε αυτός ό τοµέας της Βιοηθικής, αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος 

για την ανάδειξη της στωικής ηθικής φιλοσοφίας. Η στωική φιλοσοφία ως «φυσική 

φιλοσοφία» διερευνά αλλά και κυρίως ασχολείται µε τη ηθική πρακτική και δεν 

εξαντλείται στη διανθρώπινη, αλλά επεκτείνεται στη διαδρασιακή µεταξύ ανθρώπου-

συνανθρώπου-περιβάλλοντος. Με αυτή τη βάση, η στωική ηθική φιλοσοφία έχει να 
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παρουσιάσει πολλά και ωφέλιµα τόσο σε µια βάση ηθικής πρακτικής όσο και σε µια 

βάση σχέσης ανθρώπινου-µη ανθρώπινου. 

  

 

ΙΙΙ. Καθολικότητα 

 

Η σχετική ανάγνωση µας οδήγησε σε ένα συµπέρασµα σύµφωνα µε το οποίο, 

η έννοια του «Φυσικού Νόµου» συµβάλλει στη Βιοηθική και τη Περιβαλλοντική 

Ηθική σε δύο σηµεία. Η έννοια αυτή των Στωικών χαρακτηρίζεται από ισχυρή 

καθολικότητα και  κανονιστικότητα. Για να αναδείξουµε αυτή τη διάσταση θα πρέπει 

να υπενθυµίσουµε ότι αυτή η έννοια του «Φυσικού Νόµου» απορρέει από την στωική 

αντίληψη της έννοιας της «Φύσεως». Είπαµε στο πρώτο κεφάλαιο ότι η «Φύσις» για 

τους Στωικούς έχει δύο όψεις µη αντικρουόµενες. Η µία όψη είναι η µεταφυσική και 

η δεύτερη είναι η κανονιστική. ∆είξαµε ότι η «Φύσις», µε τη µεταφυσική σηµασία, 

δεν αποστασιοποιείται από τον κόσµο, αλλά τον διαπερνάει εξ ολοκλήρου όπως 

συµβαίνει µε τον άνθρωπο και τη ψυχή του. ∆ηλαδή, διαπερνάει και συγκρατεί τον 

κόσµο. Αποτέλεσµα αυτού του χαρακτήρα της «Φύσεως» είναι και να διαπερνάει τον 

άνθρωπο και τη φύση του.  

Με βάση το χωρίο, που σε προηγούµενο κεφάλαιο εκθέσαµε, του Μάρκου 

Αυρηλίου, ο οποίος εκστατικά αντιλαµβανόµενος τη συνοχή του κόσµου εκθειάζει 

την άρτια λειτουργία του αλλά περιγράφει και την ασφάλεια που του εµπνέει η 

µετοχή του ως µέρους αυτού του κόσµου ως µιας ενιαίας οντότητας η οποία 

λειτουργεί µε τέλειο και απρόσκοπτο τρόπο που δεν υπάρχει κάποια περίπτωση 

εκτροχιασµού, καταλαβαίνουµε ότι σύµφωνα µε τους Στωικούς η έννοια της 

καθολικότητας είναι εµφανής και πρόδηλη από τη στιγµή που η ηθική τους φιλοσοφία 

έχει στόχους αλλά και πρότυπα που θα πρέπει να επιτευχθούν και να ακολουθηθούν 

αντίστοιχα. Αυτή η αντίληψη επηρεάζει και την ηθική πρακτική για τους Στωικούς. 

∆ηλαδή, αυτή η έννοια της καθολικότητας δείχνει ότι αν και ο άνθρωπος είναι ο 

µόνος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και να πράττει µε βάση το λόγο, 

ακόµα και αν αυτές οι πράξεις αντίκεινται προς τη φύση του, ωστόσο, σε κάθε 

περίπτωση τα αποτελέσµατα των πράξεων του δεν αυτονοµούνται ούτε 

αποµονώνονται αλλά ούτε και διασαλεύουν την κοσµική τάξη και αρµονία. Ωστόσο, 

έχουν καθολικό αντίκρισµα και συνέπειες. Ο άνθρωπος ως ηθικό όν στη σκέψη και 
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τη πράξη, ενεργώντας δεν αποκόπτεται από τον κόσµο, όπως και κάθε λειτουργία των 

επιµέρους του κόσµου δεν τον αφήνει ανεπηρέαστο.  

Οι Στωικοί µιλούν για µια αµφίδροµη σχέση µεταξύ εκάστου µέρους και 

Όλου. Αυτή η σχέση έρχεται σε συµφωνία µε την έννοια του «Φυσικού Νόµου» και 

θα πρέπει να πούµε ότι αυτός, ως επιταγή της «Φύσεως», είναι ο άξονας που δίνει η 

«Φύσις» στην ανθρώπινη φύση να πορεύεται προς µια ενιαία και απαρέγκλιτη ηθική 

πρακτική. Γιατί ο ίδιος ο «Φυσικός Νόµος» είναι εκείνη η έννοια που θωρακίζει την 

καθολικότητα, µιας και στη στωική αντίληψη είναι κοινός και συνδέει µε αυτή την 

ιδιότητά του όλα τα επιµέρους. 

Αυτό το σηµείο της καθολικότητας όπως εκφράζεται µέσα από τις έννοιες της 

«Φύσεως» και του «Φυσικού Νόµου» των Στωικών, συµβάλλει ιδιαίτερα στη 

Βιοηθική. Εάν αναλογιστούµε ότι οι ιστορικές συνθήκες αλλά και οι επιταγές των 

συνεπειών της πρακτικής σε εκείνους τους τοµείς που η βιοηθική σκέψη αναφέρεται, 

έκαναν επιβεβληµένη και αναγκαία την ανάδυσή της, έπεται ότι σε κάθε περίπτωση 

το έρεισµα της Bιοηθικής πρέπει να έχει καθολικό χαρακτήρα. Εννοούµε µε αυτό, ότι 

η καθολικότητα σε αυτή την περίπτωση µεταφράζεται ως «οικουµενικότητα» µιας και 

η ηθική θεωρία των Στωικών αποτελεί µια πρόσκληση που στοχεύει όχι µόνο στη 

κοινή φύση των ανθρώπων αλλά και στο ιδιαίτερό τους χαρακτηριστικό την κατοχή 

του λόγου. Εξηγεί στην ουσία, µια δέσµευση από την µεριά του δρώντος, του 

έλλογου δρώντος ο οποίος δεν κινείται µε κίνητρα εγωιστικά αλλά λαµβάνοντας 

παραµέτρους όχι µόνο τον κάθε άλλο αλλά και ό,τι αποτελεί µέρος του κόσµου, την 

οποία έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή όχι. Αυτή η καθολικότητα, µε τη στωική 

σηµασία του όρου, πρέπει να χαρακτηρίζει την Βιοηθική. Με βάση αυτή την έννοια 

της καθολικότητας ή οικουµενικότητας θεωρούµε ότι µπορεί να εµπνέεται και να 

εµφορείται από την αντίληψη σχέσης κόσµου και ανθρώπου όπως αυτή που 

αντιλαµβάνονται οι Στωικοί. Θεµελιώνεται άριστα η αντίληψη αλλά και η 

συναίσθηση της πρακτικής του ανθρώπου και των συνεπειών που αυτή επιφέρει µέσα 

σε ένα περιβάλλον σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων πέρα από την κοινωνικότητα και 

πέρα από την κάλυψη αναγκών που θα µπορούσαν πολλές φορές να 

καταστρατηγήσουν και να «βοµβαρδίσουν» αυτές τις σχέσεις(κάτι που η Ιστορία 

υποδεικνύει ως προειδοποίηση και αποδεικνύει ως αέναη απειλή). Άρα, στην 

περίπτωση αυτή µιλάµε για ένα σχήµα σχέσης-εξάρτησης ανθρώπου-συνανθρώπου-

περιβάλλοντος. Σε αυτό το σχήµα η πράξη έχει παλίνδροµη ισχύ και συνέπειες που η 
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αντίληψη της καθολικότητας υπό το στωικό πρίσµα του «Φυσικού Νόµου», την οδηγεί 

σε ασφαλή ηθικά αποτελέσµατα. 

Ωστόσο, υπό το πρίσµα της νεωτερικής φιλοσοφίας (αναφερόµενοι στη 

δεοντοκρατική ηθική φιλοσοφία µε τον τρόπο που αυτή έχει επηρεάσει τον κλάδο της 

Βιοηθικής)  από την οποία διαπνέεται η Βιοηθική ως επί το πλείστον, θα µπορούσε 

να εγερθεί ένας αντιρρητικός λόγος απέναντι σε δύο σηµεία που αναφέραµε. Αρχικά 

στο πλαίσιο της µη αυτονόµησης της πράξης και ακολούθως, στην ανελευθερία που 

ενδεχοµένως να προκύπτει από το στωικό φιλοσοφικό status. Η νεωτερική ηθική 

φιλοσοφία αναλώθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό να απαγκιστρώσει τον άνθρωπο και 

την ανθρώπινη πράξη του ως προς την ταυτότητά της από εξωτερικά, µεταφυσικά ή 

µη, θεµέλια που θα την καθόριζαν αναδεικνύοντάς τον όχι απλά ένα «res extensa» 

αλλά ένα «res cogitans». Αλλά αυτό το «res cogitans» υποδηλώνει όχι µόνο την 

υπαρκτική πλευρά αλλά και τη διανοητική, η οποία για να µπορεί να λειτουργήσει, 

πρέπει το «res» να είναι ελεύθερα σκεπτόµενο και ενεργούν. Η ελευθερία λοιπόν, 

είναι η αναγκαία συνθήκη για την ορθή ηθική πράξη θα µας πεί η ηθική φιλοσοφία 

της νεωτερικότητας.  

Τι είναι η ελευθερία λοιπόν; Θα µπορούσαµε να απαντήσουµε σε αυτό το 

ερώτηµα λέγοντας ότι µε βάση µια αξία, ο δρών µπορεί να διακόπτει µια αλυσίδα 

αιτιακών καθορισµών και να εγκαινιάζει µια άλλη. Αυτή η δυνατότητα 

συλλαµβάνεται ως ελευθερία η οποία είναι βάση και προϋπόθεση της ηθικότητας. 

Αλλά η ίδια η ηθικότητα απορρέει από µια δέσµευση επάνω στην πράξη, η οποία 

υποβάλλει την ελευθερία των δρώντων στην αρχή της καθολίκευσης. Ο δρών που 

ενεργεί ηθικά, αναζητά τους σκοπούς της πράξης του στο χώρο ενός καθολικά 

ισχύοντος κανόνα, εντός ενός κανόνα που τα περιεχόµενα του είναι προσδιορισµένα 

µε καθολικό τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι σε καµία περίπτωση οι ηθικές έννοιες δεν θα 

εκλαµβάνονται ως ατοµικές, µε την έννοια της εξυπηρέτησης του ατοµικού 

συµφέροντος του δρώντος. Απλά, η έννοια της ελευθερίας στη νεωτερική ηθική 

φιλοσοφία αφορά στη δυνατότητα συγκρότησης των ηθικών αρχών καθολικά 

αποδεκτών και όχι στην επιλογή να τις ακολουθεί ή όχι ο δρών αλλά και όλοι οι 

δρώντες. 

Σχετικά µε τον ηθικό πρακτικό λόγο, εκείνο το λόγο που δεν είναι 

υποκειµενικός αλλά διεκδικεί κάποιου είδους αντικειµενική ισχύ για την πράξη, 

υπογραµµίζεται ότι και αυτός δεν γίνεται ατοµικός. Πρέπει να µπορεί να είναι λόγος 

για τον καθένα ώστε να µπορεί να τον ακολουθήσει και να οδηγεί σε ένα 
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συµπέρασµα τί πρέπει ο δρών σε κάθε περίπτωση να πράττει ή έχει λόγο να πράξει, 

ανεξάρτητα από τη θέση του στην περίπτωση αυτή. Το ενέργηµα της καθολικότητας, 

η καθολίκευση, εστιάζεται στο ότι πρέπει να δίνονται λόγοι για την υιοθέτηση αρχών 

τέτοιοι λόγοι όµως, που να µπορούν όλοι να τους ακολουθήσουν. Γιατί τίποτα δεν 

µπορεί να είναι λόγος µόνο για έναν, αλλά και για κάθε άλλον µόνο όµως στην 

περίπτωση που να µπορεί να τον ακολουθήσει. Με βάση την καθολίκευση οι ηθικές 

κρίσεις ενεργοποιούν την πράξη ώστε οι αρχές της δεύτερης να υπάγονται στις 

πρώτες. Με αυτό τον τρόπο εκφράζεται αυτό που πρέπει να γίνει ως άρνηση αυτού 

που τα υποκείµενα ως δρώντες δεν θα µπορούσαν να θέλουν ως καθολικό τρόπο 

πράξης. 

Εν κατακλείδι, θα µας πει ότι οι όροι µε τους οποίους οφείλει  να πράττεται 

κάθε ηθική δραστηριότητα απαλλάσσονται από την όποια υποτιθέµενη ισχυρή, 

εξωτερική πηγή θεµελίωσης, καθίστανται προσβάσιµοι και θεµελιώνονται στο λόγο 

και γίνεται συνειδητό ότι η µόνη αντικειµενικότητα που διαθέτουν ή πρέπει να 

διαθέτουν είναι η καθολίκευσή τους. Ακριβώς αυτή είναι που απελευθερώνει από το 

δογµατισµό των µεταφυσικών θεµελίων και πραγµατώνει την ιδέα της ελευθερίας.148 

Αυτές οι αντιρρήσεις έχουν κάποια βάση, ως τέτοιες, µιας και η αντίληψη της 

«Φύσεως» εντός της Νεωτερικότητας, ως επί το πλείστον, γίνεται µε το καρτεσιανό 

µοντέλο, καθαρά ως µηχανιστικής, χωρίς να αναγνωρίζεται σε αυτή µια άλλη οπτική 

όπως αυτής των Στωικών. Θα πρέπει όµως να πούµε πρώτα, ότι και για τους 

Στωικούς δεν νοείται αυτή η καρτεσιανή δυαδικότητα του δρώντος υποκειµένου. Οι 

Στωικοί αναγνωρίζουν στον άνθρωπο από πολύ µικρή ηλικία και µετά, την ηθική 

δράση, γεγονός που σηµαίνει και τον ηθικό καταλογισµό. Η έννοια της «Φύσεως» 

δεν γίνεται αντιληπτή ως µια έννοια που απαιτείται µια οριστική ρήξη µε αυτή για να 

µπορεί ο δρών να λειτουργήσει και να πράξει ηθικά ορθώς αλλά αναγκαία συνθήκη.  

Η αντίληψη από πολλούς οι οποίοι εκφέρουν άποψη σε θέµατα που άπτονται 

της Βιοηθικής, είναι ότι η Φύση (και κατ’ επέκταση και η φύση µας) είναι 

παραπλανητική ως προς την συναγωγή ηθικών όρων και επιταγών. ∆εν υπάρχει η 

δυνατότητα από το «είναι» να συνάγουµε ένα «πρέπει», η φύση µας µε τις βιολογικές 

της καταβολές που έχει, αδυνατεί να λειτουργήσει αντίθετα στα ένστικτα και τις 

επιθυµίες της ίδιας, κάτι που απαιτεί η ορθή ηθική πρακτική.149  ∆ίνουν την 

                                                 
148 Βλέπε της ιδίας, στο ίδιο, σς. 230-2 
149 Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι αυτά τα εκβιολογιστικά επιχειρήµατα έχουν εγείρει 

αντιρρήσεις από σύγχρονες φωνές εντός του βιοηθικού λόγου. Για περισσότερα σχετικά στοιχεία 
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εντύπωση ότι η Φύση και η φύση µας είναι η αλυσίδα εκείνη που αιχµαλωτίζει τον 

άνθρωπο ώστε να µην µπορεί να πράξει ηθικά ορθώς σε σχέση µε τους 

συνανθρώπους του. Για τους Στωικούς αυτή η θέση είναι µια θέση λανθασµένη και 

δείχνει την αποµάκρυνση του ανθρώπου ως δρώντος ηθικά υποκειµένου από τη φύση 

του και από τη «Φύση». Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ηθική φιλοσοφία των 

Στωικών αποτελεί ένα από τα πρώτα φιλοσοφικά ρεύµατα αναφορικά µε την ηθική, 

στο οποίο επισηµαίνεται και αναδεικνύεται η σχέση του µε το Όλον, τη «Φύση» ως 

µια ύπαρξη η οποία σχετίζεται µε τις πράξεις του δρώντος. Αυτή η σχέση ορίζει τον 

ορθώς ηθικό δρώντα. Γι’ αυτό όταν οι Στωικοί µιλούν και για τις δύο φύσεις, δεν 

κάνουν χρήση των εννοιών µε χοµπσιανούς όρους. Αντίθετα, υπογραµµίζουν ότι το 

«είναι» και το «πρέπει» είναι ταυτόσηµα εντός του ανθρώπου. Όµως, όχι 

                                                                                                                                            
παραπέµπουµε στον Fukuyama Francis και στο βιβλίο του Our Posthuman Future, Bookmarque Ltd, 

2003 και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο Why the naturalistic fallacy is fallacious.  Ο Fukuyama  σχετικά µε 

αυτούς τους δύο όρους διαφοροποιείται. Παρουσιάζει µια πεποίθηση ότι τελικά από το «είναι» µπορεί 

να εξαχθεί ένα «πρέπει». Ιδιαίτερα στο δεύτερο µέρος του βιβλίου, επιχειρηµατολογεί φέρνοντας στο 

προσκήνιο και πάλι την έννοια του «Φυσικού ∆ικαίου». Μιλάει για αυτή την έννοια χωρίς να ορίζει το 

Νοµοθέτη. Όταν µιλάει για τα δικαιώµατα, ως τη µόνη κοινή γλώσσα των ανθρώπων εάν πρέπει να 

γίνεται λόγος για ανθρώπινα αγαθά και σκοπούς, ενώνει την έννοια του «είναι» και του «πρέπει» σε 

αυτό που ο άνθρωπος είναι, δηλαδή, αναγνωρίζει την ανθρώπινη φύση ως το συνδυασµό των γενετικά 

καθορισµένων ανθρώπινων χαρακτηριστικών, µε τις συµπεριφορές. Γι’ αυτό το λόγο αντιτίθεται και 

στις οποιεσδήποτε παρεµβάσεις των βιο-τεχνολογιών στο ανθρώπινο γονιδίωµα και στην ανθρώπινη 

φύση εν γένει. Αποτελεί έναν πρόδροµο θα λέγαµε για την επανεµφάνιση της στωικής φιλοσοφίας. Θα 

πρέπει να τονίσουµε ότι η επίκληση στο «Φυσικό ∆ίκαιο» από τον κ. Fukuyama δε γίνεται µε όρους 

στωικούς. Περισσότερο µας παραπέµπει σε µια αντίληψη για αυτή την έννοια, κοινοτικού τύπου που 

θα µπορούσαµε να την αναγάγουµε σε καταβολές από την νεωτερικότητα.  Ωστόσο η στωική 

φιλοσοφία έρχεται να εξηγήσει το Νοµοθέτη µε τις έννοιες της «Φύσεως» και του «Φυσικού Νόµου» 

και να συνδηλώσει τις δυνατότητες του δρώντος. Οι Στωικοί θα υποστηρίξουν ότι η ηθική πράξη είναι 

αποτέλεσµα κατανόησης της φύσεως του, που η ίδια είναι σε συνάρτηση και εξάρτηση µε τη «Φύση». 

Όπως έχουµε προαναφέρει επειδή η «Φύσις» είναι και Λόγος, άρα κατά τους Στωικούς εκείνος ο δρών 

που έχει κατανοήσει αυτή τη σχέση, έχει αποκτήσει τη φυσική επιθυµία να ενεργεί ορθά καθ’ 

υπαγόρευση του Λόγου-«Φύσεως». Η τελειότητα της ανθρώπινης φύσης, όσο σπάνιο φαινόµενο και 

αν είναι (οι ίδιοι οι Στωικοί το αναγνωρίζουν µε ένα σκυθρωπό τρόπο) αποτελεί το πλέον ορθό ηθικά 

πρότυπο βίου. Σε αυτή την τέλεια φύση δεν υπάρχουν ούτε αντικρουόµενες επιδιώξεις ούτε και 

αµφιταλάντευση στην ηθική κρίση. Η «καθαρή» ανθρώπινη φύση είναι αυτή και διαπνέεται εξ 

ολοκλήρου από τη «Φύση» - Λόγο. Ο ορθός λόγος εντός µας, κατά τους Στωικούς, είναι η επίτευξη 

αυτού του προτύπου: η ανάκληση στο πρωτότυπο που είναι και πρότυπο. Αυτή είναι και η τελεολογία 

που χαρακτηρίζει τη στωική ηθική φιλοσοφία πέρα από επιθυµίες και ιδεατές αναγωγές.  



63 
 

οποιουδήποτε ανθρώπου αλλά εκείνου που έχει αυτοκατανοηθεί και έχει κατανοήσει 

τη σχέση του µε το Όλον, του ανθρώπου εκείνου που ζει «οµολογουµένως». Ας 

υπογραµµίσουµε και κάτι ακόµα, ότι όσον αφορά την ιδέα της ελευθερίας ακόµα και 

σε ένα πλαίσιο κοινωνικό-πολιτικό οι Στωικοί ήταν ιστορικά, από τα πρώτα ρεύµατα 

που την προωθούσαν σε αντιδιαστολή προς το αντίθετό της. Εδώ όµως µας 

απασχολεί σε ένα πλαίσιο ηθικής πρακτικής. 

Σχετικά µε την ηθική πράξη οι Στωικοί προέβαλλαν τη δυνατότητα της 

επιλογής, επιλογής ως προς την κατεύθυνση που επιθυµούσε ο δρών ως αποτέλεσµα 

της ενέργειας του. Ο δρών έχει πάντα τη δυνατότητα της επιλογής και αυτή η επιλογή 

δείχνει το ηθικό του «ανάστηµα». Μπορεί βεβαίως να πράξει συµφώνως µε το λόγο 

του κάτι που σηµαίνει ή παράλογα ή συµφώνως µε τον Λόγο, ο οποίος ταυτίζεται µε 

τη «Φύση». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα που αναφέρουν οι Στωικοί µε το 

δεµένο σκύλο150.  Οι Στωικοί, στο σύστηµα της ηθικής φιλοσοφίας τους, προβάλλουν 

το θεµέλιο της «Φύσεως» µε τα χαρακτηριστικά που έχουµε προαναφέρει σε σχέση 

µε τον δρώντα. Είναι πολύ σηµαντικό και αποδεικνύεται σήµερα, αναλογικά, ότι οι 

σχέσεις µεταξύ ανθρώπου και φύσης-περιβάλλοντος είναι, αν µη τι άλλο, υπό συνεχή  

επαναπραγµάτευση και επαναπροσδιορισµό.  Η σηµαντικότητα της στωικής 

αναφοράς για τη «Φύση» έγκειται σε αυτή την επαναπραγµάτευση και λειτουργεί ως 

ο άξονας εκείνος επί του οποίου θα στηρίζονται  και θα στηριχθούν οι όροι και τα 

όρια της σχετικής µε αυτή, ηθικής πρακτικής. ∆εν αρκεί να περιοριζόµαστε σε µια 

αλληλοδρασιακή ηθική πρακτική αν δεν συνυπολογίσουµε  και δε διασφαλίσουµε, 

επί ίσοις όροις, την ηθική µας στάση απέναντι στους µη-ανθρώπινους παράγοντες 

που δεν είναι άλλοι, εν προκειµένω, από το περιβάλλον µε τα επιµέρους του. 

Αυτό είναι που κάνει τη φυσική φιλοσοφία των Στωικών και τις έννοιες της 

«Φύσεως» και του «Φυσικού Νόµου», όχι µόνο επίκαιρη αλλά και αναγκαία εντός του 

διαλεκτικού «σκάµµατος» της Βιοηθικής, ιδιαίτερα δε της Περιβαλλοντικής Ηθικής. 

Ότι δηλαδή, κατά µια έννοια το κέντρο βάρους της, το «µετατοπίζει» από και προς 

τον άνθρωπο όσο και προς τη Φύση. Αναµφίβολα, οι Στωικοί δεν αρνούνται τη 

δυνατότητα στον δρώντα της διακοπής και του εγκαινιασµού αλυσίδων αιτιακών 

καθορισµών, θέτουν όµως ως προϋπόθεση τον συνυπολογισµό της Φύσεως, όχι 

                                                 
150 «;τε ;σπερ ;χήµατος ;;ν ; ;ξηρτηµένος κύων, ;;ν µ;ν βούληται ;πεσθαι, κα; ;λκεται 

κα; ;πεται, ποι;ν κα; τ; α;τεξούσιον µετ; τ;ς ;νάγκης» Ιππόλυτος, Κατά πασών αιρέσεων 

έλεγχος, 1.21, S.V.F. 975 
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µεταφυσικά (τουλάχιστον στη συζήτηση του σήµερα), αλλά ως ένα πλαίσιο 

αλληλοεξάρτησης καθώς και αναγνώρισής της, ως επιβεβληµένη µεταβλητή της 

ηθικής πρακτικής σε ένα µεγάλο µέρος ζητηµάτων που άπτονται της ηθικής 

πρακτικής του σήµερα και απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο και τη Περιβαλλοντική 

Ηθική. 

 

 

ΙV. Κανονιστικότητα 

 

Το δεύτερο σηµείο συµβολής των Στωικών στη Βιοηθική µε τη έννοια του 

«Φυσικού Νόµου» είναι, όπως προαναφέραµε, αυτό της κανονιστικότητας. Κάνοντας 

πάλι µια αναγωγή πρώτα στην στωική έννοια της «Φύσεως», αυτή αναγνωρίζεται ως 

πηγή κανονιστκότητας. Είναι, όπως έχουµε πει στο πρώτο κεφάλαιο πηγή αξιών και 

δίνει σηµασία και σκοπούς στα επιµέρους που την αποτελούν. Αυτή η αντίληψη 

γίνεται έκδηλη µέσα από την επιτακτική πρόσληψη του στωικού τελεολογικού τύπου 

ηθικής πρακτικής που συµπυκνώνεται στη φράση «οµολογουµένως τη φύσει ζην». Για 

τους Στωικούς η «Φύσις» ως πηγή αξιών αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση, θα 

λέγαµε, για κάθε ηθικό δρώντα. Οπότε οι επιµέρους φύσεις, για τους Στωικούς, είναι 

παράλογο να αντίκεινται προς τη «Φύση». Εάν αυτό συµβαίνει, τότε οδηγεί σε ένα 

θλιβερό τρόπο ζωής, µιας και εκείνοι που ακολουθούν ένα τέτοιο τρόπο ζωής, ζουν 

µια ζωή δύστυχη και σε διαρκή σύγκρουση πρώτα µε την δική τους φύση που δεν την 

εκπληρώνουν και κατά συνέπεια και µε τη «Φύση» στην οποία αντίκεινται, όπως θα 

µας εξηγήσουν οι Στωικοί. Αντίθετα, εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν 

«οµολογουµένως» αποκτούν την οξύνοια και τη διορατικότητα που χρειάζεται ώστε 

να µην εκκλίνουν σε πράξεις ενάντιες προς τον «Φυσικό Νόµο».  

Η συνάφεια µεταξύ «Φύσεως» και «Φυσικού Νόµου» στη στωική φιλοσοφία 

εδραιώνει ακόµη περισσότερο την κανονιστικότητα που πηγάζει από αυτές τις έννοιες 

εφ’ όσον ο «Φυσικός Νόµος» είναι η επιταγή της «Φύσεως» για τους Στωικούς. Η 

αποδοχή αυτής της κανονιστικότητας, δηλαδή η υπαγωγή σε ένα κανόνα που 

διαφοροποιεί το ορθό από το λάθος, αποτελεί στην ουσία ένα τρόπο ζωής που 

εγγυάται µια ηθική ορθότητα. Για τη στωική φιλοσοφία η αρχή είναι το να ζει 

κάποιος σε συµφωνία µε τη φύση, δηλαδή να πραγµατώνει την ανθρώπινη του φύση 

που είναι σε συνάρτηση µε τη «Φύση». Η αλήθεια είναι ότι στους Στωικούς δεν 
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υπάρχει ο ορισµός του ορθού µε την έννοια που τον συναντούµε στη νεωτερική ηθική 

φιλοσοφία, ∆ηλαδή µε την έννοια να ορίζει ο δρών το ορθό που όµως να 

αναγνωρίζεται από όλους ως ορθό και ως εκ τούτου να µπορεί να δώσει και τον 

ορισµό της ορθής πρακτικής. Στους Στωικούς το ορθό είναι δοσµένο «έξωθεν» ή 

«άνωθεν». ∆εν το νοµοθετούν οι ίδιοι. Αυτό όµως, τους δίνει και τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν ότι δεν µπορεί να υπάρχει µεταβολή της αντίληψης του ορθού καθώς 

και ότι σε κάθε περίπτωση η ορθή ηθική πρακτική δεν εξαντλείται µόνο στο έλλογο 

περιβάλλον αλλά και στην έµβια και άβια Φύση κάτι που µπορεί σε αυτή τη σχέση να 

αντικειµενικοποιήσει κατά µια άποψη την έννοια του ορθού, τουλάχιστον αναφορικά 

µε την ηθική πρακτική απέναντι στην άβια και έµβια φύση.  

Στη Βιοηθική και ιδιαίτερα στη Περιβαλλοντική Ηθική, υπάρχει η τάση να 

εξαχθούν κανόνες από τον τρόπο που συ-λειτουργεί η Φύση και η φύση µας. Το ότι 

είµαστε ζωντανοί οργανισµοί µε συγκεκριµένες ανάγκες και ζούµε σε ένα φυσικό 

περιβάλλον δεν είναι απλώς γεγονότα, αλλά ενέχουν ένα ρυθµιστικό και κανονιστικό 

ρόλο στο βαθµό που µας υποδεικνύουν πώς θα πρέπει να ζούµε ευτυχισµένα ή έστω 

χωρίς προβλήµατα. ∆εν είναι δυνατό, για παράδειγµα, να αντιτίθεται κανείς στη φύση 

του ανθρωπίνου σώµατος ή στο ίδιο το περιβάλλον χωρίς τελικά συνέπειες για τον 

ίδιο τον άνθρωπο. Εννοούµε εδώ, ότι δεν µπορεί  ο άνθρωπος µε τα µέσα που 

διαθέτει σήµερα, αποτέλεσµα της ιλιγγιώδους ανάπτυξης των βιο-τεχνολογιών να 

λειτουργεί κατά το δοκούν και κατά το συµφέρον του µε τρόπο τέτοιο ώστε να 

σαµποτάρει την ίδια την ανθρώπινη φύση αλλά και το Περιβάλλον χωρίς αυτή η 

παρεµβατική όσο και παραβατική πρακτική να µην επιφέρει συνέπειες στον ίδιο. Και 

βέβαια, η ελευθερία του δρώντος και η εξαγωγή κανόνων ρυθµιστικών δεν αφορά 

µόνο το παρόν, αλλά και το µέλλον µιας και έχει ως σκοπό τη διαφύλαξή και 

διατήρησή του σε κάθε περίπτωση. Αν η ζωή και η υγεία των ζωντανών οργανισµών 

είναι σηµαντικό να διατηρηθούν ως έχουν, χωρίς απώτερο σκοπό µια κατευθυνόµενη 

και εγωιστική ευγονική, τότε ο σεβασµός τους είναι επιταγή. Με βάση ένα τέτοιο 

σκεπτικό διαµορφώνονται η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τη Βιοηθική και τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και οι αρχές της ιατρικής δεοντολογίας. 

Αυτή η συνάφεια και σχέση είναι πολύ εύκολο να ανιχνευθεί και από το 

γεγονός ότι η Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του 1948, η 

οποία αποτελεί προοίµιο της προαναφερθείσας ∆ιακήρυξης, ερµηνεύθηκε ως ο 
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«Φυσικός Νόµος» του 20ου αιώνα.151 Αυτή  την άποψη θα την ενισχύσει και ο 

σχολιασµός των εντυπώσεων από την ανάγνωσή της152. Συνεπώς, η κανονιστικότητα  

και στις δύο περιπτώσεις έρχεται να προσδιορίσει τον τρόπο πράξης του δρώντος. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο δρών έχει ενστερνιστεί στη φύση του τις επιταγές που 

παρατίθενται µέσα από τις αρχές που διέπουν, αναλογικά, τόσο τη Βιοηθική όσο και 

την έννοια του «Φυσικού Νόµου». Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται ότι ο δρών 

αντιλαµβάνεται ή οφείλει να αντιληφθεί, την µερικότητά του αλλά και ποια πρέπει να 

είναι η στάση του απέναντι στο Όλον, γεγονός που κατά συνέπεια ορίζει προς τον 

δρώντα µια σχέση «καθήκοντος».  Και τι εννοούµε µε τον όρο «καθήκον»; 

Αυτό που σήµερα ονοµάζουµε µε τη λέξη «καθήκον», µε τη στωική της 

σηµασία του όρου, έχει την ίδια έννοια και είναι ταυτόσηµο µε αυτή της λέξης 

«δικαίωµα». Ίσως εδώ να σηµειώσουµε ότι αν και οι δύο αυτές έννοιες έχουν ως 

κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο ως άτοµο, στη δεύτερη η ενέργεια εκπορεύεται από 

την κοινωνία ή τα άλλα άτοµα-ανθρώπους προς εκείνο, ενώ στη πρώτη η εκπόρευση 

γίνεται από τον άνθρωπο-άτοµο προς όχι µόνο τους άλλους ανθρώπους-άτοµα αλλά 

                                                 
151 Σήµερα οι άνθρωποι έχουν την τάση να ταυτίζουν δικαιώµατα και συµφέροντα. Μεταµορφώνοντας 

κάθε προσωπική επιθυµία σε δικαίωµα, ανεξέλεγκτο από τα συµφέροντα της κοινότητας, µεγαλώνει η 

ανελαστικότητα της συζήτησης. Τα δικαιώµατα όµως αποτελούν τη βάση για τη δηµοκρατική πολιτική 

τάξη πραγµάτων και πολλών ηθικών και πολιτικών µας ζητηµάτων. Οι άνθρωποι αρχικά 

ενδιαφέρονταν για την προσωπική τους επιβίωση, για το συµφέρον της οικογένειας τους, της πατρίδας 

τους, στη συνέχεια για όλους τους συνανθρώπους τους, για όλα τα έµβια όντα, τα φυτά και το 

περιβάλλον εν γένει. Αυτή την έννοια είχε ο κλασσικός κοσµοπολιτισµός των Στωικών και της 

φιλοσοφίας τους,  που αναδείκνυε τον πλούτο του πολιτισµού των υποστηρικτών του. Στην εποχή µας 

η συζήτηση για τα θέµατα που δηµιουργεί η βιο-τεχνολογική επανάσταση έχει χωριστεί σε δύο 

στρατόπεδα. Το ένα είναι υπέρµαχο της ελεύθερης αγοράς, της απορρύθµισης  και της 

ελαχιστοποίησης της κρατικής παρέµβασης  στην τεχνολογία. Αυτό τάσσεται υπέρ της ελευθερίας της 

έρευνας και της ανεµπόδιστης ανάπτυξης της τεχνολογίας. Το άλλο στρατόπεδο χαρακτηρίζεται από  

πιο έντονο πλουραλισµό µιας και απαρτίζεται από ανθρώπους µε θρησκευτικές πεποιθήσεις, από 

περιβαλλοντολόγους που πιστεύουν στην ιερότητα της φύσης, αντίπαλους των νέων τεχνολογιών και 

πολίτες που ανησυχούν για την πιθανή επιστροφή της ευγονικής. Η δεύτερη οµάδα έχει προτείνει την 

απαγόρευση πολλών νέων τεχνολογικών παρεµβάσεων. 
152 Βλ. ∆ραγώνα-Μονάχου Μυρτώ, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: η φιλοσοφική προϊστορία, 

η προϊστορία και η ιστορία της ιδέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η σύγχρονη προβληµατική, 

Τόµος Α’, Οργανισµός Έκδοσης ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1985, σελ. 49  
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προς όλο τον κόσµο.153 Αν και η έννοια του «καθήκοντος» εξελίχθηκε από την 

ύστερη φιλοσοφική σκέψη της Νεωτερικότητας154 δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η 

γένεση και η ερµηνεία της, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, βρίσκεται στη Στωική 

φιλοσοφία και στην έννοια του «Φυσικού Νόµου».  Εδώ βέβαια, δεν προχωρούµε 

περισσότερο στην ανάλυση αυτής της έννοιας155. Αρκεί να επισηµάνουµε ότι η 

έννοια του «καθήκοντος» και η έννοια του «δικαιώµατος» ως έννοιες που είναι 

ταυτόσηµες και που ανήκουν στο σώµα της ηθικής φιλοσοφίας, αποτελούν ένα 

επιπλέον σηµείο της συµβολής του «Φυσικού Νόµου» στη Βιοηθική και τη 

Περιβαλλοντική Ηθική καθώς για τη στωική φιλοσοφία η εκπλήρωση του 

«καθήκοντος» για τον δρώντα έχει τόσο «ευρεία» όσο και «στενή» σηµασία στην 

                                                 
153 Σε καµία περίπτωση δεν παραθεωρούµε ότι οι Στωικοί κάνουν λόγο για «καθήκοντα» προς τον 

εαυτό(όπως για παράδειγµα το «καθήκον» της διατήρησης της υγείας. Εκείνα όµως τα «καθήκοντα» 

είναι ηθικά αδιάφορα και σε καµία περίπτωση δεν προκρίνονται απέναντι στο λόγο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η θέση πολλών Στωικών σχετικά µε την αυτοκτονία. Για περισσότερα στοιχεία 

σχετικά µε το θέµα βλέπε: Christopher E. Cosans, «Αντιµετωπίζοντας το θάνατο ως Στωικός: ο 

Επίκτητος για την αυτοκτονία σε περίπτωση αρρώστιας», στο ΒΙΟΗΘΙΚΗ, εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 

2007, σελ.427 
154 Ο Καντ κάνει την αναφορά του σχετικά µε την έννοια του «καθήκοντος» όταν θέτει τον ορισµό της 

ηθικότητας σε τρείς προτάσεις: η πρώτη πρόταση της ηθικότητας είναι ότι για να έχει ηθική αξία µια 

πράξη πρέπει να γίνεται από το καθήκον ως υπακοή στον ηθικό νόµο. Η δεύτερη πρόταση είναι: µια 

πράξη που επιτελείται από το καθήκον δεν έχει την ηθική αξία της στον σκοπό ο οποίος πρόκειται να 

επιτευχθεί µέσα από αυτήν αλλά στο αξίωµα σύµφωνα µε το οποίο καθορίζεται. Η ηθική 

αξία,…εξαρτάται από την αρχή της βούλησης σύµφωνα µε την οποία η πράξη πραγµατοποιείται…Η 

Τρίτη αρχή:..το καθήκον αποτελεί την αναγκαιότητα µιας πράξης που εκτελείται µέσα από τον σεβασµό 

για τον νόµο. Ο σεβασµός κατανοείται ως η συνείδηση της υποταγής της βούλησης σε έναν νόµο. Το 

αξίωµα σηµαίνει την υποκειµενική αρχή βούλησης ενώ ο πρακτικός νόµος είναι η αντικειµενική αρχή 

που θα υπηρετούσε όλα τα έλλογα όντα επίσης υποκειµενικά αν ο λόγος είχε ύψιστη ισχύ πάνω από την 

λειτουργία της επιθυµίας. Για περισσότερα στοιχεία βλέπε Hillar Marian, «Fountation of Kant’s Moral 

Philosophy and its Reinterpretation. A Quintessential Humanistic Doctrine”, Reinterpretation of Kant’s 

Ethics» 2009 

 
155 Σε αδρές γραµµές και πολύ συνοπτικά, µιας και το «καθήκον» είναι µια λέξη που η έννοια της στο 

πλαίσιο της ηθικής φιλοσοφίας έχει µεγάλη ανάλυση, θα πούµε ότι ορίζεται ως «η ενέργεια που 

ταιριάζει στη σωστή ταυτότητα κάποιου». Για περισσότερα στοιχεία σχετικά µε τη στωική αντίληψη της 

έννοιας του «καθήκοντος» βλ. ∆ραγώνα-Μονάχου Μυρτώ, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: η 

φιλοσοφική προϊστορία, η προϊστορία και η ιστορία της ιδέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η 

σύγχρονη προβληµατική, Τόµος Α’, σς: 56-57 
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επίτευξη του προσωπικού του «τέλους», ένα ακόµα σηµείο συµβολής στη βιοηθική 

σκέψη. 

Αναφερθήκαµε προηγουµένως, όταν κάναµε λόγο για τη σχέση «καθήκοντος» 

και «δικαιώµατος» στον όρο «τέλος». Η στωική ηθική φιλοσοφία είναι µια φιλοσοφία 

που είναι κατά µια έννοια «τελεολογική». Σε καµία περίπτωση αυτός ο τύπος της 

τελεολογίας που την διακρίνει δεν αποτελεί αίτιο υποτίµησης της αξίας της, 

δεδοµένων και των ιστορικών συνθηκών µέσα στις οποίες αναπτύχθηκε. Η αντίληψη 

αυτή των Στωικών δεν υπονοεί ένα τερµατισµό, αλλά ένα στόχο. Μιλούν λοιπόν, ότι 

η ωφέλεια που προκύπτει από την αναγνώριση της καθολικότητας και την ακολουθία 

της κανονιστικότητας έχει ως αποτέλεσµα, για τον δρώντα, την απόκτηση της 

εµπειρίας της ορθής ηθικής πράξης, ως µόνιµης κατάστασης όµως, εντός του. Αυτή η 

ασφάλεια που υπονοούν οι Στωικοί στην επιλογή της ορθής ηθικά πράξης, 

εξηγούµενη από την έννοια του «Φυσικού Νόµου» µε την δυαδική υποστατικά 

αντίληψη για την «Φύση», δίνει τη βάση και το κίνητρο για την αυτονοµοθεσία του 

κάθε έλλογου δρώντος υποκειµένου, πέρα από κάθε αµφιβολία µιας και η ασφαλής 

βάση των ορθών επιλογών ηθικής σκέψης και πράξης είναι αυτή η ίδια η «Φύσις» µε 

την προϋπόθεση πάντα, ότι ο δρών επιδιώκει να καταστεί ορθώς ηθικά δρών. Με 

αυτή τη διαδικασία αντικατοπτρίζεται η «Φύσις» και τα αποτελέσµατα των πράξεων 

του κάθε ελλόγου δρώντος υποκειµένου γίνονται φανερά στους άλλους ανθρώπους 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Ας µη µας φαίνεται παράξενη αυτή η αυτονοµοθεσία των Στωικών, µιας και 

έχει επικρατήσει στη Βιοηθική µε την έννοια που της έχει δώσει η νεωτερικότητα. 

Για τη στωική ηθική φιλοσοφία η αυτονοµοθεσία νοείται ως αυτοπραγµάτωση του 

ηθικού δρώντος. ∆ηλαδή, όταν ο ηθικά δρών έχει εκπληρώσει το στόχο της στωικής 

τελεολογίας αυτονοµοθετεί, δηλαδή πράττει ηθικά ορθώς χωρίς να χρειάζεται πλέον 

κανονιστικές αρχές, µιας και αυτές έχουν γίνει ένα µε την ηθική σκέψη και πράξη 

του, ένα µε τον ίδιο. Η νεωτερική αντίληψη για την αυτονοµοθεσία θα µας οδηγήσει 

στη σηµαντική έννοια της αυτονοµίας. Για τη δεοντοκρατική νεωτερική φιλοσοφία η 

ηθικά συναφής έννοια της αυτονοµίας συναρτάται µε τη θεµελίωση ηθικών κρίσεων 

και δεν ανάγεται σε µια ατοµιστική αρχή. Συλλαµβάνεται ως η δυνατότητα ηθικής 

αυτονοµοθεσίας αναπτύσσοντας ένα τύπο θεµελίωσης της ηθικής, εντός του οποίου η 

αυτονοµοθεσία προκύπτει ως δεσµευτικό περιεχόµενο µέσα από το καθολικευτικό 

ενέργηµα:  «Αυτονοµία της θέλησης είναι η ιδιότητα της θέλησης να είναι η ίδια νόµος 

για τον εαυτό της… Το αξίωµα της αυτονοµίας είναι λοιπόν το εξής: να µην εκλέγω 
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άλλους γνώµονες (υποκειµενικές αρχές) από εκείνους, οι οποίοι µπορούν ταυτόχρονα 

να ισχύσουν µέσα στην θέλησή µου ως καθολικός νόµος»156. 

Η αυτονοµία είναι η σύµφωνη µε τον ηθικό νόµο ελευθερία. Ως τέτοια 

αποτελεί πηγή της ηθικής υποχρέωσης, πηγή ης ικανότητας του ηθικά δρώντος να 

υποχρεώνει τον εαυτό του απέναντι στους άλλους. Είναι «το µοναδικό αξίωµα της 

ηθικότητας» που «µπορεί να δεχτεί µε απλή ανάλυση των ηθικών εννοιών» ο δρών 

«γιατί έτσι φανερώνεται ότι το αξίωµα της ηθικότητας πρέπει να είναι µια κατηγορική 

προσταγή (ένα αφαιρετικό καθολικό ενέργηµα) η οποία δεν προστάζει τίποτα 

περισσότερο και τίποτα λιγότερο, παρά ακριβώς αυτή την αυτονοµία».157 Ο ηθικά δρών  

είναι αυτόνοµος βάσει της ικανότητας του να «νοµοθετεί» αλλά και να δεσµεύεται ο 

ίδιος από τον καθολικό νόµο. Έτσι, η έννοια της αυτονοµίας αποτελεί την πηγή της 

ηθικής υποχρέωσης και συστήνει τη δεσµευτικότητα της ηθικής αρχής. Κατά 

συνέπεια, οι αρχές της αυτόνοµης πράξης ισχύουν για όλους τους ανθρώπους και η 

ίδια η αυτονοµία αποτελεί όρο της πράξης και όχι εµπειρικό προσδιορισµό ή 

αποτέλεσµα της.158   

Εδώ παρατηρούµε ότι αυτό που οι Στωικοί ονοµάζουν ως «Φυσικό Νόµο» 

είναι πολύ κοντά σε αυτό που νοείται ως καθολικός νόµος στη δεοντοκρατική 

νεωτερική σκέψη. Θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι αντίθετα από τον 

καθολικό νόµο της νεωτερικότητας, ο «Φυσικός Νόµος» των Στωικών δεν αποτελεί 

µια εσωτερική ηθική διεργασία αλλά εµπνέεται από ένα εξωτερικό θεµέλιο. Εάν 

ίσχυε αυτή η γνώµη, τότε οι Στωικοί θα µιλούσαν για µια αυτοµατοποιηµένη, 

απαρέγκλιτη ηθική πρακτική και κατά συνέπεια, θα είχαν λύσει την αµφιβολία στην 

ηθική πρακτική. Σίγουρα, δεν είναι εσωτερική διεργασία ως προς τη σύλληψη αλλά 

και ως προς τον ορισµό της. Αυτό τη διαφοροποιεί από τη νεωτερική έννοια της. 

Ωστόσο, επειδή οι Στωικοί έχουν την «αγωνία» και συνειδητοποιούν την αξία της 

ηθικότητας αναγνωρίζοντας ότι η ηθική πρακτική για να καταστεί ορθή πρέπει να 

συγκεκριµενοποιείται, ορίζουν τις κανονιστικές επιταγές τους που αποτελούν και την 

αυτοπραγµάτωση του δρώντος σε κάθε περίπτωση. Και αυτές οι επιταγές 

χαρακτηρίζονται από µια διορατικότητα, θα υποστηρίξουµε, µέσα από την αντίληψή 

τους σχετικά µε τη «Φύση». Αυτό ίσως να θεωρηθεί και ως µια στάση που δηλώνει 
                                                 
156   Καντ, «Τα θεµέλια της Μεταφυσικής των ηθών, σελ. 97 
157  Καντ, Τα θεµέλια της µεταφυσικής των ηθών, σελ. 98 
158 Βλέπε Τσινόρεµα Σταυρούλα, « Η ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η 

ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», περιοδικό «∆ΕΥΚΑΛΙΩΝ», σς. 235-8 
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ανελευθερία. Η ελευθερία  ωστόσο, εδράζεται και στην επιλογή της ορθής ηθικής 

πρακτικής. Μην παραβλέπουµε και το ιστορικό πλαίσιο µέσα στο οποίο γεννήθηκε 

και αναπτύχθηκε η στωική ηθική φιλοσοφία. Θα πρέπει να περάσουν 15 αιώνες για 

να απαγκιστρωθεί η ηθική πράξη από εξωτερικούς παράγοντες. Για τους Στωικούς η 

αυτοπραγµάτωση του δρώντος αποτελεί αυτοαντίληψη που τον καθιστά δυνατό όχι 

µόνο να ενεργεί ηθικά αλλά να «συγκατασκευάσει» µε το θεό «την των όλων αλήθειαν 

και τάξιν».159 Αυτό σηµαίνει ότι εκείνος ο άνθρωπος θέτει όρια και παραµέτρους για 

την ηθική πρακτική εκπορευόµενα από τον ίδιο πλέον, και όχι «έξωθεν» ή «άνωθεν». 

Κατά συνέπεια, µια τέτοια δυνατότητα τον κάνει νοµοθέτη του εαυτού του αλλά και 

των άλλων, ως παράδειγµα προς µίµηση θα µπορούσαµε να πούµε, και µάλιστα οι 

όροι νοµοθεσίας ορίζονται από µια καθολικότητα, µιας και η λειτουργία των 

επιταγών και των αρχών καθολικεύεται µέσα από την επίτευξη ή προσπάθεια 

επίτευξης της αυτοπραγµάτωσης του δρώντος. 

Θεωρούµε ότι στη σηµερινή συζήτηση, και µάλιστα εντός της Βιοηθικής, 

αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Γιατί οι Στωικοί µας δίνουν όχι µόνο µια αιτιακή αλυσίδα σε 

σχέση µε τη Φύση-Περιβάλλον, αλλά µας υποδεικνύουν ότι το πρόσταγµα της ηθικής 

πρακτικής αλλά και της ηθικής αυτοτελείωσης δεν µπορεί να συλλαµβάνεται και να 

ενεργείται χωρίς την προσµέτρηση των παραµέτρων, που εν προκειµένω είναι και το 

Περιβάλλον. Η σχετική ανάγνωσή µας µε βάση τους σύγχρονους όρους, µας οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι οι ίδιοι οι Στωικοί κάνουν µια υπέρβαση όχι µόνο στην 

αντίληψη του θεµελίου της ηθικής πρακτικής, που εν τέλει διορατικά τοποθετούν ως 

παράµετρό της, αλλά επίσης προστατεύουν την αξία του κάθε υποκειµένου ως 

µονάδας εντός όµως του συνόλου όχι µόνο σε ένα status ειδών αλλά σε ένα κοσµικό 

status που αναδεικνύει και αναδεικνύεται µέσα από την ηθική πραγµάτωση της 

έλλογης µονάδας. 

Όπως έχουµε αναφέρει, για τους Στωικούς, στον βίο του κάθε άνθρωπος 

οφείλει να ενεργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και να αναγνωρίζεται ως ορθώς 

ηθικά πράττον υποκείµενο160. Αυτό είναι µια επιταγή τόσο της στωικής ηθικής 

                                                 
159 Βλέπε Κλήµεντος Αλεξανδρείας, Στρωµατείς, ΙΙ. ΧΧΙ 129 1-5, L. Edelstein and I.G. Kidd, 

Posidonius VI The Fragments, Cambridge 1972 
160 Εδώ κάνουµε λόγο για αυτό το ιδανικό των Στωικών, τον «σοφό», εκείνον που ζει σύµφωνα µε τη 

φύση, απαλλαγµένος από πάθη. Βλέπε: Brun Jean, Ο Στωικισµός, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος Αθήνα 

1987, µετάφραση Σάββας Βασιλείου, σελ. 87. Αλλά και τι σηµαίνει για τους Στωικούς η λέξη 
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φιλοσοφίας όσο και της Βιοηθικής. Στη περίπτωση των Στωικών ο τρόπος ηθικής 

πρακτικής του δρώντος έγκειται στην αναγνώριση και ακολουθία αυτής της 

ριζωµένης φυσικής συνείδησής του για εκτίµηση και σεβασµό του κόσµου161 γεγονός 

που απορρέει από την αναγνώριση της καθολικότητας της «Φύσεως» εντός του, αλλά 

και της αποδοχής και ακολουθίας της κανονιστικότητας η οποία απορρέει από το 

«Φυσικό Νόµο» µια θέση που είναι ιδιαίτερα σηµαντική και συµβάλλει πάρα πολύ 

εντός της Περιβαλλοντικής Ηθικής.  

Για εκείνον τον δρώντα που έχει αναγνωρίσει στο βίο του αυτό το θεµέλιο της 

καθολικότητας της «Φύσεως» και της κανονιστικότητας του «Φυσικού Νόµου» ως 

οντολογική πραγµατικότητα, η αυτονοµοθεσία (µε τη στωική τελεολογική έννοια) 

είναι µια κατάσταση φυσική και συναποτελεί τη βάση επί της οποίας λειτουργεί που 

επίσης η κατάσταση αυτή αποτελεί και ένα ηθικό «τέλος». Για εκείνο τον άνθρωπο 

που έχει ενσωµατώσει εντός της ηθικής του ταυτότητας αυτή την κατάσταση, αυτό το 

«τέλος», δεν υπάρχει αµφιρροπία ή ταλάντευση προς ανίχνευση της ηθικά ορθής 

πράξης. Γνωρίζει τι (και ας µην το ορίζει ο ίδιος) και πώς πρέπει να πράξει σε κάθε 

περίπτωση. Αυτή η διαδικασία είναι µια διαδικασία που έρχεται µέσα από ενός είδους 

πρακτική καλλιέργεια και όταν γίνεται πλέον κατάσταση δεν υποβάλλει τον άνθρωπο 

σε ένα αυτοµατισµό ηθικής πράξης. Αυτό θα καταστρατηγούσε την ελευθερία της 

επιλογής καθώς και τον λογικό χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά ωστόσο, δεν υπάρχει 

και αµφιβολία ως προς την επιλογή. Στην ουσία, όπως έχουµε αναφέρει πιο πάνω, σε 

αυτόν τον άνθρωπο δεν υπάρχει «είναι» και «πρέπει». Αυτές οι δύο έννοιες 

ταυτίζονται και κάθε άλλη µορφή ηθικής πράξης αποτελεί εκτροπή. 

Σύµφωνα µε αυτά, το πρότυπο αυτού του ανθρώπου που πληροί και 

λειτουργεί κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, λειτουργεί µε ένα φυσικό τρόπο και 

βέβαια αυτό οφείλεται στο ότι θα ζεί ακολούθως και συµφώνως προς τη φύση162. Με 

την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης επιτυγχάνεται η ένωση της µονάδας µε το όλον 

                                                                                                                                            
«σοφία»: «είναι µια κατανόηση της συναιτιότητας των συµβαινόντων, που’ ναι µια συγκατάθεση στη 

φύση, µια συναίνεση στο αγαθό». Βλέπε: ο Στωικισµός, σελ. 75  
161  Βλ. Watson, «The Natural Law and Stoicism: Problems in Stoicism», σελ. 216 
162 Η φύση σε αυτή την ιδανική µορφή ενοποιείται προς και δεν διαφέρει από τη Φύση-Λόγο-Θεό. 

Στόχος είναι, όπως έχουµε πει και σε προηγούµενο κεφάλαιο, η αντίληψη του σκοπού ταύτισης των 

δύο φύσεων. 
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και έτσι οι πράξεις αποκτούν καθολικό νόηµα163. Με αυτό τον τρόπο η ίδια η φύση 

ενωµένη και έλκοντας την αναφορά της από την «Φύση» αποτελεί την επιταγή του 

ορθού Λόγου που γίνεται «Φυσικός Νόµος». 

 

V. Συνεπώς 

 

Η αναζήτηση και η δηµιουργία µιας νέας περιβαλλοντικής ηθικής ίσως αρκεί 

να παρεµποδίσει την καταστροφή του περιβάλλοντος και να αποµακρύνει τις απειλές 

των ίδιων των θεµελίων της ζωής. Για να ανταποκριθεί στα νέα της καθήκοντα θα 

πρέπει να παίρνει συνέχεια υπόψη της την περιπλοκότητα των θεµάτων και τη 

διαπλοκή τους µε ιδεολογικούς και πολιτισµικούς παράγοντες. Η απελευθέρωση της 

επιστήµης και της τεχνικής από τα αναχρονιστικά δεσµά αυτής της νέας δυναµικής 

αποτελεί καθήκον  που εµπλέκει και το ζήτηµα της ανασυγκρότησης των κοινωνικών 

θεσµών. Ο θεωρητικός αναστοχασµός των εµπλεκοµένων πλευρών παίζει το ρόλο 

του σε αυτή την διαδικασία, απαιτώντας αλλαγές στις κατηγορίες µε τις οποίες άτοµα 

και οµάδες ερµηνεύουν τη σηµασία των δραστηριοτήτων τους. 

Η εκθρόνιση της επιστήµης και της τεχνικής  από τη θέση τους ως 

καθοδηγητικών δυνάµεων για την κυριαρχία πάνω στη φύση, αποτελεί ένα αναγκαίο 

βήµα  όχι µόνο γι’ αυτές, αλλά και  για την εννοιολογική σύλληψή τους επίσης. 

Οφείλει να γίνει κάτι τέτοιο ειδικά σήµερα και βέβαια αναφερόµαστε σε εκείνους που 

χρησιµοποιούν τόσο την επιστήµη όσο και τη τεχνική για ίδιον όφελος, αλλά και για 

τις κοινωνικές προσδοκίες που γεννώνται στον καθένα από εµάς µε αφορµή την 

ανάπτυξή τους. Συνεπώς, θα πρέπει να µην εκλαµβάνουµε την ανάπτυξή τους ως ένα 

µέσο αλόγιστης κυριαρχίας γιατί κάτι τέτοιο θα στραφεί εναντίον µας. 

Απελευθερωµένη από τα ιστορικά της συµφραζόµενα, που έχουν γίνει 

αναχρονιστικά, η νεωτερική ιδέα για το Περιβάλλον και τις σχέσεις µας µε αυτό, 

οφείλει να «ανοιχτεί» σε νέες ερµηνείες  που θα µας φέρουν πιο κοντά στη 

συµφιλίωση  και εναρµόνιση µε τη Φύση και τη φύση µας. Αυτή η νέα πορεία 

θεωρηµένη ως ηθική πρόοδος, θα εξέφραζε πιο έντονα την πιο απαιτητική πρόκληση 

που βρίσκεται µπροστά µας. Όχι την κατάκτηση της εξωτερικής φύσης και του 

                                                 
163 Βλ.  ∆ραγώνα-Μονάχου Μυρτώ, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: η φιλοσοφική προϊστορία, 

η προϊστορία και η ιστορία της ιδέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η σύγχρονη προβληµατική , 

σελ.60 
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γονιδιώµατος  αλλά την ανάπτυξη της ικανότητας – απλωµένης σε όλα τα άτοµα της 

κοινωνίας- να χρησιµοποιούµε  τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, που θα βρίσκονται κάθε 

φορά στη διάθεσή µας,  για τη βελτίωση της ζωής όλων των έµβιων όντων, µαζί µε 

ένα νέο θεσµικό και πολιτικό πλαίσιο που θα αναπτύσσει, θα συντηρεί και θα ελέγχει 

αυτήν την ικανότητα της Ανθρωπότητας. 

Η στωική φιλοσοφία σε συνάρτηση µε τη νεωτερική ηθική, δίνει τη 

δυνατότητα και την έµφαση αυτή στη Βιοηθική και τη Περιβαλλοντική Ηθική, µέσα 

από αυτή την έννοια του «Φυσικού Νόµου» και της «Φύσεως» που διαπνέει τον 

άνθρωπο αλλά και όλο τον κόσµο χωρίς να λειτουργεί ολιστικά και χωρίς να 

ακυρώνει πρόσωπα σε απρόσωπα υποκείµενα δράσης µηχανιστικής αλλά αντίθετα, 

τα κατοχυρώνει µέσα από την παρουσία τους εντός του κόσµου και µέσα από τη 

διαδρασιακή τους σχέση σε µια κοινωνία της ετεροπροσωπίας αλλά και του 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, βασική θέση της εργασίας είναι ότι δεν γίνεται αναφορά σε 

µια παρωχηµένη ηθική έννοια. Αντίθετα, αν ισχύει ότι «η φιλοσοφία µεταγράφει σε 

ιδέες τη ζωή, και η ζωή ανανεώνει τη φιλοσοφία»164 και ιδιαίτερα στις µέρες µας όπου 

τώρα παρά ποτέ «ο ηθικός στοχασµός µεταστρεφόµενος στη µετα-ηθική, παλίνδροµα 

στρέφεται στα πρακτικά ηθικά προβλήµατα από την πρότερη στροφή της στη γλώσσα 

και την επιστηµολογία των προτάσεων της ρυθµιστικής ηθικής»165
τότε η έννοια του 

«Φυσικού Νόµου» των Στωικών βρίσκει όχι απλά, ευήκοα ώτα προς τέρψιν µιας 

φιλοσοφικής «ανησυχίας» αλλά και ώτα εξίσου ευήκοα και πρόθυµα να 

ικανοποιήσουν την αναζήτηση του θεµελίου της ηθικής πρακτικής µέσα στο πεδίο 

δράσης και πραγµάτωσης της Βιοηθικής και της Περιβαλλοντικής Ηθικής.  

 
 

 
 

 

 

 

 

                                                 
164 Βλέπε ∆ραγώνα-Μονάχου, Φιλοσοφία και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα: η φιλοσοφική προϊστορία, η 

προϊστορία και η ιστορία της ιδέας των δικαιωµάτων του ανθρώπου και η σύγχρονη προβληµατική, 

σελ.11 
165 Βλέπε της ιδίας στο ίδιο, σελ. 12 
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Επίλογος 

  

 Κλείνοντας αυτή την εργασία καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι τόσο η 

νατουραλιστική πτυχή της στωικής φιλοσοφίας, όσο και πιο συγκεκριµένα η ιδέα του 

«Φυσικού Νόµου» δεν έχουν «βγεί από το ντουλαπάκι του χρόνου» ως «κειµήλια» µε 

καµία, πλην της ιστορικής τους, αξία. Αντίθετα, η προσπάθειά µας σχετίζεται άµεσα 

µε την απόδειξη, µέσω αντιστοιχιών, της επικαιρότητάς τους στους µεταγενέστερους 

χρόνους επηρεάζοντας την ηθική ( και όχι µόνο) σκέψη και πράξη. 

 Ο «Φυσικός Νόµος» δεν είναι απλά µια δικλείδα ηθικής αναστροφής και 

πρακτικής. Αποτελεί ένα τρόπο «γίγνεσθαι» αλλά και ένα χαρακτήρα αναγνωρίσεως 

πορείας του βίου σε εκείνον, ο οποίος τον γνωρίζει και τον ακολουθεί. Και βέβαια, 

διατηρεί τη διαχρονικότητά του, τηρουµένων των αναλογιών πάντα, εντός των 

διακυµάνσεων και αλλαγών που επιφέρονται πολλές φορές βίαια από την αλµατώδη 

αλλά και ιλιγγιώδη ανάπτυξη και εξέλιξη των επιστηµών και των τεχνολογιών. Αυτή 

θεωρούµε ότι είναι η σπουδαιότητά του: η διαχρονικότητα που χαρακτηρίζει τόσο 

αυτή την ιδέα, όσο και την όλη στωική φιλοσοφία. 

 Με αυτή τη σκέψη, έχουµε βεβαία τη πεποίθηση ότι η προσπάθειά µας αυτή 

δεν ήταν άστοχη ως προς τη κατεύθυνσή µας προς αυτό τον τοµέα της φιλοσοφίας, 

αλλά ούτε και µάταιη, µιας και η ανάδειξη του θέµατος είναι βαρύνουσας σηµασίας 

λόγω της επίδρασής της στην εν γένει φιλοσοφική σκέψη και ως εκ τούτου και την 

ηθική της πράξης.  
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