
Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7o Πανελλήνιο Συνέδριο 10,11,12  Οκτωβρίου 2014

ΟΙ ΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΤΗΤΟ

Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
Επιστημονικός Συνεργάτης Παν. Πελοποννήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Κατά τη στωική  φιλοσοφία,  οι  φυσικές  σχέσεις  που διέπουν το  σύμπαν
είναι  λογικές  σχέσεις,  καθώς ο  λόγος είναι  η δημιουργική αρχή που γονιμοποιεί  και
συνέχει τα όντα. Η μεταφυσική αυτή αντίληψη της λογικής χαρακτηρίζει και τις απόψεις
του Επικτήτου για την ηθική. Αφού ο λόγος ενυπάρχει στο ον, και αφού στον άνθρωπο,
ως μέρος της φύσης, διαπιστώνεται στην πλέον εκλεπτυσμένη του μορφή, συνάγεται ότι
και  η  παιδεία  θα  πρέπει  να  επικεντρώνεται  στη  χρήση  της  λογικής  ικανότητας,  ως
ικανότητας  που  αναπτύσσει  τον  κριτικό  στοχασμό,  ενισχύει  το  ηθικώς  ενεργείν  και
καθοδηγεί το ανθρώπινο ον προς το τέλος, δηλαδή την αυτοπραγμάτωση του Είναι του,
που δεν είναι άλλη από την αρετή και την ευδαιμονία.  Η λογική είναι η απαραίτητη
συνθήκη για την ύπαρξη της αρετής. Ο Επίκτητος παραδίδει πως η τήρηση των λογικών
κανόνων και η σχετική προς αυτούς επιμέλεια επιβοηθεί και τη διασφάλιση των λογικών
επιλογών. Η συμμόρφωση με τους κανόνες της λογικής, η εξοικείωση με τα είδη των
συλλογισμών, η λογική δοκιμασία των νοητικών παραστάσεων, ο λογικός έλεγχος του
βίου, οι ορθές κρίσεις, αποκτούν αξία όταν φανερώνεται η πρακτική διάστασή τους.

Λέξεις-κλειδιά: λογική, ηθική, είδη συλλογισμών, κριτικός στοχασμός, αλήθεια, Επίκτητος

(ABSTRACT)  LOGICAL  DISTINCTIONS  AND  THE  DEVELOPMENT  OF  CRITICAL
THINKING ACCORDING TO EPICTETUS:  According to the Stoic philosophy, the natural
relations that imbue the universe are logical relations as logos is the creative principle that
generates all beings. This metaphysical understanding of logic characterizes Epictetus’ views
on Ethics. Since logos, reason, is inherent in the being, and since in man, as a part of nature,
logos is discerned in its most refined form, it is deduced that education must be focused on
the use of our rational faculty, as a peculiar faculty that develops critical thinking, enhances
moral action, and guides the human being to its telos, the self realization of its being, which is
no other than virtue and eudaimonia. Logic is the necessary condition for the existence of
virtue. Epictetus claims that observing closely the rules of logic will  aid to secure rational
choice. Becoming acquainted with these rules, with syllogisms, with the rational testing of
our  representations  (mental  pictures),  with  the  rational  control  over  our  lives,  with  right
judgments, is a valuable procedure as it acquires a pure practical dimension eventually.
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Ο στωικός φιλόσοφος Επίκτητος, όπως όλοι οι φιλόσοφοι της Στοάς,
ακολουθεί  τη  διάκριση  των  κλάδων  της  φιλοσοφίας  σε  τρεις,
συγκεκριμένα  στην  Ηθική,  στη  Φυσική  και  στη  Λογική.  Οι  φυσικές
σχέσεις  που διέπουν το  σύμπαν είναι  λογικές  σχέσεις,  καθώς  ο  λόγος
είναι  η  δημιουργική  αρχή  που  γονιμοποιεί  και  συνέχει  τα  όντα1.  Η
μεταφυσική αυτή αντίληψη της λογικής χαρακτηρίζει αναπόφευκτα και
τις απόψεις του Επικτήτου για την ηθική. Αφού ο λόγος ενυπάρχει στο ον,
και αφού στον άνθρωπο, ως μέρος της φύσης, διαπιστώνεται στην πλέον
εκλεπτυσμένη  του  μορφή,  συνάγεται  ότι  και  η  παιδεία2 θα  πρέπει  να
επικεντρώνεται  στη  χρήση  της  λογικής  ικανότητας,  ως  ικανότητας
ιδιαίτερης  που  αναπτύσσει  τον  κριτικό  στοχασμό,  ενισχύει  το  ηθικώς
ενεργείν και καθοδηγεί το ανθρώπινο ον προς το τέλος, δηλαδή προς την
ολοκλήρωση της ζωής του, την αυτοπραγμάτωση του Είναι του, που δεν
είναι  άλλη  από  την  αρετή  και  την  ευδαιμονία.  Στη  διδασκαλία  του
Επικτήτου  αποτελεί  θεμελιώδη  παραδοχή  η  ταύτιση  του  ανθρώπινου
Είναι με τις κρίσεις που εκφέρει ο κάθε ξεχωριστός άνθρωπος3. Οι λόγοι
για  τους  οποίους  κάποιος  ευδαιμονεί  ή  δυστυχεί  οφείλουν  να
αναζητούνται στον εσωτερικό του χώρο, στον τρόπο με τον οποίο αυτός
ελεύθερα  διαμορφώνει  τις  κρίσεις  του,  όχι  σε  εξωγενείς  παράγοντες.
Εκείνος που εκφέρει τις ορθές κρίσεις, δεν ταράσσεται4, εκείνος δηλονότι
του οποίου ο στοχασμός κριτικά διάκειται απέναντι στα φαινόμενα του
βίου, εναρμονίζει τις επιθυμίες του σύμφωνα με το φυσικώς και λογικώς
ζην, και επιλέγει την αρετή έναντι της φαυλότητας. Αντιθέτως, σταθερά
ευδαιμονεί  και  αποκτά τη μακαριότητα της αταραξίας,  γιατί  όσα είναι
σημαντικά για τον ίδιο είναι τα πράγματα ακριβώς που υπόκεινται στην
προαίρεσή του. 

Η  διάκριση  στην  οποία  προβαίνει  ο  Επίκτητος,  μεταξύ  των
πραγμάτων που βρίσκονται στην εξουσία μας, δηλαδή των  ἐφ ἡμῖν, και
των  πραγμάτων  που  υπερβαίνουν  την  εξουσία  μας,  των  οὐκ  ἐφ  ἡμῖν,
συνιστά  μια  διάκριση  που  προϋποθέτει  τη  γνωστική  και  βουλητική
ενεργητικότητα  του  ανθρώπινου  υποκειμένου  ως  προς  την  κριτική

1 Βλ. σχετικώς Barnes, J. (1997). Logic and the Imperial Stoa. Leiden: Brill.
2 Βλ.  Καρακατσάνης,  Παναγιώτης  (2002).  Η  περί  παιδείας  φιλοσοφία  των  Στωικών.
Αθήνα:  Ατραπός.  Πρβ. Ηλιόπουλος, Παναγιώτης (2013). Οι περί Παιδείας απόψεις των
Στωικών: Αρχές και μέθοδοι.  ΔΙΑ-ΛΟΓΟΣ,  Τεύχος 3,  Αθήνα:  Παπαζήσης, 46-57.  Επίσης,
Reydams-Schills, G. (2010). Philosophy and Education in Stoicism of the Roman Imperial Era.
Oxford Review of Education, 36 (5), 561-574.
3 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙΙ. 23. 1-3.
4 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 16. 22.
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επιλογή  τους.  Αποτέλεσμα  αυτής  της  μορφής  κριτικού  στοχασμού  δεν
αποτελεί η εργαλειακή χρήση του, αλλά μάλλον η σύνολη ανάπτυξη ενός
ηθικού και αυτεξούσιου ανθρώπινου βίου, ως απάντηση στο σωκρατικό
αίτημα του «ἀνεξέταστον βίον μή ζῆν». Στα πρώτα, στα ἐφ ἡμῖν, ανήκουν η
αντίληψη,  η  επιλογή,  η  επιθυμία,  η  άρνηση,  όσα  δηλαδή  αποτελούν
ἡμέτερα ἔργα. Στα οὐκ ἐφ ἡμῖν, ανήκουν το σώμα, η περιουσία, η δόξα, τα
αξιώματα, εκείνα που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον άνθρωπο και
που  καθορίζονται  αποκλειστικά  από  τη  μοίρα5.  Το  να  αντιδρούμε
(ἀντίπραξις)  στις  αλλαγές  των  συνθηκών  του  βίου  ισοδυναμεί  με  την
επιδίωξη του παραλόγου, με αγώνα μάταιο που προκαλεί την πτώση μας
σε πόνους και  λύπες,  καθόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα παρέμβασης
στις αιφνίδιες μεταβολές του πεπρωμένου. Πραγματική ζημία υφίσταται
μόνο εκείνος ο οποίος θα επιδιώξει τα δεύτερα έναντι των πρώτων, γιατί
είναι όσα δεν είναι δυνατόν να ελέγξει. Οι λογικές διακρίσεις και ο ορθός
χειρισμός της λογικής μας ικανότητας, η κατανόηση ότι δεν μπορούμε να
αλλάξουμε  την  αναγκαιοκρατική  πορεία  του  κόσμου  και  όσα  δεν  μας
ανήκουν πραγματικά, η εναρμόνιση με το σύμπαν και τον κοσμικό λόγο
ώστε να καταφάσκουμε την αρχή «τά δέ μή ἐφ ἡμῖν ἐπιτρέψαι τῶ κόσμω»,
οδηγούν με ασφάλεια στην ελευθερία και στην ευδαιμονία, που είναι τα
ύψιστα ανθρώπινα αγαθά και  εκείνα για  τα  οποία  αξίζει  να κοπιάσει
κανείς. 

Για τον  Επίκτητο,  η  λογική θεωρία περιλαμβάνει  τη  μελέτη  των
θεωρητικών  αρχών,  δηλαδή  της  συναγωγής  συμπεράσματος,  της
αντίφασης,  των  υποθετικών  συλλογισμών,  των  τύπων  των
επιχειρημάτων,  της  αντίκρουσης,  των  νοημάτων,  της  αληθείας,  της
ψευδότητας, των λανθασμένων αντιλήψεων, της κριτηριολογίας, ήτοι τη
μελέτη της μέτρησης και της κρίσης6. Συχνά ο στωικός φιλόσοφος από τη
Φρυγία  εξετάζει  λογικές  αντινομίες  και  παράδοξα  δογμάτων  της
αρχαιότητας,  τις  απόψεις  των  Σκεπτικών,  όπως  και   το  σχηματισμό
συγκεκριμένων λογικών προκείμενων στα πλαίσια των συλλογισμών. Η
θεωρία  του  δεν  αποτελεί  μια  θεωρία  τυπικής  λογικής  αλλά  κυρίως
εννοιολογικής ανάλυσης των όρων, μολονότι είναι βαθύτατη η πεποίθησή
του πως η λογική είναι θεμελιώδης εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμη και
για να την απορρίψει κανείς θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει λογικές
αρχές και επιχειρήματα7. Η βασική τοποθέτηση του φιλοσόφου είναι πως

5 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, I. 1.
6 Επίκτητος, Διατριβαί, Ι. 17.7-12, ΙΙΙ. 2.2-7. Επίσης του ιδίου Εγχειρίδιον, 52.  Πρβ. Xenakis,
Jason (1968). Logical Topics in Epictetus. The Southern Journal of Philosophy, 6, 94.
7 Xenakis, Jason (1968). Logical Topics in Epictetus. The Southern Journal of Philosophy, 6, 94-95.
Πρβ. Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 25.
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τα  παραπάνω  συνδέονται  άρρηκτα  με  την  ηθική  δράση,  δηλαδή  δεν
αποτελούν μόνο διαλεκτικούς και λογικούς σχηματισμούς αλλά οφείλουν
να  εφαρμόζονται  στον  ηθικό  βίο  του  ανθρώπου,  ώστε,  λόγου  χάριν,
κάποιος όχι μόνο να διακρίνει το ψεύδος που εμφαίνεται στο συλλογισμό
ενός άλλου αλλά να μην ψεύδεται και ο ίδιος. Ο Επίκτητος τονίζει την
αναγκαία  φύση  της  αλήθειας,  σύμφωνα  με  τα  στωικά  δόγματα,  και
παραδίδει πως η τήρηση των λογικών κανόνων και η σχετική προς αυτούς
επιμέλεια  επιβοηθεί  και  τη  διασφάλιση  των  λογικών  επιλογών,  κατά
συνέπεια  η  λογική  μέθοδος  είναι  κι  αυτή  αναγκαία  αφού  οδηγεί  στη
γνώση  των  κριτηρίων  βάσει  των  οποίων  μπορούμε  να  γνωρίσουμε  με
σαφήνεια όλα τα άλλα8. Η συμμόρφωση με τους κανόνες της λογικής, η
εξοικείωση  με  τα  είδη  των  συλλογισμών,  η  λογική  δοκιμασία  των
νοητικών  παραστάσεων,  ο  λογικός  έλεγχος  του  βίου,  οι  ορθές  κρίσεις,
αποκτούν  αξία  όταν  φανερώνεται  η  πρακτική  διάστασή  τους9.  Οι
συλλογισμοί δεν αποτελούν το αντικείμενο της μέτρησης, το μετρούμενον
καθαυτόν, διασαφηνίζει ο Επίκτητος, αλλά το όργανο της μέτρησης10. Η
λογική δύναμις, όπως την αποκαλεί, μπορεί να εξετάζει και να ελέγχει τα
αντικείμενα  όσο  και  να  αυτοερευνάται11.  Ειδικότερα  αναφέρει  πως  η
μελέτη των μεταπιπτόντων (δηλαδή διφορούμενων), των ερωτηματικών,
των υποθετικών  και  των άλλων συλλογισμών σχετίζεται  άμεσα  με  το
καθήκον,  με  τις  πράξεις  του  δέοντος.  Ο  σοφός  δεν  υπεισέρχεται  σε
συζητήσεις  που  δεν  ακολουθούν  τους  λογικούς  κανόνες.  Σκοπός  της
συζήτησης με κανόνες είναι το να τεθούν τα αληθή, να αρθούν τα ψευδή,
και  να  αποφευχθούν  τα  συμπεράσματα  για  όσα  παραμένουν  άδηλα,
δηλαδή αμφισβητούμενα12.   

Η λογική είναι η απαραίτητη συνθήκη για την ύπαρξη της αρετής.
Στην πραγματικότητα, εκείνο που χρειάζεται να επιτελέσει το άτομο, ως
κριτικό  υποκείμενο,  είναι  να  ελέγξει  δια  της  λογικής  μεθόδου
(εὐλογίστως) τις παραστάσεις που προσλαμβάνει ο νους του, δηλαδή να
τις διαπιστώσει κριτικά, και να συγκατατεθεί σε αυτές αν τις αξιολογήσει
ως  αληθείς  ή  να  μην  παρέχει  τη  συγκατάθεσή  του  αν  τις  θεωρήσει
ψευδείς.  Τούτο  σημαίνει  πως  κάθε  παράσταση  υπόκειται  σε  λογική
δοκιμασία  σύμφωνα  με  ορισμένους  κανόνες13.  Ο  στωικός  φιλόσοφος

8 Επίκτητος, Διατριβαί, I. 17. 7-8.
9 Πρβ.  Reydams-Schills, G.  (2010).  Philosophy  and  Education  in  Stoicism  of  the  Roman
Imperial Era. Oxford Review of Education, 36 (5), 561-574.
10 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙΙ. 26. 19.
11 Επίκτητος, Διατριβαί, Ι. 1. Πρβ. De Lacy, Phillip (1943). The logical structure of the Ethics
of Epictetus. Classical Philology, Vol. 38, No 2, 112-125. 
12 Επίκτητος, Διατριβαί, I. 7. 1-7.
13 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 1. 5. Πρβ. του ιδίου Διατριβαί, I. 20. 7.
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προχωρά  στην  ανάπτυξη  της  έννοιας  της  ανεκτικότητας  έναντι  των
εσφαλμένων  εντυπώσεων  των  άλλων  και  της  λανθασμένης  ανάλυσης
των  προσλαμβανουσών  παραστάσεών  τους14.  Εκείνος  που  σχηματίζει
λανθασμένη αντίληψη για τα πράγματα δεν βλάπτει άλλον παρά τον ίδιο
του τον εαυτό, καθώς απέχει έτσι από την αλήθεια, και η αποτυχία του
δεν είναι αποτυχία του συγκεκριμένου συλλογισμού που αποδεικνύεται
ψευδής,  αλλά  του  ιδίου,  που  εξαπατάται  από  αυτόν.  Κατ’  αυτόν  τον
τρόπο, υποστηρίζει μετ’ επιτάσεως ο απελεύθερος φιλόσοφος, δεν πρέπει
να  νοούμε  πως  έχουμε  προσβληθεί  από  τον  αντίπαλό  μας  αλλά  να
συμπεραίνουμε  πως  είναι  παραπλανημένος  και  ως  εκ  τούτου  να  τον
αντιμετωπίζουμε  με  πραότητα15.  Με  συνέπεια  προς  τη  σωκρατική
θεώρηση,  ο  Επίκτητος  φρονεί  πως  η  αποτυχία  του  συλλογισμού  δεν
δεικνύει την κακή πρόθεση ή βούληση του συνομιλητή, παρά μόνον μιαν
αποτυχία  στο  γνωστικό-κριτικό  του χώρο,  επομένως πρόκειται  για ένα
διανοητικό σφάλμα16. Βεβαίως ο Επίκτητος καταφάσκει πως επιβάλλεται
ο φιλόσοφος να ομιλεί με τη χρήση επιχειρημάτων και να οργανώνει τη
γνώση  του  βάσει  συναφών  διαλεκτικών  αρχών17,  τις  οποίες  πρέπει  να
αναγνωρίζει  έως  το  πέρας  των συλλογισμών,  χωρίς  να καταφεύγει  σε
σοφίσματα για να τους αναιρέσει εάν το αποτέλεσμά τους δεν του είναι
αναμενόμενο ή αρεστό18. 

Ιδιαίτερη  σημασία έχει,  πριν  εκφέρουμε  οποιαδήποτε  αξιολογική
κρίση,  να κατανοούμε πρωτίστως τον τρόπο σχηματισμού των κρίσεων
των άλλων, ώστε να δυνάμεθα με ασφάλεια να τις κατατάξουμε ως ορθές
ή  εσφαλμένες,  εύλογες  ή  άλογες,  κατά  την  ορολογία  του  στωικού
διδασκάλου19.  Τα  δύο  σημαντικά  σφάλματα  στην  λογική,  που
κατευθύνουν προς παράλογες αντιλήψεις, είναι: α) η μη συγκατάθεση σε
αυτό  που έχει  λογικά αποδειχθεί,  β)  το  να υποπέσει  κανείς  σε  λογική
αντίφαση20. Η αιτία για την οποία οι άνθρωποι διαφωνούν έγκειται στο
ότι, παρά την παρουσία των προλήψεων, όπως τις αποκαλεί, των a priori

14 Επίκτητος, Διατριβαί, I. 28. 10-11.
15 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 42-43.
16 Επίκτητος,  Διατριβαί,  IV. 11. 7  f. Πρβ.  Xenakis, Jason (1968). Logical Topics in Epictetus.
The Southern Journal of Philosophy, 6, 97.
17 Επίκτητος,  Διατριβαί,  I.  7.  8-12.  Πρβ.  Crivelli,  Paolo  (2007).  Epictetus  and  Logic.  In
Theodore Scaltsas & Andrew S. Mason (Eds.), The Philosophy of Epictetus. (pp. 20-31). Oxford:
Oxford University Press.
18 Επίκτητος,  Διατριβαί,  I. 7. 19-29. Πρβ. Ruggiero, Vincent Ryan (2004).  Beyond Feelings. A
Guide to Critical Thinking, 7th edition. New York: McGrawHill, pp. 134-141. 
19 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 45.
20 De Lacy, Phillip (1943). The logical structure of the Ethics of Epictetus.  Classical Philology,
Vol. 38, No 2, 117. 
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δηλαδή κοινών αντιληπτικών δεδομένων, όπως παραδείγματος χάριν ότι
το  καλό  είναι  ωφέλιμο  και  επιθυμητό,  κ.ο.κ.,  υπάρχει  διάσταση  όσον
αφορά τις επί μέρους περιπτώσεις και εφαρμογές τους, δηλαδή στο ίδιο
παράδειγμα,  τι  είναι  καλό21.  Η  διαμάχη,  συνεπώς,  που  αφορά
αποκλειστικά, όπως είδαμε, την εφαρμογή των  a priori όρων, επιλύεται
μόνο  από  τη  λογική  διερεύνηση  που  ευνοεί  την  ορθή  εφαρμογή  των
στοιχειακών αυτών όρων και συγκεκριμένων κανόνων, και την καταδίκη
των αστήρικτων γνωμών22, καταλήγοντας στη θεώρηση των  ἐφ ἡμῖν και
στην  απρόσκοπτη  άσκηση  της  ελεύθερης  προαίρεσής  μας.  Όπως
χαρακτηριστικά αποφαίνεται σχετικά με τη διαφορά μεταξύ γνώμης και
βεβαιωμένης για το είναι των πραγμάτων αντίληψης: «οὐκ ἄρα ἀρκεῖ τό
δοκοῦν ἑκάστω πρός τό εἶναι»23. Τη λογική αυτή διερεύνηση την ταυτίζει
καταληκτικώς  με  την  ίδια  τη  φιλοσοφία,  καθώς  «τό  φιλοσοφεῖν  τοῦτό
ἐστιν,  ἐπισκέπτεσθαι  καί  βεβαιοῦν  τούς  κανόνας»,  η  χρήση  των  οποίων
αποτελεί έργο του καλού και αγαθού ανθρώπου24. 

Έτερη αξιολογική παράμετρος, κατά τον Επίκτητο, είναι εκείνη η
οποία αφορά τη σύγκριση μεταξύ των ανθρώπων, με γνώμονα πράγματα
όπως  ο  πλούτος,  η  ρητορική  ικανότητα  κτλ.  Για  αυτά  ορίζει  πως  δεν
αποτελούν  αξιολογικές  συνιστώσες  που  αποδίδουν  ή  περιγράφουν
ιδιαίτερα οντολογικά χαρακτηριστικά αλλά αυτά τα ίδια είναι καλύτερα ή
χειρότερα σε σύγκριση με κάποια άλλα ως αποκτήματα, άρα ως δώρα της
Τύχης,  πράγματα  οὐκ  ἐφ  ἡμῖν.  Με  άλλα  λόγια,  εάν  επί  παραδείγματι
κάποιος έχει δεινή ρητορική ικανότητα τούτο δεν σημαίνει ότι είναι αυτός
ο ίδιος ως άνθρωπος καλύτερος από έναν άλλον, αλλά ότι η ικανότητά
του στο χειρισμό του λόγου είναι καλύτερη από την αντίστοιχη ικανότητα
κάποιου άλλου25. Οι λογικές διακρίσεις οι οποίες δεν πρέπει ουδέποτε να
αγνοούνται (ἐν μηδενί παραβαίνειν τόν διαιροῦντα λόγον)26 και ο κριτικός
στοχασμός,  για  τα  οποία  μόνον  ο  φιλόσοφος  είναι  ικανός,  εκείνος
δηλονότι που έχει ασκηθεί με δεινότητα στον κριτικό έλεγχο πάνω στις
παραστάσεις που δημιουργούνται στο νου, συμβάλλουν όχι μόνον στην
επιβεβαίωση  συγκεκριμένων  υποθέσεων  και,  συνεπακόλουθα,  στη
γνώση, αλλά σε μια τέχνη του βίου,  μια στάση ζωής.  Έτσι  καθίσταται
πρόδηλο πως μόνος ο άνθρωπος, ως κριτικό υποκείμενο, είναι υπεύθυνος
για την ωφέλεια ή βλάβη που υφίσταται, καθώς ακαταπαύστως αξιολογεί
κατά προαίρεσιν και παρέχει τη συγκατάθεσή του στις ορθές αντιλήψεις
21 Επίκτητος, Διατριβαί, Ι. 22. 1-8. Πρβ. ΙΙ. 11. 1-12.
22 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 11. 13.
23 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 11. 15.
24 Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 11. 24-25.
25 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 44.
26 Επίκτητος, Εγχειρίδιον, 51.
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σε  πλήρη  ομολογία  με  τον  λόγο,  τη  φύση  και  την  αρετή.  Όταν
προσκρούσει  σε  εμπόδια,  μέμφεται  τον  εαυτό  του,  όχι  τους  άλλους,
αναγνωρίζοντας το αυτεξούσιον και τη δυναμική επίδραση του κριτικού
του ελέγχου πάνω στα καθημερινά φαινόμενα, καθώς αναγνωρίζει πως
«τό  ἀγαθόν  ἐν  προαιρέσει  καί  τό  κακόν  ὡσαύτως  ἐν  προαιρέσει»27.  Ο
αγαθός,  εκείνος  που  κατακτά  τις  λογικές  διακρίσεις  και  στοχάζεται
ορθώς,  ζει  κατά  τον  λόγον,  απαλλασσόμενος  από  τα  πάθη,  κάνοντας
χρήση των όσων του έχει παραχωρήσει η μοίρα και μη επιθυμώντας όσα
δεν του έχουν δοθεί28. Ο κατά φύσιν άνθρωπος προοδεύει διαρκώς ηθικά,
και είναι ευτύχημα το να διασφαλίσει για τον εαυτό του τη δυνατότητα
του τέλειου και αγαθού βίου καταφτάνοντας στην αταραξία.  «Ἀξίωσον
σεαυτόν βιοῦν ὡς τέλειον καί προκόπτοντα», παροτρύνει ο φιλόσοφος από
τη Φρυγία29.  Όπως παρατηρεί ορθώς ο  De Lacy30,  το σχετικό επιχείρημα
του Επικτήτου συμπυκνώνεται ως εξής, στο πρώτο βιβλίο των Διατριβών
όπου κατέγραψε τις  απόψεις  του  στωικού διδασκάλου του ο  Αρριανός:
εφόσον τα πράγματα που συμπαρομαρτούν πέραν του ελέγχου μας δεν
σχετίζονται  με  την  ηθική  μας  συμπεριφορά,  όλη η  Ηθική  περιορίζεται
στην ορθή χρήση των παραστάσεων, η οποία είναι η μόνη εξουσία που
έχουμε. Εφόσον δε, η ορθή χρήση των παραστάσεων είναι αποτέλεσμα
της  λογικής  δυνάμεως  του  ανθρώπου,  έπεται  ότι  ολόκληρη  η  ηθική
συνιστά  μια  λειτουργία  της  λογικής.  Κατά  την  εκτίμησή  μας,  τούτο
συγχρόνως  σημασιοδοτεί  την  αναγκαιότητα  της  πρακτικής  εφαρμογής
της  γνώσης,  αξίωση  που  περικλείει  συγχρόνως  το  αίτημα  για  κριτικό
στοχασμό, δηλαδή για στοχασμό που ερείδεται στην κανονιστική χρήση
των λογικών διακρίσεων.
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