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Η φιλοσοφική προσέγγιση της ηθικής από το Ζήνωνα τον Κιτιέα και η
πολυεδρική της απήχηση στην Πατερική Γραμματεία (ΙΙ – V αιώνας μ. Χ.) 

         Περίληψη

         Συνυφαίνοντας  κατά  αγαστό  τρόπο  τα  διανοητικά  αξιώματα  εμβριθών
εκπροσώπων της προσωκρατικής φιλοσοφίας, αλλά και τα απαράμιλλα νοήματα των
συγχρόνων του στοχαστών ο Ζήνωνας ως ρηξικέλευθος σκαπανέας διαρρηγνύει την
εύθραστη,  μεταιχμιακής  έκφανσης  ισορροπία  της  στωικής  ομοδογματίας  που
εμφιλοχωρεί στο επικρατών συμπλεγματικά αιτιοκρατικό ηθικό πλαίσιο. Οδηγώντας
τη  φιλοσοφική  σκέψη  σε  σχίσμα,  αίρει  τις  εσωτερικές  στωικές  αντιφάσεις  και
διατρανώνει  την  αδήριτη  αναγκαιότητα  αποκατάστασης  της  εσώτερης  τάξης,  της
επανοριοθέτησης  των  δομικών  ηθικών  παραμέτρων.  Μολονότι  δεν  προβαίνει  σε
σαφή διαχωρισμό του ηθικού μέρους, υπεραμύνεται της ανθρώπινης διαβίωσης που
εναρμονισμένη με τη φύση και τα σύμφωνα με τη γλωσσοπλαστική του δεινότητα
«προηγμένα  αγαθά»  θεμελιώνεται  σε  αυτογνωσιακή  ομφαλοσκόπηση  και
νομοτελειακά  συμβάλλει  στην  εύροια  βίου.  Σε  θεόπνευστα  πατερικά  κείμενα
φωτισμένων δημιουργών από το 2ο έως τον 5ο αιώνα μ.Χ. αντανακλάται πανηγυρικά
η  ενορατική  απήχηση  της  αποδιδόμενης  με  τη  διαβόητη  στωική  ενάργεια  των
σημείων κατηγορικής λογικής της ζηνώνειας φιλοσοφίας. Στην εν γένει μονοθεϊστική
συλλογιστική του αφετηριακές συνιστώσες λογίζονται η δυναμική απαγκίστρωση του
ατόμου από βασανιστικές αμφιταλαντεύσεις και υποθετικές σημάνσεις, αλλά και η
συνειδησιακή, «προαιρέσει» ταύτισή του με την υπέρτατη αξία του Λόγου. 

         Λέξεις – Κλειδιά: Ζήνων ο Κιτιεύς, ηθική, πατερική γραμματεία

1. Οι βασικές παράμετροι της ηθικής φιλοσοφίας του Ζήνωνα του Κιτιέα

         Στο πλαίσιο της τρισυπόστατης φιλοσοφικής θεωρίας του Ζήνωνα του Κιτιέα
(Λογική, Φυσική, Ηθική) εμφιλοχωρεί η διαυγής επιρροή της ηγετικής φυσιογνωμίας
του Σωκράτη. Κατά μία έννοια εμφορούμενη από τη δογματικότητα της φιλοσοφίας
του απαράμιλλου προτύπου της η συνισταμένη της ζηνώνειας ηθικής συνυφαίνεται
άρρηκτα  με  τις  ιδιάζουσες  κοινωνικοπολιτικές  παραμέτρους  της  εποχής,  καθώς
πανηγυρικά  αντικατοπτρίζει  την  καθολικής  εμβέλειας  διαβρωτική  κρίση  του
ελληνικού πολιτιστικού οικοδομήματος. Έτσι κατά τη δόμηση των ηθικοπλαστικών
του σκέψεων ο Ζήνωνας αποσκοπούσε, όχι μόνο στο να υποδείξει θεωρητικά την
ασφαλή πορεία προς την ηθική τελείωση προτάσσοντας τη δυναμική σύγκρουση με
τις  άλογες παρορμήσεις  του πάθους,  αλλά και  να καθοδηγήσει με τον αλάνθαστο
γνώμονα του μέτρου και ακραιφνή φιλαλληλία τούς όντας εν πνευματική συγχύσει
συνοδοιπόρους του στην αυτογνωσιακή εξάλειψη των δελεαστικών αποχρώσεων του
κακού. 
         Σύμφωνα με την εξαγνιστικής αντινομίας θεωρία του η υποδειγματική επίτευξη
της ηθικής πρακτικής και του υπέρτατου σκοπού που διέπουν την ανθρώπινη ζωή
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προϋποθέτουν:  α)  τον  ενσυνείδητο  σεβασμό  προς  την  ομιχλώδη  ερμηνεία  της
θεμελιώδους έννοιας «φύση» (Arnim 1964: I, 179) β) την απόλυτη ταύτισή της με τις
πολυεδρικές εκφάνσεις του θεϊκού λόγου και νόμου και γ) την αδήριτη αναγκαιότητα
της  εθελούσιας  υποταγής  του  εχέφρονος  ατόμου  σε  αυθόρμητες  ενέργειες,
επιβαλλόμενες από το ατομικό του ψυχοπνευματικό υπόβαθρο (Столяров 1998: 77-
78). 
         Στην κατακερματισμένης καθαρότητας έννοια της «φυσικής ζωής» εδράζεται ο
επινοηθείς από το Ζήνωνα, αλλά ενδελεχώς επεξεργασμένος από τους μαθητές του
όρος  της  «οἰκειώσεως»  ή  της  απόκτησης  συνείδησης  του  ανθρώπινου  σώματος
(Arnim 1964: I, 197) που ευθέως αντιδιαστέλλεται με την αλλοτρίωση (Inwood 1985:
138-139). Αυτή εστίαζε στην ύψιστα ελλειπτική εκδήλωση του εκπορευόμενου από
τη φύση αισθήματος και στην αποδοχή του, δηλαδή στην αυτόβουλη, διαισθητική
ικανότητα του ανθρώπου να νιώσει και ακώλυτα να επιλέξει  τα ανάλογα προς τη
φύση και τη διάθεσή του (Brink 1955: 139-144). Το ότι η ενάρετη ζωή λειτουργεί ως
ακρογωνιαίος  λίθος  της  ζηνώνειας  προσέγισης  επιβεβαιώνεται  από  μαρτυρίες
αρχαίων συγγραφέων, λόγου χάριν από τον Πλούταρχο (Arnim 1964: I, 180), αλλά
και από τη σθεναρή παραδοχή τού εμβριθούς στοχαστή: «η αρετή είναι μοναδική, αν
και οι ετερόκλιτές της εκδηλώσεις παρουσιάζονται μόνο σε συνάρτηση προς αυτές ή
άλλες περιστάσεις» (Arnim 1964: I, 200) και «η ίδια η αρετή συνιστά την ευτυχία του
ανθρώπου και μόνο αυτή αρκεί για την ευδαιμονία» (Arnim 1964: I, 187). 
         Αργότερα ο  Ζήνων ο Κιτιεύς  αποπειράθηκε  να  επιφέρει  την  εσωτερική
συγχώνευση  των  εννοιών  και  αποκρυπτογραφώντας  την  τής  προσιδίασε  το
χαρακτηριστικό  της  «εὔροιας   βίου»  (Arnim 1964:  I,  184).  Δομικά  στοιχεία  και
γνήσια  αποτυπώματα  τής  αυτοσυνειδησιακής  της  συνεισφοράς  στην  απρόσκοπτη
κατάκτηση της ευτυχίας λογίζονται η φρόνηση, η δικαιοσύνη και το θάρρος (Arnim
1964:  I, 190), ενώ οι αιφνίδιες, αρνητικές συγκυρίες (ασθένειες, βάσανα, θάνατος)
ενέχουν  την  ιδιότητα  του  «αδιάφορου»,  καθώς  σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  του
Κικέρωνα  διακρίνονται  στις  «σύμφωνες  και  στις  αντίθετες  προς  τη  φύση»:  ο
άνθρωπος πρέπει τις πρώτες να τις επιλέξει, ενώ τις άλλες να τις απορρίψει.
         Υιοθετώντας την προερχόμενη από τους συγχρόνους του συγγραφείς σύνθετη
διάκριση των πραγμάτων σε αυτά που διαθέτουν υψηλή αξία και σε αυτά που τη
στερούνται  παντελώς  ο  Ζήνων  με  κριτήριο  το  «καθήκον»  τα  μεν  πρώτα  τα
αποκάλεσε «προηγμένα» (praeposita), ενώ τα άλλα τα ενέταξε στα «ἀποπροηγμένα»
(reiecta). Όρισε τον όρο «καθήκον» ως «την αναλογία στη ζωή, την πράξη που έχει
πειστική  βασιμότητα»  (Arnim 1964:  I,  230) βάσει  της  αναγκαιότητας  για  εύλογη
οριοθέτηση και ορθολογιστική αιτιολόγηση της ανθρώπινης δράσης, καθώς η λογική
φύση του ατόμου ενσαρκώνεται κυρίως στην ικανότητα της συνετής επιλογής.
         Κατά την πολυσύνθετη  ιχνηλάτηση της  ορθολογικής  ηθικής  ο  Ζήνωνας
συνάντησε εξαιρετικές δυσχέρειες αναφορικά με την παρουσίαση πειστικής θεωρίας
για  τα  υφέρποντα  ανθρώπινα  πάθη  και  τις  ψυχικές  διεγέρσεις  λόγω  του  ότι  δεν
μπορούν να  χαρακτηριστούν  μονοδιάστατα ως  εσφαλμένα  ούτε  εφαρμόζοντας  τις
παραδοσιακές, αναχθείσες στον Πλάτωνα προσεγγίσεις να ταυτοποιηθούν ως λογική
επιλογή. 
         Ο Διογένης ο Λαέρτιος (Graeser 1975: 145-154) βεβαιώνει ότι για το Ζήνωνα
το πάθος1 είναι  η  παράλογη και  ενάντια  στη φύση κίνηση της  ψυχής που επειδή
1 Ανάλογη άποψη υποστηρίζει ο Θεμίστιος: « οι προσκείμενοι στο Ζήνωνα ισχυρίζονται πως τα πάθη
της ανθρώπινης ψυχής είναι διαστροφές του λογικού και λαθεμένες κρίσεις» (Arnim 1964: I, 205)
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υπόκειται στην ενορατική λειτουργία της νόησης, όταν ακολουθήσει τη φύση, μπορεί
να τιθασευτεί από το σοφό. Τέσσερα είναι τα βασικά πάθη: ο πόθος, ο φόβος, η θλίψη
και η ηδονή, των οποίων η καταστολή εκδηλώνεται στην ψυχή του φιλοσόφου με τη
μορφή ουλών, όμοιων παθών και σκιών, δεινά από τα οποία ούτε εκείνος είναι σε
θέση  να  λυτρωθεί.  Έτσι  τα  απροσδιόριστης  πηγής  πάθη  δεν  εκλαμβάνονται  ως
ανεπιθύμητο αιτιατό  της  δράσης του άλογου μέρους  της  ψυχής,  αλλά ως άλογες,
εξαλείψιμες κινήσεις του έλλογου μέρους της (Graeser 1975: 175). 
         Υπό αυτό το πρίσμα της διαλεκτικής αντιδιαστολής και ανάλογα από τον τρόπο
ζωής  οι  άνθρωποι  κατατάσσονται  στους  σοφούς  και  στους  ανοήτους  ή  στους
ενάρετους (σπουδαῖοι) και στους αμαρτωλούς (φαῦλοι).  Για αυτό και ο σοφός δεν
οφείλει  να  αναδεικνύει  τη  σοφία  του  αποκλειστικά  μόνο  σε  μία  περίπτωση
διαρρηγνύοντας τον επιφανειακό υμένα της αφηρημένης, συγκυριακής πρακτικής. Η
σοφία  αντανακλά  την  αδιάλειπτη  κατοχή  της  αρετής,  η  οποία  με  τη  σειρά  της
λειτουργεί  ως  ευσταθές  και  αδιαπραγμάτευτο  συστατικό  της  ψυχής,  εκδηλώνεται
κρυστάλλινη  σε  κάθε  ανθρώπινη  συμπεριφορά.  Με  αυτήν  την  εξιδανικευμένη
κατάσταση  συνδυάζεται  η  παραστατική  απεικόνιση  του  σοφού  ανθρώπου:  «είναι
ευτυχισμένος, επιτυχημένος, ευλογημένος, πλούσιος, ευσεβής, αρεστός στους θεούς,
έμπλεως αξιοπρέπειας» (Arnim 1964:  I,  216), αντιμάχεται τις αντιξοότητες και τις
απρόβλεπτες  μεταστροφές  της  τύχης,  δίχως  μεμψιμοιρία  και  αυτοοικτιρμό.  Στον
αντίποδα ο ανόητος άνθρωπος μπορεί να τον μιμηθεί, αλλά η σε ολιστικό επίπεδο
απουσία  της  αρετής  από  την  ψυχή  του  συνεπάγεται  την  παρωδιοποίησή  της.
Επιπλέον, επειδή αρκεί μόνο ένα ελάττωμα για να καταστεί ο άνθρωπος φαύλος, δεν
έχει καμία αξία η διάκριση των ελαττωμάτων στα περισσότερο ή λιγότερο σοβαρά:
«όλα τα ελαττώματα είναι ίσα μεταξύ τους» και «αυτός που χωρίς λόγο σκότωσε ένα
κόκορα  δε  διέπραξε  μικρότερο  σφάλμα  από εκείνον  που έπνιξε  τον  πατέρα του»
(Arnim 1964: I, 224 - 225). 
         Η αλληλοσυμπληρούμενη διάκριση των ανθρώπων σε συνετούς και ανοήτους
εξυπηρετεί  διττή λειτουργία:  «αφενός  δεν έχει  κανένα νόημα για τα παραδοσιακά
ιδεώδη  της  πόλης,  τα  οποία  εξισώνουν  όλους  τους  ελεύθερους  ανθρώπους
ανεξάρτητα από τις ηθικές τους ποιότητες, αφετέρου αποσκοπούσε στο να αποδείξει
τη  θεωρία  της  κοσμοπολιτείας  ως  οικουμενοποιημένης  πολιτείας  σωφρόνων
οντοτήτων» (Столяров 1998: 90). 
         Άλλωστε οι κοινωνικοπολιτικές θέσεις του Ζήνωνα ήταν σε αποκλειστική
συνάρτηση προς το ηθικό του ιδεώδες και διακρίνονταν για την αμιγή ταλαντευτική
νοητική  δυνατότητα.  Ήταν  ένθερμος  υπέρμαχος  της  αναβίωσης  τελματωμένων,
νοητικών συστημάτων και δυναμικός πολέμιος των παραδοσιακών κρατικών δομών,
γιατί δεν ανταποκρίνονταν στην εποικοδομητική αξιοποίηση των  λογικών αρχών και
της  συλλογιστικής,  πρακτικής  ολότητας.  Επιδίωκε  «οι  άνθρωποι  να  μη  ζουν
αποκομμένοι ο ένας από τον άλλο σύμφωνα με διαφορετικές διατάξεις, ώστε όλοι
τους να θεωρούν ότι είναι συμπατριώτες και συμπολίτες και ότι η ζωή και η τάξη
(κόσμος) είναι για όλους κοινή, όπως για το κοπάδι που βόσκει σε κοινό βοσκοτόπι»
(Arnim 1964: I, 262). Σε μια τέτοια κατάσταση η αξιοπρέπεια του πολίτη πρέπει να
καθορίζεται, όχι με βάση την καταγωγή ή την κοινωνική θέση, αλλά το καθεστώς
ορθολογικού όντος και την αρετή (Столяров 1998: 103). 
         Οι συγκεκριμένες ηθικές απαιτήσεις των πολιτών αυτής της εξιδανικευμένης
πολιτείας προϋποθέτουν την εκ μέρους τους ενεργό φροντίδα της κοινωνίας και όχι
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την  επιλεκτική  μέριμνα  για  κάποια  άτομα:  έτσι,  όπως  αναφέρει  ο  Ωριγένης,  ο
Ζήνωνας για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος «απέρριψε τη μοιχεία». Από
την άλλη πλευρά, όπως σώζει ο Άγιος Επιφάνιος ο Κύπριος «ο Ζήνωνας έλεγε ότι
επιτρέπεται ο απρόσκοπτος συγχρωτισμός με μικρά αγόρια» (Epiphanius 1992: 508).
Παράλληλα πρόκρινε την κοινότητα των γυναικών και πρέσβευε ότι θα έπρεπε τα
σώματα  των  νεκρών  να  καταναλώνονται  από  τα  ζώα ή  ακόμα,  σύμφωνα  με  τον
απολογητή και επίσκοπο Αντιοχείας, Θεόφιλο «να τρώγονται από τα παιδιά ή τους
συγγενείς τους» (Bacchus 1912: III, 5). 
         Προφανώς, αυτή η ιδιάζουσα προσέγγιση αντανακλά κατά αυθεντικό τρόπο την
κυνική παιδεία του Ζήνωνα, την άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αντιλήψεις του περί
των σοφών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ατομική τους κατάσταση και επομένως
μπορούν να απαξιώνουν τους εξωτερικούς κοινωνικούς θεσμούς ως «αδιάφορους».

2. Ο Ζήνωνας ο Κιτιεύς στην πατερική λογοτεχνία

         Το όνομα του Ζήνωνα του Κιτιέα μνημονεύεται συχνά σε αξιόλογες εμπνεύσεις
Ελλήνων και Λατίνων εκκλησιαστικών συγγραφέων των ΙΙ – V αιώνα μ.Χ., μολονότι
η επίδραση της φιλοσοφικής του σκέψης ήταν αισθητά μικρότερη σε σχέση με αυτήν
των Ελλήνων και Λατίνων στωικών (Chadwick 1947, Spanneut 1957, Roberts 1970).
         Ωστόσο ορισμένα δόγματά του υιοθετήθηκαν από Χριστιανούς συγγραφείς, οι
οποίοι  τα  σμίλευσαν  ατόφια  και  τα  ενσωμάτωσαν  οργανικά  στην  Ορθόδοξη
θρησκεία, ενώ ανέδειξαν την αδιαμφισβήτητη συνάφειά τους προς τον πνευματικό
γεννήτορα του στωικισμού,  το όνομα του οποίου στο διηνεκές κατέστη πρωτεύον
σύμβολο των φιλοσοφικών θεωρήσεων.
         Στο  επίκεντρο  της  προσοχής  σημαντικών  εκπροσώπων  της  Πατερικής
Λογοτεχνίας αναβλύζουν οι θεολογικές απόψεις του Ζήνωνα, οι οποίες και σώθηκαν
χάριν σε επιγραμματικές  αναφορές  και  εύστοχες  παραφράσεις.  Οι  εκκλησιαστικοί
στοχαστές κατά κύριο λόγο περιγράφουν τις σκέψεις που αναφέρονται στη φύση και
στις ιδιότητες του Θεού και για αυτό συχνά του απέδιδαν την ανάλογου περιεχομένου
θεωρία μεταγενέστερων στωικών:
         α) ο Ιερομάρτυρας Ιππόλυτος της Ρώμης (ΙΙΙ αιώνας μ.Χ.) υπογραμμίζει ότι «ο
Χρύσιππος και  ο Ζήνωνας θεωρούσαν ότι ο Θεός ως η απαρχή όλων είναι το πιο
αγνό σώμα» (MacMahon 1886: I, 21, 1). 
         β)  ο Τερτυλλιανός (ΙΙ - ΙΙΙ αιώνας μ.Χ.) στο έργο του «Ad nationes» («Περί
Εθνών») έγραφε ότι ο Ζήνωνας ο Κιτιεύς «ταύτιζε τη φύση των θεών με τη φωτιά»
(Tertullianus 2007 a: II, 2), ενώ στο σύγγραμμά του «Adversus Marcionem» («Κατά
Μαρκιανού»)  διακήρυσσε  ότι  «ο  Ζήνωνας  δήλωνε  ότι  ο  Θεός  είναι  αέρας  και
αιθέρας»  (Tertullianus 2007  b:  I,  13).  Παράλληλα  διαχώριζε  την  κοσμική  ύλη
(materia mundialis) από το Θεό υποστηρίζοντας ότι «ο Θεός έχει απλωθεί στην ύλη,
όπως το μέλι στην κηρήθρα» (Tertullianus 2007 a: I, 4). 
         Στις ανεξίτηλες αντιλήψεις του περί αμετάκλητης αφύπνισης της ανθρώπινης
ψυχής  και  εξακτίνωσης  των  αισθήσεων  σε  μεγάλο  βαθμό  στηρίχθηκε  ο
Τερτυλλιανός,  ο  οποίος  στην  πραγματεία  του  «De anima»  («Περί  ψυχής»)
χαρακτήριζε το Ζήνωνα ως το θεμελιωτή της έννοιας της σωματικότητας της ψυχής
(Tertullianus 2007  c:  5,  3).  Ο  πολυγραφότατος  συγγραφέας,  γνωστός  και  ως
«Πατέρας της λατινικής εκκλησίας» παραθέτει ακλόνητη απόδειξη για την κατά το
Ζήνωνα  ύπαρξη  αυτής  της  ψυχικής  αρετής:  «Λοιπόν,  όταν  εξαλείφουμε  κάτι,  το
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ζωντανό πλάσμα πεθαίνει και όταν απομακρύνουμε το «σύμφυτο πνεύμα» (spiritus
consitus) το ζωντανό πλάσμα χάνεται. Επομένως το σύμφυτο πνεύμα είναι το σώμα,
αλλά η ψυχή δεν είναι σύμφυτο πνεύμα. Καταληκτικά η ψυχή είναι το σώμα».
         γ) ο Άγιος Αυγουστίνος (ΙΙΙ - ΙV αιώνας μ.Χ.) περιφρουρώντας τη συνεκτική
υφή του Θείου Λόγου τόνιζε πως ο Ζήνωνας «nam et Deum ipsum ignem putabat»
(«νόμιζε ότι η φωτιά είναι ο ίδιος ο Θεός») (Augustinus 2014: III,17, 38). 
         Εύλογα συμπεραίνουμε ότι ο πυρήνας της θεολογικής μελέτης του Ζήνωνα
έγκειται  στο ότι η προεξάρχουσα ουσία της έχει  εξομοιωθεί  με το Θεό, θέση την
οποία οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς με δριμύτητα απέρριψαν ως εσφαλμένη.
         Ωστόσο οι Χριστιανοί συγγραφείς της πατερικής εποχής στις μακραίωνες
φιλοσοφικές  τους  αναζητήσεις  επιδοκίμασαν  την  άποψή  του  ότι  ο  κόσμος
εξουσιάζεται από το Θείο Λόγο ή το Θείο Νόμο, πεποίθηση και η οποία μέσω των
μεταγενέστερων  στωικών  συγγραφέων  αναδείχτηκε  ως  αξιόπιστη  πηγή  επιρροής
αναφορικά με τη διαμόρφωση της χριστιανικής, θεολογικής ορολογίας.
         Σε αυτό το διανοητικό περίγραμμα του σπερματικού Λόγου, του μεταιχμιακού
ορίου ανάμεσα στην αέναη ύπαρξη και τη φθοροποιό ανυπαρξία κινείται η ρήση του
Λακτάντιου (ΙΙΙ  -  ΙV αιώνας  μ.Χ.):  «ο  Ζήνωνας  διακηρύσσει  ότι  ο  οργανωτής
(dispositor)  της  φύσης  των  πραγμάτων  και  ο  δημιουργός  του  σύμπαντος  (opifix
universitatis) είναι ο Λόγος, ο οποίος … είναι το πεπρωμένο και η αναγκαιότητα των
γεγονότων, καθώς επίσης είναι ο Θεός και η ψυχή του Δία» (Lactantius 2014 c: IV,
9). Σε άλλο σημείο επιβεβαίωνε ότι κατόπιν μαρτυρίας του Ζήνωνα «ο Θεός είναι ο
θεϊκός φυσικός νόμος» (Lactantius 2014 b: I, 5) και ότι «υπάρχει μόνο ένας φυσικός
Θεός» (Lactantius 2014 a: 11)
         Τις πολυποίκιλες,  αναδιπλωμένες  πτυχές της ζηνώνειας θεωρίας περί της
γνώσης2 έκρινε  στο  τρίτο  βιβλίο  της  πραγματείας  του  «Περί  θείων  θεσμών»
(Divinarum Institutionum Libri Septem). Ξεκάθαρα υπογράμμισε ότι εάν η φαντασία
και οι διαμορφούμενες με τη βοήθειά της απόψεις δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως
πηγή γνώσης, «όλη η φιλοσοφία αποδεικνύεται ανατετραμμένη» (Arnim 1964: I, 5). 
         Στο έβδομο βιβλίο  της  ίδιας  πραγματείας  ο Λακτάντιος  επιδοκίμασε  τη
συγκλονιστική θεωρία του Ζήνωνα σχετικά με τη μεταθανάτιο μοίρα των ανθρώπων
κρίνοντάς την παρόμοια με τις προφητικές θεωρίες: «ο στωικός Ζήνωνας δίδαξε ότι
υπάρχει η Κόλαση, ότι η κατοικία των ευσεβών διαχωρίζεται από αυτή των πονηρών,
ότι συγκεκριμένα οι ευσεβείς διάγουν σε ήσυχα και ευχάριστα μέρη, ενώ οι φαύλοι
υφίστανται  τιμωρίες  σε  σκοτεινά  μέρη,  μες  στη  λάσπη και  σε  φοβερά  βάραθρα»
(Arnim 1964: I, 147). Όμως οι σύγχρονοι ερευνητές εκφυλίζουν την αντικειμενική
αυθεντικότητα αυτού του οντικών, γνωστικών και ηθικών διαστάσεων αποσπάσματος
(Столяров 1998: 69).
          Τη στωική θεωρία για το «Λόγο – Σπόρο» και τον καταλυτικό της ρόλο στην
αφύπνιση της ανθρώπινης συνείδησης ενστερνίστηκαν οι απολογητές της πρώιμης
χριστιανικής  περιόδου  στην  προσπάθειά  τους  να  συσχετίσουν  την  ειδωλολατρική
αρχαιότητα με τις χριστιανικές εικόνες του κόσμου. 

2 «Ο Ζήνων, ο ιδρυτής της στωικής σχολής, παρομοίασε την αίσθηση με απλωμένο χέρι· τη συναίνεση
με τα λυγισμένα δάχτυλα· τη σύλληψη με την κλειστή γροθιά· και τη γνώση με το σφίξιμο του άλλου
χεριού πάνω στην κλειστή γροθιά·  γιατί  η γνώση για τους στωικούς είναι  μέρος  ενός ολόκληρου
συστήματος, και μολονότι οι μεμονωμένες προτάσεις μπορεί να αληθεύουν (ή να είναι ψευδείς), η
αλήθεια, σε αντιπαραβολή με αυτό που απλώς αληθεύει, είναι μια συνιστώσα του όλου συστήματος»
(Sharples 2002: 50)
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         Ο Μινούκιος Φήλιξ (II - III αιώνας μ.Χ.) επέδειξε την οφθαλμοφανή τάση να
αντιμετωπίσει  το  Ζήνωνα ως  πολέμιο  του πολυθεϊσμού  και  της  μέσω διαίσθησης
δημιουργηθείσης πεποίθησης περί ενός Θεού. Έτσι, βάσει μαρτυρίας του ο Ζήνωνας
«ερμηνεύοντας την Ήρα ως τον αέρα, το Δία ως τον ουρανό, τον Ποσειδώνα ως τη
θάλασσα, τον Ήφαιστο ως τη φωτιά και εξηγώντας ότι όλοι οι άλλοι θεοί των λαών
είναι  στοιχεία,  καυτηρίασε τη διαδεδομένη άποψη σχετικά με τους θεούς  και  την
απέρριψε ως λανθασμένη» (Minucius 2014: 19). 
         Στην αρνητική στάση του Ζήνωνα προς την παραδοσιακή λατρεία έστρεψε την
προσοχή του ο  Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (II-III αιώνας μ.Χ.) στο περίφημο έργο του
«Στρωματείς»  παραθέτοντας  αυτούσια  τα  λόγια  του:  «Δεν  είναι  απαραίτητο  να
ανεγείρουμε  ναούς.  Πρέπει  να  πιστεύουμε  ότι  ο  ναός  δεν  κατέχει  την  υπέρτατη
αξιοπρέπεια και δεν είναι ιερός.  Αλλά η δημιουργία των κατασκευαστών και των
άλλων τεχνιτών δεν είναι κάτι το πολύτιμο και το ιερό» (Clemens 2005: V, 12, 76). 
        Σε ενδελεχή εξέταση των φιλοσοφικο - θεολογικών επιγεννημάτων του Ζήνωνα
προέβη ο Άγιος Επιφάνιος ο Κύπριος στην πραγματεία «Κατά αιρέσεων»: «ο Ζήνων ο
Κιτιεύς,  ο  στωικός  υποστήριζε  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  στους  θεούς  να
κατασκευάζουμε  ναούς,  αλλά πρέπει  να  έχουμε  το  θεό  (τὸ  θεῖον)  μονάχα σε  ένα
μυαλό και ακόμα περισσότερο να εκλαμβάνουμε το μυαλό ως θεό…Επίσης δίδασκε
ότι ο θεός κυβερνάει τα πάντα και ότι οι αρχές των πραγμάτων είναι εν μέρει μέσα
μας και εν μέρει έξω από την οντότητά μας. Ακόμα μίλησε για το διαχωρισμό της
ψυχής από το σώμα, ενώ αποκάλεσε την ψυχή αιώνιο πνεύμα (πολυχρόνιον πνεῦμα)
που δεν είναι αιωνίως άφθαρτη (ἄφθαρτον), καθώς με την πάροδο μεγάλου χρονικού
διαστήματος αυτή εξαντλείται μέχρι και την πλήρη της εξάλειψη» (Epiphanius 1922).
          Η εντυπωσιακή υπερβατολογικού περιεχομένου θεωρία του Ζήνωνα για την
πρόσληψη,  την  αναπαράσταση  και  τη  γνώμη  ήταν  το  αντικείμενο  της  επιμελούς
κριτικής ανάλυσης του  Αγίου Αυγουστίνου στην πραγματεία  «Contra Academicos
Libri Tres» («Κατά των ακαδημαϊκών – Τρία Βιβλία») (Augustinus 2014:  III, 9). Ο
άγιος πατέρας επικυρώνει τις διαφορές των ηθικών απόψεων των Στωικών και των
Επικουρείων,  αποδομεί  τα  αμετάπτωτα  εννοιολογήματά  τους  και  καταλήγει  στο
συμπέρασμα ότι η θεωρία του Ζήνωνα για το ηθικό εξαίρετο, όπως και για το σκοπό
της  ανθρώπινης  ζωής  σε  μεγάλο  βαθμό  αντιστοιχεί  με  την  αλήθεια»  (Augustinus
2014: III, 7, 16). 
         Στα κείμενα του Αγίου Ιερώνυμου του Στριδώνιου (IV - V αιώνας μ.Χ.) με
εμφανή  τα  στοιχεία  της  αθροιστικής  δόμησης  και  συνάμα  της  αφαιρετικής
προσέγγισης  ο  αγχίνους  Ζήνων  αντιμετωπίζεται  ως  ιδρυτής  της  στωικής  σχολής,
«ιδανικός  σοφός»,  «υποδειγματικός  αρωγός  των  ανθρώπων»,  αλλά  σε  ορισμένα
χωρία συντελείται η σταδιακή του απαξίωση, σε σημείο μάλιστα να συγκαταλέγεται
απροκάλυπτα στους «αιρετικούς» (Khazarzar 1845: V, 23). 

3. Συμπεράσματα

         Παρά  τις  εκτεθείσες  αδυναμίες  και  κάποιες  λογικές  αναντιστοιχίες  η
φιλοσοφική θεώρηση του Ζήνωνα κρίνεται ως αξιόλογη πνευματική παρακαταθήκη
για  τους  Έλληνες  της  ελληνιστικής  εποχής,  τους  Λατίνους  διανοούμενους,  τους
Πατέρες  της  Χριστιανοσύνης,  μα  και  ξακουστούς  πολιτικούς  άνδρες  (Μάρκος
Αυρήλιος,  Σενέκας),  καθώς  έδωσε  σαφείς,  πραγματιστικές  και  διαχρονικές
απαντήσεις στα φλέγοντα ζητήματα που ενέσκηψαν στον ηθικά κλυδωνιζόμενο και
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βιώνοντα πολιτιστική κρίση κοινωνικό ιστό. Η αναντίρρητη επίδραση που άσκησε
στους  μεταγενέστερους  μελετητές  λόγω  του  ευσύνοπτου  και  πρακτικού  της
χαρακτήρα  δύναται  να  συγκριθεί  με  τις  ισχυρές  πλατωνικές  και  περιπατητικές
παραδόσεις.  Ταυτόχρονα  επιτυγχάνει  να  διατηρήσει  άμεση,  εναργή σχέση με  την
πραγματικότητα,  να  εξελιχθεί  σε  ένα  είδος  φιλοσοφικο-θρησκευτικής  θεωρίας,
έτοιμης να σφυρηλατήσει τα ήθη και να απαντήσει στα πρακτικά ερωτήματα των
ανθρώπων  που  αναζητούσαν  ένα  στέρεο,  εσωτερικό  υπαρξιακό  έρεισμα  μέσα  σε
συνθήκες πλήρους, εξωτερικής ανισορροπίας. 
          Η πρωτογενής αξιολόγηση του στωικού ντετερμινισμού και των ζηνώνειων
απεικασμάτων,  διαποτισμένων  από  ψήγματα  απερίσταλτης  πνευματοκρατίας  και
σπαράγματα  εμπειρικών  παλινδρομήσεων  συντελέστηκε  από  τους  Πατέρες  της
Εκκλησίας  κατά  ποικίλο  τρόπο  και  σε  στενή  εξάρτηση  από  το  βαθμό  του
ενδιαφέροντος και της προσοχής που προκάλεσε. Οι αντιλήψεις του Ζήνωνα για το
μοναδικό  Θεό  και  το  πλέγμα  αδιαιρετότητας  του  κυρίαρχου  Λόγου  έλαχαν  της
αποδοχής των εκκλησιαστικών συγγραφέων, ενώ οι σχετικές με τη σωματικότητα της
ψυχής  και  του  Θεού  ή  την  προδιαγεγραμμένη  μοίρα  επικρίθηκαν  ή  ακόμα  και
καταδικάστηκαν ως ασυμβίβαστες με τη χριστιανική αλήθεια (Augustinus 2014: III,
17). 
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