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Πρόλογος
Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας η παροιµιώδης
ρήση του Κυνικού φιλοσόφου ∆ιογένη, “Άνθρωπον Ζητώ”, δεν
ήταν τόσο επίκαιρη όσο σήµερα. Κι αυτό όχι γιατί οι άνθρωποι
είναι σήµερα χειρότεροι απ’ ότι ήταν τον 4ο και 3ο αιώνα π.Χ.,
αλλά διότι στη εποχή µας – εποχή της αστραπιαίας µετάδοσης
των κακών ειδήσεων µέσω των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης – η συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης
ύπαρξης Ανθρώπων σε κάθε τοµέα της δηµόσιας και ιδιωτικής
ζωής είναι σχεδόν καθολική.
Άνθρωπον ζητούµε απεγνωσµένα στην εθνική και διεθνή
πολιτική σκηνή που να βάλει κάποια τάξη στο χάος που
επικρατεί παντού. Και ζητούµε Άνθρωπον στη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση, στον τοµέα της Υγείας, στην Παιδεία – εκεί κατ’
εξοχήν – στη µικρή κοινωνία που ζούµε, στην πολυκατοικία
µας, στην παρέα µας, ναι, ακόµη και µέσα στην ίδια την
οικογένεια, τη µικρογραφία της κοινωνίας… Σαν το ∆ιογένη
όλοι εµείς οι “ανώνυµοι”, κρατώντας νοερά το δικό µας φανάρι,
ψάχνουµε για Άνθρωπο µε όλη τη σηµασία της λέξης – Άνθρωπο
µε ανθρωπιά, µε κοινό νου, µε χαρακτήρα, µε ηθικές αρχές και
αξίες, µε υψηλούς στόχους και ιδανικά, µε αυτοσεβασµό και
φιλότιµο.
Το θλιβερό, βέβαια, είναι ότι οι περισσότεροι από µας δε
µπήκαµε ποτέ στον κόπο να ψάξουµε πρώτα για τον Άνθρωπο
µέσα µας. ∆εν κάναµε ποτέ ειλικρινά και θαρραλέα την
αυτοκριτική µας – δεν βρήκαµε το χρόνο ούτε τη διάθεση για
κάτι τέτοιο… ∆εν προσπαθήσαµε ν’ ανακαλύψουµε τα δικά µας
ελαττώµατα και ν’ αναδείξουµε τις δικές µας αρετές· κι αν το
κάναµε, ήταν συνήθως εντελώς περιστασιακά κι επιπόλαια, και
γι’ αυτό ίσως δεν δικαιούµεθα να κρίνουµε αυστηρά τους
άλλους.
Σε κάθε περίπτωση, στη σηµερινή αποπνικτική ατµόσφαιρα
της χυδαιότητας, της αδικίας, της βίας και του συβαριτισµού,
έχω τη γνώµη ότι θα ήταν χρήσιµο να ρίξουµε λίγο φως µέσα
µας και γύρω µας µε το φανάρι του ∆ιογένη, δηλαδή µε τη
φιλοσοφία του, µ’ άλλα λόγια να µελετήσουµε την ξεχασµένη
και παρεξηγηµένη Κυνική φιλοσοφία.
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Ο Κυνισµός, σαν φιλοσοφία, γεννήθηκε στην Αρχαία
Ελλάδα, βασικά από αντίδραση προς τον παραλογισµό του
κατεστηµένου. Οι Κυνικοί φιλόσοφοι κατηγορήθηκαν ότι
αποστρέφονταν προκλητικά τον πολιτισµό της εποχής τους. H
αλήθεια, όµως, είναι ότι δεν αποστρέφονταν τον πολιτισµό
καθεαυτό αλλά είχαν αντίρρηση προς τις παρενέργειές του. Ο
Κυνικός φιλόσοφος έβλεπε την κοινωνία περίπου σαν ένα
τεράστιο τρελοκοµείο, ή θέατρο, όπου καθηµερινά δίνονταν
ανόητες παραστάσεις που δε σήµαιναν τίποτα
και δεν
πετύχαιναν κανένα στόχο, αλλά
απλά προκαλούσαν
περισσότερη σύγχυση και ζαλάδα στους ανθρώπους.
Αντιστεκόµενος σθεναρά σ’ αυτού του είδους τον
“πολιτισµό” της κυριαρχίας των παράλογων πάνω στους
συνετούς και των ισχυρών πάνω στους αδύνατους, ο ∆ιογένης
ύψωσε τη φωνή του στον Αλέξανδρο, λέγοντάς του, “Μη µου
κρύβεις τον ήλιο”!
Η αλληγορική αυτή φράση του Κυνικού ∆ιογένη µας αφορά
και σήµερα. Είναι πολλοί εκείνοι που µας κλέβουν το χαµόγελο
και µας κρύβουν τον “ήλιο”… Είναι πολλοί οι εξουσιαστές που
κινούνται µηχανικά κυνηγώντας τις κενές αυταπάτες του
πλούτου, της δύναµης και της φήµης, συντρίβοντας ανελέητα
όσους σταθούν εµπόδιο στο δρόµο τους.
“Μη µας κρύβετε τον ήλιο”, βοούν, ψιθυριστά ή φωναχτά,
όσοι καταφέρνουν, µέσα στη γενική έκπτωση αρχών και αξιών
της σηµερινής κουλτούρας της κατανάλωσης, και παρά τις
θολές και διαστρεβλωµένες εικόνες της πραγµατικότητας, να
διατηρούν ίχνη κοινής λογικής και καθαρής συνείδησης,
ελπίζοντας ακόµη σε κάτι καλύτερο.
Στη θλιβερή εικόνα της αρχαίας κοινωνίας οι Κυνικοί
φιλόσοφοι είχαν αντιδράσει δυναµικά , ίσως κάποιοι απ’ αυτούς,
ενίοτε, και µε ακραίο τρόπο, σε µια απεγνωσµένη προσπάθεια να
κλονίσουν τα βάθρα εκείνων που τους έκρυβαν τον “ήλιο”.
Επαναστάτησαν ειρηνικά εναντίoν των κακών συνεπειών του
πολιτισµού της εποχής των, και µας στέλνουν ένα ηχηρό
διαχρονικό µήνυµα να προσπαθήσουµε να κάνουµε κι εµείς το
ίδιο σήµερα.
Θα βρεθούν κάποτε κάποιοι ανάµεσά µας, έστω και λίγοι, ν’
απαιτήσουν σθεναρά απ’ όλους εκείνους που µας κρύβουν τον
ήλιο της δικαιοσύνης και της ελπίδας να κάνουν στην άκρη, µπας
και ξηµερώσουν πιο φωτεινές µέρες για όλους µας; Αυτό είναι το
ζητούµενο – “ίσως µόνο για τους ροµαντικούς και τους
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αιθεροβάµονες”, θ’ αντιτείνουν οι ρεαλιστές και οι
απαισιόδοξοι…
Ας γνωρίσουµε, λοιπόν, τις βασικές αρχές της Κυνικής
φιλοσοφίας µέσα από τις σελίδες του σύντοµου αλλά
περιεκτικού τούτου πονήµατος, κι ας δούµε τι θετικό και
πρακτικό µπορούµε ν’ αντλήσουµε που θα συντελούσε στο να
φωτίσει τη ζωή µας. Στο κάτω-κάτω, αν είναι δύσκολο ν’
αλλάξει η κοινωνία, στο χέρι µας είναι, αν το θελήσουµε, ν’
αλλάξουµε τον εαυτό µας και το βαθµό που µας επηρεάζουν τα
κακώς κείµενα γύρω µας. Εξάλλου, όπως θα δείτε,
οι
περισσότεροι Κυνικοί διέθεταν και πικάντικο χιούµορ, πράγµα
που κάνει την ανάγνωση ευχάριστη.
Βεβαίως υπάρχουν και οι πολέµιοι του Κυνισµού, οι οποίοι
υπερτονίζουν κάποιες έντονα προκλητικές συµπεριφορές
συγκεκριµένων Κυνικών· σ’ αυτές όµως επιλέγω να µην
επεκταθώ, αφού ήταν µεµονωµένες, και στόχος µου είναι να
παρουσιάσω µόνο το θετικό µήνυµα του Κυνισµού µέσα από το
πόνηµα τούτο. Άλλωστε, η καθηµερινότητα είναι γεµάτη από
αρνητικά πρότυπα και ερεθίσµατα και όλοι χρειαζόµαστε θετικά
µηνύµατα για να πάρουµε µια βαθιά ανάσα και να κάνουµε
αποτοξίνωση της σκέψης µας…
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Α: Κυνισµός
Ο Κυνισµός εκδηλώθηκε ως κίνηµα κατά τον 4ο π.Χ. αιώνα,
σαν εναντίωση στον καθιερωµένο τρόπο ζωής που ήταν συχνά
ασυµβίβαστος µε τη λογική.
Η φιλοσοφία του Κυνισµού είχε στόχο να επιτύχει ο
άνθρωπος αταραξία µέσω της θεληµατικής αποξένωσής του από
την κοινωνία, και ν’ αποκτήσει ευδαιµονία και αυτάρκεια µε όσο
το δυνατό πιο απλά, προσιτά και φυσικά µέσα. Για τους
Κυνικούς, η ενάρετη ζωή συνίστατο στη νίκη του ανθρώπου
πάνω στις επιθυµίες του. Η κυριαρχία της λογικής πάνω στα
πάθη ήταν βασικό αξίωµα της Κυνικής σκέψης.
Η µελέτη της φιλοσοφίας του Κυνισµού δεν είναι εύκολη
υπόθεση καθώς δεν διασώζονται αυθεντικά κείµενα, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων. Στο Λεξικό της Ιστορίας των Ιδεών(1)
αναφέρεται ότι το πρόβληµα του Κυνισµού είναι στη ουσία
πρόβληµα που αφορά στις πηγές του.
Η γνώση µας για τον Κυνισµό και τους Κυνικούς βασίζεται
κυρίως στις πληροφορίες µεταγενέστερων συγγραφέων από
αναφορές που βρέθηκαν διασκορπισµένες σε πολλά αρχαία
κείµενα, στην πλούσια συλλογή ανεκδότων, και σε επιστολές
αµφισβητούµενης αυθεντικότητας που είδαν το φως της
δηµοσιότητας πολύ αργότερα. Για το λόγο αυτό η ερµηνεία των
µεµονωµένων προτάσεων και περιλήψεων πρέπει να γίνεται µε
επιφύλαξη και πάντα κάτω από το πρίσµα της ιστορίας των
ιδεών που είχαν σχέση µε τους Κυνικούς. Σε τούτο ακριβώς
οφείλεται το γεγονός ότι οι ερευνητές ενίοτε καταλήγουν σε
διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποια κεντρικά
αξιώµατα του Κυνισµού πάνω στα οποία οι περισσότεροι
συµφωνούν.
Οι Κυνικοί, µε το ζωντανό τους παράδειγµα και το λιτό τρόπο
ζωής τους, προσπαθούσαν ν’ ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο
που προκαλούσε ο λανθασµένος τρόπος ζωής. Πάντως, οι
περισσότεροι Κυνικοί δεν αποκήρυτταν εντελώς το συµβατικό
τρόπο ζωής, αν και επέλεγαν τους φίλους τους µόνο µεταξύ των
συντρόφων τους Κυνικών. Ένας από τους λόγους ήταν το ότι
πίστευαν πως τα περισσότερα άτοµα, παρόλο που έχουν την
εµφάνιση ανθρώπων, δεν είναι άνθρωποι! Οι Κυνικοί πίστευαν
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ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν πλανηθεί στο να θεωρούν
τους εαυτούς των έξυπνους και ευπρεπείς, όταν στην
πραγµατικότητα δεν ήταν παρά καµουφλαρισµένοι απατεώνες
και ρουφιάνοι, και γι’ αυτό το λόγο δεν ήταν αληθινοί άνθρωποι.
Ο ∆ιογένης εξέφρασε αυτή
την Κυνική άποψη, όταν
αναχωρούσε από ένα δηµόσιο λουτρό. Ρωτήθηκε εάν ήταν
πολλοί άνθρωποι λουόµενοι, και απάντησε ότι “ήταν λίγοι
άνθρωποι αλλά µεγάλο πλήθος λουοµένων.”
Ένας άλλος λόγος που οι Κυνικοί επέλεγαν για φίλους τους
µόνο άλλους Κυνικούς ήταν οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.
Οι Κυνικοί γενικώς περιφρονούσαν την κρατούσα θρησκεία της
εποχής τους. ∆εν είχαν υποµονή για πολυθεϊστικές ή
µονοθεϊστικές δεισιδαιµονίες και δοξασίες. Ήταν δύσπιστοι ως
προς τα θρησκευτικά τελετουργικά και τα θεωρούσαν παιχνίδια
που δηµιουργήθηκαν για την ψυχαγωγία και την παρηγοριά του
πλήθους. ∆εν απέδιδαν καµία αξία στις θεογονίες και τους
ανθρωποµορφικούς µύθους των θεών.
Οι Κυνικοί προσπάθησαν να εξαλείψουν τις θρησκευτικές
πρακτικές, συχνά µε σαρκασµό και γελοιοποίηση, ή µε
καταγγελία και καταδίκη, και βασικά υιοθετώντας συµπεριφορές
που ήταν αντίθετες µ’ αυτές τις δοξασίες και πρακτικές. Ο λόγος
που οι ίδιοι καταδίκαζαν τις κρατούσες θρησκείες ήταν επειδή
είχαν αποτύχει στο να προσφέρουν πρακτική καθοδήγηση στις
καθηµερινές υποθέσεις. Παρά ταύτα, οι Κυνικοί δεν ήταν άθεοι
και δεν είχαν αποκηρύξει εντελώς ολόκληρη την οργανωµένη
θρησκεία. Όµως, πίστευαν πως ήταν απεσταλµένοι του Θεού, και
σαν τέτοιοι δεν χρειάζονταν την οργανωµένη θρησκεία, διότι
αυτοί που αγαπούν το Θεό δεν έχουν θρησκεία παρά τον ίδιο το
Θεό.
Οι Κυνικοί πίστευαν πως ήταν οι de facto ηγέτες, και οι µόνοι
αληθινοί άνδρες της πολιτικής και της θρησκείας, που
εργάζονταν για το διαφωτισµό των µαζών. Επιδίωξαν να ζουν
σύµφωνα µε τους σαφώς καθορισµένους στόχους των και κάτω
από την καθοδήγηση ενός ελεύθερα επιλεγµένου σκοπού του
Θεού, παρά να γίνουν οπαδοί µιας θρησκείας µέσω κίβδηλων
τελετουργικών και άλλων απατηλών πρακτικών. (2)
Κανένα από τα γραπτά των ίδιων των Κυνικών δεν
διασώζεται εξ’ ολοκλήρου. Η πιο εκτεταµένη αρχαία αναφορά
στους Κυνικούς βρίσκεται στο 6ο βιβλίο, «Περί βίων δογµάτων
και αποφθεγµάτων των εν φιλοσοφία ευδοκιµησάντων», του εκ
Κιλικίας
Έλληνα ιστοριογράφου της Φιλοσοφίας της
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Αρχαιότητας, ∆ιογένη Λαέρτιου, που έζησε κατά τον 3ο µ.Χ.
αιώνα. Εν τούτοις και αυτή η πηγή αµφισβητήθηκε ως προς την
αξιοπιστία της από κάποιους µεταγενέστερους σχολαστικούς.
Όπως γράφει ο Luis E. Navia στην κριτική του µελέτη για τον
Κλασσικό Κυνισµό (3), το Κυνικό κίνηµα θεωρείται ως ένα από
τα πιο προκλητικά φαινόµενα της διανόησης στην ιστορία της
∆ύσης. Οι Κυνικοί, µε το κήρυγµά τους, που ήταν κάτι σαν
κοινωνικό ευαγγέλιο και πολιτική διαµαρτυρία, στόχευαν στην
υπονόµευση των εθίµων και της συµβατικότητας των συγχρόνων
τους. Από την πρώτη δεκαετία του 4ου π.Χ. αιώνα, σύντοµα µετά
την εκτέλεση του Σωκράτη, µέχρι τις τελευταίες στιγµές της
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας όπου τα ορατά ίχνη της κλασσικής
εποχής σβήνονταν από τους Βαρβάρους και καταπνίγονταν από
το Χριστιανισµό, οι Κυνικοί ήταν γνώριµη παρουσία στον
κλασσικό κόσµο. Το επαναστατικό τους µήνυµα ακουγόταν τόσο
στις αγορές από απλούς ανθρώπους όσο και στις αυλές
ηγεµόνων και τα παλάτια αυτοκρατόρων.
Πάντως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο Κυνισµός δεν υπήρξε
ποτέ ένα µονολιθικό φιλοσοφικό κίνηµα µε συγκεκριµένο
φιλοσοφικό δόγµα, δηλαδή δεν υπήρξε αυτό που θα
αποκαλούσαµε “σχολή” φιλοσοφίας. Σύµφωνα µε τη µελέτη του
Luis E. Navia, ο Κυνισµός συνιστούσε, περισσότερο απ’
οτιδήποτε άλλο, ένα άµορφο κίνηµα διανοητικής και κοινωνικής
ανταρσίας εναντίον πολλών δοξασιών και πρακτικών.
Από το τέλος του 19ου αιώνα αρκετοί σχολαστικοί άρχισαν ν’
ασχολούνται σοβαρά µε τον Κυνισµό και την προέλευσή του. Το
ενδιαφέρον τους εκδηλώθηκε κυρίως από την εποχή που ο
Ferdinand Dummler δηµοσίευσε τη διατριβή του µε τον τίτλο
Αντισθενικά (Antisthenica), το 1882. Ο Dummler πίστευε πως
είχε ανακαλύψει στο έργο του Πλάτωνα µια ολόκληρη σειρά από
επιθετικές αναφορές για τον Αντισθένη, το φερόµενο ως ιδρυτή
του Κυνισµού. Στη συνέχεια, βέβαια, οι θέσεις του Dummler
πολεµήθηκαν ως ακραίες από άλλους σχολαστικούς, ενώ ο ρόλος
του Αντισθένη ως ιδρυτού της φιλοσοφικής σχολής δεν τέθηκε
σε αµφισβήτηση.
Ο όρος ‘Κυνικός’, σύµφωνα µε τις πηγές, προέρχεται από το
Κυνόσαργες, ένα από τα τρία µεγάλα γυµναστήρια των Αθηνών,
που βρισκόταν στα νοτιοανατολικά της πόλης, αµέσως έξω από
το τείχος. Εκεί λέγεται πως δίδασκε ο Αντισθένης την Κυνική
διδασκαλία. Το Κυνόσαργες πήρε τ’ όνοµά του διότι κάποια
φορά που οι Αθηναίοι πρόσφεραν θυσία στον Ηρακλή, ένας
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σκύλος της ράτσας “άργος” άρπαξε τους µηρούς του ζώου από
το θυσιαστήριο και στη συνέχεια καταδιωκόµενος έτρεξε και
τους άφησε στο µέρος εκείνο. Έκπληκτοι οι Αθηναίοι έσπευσαν
να συµβουλευτούν το Μαντείο των ∆ελφών µε ποιο τρόπο έπρεπε
να εξιλεώσουν τον Ηρακλή. Ο χρησµός που έλαβαν ήταν να
ιδρύσουν ιερό στο µέρος που ο σκύλος εγκατέλειψε το
θυσίασµα. Και πράγµατι, οι Αθηναίοι ίδρυσαν στο σηµείο αυτό
ιερό το οποίο ονόµασαν Κυνόσαργες, από το όνοµα του σκύλου
(κυνός+άργος).
Το Κυνόσαργες, λοιπόν, έγινε Γυµνάσιο για τους “νόθους”,
δηλαδή τους µη γνήσιους (από πατέρα και µητέρα) νεαρούς
Αθηναίους. Οι νόθοι δεν έπαιρναν αθηναϊκή υπηκοότητα διότι
είχαν γεννηθεί από µητέρα σκλάβα, ή ξένη, ή πόρνη. “Νόθοι”
ήταν επίσης και όσοι είχαν γεννηθεί από Αθηναίους γονείς οι
οποίοι δεν ήταν νόµιµα παντρεµένοι. Στο Κυνόσαργες χτίστηκε
και περίφηµο ιερό αφιερωµένο στον (επίσης νόθο) ήρωα
Ηρακλή. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι εκεί γυµναζόταν και ο
Θεµιστοκλής – “νόθος” ων λόγω αλλοδαπής µητέρας – ο οποίος
λέγεται πως κατέβαλε πολλές προσπάθειες για να πείσει τους
γνήσιους νεαρούς Αθηναίους να τον ακολουθήσουν στο
Κυνόσαργες κι έτσι να εξαλειφθεί η διάκριση. ∆εν το κατόρθωσε,
όµως. (4)
Εν τούτοις, µεταγενέστερη παράδοση θέλει τον όρο ‘Κυνικός’
να προέρχεται από τον τρόπο ζωής των Κυνικών φιλοσόφων:
«Αρέσκει τούτοις κυνών µεταµφιένυσθαι βίον». Στην αρχαιότητα,
οι σκύλοι ήταν το σύµβολο της έλλειψης ντροπής. Σε κάθε
περίπτωση, οποιαδήποτε από τις δύο ερµηνείες κι αν είναι
σωστή, είναι άξιο να σηµειωθεί ότι οι Κυνικοί είχαν συµφωνήσει
να έχουν σαν κοινό τους σύµβολο ένα σκύλο (κύνα), όπως
φαίνεται και από την ταφόπετρα του ∆ιογένη του Σινωπέα.
Ο Αριστοτέλης δικαιολόγησε την ταµπέλα “Κυνικοί” µε
τους εξής τρόπους:
2. Η αδιαφορία ως προς τον τρόπο ζωής τους µοιάζει µ’
εκείνη των σκύλων. Περπατούσαν ξυπόλυτοι, έτρωγαν σε
δηµόσιους χώρους, κλπ.
3. Ο σκύλος (κύων) είναι ένα ζώο που δε νιώθει ντροπή. Οι
Κυνικοί εφάρµοσαν την αδιαντροπιά ως τρόπο ζωής, όχι
πως θεωρούσαν ότι ήταν κατώτεροι της µετριοφροσύνης,
αλλά ανώτεροι αυτής.
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4. Ο σκύλος είναι ένα ζώο-φύλακας, και οι Κυνικοί
φρουρούσαν τις αρχές της φιλοσοφίας τους µε µεγάλο
ζήλο.
5. Ο σκύλος είναι ένα ζώο που διαθέτει διάκριση στο να
ξεχωρίζει τους φίλους από τους εχθρούς. Έτσι και οι
Κυνικοί αναγνωρίζουν ως φίλους αυτούς που διάκεινται
θετικά προς τη φιλοσοφία τους και τους δέχονται µε
καλοσύνη, ενώ διώχνουν µε “γαυγίσµατα” εκείνους που
είναι ανεπίδεκτοι. (5)
Ο Κυνισµός ξεκίνησε από το ηθικό δόγµα του Σωκράτη που
αναφερόταν στην αναγκαιότητα του µέτρου και της
αυταπάρνησης. Με αυτό το ηθικό στοιχείο συνδύασε τις
διαλεκτικές και τις ρητορικές µεθόδους των Ελεατικών και των
Σοφιστών. Όµως διέστρεψε και τις δύο επιρροές από την αρχική
τους χρήση: η Σωκρατική ηθική παρερµηνεύτηκε από τους
Κυνικούς σε µια χωρίς διάκριση απαξίωση της γνώσης, της
ευγένειας και της κοινής ευπρέπειας, ενώ οι µέθοδοι των
Ελεατικών και των Σοφιστών έγιναν στα χέρια των Κυνικών
συχνά όργανο φιλονικίας (Εριστική Μέθοδος) παρά ένα µέσον
για την αναζήτηση της αλήθειας. (6)
H Julie Piering, καθηγήτρια και ερευνήτρια της Αρχαίας
Ελληνικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο του Arkansas, στο
Little Rock των Ηνωµένων Πολιτειών, γράφει µεταξύ άλλων:
«Οι Κυνικοί είναι µια από τις µικρότερες Σωκρατικές σχολές.
Στην πραγµατικότητα δεν υπήρξαν ποτέ µια καλά οργανωµένη
Σχολή(…). Οι Κυνικοί ταύτιζαν την ενάρετη ζωή µε το να ζει
κανείς σύµφωνα µε τη φύση(…). Γι’ αυτό περιφρονούσαν τις
συµβατικές αξίες, όπως τον πλούτο και την κοινωνική θέση, τα
οποία νόµιζαν πως ήταν αντίθετα µε τη φύση και τη λογική. Οι
συµβατικότητες δεν είναι εγγενώς κακές, αλλά για τους Κυνικούς
ήταν συχνά παράλογες κι άξιζαν να περιγελούνται επειδή
εµπόδιζαν την καλή ζωή µε το να επιβάλλουν κώδικες
συµπεριφοράς αντίθετους µε τη φύση, τη λογική και την ελευθερία.
Για τους Κυνικούς η αρετή ήταν το µόνο καλό – και αρετή σήµαινε
ζωή αυτάρκειας, καταστολής των επιθυµιών και περιορισµό των
αναγκών. Απέκτησαν τη φήµη φανατικών αντικονφορµιστών λόγω
της αδιαφορίας τους προς την ευχαρίστηση και τους άλλους
ανθρώπους.
Οι Κυνικοί περιγελούσαν τη σπουδαιότητα που αποδίδονταν
στους Ολυµπιακούς αγώνες, τους “µεγάλους κλέφτες” που
διηύθυναν τα Ιερά κι έκλεβαν απ’ αυτά, τους πολιτικούς, καθώς
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και τους φιλοσόφους που έτρεχαν στις αυλές τους, τη µόδα, καθώς
και τις προσευχές για φήµη και περιουσία. Περιφρονούσαν επίσης
και τις θεωρίες. Τα πρωταρχικά τους ενδιαφέροντα ήταν ηθικά,
αλλά αντιλαµβάνονταν την ηθική περισσότερο σαν τρόπο ζωής
παρά σαν δόγµα που χρειαζόταν επεξηγήσεις. Από τη στιγµή που
κάποιος απάλλασσε τον εαυτό του από τους κανόνες που
εµπόδιζαν την ηθική ζωή µπορούσε να λέει πως ήταν αληθινά
ελεύθερος. Γι’ αυτούς η άσκηση ήταν ουσιώδης. Τέτοια άσκηση
επιτρέπει στον Κυνικό να κριτικάρει ελεύθερα τον ηλίθιο, και
συχνά βίαιο, τρόπο ζωής των συγχρόνων του, υποτιµώντας
συστηµατικά τις πιο ρηχές αρχές του αρχαίου Αθηναϊκού
πολιτισµού. Αντί ν’ ασκούν το σώµα για χάρη µιας νίκης στους
Ολυµπιακούς αγώνες ή στη µάχη, ή για φυσική υγεία, οι Κυνικοί
ασκούσαν το σώµα τους για χάρη της ψυχής.
Ο Κυνικός τρόπος ζωής χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους,
αλλά και από τους Στωικούς που τους ακολούθησαν, ο
συντοµότερος δρόµος προς την αρετή. Παρόλο όµως που συχνά
ισχυρίζονταν πως είχαν βρει το συντοµότερο και ίσως πιο σίγουρο
δρόµο για την ενάρετη ζωή, αναγνώριζαν τις δυσκολίες αυτής της
οδού.» (7)
Σύµφωνα µε άρθρο που παραθέτει η Εγκυκλοπαίδεια
Φιλοσοφίας του ∆ιαδικτύου (7), οι Κυνικοί είναι µια από τις
µικρότερες Σωκρατικές σχολές. Η Κυνική Σχολή ιδρύθηκε από
τον Αντισθένη, που ήταν οπαδός του Σωκράτη. Ο Κυνισµός
υπήρξε περισσότερο ένας τρόπος ζωής παρά ένα φιλοσοφικό
σύστηµα. Οι Κυνικοί πίστευαν και διακήρυτταν πως ζώντας µια
ενάρετη και φυσική ζωή ήταν ο µόνος τρόπος για να είναι κανείς
ευτυχισµένος. Αυτό ήταν το κεντρικό ηθικό τους δόγµα που το
εµπνεύσθηκαν από το Σωκράτη. Κατά τους Κυνικούς, η αρετή
είναι ικανή αλλά και αναγκαία συνθήκη για να πραγµατώσει
κανείς την ευτυχία και η περιφρόνηση της απόλαυσης είναι η
ύψιστη “απόλαυση”!
Η πεµπτουσία της αρχικής Κυνικής ιδεολογίας του Ηρακλή
(Κυνική Παιδαγωγία) ήταν η αναγκαιότητα της διπλής
εκπαίδευσης: του σώµατος και της ψυχής. Και οι δυο µορφές
εκπαίδευσης ήταν εξ ίσου απαραίτητες για εκείνον που ήθελε να
µάθει να ζει και να ενεργεί σωστά.
Η αρετή, πρέσβευαν οι Κυνικοί, µπορεί να διδαχτεί. Το να
προσδίδει κανείς αξία σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την αρετή,
όπως π.χ. στην απόλαυση, είναι επιζήµιο και πρέπει ν’
αποφεύγεται και να απορρίπτεται για να µην παγιδευτεί κανείς.
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Οι Κυνικοί αντιτάσσονταν στο συµβατικό τρόπο ζωής διότι
πίστευαν πως αυτός δεν ήταν ούτε ενάρετος ούτε φυσικός.
Πίστευαν πως η κοινωνία προσδίδει αξία σε πράγµατα που δεν
φέρνουν ευτυχία, όπως στον πλούτο, την οµορφιά, την
κοινωνική θέση, τη φήµη, τον καθωσπρεπισµό. Το ενάρετο
άτοµο πρέπει ν’ απορρίπτει αυτές τις συµβατικότητες. Οι
Κυνικοί απέρριπταν τις παραδοσιακές αξίες της εποχής τους, και
κάποτε, για ν’ αποδείξουν τη θέση τους, περιφρονούσαν
συµβατικότητες µ’ έναν τρόπο που σοκάριζε. Κατηγορήθηκαν,
µάλιστα, πως φέρονταν στους άλλους µ’ ένα περιφρονητικό
αίσθηµα ανωτερότητας.
Οι Κυνικοί συχνά παροµοιάζονται µε ασκητικούς πλανόδιους
ρήτορες οι οποίοι µε ειρωνικό τρόπο κριτικάρουν και εξορκίζουν
τους περαστικούς να εγκαταλείψουν το µάταιο τρόπο ζωής. Η
αποστροφή των Κυνικών προς τις συµβατικές αξίες εκφραζόταν
περισσότερο µε το ζωντανό παράδειγµά τους και λιγότερο µε τα
λόγια τους. Μάλιστα το πρωτότυπο µοντέλο Κυνικού ήταν ο
πάµπτωχος!
Βλέπετε οι άνθρωποι ρέπουµε σε υπερβολές όταν ξεχνάµε το
αξίωµα: «Παν µέτρον άριστον»… Ακόµη και η καλύτερη
φιλοσοφία µπορεί να εκφυλιστεί αν αυτός που την υπερασπίζεται
δε βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση.
Κατά τους Κυνικούς, η αρετή δεν απαιτούσε πολλές γνώσεις.
Το να σπούδαζε κανείς µαθηµατικά, µουσική ή φιλολογία δεν
του εξασφάλιζαν την ευτυχία. Ακόµη και στη φιλοσοφία, το
µόνο που είχε αξία γι’ αυτούς ήταν η ηθική. Οι συνηθισµένες
απολαύσεις της ζωής ήταν για τους Κυνικούς όχι απλά
αµελητέες αλλά και επιζήµιες στο βαθµό που παρεµπόδιζαν την
ελεύθερη λειτουργία της θέλησης. Θεωρούσαν πως ο πλούτος, η
δηµοτικότητα και η δύναµη τείνουν να εκθρονίσουν την
αυθεντία της λογικής και να διαστρεβλώσουν την ψυχή ώστε να
στραφεί από το φυσικό προς το αφύσικο και κίβδηλο. Ο
άνθρωπος υπάρχει για τον εαυτό του και µόνο µέσα στον εαυτό
του, και ο ύψιστος σκοπός του είναι – πρέπει να είναι – η αρετή
µέσω της αυτογνωσίας και της αυτοπραγµάτωσης, πάντα σε
συµµόρφωση µε τις υπαγορεύσεις της λογικής και µακριά από
τις ανούσιες συµβατικότητες της κοινωνίας και του κράτους. Για
την επίτευξη αυτού του σκοπού, η ανυποληψία και η φτώχεια
θεωρούνταν πλεονεκτήµατα, επειδή στρέφουν τον άνθρωπο στον
εαυτό του, αυξάνοντας την αυτοκυριαρχία του και εξαγνίζοντας
τη διανόησή του από την εσωτερική σκουριά. Ο καλός άνθρωπος

14

είναι ο σοφός άνθρωπος – αυτός που δεν επιθυµεί τίποτα, όπως
οι θεοί, δηλαδή ο αυτάρκης. Η ίδια η ουσία της Κυνικής
φιλοσοφίας ήταν η άρνηση των ευεργετηµάτων της κοινωνικής
αβροφροσύνης. Μέσα σε µια κοινωνία ντυµένη σε
συσσωρευµένη προσποίηση µιας εξελιγµένης συµβατικότητας,
η επιστροφή στο φυσικό ήταν αδύνατο να γίνει χωρίς ισχυρό σοκ
των εγγενών ευαισθησιών των µελών του Κυνικού κινήµατος.
Ήταν λοιπόν αναµενόµενο, οι θεµελιωτές του Κυνικού
φιλοσοφικού συστήµατος να κριτικάρονται αυστηρά και να
ταπεινώνονται από τους συνανθρώπους τους. Σαν αντίδραση
στην περιφρόνηση, οι Κυνικοί επεδείκνυαν µια επηρµένη
ανωτερότητα. Παρά ταύτα, θα ήταν άδικο και παράλογο οι
εκκεντρικότητες των ολίγων να εκλαµβάνονται ως τα κύρια
χαρακτηριστικά της Κυνικής φιλοσοφίας ή, ακόµη χειρότερο,
σαν καταδίκη των απόψεων των Κυνικών. (4)
Απ’ ό,τι µπορούµε να γνωρίζουµε, οι Κυνικοί δεν ανέπτυξαν
µεταφυσικές θεωρίες, επιστηµολογία ή φιλοσοφία της γλώσσας.
Μάλιστα, έχει αναφερθεί πως ο ∆ιογένης είχε ειρωνευτεί τον
Πλάτωνα για την έρευνά του σ’ αυτούς τους τοµείς. Αλλά
ακόµη και σχετικά µε την ηθικολογία, οι Κυνικοί δεν ήταν
συστηµατικοί φιλόσοφοι. Μ’ άλλα λόγια, δεν στήριζαν τις περί
ηθικής θέσεις τους σε επιχειρήµατα. Για να κερδίσουν οπαδούς,
χρησιµοποιούσαν έξυπνους έως σαρκαστικούς υπαινιγµούς,
πικρόχολες ή και υβριστικές αποστροφές, έως και σάτιρα, παρά
επιχειρήµατα. Οι Κυνικοί πίστευαν στην ιδέα της απόλυτης
ελευθερίας για κάθε ανθρώπινο ον και δεν ένιωθαν υποχρέωση
να συµµορφώνονται µε τους κανόνες που θέσπιζε η εξουσία.
Μια από τις αιτίες της αποξένωσής τους από την κοινωνία
ήταν ότι θεωρούσαν τους εαυτούς των πολίτες του κόσµου, µέλη
µιας παγκόσµιας κοινότητας κι όχι ενός έθνους ή µιας πόλης.
Από την άποψη της ιστορίας των ιδεών, ο Κυνισµός σαν
πρακτικο-φιλοσοφικό κίνηµα άρχισε µε τους Σοφιστές. Το
µεγαλύτερο µέρος της θεωρητικής ώθησης και της ιδεολογικής
του ουσίας προήλθε από τη Σοφιστική θεωρία της γνώσης, τη
ριζοσπαστική αντίθεση προς την κοινωνία και τις
συµβατικότητές της µέσω της υιοθέτησης του φυσικού νόµου,
και µια κάποια εγωπάθεια. Από την παιδαγωγική των Σοφιστών
προήλθε επίσης το ενδιαφέρον για πρακτικά ηθικά ερωτήµατα
και εκπαιδευτικά προβλήµατα.
Πρόσθετες πληροφορίες για τον Κυνισµό µας δίνει η
Εγκυκλοπαίδεια της Κολούµπια.(8) Επιβεβαιώνεται πως οι
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Κυνικοί θεωρούσαν την αρετή ως το µόνο αγαθό, όχι απλά το
ύψιστο αγαθό που έλεγε ο Σωκράτης. Γι’ αυτούς αρετή σήµαινε
αυτάρκεια, καταστολή των επιθυµιών και περιορισµό των
αναγκών. Αρέσκονταν, µάλιστα, να επιδεικνύουν τη φτώχεια
τους, την αντίθεσή τους προς τις απολαύσεις, και την αδιαφορία
τους προς τη συµβατικότητα, κερδίζοντας έτσι τη φήµη
φανατικών αντικοµφορµιστών. Η φιλοσοφία των Κυνικών,
επηρέασε τους Στωικούς µε τους οποίους είχε κάποιους κοινούς
φιλοσοφικούς στόχους. Οι κυριότεροι Κυνικοί φιλόσοφοι µετά
τον Αντισθένη ήταν ο ∆ιογένης της Σινώπης και ο µαθητής του ο
Κράτης. Σ’ αυτούς αναφέρεται και ο Ρωµαίος Αυτοκράτωρφιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος στο περίφηµο έργο του, «Τα εις
Εαυτόν», πράγµα που σηµαίνει ότι γνώριζε και είχε ο ίδιος
επηρεαστεί από τον Κυνισµό. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο
αυτό το έγραψε απ’ ευθείας στην Ελληνική.
Οι διάφοροι Κυνικοί που ακολούθησαν µετά από τους τρεις
αυτούς διάσηµους Κυνικούς, απλά συνέχισαν κάποιες
παραδόσεις, απλοποίησαν τον τρόπο ζωής τους, και διατήρησαν
κάποιες Κυνικές αρχές που παρέλαβαν από τα αρχικά στάδια του
κινήµατος – αρχές που χάραξαν οι προαναφερθέντες τρεις
µεγάλοι του Κυνισµού.
Όµως, επειδή, όπως προείπαµε, οι Κυνικοί δεν οργάνωσαν
ποτέ µια επίσηµη Σχολή µε αυστηρά καθορισµένη φιλοσοφία,
παρουσιάστηκαν και αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ των
µαθητών του ∆ιογένη, οι οποίοι υιοθετούσαν επιλεκτικά µόνο
όποιες ιδέες τους άρεσαν. Έτσι συναντάµε πρόσωπα µε εντελώς
διαφορετικό ταµπεραµέντο και εµφάνιση να αναφέρονται ως
Κυνικοί, ενώ τάσεις εγγενείς στον αρχέγονο Κυνισµό
διαπιστώνεται να έχουν κάποτε οδηγήσει σε εντελώς
διαφορετικά συµπεράσµατα.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πολλά άτοµα πήραν βακτηρία και
σακίδιο και φαντάζονταν ότι αυτό από µόνο του τους έκανε
µαθητές του ∆ιογένη. Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί πως από
την µαρτυρία των κειµένων προκύπτει ότι κατά την περίοδο
αυτή δεν υπήρξαν τόσοι πολλοί τσαρλατάνοι που να σχετίζονταν
µε τον Κυνισµό όσοι εµφανίστηκαν αργότερα στη Ρωµαϊκή
Αυτοκρατορία. Εξάλλου, η ιδέα του Κυνισµού προσήλκυσε από
καιρού εις καιρόν φιλοσόφους δογµατικών σχολών που
ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα να τονίσουν το χάος που χωρίζει το
Σοφό Άνθρωπο από εκείνο που είναι ο κανόνας για το λαό. Η
επιρροή του Κυνισµού στο φιλοσοφικό στοχασµό οδήγησε στην

16

εµφάνιση Κυνικών τύπων και ιδεών σε κείµενα µεταγενέστερων
συγγραφέων των οποίων η ζωή απείχε πολύ από το Κυνικό
πρότυπο του ∆ιογένη.
Η σπουδαιότητα των αρχών του Κυνισµού έγκειται όχι µόνο
στην εγγενή αξία ενός συστήµατος ηθικής, αλλά επίσης στο
γεγονός ότι απαρτίζουν το σύνδεσµο µεταξύ του Σωκράτη και
των Στωικών, µεταξύ της ουσιαστικά Ελληνικής φιλοσοφίας του
4ου αιώνα π. Χ. κι ενός συστήµατος σκέψης το οποίο έχει
ασκήσει µια βαθιά και ουσιαστική επιρροή στη µεσαιωνική και
τη µοντέρνα ηθική.(4) Η επιρροή του Κυνισµού ήταν
περισσότερο δυναµική κατά τη διάρκεια της ζωής του ∆ιογένη
και του Κράτη, και αργότερα άρχισε να αποδυναµώνεται. Αυτό
εξηγείται µε το γεγονός ότι η εποχή εκείνη ήταν εξαιρετικά
κατάλληλη για την ανάπτυξη νέων φιλοσοφιών, και ο Κυνισµός
ήταν ένα καινούργιο φαινόµενο που εκπροσωπούνταν από
εντυπωσιακές προσωπικότητες.
Περί τα µέσα του 3ου π.Χ. αιώνα, ο Κυνισµός είχε εξελιχτεί σ’
έναν τύπο έκφρασης, το “σπουδαιογελοίον”, το οποίο πρόσφερε
συγκεκριµένο ύφος τόσο για λαϊκή κριτική όσο και για σάτιρα,
κι έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη φιλολογία. Όµως, µετά το 200 π.Χ.
πολύ λίγα ακούγονταν για τους Κυνικούς.
Παραβλέποντας τις συµπτωµατικές ακρότητες του δόγµατος,
ο Κυνισµός πρέπει να θεωρηθεί σαν η πιο πολύτιµη πνευµατική
ανάπτυξη κι ένα ουσιαστικό κεφάλαιο στο σύνολο της ηθικής
θεώρησης. Παρά την ελαττωµατική ψυχολογία του, τη στείρα
λογική του και την ανώριµη τεχνική του, έδωσε έµφαση σε δύο
µεγάλες και αναγκαίες αλήθειες: πρώτον, στην απόλυτη
υπευθυνότητα του ατόµου σαν ηθικής µονάδας, και, δεύτερον,
στην κυριαρχία της θέλησης. Αυτές οι δύο αρχές είναι επαρκές
έδαφος για την ευγνωµοσύνη µας σ’ αυτούς τους “αθλητές της
δικαιοσύνης”, όπως τους αποκαλεί ο Επίκτητος. Επιπλέον, έχουν
εξαιρετική σπουδαιότητα σαν πρόδροµοι του Στωικισµού. Η
στενότητα του συνδέσµου απεικονίζεται από το Ρωµαίο ποιητή
και σατιριστή του πρώτου µ. Χ. αιώνα, “Juvenal”, µε το στίχο
του ότι ο Κυνικός διέφερε από το Στωικό µόνο στο πανωφόρι
του.
Είναι αναγκαίο, όµως, να παραδεχτούµε δύο µειονεκτήµατα
της Κυνικής φιλοσοφίας. Κατ’ αρχήν, το περιεχόµενο της λέξης
“γνώση” δεν αναλύθηκε ποτέ κανονικά. “Η αρετή είναι γνώση”,
αλλά γνώση τίνος πράγµατος; Και πώς σχετίζεται αυτή η γνώση
µε τη θέληση; Αυτές οι ερωτήσεις ποτέ δεν απαντήθηκαν µε

17

σαφήνεια από τους Κυνικούς. ∆εύτερον, περιέπεσαν στο φυσικό
λάθος να υπερτονίσουν την καθαρά ζωική πλευρά της “φύσης”
που ήταν και το φυσικό τους κριτήριο. Με το ν’ αποφεύγουν
τους τεχνητούς περιορισµούς του πολιτισµού, ήταν επιρρεπείς να
οπισθοδροµήσουν σε απλό και καθαρό ανιµαλισµό. Αφέθηκε
στους Στωικούς να διαχωρίσουν το σιτάρι από το άχυρο και να
προσδώσουν στις λέξεις “γνώση” και “φύση” µια πιο σώφρονα
και πιο περιεκτική σηµασία. (9)
Σε καµία περίπτωση, όµως, ο Κυνισµός δεν πρέπει να
θεωρηθεί σαν ολοκληρωτική αντίθεση προς τον πολιτισµό, αλλά
µάλλον σαν διόρθωσή του – ακριβώς όπως ο Ταοϊσµός στην
Κίνα είναι µια διόρθωση του Κονφουκιανισµού.
Στην εποχή µας το ενδιαφέρον για τον Κυνισµό έχει
αναζωπυρωθεί. Ο Αµερικανός Συγγραφέας Rick Bayan από τη
New Jersey, στην ιστοσελίδα του µε τον τίτλο “Το Ιερό του
Κυνικού” (The Cynic’s Sanctuary), γράφει µεταξύ άλλων:
«Ο Κυνισµός είναι Ελληνική εφεύρεση, όπως η ∆ωρική κολόνα
και το σουβλάκι µε γύρο…
Όπως και ο Σωκράτης, οι Κυνικοί πίστευαν πως η αρετή είναι
το ύψιστο αγαθό. Αλλά προχώρησαν ένα βήµα πιο πέρα από τον
παλιό ∆ιδάσκαλο, ο οποίος απλά προκαλούσε ανυποψίαστα άτοµα
σε καλοπροαίρετες συζητήσεις και άφηνε την ανοησία τους να
τους εκθέτει.
Οι Κυνικοί ήταν πιο απότοµοι όταν επρόκειτο ν’ αποκαλύψουν
την ανοησία (των άλλων). Περιτριγύριζαν στους δρόµους σαν µια
παρέα σκύλων… παρατηρούσαν το πλήθος να περνάει, και
ενέπαιζαν καθέναν που φαινόταν επηρµένος, επιτηδευµένος,
υλιστής ή εντελώς διεφθαρµένος. Ήταν πολύ υπερήφανοι για την
ανεξαρτησία τους και ζούσαν πειθαρχηµένη και ενάρετη ζωή…
Όπως ήταν αναµενόµενο, η συνήθεια των αρχαίων Κυνικών να
εµπαίζουν τους συµπολίτες τους δεν τους εξασφάλισε πολλούς
φίλους. Οι άνθρωποι γενικώς δεν αρέσκονται στο ν’ ακούν τη
σκληρή αλήθεια για τον εαυτό τους, ειδικά όταν λέγεται δηµόσια.
Όµως οι Κυνικοί ένιωθαν πως βρίσκονταν σε διατεταγµένη
αποστολή από το ∆ία. Όπως έγραψε ο Στωικός φιλόσοφος
Επίκτητος µερικούς αιώνες αργότερα, “Ο Κυνικός είναι ένας
κατάσκοπος που στοχεύει ν’ ανακαλύπτει ποια πράγµατα είναι
φιλικά ή εχθρικά στον άνθρωπο· αφού κάνει ακριβείς
παρατηρήσεις, τότε επανέρχεται και αναφέρει την αλήθεια”.»
Ο Γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault (1926-1984),
καθηγητής στο Κολέγιο της Γαλλίας (College de France), σε
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σεµινάριο που έδωσε στο Πανεπιστήµιο του Berkley, το 1983,
είχε ως κύριο θέµα, “Ο προβληµατισµός να λέει κανείς την
αλήθεια – παρρησία – στην Αρχαιότητα”. Εκεί αναφέρθηκε στους
Κυνικούς – παρρησιαστές – περιγράφοντας τη ζωή και την
ηθικολογία τους, κι έδωσε ένα λεπτοµερές πορτραίτο του
∆ιογένη ως επαγγελµατία παρρησιαστή µε κατάλληλες τεχνικές.
Με το ίδιο θέµα, “Le courage de la verite”, ο Foucault είχε
δώσει δυο σειρές µαθηµάτων στο Κολέγιο της Γαλλίας. Από τότε
ο Κυνισµός έχει επανορθωθεί σαν φιλοσοφία και έχει αναλυθεί
σε πάρα πολλά δηµοσιεύµατα.
Στο σεµινάριο του Berkley, ο Michel Foucault τόνισε ότι οι
Κυνικοί ενδιαφέρονταν πολύ περισσότερο να παρουσιάσουν
ζωντανά έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής, παρά να
προπαγανδίσουν θεωρητικά τη φιλοσοφία τους. Πίστευαν ότι ο
τρόπος που ζει ένα άτοµο είναι το σηµείο αναφοράς της σχέσης
του µε την αλήθεια – πράγµα που ήταν το ίδιο και στη
Σωκρατική παράδοση. Για το λόγο αυτό, δηλαδή για να
διακηρύξουν τις αλήθειες τους µ’ έναν τρόπο προσβάσιµο σε
όλους, σκέφτηκαν ότι η διδασκαλία τους έπρεπε να γίνεται µ’
έναν πολύ δηµόσιο, ορατό, φαντασµαγορικό, προκλητικό και
µερικές φορές σκανδαλώδη τρόπο. Έτσι οι Κυνικοί δίδασκαν µε
το παράδειγµά τους και µε τις εξηγήσεις που έδιναν σχετικά µ’
αυτό. Επιθυµούσαν η ίδια τους η ζωή να είναι µια διακήρυξη των
βασικών αληθειών οι οποίες θα χρησίµευαν σαν κώδικας, ή σαν
παράδειγµα, για ν’ ακολουθήσουν και οι άλλοι.
Η Κυνική ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
σχέση του προς την αλήθεια, και ότι αυτή η σχέση προς την
αλήθεια λαµβάνει µορφή ή της δίδεται σχήµα στην ζωή του ίδιου
του ατόµου, είναι εντελώς Ελληνική, τονίζει ο Foucault.
Τα προσωπικά παραδείγµατα ήταν απαραίτητα και σε άλλες
φιλοσοφικές σχολές, αλλά στο Κυνικό κίνηµα, επειδή δεν
υπήρχαν συγκεκριµένα κείµενα και αναγνωρίσιµο δόγµα,
γινόταν πάντα αναφορά σε ορισµένες πραγµατικές ή και µυθικές
προσωπικότητες οι οποίες εκλαµβάνονταν ως πηγές του
Κυνισµού σαν τρόπου ζωής. Τέτοιες προσωπικότητες ήταν το
σηµείο εκκίνησης για ανάλυση και σχόλια πάνω στον Κυνισµό.
Οι µυθικοί χαρακτήρες αναφοράς ήταν κυρίως ο Ηρακλής και ο
Οδυσσέας, ενώ ο ∆ιογένης ήταν µια πραγµατική ιστορική Κυνική
προσωπικότητα, και κυρίως µια ηρωική φιγούρα. Η ιδέα ότι η
ζωή του φιλοσόφου πρέπει να είναι παραδειγµατική και ηρωική
είναι αναγκαία για την κατανόηση της Κυνικής παρρησίας σαν
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δηµόσιας δραστηριότητας. Κυνική παρρησία σηµαίνει ελευθερία
του λόγου και ειλικρίνεια. Βεβαίως, ο ελεύθερος και ειλικρινής
λόγος εµπεριέχει ένα στοιχείο ρίσκου. Το ρίσκο, όµως,
µετριάζονταν από το χιούµορ των Κυνικών και τον απέριττο
τρόπο ζωής τους. Με εξαίρεση τους Κυνικούς, οι περισσότεροι
φιλόσοφοι της αρχαιότητας βρέθηκαν κάποτε στις αυλές της
πολιτικής εξουσίας της εποχής των. Οι Κυνικοί απέφευγαν µε
επιµέλεια τέτοιες επαφές. Η αυτάρκεια για την οποία
αγωνίζονταν δεν µπορούσε να διατηρηθεί από τη στιγµή που
κάποιος έµπαινε στο συµβατικό πολιτικό παιχνίδι. Γι’ αυτούς, η
ζωή του φτωχού αλλά ενάρετου και αυτάρκη φιλοσόφου ήταν
προτιµότερη από τη ζωή του χαϊδεµένου αυλικού φιλοσόφου, ο
οποίος δεν είχε την πλήρη ελευθερία του λόγου. ∆εν αποτελεί
έκπληξη που ο ∆ιογένης, όταν ρωτήθηκε πιο είναι το
οµορφότερο πράγµα στον κόσµο, απάντησε: η παρρησία. (7)
Σε τι όµως συνίστατο η Κυνική παρρησία; Σύµφωνα µε την
έρευνα του Foucault, οι Κυνικοί χρησιµοποιούσαν τρεις τύπους
παρρησιαστικής πρακτικής: 1) Κριτικό κήρυγµα, 2)
Σκανδαλώδη συµπεριφορά, και 3) Προκλητικό διάλογο.
Κριτικό κήρυγµα
Το δηµόσιο κήρυγµα δεν ήταν επινόηση των Κυνικών.
Υπάρχουν µαρτυρίες για παρόµοιες πρακτικές από τον 5ο π. Χ.
αιώνα. Οι Κυνικοί προτιµούσαν ν’ απευθύνονται σε µεγάλα
πλήθη. Για παράδειγµα, αρέσκονταν να µιλάνε στα θέατρα, ή σε
µέρη όπου τα πλήθη συγκεντρώνονταν για ένα πανηγύρι, µια
θρησκευτική γιορτή, ένα αθλητικό αγώνισµα, κλπ. Αυτό έρχεται
σε αντίθεση µε τους περισσότερους φιλοσόφους της
αρχαιότητας, ειδικά µε τους Στωικούς, οι οποίοι προτιµούσαν
µικρά ακροατήρια εκλεκτών.
Το Κυνικό κήρυγµα είχε αναµφίβολα τα δικά του ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, κι έχει σηµαντική ιστορική σηµασία διότι
έδωσε τη δυνατότητα σε φιλοσοφικές ιδέες για τον τρόπο ζωής
του ατόµου να περιέλθουν στην αντίληψη ανθρώπων που
στέκονταν έξω από το φιλοσοφικό κύκλο και να γίνουν
δηµοφιλείς. Απ’ αυτή την άποψη, το Κυνικό κήρυγµα για την
ελευθερία, την αποκήρυξη της πολυτέλειας, η Κυνική κριτική
των πολιτικών θεσµών και των υπαρχόντων ηθικών κωδίκων,
κλπ., προετοίµασε το δρόµο για κάποια Χριστιανικά θέµατα.
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Όµως υπάρχει ελάχιστο καταφατικό δόγµα στο Κυνικό
κήρυγµα: δεν υπάρχει σαφής ορισµός του καλού και του κακού.
Αντί αυτού, οι Κυνικοί αναφέρονταν στην ελευθερία και στην
αυτάρκεια σαν βασικά κριτήρια µέσω των οποίων κανείς αποκτά
καλή συµπεριφορά και τρόπο ζωής. Για τους Κυνικούς, η κύρια
προϋπόθεση για την ανθρώπινη ευτυχία είναι η αυτάρκεια ή
ανεξαρτησία, κατά την οποία οτιδήποτε χρειάζεται να έχεις ή
αποφασίζεις να κάνεις εξαρτάται αποκλειστικά και µόνο από
σένα τον ίδιο.
Συνεπώς, εφόσον οι Κυνικοί είχαν τις πιο ριζοσπαστικές
θέσεις, προτιµούσαν ένα εντελώς φυσικό στυλ ζωής. Η φυσική
ζωή υποτίθεται ότι απαλλάσσει κάποιον από τις εξαρτήσεις που
εισήγαγε η κουλτούρα, η κοινωνία, ο πολιτισµός, η γνώµη των
άλλων, και λοιπά. Σαν αποτέλεσµα, το περισσότερο κήρυγµά
τους φαίνεται να έχει απευθυνθεί ενάντια στους κοινωνικούς
θεσµούς, στην αυθαιρεσία των νοµικών κανόνων, και σε
οποιοδήποτε τρόπο ζωής που εξαρτιόταν από αυτούς τους
θεσµούς και τέτοιους νόµους. Κοντολογίς, το κήρυγµά τους
ήταν ενάντια σε όλους τους κοινωνικούς θεσµούς, στο βαθµό
που τέτοιοι θεσµοί εµπόδιζαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία
του ατόµου.
Σκανδαλώδης συµπεριφορά
Η Κυνική παρρησία είχε επίσης καταφύγει σε σκανδαλώδη
συµπεριφορά ή θέσεις οι οποίες έθεταν υπό αµφισβήτηση
συλλογικές συνήθειες, γνώµες, στάνταρτ ευπρέπειας, θεσµικούς
κανόνες, κλπ. Χρησιµοποιούσαν αρκετές σκανδαλώδεις
µεθόδους, όπως την πρακτική να αναµιγνύουν δύο κανόνες
συµπεριφοράς οι οποίοι φαίνονταν αλληλοσυγκρουόµενοι και
αποµεµακρυσµένοι ο ένας από τον άλλο. Παραδείγµατος χάριν,
σχετικά µε το πρόβληµα των σωµατικών αναγκών. Όταν τρως,
δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο στο φαγητό· έτσι µπορείς να φας
δηµόσια. Για τον ίδιο λόγο, οι ακραίοι Κυνικοί θεωρούσαν πως
µπορούσε κανείς να εκπληρώσει και οποιαδήποτε άλλη
σωµατική ανάγκη δηµόσια, χωρίς κάτι τέτοιο να συνιστά
αναίδεια. Ήταν λοιπόν αναµενόµενο οι Κυνικοί να
περιφρονούνταν από τους ευγενείς φιλοσόφους. Μάλιστα ο
Αριστοτέλης δεν αναφέρεται ποτέ στο ∆ιογένη µε τ’ όνοµά του,
αλλά τον αποκαλεί ,“ο Σκύλος”.
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Προκλητικός διάλογος
Ο προκλητικός ή επιθετικός διάλογος είναι µια άλλη
παρρησιαστική τεχνική. Παράδειγµα τέτοιου διαλόγου έχουµε
στη συνάντηση του ∆ιογένη µε το Μ. Αλέξανδρο, όπου έχουµε
µάχη µεταξύ δύο ειδών δύναµης: της πολιτικής εξουσίας και της
δύναµης της αλήθειας. Ο κύριος στόχος του παρρησιαστή στην
αντιπαράθεσή του µε τον Αλέξανδρο δεν είναι να κοµίσει στο
συνοµιλητή του µια καινούργια αλήθεια, αλλά να τον οδηγήσει
σ’ ένα άλλο επίπεδο αυτοσυνείδησης. ∆ηλαδή να τον προκαλέσει
να εσωτερικεύσει αυτή την παρρησιαστική µάχη – να πολεµήσει
µέσα του εναντίον των δικών του αδυναµιών.
Στους Ελληνιστικούς χρόνους που ακολούθησαν το θάνατο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρκετοί φιλόσοφοι υιοθέτησαν τη
σκέψη και το στυλ των Κυνικών. Περιφέρονταν από τόπο σε
τόπο, και στις πλατείες συζητούσαν κοινωνικές συµβατικότητες
και απλές αρετές. Υποστήριζαν ότι η λύτρωση από τις
ανησυχίες, το άγχος και τις εσωτερικές και εξωτερικές
συγκρούσεις επιτυγχάνονταν µε
την απόσυρση από τις
κοινωνικές συµβατικότητες (drop out). Για τους περισσότερους
πολίτες, όµως, η πρόσκληση σε απόσυρση δεν είχε νόηµα. Οι
Κυνικοί ενδιαφέρονταν ελάχιστα για την οικονοµική
πραγµατικότητα, ζώντας από τις προσφορές των άλλων. Για
κείνους που εργάζονταν σκληρά για να εξοικονοµήσουν τα προς
το ζην, οι Κυνικοί ίσως θεωρούνταν τόσο βερµπαλιστές όσο οι
ίδιοι θεωρούσαν τους άλλους φιλοσόφους. (10)
Για τους Κυνικούς, η ζωή σύµφωνα µε τη λογική βιώνεται σε
αρµονία µε τη φύση. Γι’ αυτό η ζωή σύµφωνα µε τη λογική είναι
ανώτερη από τα δεσµά της συµβατικότητας και της πολιτείας.
Επιπλέον, οι Κυνικοί δηλώνουν ότι µόνο µια τέτοια ζωή αξίζει
να ζει κανείς. Σε πολλούς από µας σήµερα, οι Κυνικοί δεν
φαίνονται πολιτικοποιηµένοι· δεν ανήκαν σε πολιτικές οµάδες,
ούτε είχαν πολιτικά προγράµµατα. Αλλά οπωσδήποτε το
κήρυγµά τους ενοχλούσε τους ανθρώπους της εξουσίας, και
συχνά εξορίζονταν. Στην εποχή τους, λοιπόν, φαίνονταν
πολιτικοποιηµένοι και µάλιστα ανατρεπτικοί. Όµως δεν ήταν
ακριβώς αναρχικοί. Πίστευαν ότι εάν ο καθένας ζούσε σύµφωνα
µε τη φύση πολλοί από τους κανόνες και τις νοµοθεσίες δε θα
χρειάζονταν· το αποτέλεσµα θα ήταν όχι µόνο ειρηνική
συµβίωση και περισσότερη τάξη, αλλά και πιο ευχάριστη ζωή.
Ήταν αντίθετοι σ’ αυτό που θα ονοµάζαµε σήµερα καταναλωτική
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κοινωνία. Πριµοδοτούσαν παθητική αντίσταση, και γι’ αυτό οι
αρχές συχνά τους έβλεπαν ως µια πραγµατική πολιτική απειλή,
την οποία ελάµβαναν πολύ στα σοβαρά. (11)
Είναι γεγονός, πάντως, ότι ο Κυνισµός δεν παρείχε ένα
πολιτικό πρόγραµµα για την εποχή του, και πολύ περισσότερο
δεν µπορεί να δώσει µια εναλλακτική λύση στον 21ο αιώνα.
Όµως, είναι αδιαµφισβήτητο ότι παρέχει ένα σαφώς ανώτερο
κοινωνικο-οικονοµικό και πολιτιστικό ήθος, ένα ιδεώδες που
πρέπει να βιωθεί στην πράξη. Στέκεται απέναντι στην ιδεολογία
που προσδιορίζει τους ανθρώπους ως καταναλωτές, και εναντίον
κάθε συστήµατος που επιβάλλει αυτόν τον ορισµό σαν ένα τρόπο
βάσει του οποίου οι άνθρωποι είναι υποχρεωµένοι να ζήσουν,
υποθέτοντας ότι έτσι ζουν πλήρως.
∆υστυχώς, οι πολέµιοι του Κυνισµού ισχυρίζονται ακόµη και
σήµερα ότι τούτος δεν είναι καν φιλοσοφία αλλά ένας
αντικοινωνικός, άσχετος µε την ηθική και ενάντιος στη
διανόηση, τρόπος ζωής. Όµως, εσύ, ο αναγνώστης, θ’
αποφασίσεις τελικά αν τα θετικά µηνύµατα του Κυνισµού είναι
πολύ περισσότερα από τ’ αρνητικά χαρακτηριστικά του, και τι
θέση θα πάρει η φιλοσοφία αυτή, ή έστω κάποια στοιχεία της,
στην καρδιά και στη ζωή σου.
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Β: Κυνικοί Φιλόσοφοι
1: Αντισθένης
Ο Αντισθένης γεννήθηκε γύρω στο 445 π.Χ. (12), και πέθανε
περίπου το 360 π.Χ. Υπήρξε ο ιδρυτής της Κυνικής Σχολής. Ο
Αντισθένης ήταν νόθος, δηλαδή δεν ήταν γνήσιος Αθηναίος
πολίτης. Ο πατέρας του, που επίσης ονοµαζόταν Αντισθένης,
ήταν Αθηναίος αλλά η µητέρα του καταγόταν από τη Θράκη. Σε
αναφορά µ’ αυτό, λέγεται πως είπε σε κάποιον που τον µεµφόταν
για την καταγωγή του, “Η µητέρα των Θεών επίσης ήταν από τη
Φρυγία.” Σχετικά µ’ αυτό το στιγµιότυπο, κι επειδή είχε
αγωνιστεί γενναία στη µάχη της Τανάγρας, έδωσε την ευκαιρία
στο Σωκράτη να λέει ότι ο γιος δύο Αθηναίων δε θα µπορούσε
να ήταν τόσο γενναίος. Ο ίδιος ο Αντισθένης όταν
αποδοκιµάστηκε επειδή δεν ήταν γιος δύο Αθηναίων πολιτών,
φέρεται να είπε, “Ούτε είµαι ο γιος δύο πολιτών έµπειρων στην
πάλη· παρά ταύτα εγώ ο ίδιος είµαι ένας επιδέξιος παλαιστής.”
Εξάλλου, υποτιµώντας τους γνήσιους
Αθηναίους που
υπερηφανεύονταν ότι είχαν γεννηθεί από την ίδια τη γη, είπε πως
δεν ήταν περισσότερο ευγενείς εκ του λόγου αυτού απ’ ό,τι τα
σαλιγκάρια και οι ακρίδες.
Στους Στωικούς και τους Αλεξανδρινούς συγγραφείς, ο
Αντισθένης ήταν περισσότερο γνωστός ως συγγραφέας των
Σωκρατικών διαλόγων,
στους οποίους η παράδοση του
ασκητικού Σωκράτη ήταν κυρίαρχη. Γι’ αυτό υπήρξε η
προφανής επιλογή σαν ο πρώτος κρίκος στην “αποστολική
διαδοχή”
µέσω της οποίας οι Στωικοί επιθυµούσαν να
συνδέσουν τους εαυτούς των µε το Σωκράτη.
Ο Αντισθένης φαίνεται να υπήρξε σοβαρός στοχαστής και
ικανότατος συγγραφέας. Στη θεωρία της γνώσης υποστήριξε το
ατοµικό αισθητήριο, σε αντίθεση µε την ιντελεκτουαλιστική
θεωρία των ιδεών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν συµπαντικά
αντικείµενα γνώσης, παρά µόνον ό,τι µπορεί το άτοµο ν’
αντιληφθεί µε τις αισθήσεις του. Στην ηθική ο Αντισθένης
υποστήριζε ότι το µόνο καλό είναι η αρετή, κι ότι η
ευχαρίστηση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι κακό. Η
αυτοκυριαρχία είναι η ουσία της αρετής, και ο σοφός άνθρωπος
θα µάθει πάνω απ’ όλα να περιφρονεί τις υλικές ανάγκες και τις

24

τεχνητές ανέσεις στις οποίες τα κοσµικά άτοµα βρίσκουν την
ευτυχία. (6)
Όπως και ο Πλάτων, ο Αντισθένης ήταν αηδιασµένος µε τον
κόσµο γύρω του. Είχε κουραστεί µε την άχρηστη υποκρισία της
ραφιναρισµένης φιλοσοφίας. Κάποια στιγµή είδε τον εαυτό του
σαν δάσκαλο, και εγκατέλειψε τη συντροφιά των άλλων
φιλοσόφων για να διδάξει στους κοινούς ανθρώπους µ’ έναν
τρόπο που πίστευε πως θα καταλάβουν. Τους είπε πως η αρετή
απαιτούσε απόσυρση από την ανάµιξη µ’ έναν κόσµο που ήταν
ανήθικος και διεφθαρµένος. (10)
Ας δούµε όµως µε τη σειρά πώς άρχισε τη φιλοσοφική του
καριέρα ο Αντισθένης, µετέπειτα γνωστός και µε το
παρατσούκλι “Απλοκύων”. (7)
Ο Αντισθένης ήταν αρχικά µαθητής του Σοφιστή ρήτορα
Γοργία, και σ’ αυτόν όφειλε το ρητορικό
στυλ που
χρησιµοποιούσε στους ∆ιαλόγους του. Παρ’ όλες τις
µεταγενέστερες επιθέσεις του εναντίον του πρώην διδασκάλου
του, ο Αντισθένης παρέµεινε πάντα ένας Σοφιστής.
∆υσαρεστηµένος µε το Γοργία, ο Αντισθένης στράφηκε
αργότερα προς το Σωκράτη, τον οποίο θαύµαζε πολύ. Μάλιστα,
τόσο είχε εντυπωσιαστεί από το χαρακτήρα και την
προσωπικότητά του ώστε, εγκαταλείποντας κάθε άλλη
ενασχόληση, αφοσιώθηκε στην παρακολούθηση της διδασκαλίας
του. Περπατούσε καθηµερινά περί τα οκτώ χιλιόµετρα για ν’
ακούσει το Σωκράτη, από τον οποίο έµαθε την τέχνη της αντοχής
και υποµονής, και το να είναι αδιάφορος σε εξωτερικές
περιστάσεις.
Στο Σωκράτη ο Αντισθένης βρήκε αυτό που σχετίστηκε
αργότερα µε τη σοβαρή πλευρά του Κυνισµού: φτώχεια,
εθελοντικός
ασκητισµός,
φυσική
σκληραγώγηση,
συναισθηµατική αταραξία, και απόλυτη ακεραιότητα χαρακτήρα.
Μέσα απ’ αυτή τη συνάντηση γεννήθηκε ο Κυνισµός. (13)
Ενώ ήταν µαθητής του Σωκράτη, φορούσε κουρελιασµένα
ρούχα, είχε µπερδεµένα γένια και κυκλοφορούσε µε σακίδιο σα
ζητιάνος. Σύµφωνα µ’ ένα µη επιβεβαιωµένο ιστορικά ανέκδοτο,
µια µέρα ο Σωκράτης του είπε: «Γιατί είσαι τόσο επιτηδευµένος;
Μέσα από τα κουρέλια σου βλέπω τη µαταιοδοξία σου». Παρά
ταύτα, ο Αντισθένης συνέχισε τον ίδιο τρόπο ζωής του.. Ήταν
στο πλευρό του στη φυλακή όταν ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο.
Μετά την εκτέλεση του Σωκράτη, και σύµφωνα µε την
πρακτική των Σοφιστών, ο Αντισθένης άρχισε να παραδίδει
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µαθήµατα στο Γυµναστήριο Κυνόσαργες, έξω από τα τείχη της
Αθήνας, σε νεαρούς που, σαν κι αυτόν, δεν ήταν γνήσιοι
Αθηναίοι. Με την απλότητα της ζωής και της διδασκαλίας του,
προσήλκυσε τις φτωχότερες µάζες.
Γεµάτος ενθουσιασµό για τη Σωκρατική ιδέα της αρετής,
δίδασκε µια νέα φιλοσοφία – σύνθεση Σοφιστικών και
Σωκρατικών αντιλήψεων – που ονοµάστηκε Κυνική. Τη
διδασκαλία του Σωκράτη ο Αντισθένης την ενσωµάτωσε στην
ακραία της µορφή. Εστίασε την προσοχή του σε ηθικά
διλήµµατα και δίδαξε ότι µόνο η αρετή φέρνει ευτυχία. Το
αγαπηµένο του στυλ φαίνεται πως υπήρξε ο διάλογος, όπου είναι
φανερή η επιρροή της αρχικής ρητορικής του εκπαίδευσης.
Κατά τον Αντισθένη, απαραίτητη ήταν επίσης η µελέτη των
ονοµάτων των πραγµάτων και η ετυµολογία τους. ∆ιέκρινε
κουφότητα στις καθιερωµένες απόψεις των πολλών και ήταν
ωµός στο να τις καυτηριάζει. Όµως, οι επιθέσεις του εναντίον
της παραδοσιακής πολιτικής και των πολιτικών ήταν δριµύτατες
και τον έκαναν τόσο αντιπαθή ώστε οι πιο διανοούµενοι µαθητές
του τον εγκατέλειψαν. Ο Αριστοτέλης µιλούσε γι’ αυτόν ως
αµόρφωτο και απλοϊκό στη σκέψη, ενώ ο Πλάτων τον
περιγράφει ως µάταια αγωνιζόµενο µε τις δυσκολίες της
διαλεκτικής. Αυτές οι απόψεις, βέβαια, είναι ακραίες, και
πιθανόν να εντάσσονται στον ανταγωνισµό µεταξύ των
φιλοσοφικών σχολών.
Ο Αντισθένης ήταν πολυγραφότατος συγγραφέας. Ο ∆ιογένης
Λαέρτιος, στο έργο του «Περί βίων δογµάτων και αποφθεγµάτων
των εν φιλοσοφία ευδοκιµησάντων», παραθέτει κάτω από το
όνοµα του Αντισθένη ένα µακρύτατο κατάλογο βιβλίων, 66
συνολικά, από τα οποία δεν διασώζεται κανένα. Το συγγραφικό
του έργο κινήθηκε στο πεδίο της σκέψης και στα προβλήµατα
που ενδιέφεραν και τους Σοφιστές. Από αποσπάσµατα κάποιων
έργων του Αντισθένη που σώζονται ( Αίας, Οδυσσεύς, Ηρακλής,
Ασπασία, Φυσιογνωµικός, Προτρεπτικός, Κύρος, κλπ.),
διαφαίνεται το ρητορικό στυλ του Γοργία.
Ο Αντισθένης επαινούσε τη σκληρή δουλειά και την
κακουχία ως αγαθά. Επίσης, θεωρούσε τον πόνο σαν κάτι καλό,
κι αυτό το καταδεικνύει µέσα από τα έργα του “Ηρακλής” και
“Κύρος”, αντλώντας το ένα παράδειγµα από τους Έλληνες και
το άλλο από τους Βαρβάρους. Η άποψη του Αντισθένη ότι ο
πόνος είναι κάτι καλό είναι εντελώς συνεπής µε την περιγραφή
του Ηρακλή που είχε δώσει ο σύγχρονος του Σωκράτη Σοφιστής,

26

Πρόδικος. Ο µύθος του Ηρακλή πρόσφερε πάµπολλες
δυνατότητες σ’ ένα φιλοσοφικό κίνηµα το οποίο, λόγω της
καταγωγής του από κύκλους χωρίς πλήρη πολιτικά δικαιώµατα,
φορτιζόταν µε κοινωνική και πολιτική δυσαρέσκεια. Τα
αποσπάσµατα που σώζονται από τον “Ηρακλή” του Αντισθένη
δεν είναι εκτεταµένα. Τα κύρια σηµεία είναι: ο Ηρακλής
λαµβάνει διαπαιδαγώγηση στην αρετή από το σοφό Κένταυρο
Χείρωνα, διδάσκεται ότι ο πόνος είναι κάτι καλό, ότι ο σκοπός
της ζωής είναι να ζει κανείς σύµφωνα µε την αρετή, η οποία
µπορεί να διδαχτεί, και όταν αποκτηθεί δεν χάνεται. Η
περιφρόνηση της ευχαρίστησης και η αδιαφορία για τον πόνο
πήγαζε από την πίστη ότι η ψυχή έχει µεγαλύτερη αξία από το
σώµα, κι ο άνθρωπος θα έπρεπε να παραµελεί το σώµα για το
καλό της ψυχής.
Η θεωρία του Αντισθένη για τη διπλή παιδεία πρέπει να
θεωρηθεί ως προερχόµενη από την ίδια Σωκρατική πηγή. Ο
τόνος πέφτει στην ατοµική ηθική, δηλαδή τη “θεϊκή” παιδεία. Η
“ανθρώπινη” παιδεία, παρόλο που είναι διακινδυνευµένη και
παραπλανητική, επιτρέπεται να έχει κάποια αξία, αλλά µόνο σε
σχέση µε τη “θεϊκή” παιδεία.
Ως προς τις πολιτικές ιδέες, οι Σοφιστές, που σχεδόν χωρίς
εξαίρεση δεν είχαν Αθηναϊκή καταγωγή, έγραψαν αρκετές
κριτικές και συγκριτικές µελέτες των συνταγµάτων των
διαφόρων πόλεων. Σ’ αυτήν την πολιτική συγγραφική
δραστηριότητα πήρε µέρος κι ο Αντισθένης, ο οποίος, σύµφωνα
µε το ∆ιογένη Λαέρτιο, έγραψε ένα σηµαντικό αριθµό πολιτικών
φυλλαδίων µε παραδοσιακούς τίτλους. ∆υστυχώς οι
πληροφορίες µας γι’ αυτή τη συγγραφική παραγωγή είναι
ανεπαρκείς.
Ο Αντισθένης άσκησε κριτική στους τυράννους για την
υπερβολική τους φιλαργυρία η οποία τους ωθούσε στα χειρότερα
εγκλήµατα. Σε ειδικά φυλλάδια, άσκησε επίσης κριτική στον
Περικλή και σε άλλους πολιτικούς, και µίλησε δηµοσίως
κρίνοντάς τους. Περισσότερο σπουδαία είναι τα συµπεράσµατα
που µπορούν να εξαχθούν για τα πολιτικά κείµενα του
Αντισθένη, συγκρίνοντάς τα µ’ εκείνα των Σοφιστών. (13)
Ένας αριθµός αποσπασµάτων από τα κείµενα του Αντισθένη
πρέπει να µελετηθούν µε το συσχετισµό: κριτική του υπάρχοντος
κοινωνικού συστήµατος και των απαιτήσεών του για πολιτική
συµµόρφωση επί τη βάσει του Νόµου, σε αντιπαραβολή µε τη
συµµόρφωση που πρέπει να υπάρχει σύµφωνα µε τη φύση,
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υπεράνω του νόµου και σε αντίθεση µε αυτόν, π.χ. µεταξύ
αδελφών και προπάντων µεταξύ των σοφών. Αυτή η συµφωνία
βασίζεται στην ικανότητα του φιλοσόφου να συνοµιλεί µε τον
εαυτό του, να βρίσκεται σε αρµονία µε τον εαυτό του, πράγµα
που είναι δυνατόν µόνο για τους σοφούς.
Ο Αντισθένης, όπως και ο Αντιφών, εναντιώθηκε κατά του
παραδοσιακού κώδικα ηθικής και των νόµων της, και
δηµιούργησε την αντίθεση: νόµος απέναντι στη φύση (“έθιµο” ή
“συµβατικότητα” απέναντι στη “φύση”). Σ’ ένα θρησκευτικό
απόσπασµα χρησιµοποιεί αυτή την αντίθεση για να δείξει ότι ο
πολυθεϊσµός υπάρχει σύµφωνα µε το νόµο, ενώ σύµφωνα µε τη
φύση υπάρχει µόνο ένας Θεός. Σ’ ένα πολιτικό απόσπασµα αυτή
η αντίθεση επανέρχεται: ο σοφός άνθρωπος δεν πρέπει να ζει
σύµφωνα µε τους καθιερωµένους νόµους αλλά σύµφωνα µε το
νόµο της αρετής. Υπάρχουν και άλλες ρήσεις που φαίνεται να
δείχνουν ότι ο Αντισθένης χρησιµοποίησε αυτή και παρόµοιες
εκφράσεις στην πολεµική του εναντίον της δηµοκρατίας.
Στη Σοφιστική, η πολιτική και η παιδαγωγική ήταν στενά
συνδεδεµένες. Ο στόχος των Σοφιστών ήταν να δηµιουργήσουν
µε τη διδασκαλία προϋποθέσεις για κοινωνική επιτυχία. Όµως,
το περιεχόµενο και η αξία της Σοφιστικής διδασκαλίας τέθηκαν
σε αµφισβήτηση. Ο Αντισθένης επιδίωξε µια λύση στο πρόβληµα
της πολιτικής αντίθετη µε του Πλάτωνα, του οποίου τη θεωρία
των ιδεών πολέµησε και απέρριψε. ∆εν γνωρίζουµε σε ποιο
βαθµό η πολιτεία στα Κυνικά κείµενα έµοιαζε µε την ιδανική
πολιτεία του Πλάτωνα, αλλά υπήρχαν κάποιες κτυπητές
παραλληλίες: και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε το ερώτηµα µιας
ηθικής αριστοκρατίας, µε κεντρικές ιδέες τη δικαιοσύνη και την
αρετή – ένα κράτος φιλοσόφων χωρίς πιθανότητα υλοποίησης
στην πρακτική ζωή. Όσον αφορά τους Κυνικούς, αυτό οδήγησε
στην ιδέα µιας απλής και αποστασιοποιηµένης ζωής σε αρµονία
µε τη φύση, πράγµα στο οποίο θα έπρεπε να αποβλέπει η
εκπαίδευση.
Η εσωτερική ελευθερία και η απελευθέρωση από την
επιθυµία για υλικά αγαθά ήταν για τον Αντισθένη τόσο βασικής
πνευµατικής σπουδαιότητας που έθεσε ως ιδανικό του την
πρακτική της λιτότητας, της εγκράτειας, της αυτάρκειας και της
αυτοπειθαρχίας, µέσω των οποίων η εσωτερική ελευθερία θα
µπορούσε να πραγµατωθεί. Οι απολαύσεις οδηγούσαν τελικά
στη µιζέρια, γι’ αυτό ο ενάρετος άνθρωπος περιφρονούσε την
απόλαυση και απέφευγε δραστηριότητες που επιδίωκαν την
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απόλαυση. ∆ίδαξε ότι οι ανάγκες και οι επιθυµίες δεν πρέπει να
επιτρέπεται να σκλαβώνουν τον άνθρωπο· απεναντίας πρέπει να
ψαλιδιστούν όσο γίνεται περισσότερο, ούτως ώστε ο άνθρωπος
να µπορεί να γίνει ελεύθερος. Οι επιθυµίες πρέπει να
καταργούνται µέχρι να φτάσουν στο σηµείο που οι απαιτήσεις
τους να είναι ελαφρές και εύκολα ικανοποιήσιµες.
Αυτάρκεια και ανεξαρτησία ήταν τα µέσα γι’ αυτό το στόχο,
µέσα που µε τη σειρά τους αποκτιούνται µε αυτοπειθαρχία. Έτσι
αποκήρυξε τον πολιτισµό και τα υλικά του οφέλη τα οποία
παραπλανούν και δελεάζουν τον άνθρωπο µακριά από το ιδανικό
της αυτάρκειας και αυτοπειθαρχίας. (14)
Ο Αντισθένης συνήθιζε να λέει συνεχώς, “προτιµώ να
τρελαθώ παρά να νιώσω απόλαυση.” Πίστευε, όπως κι ο
δάσκαλός του ο Σωκράτης, ότι η αρετή κι όχι η απόλαυση ήταν
το τέλος της ύπαρξης. Όταν κάποιος υποδουλωθεί στην
απόλαυση, χάνει κάθε ελπίδα να γίνει πραγµατικά ελεύθερος. Γι’
αυτό ήταν στην πρώτη γραµµή εκείνης της διανοητικής
επανάστασης κατά την οποία η έρευνα έπαψε να κινείται στο
πεδίο του φυσικού και επικεντρώθηκε πάνω στην ανθρώπινη
λογική και την εφαρµογή της στην πρακτική διαγωγή της ζωής.
Η“αρετή”, είπε ο Σωκράτης, είναι “γνώση”: στην απόλυτη
αρµονία της ηθικής µε τη λογική βρίσκεται η µόνη αληθινή
ύπαρξη του ανθρώπου. Ο Αντισθένης υιοθέτησε αυτή την αρχή
στην πιο κυριολεκτική της έννοια, και προχώρησε να εξηγήσει
τη “γνώση” µε τους πιο στενούς όρους πρακτικής εφαρµογής και
απόφασης, εξαιρώντας από τη θεώρηση τα πάντα εκτός από το
πρόβληµα της ατοµικής θέλησης που πραγµατώνει τον εαυτό της
στη σφαίρα της συνηθισµένης ύπαρξης. (15)
Τα δόγµατα τα οποία προώθησε ήταν τα ακόλουθα:
Συνήθιζε να επιµένει ότι η αρετή ήταν ένα πράγµα που
µπορούσε να διδαχτεί κι ότι από µόνη της ήταν ικανή να φέρει
ευτυχία. Έβλεπε την αρετή σαν ένα είδος έργου που δεν
χρειαζόταν πολλά επιχειρήµατα ή πολλές οδηγίες. Μάλιστα
φέρεται να παροµοιάζει την αρετή µε θεία σύνεση. ∆ίδασκε πως
ο σοφός άνθρωπος ήταν αυτάρκης, και ότι το κάθε τι που ανήκε
σε οποιονδήποτε άλλο ανήκε και στον ίδιο! Κατ’ αυτόν τον
τρόπο ήταν εντελώς απαλλαγµένος από το ψυχοφθόρο
συναίσθηµα της ζήλιας.
Η σοφία, δίδασκε ο Αντισθένης, είναι το πιο σίγουρο οχυρό
το οποίο ποτέ δεν καταρρέει ούτε προδίδεται. Τα τείχη της
σοφίας πρέπει να χτιστούν πάνω στη δική µας απόρθητη λογική.

29

Θεωρούσε την ανωνυµία (απουσία φήµης) καλό πράγµα, και
εξίσου καλό µε την εργασία. Συνήθιζε, µάλιστα, να
επιχειρηµατολογεί υπέρ της εργασίας, χρησιµοποιώντας τα
παραδείγµατα του µεγάλου Ηρακλή και του Κύρου, ένας από
τους οποίους ήταν Έλληνας την καταγωγή, ενώ ο άλλος
καταγόταν από τους “βαρβάρους”.
Κατά τον Αντισθένη, µόνο ο ενάρετος είναι ευγενής. Η αρετή
συνδέεται µε έργα και δεν απαιτεί πολλά λόγια ή µάθηση. Το να
έχει κανείς αρνητική φήµη (να κατηγορείται αδίκως) είναι κάτι
καλό.
Πίστευε ότι ο σοφός άνδρας ρυθµίζει τη συµπεριφορά του
σαν πολίτης, όχι σύµφωνα µε τους νόµους που έχει θεσπίσει η
πολιτεία, αλλά σύµφωνα µε το νόµο της αρετής. Ένας τέτοιος
σοφός άνδρας θα παντρευτεί µε στόχο να κάνει παιδιά,
διαλέγοντας για σύζυγο την πιο ενάρετη γυναίκα, την οποία θ’
αγαπά, διότι µόνον ο σοφός άνδρας γνωρίζει ότι αυτή η γυναίκα
αξίζει την αγάπη. “Πρέπει να προσκολλάται κανείς σε τέτοια
γυναίκα ώστε να θέλει να την ευχαριστεί γι’ αυτό που είναι”,
έλεγε. Όταν κάποιος τον ρώτησε τι είδους γυναίκα θα ήταν
καλύτερα να παντρευτεί, είπε, «Εάν παντρευτείς όµορφη γυναίκα
θα είναι κοινή· εάν παντρευτείς άσχηµη γυναίκα θα είναι η
τιµωρία σου.» Πάντως, σύµφωνα µε το ∆ιοκλή, ο Αντισθένης
πίστευε ότι η αρετή ήταν ίδια τόσο για τους άνδρες όσο και για
τις γυναίκες. Η αρετή και η ευτυχία είναι εντελώς ταυτόσηµες
και διαθέσιµες σε όλους.
Ο Αντισθένης ήταν το πρώτο πρόσωπο που έδωσε ποτέ έναν
ορισµό για τη συζήτηση, λέγοντας, “Συζήτηση είναι εκείνο το
οποίο καταδεικνύει τι είναι ή τι ήταν κάτι.” Είναι ο µόνος απ’
όλους τους µαθητές του Σωκράτη τον οποίο ο Θεόποµπος
εγκωµιάζει και λέγει πως ήταν έξυπνος και ικανός να πείσει
οποιονδήποτε ήθελε µε τη γλυκύτητα της οµιλίας του. Κι αυτό
είναι προφανές τόσο από τα δικά του κείµενα όσο κι από το
“Συµπόσιο” του Ξενοφώντα. Σε µια περίπτωση, που ένας από
τους φίλους του παραπονιόταν ότι είχε χάσει τ’
αποµνηµονεύµατά του, απάντησε σ’ αυτόν, “Όφειλες να τα έχεις
γράψει στο µυαλό σου , κι όχι στο χαρτί.”
Σε άλλη περίπτωση, όταν τον ρώτησαν ποια µάθηση είναι η
πιο αναγκαία, απάντησε, “Το να ξεµάθει κανείς τις κακές
συνήθειες.”
Συνήθιζε να παροτρύνει εκείνους που ανακάλυπταν ότι είχαν
συκοφαντηθεί, να το αντέχουν περισσότερο απ’ ότι θα άντεχαν
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αν κάποιος τους έριχνε πέτρες. Κάποτε που του είπαν ότι ο
Πλάτων είχε µιλήσει άσχηµα γι’ αυτόν, απάντησε, “Είναι
βασιλικό προνόµιο να ενεργείς σωστά και να σε συκοφαντούν.”
Συχνά γελούσε µε την υπεροψία του Πλάτωνα. Κάποτε,
µάλιστα, βλέποντας ένα άλογο να καλπάζει και τον Πλάτωνα να
το επευφηµεί διαρκώς, του είπε, “νοµίζω πως κι εσύ θα ήσουν
ένα πολύ ζωηρό άλογο.” Μια άλλη φορά που είχε πάει να δει τον
Πλάτωνα ο οποίος ήταν άρρωστος, όταν είδε ένα πιάτο στο
οποίο είχε κάνει εµετό, του είπε, “Βλέπω τη χολή σου εδώ, αλλά
δεν βλέπω την υπεροψία σου.”
Ένα από τα καλύτερα ρητά του ήταν, “Οι άνθρωποι που
ζηλεύουν καταστρέφονται από την ίδια τους τη ζήλια, ακριβώς
όπως ο σίδηρος καταστρέφεται από τη σκουριά.”
Ο Αντισθένης ήταν η αρχική αιτία της απάθειας του ∆ιογένη,
της εγκράτειας του Κράτη, και της υποµονής του Ζήνωνα,
έχοντας κατά κάποιο τρόπο θέσει τα θεµέλια της “πόλης” που
εκείνοι έχτισαν αργότερα. Ο Ξενοφών γράφει ότι στην οµιλία
και στην κοινωνία ήταν ο πιο ευχάριστος άνθρωπος, και σε κάθε
περίπτωση ο πιο εγκρατής. Όταν άκουσε κάποιον να εκθειάζει
την πολυτέλεια, είπε, “Είθε τα παιδιά των εχθρών µου να ζουν
στην πολυτέλεια.”
Πάντως, παρόλο που ο Αντισθένης ήταν φτωχός και
ασκητικός, αναφέρεται πως είχε ιδιόκτητο σπίτι και
χρησιµοποιούσε κρεβάτι. Όµως, σε κάποια εποχή, πρέπει να είχε
χρήµατα, αλλιώς δεν θα µπορούσε να παρακολουθεί τις διαλέξεις
του Γοργία.
Κάποτε είπε σ’ ένα νέο από τον Πόντο, ο οποίος σκεπτόταν
να γίνει µαθητής του και τον ρώτησε τι πράγµατα χρειαζόταν,
“Χρειάζεσαι ένα καινούργιο τετράδιο, µια καινούργια πέννα, κι
ένα καινούργιο πλακίδιο” – εννοώντας ένα καινούργιο µυαλό.
Σε κάποια περίπτωση που ρωτήθηκε γιατί είχε µόνο λίγους
µαθητές, απάντησε, “διότι τους έδιωξα µ’ ένα ασηµένιο ραβδί.”
Κι όταν ρωτήθηκε γιατί επέπληττε τους µαθητές του µε σκληρή
γλώσσα, είπε, “Και οι γιατροί χρησιµοποιούν σκληρές θεραπείες
για τους ασθενείς τους.”
Σε µια άλλη περίπτωση, κάποιος του έθεσε το ερώτηµα τι
πρέπει να κάνει κανείς για να παρουσιάσει τον εαυτό του ως
έναν αξιότιµο και ενάρετο άνθρωπο· εκείνος απάντησε, “Να
παρακολουθήσεις αυτούς που γνωρίζουν το αντικείµενο, και να
µάθεις απ’ αυτούς ότι πρέπει να κόψεις τις κακές συνήθειες τις
οποίες έχεις.”
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Συνήθιζε να λέει, “Είναι παράλογο πράγµα να καθαρίζει
κανείς έναν αγρό καλαµποκιού από τα ζιζάνια, και στον πόλεµο να
απαλλάσσεται από τους κακούς στρατιώτες, και να µην
απαλλάσσεται κανείς σε µια πόλη από τους διεφθαρµένους
πολίτες.” Έλεγε, ακόµη, “Οι πόλεις καταστρέφονται διότι είναι
ανίκανες να διαχωρίσουν τους άχρηστους πολίτες από τους
ενάρετους.”
Λέγεται ότι συµβούλευε τους Αθηναίους να ψηφίσουν ότι τα
γαϊδούρια είναι άλογα· και καθώς αυτοί τον θεώρησαν
παράλογο, είπε, “Γιατί; Αυτούς που κάνετε άρχοντες δεν είχαν
µάθει ποτέ να είναι πράγµατι άρχοντες, απλά µόνο ψηφίστηκαν
τέτοιοι.” Κι όταν κάποιος µια µέρα του είπε, “Πολλοί άνθρωποι
σε επαινούν”, εκείνος απάντησε, “Γιατί, τι κακό έχω κάνει;”
Όπως έγραψε ο Εκάτων στα Αποφθέγµατά του, ο Αντισθένης
συνήθιζε να λέει, “Είναι καλύτερα να πέσει κανείς ανάµεσα στα
κοράκια, παρά ανάµεσα σε κόλακες· διότι τα κοράκια
καταβροχθίζουν τα πτώµατα, αλλά οι κόλακες καταβροχθίζουν
τους ζωντανούς.”
Κατά τη µύησή του στα µυστήρια του Ορφέα, όταν ο ιερέας
του είπε πως αυτοί που είχαν µυηθεί απολάµβαναν πολλά
προνόµια στον κάτω κόσµο, απάντησε, “Γιατί λοιπόν εσύ δεν
πεθαίνεις;”
Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το πιο ευτυχισµένο γεγονός που θα
µπορούσε να συµβεί στην ανθρώπινη ζωή, απάντησε, “Να
πεθάνει κανείς ενώ ευδοκιµεί.”
Ο ∆ιοκλής αποδίδει στον Αντισθένη τ’ ακόλουθα
αποφθέγµατα:
*Για το σοφό άνθρωπο, τίποτα δεν είναι παράξενο και
τίποτα απόµακρο.
*Ο ενάρετος άνθρωπος αξίζει ν’ αγαπιέται.
*Οι καλοί άνθρωποι είναι φίλοι.
*Είναι σωστό να κάνει κανείς τους γενναίους και τους
δίκαιους συµµάχους του.
*Η αρετή είναι ένα όπλο το οποίο ο άνθρωπος δεν µπορεί
να αποστερηθεί.
*Είναι προτιµότερο να µάχεσαι µε λίγους καλούς
ανθρώπους εναντίον όλων των διεφθαρµένων, παρά να µάχεσαι
µε πολλούς διεφθαρµένους εναντίον των ολίγων καλών
ανθρώπων.
*Κανείς πρέπει να δίνει προσοχή στους εχθρούς του διότι
είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θ’ ανακαλύψουν τα λάθη του.
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*Ο δίκαιος άνθρωπος πρέπει να θεωρείται µεγαλύτερης
αξίας από ένα συγγενή.
*Ό,τι είναι καλό είναι έντιµο, και ό,τι είναι κακό είναι
αισχρό.
*Να θεωρείς το κάθε τι που είναι κακό, ξένο.
Ο Αντισθένης πέθανε από κάποια ασθένεια. Όταν ήταν
άρρωστος τον επισκέφτηκε ο ∆ιογένης και του είπε, “∆εν έχεις
ανάγκη από ένα φίλο;” Μια άλλη φορά τον επισκέφτηκε ξανά
κρατώντας στο χέρι του ένα ξίφος· όταν ο Αντισθένης του είπε,
“Ποιος µπορεί να µε λυτρώσει απ’ αυτό το βάσανο;”, εκείνος,
δείχνοντάς του το ξίφος, είπε, “Αυτό µπορεί”. Αλλά ο
Αντισθένης επανήλθε λέγοντας “Είπα από το βάσανο, αλλά όχι
από τη ζωή.· ∆ιότι φαινόταν πως υπέµενε την ασθένεια
περισσότερο ήρεµα, λόγω της αγάπης του για τη ζωή.
Από τον Αντισθένη ξεκίνησαν τόσο οι Κυνικοί όσο και οι
Στωικοί. (16)
2: ∆ιογένης ο Σινωπεύς
Ο ∆ιογένης ο Σινωπεύς ή “Κύων” είναι ο διασηµότερος
Κυνικός φιλόσοφος. Έγινε γνωστός ως ∆ιογένης ο Κύων από τον
τρόπο που ζούσε και συµπεριφερόταν. Η αλχηµεία της
παράδοσης τον έχει µάλιστα µεταµορφώσει σε µυθικό “άγιο” της
φιλοσοφίας.
Ως προς την ηµεροµηνία της γέννησής του οι πηγές δε
συµφωνούν µεταξύ τους. Φέρεται ως γεννηθείς περίπου το 412
π.Χ., ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι γεννήθηκε το 399 ή το 400
π.Χ. Ένας θρύλος αναφέρει ότι ο ∆ιογένης γεννήθηκε την ηµέρα
που πέθανε ο Σωκράτης. Σχετικά µε το θάνατό του αναφέρεται
το έτος 323 π.Χ., αλλά και το 325 π.Χ. Επειδή η ηµεροµηνία
θανάτου του ∆ιογένη δεν ήταν ακριβώς γνωστή, ίσως και ο
∆ιογένης Λαέρτιος να παραθέτει κάποιο θρύλο γράφοντας ότι ο
θάνατος του ∆ιογένη στην Κόρινθο το 323 π.Χ., συµπίπτει
ακριβώς µε την ηµεροµηνία που ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε
στη Βαβυλώνα.
Όπως φαίνεται κι από τ’ όνοµά του, ο ∆ιογένης γεννήθηκε
στη Σινώπη, µια από τις περισσότερο ακµάζουσες ελληνικές
πόλεις του Ευξείνου Πόντου (Μαύρης Θάλασσας). Ο πατέρας
του, Ικεσίας, ήταν νοµισµατοκόπος, και λέγεται πως αυτό το
επάγγελµα δεν άρεσε στο ∆ιογένη. (10)
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Σύµφωνα µε το ∆ιογένη Λαέρτιο, ο Ικεσίας κατηγορήθηκε
για παραχάραξη του νοµίσµατος στη Σινώπη, και στην
κατηγορία συµπεριλήφθηκε και ο ∆ιογένης. Ο Ικεσίας
φυλακίστηκε ή εξορίστηκε κάπου, ενώ ο ∆ιογένης κατέφυγε
στην Αθήνα.. Λέγεται πως πήρε µαζί του και το δούλο του,
Μάνη, τον οποίο όµως απελευθέρωσε όταν έφτασαν στην
Αθήνα, λέγοντας, “Αφού ο Μάνης µπορεί να ζήσει χωρίς το
∆ιογένη, γιατί όχι ο ∆ιογένης χωρίς το Μάνη;”
Κατ’ άλλους ο ∆ιογένης ο Σινωπεύς ήλθε πιθανώς στην
Αθήνα ως πολιτικός εξόριστος µετά την κατάληψη της
Αθηναϊκής επαρχίας της Σινώπης από τον Πέρση σατράπη
∆ατάµη, το 370 π.Χ.
Πολύ γρήγορα, ο ∆ιογένης εντυπωσιάστηκε από την
ασκητική διδασκαλία του Αντισθένη και ζήτησε να γίνει
µαθητής του. Λέγεται πως ο Αντισθένης δεν τον δεχόταν και
µάλιστα ότι τον χτύπησε µ’ ένα ραβδί για να τον αποµακρύνει.
Ο ∆ιογένης, όµως, επέµεινε περισσότερο, µέχρι που ο
Αντισθένης δέχτηκε να γίνει ο µέντοράς του. Σύντοµα ο
∆ιογένης ξεπέρασε το δάσκαλό του, όχι µόνο σε φήµη, αλλά και
στην αυστηρότητα του τρόπου ζωής. Θεωρείται το αρχέτυπο των
Κυνικών, και µάλιστα πολλοί του αποδίδουν την καθιέρωση του
Κυνικού τρόπου ζωής, αν και ο ίδιος αναγνωρίζει το χρέος του
στον Αντισθένη.
Εκτός από την προφορική διδασκαλία, ο ∆ιογένης φέρεται να
είχε και µια µάλλον εκτεταµένη συγγραφική δραστηριότητα. Ο
∆ιογένης Λαέρτιος παρέχει έναν κατάλογο συγγραµµάτων που
αποδίδονται σ’ αυτόν, απαρτιζόµενο από δεκατρείς διαλόγους,
επτά τραγωδίες, και επιστολές. Σ’ ένα δεύτερο, µικρότερο
κατάλογο, µε διαφορετικούς τίτλους, ο ∆ιογένης Λαέρτιος
απαριθµεί δεκατρείς εργασίες, εκτός από τις επιστολές. Στο
δεύτερο κατάλογο δεν αναφέρονται τραγωδίες. Τίποτα, όµως,
απ’ αυτά δεν διασώζεται.
Οι ιστορίες που γράφτηκαν για το ∆ιογένη, µε τις όποιες
υπερβολές, είναι πιθανόν αληθινές· σε κάθε περίπτωση
απεικονίζουν τη λογική συνέπεια του χαρακτήρα του. Για να
καταδείξει την ελευθερία του από υλικές ανάγκες, ζούσε σ’ ένα
πιθάρι που λέγεται ότι ανήκε στο ναό της Κυβέλης. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο σκληραγωγούσε τον εαυτό του και στις εναλλαγές του
καιρού. Το µόνο πράγµα που διέθετε ήταν ένα ξύλινο κύπελλο,
το οποίο όµως κατέστρεψε όταν είδε ένα αγόρι να πίνει νερό µε
τις χούφτες του. Απέρριψε τη φήµη και την τιµή, αλλά η επίδειξη
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του ασκητισµού του ήταν τόσο καινούργια για τους Έλληνες
ώστε προσήλκυσε µεγάλη προσοχή και πολλοί έφτασαν να τον
θεωρούν εξαιρετικά σοφό. (10)
Ο ∆ιογένης, γενικότερα γνωστός ως “∆ιογένης ο Κυνικός”,
είναι µια από τις πιο εντυπωσιακές φιγούρες της Ελληνικής
ιστορίας. Η προσωπικότητά του µε τις εκκεντρικότητές της, το
τραχύ του χιούµορ, η αυθεντικότητά του και η τολµηρή
αντίστασή του στην κοινοτοπία έχει εξάψει µε εξαιρετική
δύναµη τη λαϊκή φαντασία
Σ’ ένα ταξίδι του στην Αίγινα, ο ∆ιογένης συνελήφθη από
πειρατές κάτω από τις διαταγές του Σκιρπάλου και στάλθηκε
στην Κρήτη όπου και εκτέθηκε για πώληση. Ο Μένιππος, στο
έργο του «Η Πώληση του ∆ιογένη», γράφει πως όταν ο
πλειστηριάζων του απαγόρευσε να καθίσει κάτω, ο ∆ιογένης του
απάντησε, «∆εν υπάρχει διαφορά, διότι σε οποιαδήποτε θέση κι
αν κείτονται τα ψάρια θα βρουν τους αγοραστές τους.» Και
συµπλήρωσε πως απορούσε που οι άνθρωποι όταν επρόκειτο ν’
αγοράσουν µια κανάτα ή ένα πιάτο το κτυπούσαν για να
διαπιστώσουν αν ο ήχος που κάνει επιβεβαίωνε την ποιότητά
τους, αλλά όταν επρόκειτο γι’ ανθρώπους αρκούνταν απλά στο
να κοιτάξουν την εξωτερική τους εµφάνιση.
Όταν ο πλειστηριάζων τον ρώτησε σε τι πράγµα ήταν
ειδικευµένος, ο ∆ιογένης απάντησε, «Στο να διοικώ ανθρώπους.»
Λέγοντας αυτό, επέδειξε έναν Κορίνθιο ντυµένο πολυτελώς,
ονόµατι Ξενιάδη, λέγοντας, «Πούλησέ µε σ’ αυτόν τον άνδρα,
χρειάζεται αφεντικό.»
Ο Ξενιάδης, εντυπωσιασµένος από το πνεύµα του ∆ιογένη,
που τονιζόταν αλλά και κρυβόταν πίσω από την παράξενη
εξωτερική του εµφάνιση, τον αγόρασε παίρνοντάς τον µαζί του
στην Κόρινθο. Εκεί του εµπιστεύτηκε το νοικοκυριό του και του
ανέθεσε την ανατροφή των δύο γιων του. Ο ∆ιογένης φέρεται να
είπε στον Ξενιάδη, «Πρέπει να µε υπακούεις, παρόλο που είµαι
σκλάβος· διότι εάν ο γιατρός ή ο καπετάνιος πλοίου βρίσκονταν
υπό δουλεία, θα υπακούονταν.»
Ο ∆ιογένης εκτελούσε τα καινούργια του καθήκοντα µε
τέτοια επιτυχία που ο Ξενιάδης συνήθιζε να λέει στους γύρω του,
«Ένας έντιµος µεγαλοφυής µπήκε στο σπίτι µου.» (17)
Ο Εύβουλος, στο βιβλίο του µε τον τίτλο «Η πώληση του
∆ιογένη», µας περιγράφει πώς ο Κυνικός φιλόσοφος
διαπαιδαγωγούσε τους γιους του Ξενιάδη. Τους µάθαινε ν’
αποστηθίζουν πολλά χωρία από ποιητές, ιστορικούς και από τα
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κείµενα του ίδιου του ∆ιογένη. Τους ασκούσε µε κάθε τρόπο στο
ν’ αποκτήσουν καλή µνήµη. Στο σπίτι τους µάθαινε να
αυτοεξυπηρετούνται και να είναι ευχαριστηµένοι µε λιτό φαγητό
και νερό. Τους µάθαινε να κόβουν τα µαλλιά τους κοντά και να
µην τα στολίζουν, να σκεπάζονται µε ελαφρά σκεπάσµατα, να
περπατούν ξυπόλητοι, σιωπηλοί, χωρίς να κοιτάζουν γύρω τους
στους δρόµους. Επίσης τους έπαιρνε µαζί του στο κυνήγι. Τα
παιδιά έτρεφαν µεγάλο σεβασµό για το ∆ιογένη και ζητούσαν
χάρες από τους γονείς τους γι’ αυτόν.
Εκτός από τις µελέτες τους, ο ∆ιογένης τους δίδαξε ιππασία,
σκοποβολή, σφαιροβολία, και ακοντισµό. Αργότερα, όταν
έφτασαν σε ηλικία για το σχολείο της παλαίστρας, δεν επέτρεπε
στο δάσκαλο να τους δώσει πλήρη αθλητική εκπαίδευση, αλλά
µόνο τόση ώστε να τους κρατάει σε καλή φυσική κατάσταση.
Ο Κλεοµένης, στο έργο του αναφορικά µε τους παιδαγωγούς,
γράφει ότι οι φίλοι του ∆ιογένη ήθελαν να τον εξαγοράσουν,
αλλά αυτός τους αποκάλεσε µωρούς· διότι τους είπε, τα
λιοντάρια δεν είναι σκλάβοι αυτών που τα τρέφουν, αλλά
µάλλον αυτοί που τα τρέφουν βρίσκονται στο έλεος των
λιονταριών. ∆ιότι ο φόβος είναι το στίγµα του δούλου, ενώ τα
άγρια θηρία κάνουν τους ανθρώπους να τα φοβούνται.
Στην Κόρινθο ο ∆ιογένης έζησε το υπόλοιπο της ζωής του,
την οποία αφιέρωσε αποκλειστικά στο να κηρύττει τα δόγµατα
της ενάρετης αυτοκυριαρχίας.
Στα Ίσθµια (µια από τις τέσσερις µεγάλες πανελλήνιες γιορτές
του αρχαίου κόσµου) δίδασκε σε µεγάλα ακροατήρια που
στράφηκαν προς αυτόν µετά το θάνατο του Αντισθένη. Πολύ
πιθανόν να ήταν κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας γιορτής που ο
Μέγας Αλέξανδρος συνάντησε τον πλανόδιο φιλόσοφο στην
αγορά. Ο Αλέξανδρος, που θαύµαζε το ∆ιογένη, τον ρώτησε
πώς µπορούσε να τον βοηθήσει. Η παροιµιώδης απάντηση που
έδωσε ο φιλόσοφος ήταν, “κάνε πιο πέρα γιατί µου κρύβεις τον
ήλιο”! Εντυπωσιασµένος απ’ αυτή την απάντηση, ο Αλέξανδρος
φέρεται να είπε: “Αν δεν ήµουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να είµαι
ο ∆ιογένης.”
Ο ∆ιογένης δίδαξε ότι για να πραγµατώσει κανείς την αρετή,
έπρεπε να περιφρονήσει όλες τις φυσικές απολαύσεις· ότι ο
πόνος και η πείνα βοηθούσαν θετικά στην επιδίωξη του καλού·
ότι η τεχνητή κοινωνική εξέλιξη ήταν ασυµβίβαστη µε την
αλήθεια και την καλοσύνη· ότι ηθικοποίηση σηµαίνει επιστροφή
στη φύση και στην απλότητα. Για να τονίσει τα σοβαρά
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µηνύµατά του χρησιµοποιούσε το µοναδικό καυστικό χιούµορ
που τον διέκρινε. Η νοοτροπία του αυτή ήταν βασισµένη στην
περιφρόνηση που ένιωθε ο ∆ιογένης για µεγάλο µέρος της
ανθρώπινης συµπεριφοράς, θεωρώντας την ως ανοησία,
προσποίηση, µαταιοδοξία, αυταπάτη και ανειλικρίνεια µε στόχο
την κοινωνική προβολή.
Το ταλέντο του ∆ιογένη στο να υποτιµά τις κοινωνικές και
θρησκευτικές παραδόσεις και να υπονοµεύει την πολιτική
δύναµη µπορεί να παρερµηνευτεί ως εντελώς αρνητική στάση.
Αυτό όµως θα ήταν λάθος. Ο ∆ιογένης είναι µεν σαφώς
εριστικός, αλλά είναι τέτοιος για χάρη της προαγωγής της
λογικής και της αρετής. Τελικά, για να ζει ο άνθρωπος σύµφωνα
µε τη φύση πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε τη λογική. Ο ∆ιογένης
δυσκολευόταν να βρει τέτοιους ανθρώπους, και εκφράζει τα
συναισθήµατά του για τη δυσκολία αυτή µε θεατρικό τρόπο,
δηλαδή κρατώντας το φανάρι του µέρα µεσηµέρι.
Ως άστεγος και πάµπτωχος εξόριστος, ο ∆ιογένης βίωσε τις
χειρότερες ατυχίες για τις οποίες γράφουν οι τραγικοί, κι όµως
επέµενε ότι έζησε µια καλή ζωή. Έλεγε πως στη τύχη αντέτασσε
το κουράγιο, στη συµβατικότητα τη φύση και στο πάθος τη
λογική.
Περπατούσε ξυπόλυτος στο χιόνι και κυλούσε το πιθάρι του
στην άµµο µέσα στο καυτό καλοκαίρι. Πίστευε πως η ικανότητα
να ζει κανείς χωρίς τα µέσα που λανθασµένα εκλαµβάνονται ως
απαραίτητα είναι απελευθερωτική και ωφέλιµη. Είναι επίσης ένα
χρήσιµο µάθηµα. Σύµφωνα µε το ∆ιογένη Λαέρτιο, ο Κυνικός
∆ιογένης συνήθιζε να λέει ότι ακολουθούσε το παράδειγµα των
εκπαιδευτών χορωδιών, οι οποίοι έθεταν τη νότα λίγο ψηλότερα,
για να βεβαιώσουν ότι οι υπόλοιποι θα έπρεπε να χτυπήσουν τη
σωστή νότα.
Κατηγορήθηκε, όµως, ότι έφτανε σε απαράδεκτες ακρότητες
στην επιδίωξη αυτών των ιδεών. Πολύ πιθανό να δυσφηµίστηκε
και από την αναµφίβολη ανηθικότητα κάποιων από τους
διαδόχους του. Σε κάθε περίπτωση, όµως, κανείς δεν µπορεί ν’
αµφισβητήσει ότι
ο ∆ιογένης έζησε µια αυστηρή ζωή
αυτοκυριαρχίας και εγκράτειας. Επέζησε µε µια πολύ απλή
δίαιτα και διακρίθηκε για την περιφρόνησή του στα πλούτη και
την πολυτέλεια.
Είναι εντυπωσιακό ότι, τόσο στην αρχαιότητα όσο και στη
σύγχρονη εποχή, η προσωπικότητα του ∆ιογένη γοήτευσε
διάσηµους γλύπτες και ζωγράφους. Αρχαίες προτοµές του
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φυλάσσονται στα Μουσεία του Βατικανού, του Λούβρου και του
Καπιτωλίου. Η συνάντηση του ∆ιογένη µε τον Αλέξανδρο
παρουσιάζεται σε µια αρχαία µαρµάρινη αναπαράσταση που
βρέθηκε στη Villa Alban. ∆ιάφορα επεισόδια από τη ζωή του
∆ιογένη έχουν ζωγραφίσει οι Rubens, Jordaens, Steen, Van der
Werff, Jeaurat, Salvator Rosa και Karel Dujardin. (18)
Οι Κυνικοί συχνά αναφέρονταν στην αντιπαράθεση του
Μεγάλου Αλεξάνδρου µε το ∆ιογένη, δίνοντας έµφαση στο
γεγονός ότι αυτή δεν έλαβε µέρος στο παλάτι του πρώτου αλλά
στο δρόµο, στην ύπαιθρο. Ο βασιλιάς στέκεται όρθιος ενώ ο
∆ιογένης κάθεται στο βαρέλι του. Ο ∆ιογένης διατάζει τον
Αλέξανδρο να φύγει από µπροστά του για να µην του κρύβει τον
ήλιο. ∆ιατάζοντας τον Αλέξανδρο να κάνει στην άκρη, ούτως
ώστε το φως του ήλιου να φτάνει στο ∆ιογένη, είναι µια
παραδοχή της άµεσης και φυσικής σχέσης που έχει ο φιλόσοφος
µε τον ήλιο σε αντίθεση µε τη µυθική γενεαλογία που θέλει το
βασιλιά να κατάγεται από ένα θεό και να είναι, υποτίθεται, η
προσωποποίηση του ήλιου. (19)
Ένας άλλος θρύλος αναφέρει ότι κάποτε ο Μέγας
Αλέξανδρος είχε βρει το ∆ιογένη να ψάχνει επισταµένως µέσα σ’
ένα σωρό από ανθρώπινα οστά. “Τι κάνεις εκεί;” τον ρώτησε ο
Αλέξανδρος. “Ψάχνω για τα οστά του πατέρα σου, αλλά δεν
µπορώ να τα διακρίνω από εκείνα ενός σκλάβου”, απάντησε ο
∆ιογένης.
Όταν ο Αλέξανδρος κάποτε τον ρώτησε: “Με φοβάσαι;” Ο
∆ιογένης απάντησε, “Γιατί, τι είσαι εσύ; Καλό πράγµα ή κακό;”
“Καλό πράγµα”, απάντησε ο Αλέξανδρος.
“Ποιος, λοιπόν φοβάται από το καλό;” είπε ο ∆ιογένης.
Οι αναφορές στη φιλοσοφία του ∆ιογένη είναι λιγότερο
πενιχρές απ’ ότι οι αναφορές στην ίδια του την ύπαρξη. Έλεγε
ότι εκείνοι που είναι συνηθισµένοι σε µια ζωή γεµάτη
απολαύσεις αηδιάζουν όταν αντικρίζουν το αντίθετο, κι εκείνοι
που έχουν συνηθίσει στην έλλειψη πολυτέλειας αντλούν
ευχαρίστηση από την περιφρόνησή της. Είχε πει ότι οι κακοί
άνθρωποι υποτάσσονται στη λαγνεία τους όπως οι δούλοι στ’
αφεντικά τους. Αποκαλούσε τους δηµαγωγούς, “λακέδες του
λαού”.
Ο εκκεντρικός πλανόδιος φιλόσοφος µε την αιχµηρή γλώσσα
σύστηνε τον εαυτό του λέγοντας: «Είµαι ο ∆ιογένης ο Κύων.
Πλησιάζω τους καλούς, γαβγίζω τους άπληστους, και δαγκώνω
τους παλιανθρώπους.»
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Όπως είναι γνωστό, ο ∆ιογένης χρησιµοποιούσε το φανάρι
στο φως της ηµέρας, ψάχνοντας να βρει έναν πραγµατικό
(έντιµο) άνθρωπο.
Ο ∆ιογένης υπήρξε µια πραγµατική ιστορική φιγούρα, αλλά η
ζωή του έγινε τέτοιος θρύλος που εξελίχτηκε σ’ ένα µύθο καθώς
ανέκδοτα, σκάνδαλα, κ.λ.π. προστέθηκαν στην πραγµατική του
ζωή. Για την αληθινή ζωή του δεν γνωρίζουµε πολλά, όµως είναι
ξεκάθαρο ότι ο ∆ιογένης έγινε ένας φιλοσοφικός ήρωας, τονίζει
ο Foucault. Τόσο εξαιρετική ήταν η αυστηρότητα και απλότητα
της ζωής του ∆ιογένη, ώστε οι Στωικοί αργότερα θα τον
αποκαλούσαν τέλειο άνθρωπο και σοφό. Συνήθιζε να λέει, “O
άνθρωπος έχει περιπλέξει κάθε απλό δώρο των θεών.”
Κάποτε, κατά τη διάρκεια αθλητικών αγωνισµάτων και
ιπποδροµιών στα Ίσθµια, ο ∆ιογένης – ο οποίος ενοχλούσε τους
πάντες µε τις ειλικρινείς παρατηρήσεις του – πήρε ένα στεφάνι
από δάφνη και το έβαλε στο κεφάλι του, σα να είχε νικήσει σε
κάποιο αθλητικό αγώνισµα. Οι κριτές χάρηκαν γι’ αυτή την
κίνηση διότι νόµισαν ότι, επιτέλους, βρήκαν µια καλή
δικαιολογία για να τον τιµωρήσουν, να τον αποµακρύνουν και να
απαλλαγούν απ’ αυτόν. Ο ∆ιογένης όµως τους εξήγησε ότι έβαλε
το στεφάνι στο κεφάλι του διότι είχε κερδίσει µια πολύ πιο
δύσκολη νίκη – εναντίον της φτώχειας, της εξορίας, της
επιθυµίας και των κακοηθειών του – από τους αθλητές που είχαν
νικήσει στην πάλη, στο τρέξιµο ή στη δισκοβολία.
Αργότερα κατά τη διάρκεια των αγώνων, όταν ο ∆ιογένης
είδε δύο άλογα να µάχονται και να κλωτσάνε το ένα το άλλο, και
τελικά το ένα να το βάζει στα πόδια, πήρε ένα στεφάνι και το
έβαλε στο άλογο που έµεινε στη θέση του. Αυτές οι δυο
τοποθετήσεις εγείρουν το ερώτηµα: “Τι σηµαίνει όταν βραβεύεις
κάποιον αθλητή µε στεφάνι, στα Ίσθµια;” ∆ιότι εάν το στεφάνι
αποδίδεται σε κάποιον για µια ηθική νίκη, τότε ο ∆ιογένης
δικαιούται να βραβευτεί. Εάν όµως είναι ζήτηµα ανώτερης
φυσικής δύναµης, τότε δεν υπάρχει λόγος το άλογο να µη λάβει
το στεφάνι.(19) Αυτή ήταν µια συνηθισµένη τεχνική διδασκαλίας
των Κυνικών, δηλαδή να µεταθέτουν τον κανόνα από το πεδίο
όπου ήταν αποδεκτός σ’ ένα πεδίο που δεν ήταν,
καταδεικνύοντας µε τον τρόπο αυτό το πόσο αυθαίρετος ήταν ο
κανόνας.
Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα σχετικά µε τη ζωή του ∆ιογένη,
που όµως δεν επιβεβαιώνονται πάντα ιστορικά. Ένα
χαρακτηριστικό είναι το επόµενο:
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Μια µέρα ο ∆ιογένης έστειλε κάλεσµα για να συγκεντρωθούν
άνδρες, κι όταν µαζεύτηκε πλήθος τους κυνήγησε κτυπώντας
τους µε το µπαστούνι του! Η εξήγησή του ήταν: “Εγώ κάλεσα
ανθρώπους κι όχι παλιανθρώπους.” (20)
Όταν ρωτήθηκε σε ποιο µέρος της Ελλάδας υπάρχουν
καλοί άνδρες, απάντησε: «Καλοί άνδρες, πουθενά, αλλά καλοί
νέοι στη Λακεδαίµονα.»
Κι όταν µια µέρα συζητούσε επί σοβαρού θέµατος κι
ελάχιστοι τον άκουγαν, άρχισε να σφυρίζει· τότε, καθώς πλήθος
µαζεύτηκε αµέσως γύρω του, τους επέπληξε λέγοντας, «εσείς
σπεύδετε µε όλη σας τη σοβαρότητα για ν’ ακούσετε ανοησίες,
αλλά είστε πολύ αργοί και περιφρονητικοί όταν το θέµα είναι
σοβαρό.»
Όταν ρωτήθηκε ποιανού ζώου το δάγκωµα είναι το
χειρότερο, λέγεται πως απάντησε: «Ανάµεσα στα άγρια, του
συκοφάντη, και ανάµεσα στα ήµερα του κόλακα.»
Ο ∆ιογένης θεωρούσε τις οµιλίες του Πλάτωνα ως χάσιµο
χρόνου. Ο Πλάτων είχε δώσει τον ορισµό του ανθρώπου ως
“άπτερο δίποδο”, και είχε επαινεθεί πολύ γι’ αυτό. Κάποτε ο
∆ιογένης µάδησε ένα πτηνό και το έφερε στην αίθουσα οµιλιών
του Πλάτωνα µε τις λέξεις, “Αυτός είναι ο άνθρωπος του
Πλάτωνα.” Σαν συνέπεια αυτού του συµβάντος, στον ορισµό του
Πλάτωνα προστέθηκε, “µε πλατιά επίπεδα νύχια.” (20)
Αναφέρεται ότι ο ∆ιογένης ποδοπάτησε τα χαλιά του
Πλάτωνα, λέγοντας, “Ποδοπατώ την αλαζονεία του Πλάτωνα”, ο
οποίος απάντησε, “Ναι ∆ιογένη, µε αλαζονεία άλλου είδους.” (20)
Απαντώντας στον Πλάτωνα που τον αποκαλούσε ‘σκύλο’
κατά πρόσωπο, ο ∆ιογένης είπε, “Αυτό είναι αλήθεια, διότι, όπως
ο σκύλος, επιστρέφω ξανά και ξανά σ’ εκείνους που προσπάθησαν
να µε αποµακρύνουν.”
Αναφέρεται πως ο Πλάτων έλεγε για τον ∆ιογένη: «Αυτός ο
άνδρας είναι ο Σωκράτης που τρελάθηκε.»
Όταν κάποιος δήλωσε ότι η ζωή είναι ένα κακό, ο
∆ιογένης είπε, “Όχι η ίδια η ζωή, αλλά το να ζει κανείς µε κακό
τρόπο.”
Σε άλλον που διαµαρτυρήθηκε ότι δεν ήταν επιδεκτικός στη
µελέτη της φιλοσοφίας, απάντησε, “Γιατί λοιπόν ζεις, αφού δεν
ενδιαφέρεσαι να µάθεις πώς να ζεις σωστά;”
Όταν είδε ένα νέο στολισµένο εξεζητηµένα, του είπε, “Αν
στολίστηκες για άνδρες είσαι ένας ηλίθιος· αν στολίστηκες για
γυναίκες, είσαι ένας δούλος.”
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Κι όταν είδε ένα µουσικό να χορδίζει την άρπα, του είπε,
“∆εν ντρέπεσαι να δίνεις στο ξύλο εναρµονισµένους ήχους, τη
στιγµή που απέτυχες να εναρµονίσεις την ψυχή µε τη ζωή σου;”
Φέρεται, επίσης, να είπε πως «αποτελεί έκπληξη το ότι οι
διανοητές ερευνούν τα ηθικά ελλείµµατα του Οδυσσέα, όµως
έχουν παντελή άγνοια των δικών τους.»
Περιγελούσε τους ρήτορες που στους λόγους των έκαναν
πολύ θόρυβο περί δικαιοσύνης αλλά ουδέποτε την εφάρµοσαν
στη ζωή τους.
Έλεγε ότι οι άνθρωποι αγωνίζονται να ξεπεράσουν ο ένας τον
άλλο σε υλικά αποκτήµατα, αλλά κανένας δεν αγωνίζεται να
γίνει καλύτερος και αληθινός.
Αναρωτιόταν γιατί οι µαθηµατικοί παρατηρούσαν τον ήλιο
και τη σελήνη, αλλά παράβλεπαν ζητήµατα µέσα τους και γύρω
τους. Απορούσε επίσης που οι φιλάργυροι καταδίκαζαν
φαινοµενικά το χρήµα, ενώ το αγαπούσαν υπερβολικά.
Συνήθιζε ν’ αποδοκιµάζει εκείνους που επαινούσαν τους
έντιµους άνδρες που ήταν υπεράνω χρηµάτων, ενώ οι ίδιοι
ζήλευαν τους πολύ πλούσιους. Όσο για το βασιλιά, ο ∆ιογένης
έλεγε πως ήταν το πιο αχρείο πρόσωπο, διότι ενώ κολυµπούσε
στο χρήµα, εν τούτοις φοβόταν τη φτώχεια.
Θύµωνε υπερβολικά που οι άνθρωποι θυσίαζαν στους θεούς
για να εξασφαλίσουν καλή υγεία, και στο µέσον της θυσίας
έτρωγαν υπερβολικά υπονοµεύοντας την υγεία τους.
Συχνά επέπληττε τους ανθρώπους για τις προσευχές τους,
λέγοντας ότι ζητούσαν µάλλον αυτά στα οποία οι άνθρωποι
απέδιδαν αξία κι όχι αυτά που ήταν πραγµατικά ωφέλιµα γι’
αυτούς.
Έλεγε πως «πολύτιµα πράγµατα ανταλλάσσονταν µε πράγµατα
άνευ αξίας, και τανάπαλιν. Σε κάθε περίπτωση, ένα άγαλµα πιάνει
τρεις χιλιάδες δραχµές, ενώ ένα κιλό αλεύρι πωλείται για δύο
χάλκινα κέρµατα.»
Πίστευε ότι «όλα τα πράγµατα ανήκουν στους θεούς. Οι σοφοί
είναι φίλοι των θεών, και οι φίλοι έχουν τα πάντα κοινά.
Εποµένως όλα τα πράγµατα ανήκουν στους σοφούς.»
Όταν έβλεπε ερµηνευτές ονείρων και µάντεις καθώς κι
αυτούς που τους συµβουλεύονταν, ή εκείνους που ήταν
φουσκωµένοι µε την έπαρση του πλούτου, σκεπτόταν πως δεν
υπήρχε πιο ηλίθιο ζώο από τον άνθρωπο. Επέµενε ότι για να
ζούµε σωστά χρειαζόµαστε λογική και εγκράτεια.
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Συχνά δήλωνε µεγαλοφώνως ότι οι θεοί είχαν δώσει στους
ανθρώπους τα µέσα για να ζουν εύκολα, αλλά αυτό έχει
παραβλεφτεί διότι οι άνθρωποι αναζητούν µελωµένα γλυκίσµατα,
καλλυντικές αλοιφές και τα παρόµοια. Έτσι, σ’ έναν άνθρωπο που
είδε να του δένει ο δούλος του τα παπούτσια, είπε, «∆εν έχεις
αποκτήσει πλήρη µακαριότητα, εκτός εάν σου σκουπίσει και τη
µύτη· κι αυτό θα έλθει, όταν έχεις χάσει τη χρήση των χεριών
σου.» (17)
Όταν έτρωγε το πρωινό του µ’ ελιές ανάµεσα στις οποίες του
είχαν βάλει κι ένα γλυκό, το πέταξε µακριά λέγοντας, «Ξένε,
φύγε από το µονοπάτι του πρίγκιπα.» Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι
απολάµβανε την τροφή του µε περισσότερη ευχαρίστηση από
τους πλούσιους.
Όταν κάποτε ένας νέος µε θηλυπρεπή ενδυµασία του έθεσε
ένα ερώτηµα, ο ∆ιογένης αρνήθηκε ν’ απαντήσει, εκτός εάν
σήκωνε τη ρόµπα του για να δείξει αν ήταν άνδρας ή γυναίκα!
Όταν κάποιος του είπε, «οι περισσότεροι άνθρωποι γελούν
µαζί σου», η απάντησή του ήταν, «πολύ πιθανόν οι γάιδαροι να
γελούν µ’ αυτούς· αλλά όπως δεν τους νοιάζει για τα γαϊδούρια,
ούτε και µένα µε νοιάζει γι’ αυτούς.»
Ήταν µοναδικός στο να µιλάει περιφρονητικά για τους
συγχρόνους του. Αποκαλούσε τη σχολή του Ευκλείδη χολαιµική.
Τις ∆ιονυσιακές εκδηλώσεις τις αποκαλούσε “πανηγυράκια για
ηλιθίους”. Όταν ο Λυσίας ο φαρµακοποιός τον ρώτησε αν
πιστεύει στους θεούς, ο ∆ιογένης απάντησε, «πώς µπορώ να
πιστεύω, όταν βλέπω έναν άθλιο σαν και σένα εγκαταλειµµένο
από τους θεούς;»
Παρόλη, όµως, την προκλητική συµπεριφορά του, οι
Αθηναίοι τον αγαπούσαν. Λέγεται πως όταν ένας νέος του
έσπασε το πιθάρι, οι Αθηναίοι τον ξυλοκόπησαν, ενώ
προσέφεραν στο ∆ιογένη ένα άλλο.
Ο ∆ιονύσιος ο Στωικός γράφει ότι µετά τη Μάχη της
Χαιρώνειας ο ∆ιογένης συνελήφθη και σύρθηκε στο βασιλιά της
Μακεδονίας Φίλιππο. Όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν, απάντησε,
«Ένας κατάσκοπος στην ακόρεστη πλεονεξία σου.» Ο Φίλιππος
τον θαύµασε για την απάντησή του αυτή και τον άφησε
ελεύθερο. (17)
Ο ∆ιογένης πίστευε ότι τίποτα στη ζωή δεν είχε πιθανότητα
επιτυχίας χωρίς επίπονη άσκηση και ότι µ’ αυτή ο άνθρωπος
µπορεί να πετύχει οτιδήποτε. Έτσι, αντί για άχρηστες επιδιώξεις,
οι άνθρωποι θα έπρεπε να διαλέγουν αυτές που εισηγείται η
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φύση, ώστε να µπορούν να ζουν ευτυχισµένοι. Όµως, τέτοια
είναι η τρέλα τους ώστε επιλέγουν να είναι δυστυχισµένοι.
Προτιµούσε την ελευθερία περισσότερο από οτιδήποτε άλλο,
και προσπαθούσε να ζει όπως ο Ηρακλής, µη παρέχοντας καµία
εξουσία στη συµβατικότητα αλλά επιτρέποντας απόλυτο
δικαίωµα στη φύση.
Ο ∆ιογένης ήταν το πρώτο άτοµο που σκέφτηκε και είπε,
“Είµαι πολίτης ολόκληρου του κόσµου”, παρά πολίτης µιας
συγκεκριµένης πόλης ή κράτους. Έτσι, κατά κάποιον τρόπο,
εφεύρε την ιδέα του κοσµοπολιτισµού. (5)
Σχετικά µε τον “Κοσµοπολιτισµό”, αυτός µπορεί να γίνει
κατανοητός αν εκληφθεί περισσότερο σαν οξύµωρο παρά σαν
µια επακριβής απάντηση. Το να είναι κανείς πολίτης σηµαίνει το
ν’ ανήκει σε µια πόλη, να είναι µέλος µιας συγκεκριµένης
κοινωνίας µε όλα τα ωφελήµατα και τις υποχρεώσεις που αυτό
συνεπάγεται. Ο ∆ιογένης, όµως, όταν ερωτούνταν από πού
κατάγεται, απαντούσε, “Είµαι πολίτης του κόσµου.” Συνεπής µε
την απάντησή του, αποκήρυξε τα καθήκοντά του προς τους
συµπατριώτες του από τη Σινώπη και αρνήθηκε το δικαίωµα να
βοηθηθεί απ’ αυτούς. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι ο
∆ιογένης δε λέει ότι είναι άπολις – χωρίς πόλη – απλά δηλώνει
υποταγή στον Κόσµο, ή στο Σύµπαν. Για τον Κυνικό φιλόσοφο,
οι περιορισµοί της υπηκοότητας και οι αποκλεισµοί που αυτοί
συνεπάγονταν ήταν παράλογοι, και µε τον Κοσµοπολιτισµό
ζητούσε να τους καταργήσει ανοίγοντας τα πολιτικά προνόµια σε
όλους.
Τελικά ο Κοσµοπολιτισµός του ∆ιογένη αναθεωρεί την
παραδοσιακή αντίληψη των πολιτικών καθηκόντων του ατόµου.
Έτσι ο Κυνικός είναι απελευθερωµένος να ζήσει σύµφωνα µε τη
Φύση και όχι σύµφωνα µε τους νόµους και τις συµβατικότητες
της Πόλης. Η παραδοσιακή πόλη δεν απορρίπτεται, απλά
αντικαθίσταται. Έτσι λοιπόν, ο Κοσµοπολιτισµός του ∆ιογένη
αντιπροσωπεύει µια πρώτη εισήγηση ότι ο δεσµός του ατόµου
προς την ανθρωπότητα πρέπει να είναι ισχυρότερος του δεσµού
προς το κράτος. Στα πλαίσια της πολιτικής φιλοσοφίας, οι
Κυνικοί µπορούν
να θεωρηθούν ως πρωτουργοί του
Αναρχισµού. Αφού οι άνθρωποι είναι και λογικοί και µπορούν
να καθοδηγηθούν από τη Φύση, συνεπάγεται ότι ελάχιστη
ανάγκη έχουν για νοµικούς κώδικες ή πολιτικούς δεσµούς. Η
ιδέα του να ζει κανείς σύµφωνα µε τη Φύση έχει σπουδαίες
ηθικές παραµέτρους, και µπορεί να θεωρηθεί σαν πρόδροµος
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της Στωικής αντίληψης ότι η Φύση είναι ταυτόσηµη του
Κόσµου ή Σύµπαντος.
Οποιαδήποτε κι αν είναι η γνώµη που έχει κανείς για τον
Κυνισµό, πρέπει να οµολογήσουµε ότι τα σηµάδια του
βρίσκονται στα περισσότερα φιλολογικά και φιλοσοφικά
κείµενα. Ο ∆ιογένης της Σινώπης κυρίως εµφανίζεται σαν
χαρακτήρας σε φιλολογικές και φιλοσοφικές εκφράσεις. Ο
∆άντης, για παράδειγµα, τοποθετεί το ∆ιογένη µαζί µε άλλους
ενάρετους παγανιστές φιλοσόφους στο πρώτο επίπεδο της
κόλασης, ενώ ο Νίτσε ήταν λάτρης τόσο του ∆ιογένη όσο και
της Κυνικής νοοτροπίας. (7)
Ο ∆ιογένης είναι αναµφίβολα µια από τις πιο γνωστές µορφές
της αρχαιότητας. Όµως, όπως συµβαίνει και µε άλλες ιστορικές
προσωπικότητες, τα ίδια τα στοιχεία µιας εντυπωσιακής ιστορίας
έχουν περισσότερο επισκιάσει παρά φωτίσει την ηθική του. Η
αυτάρκεια που δίδαξε έχει ξεχαστεί, αλλά το πιθάρι επιβιώνει.
Ούτε ενδιαφέρεται κανείς να ερευνήσει προσεκτικά για ποιον
ακριβώς λόγο ζήτησε από τον Μ. Αλέξανδρο να παραµερίσει για
να µην του κρύβει τον ήλιο. Ακόµη και στην κλασσική
αρχαιότητα η φήµη του ∆ιογένη οφειλόταν κυρίως στο
ενδιαφέρον των Ελλήνων για την προσωπικότητα αυτή
καθεαυτή, εντελώς χωριστά από τη διδακτική της αξία. (5)
Για το θάνατο του ∆ιογένη υπάρχουν διάφορες πληροφορίες.
Οι ιστορικοί, όµως, δεν είναι βέβαιοι ούτε για το χρόνο ούτε για
τον τρόπο του θανάτου του. Πιστεύεται ότι πέθανε στην
Κόρινθο, από απλά γεράµατα, µετά από σχεδόν 90 χρόνια ζωής.
Οι Κορίνθιοι έστησαν στη µνήµη του µια κολόνα πάνω στην
οποία τοποθέτησαν ένα σκύλο από µάρµαρο Πάρου. (18)
Λέγεται ότι είχε προκύψει διαµάχη µεταξύ των µαθητών του
για το ποιος θα τον θάψει. Τελικά, µε εισήγηση ανδρών
επιρροής, θάφτηκε από τους γιους του Ξενιάδη δίπλα από την
πύλη που οδηγούσε στον Ισθµό. Στη συνέχεια συµπατριώτες του
από τη Σινώπη τον τίµησαν µε ορειχάλκινα αγάλµατα, κοντά στη
γιγαντιαία κολόνα µε το σκύλο, πάνω στα οποία χάραξαν την
ακόλουθη επιγραφή: «Ο χρόνος κάνει ακόµη και το χαλκό να
παλιώνει· αλλά τη δόξα σου, ω ∆ιογένη, η αιωνιότητα ποτέ δεν θα
καταστρέψει. ∆ιότι εσύ µόνος δίδαξες στους θνητούς το µάθηµα
της αυτάρκειας και το πιο εύκολο µονοπάτι της ζωής.»
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3: Κράτης ο Θηβαίος
Ο Κράτης γεννήθηκε στη Θήβα και ήταν γιος του Ασκώνδα.
Αναφέρεται ως ο διασηµότερος και πιο πιστός µαθητής του
∆ιογένη, αν και ο ιστορικός της φιλοσοφίας Ιππόβοτος
ισχυρίζεται πως ήταν µαθητής του Αχαιού σοφιστή
Βρύσωνα.(16) Άλλες πηγές (12) τον φέρουν και ως µαθητή του
πλατωνικού φιλοσόφου (µε πυθαγόρεια επένδυση) Ξενοκράτη.
Ο Κράτης γεννήθηκε µεταξύ του 368 και 365 π.Χ., πέθανε
µεταξύ του 288 και 285 π.Χ., και θάφτηκε στη Βοιωτία. (4) Με
τη ζωή του έδειξε πώς η ευτυχία σε δύσκολες στιγµές είναι
δυνατή για τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στη
φιλοσοφία.
Ο Κράτης καταγόταν από πλούσια οικογένεια, αλλά λέγεται
πως έχασε την περιουσία του µετά από τη Μακεδονική εισβολή.
Όµως, η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι θυσίασε την περιουσία του
για να είναι πιστός στις αρχές του. Λέγεται πως την
εµπιστεύτηκε σ’ έναν τραπεζίτη, µε την εντολή να την
παραχωρήσει στους γιους του αν αποδεικνύονταν ηλίθιοι, ή να
την µοιράσει στους φτωχούς εάν οι γιοι του αποδεικνύονταν
φιλόσοφοι. Πίστευε ότι οι φιλόσοφοι δεν έχουν ανάγκη από
χρήµατα και µάλιστα ότι το χρήµα είναι εµπόδιο στην
πραγµάτωση της φιλοσοφίας. Υπάρχει κι ένα ενδιαφέρον
ανέκδοτο για τον Κράτη που λέει πως όταν απάλλαξε τον εαυτό
του από την περιουσία του, θέλοντας να διακηρύξει τη νίκη του
πάνω στον πλούτο, έβαλε στο κεφάλι του ένα στεφάνι,
γιορτάζοντας την καινούργια του ζωή µε εκδήλωση χαράς. Η
νεοαποκτηθείσα φτώχεια ήταν για τον Κράτη η αρχή µιας
ευτυχισµένης ζωής – µιας ατέλειωτης γιορτής γεµάτης µε αστεία
και γέλια.(3)
Αφιέρωσε τη ζωή του στην απόκτηση αρετής και στη διάδοση
της ασκητικής αυτοκυριαρχίας. Ο Κράτης απέκτησε το
παρατσούκλι “Θυρεπανοίκτης” διότι είχε τη συνήθεια να
εισέρχεται στα σπίτια απρόσκλητος και να δίνει συµβουλές
στους ενοίκους. Τόση, µάλιστα, ήταν η συµπάθεια και η
εκτίµηση που πολλοί έτρεφαν προς αυτόν ώστε επέγραφαν στις
πόρτες των σπιτιών τους στα οποία είχε µπει: «Είσοδος Κράτητι
αγαθώ δαίµονι.» Απολάµβανε µεγάλου σεβασµού από τους
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Αθηναίους, οι οποίοι τον θεωρούσαν έναν καλό και εξαιρετικά
ενάρετο άνδρα.
Ο χαρακτήρας του Κράτη µοιάζει µε το χαρακτήρα του Ινδού
φιλοσόφου Siddhartha Gautama, δηλαδή του Βούδα. Στην
πραγµατικότητα, η Κυνική φιλοσοφία µοιάζει σε πολλά σηµεία
µε τη Βουδιστική. Για παράδειγµα, και οι δυο φιλοσοφίες
αρνούνται ότι οι απολαύσεις έχουν κάποια σχέση µε την αληθινή
ευτυχία. Επίσης, θεµελιώδης άποψη του ηθικού κώδικα και των
δύο φιλοσοφιών είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραµελεί το
σώµα για χάρη της ψυχής. Τελικά, το κοινό κρίσιµο σηµείο και
στις δυο φιλοσοφίες είναι η επάρκεια της αρετής για την
απόκτηση της ευτυχίας. (21)
«Εξασκήσου στο να µειώνεις τις ανάγκες σου, κι έτσι θα
έρχεσαι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Θεό», δίδασκε ο Κράτης.
Έλεγε, επίσης, ότι παρόλο που οι µάζες των ανθρώπων θέλουν
να έχουν στη ζωή τους τα ίδια αποτελέσµατα όπως οι Κυνικοί,
όταν διαπιστώσουν πόσο δύσκολος είναι ο δρόµος
αποµακρύνονται εντελώς απ’ αυτούς.
Όσο για τον κοσµοπολιτισµό του Κράτη, η επόµενη ρήση του
δεν αφήνει καµία αµφιβολία: «∆εν υπάρχει για µένα πύργος, ούτε
µία στέγη· οποιαδήποτε δε στεριά και πόλη και οικοδόµηµα είναι
κατάλληλο για να καταλύσω εκεί.»
«Ο νόµος είναι ένα καλό πράγµα», έλεγε ο Κράτης, «αλλά όχι
τόσο καλό όσο η φιλοσοφία. Εκεί όπου ο νόµος χρησιµοποιεί τη
βία εναντίον της αδικίας, η φιλοσοφία µας πείθει µε τη
διδασκαλία. Η φιλοσοφία είναι καλύτερη από την κοινωνική πίεση
ακριβώς στο βαθµό που είναι καλύτερο να κάνει κανείς κάτι µε τη
θέλησή του παρά µε καταναγκασµό.»
Τα γραπτά του κείµενα ήταν αρκετά. Σύµφωνα µε το ∆ιογένη
Λαέρτιο, ο Κράτης υπήρξε ο συγγραφέας πολλών επιστολών
πάνω σε φιλοσοφικά θέµατα, σε στυλ ελάχιστα κατώτερο του
Πλάτωνα· όµως, αυτές που διασώζονται µε τ’ όνοµά του
θεωρούνται κίβδηλες,
δηλαδή δουλειά µεταγενέστερων
ρητόρων. Έγραψε έργα ηθικού περιεχοµένου που φέρουν το
συνοπτικό
τίτλο
“Παίγνια”.
Μεταξύ
αυτών
συµπεριλαµβάνονται:
1: Οι “Παρωδίαι”, από τις οποίες σώθηκε ένας εµπαιγµός
κατά του Στίλπωνος κι ένας έπαινος στο σεµνό υποδηµατοποιό
Μίκκυλο.
2: Η “Πήρα” (το τυπικό ταγάρι των Κυνικών), σε εξάµετρο,
µε σχόλια για τη ζωή των Κυνικών. Σ’ αυτό το ποίηµα, ο Κράτης
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περιγράφει σε αλληγορικό σχήµα τον τύπο της ιδανικής
κοινωνίας. Η “Πήρα” αντιπροσωπεύει το όνοµα και το σύµβολο
ενός τέτοιου κράτους. Είναι το όνειρο µιας µακρινής πολιτείας,
στην οποία κακοί άνθρωποι ή κακές καταστάσεις δεν µπορούν
να φτάσουν.
Ο Κράτης εκθειάζει την απλότητα της αυτάρκειας, την
αποµόνωση, και την ελευθερία. Ένας απλός τρόπος ζωής φέρνει
ικανοποίηση. Οι κάτοικοι της “Πήρα” είναι άνθρωποι που δεν
είναι σκλάβοι της απόλαυσης και των ηδονών, αλλά που
αγαπούν την ελευθερία – την αιώνια βασίλισσα. Στο νέο
βασίλειο του Κράτη δεν υπάρχει πόλεµος. Οι άνθρωποι δεν
µάχονται ο ένας εναντίον του άλλου για τροφή, αφού εκεί που
βασιλεύει η λιτότητα, υπάρχει αρκετή τροφή για όλους. Ο
Κράτης στηρίζει τον πασιφισµό, ο οποίος πιθανό να είχε εισαχθεί
από τον Αντισθένη.
Το ποίηµα είναι ένα µίγµα αστείου και σοβαρότητας. Εκείνο
που ο Κράτης περιγράφει στην “Πήρα” είναι µια ανύπαρκτη γη.
∆εν τίθεται ερώτηµα για ένα κράτος µε τη συνηθισµένη έννοια.
Η “Πήρα” είναι ένα όνειρο, το οποίο οι Χριστιανοί Πατέρες
συγκρίνουν µε την άνω Ιερουσαλήµ. Είναι η ιδανική Κυνική
κοινωνία, χωρίς δυσκολίες συντήρησης, χωρίς πολέµους ή
κακίες, µια κοινωνία όπου κατοικούν άνθρωποι σαν αυτούς που
προσπαθούν να διαµορφώσουν οι Κυνικοί µε την παιδεία. (1)
1: Ελεγείες που παρωδούν την ποίηση του Σόλωνος.
2:“Ύµνος εις ευτέλειαν” σε ελεγειακό µέτρο.
3:“Θρυλούµενη εφηµερίς” – µια τραγωδία.
4: Η “Οψοποιητική”, στην οποία ο Κράτης επιτίθεται κατά
του συγγράµµατος του Αρχεστράτου “Ηδυπάθεια”. (12)
Η βιογραφία του Κράτη από τον Πλούταρχο έχει χαθεί.
Πάντως, η µεγάλη σπουδαιότητα της προσφοράς του Κράτη
έγκειται και στο γεγονός ότι σχηµάτισε το σύνδεσµο µεταξύ του
Κυνισµού και των Στωικών, µέσω του µαθητή του, Ζήνωνα του
Κιτιέα (από το Κίτιο της Κύπρου).
Αν και λέγεται πως ήταν άσχηµος και κυφός, τον ερωτεύθηκε
η Ιππαρχία, κόρη µιας ευγενούς οικογένειας από τη Θράκη, την
οποία και νυµφεύτηκε. Η Ιππαρχία τον ακολούθησε ολόψυχα
στον Κυνικό τρόπο ζωής. Την Ιππαρχία είχε συστήσει στον
Κράτη ο αδελφός της Μητροκλής, που σαγηνεύτηκε από τα
επιχειρήµατα του Κράτη κι έγινε Κυνικός, ενώ αρχικά υπήρξε
µαθητής του πλατωνικού φιλοσόφου Ξενοκράτη και του
αριστοτελικού φιλοσόφου Θεοφράστου.
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Αναφέρεται ότι συχνά κυνηγούσε µε τη βακτηρία του όσους
συγγενείς τον αναζητούσαν προσπαθώντας να τον µεταπείσουν
από τον τρόπο ζωής του. Εκείνος όµως παρέµενε αµετακίνητος.
Έλεγε ότι ο άνθρωπος πρέπει να σπουδάζει φιλοσοφία σε τέτοιο
βαθµό που να βλέπει τους στρατηγούς µε το ίδιο µάτι που βλέπει
τους οδηγούς γαϊδάρων. Ένα άλλο ανέκδοτο που αποδίδεται
στον Κράτη είναι ότι αυτοί που ζουν ανάµεσα σε κόλακες έχουν
τόση ελπίδα όση και τα µοσχάρια ανάµεσα σε λύκους· διότι δε
βρίσκονται µε αυτούς που έπρεπε να βρίσκονται, δηλαδή µε τους
όµοιούς των, αλλά βρίσκονται µε κείνους που στήνουν ενέδρα
εναντίον τους.
Οι Κυνικοί πίστευαν ότι το να δίνει κανείς χρήσιµες
συµβουλές είναι ο πιο σηµαντικός ρόλος του φίλου, αφού οι
χρησµοί ήταν και ακριβοί και γενικά διφορούµενοι. Η αξία των
συµβουλών από έναν άνθρωπο σαν τον Κράτη,
αποστασιοποιηµένο από τις συνηθισµένες υποθέσεις της ζωής,
έγκειτο στο ότι ήταν αµερόληπτες, σαφείς και σχετιζόµενες µε
γνωστά στάνταρτ αξιών. Κήρυττε τις αρετές της οµόνοιας
µεταξύ αδελφών, και τα πλεονεκτήµατα της αυτοκυριαρχίας σε
κείνους που φαίνονταν να τα είχαν µεγάλη ανάγκη.
Ο µεταγενέστερος Κυνικός Τέλης παροµοίασε τον Κράτη
σαν ένα τύπο προχριστιανικού Αγίου Φραγκίσκου, που άντλησε
τις υψηλές ηθικές αξίες του από την εθελουσία του φτώχεια. Ο
Απουλήιος Πλατωνικός στην περιγραφή του Κράτη παρέχει ένα
ενδιαφέρον παράδειγµα του Ηρακλή ως ηθικού µοντέλου του
Κυνικού φιλοσόφου-αγίου, που έγινε γνωστός ως συµφιλιωτής
και σύµβουλος των ανθρώπων, καθώς και ως τιµωρός του
κακού.
Η φιλοσοφία που ο Κράτης έφερνε στα πλήθη
αναµφισβήτητα διέφερε από τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη· από την ευγενή αναζήτηση ικανοποίησης της
περιέργειας του νου, είχε κατεβεί στο να γίνει Καθηµερινή
∆ύναµη για Καθηµερινές Ανάγκες. Για µας, γράφει ο Donald R.
Dudley, ο Κράτης, ο εύθυµος καµπούρης που αποκήρυξε τον
πλούτο του, που έκανε έναν από τους πιο επιτυχηµένους δεσµούς
αγάπης στην Ελληνική λογοτεχνία, και είχε το ταλέντο για
φιλολογική παρωδία, είναι µια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα
φυσιογνωµία. Για τη ζωή του µέσου Αθηναίου της εποχής του,
ήταν ίσως πιο σπουδαίος από ότι ήταν ο Θεόφραστος ή οι
πολυµαθείς διδάσκαλοι της Ακαδηµίας. (5)
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Ο Κράτης έλεγε πως ήταν συµπατριώτης του σοφού ∆ιογένη,
στον οποίο ούτε η ζήλια δεν είχε ποτέ επιτεθεί!
Όταν ο Αλέξανδρος τον ρώτησε εάν θα ήθελε να δει την
αποκατάσταση της πατρίδας του, ο Κράτης φέρεται να είπε:
«Σε τι θα χρησίµευσε αυτό; ∆ιότι ίσως στο µέλλον, κάποιος
άλλος Αλέξανδρος θα ερχόταν να την καταστρέψει και πάλι.
Αλλά για το σοφό άνδρα, η φτώχεια και η αγαπηµένη αφάνεια
θα έπρεπε να θεωρούνται πατρίδα του· διότι αυτές ακόµη και η
τύχη δεν µπορεί να του τις στερήσει.»
Όταν διαισθάνθηκε ότι πέθαινε, έκανε στίχους για τον εαυτό
του, λέγοντας: (16)
«Φεύγεις, ευγενή καµπούρη, φεύγεις,
Στα πεδία του Πλούτωνα πηγαίνεις,
Καµπουριασµένος διπλά από τα γεράµατα.»
Είχε κι αυτός αγκαλιάσει την ιδέα του Κοσµοπολιτισµού και
έλεγε:
«∆εν υπάρχει πόλη, ούτε µια φτωχή µικρή οικία,
Που είναι η πατρίδα µου· αλλά σε όλη τη γη,
Κάθε πόλη και κάθε κατάλυµα φαίνεται σε µένα,
Ένας τόπος έτοιµος για την υποδοχή µου.»

4: Ιππαρχία
Η Ιππαρχία θεωρείται η πρώτη απελευθερωµένη γυναίκα της
ιστορίας. Υπήρξε Κυνική φιλόσοφος µε τη δική της αξία, που
τόλµησε ν’ αµφισβητήσει τα κοινωνικά ήθη της εποχής της και
να διεκδικήσει µε γενναιότητα την ισότητα των δύο φύλων. Η
γέννησή της τοποθετείται περίπου στο 346 π.Χ. στη Θράκη.
Ήταν κόρη Αθηναίων αριστοκρατών, οι οποίοι είχαν προσωρινά
εγκατασταθεί στην παραλιακή πόλη της Μαρώνειας, γνωστής
για τις καλλιέργειες σταφυλιών. Ο ∆ιογένης Λαέρτιος, ο οποίος
έγραψε τη βιογραφία της Ιππαρχίας, δεν αναφέρει τα ονόµατα
των γονέων της, ούτε δίδει πληροφορίες σχετικά µε την παιδική
της ηλικία. Όµως, µπορούµε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε ότι
η Ιππαρχία, ακόµη και σε τρυφερή ηλικία, απέρριψε τις οικιακές
δουλειές ρουτίνας που φυσιολογικά αναθέτονταν στις νεαρές
Ελληνίδες. Αργότερα στη ζωή της, η ίδια παραδέχτηκε ότι
παραµελούσε το γνέσιµο και την ύφανση προς χάρη της µελέτης.
Πράγµατι, τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιππαρχίας σα νεαρής

49

κοπέλας ήταν ανησυχία και άσβεστη περιέργεια, καθώς και
επιθυµία να µάθει ακόµη και γι’ αυτά τα θέµατα που ήταν
απαγορευµένα στις γυναίκες της εποχής της. Επιθυµούσε πολύ
να εισέλθει στους ανδρικούς κύκλους διανόησης και να
συζητήσει µε τους πολυµαθείς άνδρες πάνω σε βαθιά
φιλοσοφικά θέµατα. Αυτό, φυσικά, της το είχαν συστηµατικά
αρνηθεί οι αυστηρά παραδοσιακοί γονείς της.
Η Ιππαρχία µυήθηκε στη φιλοσοφία από το νεώτερο αδελφό
της το Μητροκλή, και µέσω αυτού γνώρισε τον Κράτη. Από την
πρώτη στιγµή που η υψηλής καταγωγής Αθηναία παρθένα
αντίκρισε τον πληβείο σοφό η ευαίσθητη καρδιά της χτυπήθηκε
από τα βέλη του έρωτα. Όχι βέβαια πως ο Κράτης πληρούσε τα
ιδανικά στάνταρτ της ανδρικής οµορφιάς. Ήταν λιγνός και
άχαρος, µε τραχιά χαρακτηριστικά, άγαρµπες κινήσεις,
περιτυλιγµένος στο µανδύα του µε άκοµψο τρόπο, και
καµπούρης. Παρόλα αυτά, η πανέµορφη εικοσάχρονη Ιππαρχία
εντυπωσιάστηκε από τον Κράτη που είχε τα διπλάσια χρόνια της.
Είχε βέβαια ακούσει πολλά γι’ αυτόν προηγουµένως από τον
αδελφό της Μητροκλή, ο οποίος είχε εξάρει στα ουράνια την
εξαιρετική σοφία και τον ανθρωπισµό του διδασκάλου του.
Μετά από λίγα µόλις λεπτά συναρπαστικής συνοµιλίας µε τον
Κράτη, η Ιππαρχία συνέλαβε πως όλα όσα της είχε πει ο αδελφός
της για το Θηβαίο Κυνικό ήταν αλήθεια.
Πίσω από τον απότοµο επαρχιώτικο αέρα και την απλή
εξωτερική εµφάνιση του Κράτη, διέκρινε ένα µεγαλοφυή
διανοητή, έναν ειλικρινή εραστή της αλήθειας, όπως ήταν και η
ίδια, ο οποίος αγωνιζόταν για να διαδώσει τα ιδανικά της
δικαιοσύνης και της ισότητας ανάµεσα σε όλους τους
ανθρώπους. Η Ιππαρχία ερωτεύτηκε πάραυτα τόσο τον ίδιο τον
Κυνικό φιλόσοφο όσο και τα δόγµατά του. Από εκείνη την
ηµέρα είχε αποφασίσει στην καρδιά της να παντρευτεί τον
Κράτη το Θηβαίο και κανέναν άλλο.
Η αντίδραση των γονέων της Ιππαρχίας στην ξαφνική
αναγγελία της κόρης τους ήταν εντελώς αρνητική. Πρώτα-πρώτα
καµία νεαρή Ελληνίδα µε σώας τας φρένας δεν τολµούσε να
διαλέξει µόνη το µέλλοντα σύζυγό της. Έτσι λοιπόν, σύµφωνα
µε τους γονείς της, η Ιππαρχία δεν είχε πια σώας τας φρένας!
Από τις αρχές της εφηβείας της, το όµορφο και ζωηρό κορίτσι
είχε πολλές προτάσεις γάµου. Μερικοί από τους πιο ευγενείς,
τους πιο πλούσιους και τους πιο ωραίους νεαρούς Αθηναίους
είχαν ζητήσει το χέρι της για να την παντρευτούν. Παρόλα αυτά
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η Ιππαρχία τους είχε όλους σθεναρά απορρίψει, επιµένοντας ότι
θα προτιµούσε να παραµείνει ανύπανδρη για πάντα παρά να
παντρευτεί έναν άνδρα που δεν αγαπούσε. (22)
Πώς όµως θα έπειθε η Ιππαρχία τους γονείς της να της
δώσουν την ευλογία να παντρευτεί το Θηβαίο Κυνικό; Ο
∆ιογένης Λαέρτιος γράφει ότι τόσο πολύ ήθελε η Ιππαρχία να
παντρευτεί τον Κράτη ώστε απείλησε ν’ αυτοκτονήσει µάλλον
παρά να ζήσει κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπροστά στην
επιµονή της, και µετά από παράκληση των γονέων της, ο
Κράτης προσπάθησε να µεταπείσει την Ιππαρχία ώστε να µην
τον παντρευτεί. Όταν όµως απέτυχε σ’ αυτή του την προσπάθεια,
γδύθηκε µπροστά της και είπε, «αυτός είναι ο γαµπρός και αυτή η
περιουσία του· διάλεξε αναλόγως.» Η Ιππαρχία, βεβαίως, είχε ήδη
διαλέξει, και παντρεύτηκε τον Κράτη το 326 π.Χ.
Αυτή η ιστορία, βέβαια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει
και δόση αλατοπίπερου, δεδοµένου ότι ο ∆ιογένης Λαέρτιος
έγραφε αιώνες αργότερα (3ο αιώνα µ.Χ.), ενώ οι ιστορίες, που
είχαν µεταφερθεί από στόµα σε στόµα, θεωρούνταν
επεξηγηµατικές µιας νοοτροπίας και δεν πρέπει να λαµβάνονται
στην κυριολεξία τους.
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος και των συζητήσεων που
γεννούσε µια γυναίκα Κυνικός, είναι εύκολο να φαντάζεται
κανείς τέτοιου είδους ιστορίες να έχουν λεχθεί για την Ιππαρχία.
Σε κάθε περίπτωση είναι αδιαµφισβήτητο ότι η Ιππαρχία επέλεξε
να παντρευτεί τον Κράτη και να συµµεριστεί τις φιλοσοφικές
του επιδιώξεις. Η απόφασή της ν’ αποποιηθεί τα πλούτη της και
να γίνει Κυνικός αποτελεί µεγάλη έκπληξη, δεδοµένης τόσο της
αντίθεσης των Κυνικών προς τους συµβατικούς θεσµούς όσο και
της ακραίας κακουχίας που συνεπαγόταν ο Κυνικός τρόπος ζωής.
Οι περισσότερες πληροφορίες που έχουµε για την Ιππαρχία
προέρχονται από ανέκδοτα και ρητά που επαναλαµβάνονταν από
µεταγενέστερους συγγραφείς. Ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει ότι
η Ιππαρχία έγραψε µερικές επιστολές, αστεία και φιλοσοφικές
αµφισβητήσεις, που όµως έχουν χαθεί. Συµπληρώνει ότι
µυριάδες ιστορίες γράφτηκαν γι’ αυτή τη “γυναίκα φιλόσοφο”.
Όπως όλοι οι Κυνικοί, έτσι και η Ιππαρχία προσπαθούσε να
ζήσει σύµφωνα µε τη φύση, απορρίπτοντας τις τεχνητές
κοινωνικές συµβατικότητες και αρνούµενη κάθε πολυτέλεια,
συµπεριλαµβανοµένων και των αντικειµένων που δεν ήταν
απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση.
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο γάµος σαν θεσµός θεωρούνταν
αταίριαστος προς τον Κυνικό τρόπο ζωής, και οι πρώτοι Κυνικοί,
Αντισθένης και ∆ιογένης, πίστευαν ότι ο φιλόσοφος δεν έπρεπε
ποτέ να παντρεύεται. Μερικούς αιώνες αργότερα ο Επίκτητος,
ενώ επιχειρηµατολογεί ότι ο γάµος δεν ταιριάζει στον Κυνικό ή
στο Στωικό φιλόσοφο, αφήνει περιθώριο για ειδικές περιπτώσεις,
όπως ο φιλοσοφικός γάµος του Κράτη και της Ιππαρχίας. Η
πρώτη γυναίκα Κυνικός εφάρµοσε στην πράξη το ρητό
“παραχαράττειν το νόµισµα”, που από την εποχή του ∆ιογένη οι
Κυνικοί χρησιµοποιούσαν µε τη µεταφορική έννοια,
απορρίπτοντας τόσο την κοινωνική της θέση όσο και την Κυνική
παράδοση.
Ο Ερατοσθένης αναφέρει ότι η Ιππαρχία και ο Κράτης είχαν
ένα γιο ονοµαζόµενο Πασικλή, στον οποίο αναφέρεται επίσης
και ο ∆ιογένης Λαέρτιος, στο έργο του για τη ζωή του Κράτη.
Στις Κυνικές Επιστολές, µια συλλογή ψευδεπίγραφων επιστολών
που αποδίδονται σε διάφορες Κυνικές προσωπικότητες, και
πιθανώς γράφτηκαν από αρκετούς διαφορετικούς συγγραφείς
λίγους αιώνες µετά την εποχή που έζησε η Ιππαρχία, αναφέρεται
πως γέννησε και ανάθρεψε τα παιδιά της σύµφωνα µε τις Κυνικές
της αξίες.
Οποιεσδήποτε κι αν ήταν οι πρακτικές της, το παράδειγµα της
Ιππαρχίας επηρέασε µεταγενέστερες Κυνικές συµπεριφορές
απέναντι στην εγκυµοσύνη και την ανατροφή παιδιών. Για
παράδειγµα, µια από τις επιστολές αποδιδόµενη στον Κράτη
αναφέρει ότι η Ιππαρχία γέννησε «χωρίς πρόβληµα». Πίστευε ότι
η συνήθης κακουχία που αντιµετώπιζε µε τον τρόπο που ζούσε
ήταν η αιτία της έλλειψης ωδίνων κατά τη διάρκεια του ίδιου του
τοκετού. Ο τοκετός ήταν εύκολος διότι συνέχιζε να εργάζεται
σαν αθλήτρια κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, πράγµα
ασυνήθιστο, όπως σηµειώνει ο συγγραφέας της επιστολής. Οι
επιστολές επίσης αναφέρουν ότι η Ιππαρχία χρησιµοποίησε το
κέλυφος µιας χελώνας για κούνια του µωρού, κρύο νερό για το
µπάνιο του, και συνέχισε την προσκόλληση σε αυστηρή δίαιτα.
Η Ιππαρχία είναι επίσης διάσηµη για µια αντιπαράθεση µε το
Θεόδωρο τον Άθεο, έναν Κυρηναϊκό φιλόσοφο, ο οποίος είχε
προκαλέσει την νοµιµοποίηση της παρουσίας της σ’ ένα
συµπόσιο. Αναφέρεται ότι η Ιππαρχία συχνά παρευρισκόταν σε
τέτοιες εκδηλώσεις µε τον Κράτη. Οι γυναίκες της κοινωνικής
τάξης της Ιππαρχίας στην αρχαιοελληνική κουλτούρα θα ήταν
απασχοληµένες µε τον αργαλειό και µε την οργάνωση του
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υπηρετικού προσωπικού. Έτσι η απόρριψη των παραδοσιακών
προσδοκιών για γυναίκες από την Ιππαρχία θεωρούνταν άκρως
ριζοσπαστική. (23)
Ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει επίσης το συλλογισµό που η
Ιππαρχία χρησιµοποιούσε για να αποστοµώσει το Θεόδωρο,
κατά τη διάρκεια του ίδιου Συµποσίου: «Οποιαδήποτε πράξη που
δεν θα κρινόταν ως λάθος εάν την έκανε ο Θεόδωρος, δεν θα
κρινόταν ως λάθος εάν την έκανε η Ιππαρχία.» Ο ∆ιογένης
Λαέρτιος γράφει ότι επειδή ο Θεόδωρος δεν εύρισκε το
κατάλληλο επιχείρηµα για ν’ απαντήσει στην Ιππαρχία,
προσπάθησε να της αφαιρέσει τον Κυνικό µανδύα. Όµως εκείνη
δεν έδειξε φόβο ή ταραχή που είναι φυσιολογικά σε µια γυναίκα,
όντας πιστή στην Κυνική αρχή της αναίδειας.
Η Ιππαρχία έζησε µακροχρόνια ζωή, και µετά το θάνατό της
τιµήθηκε εξαιρετικά από την ίδια την Αθηναϊκή κοινωνία η
οποία την είχε παρεξηγήσει εν ζωή και την είχε απορρίψει.
Μάλιστα, στους σύγχρονους καιρούς, το αναζωογονητικό και
απελευθερωτικό µήνυµα του Κράτη και της Ιππαρχίας έχει γίνει
κατανοητό και ευρέως αποδεκτό σε όλο τον κόσµο. Τα υψηλά
ιδανικά της κοινωνικής ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και της αγάπης για την ανθρωπότητα, τα οποία µε τόσο πάθος ο
Κράτης και η Ιππαρχία υπερασπίστηκαν, έχουν υιοθετηθεί από
όλα τα δηµοκρατικά πολιτεύµατα.

5: Μητροκλής
Ο Μητροκλής από τη Μαρώνεια της Θράκης, ήταν νεώτερος
αδελφός της Ιππαρχίας. Αρχικά υπήρξε Περιπατητικός
φιλόσοφος, αλλά αργότερα έγινε µαθητής του Κράτη. Ο
Μητροκλής έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη γενιά των Κυνικών µετά
το ∆ιογένη. Με τα κείµενά του, τα οποία περιείχαν χρήσιµα
λόγια για την καθηµερινότητα, στόχευε στο να ενδυναµώνει τη
φιλοσοφική αντιµετώπιση της ζωής. Είχε αποφασιστική επιρροή
στη δηµιουργία του τύπου του Κυνικού φιλοσόφου, και στη
διατήρηση της παράδοσης του ∆ιογένη. Υπήρξε ο πρώτος που
συνέλεξε ηθικολογικά ανέκδοτα και ρητά. (1)
Ο νεαρός Μητροκλής είχε τόση δίψα για µάθηση όσο και η
αδελφή του. Όταν η οικογένειά του επέστρεψε στη γενέτειρα
Αθήνα, έφηβος τότε, άρχισε µαθήµατα µε το Θεόφραστο, έναν

53

από τους πιο διακεκριµένους µαθητές του Αριστοτέλη.
Προφανώς, όµως, η φιλοσοφική τάση του Θεόφραστου δεν
ικανοποιούσε απόλυτα την απαιτητική γεύση του νέου. Παρά το
νεαρό της ηλικίας του, ο Μητροκλής ήταν από τη φύση του
συντηρητικός στις αρχές του, σοβαρός και σεµνός. Μάλιστα,
τόσο εξεζητηµένη ήταν η κοσµιότητά του που κάποτε, όταν
αποπάρδησε (έκλασε) ηχηρά κατά τη διάρκεια µιας οµιλίας του,
ένιωσε τόση ντροπή που παρέβη τους καλούς τρόπους ώστε
έτρεξε και κρύφτηκε στο σπίτι του. Κλειδώθηκε στο δωµάτιό του
και αρνούνταν να φάει, δηλώνοντας ότι προτιµούσε να πεθάνει
από την πείνα για να ξεπλύνει τη ντροπή που ένιωθε.
Το γεγονός έφτασε στ’ αυτιά του Κράτη ο οποίος αποφάσισε
να τον επισκεφτεί και να τον µεταπείσει από µια τέτοια περιττή
αυτοκτονία. Ο Κράτης προσπάθησε να πείσει το Μητροκλή ότι
το αποπάρδηµα (πορδή), όχι µόνο δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο,
αλλά είναι ένας φυσιολογικός και αυθόρµητος µηχανισµός του
σώµατος για τον οποίο δε θα έπρεπε να ντρέπεται. Απεναντίας,
κάθε προσπάθεια να εµποδιστεί η φυσική αυτή εκδήλωση του
οργανισµού εγκυµονούσε κίνδυνο για την υγεία. Μάλιστα ο
Κράτης, για να πείσει το Μητροκλή ότι αυτό που του συνέβη
ήταν σύµφωνο µε τη φύση, αποπάρδησε κι ο ίδιος µπροστά του.
Έτσι ο Μητροκλής πείστηκε να ξεπεράσει τη ντροπή του και να
διακόψει την απεργία πείνας. (24)
Από τότε και µετά ο Μητροκλής, αφού έκαψε (16) όλες τις
σηµειώσεις από τις οµιλίες του Θεόφραστου, προστέθηκε µ’
ενθουσιασµό στον κύκλο των µαθητών του Κράτη και
διακρίθηκε στην Κυνική φιλοσοφία.
Η ιστορία αυτή αντανακλά την Κυνική απόρριψη της
κοινωνικής συµβατικότητας για χάρη µιας ζωής σύµφωνα µε τη
φύση. Είναι επίσης ένα τυπικό παράδειγµα της Κυνικής χρήσης
του χιούµορ για τη µετάδοση ενός ηθικού µαθήµατος: ο
Μητροκλής δεν πείστηκε αµέσως από τα επιχειρήµατα του
Κράτη, βγήκε όµως από την απελπισία του µόνο όταν έγινε
µάρτυρας της ίδιας αγενούς αλλά φυσιολογικής και ωµά
χιουµοριστικής πράξης του Κράτη.
Οι φιλοσοφικές απόψεις του Μητροκλή ήταν ταυτόσηµες µ’
εκείνες του Κράτη και τις ερµήνευσε µε τη διδασκαλία και το
παράδειγµά του µε µεγάλη επιτυχία. Ανάµεσα στους µαθητές του
ήταν και ο Μένιππος από τη Σινώπη.
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6: Μένιππος
Ο Μένιππος υπήρξε διακεκριµένος Έλληνας Κυνικός,
µαθητής του Μητροκλή, που άκµασε κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα.
Καταγόταν από τα Γάδαρα, το σηµερινό Ουµ Καΐς της
Ιορδανίας, που ήταν «πόλις Ελληνίς». Υπήρξε δούλος από
καταγωγή. Το αφεντικό του ήταν κάποιος Πόντιος µε τ’ όνοµα
Βάτων. (16) Αργότερα ο Μένιππος κατάφερε να πλουτίσει, κατ’
άλλους µε την επαιτεία, κατ’ άλλους µε την τοκογλυφία, και να
εξαγοράσει δικαιώµατα ελεύθερου πολίτη στη Θήβα. (12)
Τα γραπτά του έργα (δεκατρείς τόµοι) έχουν χαθεί, αλλά
παίρνουµε µια ιδέα για το λογοτεχνικό τους στυλ και το
χαρακτήρα τους από µεταγενέστερους Λατίνους συγγραφείς που
προσπάθησαν να τον µιµηθούν, όπως ο Βάρρων, ο Σενέκας και ο
Λουκιανός. Ο Μένιππος εγκαινίασε το δικό του λογοτεχνικό
είδος, κάτι µεταξύ σοβαρού και κωµικού, το οποίο ονοµάστηκε
«Μενίππεια Σάτιρα». Αποβλέποντας να κάνει τη φιλοσοφία του
προσιτή στο ευρύ κοινό, εγκατέλειψε το διάλογο και µετέδιδε τα
µηνύµατά του σε µια ανάµικτη µορφή πεζού λόγου και στίχου,
σατιρίζοντας τις ανοησίες των ανθρώπων, ακόµη και των
φιλοσόφων, µε σαρκαστικό τόνο. Μεταξύ άλλων έγραψε ένα
έργο µε τον τίτλο «Η Πώληση του ∆ιογένη», στο οποίο έχουµε
ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Επίσης γνωστό είναι
και το έργο του «Νεκροµαντεία», το οποίο λέγεται πως
ενέπνευσε ένα µιµητή του Λουκιανού να συνθέσει το έργο,
«Μένιππος, ή Χρησµός του Νεκρού» (7)
Έγραψε έναν τόµο επιστολών στις οποίες παρουσιάζονται οι
θεοί, και διατριβές απευθυνόµενες σε Φιλοσόφους της Φύσης, σε
Μαθηµατικούς και σε Γραµµατικούς. Επίσης έγραψε ένα έργο
για τη Γενιά του Επίκουρου, και κάποια δοκίµια. (16)
Ο Μένιππος δεν φαίνεται να δίδαξε καθόλου. Μάλιστα
κατηγορήθηκε ότι διακωµώδησε παραδεδεγµένες αξίες σε
µηδενιστικό βαθµό, και κάποιοι του έδωσαν το παρατσούκλι, «Ο
εµπαίκτης της ανθρώπινης ζωής». ∆υστυχώς δεν διασώζεται το
έργο του για να διαπιστώσουµε από πρώτο χέρι κατά πόσον
αυτοί οι χαρακτηρισµοί αδικούν τον Κυνικό φιλόσοφο.
Ο Μένιππος µαζί µε άλλους λιγότερο γνωστούς Κυνικούς
θεωρούνται υπεύθυνοι της δυσφήµισης του Κυνισµού στην
Ελλάδα, διότι µεγιστοποίησαν τα αντικοινωνικά στοιχεία της
Κυνικής φιλοσοφίας και µιµήθηκαν στο έπακρον τις
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εκκεντρικότητές της. Παρόλα αυτά ο Κυνισµός ανθούσε αλλού,
όπως στη Συρία και στη Γαλιλαία. Βεβαίως καµία
εκκεντρικότητα συµπεριφοράς ή διδασκαλίας κάποιων Κυνικών
δε µπορεί ν’ αµφισβητήσει τα υγιή φιλοσοφικά στοιχεία του
Κυνισµού και ειδικότερα το ηθικό στοιχείο, που αργότερα
απορροφήθηκαν από την περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή
Στωική Σχολή, και µετέπειτα από το Χριστιανισµό.

7: Ονησίκριτος
Ο Κυνικός φιλόσοφος Ονησίκριτος γεννήθηκε γύρω στο 375
π.Χ. (12) και απέθανε το 300 π.Χ. Μερικοί συγγραφείς τον
αποκαλούν Αιγινίτη, ενώ ο ∆ηµήτριος από τη Μαγνησία
βεβαιώνει ότι είχε γεννηθεί στην Αστυπάλαια. (16)
Σε κάθε περίπτωση, στη νησιώτικη καταγωγή του όφειλε
ίσως τις γνώσεις του σε ναυτικά θέµατα, πράγµα που αργότερα
αποδείχτηκε χρήσιµο γι’ αυτόν.
Υπήρξε ένας από τους πιο επιφανείς µαθητές του ∆ιογένη,
στη φιλοσοφία του οποίου ελκύστηκε µάλλον σε προχωρηµένη
ηλικία, αφού αναφέρεται ότι είχε ήδη δύο ενήλικες γιους.
Ο Ονησίκριτος κέρδισε τέτοια φήµη σαν σπουδαστής της
φιλοσοφίας ώστε κίνησε την προσοχή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. ∆εν υπάρχουν λεπτοµέρειες των περιστάσεων οι
οποίες συνετέλεσαν στο να συνοδεύσει τον Αλέξανδρο στην
Ασία. Ο Ονησίκριτος ακολούθησε τον Μ. Αλέξανδρο στην
εκστρατεία της Ινδίας και έλαβε µέρος στη θαλασσοπορία του
Νεάρχου από τις εκβολές του Ινδού ποταµού µέχρι τον Περσικό
Κόλπο, µε την ιδιότητα του πηδαλιούχου στο πλοίο του βασιλιά.
(25) Τη θέση αυτή την κράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του
δύσκολου ταξιδιού και ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του µε
τέτοια επιτυχία, ώστε όταν έφτασαν στα Σούσα (324 π.Χ.)
βραβεύτηκε από τον Μ. Αλέξανδρο µ’ ένα χρυσό στεφάνι, την
ίδια στιγµή και µε τον ίδιο τρόπο που βραβεύτηκε και ο
ναύαρχος Νέαρχος.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Ινδία, ο Ονησίκριτος
εστάλη από τον Αλέξανδρο να δώσει οµιλίες στους Ινδούς
φιλοσόφους, αποκαλούµενους Γυµνοσοφιστές. Όπως φανερώνει
και τ’ όνοµά τους, οι Γυµνοσοφιστές ήταν περιπλανώµενοι
γυµνοί σοφοί, και ο Αλέξανδρος ενδιαφέρθηκε να διερευνήσει τα
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πιστεύω και τον τρόπο ζωής τους. Το έργο αυτό το ανέθεσε στον
Ονησίκριτο ο οποίος ανέλαβε να συζητήσει µαζί τους τις
θεολογικές αντιλήψεις της εποχής τους. Μάλιστα αναφέρεται
πως και ο ίδιος ο Αλέξανδρος συνάντησε µερικούς
Γυµνοσοφιστές.
Οι Ινδοί σοφοί, γυµνοί και ακίνητοι σε ποικίλες στάσεις πάνω
στους βράχους, άντεχαν τον ισηµερινό ήλιο µέχρι το βράδυ. Το
κίνητρο για το σκληρό ασκητισµό τους συνοψίζεται στα επόµενα
λόγια: ο άνθρωπος εκπαιδεύει το σώµα του στην καταπόνηση για
να ενδυναµώνεται ο νους του, κι έτσι να µπορεί να σταµατάει τις
έριδες και να είναι έτοιµος να δώσει καλή συµβουλή σε όλους,
τόσο δηµόσια όσο και κατ’ ιδίαν. (26)
Ο Ονησίκριτος συνέκρινε τον ανατολίτικο ασκητισµό µε τον
τύπο του ασκητισµού που είχε γνωρίσει στην Ελλάδα στον
Κυνισµό του ∆ιογένη. Η σύγκριση έδειχνε ότι οι Γυµνοσοφιστές
της Ινδίας ήταν ασκητές πολύ περισσότερο ριζοσπαστικοί από
τους Κυνικούς. Στους χρόνους µετά τον Αλέξανδρο, η
αυξανόµενη
ανατολίτικη επιρροή πάνω στην Ελληνική
θρησκεία δηµιούργησε την αναγκαιότητα να διατηρηθεί η εικόνα
του Κυνικού αγίου ∆ιογένη σαν ενός κατά βάθος αυστηρού
ασκητή. Η σύγκριση που έκανε ο Ονησίκριτος µεταξύ της
Ινδικής και της Ελληνικής ασκητικής φιλοσοφίας δεν ήταν ένα
µεµονωµένο φαινόµενο. Η ιστορία επαναλαµβάνεται σαν µια
από τις πηγές σ’ έναν πάπυρο του 2ου αιώνα π.Χ. (26)
Ο Ονησίκριτος έγραψε την ιστορία των εκστρατειών του Μ.
Αλεξάνδρου στην Ασία, στην οποία µεταγενέστεροι ιστορικοί
και συγγραφείς αναφέρονται συχνά. Το έργο του, επιπλέον των
ιστορικών λεπτοµερειών περιείχε και περιγραφές των χωρών από
τις οποίες πέρασαν και ειδικότερα της Ινδίας. Μετά το θάνατο
του Αλεξάνδρου δεν γνωρίζουµε πολλά για την τύχη του
Ονησίκριτου, αλλά από ένα ανέκδοτο του Πλουτάρχου φαίνεται
ότι προσκολλήθηκε στο Λυσίµαχο, βασιλιά της Θράκης, και
ίσως στην αυλή εκείνου συνέθεσε το ιστορικό του έργο. (27)
Λίγα στοιχεία του έργου του διασώζονται, για το οποίο µάλιστα
κάποιοι σχολιαστές της αρχαιότητας έκριναν ότι περιείχε
υπερβολές. (28)
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8: Μενέδηµος
Ο Κυνικός Μενέδηµος καταγόταν από τη Μικρά Ασία και
έδρασε κατά το δεύτερο ήµισυ του 3ου π.Χ. αιώνα. ∆ιέπρεψε ως
συγγραφέας χρησιµοποιώντας ένα αυστηρά ηθικοπλαστικό και
πολεµικό στυλ.
∆εν υπάρχουν πολλές πληροφορίες σχετικά µε τη ζωή του και
πολλοί συγχέουν τον Κυνικό φιλόσοφο Μενέδηµο µε τον
ευγενούς καταγωγής εριστικό φιλόσοφο και πολιτικό Μενέδηµο
από την Ερέτρια, που ίδρυσε την “Ερετριανή” Σχολή.
Ο Κυνικός, και µάλλον φανατικός φιλόσοφος, Μενέδηµος
υπήρξε µαθητής του Κολώτη από τη Λάµψακο (που µε τη σειρά
του ήταν µαθητής του Επικούρου). Όπως γράφει ο ιστορικός της
φιλοσοφίας Ιππόβοτος, ο Μενέδηµος συνήθιζε να περιφέρεται
µεταµφιεσµένος ως Ερινύς, διακηρύσσοντας πως ήταν ένας
κατάσκοπος απεσταλµένος από τον Άδη για να διαπιστώσει τις
αµαρτίες των ανθρώπων. Έλεγε πως η αποστολή του ήταν να
επιστρέψει στους θεούς του Άδη µε µια αναφορά του τι είχε δει.
Φορούσε ένα µαύρο χιτώνα που έφτανε έως τα δάκτυλα των
ποδιών του, µία πορφυρά ζώνη γύρω από τη µέση του, ένα
αρκαδικό καπέλο κεντηµένο µε τα δώδεκα ζωδιακά σύµβολα,
µπότες τραγικού, παράλογα µακριά γένια, και µια µαγκούρα από
φλαµουριά στο χέρι. (29)
9: Μόνιµος
Ανάµεσα στους Κυνικούς συγγραφείς που υπήρξαν
προσωπικοί µαθητές του ∆ιογένη ήταν και ο Μόνιµος από τις
Συρακούσες. Οι ηµεροµηνίες της γέννησης και του θανάτου του
δεν είναι γνωστές. Όπως µαθαίνουµε από το Ρόδιο ιστορικό
Σωσικράτη, ο Μόνιµος ήταν αρχικά σκλάβος σ’ έναν Κορίνθιο
τραπεζίτη. Με την ιδιότητά του αυτή, δεχόταν συχνά επισκέψεις
από τον Ξενιάδη, το αφεντικό του ∆ιογένη. Ο Ξενιάδης συνήθιζε
να µιλάει στο Μόνιµο για το ∆ιογένη, εξαίροντας την υπεροχή
του τόσο στα λόγια όσο και στα έργα, µέχρι που του προκάλεσε
µεγάλο θαυµασµό και συµπάθεια.
Κάποια στιγµή ο Μόνιµος προσποιήθηκε τρέλα και
αναποδογύρισε το τραπέζι µε τα νοµίσµατα και τα κέρµατα.
Τελικά το αφεντικό του τον απέλυσε, και τότε ο Μόνιµος πήγε
κατ’ ευθείαν στο ∆ιογένη κι έγινε µαθητής του. (16)
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Ακολούθησε επίσης και τον Κράτη, και αφιέρωσε τον
εαυτό του στις ίδιες σπουδές όπως κι εκείνος. Όσον αφορά το
παλιό αφεντικό του, παρακολουθώντας την πορεία του Μόνιµου
ως Κυνικού, πείστηκε ακόµη περισσότερο ότι ο Μόνιµος είχε
τρελαθεί.
Ο Μόνιµος υπήρξε επιφανής άνδρας, σε σηµείο που
ακόµη και ο Αθηναίος κωµικός ποιητής Μένανδρος (342291π.Χ.) έγραψε θετικά σχόλια γι’ αυτόν σ’ ένα από τα έργα του
µε τον τίτλο Ιπποκόµος. Ήταν ένας άνδρας που περιφρόνησε τη
δόξα και αγάπησε µε πάθος την αλήθεια. O Μόνιµος έγραψε
ποιήµατα σε χιουµοριστικό στυλ, µέσα από τα οποία προέβαλε
φιλοσοφικά αξιώµατα. Πρώτος αυτός καθιέρωσε το
“σπουδαιογελοίον” ως το χαρακτηριστικό τύπο των Κυνικών
κειµένων. Έγραψε επίσης δύο δοκίµια πάνω στις “ορέξεις”, και
µια Προτροπή.
Είναι αξιοθαύµαστο το γεγονός ότι ακόµη και ο Ρωµαίος
Αυτοκράτωρ-φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος (121-180 µ.Χ.), στο
περίφηµο έργο του “Τα εις Εαυτόν” (Βιβλίο Β´, 15) αναφέρεται
στο Μόνιµο και στις ιδέες του µε σεβασµό.
10: Αναξιµένης ο Λαµψακηνός
Ο ιστορικός και ρήτορας Αναξιµένης ήταν γιος του
Αριστοκλή, και µαθητής του Κυνικού φιλοσόφου ∆ιογένη καθώς
και του ρήτορα Ζωίλου του Αµφιπολίτη. Έζησε τον 4ο π.Χ.
αιώνα (περίπου 380-320). Υπήρξε σύγχρονος του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, στον οποίο λέγεται πως είχε παραδώσει µαθήµατα
φιλοσοφίας, και τον οποίο συνόδευσε στην εκστρατεία της
Ασίας. (27)
Υπάρχει ένα χαριτωµένο ανέκδοτο για τον τρόπο µε τον
οποίο ο Αναξιµένης έσωσε τη γενέτειρά του Λάµψακο από την
οργή του Αλέξανδρου. Το έτος 334, οι Λαµψακηνοί είχαν
συνεργαστεί µε τους Πέρσες, και φοβούµενοι τιµωρία από τον
Αλέξανδρο έστειλαν τον Αναξιµένη ως πρέσβη για να τον
µεταπείσει. Ο Αλέξανδρος, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την
αποστολή του Αναξιµένη, ορκίστηκε να πράξει ακριβώς το
αντίθετο από κείνο που θα του ζητούσε. Ωστόσο, και ο
Αναξιµένης γνώριζε τον όρκο του Αλέξανδρου και γι’ αυτό όταν
τον συνάντησε τον παρότρυνε να καταστρέψει τη Λάµψακο. Ο
Αλέξανδρος βρέθηκε σε µεγάλη αµηχανία και, όπως έγραψε ο
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Παυσανίας, αφού δεν µπόρεσε να µηχανευτεί άλλο σόφισµα,
έδωσε συγνώµη στους Λαµψακηνούς, παρά τη θέλησή του. Για
την ύψιστη αυτή υπηρεσία του Αναξιµένη, οι Λαµψακηνοί του
έστησαν ανδριάντα στην Ολυµπία.
Ο Αναξιµένης έγραψε τρία ιστορικά έργα από τα οποία µόνο
αποσπάσµατα διασώζονται. Αυτά είναι:
2. Τα Ελληνικά, σε δώδεκα βιβλία, που αρχίζουν από τη
Θεογονία και καταλήγουν στη µάχη της Μαντινείας (362
π.Χ.) εξιστορώντας όλα τα γεγονότα Βαρβάρων και
Ελλήνων.
3. Τα Φιλιππικά, σε οκτώ βιβλία, που αποτελούν ένα είδος
ιστορίας του Φιλίππου του Μακεδόνα.
3. Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Επίσης του αποδίδεται ένα βιβλίο µε τον τίτλο Τρικάρανος ή
Τριπολιτικός, που είναι γεµάτο από ύβρεις εναντίον τριών
πόλεων (των Αθηνών, των Θηβών, και της Σπάρτης)
Από τον Αναξιµένη, που ήταν και δεινός ρήτορας,
προέρχεται και το πρώτο γνωστό ρητορικό έργο µε τον τίτλο
Ρητορική προς Αλέξανδρον. Η Ρητορική περιέχει πλήθος
γενικών οδηγιών προς τους ρήτορες. (12)
11.Φίλισκος ο Αιγινίτης
Οι πληροφορίες µας για το Φίλισκο είναι πενιχρές.
Γνωρίζουµε µόνο ότι υπήρξε µαθητής αλλά και φίλος του
∆ιογένη. Έγραψε διαλόγους και τραγωδίες στις οποίες
παρήλασαν τα Κυνικά παράδοξα. Αναφέρεται ότι ο Φίλισκος
δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο Γραµµατική.
Κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς αποδίδουν στο Φίλισκο µερικές
από τις τραγωδίες του ∆ιογένη. (27) Συγκεκριµένα ο Σάτυρος
αναφέρει ότι κάποια από τα έργα που αποδίδονταν στο ∆ιογένη
(Αρίσταρχος, Σίσυφος, Γανυµέδα, ένας τόµος των Αποφθεγµάτων
και µια από τις επιστολές) είναι πιθανώς έργα του Φιλίσκου, ο
οποίος κατέγραψε µερικά από τα ρητά του ∆ιογένη. (16)
12: Βίων ο Βορυσθενίτης
Κυνικός φιλόσοφος και ρήτορας που έζησε περίπου
µεταξύ του 325 και 246 π.Χ., όµως οι αληθινές ηµεροµηνίες της
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γέννησης και του θανάτου του δεν είναι γνωστές. Η καταγωγή
του ήταν από την Ολβία που υπήρξε η αρχαιότερη και
σηµαντικότερη αποικία των Μιλησίων στις βορειοδυτικές ακτές
του Ευξείνου Πόντου. Η πόλη αυτή ήταν γνωστή και ως
Βορυσθενίς διότι βρισκόταν κοντά στις εκβολές του ποταµού
Βορυσθένη, που σήµερα ονοµάζεται ∆νείπερος.
Ο Βίων ο Βορυσθενίτης ήταν ταπεινής καταγωγής. Η µητέρα
του ήταν πόρνη και ο πατέρας του ήταν έµπορος παστών
ψαριών. Ο πατέρας του Βίωνα µαζί µε την οικογένειά του
πωλήθηκε ως δούλος λόγω παράβασης τελωνειακών διατάξεων.
Ο αγοραστής ήταν ένας ρήτορας που συµπάθησε τόσο πολύ το
Βίωνα ώστε τον έκανε κληρονόµο του. Μετά το θάνατο του
κυρίου του ο Βίων πούλησε την κληρονοµιά και εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα. (12)
Αρχικά ο Βίων σπούδασε στην Πλατωνική Ακαδηµία και
κατόπιν έγινε µαθητής του Κράτη ο οποίος τον δίδαξε την
Κυνική φιλοσοφία. Ο Βίων ασπάστηκε τον Κυνισµό και πήρε τα
εµβλήµατα του Κυνικού φιλοσόφου, τον τρίβωνα και την πήρα.
Αργότερα, όµως, εγκατέλειψε τον Κράτη και έγινε ακροατής του
Θεοδώρου του Αθέου, της Κυρηναϊκής Σχολής. Τον εγκατέλειψε
όµως κι αυτόν και έγινε µαθητής του αριστοτελικού φιλοσόφου
Θεοφράστου και του πλατωνικού Ξενοκράτη.
Όπως έκαναν και οι Σοφιστές εκείνης της εποχής, ο Βίων
ταξίδεψε στην Ελλάδα και τη Μακεδονία δίνοντας διαλέξεις, και
έγινε δεκτός στο φιλολογικό κύκλο της αυλής του Μακεδόνα
βασιλιά-φιλόσοφου Αντιγόνου Γονατά. Για κάποιο διάστηµα
δίδαξε φιλοσοφία στη Ρόδο, και πέθανε στη Χαλκίδα της
Εύβοιας. Η βιογραφία του γράφτηκε από το ∆ιογένη Λαέρτιο.
Ο Βίων ήταν ένας πνευµατώδης και δηµοφιλής συγγραφέας,
και στις ∆ιατριβές του σατίριζε τις ανοησίες των ανθρώπων µ’
έναν τρόπο σχεδιασµένο να διεγείρει τις συµπάθειες ενός
ακροατηρίου χαµηλής τάξης. Ενώ ευλογούσε τη φτώχεια και τη
φιλοσοφία, συνήθιζε να επιτίθεται στους θεούς, στους
µουσικούς, στους µαθηµατικούς, τους αστρολόγους και τους
πλούσιους. Η επιρροή του είναι αισθητή σε µεταγενέστερους
συγγραφείς, όπως, π.χ. στις σάτιρες του Μενίππου. ∆είγµατα των
αποφθεγµάτων του βρίσκονται στο έργο του ∆ιογένη Λαέρτιου
και στο Ανθολόγιο του Στοβαίου, ενώ υπάρχουν ίχνη της
επιρροής του στο Σενέκα. (30)
Ο Βίων δίδασκε ένα δόγµα ηθικής συµπεριφοράς κατά το
οποίο ο άνθρωπος πρέπει ν’ απολαµβάνει κάθε είδους
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ευχαρίστηση, όταν του το επιτρέπουν οι συνθήκες, αλλά και ν’
αντιµετωπίζει τις ανάγκες της ζωής µε λιτότητα και µε καρτερία.
Η φιλοσοφία του ήταν ένα κράµα Κυνικής και Κυρηναϊκής
φιλοσοφίας. Το ύφος του ήταν ανθηρό και πολυποίκιλο, και ο
Ερατοσθένης είπε γι’ αυτόν πως ήταν ο πρώτος που έντυσε τη
φιλοσοφία µε λουλουδάτο φόρεµα. Ο Βίων εγκαινίασε ένα νέο
φιλολογικό είδος, τη ∆ιατριβή, σύνθεση ρητορικού λόγου και
διαλόγου, που δίδασκε µέσα από την τέρψη. (12) Ελάχιστα από
τα κείµενά του σώζονται.
13: Τέλης
Ο Τέλης καταγόταν από τα Μέγαρα και υπήρξε µεγάλης
επιρροής Κυνικός δάσκαλος, ηθικολόγος και διατριβιστής κατά
τον τρόπο του Βίωνα. Έζησε τον 3ο π.Χ. αιώνα.
Ένας σηµαντικός αριθµός αποσπασµάτων της φιλοσοφίας του
διασώθηκαν στο “Ανθολόγιο” του Στοβαίου.
Έγραψε τα εξής έργα: “Περί του µη είναι τέλος την ηδονήν”,
“Περί αυτάρκειας”, “Περί φυγής”, “Περί πλούτου και αρετής”,
“Περί περιστάσεων” κ.ά. Τα αποσπάσµατα των έργων του που
σώθηκαν εκδόθηκαν το 1889 από το Γερµανό ελληνιστή Otto
Hense (31).
Στα έργα του ο Τέλης αναφέρεται συχνά στους Κυνικούς
φιλοσόφους, ∆ιογένη, Κράτη και Μητροκλή. Όµως, το µοντέλο
του ήταν ο Βίων. (32)
Ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα από τα κείµενα του Τέλη
είναι το ακόλουθο:
«Η Τύχη είναι σαν το σεναριογράφο ο οποίος σχεδιάζει
διάφορους τύπους ανθρώπων για το έργο του: το ναυαγό, το
φτωχό, τον εξόριστο, το βασιλιά, το ζητιάνο. Εκείνο που οφείλει
να πράττει ο καλός άνθρωπος είναι να παίζει καλά το ρόλο που
του έχει απονείµει η Τύχη. Είσαι ναυαγός; Πολύ καλά· απόδωσε
σωστά το µέρος του ναυαγού. Ήσουν πλούσιος κι έχεις γίνει
φτωχός; Παίξε το ρόλο “του φτωχού ανθρώπου” όπως πρέπει να
παιχτεί.» (33)
14: Κερκίδας
Ο Κερκίδας καταγόταν από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας
και έζησε κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα (290-220). ∆εν εντάσσεται
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πλήρως στο πρότυπο του Κυνικού, αφού υπηρέτησε την πόλη του
ως στρατιωτικός, πολιτικός και νοµοθέτης. Έλαβε ενεργό µέρος
στην ανασύνταξη του πολιτεύµατος της Μεγαλόπολης (235
π.Χ.), όταν ανατράπηκε ο τύραννος Λυδιάδας. Παρόλα αυτά, τη
φήµη του την απέκτησε ως λυρικός ποιητής και Κυνικός
φιλόσοφος.
Ήταν ο πρώτος που έγραψε “µελιάµβους”, δηλαδή ποιήµατα
µε σκωπτικό περιεχόµενο, στα οποία χρησιµοποίησε εκτός από
τα ιαµβικά και µελικά µέτρα. Η ποίησή του είχε ηθικολογικό
κοινωνικό περιεχόµενο µε έντονες Κυνικές αποχρώσεις. Ο
Κερκίδας θεωρείται, µαζί µε το Μένιππο, πρόδροµος της
λατινικής σάτιρας. (12)
Είχε επηρεαστεί ισχυρά τόσο από το ∆ιογένη όσο και από
τον Βίωνα, το στυλ της διατριβής του οποίου ανέπτυξε και ο
ίδιος. (1)
15: Μελέαγρος
Ο Μελέαγρος καταγόταν από τα Γάδαρα της Συρίας κι έζησε
περίπου µεταξύ 135 και 65 π.Χ.
Υπήρξε σατιριστής, ποιητής και Κυνικός φιλόσοφος κατά το
στυλ του Μενίππου. (1) Εγκαταστάθηκε στην Κω το 80 π.Χ., κι
εκεί συγκέντρωσε ποιήµατα διαφόρων ποιητών, καταρτίζοντας
ένα είδος ανθολογίας που το ονόµασε Στέφανον, διότι συνέκρινε
κάθε ποιητή µ’ ένα ορισµένο λουλούδι. Τα ποιήµατα
περιλαµβάνονται κατά το µεγαλύτερο µέρος στην Παλατινή
Ανθολογία.
Στα πρώτα του έργα (Περί ∆οξών, Συµπόσιον, Χάριτες) ο
Μελέαγρος ανέπτυξε µε ύφος παιγνιώδες τις φιλοσοφικές αρχές
του Κυνικού Μενίππου. (12)
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Γ: Φιλόσοφοι µε Κυνικές Ρίζες
1: Ζήνων ο Κιτιεύς
Ο Ζήνων ήταν Φοινικικής καταγωγής αλλά γεννήθηκε στο
Κίτιο της Κύπρου, το 335 π.Χ., και πέθανε στην Αθήνα το 264
π.Χ. (Κατ’ άλλους πέθανε το 262 π.Χ.). Γοητευµένος από την
Απολογία του Πλάτωνος – που του είχε φέρει ο έµπορος πατέρας
του, Μνασέας – εξέφρασε την έντονη επιθυµία να επισκεφτεί την
Αθήνα, όπου και έφτασε σε ηλικία µόλις 22 ετών. Εκεί, και για
τα επόµενα 20 χρόνια, αφοσιώθηκε µε ζήλο και σπάνια
ωριµότητα στις φιλοσοφικές σπουδές, παρόλη την αντίδραση και
τον εµπαιγµό του περιβάλλοντός του.
Ο Ζήνων διέκρινε στους Κυνικούς τους γνήσιους
Σωκρατικούς φιλοσόφους κι έτσι εισήλθε στη σχολή του Κράτη
απ’ όπου πήρε τις ισχυρότερες φιλοσοφικές αρχές. Από τον
Κράτη, ο Ζήνων έµαθε την ηθική αξία της αυτοκυριαρχίας και
την αδιαφορία προς τις αισθησιακές απολαύσεις. Στη συνέχεια
παρακολούθησε τη διδασκαλία του Στίλπωνος, του Ξενοκράτους
και του Πολέµωνος.
Μετά τις επί εικοσαετία σπουδές του, ο Ζήνων ίδρυσε τη
δική του σχολή, αναπτύσσοντας το δικό του φιλοσοφικό
σύστηµα. Αρχικά οι µαθητές του ονοµάζονταν Ζηνώβιοι και
αργότερα Στωικοί, από τον τόπο συγκέντρωσής τους, τη Στοά.
Στον Στωικισµό ο Ζήνων ενσωµάτωσε πολλά από τα ηθικά
ιδεώδη των Κυνικών σ’ ένα πιο συστηµατικό κι εξευγενισµένο
πλαίσιο, το οποίο κατέβαζε τους τόνους του Κυνικού
αντικοµφορµισµού. (Πολλοί πιστεύουν ότι µέσω των Στωικών ο
Κυνισµός είχε τη µεγαλύτερή του επιρροή στην ιστορία της
φιλοσοφίας.)
Ο Ζήνων είχε επηρεαστεί και συµµεριζόταν το
ανικανοποίητο που εξέφραζαν οι Κυνικοί. Όµως, αντί ν’ αποζητά
την απόσυρση από την κοινωνία ονειρεύτηκε την αλλαγή. Στη
θέση των χωριστών, ανεξάρτητων κοινωνιών, ονειρευόταν ένα
µεγάλο έθνος κάτω από το ίδιο σύστηµα θείων νόµων µε το
οποίο όλοι συµµορφώνονταν, ένα έθνος στο οποίο ήταν όλοι
συνδεδεµένοι µε αγάπη.
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Θεµελιώδης αρχή της φιλοσοφίας του Ζήνωνος είναι ότι η
ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στην ταύτιση της θέλησής του
µε το θείο “λόγο” – κυρίαρχο νόµο – που διαποτίζει τον κόσµο.
Θεός και κόσµος είναι ένα. Ο Θεός είναι η ενέργεια που
µορφοποιεί την ύλη. Η ύλη είναι “άποιος ουσία” (χωρίς
ποιότητα ή ιδιότητα) που κατοικεί ο “λόγος”, δηλαδή το
Πνεύµα. Ο κόσµος είναι το σώµα του Θεού και ο Θεός είναι η
ψυχή του κόσµου. Ο κόσµος είναι ένα τεράστιο “ζώο” η ψυχή
του οποίου είναι έλλογη και αποτελεί τη θεότητα. Ο Θεός είναι η
αιώνια Μοίρα, έλλογη πρόνοια, ολοκληρωµένη σοφία που
διατηρεί την τάξη και το ρυθµό του κόσµου. Θεµελιώδης αρχή
του ανθρώπου είναι να ζει σύµφωνα µε αυτό το πνεύµα του
κόσµου, δηλαδή σύµφωνα µε τον κυρίαρχο νόµο του κόσµου.
Σύµφωνα µε τη διδασκαλία του Ζήνωνος, η µοναδική ευτυχία
είναι η αρετή. Και το ζην εν αρετή σηµαίνει τη φύσει ζην. Η
αρετή, λοιπόν, πρέπει να είναι ο µοναδικός σκοπός του
ανθρώπου, διότι µόνη η αρετή φέρνει την ευτυχία. Ο πλούτος, η
φήµη, η δόξα, η δηµοτικότητα, ακόµη κι εκείνο που πιστεύεται
πως είναι το ύψιστο αγαθό, δηλαδή η υγεία, παραµένουν
αδιάφορα. Για να πραγµατώσει όµως κανείς την αρετή, πρέπει ν’
αποκτήσει σοφία, δηλαδή γνώση των θείων και των ανθρωπίνων
πραγµάτων. Ο Ζήνων θεωρούσε ότι η φιλοσοφία είναι η τέχνη
του βίου. Πίστευε ότι η ηθική σχετίζεται βαθύτατα µε την
καθηµερινή πράξη και τη ζωή.
Το φιλοσοφικό σύστηµα του Ζήνωνος περιλάµβανε:
2. Τη λογική και γνωσιολογία (πώς φτάνει κανείς στην
αληθινή γνώση)
3. Τη φυσική (θεωρία για τη φύση και την τάξη του
σύµπαντος)
4. Την ηθική (κανόνες που διέπουν την καθηµερινή ζωή και
οι συνέπειες των πράξεων του ανθρώπου)
Ο Ζήνων εφάρµοσε αυστηρά στη ζωή του εκείνα που δίδασκε
και είναι παροιµιώδης η αυτοπειθαρχία του, η εγκράτεια και το
ήθος του. Με το παράδειγµά του επηρέασε φρονηµατικά, όσο
λίγοι στοχαστές, τους συγχρόνους του και ιδιαίτερα τους νέους.
Επιθυµία του ήταν η ανάπλαση του τρόπου σκέψης και ζωής της
κοινωνίας και της κοινότητας. Ενστερνίστηκε την ιδέα των
Κυνικών περί “Κοσµοπολιτισµού”. Είναι από τους λίγους
διανοητές που πίστευαν ότι ολόκληρο το ανθρώπινο γένος
οφείλει να σχηµατίσει µια µεγάλη κοινότητα µε τα ίδια ήθη και
τους ίδιους νόµους. Γι’ αυτό αγκάλιασε την ιδέα της
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αδελφότητας των ανθρώπων που ήλθε µε την προσπάθεια του
Μεγάλου Αλεξάνδρου να ενώσει µεγάλη ποικιλία εθνών σε µια
αυτοκρατορία. Ο Ζήνων πίστευε ότι ο Θεός ήταν ο πατέρας
όλων και γι’ αυτό όλοι οι άνθρωποι ήταν αδέλφια. (10)
Ο Ζήνων και οι οπαδοί του θεωρούσαν τις περιστάσεις της
ζωής σχεδιασµένες από το Θεό, και γι’ αυτό τις αντιµετώπιζαν
µε καρτερία. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να δέχεται µε
αυτοσυγκράτηση οτιδήποτε έρχεται στο δρόµο του. Θεωρούσαν
την αυτοπειθαρχία σα σηµείο εκκίνησης για την αρετή, και
απαραίτητη στο διαλογισµό του Θεού. Η ελευθερία ήταν µια
κατάσταση του νου. Το άτοµο µπορούσε να είναι ελεύθερο κάτω
από όλες τις περιστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της φυλάκισης,
αρκεί να διαλογιζόταν το Θεό. Η φτώχεια και η δουλεία ήταν
θέµατα µικρότερης σηµασίας από την ψυχική κατάσταση του
ατόµου. Ακόµη κι ο πιο φτωχός σκλάβος µπορούσε να είναι
βασιλιάς στην ψυχή του.
∆υστυχώς το γραπτό έργο του Ζήνωνα δεν έχει διασωθεί.
Όµως, µέσα από αποσπάσµατα που διασώθηκαν, διακρίνεται η
δύναµη και η αυστηρότητα της γλώσσας που χρησιµοποιούσε
για να ντύσει τους στοχασµούς του. (12)
Οι Αθηναίοι αναγνώρισαν την αξία και την προσφορά του
Ζήνωνος µετά το θάνατό του και ψήφισαν να στεφανωθεί µε
χρυσό στεφάνι και να θαφτεί στον Κεραµεικό.
2: Κλεάνθης
Ο Κλεάνθης γεννήθηκε στην Άσσο της Τρωάδας, γύρω στο
331 π.Χ. Καταγόταν από φτωχή οικογένεια και κέρδιζε το ψωµί
του ως παλαιστής. Με αυτή την ιδιότητα επισκέφτηκε την
Αθήνα, όπου γνωρίστηκε µε τη φιλοσοφία.
Είχε φτάσει στην Αθήνα µόνο µε τέσσαρις δραχµές στην
κατοχή του, αλλά παρόλα αυτά αποφάσισε να θέσει τον εαυτό
του κάτω από τη διδασκαλία ενός διάσηµου φιλοσόφου. Αρχικά
παρακολούθησε τις διαλέξεις του Κυνικού Κράτη. Αργότερα
έγινε µαθητής του Ζήνωνα και ένθερµος υποστηρικτής των
δογµάτων του, εργαζόµενος συγχρόνως για να επιβιώσει. Για να
έχει τη µέρα του ελεύθερη ώστε να παρακολουθεί φιλοσοφικά
µαθήµατα, εργαζόταν τη νύχτα, αντλώντας και κουβαλώντας
νερό για το πότισµα των δηµόσιων κήπων. (4) Παρέµεινε
µαθητής του Ζήνωνα για δεκαεννέα χρόνια.
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Με την υψηλή ηθική και την υποµονή που τον διέκριναν,
µετά το θάνατο του Ζήνωνα έγινε ο αρχηγός της Στωικής
σχολής, η οποία εκείνη την εποχή υφίστατο δριµύτατες επιθέσεις
από την Ακαδηµία. (34) Ο Κλεάνθης συνέχισε και τότε να
εργάζεται τη νύχτα κερδίζοντας το ψωµί του µε χειρωνακτική
εργασία. Όπως και οι Κυνικοί, δίδαξε κι αυτός ότι αρετή είναι το
να ζει κανείς σύµφωνα µε τη φύση, ενώ οι απολαύσεις δεν είναι
σύµφωνα µε τη φύση.
Παρουσίασε µια καινούργια θεωρία ως προς την ατοµική
ύπαρξη της ανθρώπινης ψυχής· πίστευε ότι ο βαθµός της
ζωτικότητας της ψυχής µετά θάνατον εξαρτάται από το βαθµό
της ζωτικότητάς της σ’ αυτή τη ζωή. Ο Κλεάνθης έγραψε κάπου
πενήντα έργα, από τα οποία µόνο κάποια αποσπάσµατα
διασώθηκαν µέχρι σήµερα. (4) Το κυριότερο και µεγαλύτερο
κοµµάτι του, µε τον τίτλο “Ύµνος στο ∆ία”, διασώθηκε από το
Στοβαίο, κι εκεί ο Κλεάνθης διατυπώνει τις ηθικές, κυρίως,
αντιλήψεις του. (12) Το έργο αυτό είχε τεράστια απήχηση στην
αρχαιότητα.
Ο Κλεάνθης συνέκρινε τον άνθρωπο µε το Σύµπαν. Όπως το
ανθρώπινο σώµα είχε ένα µέρος που το διηύθυνε, µια
µεγαλύτερη συµπύκνωση ψυχής, στο στήθος (απ’ όπου
προέρχεται η φωνή), έτσι υπάρχει κι ένα διευθυντικό µέρος στο
Σύµπαν, στο πεδίο των σταθερών άστρων. Αυτή η µεγαλύτερη
συγκέντρωση πνεύµατος µπορούσε να λατρευτεί, πράγµα που
έκανε ο ίδιος στον “Ύµνο στο ∆ία”. (34)
Τα κύρια αποσπάσµατα των εργασιών του Κλεάνθη
περιλαµβάνονται στα έργα του Στοβαίου και του ∆ιογένη
Λαέρτιου, ο οποίος δίδει και τον πλήρη κατάλογο των 50 τίτλων
του. Κάποια αποσπάσµατα
βρίσκονται στα κείµενα του
Κικέρωνα και του Σενέκα. Αναφορές σ’ αυτόν γίνονται και από
τον Πλούταρχο και τον Κλήµεντα τον Αλεξανδρέα. Αντηχήσεις
των διδασκαλιών του διακρίνονται στα κείµενα του Αράτου, του
∆ίωνα, του Ιωάννου του Χρυσοστόµου, και του Αποστόλου
Παύλου. (35)
Ανάµεσα στους µαθητές του Κλεάνθη υπήρξαν ο Μακεδόνας
βασιλιάς Αντίγονος και ο Χρύσιππος, ο οποίος και τον
διαδέχτηκε στην αρχηγία της Στωικής σχολής µετά το θάνατό
του, γύρω στο 250 π.Χ. Οι Ρωµαίοι ύψωσαν προς τιµή του ένα
άγαλµα στην Άσσο της Τρωάδας. (7)
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∆: Οι µετά Χριστόν Κυνικοί
Ο Κυνισµός και το ύφος της Κυνικής φιλολογίας, όπως
τελειοποιήθηκαν από το Βίωνα και το Μένιππο, φαίνεται πως
είχαν µια σηµαντική επιρροή στη Ρώµη και τη Ρωµαϊκή σάτιρα,
ιδιαίτερα κατά τον 1ο και 2ο αιώνα µ. Χ. Οι κυριότεροι Κυνικοί
που διατήρησαν πιστά τις αρχές που έθεσε ο Αντισθένης ήταν ο
∆ηµήτριος, ο ∆ηµώναξ και ο Οινόµαος. Είναι πολύ πιθανό οι
διάσηµοι Κυνικοί της Ρώµης να είχαν προσαρµοστεί µε την
εποχή τους και να απέφευγαν τις ωµές ακρότητες του ∆ιογένη
και άλλων. Χωρίς αµφιβολία όµως διατήρησαν αναλλοίωτο το
πνεύµα του Αντισθένη και κατέκτησαν µια αξιότιµη θέση στην
Ρωµαϊκή σκέψη. ∆υστυχώς, σαν αποτέλεσµα της δηµοτικότητάς
τους, προσήλκυαν στις τάξεις τους και τσαρλατάνους του
χειρότερου είδους. Σε κάθε περίπτωση, και στη Ρώµη ο
Κυνισµός ήταν αφ’ ενός ο στόχος του σατιριστή, αφ’ ετέρου το
ιδεώδες του στοχαστή. (4)
1: ∆ηµώναξ
Ο ∆ηµώναξ ήταν ένας φιλόσοφος του 2ου µ.Χ. αιώνα, ο
οποίος προσπάθησε ν’ αναζωπυρώσει τη φιλοσοφία της Κυνικής
Σχολής. Γεννηµένος στην Κύπρο, πήγε στην Αθήνα όπου έγινε
τόσο δηµοφιλής ώστε οι Αθηναίοι ανταγωνίζονταν ποιος θα του
προσφέρει πρώτος φαγητό. Ακόµη και µικρά παιδιά του
πρόσφεραν µεγάλες ποσότητες φρούτων. (7)
Αποδοκίµαζε την κακία αµείλικτα, αλλά ήταν λιγότερο
αυστηρός από το ∆ιογένη, τον οποίο είχε ως φιλοσοφικό
µοντέλο. Κατηγορήθηκε ότι παραµελούσε τα Ελευσίνια
µυστήρια, στο οποίο απάντησε: «Αν τα µυστήρια είναι κακά,
κανείς δεν θα έπρεπε να µυείται· αν όµως είναι καλά, θα έπρεπε
να είναι ανοικτά στον καθένα.»
Μερικά από τα περίφηµα αποφθέγµατα του ∆ηµώνακτα είναι
(36):

– «Τόσο περισσότερο θα προσθέσεις εις την αρετή, όσο
αφαιρέσεις από τις ηδονές. ∆ιότι είναι αισχρό να παραδέχεσαι τις
αρετές στους άλλους, εάν στον εαυτό σου έχεις κακίες.»
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– «Εκείνους που φροντίζουν τα σώµατα αλλά αµελούν τους
εαυτούς των ( δηλαδή τον εσωτερικό τους κόσµο) να µέµφεσαι,
διότι είναι σαν κι αυτούς που φροντίζουν την κατοικία τους αλλά
αµελούν τους ενοίκους.»
– «Με τα ξένα παραδείγµατα να διδάσκεις τον εαυτό σου και
να γίνεσαι ξένος προς τα κακά.»
– «Να χρησιµοποιείς περισσότερο τ’ αυτιά παρά τη γλώσσα.»
– «Μην αποκτήσεις φίλον τον οποίο δεν πιστεύεις κατά
πάντα.»
– «Λιγότερα κακά υποφέρουν οι άνθρωποι από τους εχθρούς
παρά από τους φίλους. ∆ιότι από τους µεν εχθρούς φυλάσσονται,
επειδή τους γνωρίζουν, στους δε φίλους ανοίγονται και
υποπίπτουν σε σφάλµατα, γινόµενοι ευάλωτοι.»
– Όταν κάποιος τον ρώτησε, ποια είναι κατά τη γνώµη του η
ύψιστη ευδαιµονία, απάντησε:
«Ο µόνος ευτυχής είναι ο ελεύθερος.»
Κι όταν ο ερωτών ανταπάντησε ότι πολλοί είναι ελεύθεροι, ο
∆ηµώναξ είπε: «Ελεύθερος είναι εκείνος που δεν ελπίζει σε τίποτα
ούτε φοβάται.»
Ο άλλος απάντησε: «Και πώς είναι αυτό δυνατό; ∆ιότι όλοι
λίγο ως πολλοί είµαστε σκλαβωµένοι σ’ αυτά (την ελπίδα και το
φόβο).»
«Και λοιπόν», είπε ο ∆ηµώναξ, «εάν κατανοήσεις τα
ανθρώπινα πράγµατα, θα βρεις ότι αυτά δεν είναι άξια ούτε
ελπίδας ούτε φόβου, διότι όλα θα παύσουν να υφίστανται, τόσο τα
δυσάρεστα όσο και τα ευχάριστα.»
– Όταν ο ∆ηµώναξ ρωτήθηκε πότε άρχισε να φιλοσοφεί,
απάντησε: «Από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω τον εαυτό
µου.»
– Όταν ρωτήθηκε ποιος φιλόσοφος του αρέσει περισσότερο,
απάντησε, «Όλοι µεν είναι θαυµαστοί, αλλά εγώ σέβοµαι µεν το
Σωκράτη, θαυµάζω δε το ∆ιογένη και αγαπώ τον Αρίστιππο.»
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– Όταν ένας σοφιστής διαµαρτυρήθηκε σ’ αυτόν λέγοντας,
«Γιατί µε κακολογείς;» ο ∆ηµώναξ απάντησε, «∆ιότι δεν
περιφρονείς εκείνον ο οποίος οµιλεί κακά»
– Όταν κάποτε είδε δυο απαίδευτους φιλοσόφους να ερίζουν
συζητώντας, τον µεν ένα να θέτει άτοπα ερωτήµατα, τον δε
άλλο ν’ αποκρίνεται παραλόγως, είπε : «δεν σας φαίνεται φίλοι
σαν ο µεν ένας ν’ αρµέγει τράγο ο δε άλλος να του δίνει κόσκινο
να βάλει από κάτω;»
– Όταν κάποτε επρόκειτο ν’ αποπλεύσει κατά το χειµώνα,
κάποιος από τους φίλους του είπε, «∆εν φοβάσαι µήπως
ανατραπεί το πλοίο και σε καταβροχθίσουν τα ψάρια;»
«Θα ήµουν αγνώµων», απάντησε, «αν φοβόµουνα να
κατασπαραχθώ από τα ψάρια, όταν εγώ ο ίδιος έχω
καταβροχθίσει τόσα πολλά.»
– Όταν κάποτε είδε ένα µάντη να µαντεύει δηµοσίως επ’
αµοιβή, του είπε: «∆εν βλέπω το λόγο γιατί να ζητάς αµοιβή· διότι
εάν µεν µπορείς ν’ αλλάξεις κάτι από τα γραµµένα, λίγα είναι όσα
και να ζητάς· εάν όµως τα πάντα βαίνουν όπως κρίνει ο Θεός, τι
µπορεί να κάνει η µαντική σου;»
– Ο ∆ηµώναξ είχε αποστοµώσει τον Επίκτητο, ο οποίος
κάποτε τον αποδοκίµαζε που δεν παντρευόταν, απαντώντας του:
«Πολύ καλά· δώσε µου λοιπόν µια από τις θυγατέρες σου για
σύζυγο.» –
Αλλά και ο ίδιος ο Επίκτητος ήταν ανύπανδρος! (7)
Σχετικά µε τους νόµους, ο Λουκιανός γράφει ότι ο ∆ηµώναξ
θεωρούσε πως ήταν σχεδόν άχρηστοι, διότι οι µεν καλοί
άνθρωποι δεν τους χρειάζονται, οι δε κακοί δεν βελτιώνονται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε αυτούς. (37)
Ο ∆ηµώναξ έφτασε σχεδόν τα 100 χρόνια ζωής, κι όταν
πέθανε θάφτηκε µε µεγάλες τιµές. Ο Λουκιανός, στο έργο του
“∆ηµώναξ” περιγράφει το χαρακτήρα του φιλοσόφου µε πολύ
λαµπερά χρώµατα.
Λίγο πριν πεθάνει ο ∆ηµώναξ, γράφει ο Λουκιανός, κάποιος
τον ρώτησε:
«Τι οδηγίες έχεις δώσει για την ταφή σου;»
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«∆εν υπάρχει ανάγκη για φασαρία», είπε. « Η κακοσµία θα µε
θάψει.» Αλλά ο ερωτών επέµεινε:
«∆εν είναι ντροπή για το σώµα ενός άνδρα σαν κι εσένα να
αφεθεί στα πουλιά και στα κτήνη να το φάνε;»
«∆εν βλέπω τίποτα κακό», απάντησε ο ∆ηµώναξ, «στο να
είµαι χρήσιµος σε άλλα ζωντανά όντα µετά το θάνατό µου.» (37)

2. Οινόµαος ο Γαδαρηνός
Ο Οινόµαος έδρασε κατά τον 2ο µ.Χ. αιώνα και υπήρξε
Κυνικός φιλόσοφος και κριτικός θρησκευτικών δοξασιών µε
προφητική ρήση. Ο ίδιος περιέγραψε τις επισκέψεις του στους
ναούς της Ιωνίας και τις φιλονικίες του µε τους ιερείς. (38)
Στην αυτοβιογραφία του, έχει κάνει ειδική αναφορά για
τους διαξιφισµούς του µε τους ιερείς του Απόλλωνος Κλαρίου,
στην Κλάρο, όπου βρισκόταν ένα από τα σηµαντικότερα
ελληνικά ιερά και µαντεία της Μικράς Ασίας.
Ο Οινόµαος – καθώς άλλωστε και οι άλλοι Γαδαρηνοί
στοχαστές – δεν ήταν αυστηρά προσηλωµένος στην Κυνική
φιλοσοφία ούτε και σε κανένα άλλο φιλοσοφικό κέντρο. Οι
περισσότερες δραστηριότητές του επεκτείνονταν σε περιοχές
διασκορπισµένες έξω από τα Γάδαρα.
Ο Οινόµαος παρουσίασε τη δική του εκδοχή του Κυνισµού,
µη αναγνωρίζοντας καµία άλλη κεφαλή εξουσίας ή σειρά
διαδοχής, και βεβαίως κανένα συγκεκριµένο δόγµα. Έδωσε
ιδιαίτερη έµφαση στην ανεξαρτησία του Κυνικού Κήρυκα,
τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η έννοια του Κυνισµού δεν ήταν ν’
ασπαστεί κανείς το “∆ιογενισµό” ή τον “Αντισθενισµό”, αλλά
την εσωτερική του φωνή (αυτοφωνία). Κατ’ ακολουθία, οι
Κυνικοί των Γαδάρων δεν θα έπρεπε να δίνουν την εντύπωση ότι
συµµορφώνονται µε κάποια Σχολή εξουσίας, αλλά να προτιµούν
να εκφράζουν τις ιδέες τους σαν ατοµικοί στοχαστές, ο καθένας
µε το δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Ο Οινόµαος υιοθέτησε το στυλ της Κυνικής διατριβής µ’ ένα
νέο αυτοβιογραφικό και ρητορικό στυλ. Τελευταία διάφοροι
µελετητές έχουν αναγνωρίσει την επιρροή στοιχείων του
Μενίππου στο στυλ του Οινόµαου. Όπως και ο Μένιππος, ο
Οινόµαος δηµιουργούσε σάτιρα από ένα µίγµα πεζού λόγου και
ποίησης. Προτιµούσε να εκφράζει την κοινωνική κριτική του

71

µέσω της διατριβής – εκπεφρασµένης µε σοβαρο-κωµική
ειρωνεία –
και αυτοβιογραφικών αναφορών των
αντιπαραθέσεών του µε τη θρησκευτική εξουσία. Όσον αφορά
την ποίησή του, παρόλο που ήταν κατεξοχήν παραθετική, εν
τούτοις συµπεριλάµβανε και παρωδία καθώς και στίχους
αυθεντικά δικούς του. Η επίθεσή του στους ιερείς –
“αποκαλυµµένους τσαρλατάνους” – συµπεριλάµβανε επίσης και
σκληρή κριτική στις πρακτικές και ιεροτελεστίες τους. Ο
Οινόµαος ισχυριζόταν πως ανακάλυψε στον Όµηρο φιλοσοφική
αλληγορία προς χάριν του σπουδαιογελοίου.
Με τη διαφοροποιηµένη βιοθεωρία του, ο Οινόµαος
ανταποκρινόταν στη διάχυτη τάση της εποχής του ν’
αναχαιτιστεί η δεισιδαιµονία και η ηθική έκλυση. Από τα έργα
του διασώθηκαν µόνο αποσπάσµατα. Μερικοί από τους τίτλους
του ήταν: “Περί Κυνισµού”, “Πολιτεία”, “Περί της καθ’ Όµηρον
Φιλοσοφίας”, “Περί Κράτητος και ∆ιογένους και των λοιπών”,
“Γοήτων Φωρά” και “Κυνός Αυτοφωνία”.
3: ∆ηµήτριος
Ο ∆ηµήτριος ο Κυνικός γεννήθηκε στο Σούνιο, τον 1ο µ.Χ.
αιώνα. Έζησε εν µέρει στην Κόρινθο και αργότερα στη Ρώµη,
όπου ασκούσε δριµεία κριτική κατά της απολυταρχικής
διοίκησης των Ρωµαίων αυτοκρατόρων.
Αποποιήθηκε µεγάλο ποσό χρηµάτων που του πρόσφερε ο
Καλιγούλας για να µετριάσει την πολεµική εναντίον του.
∆ριµύτατο έλεγχο άσκησε και κατά του Αυτοκράτορα
Βεσπασιανού, ο οποίος όµως απέφυγε να του επιβάλει τη
θανατική ποινή. Οι Κυνικοί, κάτω από την αρχηγία του
∆ηµητρίου επιτίθεντο κατά του Βεσπασιανού και κάθε µορφής
τυραννίας. Αρχικά ο Βεσπασιανός τους αγνοούσε, αποκαλώντας
τον ∆ηµήτριο «καλό κύνα», αναφερόµενος στον αρχικό όρο που
έδωσε τ’ όνοµα στους Κυνικούς. (39)
Όµως, η κριτική της Κυνικής οµάδας έγινε τόσο σκληρή
ώστε ο Βεσπασιανός αναγκάστηκε να τον εξορίσει στην Ελλάδα
το 66 µ.Χ. Πέντε χρόνια αργότερα, το 71 µ.Χ., προχώρησε στη
γενική εκδίωξη όλων των φιλοσόφων από τη Ρώµη, στρεφόµενος
κατόπιν σε σκληρότερα µέτρα, αφού ο ∆ηµήτριος, από την
Ελλάδα τώρα, συνέχιζε την πολεµική του. (12)
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Ο ∆ηµήτριος ο Κυνικός δεν έγραψε τίποτα, περιοριζόµενος
µόνο στην προφορική διδασκαλία του. Πληροφορίες για τη
ρητορική δεινότητά του και το περιεχόµενο της διδασκαλίας του
∆ηµητρίου µας έδωσε ο φιλόσοφος Σενέκας, του οποίου
υπήρξε στενός φίλος. Ο Σενέκας εκτιµούσε βαθύτατα το
∆ηµήτριο για τη µε συνέπεια περιφρόνηση της υλικής άνεσης
προς χάριν της επιδίωξης της αρετής. Η περιφρόνηση του
πλούτου φαίνεται από την απάντηση που έδωσε στον Καλιγούλα
όταν του έστειλε µεγάλο δώρο για να κερδίσει τη φιλία του.
Απάντησε: «Εάν ο Καλιγούλας είχε πρόθεση να µε δωροδοκήσει
θα µου πρόσφερε το στέµµα του.» (4)
Ο φιλόσοφος Σενέκας θεωρούσε τον ∆ηµήτριο µεγάλο άνδρα,
ακόµη και σε σύγκριση µε τους µεγαλύτερους φιλοσόφους. Στα
έργα του διέσωσε πολλά από τα ρητά του, µεταξύ των οποίων
και το αξιοθαύµαστο ότι κερδίζει κανείς περισσότερα µε το να
έχει έτοιµες και σε κοινή χρήση λίγες σοφές αρχές, παρά να
µαθαίνει πολλά χωρίς να τα έχει πρόχειρα στο χέρι.
«Ο καλύτερος παλαιστής», έλεγε ο ∆ηµήτριος, «δεν είναι
εκείνος που έχει µελετήσει βαθιά όλα τα τρικ και τις στροφές της
τέχνης, τα οποία σπάνια συναντώνται σε µια πραγµατική πάλη,
αλλά εκείνος που έχει µάθει πολύ καλά κι έχει προσεκτικά ασκήσει
τον εαυτό του σ’ ένα δυο απ’ αυτά, και παρατηρεί προσεκτικά για
µια ευκαιρία να τα εφαρµόσει. ∆εν έχει σηµασία πόσα τρικ
γνωρίζει, εάν γνωρίζει αρκετά για να του δώσουν τη νίκη.» (40)
Σύµφωνα µε το Σενέκα, ο ∆ηµήτριος καλούσε εκείνον που
ήθελε να προοδεύσει στη φιλοσοφία ν’ αρπάξει τους κανόνες
που δίδασκε σφικτά µε τα δυο του χέρια, και να µην τους αφήσει
ποτέ να του διαφύγουν. Πρέπει να προσκολληθεί κανείς στις
αρχές αυτές και να τις κάνει µέρος του εαυτού του, ενώ µε
καθηµερινό διαλογισµό πάνω στις ίδιες να φέρει τον εαυτό του
σε τέτοια νοητική κατάσταση, ώστε αυτά τα ωφέλιµα αξιώµατα
να του εµφανίζονται πάραυτα από µόνα τους. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται, θα είναι αυτόµατα έτοιµα
προς χρήση, ανάλογα µε την ανάγκη, ενώ το κριτήριο του
σωστού ή λάθους θα παρουσιάζεται σ’ αυτόν χωρίς
καθυστέρηση.
Θα κλείσω την αναφορά µου στον πραγµατικά µεγάλο
φιλόσοφο ∆ηµήτριο, µ’ ένα ακόµη απόσπασµα του Σενέκα από
τη διδασκαλία του: «Η αληθινή ευχαρίστηση, αυτή που αξίζει ο
άνθρωπος, δεν είναι να παραγεµίζει ή να φουσκώνει το σώµα του
µε τροφή και µε ποτό, ούτε να εξάπτει σαρκικές επιθυµίες, οι
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οποίες είναι λιγότερο βλαβερές όταν είναι µάλλον ήσυχες, αλλά να
είναι ελεύθερος από κάθε τύπο νοητικής διαταραχής, τόσο απ’
αυτές που πηγάζουν από τους φιλόδοξους αγώνες των ανθρώπων
αναµεταξύ τους, όσο κι απ’ αυτές που έρχονται από ψηλά και είναι
πιο δύσκολο ν’ αντιµετωπιστούν, οι οποίες προέρχονται από την
παραδοσιακή αντίληψη των θεών και την εκτίµησή τους κατ’
αναλογία των δικών µας κακοηθειών.»
4: ∆ίων ο Χρυσόστοµος
Ο ∆ίων ο Κοκκηιανός, που για την ευγλωττία του
επονοµάστηκε Χρυσόστοµος, ήταν Έλληνας ευγενούς
καταγωγής από την Προύσα της Βιθυνίας. Έζησε περίπου το 40120 µ. Χ. Έκλινε προς την φιλοσοφία των Κυνικών και των
Στωικών, και µετέβη στη Ρώµη πιθανώς κάτω από την ιδιότητα
του επαγγελµατία ρήτορα.
Έζησε στη Ρώµη κάτω από τον αυτοκράτορα ∆οµιτιανό, και
αναµίχθηκε µε κάποιους φιλελεύθερους κύκλους που αντιτίθεντο
στην τυραννική κυριαρχία του αυτοκράτορα. Οι απόψεις του δεν
άρεσαν στο ∆οµιτιανό και γι’ αυτό το 82 µ. Χ. τιµωρήθηκε µε
καταδίκη σε εξορία και απαγόρευση να ζει στη Ρώµη και στην
πατρίδα του. Τότε άρχισε τη φτωχική ζωή του Κυνικού,
υιοθετώντας τόσο το στυλ όσο και τη φιλοσοφία των Κυνικών,
περιπλανώµενος κυρίως στα βορειοανατολικά τµήµατα της
αυτοκρατορίας για αρκετά χρόνια. (12)
«Ταξίδεψα γύρω για τόσο µεγάλο διάστηµα, όχι µόνο χωρίς
εστία και σπίτι, αλλά χωρίς ούτε έναν ακόλουθο να πάρω µαζί
µου», γράφει ο ∆ίων. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του ο ∆ίων
έσκαβε και φύτευε, αντλούσε και κουβαλούσε νερό για τα
δηµόσια λουτρά και τους κήπους, κι έκανε πολλές τέτοιες
ταπεινές εργασίες για να επιβιώσει. (37)
Μετά τη δολοφονία του ∆οµιτιανού, του επετράπη να
επιστρέψει στη Ρώµη όπου και άρχισε καινούργια καριέρα. Του
επεστράφη η περιουσία που είχε προηγουµένως κι έγινε ένας
πλούσιος και διάσηµος διδάσκαλος. Για ένα διάστηµα συνέχισε
µε το στυλ, τη νοοτροπία, τις συνήθειες και τις φιλοσοφικές
απόψεις ενός Κυνικού φιλοσόφου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο
∆ίων Χρυσόστοµος δεν ήταν “καθαρός” Κυνικός αλλά
βρισκόταν µάλλον πλησιέστερα προς τη Σωκρατική παράδοση.
(19)
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Παραδόθηκαν ογδόντα λόγοι µε τ’ όνοµα του ∆ίωνα, οι
οποίοι χαρακτηρίζονται συχνά και ως πραγµατείες. Οι λόγοι του
∆ίωνα εξετάζουν διάφορα πολιτικά και ηθικά προβλήµατα της
ζωής, υπό το πρίσµα της Στωικής-Κυνικής φιλοσοφίας, ή
εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα πάνω στα
προβλήµατα της εποχής του. Εκτός από τη Στοά και τους
Κυνικούς, είχε επηρεαστεί από το Σωκράτη, ενώ στο ύφος είχε
πρότυπά του τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα. Με τα έργα του ο
∆ίων άσκησε µεγάλη επίδραση στους µεταγενέστερους
συγγραφείς, και κυρίως στο Μάξιµο από την Τύρο και στο
Συνέσιο τον Κυρηναίο. (12)
“Το να µην υποχωρείς ποτέ, και το να µην παραδέχεσαι ούτε
ένα σηµείο στο γείτονά σου, δεν είναι ανδρισµός ούτε ισχυρή
θέληση, είναι απλά αµαθής ηλιθιότητα”, έλεγε ο ∆ίων. Ο ίδιος
έλεγε επίσης ότι ο αληθινός φιλόσοφος βαδίζει µόνος και πάντα
αρχίζει µε επίπληξη του εαυτού του.
Σχετικά µε τους ηλίθιους βασιλείς, έλεγε: «∆εν είναι
περισσότερο ανεκτό να έχεις έναν ηλίθιο για βασιλιά απ’ ότι να
έχεις έναν τυφλό για να σε καθοδηγεί.»
Αναφερόµενος στο φαινόµενο ∆ιογένη, ο ∆ίων έλεγε πως το
κοινό κίνητρο των περισσοτέρων ανθρώπων που έρχονταν από
µακριά για να ακούσουν τον εκκεντρικό φιλόσοφο δεν ήταν για
να µάθουν κάτι ώστε να βελτιώσουν τους εαυτούς των αλλά για
να έχουν κάτι να διηγηθούν στους άλλους.
«Είναι πάρα πολύ απλούστερο ν’ απαλλαγεί κανείς από
οποιονδήποτε γραπτό νόµο επιλέξει απ’ ότι είναι ν’ απαλλαγεί από
ένα τµήµα κατά συνήθεια ηθικής… ενώ οι νόµοι είναι γραµµένοι
σε πλάκες ξύλου ή πέτρας, η κατά συνήθεια ηθική είναι χαραγµένη
βαθιά στις ζωντανές ψυχές µας», έλεγε ο ∆ίων.
Ο ίδιος έλεγε ότι, «Όπως ο καλός γιατρός πηγαίνει να
βοηθήσει εκεί που υπάρχει περισσότερη αρρώστια, έτσι κι ένας
καλός φιλόσοφος πρέπει να βρίσκεται εκεί που υπάρχει η µέγιστη
ηλιθιότητα.» (37)
Στη συνέχεια θα παραθέσω ένα θαυµάσιο απόσπασµα από το
σεµινάριο του Foucault στο Berkley, το 1983. Είναι από τον
Τέταρτο ∆ιάλογο του ∆ίωνα, και αναφέρεται στη συνάντηση του
∆ιογένη µε τον Αλέξανδρο:
«Το τέλος του “∆ιαλόγου” είναι ένα είδος κηρύγµατος, και
µέσα σ’ αυτό υπάρχουν αναφορές στη σκανδαλώδη συµπεριφορά
του ∆ιογένη και παραδείγµατα που απεικονίζουν τον προκλητικό
διάλογο µεταξύ του ∆ιογένη και του Αλεξάνδρου. Το θέµα του
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“∆ιαλόγου” είναι η περίφηµη συνάντηση µεταξύ του ∆ιογένη και
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία έλαβε χώρα στην Κόρινθο. Ο
“∆ιάλογος” αρχίζει µε τις σκέψεις του ∆ίωνα αναφορικά µε αυτή
τη συνάντηση (1-14), και κατόπιν ακολουθεί ένας υποθετικός
διάλογος που απεικονίζει τη φύση της συνοµιλίας µεταξύ του
∆ιογένη και του Αλεξάνδρου (15-81). Ο “∆ιάλογος” τελειώνει µε
µια µακροσκελή, συνεχή συζήτηση – µυθιστορηµατικά δοσµένη
από το ∆ίωνα – αναφορικά µε τρεις τύπους λανθασµένου και
απατηλού τρόπου ζωής (82-139).
Στην αρχή του “∆ιαλόγου”, ο ∆ίων κριτικάρει αυτούς που
παρουσιάζουν τη συνάντηση του ∆ιογένη µε τον Αλέξανδρο σα µία
αντιπαράθεση µεταξύ ίσων: ο ένας άνδρας είναι διάσηµος για την
αρχηγία του και τις στρατιωτικές του νίκες, ο άλλος είναι
διάσηµος για τον ελεύθερο και αυτάρκη τρόπο ζωής του και για
την αυστηρή και σύµφωνα µε τnν ηθική της φύσης αρετή. Ο ∆ίων
δεν θέλει οι άνθρωποι να επαινούν τον Αλέξανδρο επειδή εκείνος,
σαν παντοδύναµος βασιλιάς, δεν έδειξε έλλειψη σεβασµού σ’ ένα
φτωχό άνθρωπο όπως ο ∆ιογένης. Επιµένει ότι ο Αλέξανδρος
στην πραγµατικότητα ένιωσε κατώτερος από το ∆ιογένη, και ίσως
επίσης ζήλεψε λίγο τη φήµη του· διότι αντίθετα µε τον Αλέξανδρο
που ήθελε να κατακτήσει τον κόσµο, ο ∆ιογένης δεν χρειαζόταν
τίποτα για να πραγµατοποιήσει αυτό που ήθελε να κάνει.
Ο ίδιος (ο Αλέξανδρος) χρειαζόταν τη Μακεδονική του
φάλαγγα, το Θεσσαλικό του ιππικό, τους Θράκες, τους Παίονες,
και πολλούς άλλους για να πάει εκεί που ήθελε και να πάρει αυτά
που επιθυµούσε· αλλά ο ∆ιογένης προχωρούσε ασυνόδευτος σε
τέλεια ασφάλεια, τόσο τη µέρα όσο και τη νύχτα, οπουδήποτε
ήθελε να πάει. Εξάλλου, ο Αλέξανδρος χρειαζόταν τεράστια ποσά
από χρυσό και ασήµι για να πραγµατοποιήσει οποιοδήποτε από τα
σχέδιά του· ακόµη περισσότερο, εάν ήθελε να διατηρήσει τους
Μακεδόνες και τους άλλους Έλληνες υποτακτικούς, έπρεπε κάθε
τόσο να κάνει χάρες στους ηγεµόνες τους και στο γενικό πληθυσµό
µε λόγια και δώρα.
Ο ∆ιογένης, όµως, δεν καλόπιανε κανένα µε κολακείες, αλλά
έλεγε σ’ όλους την αλήθεια. Και παρόλο που δεν κατείχε ούτε µία
δραχµή, πέτυχε να κάνει αυτό που τον ευχαριστούσε και δεν
απέτυχε σε τίποτα απ’ όσα στόχευσε. Ήταν ο µόνος άνθρωπος που
έζησε τη ζωή που θεωρούσε καλύτερη κι ευτυχέστερη, και δε θα
δεχόταν το θρόνο του Αλεξάνδρου ή τον πλούτο των Μήδων και
των Περσών ως ανταλλαγή µε τη φτώχεια του. Έτσι είναι
προφανές ότι ο ∆ιογένης εδώ εµφανίζεται ως κύριος της αλήθειας·
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Απ’ αυτή την άποψη, ο Αλέξανδρος είναι κατώτερος του ∆ιογένη,
και µάλιστα έχει συνείδηση της κατωτερότητάς του.»
Κρίνοντας από το ανωτέρω µικρό απόσπασµα, είναι
προφανές ότι η φιλοσοφική διεισδυτικότητα του ∆ίωνα του
Χρυσοστόµου είναι εκπληκτική! Το απόσπασµα είναι επίσης
άκρως διδακτικό, πράγµα που θα ήταν σίγουρα µέσα στις
επιδιώξεις του συγγραφέα. Αξίζει να διαλογιστεί κανείς πάνω σ’
αυτό.
Ενοχλούσε πολύ τον Αλέξανδρο να σκέπτεται ότι κάποιος
που ζούσε µια τόσο ελεύθερη και απλή ζωή όπως ο ∆ιογένης
µπορεί να θεωρείται καλύτερος απ’ αυτόν και να καταλήξει να
είναι εξίσου διάσηµος, γράφει ο ∆ίων.
5: Επίκτητος
Σύµφωνα µε την Εγκυκλοπαίδεια Φιλοσοφίας του
∆ιαδικτύου,
ο Επίκτητος συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των
φιλοσόφων που ήταν βαθιά επηρεασµένοι από τον Κυνισµό. (7) Ο
ίδιος ο Επίκτητος, αναµφίβολα ο κυριότερος εκπρόσωπος της
Στωικής φιλοσοφίας, χαρακτήριζε τον Κυνικό τρόπο ζωής σαν
τον πιο σύντοµο δρόµο προς την αρετή.
Ο Επίκτητος γεννήθηκε γύρω στο 50 µ.Χ. στην Ιεράπολη της
Φρυγίας. (41) Παρόλο που γεννήθηκε σκλάβος και υπέµεινε
στωικά µια µόνιµη φυσική αναπηρία, ο Επίκτητος πίστευε ότι
όλοι οι άνθρωποι είναι εντελώς ελεύθεροι να ελέγχουν τη ζωή
τους και να ζουν σε αρµονία µε τη φύση.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο Επίκτητος (πολύ
πιθανόν µε διαφορετικό όνοµα) κατέφυγε στη Ρώµη, όπου
αγοράστηκε ως σκλάβος από τον απελεύθερο και πολύ
καλλιεργηµένο Επαφρόδιτο, έµπιστο σωµατοφύλακα του
Νέρωνα. Ο Επαφρόδιατος υπήρξε ο ιδανικός κύριος για τον
Επίκτητο, και µε γενναιοδωρία και ενθουσιασµό στήριξε τις
σπουδές του στη Στωική φιλοσοφία κάτω από τον Μουσόνιο
Ρούφο.
Αργότερα απέκτησε την ελευθερία του και άρχισε να
διδάσκει φιλοσοφία στη Ρώµη. Όµως, το 89 µ.Χ., µαζί µε άλλους
φιλοσόφους, εξορίστηκε από τη Ρώµη από το ∆οµιτιανό και
κατέφυγε στη Νικόπολη της Ηπείρου όπου και έζησε το πιο
δηµιουργικό µέρος της ζωής του, διδάσκοντας µέχρι το θάνατό
του, γύρω στο 120 µ.Χ. (Κατ’ άλλους το 135 µ.Χ.)
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Η φήµη του ήταν τόσο µεγάλη ώστε άνθρωποι από κάθε
γωνιά της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας έφταναν στη Νικόπολη για
να τον ακούσουν. Μεταξύ των θαυµαστών του ήταν και ο
Αυτοκράτορας Αδριανός. (42)
Όσοι διδάχτηκαν απ’ αυτόν τον περιγράφουν ως πολύ ταπεινό
άνθρωπο, φιλεύσπλαχνο, υψηλής ηθικής, και θρησκευτικής
αφιέρωσης. (43) Έζησε µια πολύ ασκητική ζωή, αν και όχι τόσο
αυστηρή όσο οι πρώτοι Κυνικοί. (44)
Η υπέροχη διδασκαλία του Επικτήτου καταγράφηκε από τον
ιστορικό και φιλόσοφο, Φλάβιο Αρριανό, ο οποίος µετέβη στη
Νικόπολη της Ηπείρου το 108 µ. Χ. και µαθήτευσε κοντά στον
Επίκτητο. Η διδασκαλία του Επικτήτου συγκεντρώθηκε από τον
Αρριανό σε οκτώ βιβλία υπό τον τίτλο ∆ιατριβαί. Από το έργο
αυτό διασώθηκε το µισό. Ακολούθησε η σύνοψη των ∆ιατριβών,
που ονοµάστηκε Εγχειρίδιο, το οποίο έχει διασωθεί ολόκληρο.
Τα έργα αυτά στο σύνολό τους εκδόθηκαν στη Λειψία το 1894,
από τον Schenkl.(12)
Μαζί µε το Σενέκα και το Μάρκο Αυρήλιο, ο Επίκτητος,
θεωρείται ένας
από τους κυριότερους εκπροσώπους του
µεταγενέστερου Ρωµαϊκού Στωικισµού. (45)
Ο Επίκτητος επικέντρωνε την προσοχή του στην ηθική και
στο να είναι κανείς κύριος της ζωής του. Σύµφωνα µε τον
Επίκτητο, ο ρόλος του Στωικού διδασκάλου ήταν να ενθαρρύνει
τους µαθητές του στο να ζουν φιλοσοφική ζωή, το τέλος της
οποίας ήταν ευδαιµονία. Αυτή εξασφαλιζόταν µε µια ζωή
στηριγµένη στη λογική, πράγµα που σηµαίνει να ζει κανείς
ενάρετο βίο και σύµφωνα µε τη θέληση της φύσης. (46) Ο
αυστηρός αυτοέλεγχος είναι αναγκαίος για την πρόοδο στην
αρετή.
Από τον ουσιώδη διαχωρισµό µεταξύ της ικανότητάς µας να
σκεπτόµαστε και να αισθανόµαστε ελεύθερα, και της αδυναµίας
απόλυτου ελέγχου των εξωτερικών γεγονότων και περιστάσεων,
ο Επίκτητος έφτασε στην περιγραφή µιας ήρεµης και
πειθαρχηµένης ζωής. Ισχυριζόταν πως δεν θα αποτύχουµε ποτέ
να είµαστε ευτυχισµένοι εάν µάθουµε να δεχόµαστε ότι τα
πράγµατα θα έπρεπε να είναι όπως ακριβώς είναι. (41)
Ο Επίκτητος επισηµαίνει ότι δεν µπορούµε ν’ αλλάξουµε τα
γεγονότα που µας συµβαίνουν, αλλά µπορούµε ν’ αλλάξουµε τον
τρόπο µε τον οποίο τ’ αντιµετωπίζουµε. Για να καταφέρουµε
αυτό και να επιτύχουµε µια καλή ζωή, πρέπει να περάσουµε
µέσα από τρία στάδια: Πρώτον να βάλουµε σε τάξη τις επιθυµίες
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µας και να υπερβούµε τους φόβους µας. Επόµενο, πρέπει να
εκτελούµε τα καθήκοντά µας – σε οποιοδήποτε ρόλο µας έχει
δοθεί από τη µοίρα. Τελικά, πρέπει να σκεπτόµαστε καθαρά και
να κρίνουµε µε ακρίβεια. Μόνο τότε θα είµαστε επιτυχηµένοι
στο να τακτοποιούµε τις επιθυµίες µας και να εκτελούµε τα
καθήκοντά µας. Μόνο τότε θα πετύχουµε εσωτερική ηρεµία. (47)
Θα µπορούσε, και θα άξιζε, ν’ αφιερώσει κανείς έναν
ολόκληρο τόµο αποκλειστικά στον θείο Επίκτητο και στη
φιλοσοφία του. Όµως στο πόνηµα αυτό θα περιοριστώ στη
σχέση του Επικτήτου µε τον Κυνισµό. Κατά την άποψη του
Επικτήτου, ο Κυνικός είναι ένας Στωικός µε ειδική (υψηλότερη)
κλήση, ικανότητα και αποστολή. (48) Είναι αναγκαίο να
επισηµανθεί η διαφορά, διότι εν πολλοίς έχει αγνοηθεί, κι αυτό
έχει οδηγήσει σε σύγχυση.
Η Κυνική επιρροή του Επικτήτου είναι αδιαµφισβήτητη και οι
απόψεις του για τον αληθινό Κυνικό καταγράφηκαν από τον
πιστό µαθητή του Αρριανό
στο 22ο κεφάλαιο (“Περί
Κυνισµού”) του τρίτου βιβλίου των “∆ιατριβών”.
Κατωτέρω θα παραθέσω χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από
το κεφάλαιο αυτό, που µας δίνουν µια καθαρή και συνοπτική
εικόνα της Κυνικής φιλοσοφίας στην οποία πίστευε ο Επίκτητος.
Η ηλεκτρονική συλλογή των κειµένων έχει γίνει από τον Steve
Thomas, για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Αδελαΐδας
της Αυστραλίας, το 2000. (49)
«Όταν ένας από τους µαθητές του, που φαινόταν να
έχει κλίση στον Κυνισµό, ρώτησε τον Επίκτητο, τι είδους
πρόσωπο έπρεπε να είναι ο Κυνικός και ποια ήταν η ιδέα
του πράγµατος, ο Επίκτητος του απάντησε, “Θα
µελετήσουµε το θέµα µε την ησυχία µας: αλλά έχω πάρα
πολλά να σου πω, διότι αυτός που θα προσπαθούσε να
επιχειρήσει τόσο µεγάλο πράγµα (δηλαδή να γίνει Κυνικός)
χωρίς το Θεό θα ήταν µισητός σ’ Εκείνον, και δεν έχει άλλο
στόχο παρά να ενεργεί απρεπώς δηµόσια.(…)
Σκέψου επίσης γι’ αυτό το ζήτηµα προσεκτικά, διότι
δεν είναι αυτό που νοµίζεις. “Φορώ ένα χιτώνα τώρα και
θα τον φορώ και τότε· κοιµάµαι σκληρά τώρα και θα
κοιµάµαι σκληρά και τότε· επιπροσθέτως θα πάρω ένα
µικρό σάκο και µια βακτηρία, και θα περιπλανώµαι
αρχίζοντας να ζητιανεύω και προσβάλλοντας αυτούς που θα
συναντώ·(…)”
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Αν φαντάζεσαι ότι το πράγµα (το να είσαι Κυνικός)
έτσι έχει, τότε µείνε µακριά απ’ αυτόν (από τον Κυνισµό)·
µην τον πλησιάζεις διότι δεν είναι καθόλου για σένα.
Αλλά εάν φαντάζεσαι ότι το πράγµα είναι αυτό που είναι,
και δεν θεωρείς τον εαυτό σου ακατάλληλο γι’ αυτό, τότε
σκέψου πόσο µεγάλο πράγµα αναλαµβάνεις.
Κατ’ αρχήν στα πράγµατα µε τα οποία σχετίζεις τον
εαυτό σου δεν πρέπει κατά κανένα τρόπο να είσαι αυτός
που είσαι τώρα: ∆εν πρέπει να κατηγορείς το Θεό ούτε
άνθρωπο· πρέπει ν’ απαλλαγείς εντελώς από τις επιθυµίες·
πρέπει να µεταφέρεις τη αποφυγή µόνο στα πράγµατα που
εµπίπτουν στη δύναµη της θέλησής σου. ∆εν πρέπει να
νιώθεις θυµό ή πικρία ή ζήλια ή οίκτο· δεν πρέπει να σου
φαίνεται ελκυστικό ένα κορίτσι, ή ν’ αγαπάς λίγη καλή
φήµη ή να χαίρεσαι µ’ ένα αγόρι ή µ’ ένα γλύκισµα.(…)
∆ιότι (ο Κυνικός) οφείλει να µην επιθυµεί να κρύψει
τίποτα από όσα κάνει· εάν όµως θέλει να κρύψει κάτι, τότε
είναι τελειωµένος, έχει χάσει το χαρακτήρα του Κυνικού,
του ανθρώπου που ζει κάτω από τον ανοιχτό ουρανό, ενός
ελεύθερου ανθρώπου. Έχει αρχίσει να φοβάται κάποιο
εξωτερικό πράγµα, έχει αρχίσει να χρειάζεται απόκρυψη
(…) Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αρχίσει να φοβάται
κάποια πράγµατα, είναι δυνατόν να είναι συγχρόνως
τολµηρός και µε όλη του την ψυχή να επιβλέπει τους
ανθρώπους; ∆εν µπορεί να γίνει· είναι αδύνατον!
Αρχικά λοιπόν, πρέπει να εξαγνίσεις τη λειτουργία που
σε κυβερνά, και αυτός να είναι ο τρόπος ζωής σου: “
Τώρα σε µένα το ζήτηµα πάνω στο οποίο πρέπει να
εργαστώ είναι η αντίληψή µου, όπως ο µαραγκός πρέπει να
κατανοήσει το ξύλο και ο υποδηµατοποιός τα δέρµατα· και
η δική µου δουλειά είναι η σωστή χρήση των φαινοµένων.
Αλλά το σώµα δεν είναι τίποτα σε µένα, τα µέρη του δεν
είναι τίποτα σε µένα. Ο θάνατος; Ας έλθει όποτε επιλέξει,
είτε θάνατος του µέρους είτε του όλου. Πέταξε, λες. Και πού
να πετάξω; Μπορεί οποιοσδήποτε άνθρωπος να µε εκβάλει
έξω από τον κόσµο; ∆εν µπορεί. Αλλά οπουδήποτε κι αν
πάω, υπάρχει ο ήλιος, υπάρχει το φεγγάρι, υπάρχουν τ’
αστέρια, τα όνειρα, τα σηµεία, και η συνοµιλία µε τους
θεούς.”
Τότε, αν είναι έτσι προετοιµασµένος, ο αληθινός
Κυνικός δεν µπορεί να είναι ικανοποιηµένος µόνο µε αυτό·
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αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι είναι απεσταλµένος στους
ανθρώπους από το ∆ία (για να τους εξηγήσει) και τα καλά
πράγµατα και τα κακά, να δείξει σ’ εκείνους που έχουν
παραπλανηθεί και ζητούν την ουσία του καλού και του
κακού εκεί που δεν ευρίσκεται, αλλά εκεί που βρίσκεται
δεν το σκέπτονται ποτέ· (…)
∆ιότι στην ουσία ο Κυνικός είναι ένας διερευνητής των
πραγµάτων που είναι καλά για τους ανθρώπους κι εκείνων
που είναι κακά· και είναι καθήκον του να εξετάσει
προσεκτικά και να έλθει ν’ αναφέρει την αλήθεια, κι όχι
να κτυπηθεί µε τρόµο καταδεικνύοντας ως εχθρούς
εκείνους οι οποίοι δεν είναι εχθροί ούτε κατά
οποιονδήποτε άλλο τρόπο να είναι ταραγµένος από τα
φαινόµενα ή συγχυσµένος.
Είναι, λοιπόν, καθήκον του, εάν προκύψει η ευκαιρία,
εµφανιζόµενος στην τραγική σκηνή, να µπορεί µε δυνατή
φωνή να πει όπως ο Σωκράτης: “Άνδρες, πού τρέχετε, τι
πράττετε, άθλιοι; Σαν τους τυφλούς περιπλανάστε πάνω και
κάτω· περπατάτε από άλλο δρόµο, έχοντας αφήσει την
αληθινή οδό· αναζητάτε ευηµερία και ευτυχία εκεί που δεν
υπάρχουν, και αν κάποιος σας δείξει πού βρίσκονται, δεν
τον πιστεύετε.” Γιατί την αναζητάτε απέξω; Γιατί στο
σώµα; ∆εν βρίσκεται εκεί. Σ’ αυτό που κατέχετε; ∆εν
βρίσκεται εκεί. Αλλά αν δεν µε πιστεύετε, κοιτάξτε τον
Κροίσο: κοιτάξτε σ’ αυτούς που είναι πλούσιοι µε πόσες
οδύνες είναι γεµάτη η ζωή τους. Στη δύναµη; ∆εν
βρίσκεται εκεί. Εάν βρισκόταν, εκείνοι που υπήρξαν δυο
και τρεις φορές άρχοντες θα ήταν ευτυχισµένοι· αλλά δεν
είναι.
Ποιους θα πιστέψουµε; Εσάς που βλέπετε το εξωτερικό
των υποθέσεων και ζαλιζόσαστε από τα φαινόµενα, ή τους
ίδιους τους άνδρες; Τι λένε; Ακούστε τους όταν βογκούν,
όταν θλίβονται, όταν, για λογαριασµό αυτών των ίδιων
των ηγετικών καθηκόντων τους και της δόξας και της
λάµψης νοµίζουν ότι είναι περισσότερο άθλιοι και σε
µεγαλύτερο κίνδυνο. Στη βασιλική εξουσία; Όχι: αν ήταν
εκεί (η ευτυχία) τότε ο Νέρων θα ήταν ευτυχής, το ίδιο και
ο Σαρδανάπαλος. Αλλά ούτε και ο Αγαµέµνων ήταν
ευτυχής, παρόλο που ήταν καλύτερος άνθρωπος από το
Σαρδανάπαλο και το Νέρωνα·(…)
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Άθλιε, ποια από τις υποθέσεις σου πάει άσχηµα; Η
περιουσία σου; Όχι. Μα είσαι πλούσιος σε χρυσό και
χαλκό. Τι συµβαίνει µε σένα; Αυτό το µέρος του εαυτού
σου, οτιδήποτε κι αν είναι, έχει παραµεληθεί από σένα κι
έχει διαφθαρεί - το µέρος µε το οποίο επιθυµούµε, µε το
οποίο αποφεύγουµε, µε το οποίο κινούµαστε προς τα
πράγµατα και αποµακρυνόµαστε απ’ αυτά. Πόσο έχει
παραµεληθεί; ∆εν γνωρίζει τη φύση του καλού για το
οποίο είναι καµωµένος από τη Φύση, ούτε τη φύση του
κακού· ούτε (γνωρίζει) τι είναι δικό του και τι ανήκει σ’
έναν άλλο· (…)
Σε τι λοιπόν βρίσκεται το καλό, αφού δεν υπάρχει σ’
αυτά τα πράγµατα; Πες µας, εσύ που είσαι κύριος,
απεσταλµένος και διερευνητής. Πού δεν νοµίζεις ότι
βρίσκεται (το καλό) κι ούτε επιλέγεις να το αναζητήσεις;
∆ιότι εάν είχες επιλέξει να το αναζητήσεις, θα είχες βρει
ότι υπάρχει µέσα σου· κι ούτε θα περιπλανιόσουν έξω από
το µονοπάτι, ούτε θα ζητούσες ό,τι ανήκει στους άλλους
σα να ήταν δικό σου. Στρέψε τις σκέψεις σου µέσα στον
εαυτό σου: παρατήρησε τις προκαταλήψεις τις οποίες
έχεις. Τι είδους πράγµα φαντάζεσαι πως είναι το καλό;
-“Εκείνο που ρέει εύκολα, εκείνο που είναι ευτυχές,
εκείνο που δεν εµποδίζεται.”
Έλα, δεν σου φαίνεται φυσικό ότι αυτό είναι µεγάλο,
δεν φαντάζεσαι ότι αξίζει; ∆εν φαντάζεσαι ότι είναι
αβλαβές; Σε τι υλικό λοιπόν οφείλεις ν’ αναζητήσεις αυτό
που ρέει εύκολα, αυτό που δεν εµποδίζεται; Σ’ εκείνο που
υπηρετεί ή σ’ εκείνο που είναι ελεύθερο;
-“Σ’ αυτό που είναι ελεύθερο.”
Κατέχεις, λοιπόν, ένα ελεύθερο σώµα ή είναι σε
κατάσταση δουλική;
-“∆εν γνωρίζουµε.”
∆εν γνωρίζεις ότι (το σώµα) είναι σκλάβος πυρετού,
αρθρίτιδας, οφθαλµικών παθήσεων, δυσεντερίας, ενός
τυράννου, της φωτιάς, του σιδήρου ή οποιουδήποτε είναι
ισχυρότερος;
“Ναι είναι σκλάβος.”
Πώς, λοιπόν, είναι δυνατόν οτιδήποτε ανήκει στο σώµα
να µπορεί να είναι ελεύθερο από εµπόδιο; Και πώς ένα
πράγµα που είναι από τη φύση του νεκρό, δηλαδή χώµα ή
λάσπη, µπορεί να είναι µεγάλο και πολύτιµο;
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Τότε, λοιπόν, δεν κατέχεις τίποτα που να είναι
ελεύθερο;
-“Ίσως τίποτα.”
Και ποιος είναι ικανός να σε αναγκάσει να συναινέσεις
σ’ εκείνο που φαίνεται ψευδές;
-“Κανένας άνθρωπος.”
Και ποιος είναι ικανός να σε αναγκάσει να µη
συναινέσεις σε κάτι που φαίνεται αληθινό;
-“Κανένας άνθρωπος.”
Με αυτό λοιπόν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι µέσα σου
φυσιολογικά ελεύθερο. Αλλά το να επιθυµείς ή να
αποφεύγεις κάτι, το να κινείσαι προς ένα αντικείµενο ή ν’
αποµακρύνεσαι απ’ αυτό, ή να προετοιµάζεις τον εαυτό
σου, ή να προτείνεις να κάνεις κάτι, ποιος από σας µπορεί
να το κάνει, εκτός αν έχει λάβει µια εντύπωση εκείνου που
φαίνεται ότι είναι επικερδές ή καθήκον;
-“Κανένας άνθρωπος.”
Έχεις, λοιπόν, µέσα σ’ αυτά τα πράγµατα επίσης κάτι
που δεν εµποδίζεται και είναι ελεύθερο.
Άθλιοι άνθρωποι, υπολογίστε αυτό, φροντίστε το,
ψάξτε για το καλό εδώ.
“Και πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που δεν έχει
τίποτα, που είναι γυµνός, άστεγος, χωρίς εστία, βρώµικος,
χωρίς δούλο, χωρίς πόλη, να ζει µια ζωή που κυλάει τόσο
εύκολα;”
Βλέπετε ο Θεός σας έχει στείλει έναν άνθρωπο για να
σας αποδείξει ότι αυτό είναι δυνατό.
“Κοιτάξτε σε µένα, ο οποίος είµαι χωρίς πόλη, χωρίς
σπίτι, χωρίς κτήµατα, χωρίς δούλο· κοιµάµαι στο έδαφος·
δεν έχω γυναίκα ούτε παιδιά· ούτε τέντα, παρά µόνο τη γη
και τον ουρανό, κι ένα φτωχό χιτώνα. Και τι (παραπάνω)
θέλω; ∆εν είµαι χωρίς θλίψη; ∆εν είµαι χωρίς φόβο; Πότε
µε είδε οποιοσδήποτε από σας ν’ αποτυγχάνω στο
αντικείµενο της επιθυµίας µου; Ή να παγιδεύοµαι σ’ εκείνο
που ήθελα να αποφύγω; Μέµφθηκα ποτέ το Θεό ή
άνθρωπο; Κατηγόρησα ποτέ οποιονδήποτε άνθρωπο; Με
είδατε ποτέ µε θλιµµένη όψη; Και πώς συναντώ εκείνους
που εσείς φοβάστε και θαυµάζετε; ∆εν τους αντιµετωπίζω
σαν σκλάβους; Ποιος, όταν µε βλέπει, δεν έχει την
εντύπωση ότι βλέπει το βασιλιά και κύριό του;”
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Αυτή είναι η γλώσσα των Κυνικών, αυτός είναι ο
χαρακτήρας τους, αυτός είναι ο σκοπός τους.
Εσύ λες “Όχι”, αλλά (λες) ότι το χαρακτηριστικό τους
είναι ένας µικρός σάκος και βακτηρία, και µακριά γένια·
και το να καταβροχθίζουν ό,τι τους δίνεις ή να το
αποθηκεύουν, ή να προσβάλλουν αδιάκριτα όλους όσους
συναντούν, ή να επιδεικνύουν τον ώµο τους σαν ένα
ωραίο πράγµα. Βλέπεις λοιπόν µε ποια παρεξήγηση πας να
αναλάβεις τόσο µεγάλη αποστολή;(…)
Αναλογίσου πιο προσεκτικά, γνώρισε τον εαυτό σου,
συµβουλέψου τη θεότητα· χωρίς το Θεό µην επιχειρείς
τίποτα διότι, εάν θα σε συµβουλέψει, να είσαι σίγουρος
ότι έχει πρόθεση να γίνεις µεγάλος ή να λάβεις πολλά
χτυπήµατα. ∆ιότι αυτή η πολύ διασκεδαστική ιδιότητα
είναι συνδεδεµένη σ’ έναν Κυνικό: πρέπει να µαστιγωθεί
σα γάιδαρος και, όταν µαστιγώνεται, πρέπει ν’ αγαπάει
εκείνους που τον µαστιγώνουν, σα να ήταν ο πατέρας
όλων, και ο αδελφός όλων.
Εσύ λες “Όχι”· αλλά όταν ένας άνθρωπος σε
µαστιγώνει, στάσου σ’ ένα δηµόσιο µέρος και φώναξε,
“Καίσαρ, τι πράγµα είναι αυτό που υποφέρω σε αυτή την
πολιτεία της ειρήνης, κάτω από την προστασία σου; Φέρτε
τον ένοχο ενώπιον του αρχιδικαστή.”
Αλλά τι είναι ο Καίσαρ για έναν Κυνικό, ή τι είναι ο
αρχιδικαστής, ή τι είναι οποιοσδήποτε άλλος εκτός από
εκείνον που έστειλε τον Κυνικό κάτω εδώ, και τον οποίον
υπηρετεί, δηλαδή ο Ζευς; Επικαλείται κανέναν άλλο εκτός
από το ∆ία; ∆εν είναι πεπεισµένος πως οτιδήποτε κι αν
υποφέρει, είναι ο ∆ίας που τον δοκιµάζει;(…)
Και επιτρέπεται σ’ εκείνον που έχει εξασκηθεί στον
αγώνα και εκπαιδευτεί από τον ∆ία, σ’ εκείνον που είναι
άξιος να κρατήσει το σκήπτρο του ∆ιογένη, να φωνάζει
για βοήθεια και να είναι εξοργισµένος;
Άκουσε τι λέει ο ∆ιογένης στους περαστικούς όταν
βρισκόταν µε πυρετό, “∆υστυχισµένοι άθλιοι, δεν θα
παραµείνετε; Αλλά θα κάνετε ένα τόσο µακρύ ταξίδι στην
Ολυµπία για να δείτε την ήττα ή τη νίκη των αθλητών, και
δεν θα διαλέξετε να παρακολουθήσετε τη µάχη µεταξύ ενός
ανθρώπου και του πυρετού;”
Θα µπορούσε ένας τέτοιος άνθρωπος να κατηγορήσει
το Θεό που τον έστειλε κάτω, σα να τον µεταχειριζόταν
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ανάξια, ένας άνθρωπος που ήταν ευχαριστηµένος µε τις
περιστάσεις του, και δήλωνε πως ήταν παράδειγµα για
τους περαστικούς; Για ποιο πράγµα θα τον κατηγορούσε;
∆ιότι διατηρεί µια ευπρεπή συµπεριφορά, διότι επιδεικνύει
την αρετή του περισσότερο καταφανώς; Λοιπόν, και τι
λέει για τη φτώχεια, για το θάνατο, για τον πόνο; Πώς
συνέκρινε τη δική του ευτυχία µ’ εκείνη του µεγάλου
βασιλιά; Μάλλον σκεπτόταν πως δεν υπήρχε καµία
σύγκριση µεταξύ αυτών.
∆ιότι εκεί που υπάρχουν ταραχές, και θλίψεις, και
φόβοι και ανικανοποίητες επιθυµίες, και προσπάθεια
αποφυγής πραγµάτων τα οποία δεν µπορεί κανείς ν’
αποφύγει, και ζήλιες και φθόνοι, πώς µπορεί να υπάρχει
δρόµος προς την ευτυχία εκεί; Όµως, εκεί που υπάρχουν
διεφθαρµένοι κανόνες, εκεί αυτά τα πράγµατα
αναγκαστικά θα υπάρχουν.»
Όταν ο νεαρός άνδρας τον ρώτησε για την περίπτωση που
ένας ο Κυνικός αρρωστήσει, κι ένας φίλος τον προσκαλέσει στο
σπίτι του για να τον φροντίσει στην αρρώστια του, αν θα δεχτεί ο
Κυνικός την πρόσκληση, ο Επίκτητος απάντησε:
«Και πού θα βρεις, σ’ ερωτώ, φίλο του Κυνικού; ∆ιότι
ο άνθρωπος που προσκαλεί οφείλει να είναι τέτοιος ώστε
να είναι άξιος να θεωρηθεί φίλος του Κυνικού. Οφείλει να
είναι ένας συνεταίρος στο σκήπτρο του Κυνικού και τη
µεγαλοσύνη, κι ένας άξιος διάκονος, εάν προτίθεται να
θεωρηθεί άξιος της φιλίας ενός Κυνικού, όπως ο ∆ιογένης
ήταν φίλος του Αντισθένη, όπως ο Κράτης ήταν φίλος του
∆ιογένη.
Μήπως νοµίζεις ότι, εάν ένας άνδρας έλθει στον
Κυνικό και τον χαιρετίσει, είναι φίλος του Κυνικού, κι ότι
ο Κυνικός θα τον θεωρήσει άξιο να δεχτεί έναν Κυνικό στο
σπίτι του; Έτσι λοιπόν, εάν θέλεις σε παρακαλώ, σκέψου
επίσης και αυτό: µάλλον κοίταξε γύρω για ένα βολικό
απάγκιο το οποίο θα σε προστατέψει από το βόρειο άνεµο
ώστε να µην κρυώνεις, όπου θα ξεπεράσεις τον πυρετό
σου. Αλλά µου φαίνεσαι ότι εύχεσαι να πας στο σπίτι
κάποιου ανθρώπου κι εκεί να σε τρέφουν για κάποιο
διάστηµα. Γιατί λοιπόν σκέπτεσαι ν’ αναλάβεις ένα τόσο
µεγάλο πράγµα (να γίνεις Κυνικός);
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“Αλλά”, είπε ο νεαρός άνδρας, “µπορεί ο Κυνικός να
εισέλθει σε γάµο και ν’ αναλάβει την ανατροφή παιδιών σαν
πρωταρχικό του καθήκον;”
Εάν µου δώσεις µία κοινότητα σοφών ανδρών, απαντά
ο Επίκτητος, ίσως κανένας άνδρας δεν θα εφάρµοζε
πρόθυµα την Κυνική πρακτική. ∆ιότι για λογαριασµό
ποιανού θα αναλάµβανε έναν τέτοιο τρόπο ζωής; Όµως,
εάν υποθέσουµε ότι αναλάµβανε, τίποτα δεν θα τον
εµπόδιζε να παντρευτεί και ν’ αποκτήσει παιδιά· διότι η
γυναίκα του θα ήταν µια άλλη σαν κι αυτόν, και ο πεθερός
του ένας άλλος σαν κι αυτόν, και τα παιδιά του θα
ανατρέφονταν σαν κι αυτόν.
Όµως, εις την παρούσα κατάσταση των πραγµάτων, η
οποία είναι σαν ένας στρατός τοποθετηµένος σε
κατάσταση µάχης, δεν είναι πρέπον για έναν Κυνικό, ο
οποίος έχει αφιερώσει τον εαυτό του µόνο στην υπηρεσία
του Θεού, να µπορεί να κινείται ελεύθερα ανάµεσα στους
ανθρώπους, χωρίς να είναι προσκολληµένος στις
συνηθισµένες σχέσεις της ζωής, τις οποίες εάν τις
παραµελούσε, δεν θα διατηρούσε το χαρακτήρα ενός
αξιότιµου και καλού ανθρώπου; Και εάν είναι εντάξει στις
οικογενειακές του υποχρεώσεις, θα χάσει το χαρακτήρα
του απεσταλµένου, και του παρατηρητή και εκπροσώπου
του Θεού.(…)
Πού λοιπόν είναι τώρα αυτός ο βασιλιάς (δηλαδή ο
Κυνικός), αυτός που αφιερώνει τον εαυτό του στα
δηµόσια συµφέροντα, του οποίου το καθήκον είναι να
φροντίζει τους άλλους, τους παντρεµένους κι εκείνους
που έχουν παιδιά· να παρατηρεί ποιος µεταχειρίζεται καλά
τη γυναίκα του, ποιος τη µεταχειρίζεται άσχηµα· ποιος
φιλονικεί· ποια οικογένεια διοικείται σωστά και ποια όχι·
περιφερόµενος ολόγυρα όπως ο γιατρός που
αφουγκράζεται τους σφυγµούς; (…) Πώς µπορεί να βρει
χρόνο γι’ αυτά εκείνος που είναι δεσµευµένος στα
καθήκοντα µιας συνηθισµένης ζωής;
“Ναι, αλλά ο Κράτης πήρε µια σύζυγο.”
Μιλάς για µια περίπτωση που προέκυψε µέσα από
έρωτα, και για µια γυναίκα που ήταν ένας άλλος Κράτης.
Αλλά εδώ εξετάζουµε τους συνηθισµένους γάµους κι
αυτούς που είναι ελεύθεροι από προβλήµατα, και
κάνοντας αυτή την εξέταση δε βρίσκουµε την υπόθεση του
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γάµου σ’ αυτήν την κατάσταση του κόσµου ένα πράγµα
που είναι ιδιαίτερα ταιριαστό σ’ έναν Κυνικό
-“Πώς λοιπόν ο άνθρωπος θα διατηρήσει την ύπαρξη
της κοινωνίας;”
Για όνοµα του Θεού, είναι αυτοί οι άνθρωποι
µεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας που φέρνουν
στον κόσµο για να καταλάβουν τη δική τους θέση δύο και
τρία παιδιά που µουρµουρίζουν, ή εκείνοι που επιτηρούν
όσο µπορούν όλους τους ανθρώπους, και βλέπουν τι
κάνουν, πώς ζουν, τι προσέχουν, και τι αµελούν ενάντια
στο καθήκον τους;
Έκαναν µεγαλύτερο καλό στους Θηβαίους εκείνοι που
άφησαν παιδιά ή ο Επαµεινώνδας που πέθανε χωρίς
παιδιά; Και συνεισέφεραν περισσότερα στην κοινωνία ο
Πρίαµος, που έκανε πενήντα άχρηστους γιους, ή ο ∆αναός
ή ο Αίολος, από τον Όµηρο;
Τότε, λοιπόν, δεν πρέπει το καθήκον ενός στρατηγού ή
η ιδιότητα ενός συγγραφέα να εξαιρεί έναν άνδρα από το
γάµο και τη γέννηση παιδιών, και τέτοιος άνδρας να µην
κρίνεται ότι έχει αποδεχτεί την κατάσταση της ατεκνίας
για το τίποτα; Και δεν πρέπει η υπεροχή ενός Κυνικού να
θεωρείται ισοδύναµη της ανάγκης τεκνοποιίας;
Μήπως δεν αντιλαµβανόµαστε το µεγαλείο και δεν
αξιολογούµε δίκαια τον χαρακτήρα του ∆ιογένη; Αντ’
αυτού, µήπως στρέφουµε τα µάτια µας στους παρόντες
Κυνικούς, που είναι σκύλοι και περιµένουν στα τραπέζια,
οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν µιµούνται τους αρχαίους
Κυνικούς εκτός στην αδιαντροπιά (…) αλλά σε τίποτε
άλλο; ∆ιότι τέτοια ζητήµατα δεν θα µας είχαν
απασχολήσει καθόλου κι ούτε θα είχαµε αναρωτηθεί αν
ένας Κυνικός θα έπρεπε να παντρεύεται ή να κάνει παιδιά.
Άνδρα, ο Κυνικός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων·
οι άνδρες είναι οι γιοι του, οι γυναίκες είναι οι θυγατέρες
του· Επισκέπτεται όλους τόσο προσεκτικά, φροντίζει για
όλους τόσο καλά. Μήπως νοµίζεις ότι επιπλήττει αυτούς
που συναντά από σκέτη αυθάδεια; Το κάνει σαν πατέρας,
σαν αδελφός, και σαν λειτουργός του Πατέρα όλων, σαν
υπηρέτης του ∆ία.
Εάν θέλεις σε παρακαλώ, ρώτησέ µε επίσης εάν ένας
Κυνικός θα αναµιχθεί στη διαχείριση του κράτους.
Ανόητε, ζητάς µεγαλύτερο τύπο διαχείρισης από εκείνη
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στην οποία είναι ήδη αναµεµιγµένος; Ρωτάς εάν θα
εµφανιστεί ανάµεσα στους Αθηναίους και θα πει κάτι για
τους φόρους και τις προµήθειες, εκείνος που πρέπει να
µιλάει σε όλους τους ανθρώπους, τόσο στους Αθηναίους,
όσο στους Κορινθίους , όσο και στους Ρωµαίους, όχι για
προµήθειες, ούτε για φόρους, ούτε ακόµη για ειρήνη και
πόλεµο, αλλά για ευτυχία και δυστυχία, για καλή τύχη και
κακή τύχη, για σκλαβιά και ελευθερία; Όταν ο Κυνικός
έχει αναλάβει µια τόσο µεγάλη αποστολή, µε ρωτάς αν θα
αναµιχθεί στη διαχείριση ενός κράτους;
Ρώτα µε επίσης αν (ο Κυνικός) θα κυβερνήσει. Και
πάλι θα σου απαντήσω: “Ανόητε, πόσο µεγαλύτερη
κυβέρνηση θα ασκήσει απ’ αυτήν που ασκεί τώρα;”(…)
Είναι επίσης αναγκαίο για έναν τέτοιο άνδρα να
διατηρεί συγκεκριµένη φόρµα σώµατος: διότι εάν έχει την
εµφάνιση φυµατικού, αδύνατου και ωχρού, η µαρτυρία
του δεν θα έχει την ίδια βαρύτητα. ∆ιότι δεν πρέπει µόνο
επιδεικνύοντας τις ποιότητες της ψυχής του ν’ αποδεικνύει
στους πρόστυχους ότι είναι στην εξουσία του, ανεξάρτητα
από τα πράγµατα που εκείνοι θαυµάζουν, να είναι καλός
άνθρωπος, αλλά πρέπει επίσης ν’ αποδεικνύει µε το σώµα
του ότι ο απλός και λιτός τρόπος ζωής στην ύπαιθρο δεν
βλάπτει ούτε το σώµα.
“Βλέπεις”, λέγει, “Είµαι µια απόδειξη αυτού, και το
σώµα µου επίσης είναι (απόδειξη).” Έτσι συνήθιζε να
κάνει ο ∆ιογένης, διότι περιφερόταν φρέσκος, και
προσήλκυε την προσοχή των πολλών µε την προσωπική
του εµφάνιση. Αλλά εάν
ένας Κυνικός είναι το
αντικείµενο συµπόνιας, φαίνεται σαν ζητιάνος. Τότε όλα
τα πρόσωπα τον αποστρέφονται, όλοι προσβάλλονται µε
αυτόν· διότι ούτε βρώµικος πρέπει να είναι ώστε να µην
αποµακρύνει τους ανθρώπους µε την εµφάνισή του· αλλά
η ίδια η τραχύτητά του πρέπει να είναι καθαρή και
ελκυστική.
Στον Κυνικό επίσης πρέπει ν’ ανήκει πολλή φυσική
χάρη και οξύνοια· εάν δεν είναι έτσι, είναι ένας ανόητος
άνθρωπος, και τίποτα περισσότερο· πρέπει να έχει αυτές
τις ποιότητες ώστε να µπορεί άµεσα και αποτελεσµατικά
να είναι κατάλληλος για όλες τις περιστάσεις που µπορεί
να προκύψουν. (…)
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Αλλά πάνω απ’ όλα η κυρίαρχη λειτουργία (συνείδηση)
του Κυνικού οφείλει να είναι πιο καθαρή κι από τον ήλιο·
και, εάν δεν είναι, τότε θα είναι ένας απατεώνας
κατεργάρης κι ένα άτοµο χωρίς αρχές, αφού, ενώ είναι ο
ίδιος αναµιγµένος σε κάποια παλιανθρωπιά, πάει να
διορθώσει τους άλλους.
∆ιότι βλέπεις πώς έχει το ζήτηµα: στους βασιλείς και
τους τυράννους οι φρουροί και τα όπλα τους δίνουν τη
δύναµη να επιπλήττουν κάποια άτοµα, και να είναι ικανοί
ακόµη και να τιµωρούν εκείνους που διαπράττουν κακό,
παρόλο που και οι ίδιοι είναι κακοί· αλλά στον Κυνικό,
αντί για τους φρουρούς και τα όπλα, είναι η συνείδησή
του που του δίνει αυτή τη δύναµη.
Όταν ο Κυνικός γνωρίζει ότι έχει επιστατήσει και
εργαστεί για την ανθρωπότητα, κι έχει κοιµηθεί ήρεµα,
και ο ύπνος τον έχει αφήσει ακόµη καθαρότερο, κι ότι
σκέφτηκε ό,τι σκέφτηκε σαν φίλος των θεών, σαν
απεσταλµένος, σαν ένας που συµµετέχει στη δύναµη του
∆ία, κι ότι σ’ όλες τις περιπτώσεις είναι έτοιµος να λέει,
“Οδήγησέ µε Ω Ζευς, και συ Ω Πεπρωµένο”,
κι επίσης, “Εάν έτσι ευχαριστεί τους θεούς, ας γίνει έτσι”,
γιατί να µην έχει εµπιστοσύνη να µιλήσει κατά τον ίδιο
τρόπο στ’ αδέλφια του, στα παιδιά του, µ’ άλλα λόγια
στους συγγενείς του;
Γι αυτό το λόγο δεν είναι ούτε περίεργος υπέρ το δέον
ούτε πολυάσχολος όταν βρίσκεται σ’ αυτή την κατάσταση
του νου· διότι δεν ανακατεύεται στις δουλειές των άλλων
όταν επιβλέπει τις ανθρώπινες υποθέσεις, αλλά απλά
επιτελεί τα δικά του καθήκοντα.(…)
Για µια τέτοια υπόθεση σαν κι αυτή σκέπτεσαι. Γι’
αυτό, σε παρακαλώ, σε παρακινώ στ’ όνοµα του Θεού, να
αναβάλλεις το ζήτηµα, και πρώτα να θεωρήσεις την
προετοιµασία σου γι’ αυτό.
Βλέπεις τι είπε ο Έκτορας στην Ανδροµάχη, “Μάλλον
µείνε στο σπίτι και ύφαινε”, της είπε. “Ο πόλεµος είναι
δουλειά των ανδρών· όλων πράγµατι, αλλά ειδικά είναι δική
µου.”
∆ηλαδή, είχε συνείδηση της δικής του ικανότητας και
γνώριζε την αδυναµία εκείνης.» (49)
Νοµίζω ότι αξίζει να ξαναµελετήσουµε τ’ αποσπάσµατα από
τα κείµενα του Επίκτητου που παρέθεσα ανωτέρω, και να

89

διαλογιστούµε πάνω σ’ αυτά. Έχουν µεγάλη πνευµατική αξία και
είναι χρήσιµα για όλους µας, είτε έχουµε τους στόχους του
Κυνικού φιλοσόφου είτε όχι.
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Ε: Κυνισµός και Χριστιανισµός
Ποια ήταν η σχέση των πρώτων Χριστιανών µε τον Κυνισµό;
Η ερώτηση µπορεί ν’ ακούγεται αστεία, για µερικούς ίσως και
βλάσφηµη, αλλά υπάρχουν σοβαρές µελέτες πάνω στο θέµα που
δείχνουν ότι οι πρώτοι Χριστιανοί ήταν οπαδοί της Κυνικής
φιλοσοφίας!
Ο συγγραφέας F. Gerald Downing, στο βιβλίο του “Christ
and the Cynics,” παραλληλίζει εδάφια των συνοπτικών
Ευαγγελίων µε Κυνικά αποφθέγµατα και βρίσκει εκπληκτικές
οµοιότητες. (37) Το υλικό που έχει συγκεντρώσει ο Downing
καταδεικνύει ότι ο Ιησούς και οι µαθητές του δεν ήταν ζηλωτές,
όπως κάποιοι Εβραίοι συγγραφείς, π.χ. οι Hyam Maccoby και
Robert Eisenman, υποστηρίζουν.
Ιδού µερικά αποσπάσµατα:
«Εξάλλου, τα ντοκουµέντα στα οποία βασίζοµε τη γνώση
µας για τους πρώτους Χριστιανούς είναι γραµµένα στα
Ελληνικά και απευθύνονται σε ακροατήρια έξω από την
Παλαιστίνη. Πολύ πιθανόν µεταξύ εκείνων που πρώτοι
άκουσαν τα Ευαγγέλια να συµπεριλαµβάνονταν και Ιουδαίοι
που είχαν µεγαλώσει στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία. Αλλά οι
περισσότεροι Ιουδαίοι Χριστιανοί ακροατές φαίνεται να
υπήρξαν Εβραίοι που είχαν µεγαλώσει σε Ελληνόφωνες,
ευρέως ειδωλολατρικές πόλεις (από τις οποίες πολλές
βρίσκονταν φυσικά στη ίδια τη Γαλιλαία).
Οι ‘Επιστολές’ του Παύλου και οι ‘Πράξεις των
Αποστόλων’ που έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα
εισηγούνταν ότι, ίσως µέσα στα είκοσι πρώτα χρόνια, η
πλειοψηφία των Χριστιανών έξω από την Εβραϊκή χώρα ήταν
προσήλυτοι από τον ‘παγανισµό’. Μερικοί ίσως να είχαν
προηγούµενη επαφή µε την Ιουδαϊκή παράδοση, µπορεί και
να είχαν παρακολουθήσει συναγωγές. Αλλά αρκετοί φαίνεται
να είχαν έλθει απ’ έξω, αφού χρειάζονταν εξήγηση για τα
Ιουδαϊκά έθιµα.
(…) Η Ιουδαϊκή παράδοση στη Γαλιλαία και στην
Ιουδαία, καθώς και στον υπόλοιπο κόσµο της Μεσογείου,
συναντιόταν φυσικά η ίδια
µε τον Ελληνισµό για
περισσότερους από τρεις αιώνες. Η έκταση της Ελληνιστικής
επίδρασης στην Εβραϊκή
χώρα συνεχίζει να είναι
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αντικείµενο συζητήσεων. Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε κι αν
είναι το συµπέρασµα σ’ αυτό το ακανθώδες θέµα, το αρχικό
συµπέρασµα φαίνεται να µην επιδέχεται αµφισβήτηση: τα
πρώτα Χριστιανικά έγγραφα απευθύνονται στα Ελληνικά σε
ανθρώπους για τους οποίους ήταν φυσικό να οµιλούν και να
σκέπτονται Ελληνικά, ανθρώπους που ζούσαν µέσα και ήταν
εµβαπτισµένοι στο δηµοφιλή ελληνιστικό πολιτισµό.
Ώστε λοιπόν, οι παραδόσεις για τον Ιησού είναι
Παλαιστινιακές-Ιουδαϊκές, µε υποστηρικτικό και ερµηνευτικό
φιλολογικό υλικό προερχόµενο από Ιουδαϊκά κείµενα. Το
ακροατήριο, όµως, είναι ‘ελληνικοποιηµένο’, και ίσως
µάλλον ‘ελληνιστικό’.»
Στη συνέχεια, ο F. Gerald Downing ισχυρίζεται ότι ένα
σηµαντικό στοιχείο των πρώτων χριστιανικών εγγράφων
προερχόταν από τους ριζοσπαστικούς Κυνικούς φιλοσόφους.
«Εάν οι πρώτοι Χριστιανοί ιεραπόστολοι υπάκουαν σε οδηγίες
όπως αυτές που δίδονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαια
9 και 10, κατά Μάρκον κεφ. 6, κατά Λουκά κεφ. 9 και 10, τότε
θα έµοιαζαν σαν ένα είδος Κυνικού που επιδείκνυε πολύ προφανή
φτώχεια», γράφει ο Downing.
Τα αποσπάσµατα από την Κυνική φιλοσοφία, που έχει
συγκεντρώσει ο Downing στο βιβλίο του, παρέχουν, κατά τον
ισχυρισµό του ίδιου, εξαιρετικά στενή παραλληλία µεταξύ των
Κυνικών και της παράδοσης του Ιησού όπως καταγράφεται στα
τρία πρώτα συνοπτικά Ευαγγέλια. Οι πιο στενές παραλληλίες
εντοπίζονται µεταξύ των πρώτων Χριστιανών και των σχεδόν
συγχρόνων Κυνικών. Ο Downing πιστεύει ότι η συλλογή που
παρουσιάζει στο βιβλίο του έχει σπουδαία και θετική σηµασία
στην
κατανόηση
των
Χριστιανικών
πηγών,
συµπεριλαµβανοµένης και της κατανόησης του ίδιου του Ιησού.
Μάλιστα οι οµοιότητες δεν είναι ανακάλυψη του εικοστού
αιώνα, γράφει ο Downing. Πολλοί από τους πρώτους
Χριστιανούς, όπως και άλλοι, ήταν ενήµεροι – και ευχαρίστως
ενήµεροι – για τις οµοιότητες µεταξύ στοιχείων της διδασκαλίας
του Ιησού και της προγενέστερης Κυνικής παράδοσης.
Κατά την άποψη του Downing, οι Χριστιανοί που
συµµερίζονταν δηµόσια τη διδασκαλία και τις ιστορίες που
απαρτίζουν τα τρία πρώτα ευαγγέλια θα πρέπει να ήταν απόλυτα
ικανοποιηµένοι να µοιάζουν µε Κυνικούς, τόσο στα λόγια όσο
και στη εµφάνιση. Επικέντρωναν την προσοχή τους πάνω στα
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ίδια θέµατα, πολύ συχνά καταλήγοντας στα ίδια συµπεράσµατα,
κι αυτό συνήθως στην ίδια γλώσσα – την Ελληνική.
«Υπήρχαν διαφορές», παραδέχεται ο Downing. «Αλλά πάλι
υπήρχαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα και στους ίδιους τους
Κυνικούς. Μερικοί µιλούσαν για το Θεό, την προσευχή και την
άλλη ζωή· άλλοι ήταν περισσότερο σκεπτικιστές και
‘ανθρωπιστές’. Όλοι αντιτίθενταν στη δολιότητα και την
υποκρισία, αντιστέκονταν στο ν’ αφήνουν την κοινή γνώµη να
καθορίζει τη ζωή τους, αντιτίθενταν στο να βρίσκουν την ευτυχία
στην περιουσία ή τις ακριβές απολαύσεις. Ήθελαν να είναι
ελεύθεροι απ’ όλα αυτά, ελεύθεροι να ζουν τη ζωή τους – κι
ελεύθεροι από τους µεγάλους αφέντες στους οποίους άρεσε να
ρίχνουν το βάρος τους ολόγυρα και ήθελαν όλοι οι άλλοι να τους
βλέπουν σαν ευεργέτες.»
Το σηµείο στο οποίο ο Downing προσπαθεί να πείσει τον
αναγνώστη του βιβλίου του είναι ότι, πέραν πάσης αµφιβολίας,
τα κηρύγµατα κάποιων από τους πρώτους Χριστιανούς
ιεραποστόλους καθώς και εκείνα µερικών ριζοσπαστικών
Κυνικών φιλοσόφων θα ακούγονταν στους ακροατές τους
παρόµοια. Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο Κυνικός
ριζοσπαστισµός που συναντάµε στη διδασκαλία και στο στυλ
του Ιησού, απαντάται επίσης και σε πολλούς αρχαίους Ιουδαίους
προφήτες.
Σε κάθε περίπτωση, η Κυνική χροιά στη Χριστιανική
διδασκαλία πρέπει να ήταν η χροιά που ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε
στα κηρύγµατά του. Αυτό δε µπορεί να ήταν συµπτωµατικό,
αλλά µάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί Κυνικοί κήρυκες,
στις ατέλειωτες περιπλανήσεις τους, είχαν επισκεφτεί και τη
Γαλιλαία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τα Γάδαρα, πόλη της
∆εκάπολης κοντά στα σύνορα µε τη Γαλιλαία, κατάγονταν τρεις
διάσηµοι Κυνικοί φιλόσοφοι στους οποίους έχουµε ήδη
αναφερθεί ( Μένιππος, Μελέαγρος και Οινόµαος). Τα Γάδαρα,
που δεν ήταν µακριά από τη Ναζαρέτ, είχε επίσης επισκεφτεί και
ο Ιησούς, όπου ως γνωστόν εξέβαλε “λεγεώνα” δαιµονίων από
κάποιο δαιµονισµένο. (50)
Η παράδοση του Ιησού ήταν τόσο προσγειωµένη όσο κι
εκείνη των Κυνικών, και ενδιαφερόταν για εσωτερική
αυθεντικότητα. Κάποιος που αµφισβητούσε τα κίνητρα του
καθενός και προσκαλούσε τους άλλους να εξετάσουν
προσεκτικά τα σφάλµατά τους είναι ‘Κυνικός’, όπως ο Ιησούς
φαίνεται πως ήταν, γράφει ο Downing.
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Ας δούµε όµως τα κυριότερα κοινά σηµεία της φιλοσοφίας
των Κυνικών και της διδασκαλίας των πρώτων Χριστιανών.
►Όπως φάνηκε στα προηγούµενα κεφάλαια, οι Κυνικοί
φιλόσοφοι ζούσαν και ταξίδευαν στις αποστολές του χωρίς
πολλές αποσκευές. Όµως, την ίδια εντολή έδωσε και ο Ιησούς
στους µαθητές του. Ιδού η µαρτυρία:
«Μη έχετε χρυσόν µηδέ άργυρον µηδέ χαλκόν εις τας ζώνας
σας· µη σακκίον δια την οδόν µηδέ δύο χιτώνας µηδέ υποδήµατα
µηδέ ράβδον· διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Εις
οποίαν δε πόλιν ή κώµην εισέλθητε, εξετάσατε τις είναι άξιος εν
αυτή, κι εκεί µείνατε έως ου εξέλθητε.» (51)
Αυτό θυµίζει και την τακτική του Κυνικού φιλοσόφου Κράτη,
που επονοµάστηκε, όπως είδαµε, “Θυρεπανοίκτης”!
Παρόµοια περιγραφή δίδει ο Ευαγγελιστής Μάρκος:
«Και παρήγγειλεν εις αυτούς να µη βαστάζωσι µηδέν εις την
οδόν ειµή ράβδον µόνον, µη σακκίον, µη άρτον, µη χαλκόν εις την
ζώνην, αλλά να είναι υποδεδεµένοι µε σανδάλια και να µη
ενδύονται δύο χιτώνας.» (52)
Τα ίδια αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
«Και είπε προς αυτούς: Μη βαστάζετε µηδέν εις την οδόν, µήτε
ράβδους µήτε σακκίον µήτε άρτον µήτε αργύριον µήτε να έχητε
ανά δύο χιτώνας. Και εις οποιαδήποτε οικίαν εισέλθητε, εκεί
µένετε και από εκεί να αναχωρήσετε.» (53)
► Όπως είδαµε, οι Κυνικοί δεν αγωνιούσαν για το πώς θα
επιβιώσουν. Μάλιστα ο αυθεντικός Κυνικός δεν είχε ούτε σπίτι,
ούτε πόλη, ούτε περιουσία, ούτε υπηρέτη…τίποτε άλλο παρά τη
γη και τον ουρανό κι έναν παλιό χιτώνα. Ήταν ελεύθεροι από το
άγχος του ανθρώπου που πασχίζει να συγκεντρώσει χρήµα και
περιουσία για να νιώθει λιγότερη ανασφάλεια για το µέλλον του.
Το ίδιο δίδαξε και ο Ιησούς, τόσο µε το ζωντανό παράδειγµά του
όσο και µε τα λόγια του, τους µαθητές του: να µην αγωνιούν για
το µέλλον.
«∆ια τούτο λέγω υµίν, µη µεριµνάτε δια την ψυχήν σας τι θα
φάγητε ή τι θα πίητε, µηδέ δια το σώµα σας τι θα ενδυθείτε· δεν
είναι η ψυχή ανώτερη της τροφής και το σώµα του ενδύµατος;
Εµβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ούτε σπείρουν ουδέ
θερίζουν ουδέ συνάγουν εις αποθήκας, και ο πατήρ σας ο
ουράνιος τρέφει αυτά· δεν διαφέρετε εσείς περισσότερον αυτών;»
(54)
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►Εξάλλου και οι δυο οµάδες είχαν διεθνιστικές αντιλήψεις
και απευθύνονταν στα πλήθη των κοινών ανθρώπων,
συµπεριλαµβανοµένων και των γυναικών. Όπως είδαµε στο
οικείο κεφάλαιο, ο Αντισθένης πίστευε ότι η αρετή ήταν ίδια
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Και ο ∆ιογένης,
όταν το ρωτούσαν από πού κατάγεται, απαντούσε, “Είµαι
πολίτης του κόσµου.”
Όσο για τις ταυτόσηµες θέσεις των πρώτων Χριστιανών, ιδού
η µαρτυρία από το στόµα του Αποστόλου Παύλου: «∆εν είναι
πλέον Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν είναι δούλος ούτε ελεύθερος, δεν
είναι αρσενικό και θηλυκό· διότι όλοι εσείς είσθε ένας εν Χριστώ
Ιησού.» (55)
►Αναφορικά µε τον τρόπο διάδοσης των ιδεών τους, και
αυτός ήταν παρόµοιος. Ο Ιησούς έστειλε τους αποστόλους να
διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. «Πορευθέντες
µαθητεύσατε πάντα τα έθνη…» (56)
Το ίδιο έκαναν και οι Κυνικοί. Ιδού η µαρτυρία:
«Επισκέφτηκα όσο περισσότερες χώρες µπορούσα… µερικές
φορές µεταξύ των Ελλήνων και µερικές φορές µεταξύ των
βαρβάρων… φτάνοντας στην Πελοπόννησο…
Μόλις συµπλήρωσα ένα πολύ µεγάλο ταξίδι, ερχόµενος από το
∆ούναβη…» (37)
►Όσον αφορά την προέλευσή τους, τόσο οι Χριστιανοί
ιεραπόστολοι όσο και οι Κυνικοί φιλόσοφοι προέρχονταν
κυρίως από χειρωνακτικά εργαζόµενους ανθρώπους: ο ίδιος ο
Ιησούς ήταν µαραγκός, οι περισσότεροι µαθητές του ήταν
ψαράδες, κάποιος ακόλουθός του ήταν τελώνης, ενώ ο Παύλος,
ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα ήταν σκηνοποιοί. Οι περισσότεροι
µάλιστα ήταν αγράµµατοι άνθρωποι, µεταξύ των οποίων
συµπεριλαµβάνονται και οι Πέτρος και Ιωάννης.(57) Ακόµη και ο
Ιησούς δεν είχε µάθει γράµµατα. (58)
«Πού ο σοφός; Πού ο γραµµατεύς; Πού ο συζητητής του
αιώνος τούτου;», αναρωτιόταν ο Παύλος, για να δώσει ο ίδιος
την απάντηση µε επόµενη ερώτηση: «∆εν εµώρανεν ο Θεός την
σοφίαν του κόσµου τούτου;» (59)
Παροµοίως ταπεινής καταγωγής και εργαζόµενοι ήταν οι
περισσότεροι Κυνικοί φιλόσοφοι. Να µερικά παραδείγµατα:
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Ο Αντισθένης ήταν επιδέξιος παλαιστής. Ο ∆ιογένης
πωλήθηκε ως δούλος στον Κορίνθιο Ξενιάδη όπου και
εργάστηκε ως παιδαγωγός στους δυο γιους του. Ο Μένιππος
ήταν δούλος στην καταγωγή. Ο Ονησίκριτος ήταν ναυτικός. Ο
Μόνιµος, προσωπικός µαθητής του ∆ιογένη, ήταν αρχικά
σκλάβος που πωλήθηκε σε Κορίνθιο τραπεζίτη και εργαζόταν
στον πάγκο του ανταλλάσσοντας νοµίσµατα. Ο Βίων ο
Βορυσθενίτης, γιος εµπόρου παστών ψαριών, πωλήθηκε ως
δούλος. Ο Κλεάνθης καταγόταν από φτωχή οικογένεια και
κέρδιζε το ψωµί του ως παλαιστής. Όταν άρχισε να παίρνει
µαθήµατα φιλοσοφίας εργαζόταν τη νύχτα ως νεροκουβαλητής.
Ο ∆ίων, κατά τη διάρκεια της εξορίας του, εργαζόταν ως
κηπουρός και νεροκουβαλητής.
►Σχετικά µε το ύφος του προφορικού κηρύγµατος, τόσο οι
Κυνικοί όσο και ο Ιησούς και οι µαθητές του, ήταν ωµοί και
ανεπιτήδευτοι. Στα οικεία κεφάλαια για τη ζωή των διαφόρων
Κυνικών είδαµε την ευθύτητα και την ωµότητα µε την οποία
απεύθυναν τα µηνύµατά τους στους ακροατές τους. Ο ∆ιογένης,
π.χ., αποκαλούσε τους ερµηνευτές ονείρων και τους µάντεις
καθώς κι αυτούς που τους συµβουλεύονταν, ή εκείνους που
ήταν φουσκωµένοι µε την έπαρση του πλούτου, “ζώα”. Το ίδιο
στυλ συναντάµε και στην Καινή διαθήκη (“γεννήµατα εχιδνών”,
“κυνάρια”, κλπ.)
►Το Χριστιανικό κήρυγµα προειδοποιεί τους ανθρώπους
ώστε να ζουν µιαν ενάρετη ζωή. Επιδιώκει περισσότερο την
πρόληψη παρά την ‘κατόπιν εορτής’ θεραπεία του κακού. Το
ίδιο έκαναν και οι Κυνικοί. Ο ∆ίων ο Χρυσόστοµος διαχωρίζει
την άχρηστη ακαδηµαϊκή φιλοσοφία από το Κυνικό ενδιαφέρον
για πρακτική εφαρµογή. Ο ίδιος, αναφερόµενος στον θαρραλέο
και ανθρωπιστή ηγέτη που σκέπτεται το καλό των υπηκόων του,
γράφει ότι θα επιδιώξει να µεταβάλλει τη νοοτροπία των κακών,
ενώ συγχρόνως θα βοηθά τους αδύνατους. Επιδιώκει και τα δύο,
χωρίς ν’ αµελεί κατά οποιονδήποτε τρόπο το σεβασµό του για τα
υψηλά ηθικά στάνταρτ και την αποφασιστικότητά του να µην
έρχεται δεύτερος από κανένα καλό άνθρωπο απ’ αυτή την
άποψη. (37)
Είναι σαφώς προτιµότερο ο καλός ηγέτης να προλαµβάνει
την αχρειότητα των υπηκόων του από του να την αντιµετωπίζει
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µε δραστικά µέτρα. Ο πυρετός της ψυχής πρέπει να µειώνεται µε
την πειθώ και τη λογική, γράφει ο ∆ίων.
►Το κεντρικό µήνυµα της Καινής ∆ιαθήκης, “µετάνοια”,
δηλαδή αλλαγή του νου ή της σκέψης, ήταν και κεντρικό µήνυµα
των Κυνικών φιλοσόφων. Ο πρωταρχικός στόχος του Κυνικού
κηρύγµατος ήταν αλλαγή της νοοτροπίας των ακροατών και
ταύτιση των λόγων µε τα έργα και το στυλ της ζωής τους. Όπως
είδαµε, στην πραγµατικότητα ο Κυνισµός ήταν περισσότερο
τρόπος ζωής παρά φιλοσοφία. Το ίδιο ήταν και το µήνυµα του
Ιησού.
Σχετικά µε τον αυτοέλεγχο που προηγείται της µετάνοιας, ο
Ρωµαίος στωικός φιλόσοφος (µε Κυνικές ρίζες), Σενέκας,
γράφει: «εκείνο που µας κάνει χειρότερους απ’ όλους είναι η
αποτυχία του καθενός από µας να κοιτάξει πίσω και να
παρατηρήσει προσεκτικά την περασµένη ζωή του.»
Και ο ∆ηµώναξ έλεγε πως ήταν ανθρώπινο να κάνουµε λάθος
(ν’ αµαρτήσουµε), αλλά η πράξη του θεϊκού ανθρώπου είναι να
µετατρέπει το λάθος σε σωστό.
►Το κήρυγµα του Ιησού και των Αποστόλων έδινε µεγάλη
έµφαση στον καρπό που έπρεπε να παράγει ο καλός Χριστιανός
στη ζωή του. Ακόµη και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε µιλήσει για
τις αρνητικές συνέπειες της παραγωγής κακού καρπού στη ζωή
των ανθρώπων: « Ήδη δε και η αξίνη κείται προς την ρίζα των
δένδρων· παν λοιπόν δένδρον µη κάµνον καρπόν καλόν
εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται.» (60)
Ιδού και τα λόγια του ίδιου του Ιησού πάνω στο θέµα: «∆ιότι
δεν είναι δένδρον καλόν το οποίον κάµνει καρπόν σαπρόν, ουδέ
δένδρον σαπρόν, το οποίον κάµνει καρπόν καλόν· επειδή έκαστον
δένδρον εκ του καρπού αυτού γνωρίζεται. ∆ιότι δεν συνάγουσιν εξ
ακανθών σύκα, ουδέ τρυγώσιν εκ βάτου σταφύλια.» (61)
Παροµοίως εκφράζονταν και οι Κυνικοί φιλόσοφοι. «Οι
ανήθικοι ήταν σαν τις συκιές που φύτρωναν πάνω σ’ ένα βράχο,
µε φρούτα που κανένας άνθρωπος δεν µπορεί να γευτεί», έλεγε ο
∆ιογένης. Και ο Σενέκας έγραψε: «Ποιος θα µπορούσε ακόµη
και να διανοηθεί να εκπλαγεί επειδή δεν βρήκε µήλα πάνω σε
βάτους στο δάσος; Ή να εκπλαγεί επειδή αγκάθια και βάτοι δεν
είναι γεµάτα από χρήσιµα φρούτα;»
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► Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια του βιβλίου
τούτου, οι Κυνικοί φιλόσοφοι αγωνίζονταν σθεναρά για
κοινωνική δικαιοσύνη, και γι’ αυτό το λόγο υφίσταντο διωγµούς,
συχνά καταλήγοντας στην εξορία. Οι Κυνικοί θεωρούσαν ότι ο
διωγµός τους ήταν κάτι το φυσιολογικό κι ότι αν επαινούνταν
και κολακεύονταν αυτό θα σήµαινε πως δεν έκαναν σωστά τη
δουλειά τους.
«Οι περισσότεροι θεωρούσαν το ∆ιογένη τρελό και άχρηστο.
Μερικοί τον περιύβριζαν και πετούσαν στα πόδια του κόκαλα,
όπως πετάνε στους σκύλους. Άλλοι πάλι τον πλησίαζαν και του
τραβούσαν το χιτώνα. Παρόλα αυτά ο ∆ιογένης έµενε ακλόνητος
ανάµεσα στα κουρέλια του όπως ένας κυβερνών µονάρχης
ανάµεσα στους σκλάβους και τους υπηρέτες του», γράφει ο ∆ίων.
(37)

Τόσο οι διάσηµοι όσο και οι λιγότερο γνωστοί Κυνικοί
διώχτηκαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο Λουκιανός γράφει ότι
και ο ∆ηµώναξ συγκρούστηκε µε τα πλήθη και µισήθηκε από το
λαό για το ειλικρινές του κήρυγµα και την ελεύθερη σκέψη του.
Ιδού και τα αντίστοιχα µηνύµατα του Ιησού σχετικά µε το
διωγµό που περιµένει τους υπερασπιστές της δικαιοσύνης:
«Μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, διότι
αυτοί θα χορταστούν. (62)
«Μακάριοι αυτοί που έχουν διωχτεί ένεκεν δικαιοσύνης, διότι
σ’ αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.» (63)
Αλλά και απειλές εναντίον όσων θα επαινούνταν από τους
ανθρώπους εκτόξευσε ο Ιησούς:
«Ουαί εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας επαινούν· διότι
έτσι έπρατταν εις τους ψευδοπροφήτες οι πατέρες σας.» (64)
►Πώς, όµως, αντιµετώπιζαν οι Κυνικοί τους εχθρούς τους;
Κάποιος είπε στο ∆ιογένη ότι οι φίλοι του συνωµοτούσαν
εναντίον του. Ο ∆ιογένης απάντησε, «Λοιπόν, τι να κάνει κανείς
όταν πρέπει να φέρεται το ίδιο τόσο στους φίλους όσο και στους
εχθρούς;»
Ένα άλλο απόφθεγµα του ∆ιογένη είναι: «Πώς θα
υπερασπιστώ τον εαυτό µου εναντίον του εχθρού µου; Με το να
είµαι καλός και επιεικής προς αυτόν.»
Ιδού τώρα και οι ανάλογες εντολές του Ιησού προς τους
ακροατές του:
«Αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω: Αγαπάτε τους εχθρούς
σας, αγαθοποιείτε εκείνους οι οποίοι σας µισούν, ευλογείτε
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εκείνους οι οποίοι σας καταρώνται, και προσεύχεσθε υπέρ
εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν.» (65)
►Και τώρα στο πιο κρίσιµο ερώτηµα: Ποιος ήταν εκείνος
που απέστειλε τους Κυνικούς να διδάξουν φιλοσοφία;
Να τι είπε ο ∆ίων: «Πιστεύω πως έχω αναλάβει αυτή την
αποστολή, όχι µε δική µου επιλογή, αλλά µε την απόφαση κάποιου
θεϊκού όντος.»
Σε άλλους είπε: «∆εν πρέπει να αρνηθείτε… να δεχτείτε ότι
ένας άνθρωπος που έχει φθάσει ανάµεσά σας όπως εγώ έχω, έτσι
ξαφνικά, έχει έλθει µε την εντολή κάποιου θεϊκού όντος, για να
σας µιλήσει και να σας συµβουλέψει.» (37)
Αυτός, όµως, ήταν και ο ισχυρισµός του Ιησού, ότι είχε
αποσταλεί από το Θεό, κι ότι µιλούσε για λογαριασµό του.
«…Και απ’ εµαυτού δεν κάµνω ουδέν, αλλά καθώς µε εδίδαξεν
ο Πατήρ µου, ταύτα λαλώ.» (66)
«…∆ιότι εγώ εκ του Θεού εξήλθον και έρχοµαι· επειδή δεν
ήλθον απ’ εµαυτού, αλλά εκείνος µε απέστειλε.» (67)
►Οι Κυνικοί, όπως και οι πρώτοι Χριστιανοί, δεν απέδιδαν
καµία αξία σε κληρονοµικά προνόµια. Στους Αθηναίους που
υπερηφανεύονταν ότι οι πρόγονοί τους είχαν φυτρώσει από τη
γη, ο Αντισθένης απαντούσε: «αυτό δεν τους κάνει καλύτερους
από τα σαλιγκάρια ή τις ακρίδες.»
Να τι έλεγε ο Επίκτητος: «Γιατί υπερηφανεύεσαι που είσαι
Αθηναίος; Από το Θεό έρχονται τα σπέρµατα ζωής στο κάθε τι
που γεννιέται στη γη.»
Ο ∆ιογένης συνήθιζε να περιφρονεί την «ευγενή καταγωγή»,
τη φήµη και τα παρόµοια, ονοµάζοντάς τα “διαφηµίσεις για
φαυλότητα”.
Εξάλλου ο ∆ίων Χρυσόστοµος έλεγε ότι αρχικά ο όρος
“ευγενής” ή “καλή καταγωγή” αναφερόταν σ’ εκείνους των
οποίων τα υψηλά ηθικά στάνταρτ έδειχναν ότι είχαν ανατραφεί
σωστά, και δεν είχε σχέση µε την κοινωνική θέση των γονέων
τους. «Εάν είσαι δειλός, ή επηρµένος, ή δουλοπρεπής, δεν είσαι
συγγενής ούτε των θεών ούτε καλών ανθρώπων», έλεγε ο ∆ίων.
«Εάν υπάρχει ένα συµπτωµατικό έξτρα όφελος στη φιλοσοφία
είναι ότι ποτέ δεν κοιτάζει τη γενεαλογία κανενός», γράφει ο
Σενέκας.
Ιδού τώρα τι ανάλογο είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στους
Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους που έρχονταν να βαπτιστούν
απ’ αυτόν:
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«Κάµετε λοιπόν καρπούς άξιους µετανοίας, και µη φανταστείτε
να λέγετε στους εαυτούς σας ότι “Πατέρα έχοµε τον Αβραάµ”.
∆ιότι σας λέγω ότι ο Θεός δύναται εκ των λίθων τούτων ν’
αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάµ.» (68)
►Κάποτε που ο ∆ιογένης αποδοκιµάστηκε διότι σύχναζε σε
κακόφηµα µέρη, απάντησε, «Και ο ήλιος επίσης µπαίνει σε
υπαίθρια αποχωρητήρια χωρίς να µολύνεται.» (16)
Και όταν ο Αντισθένης αποδοκιµάστηκε επειδή έκανε παρέα
µε κακούς ανθρώπους, απάντησε, «Λοιπόν, οι γιατροί παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς τους χωρίς να κολλούν τον
πυρετό τους.» (17)
Παρόµοιο πνεύµα αποκαλύπτουν και τα επόµενα εδάφια της
Καινής ∆ιαθήκης:
«Και όταν είδαν αυτόν οι Φαρισαίοι ερώτησαν τους µαθητές
του, “Γιατί ο διδάσκαλός σας συντρώγει µε τελώνες και
αµαρτωλούς;”
Όταν τους άκουσε ο Ιησούς, απάντησε σ’ αυτούς, “∆εν έχουν
ανάγκη ιατρού οι υγιείς αλλά οι άρρωστοι”.» (69)
►Όταν ένας από τους µαθητές του είπε στο ∆ηµώνακτα,
«∆ηµώναξ, ας πάµε στο Ασκληπιείο να προσευχηθούµε για το γιο
µου», εκείνος απάντησε: «Πρέπει να νοµίζεις ότι ο Ασκληπιός
είναι πολύ κουφός ώστε δεν µπορεί ν’ ακούσει τις προσευχές µας
από εδώ που είµαστε.» (17)
Η απάντηση αυτή αναµφίβολα αποκαλύπτει την πίστη του
∆ηµώνακτα στην πανταχού πνευµατική παρουσία του Θεού.
Ιδού τώρα και η αντίστοιχη απάντηση του Ιησού σε µια
παρόµοια ερώτηση:
«Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: “Κύριε, θεωρώ ότι εσύ είσαι
προφήτης. Οι πατέρες µας προσκυνούσαν σ’ αυτό το όρος, ενώ
εσείς λέτε ότι ο τόπος που πρέπει να προσκυνούµε είναι τα
Ιεροσόλυµα.”
Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: “Γυναίκα, πίστεψέ µε ότι έρχεται
ώρα που ούτε στο όρος αυτό ούτε στα Ιεροσόλυµα θα
προσκυνήσετε τον Πατέρα. (…)
Αλλά έρχεται η ώρα, και τώρα είναι, που οι αληθινοί
προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα µε το πνεύµα και µε
την αλήθεια· διότι τέτοιους προσκυνητές ζητεί ο Πατέρας.
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Ο Θεός είναι Πνεύµα, κι εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να
τον προσκυνούν µε το πνεύµα και την αλήθεια”.» (70)

► Σχετικά µε το θάνατο, όλοι γνωρίζουµε τις Χριστιανικές
θέσεις. Αποτελεί όµως έκπληξη το ότι και ο ∆ιογένης είχε πει:
«Εάν δεν προετοιµαστούµε προσεκτικά για το θάνατο, ένα πολύ
δυσάρεστο τέλος µας περιµένει… µε µεγάλη δυσκολία η ψυχή
απελευθερώνεται από το σώµα.» (37)
Από αυτά τα λίγα που παρέθεσα, εδραιώνεται πέραν
πάσης αµφιβολίας ότι οι οµοιότητες του αρχέγονου
Χριστιανισµού µε τον Κυνισµό είναι πάρα πολλές για να είναι
συµπτωµατικές. Είναι προφανές ότι έχουµε να κάνουµε µε το
ίδιο πνεύµα που ενεργούσε και στις δύο περιπτώσεις. Οι όποιες
διαφορές δικαιολογούνται από τη διαφορετική εποχή και το
περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι δύο φιλοσοφίες.
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Ο Σύγχρονος Κυνισµός
Φτάνοντας στο τέλος του πονήµατος τούτου, αξίζει ν’
αναρωτηθούµε: ποιος είναι ο σύγχρονος Κυνικός; Υπάρχουν
σήµερα Κυνικοί που να κρατούν αναµµένο το φανό του ∆ιογένη
αναζητώντας “άνθρωπο”;
Φοβάµαι ότι ο όρος έχει εκφυλιστεί, και στην εποχή µας
σηµαίνει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Στο 15άτοµο λεξικό του
∆. ∆ηµητράκου, η µεταφορική σηµασία του κυνικού έχει
υποβιβαστεί στα εξής: “ο αναιδής, ο ασύστολος, ο αισχρός, ο
αυθαδώς ειλικρινής, ο αναισχύντως εγωιστής.”
Εξάλλου, σύµφωνα µε το Λεξικό Τεγόπουλου-Φυτράκη,
‘κυνικός’ σηµαίνει: “αδιάντροπα ειλικρινής, ωµός.”
Τέλος, κατά το Λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη, κυνικός είναι
“αυτός που τον χαρακτηρίζει η ωµή ειλικρίνεια και η απόρριψη
των κοινώς παραδεδεγµένων.”
Όπως βλέπουµε, τίποτα από το αληθινό πνεύµα της Κυνικής
φιλοσοφίας δεν διακρίνεται στη σύγχρονη ερµηνεία της λέξης
‘κυνικός’. Πού είναι ένας υπαινιγµός για τα χαµένα ιδανικά, το
πικραµένο χιούµορ, και την παιδική ψυχή που κρύβονταν πίσω
από το σαρκασµό του Κυνικού; Είναι, εποµένως, αναγκαίο, ν’
αποκαταστήσουµε τη αλήθεια σχετικά µε τον όρο.
Κυνικός, µε την καλή έννοια του όρου, δηλαδή µε την έννοια
που απέδιδαν στη λέξη οι Κυνικοί φιλόσοφοι, είναι ο
δυσαρεστηµένος ιδεαλιστής, το ελεύθερο πνεύµα που
ονειρεύεται ν’ ανατρέψει την παράλογη κοινωνική
συµβατικότητα, ο αθεράπευτα ασυµβίβαστος µε το ψέµα, την
υποκρισία και τη µωρία, ο σκεπτικιστής, ο ευφυής
ισχυρογνώµων, ο µυστικός αισθηµατίας που επιθυµεί διακαώς
µια απλούστερη, πιο ήρεµη κι ευτυχισµένη ζωή. ∆εν έχει
σηµασία αν γεννήθηκε µε τα αυθεντικά Κυνικά χαρακτηριστικά
ή αν ο Κυνισµός του δηµιουργήθηκε σαν αντίδραση στο νοσηρό
κοινωνικό κατεστηµένο. Το αποτέλεσµα είναι που µετράει.
Ένας τέτοιος στοχαστής, όπως και στην αρχαιότητα, έτσι και
σήµερα, θεωρείται κοινωνικό απόβλητο, ακόµη και
µισάνθρωπος. Ανεξάρτητα από τις ικανότητές του, ένας τέτοιος
ενεργός πολίτης (“άλας της γης”) δύσκολα θα επιδοκιµαστεί από
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την κοινωνία, και συνήθως παραµένει παρεξηγηµένος και
αποµονωµένος. Το να λέει κανείς την ωµή αλήθεια και να
αποκαλύπτει και να στηλιτεύει µε παρρησία το παράλογο, το
κακό και το άδικο του δηµιουργεί πάµπολλα προβλήµατα…
Οµολογουµένως, η κοινωνία µας χρειάζεται σήµερα τους
Κυνικούς της περισσότερο από ποτέ. Και ευτυχώς, υπάρχουν
κάποιοι Κυνικοί και στην εποχή µας. Κι όπως οι Κυνικοί
φιλόσοφοι της αρχαιότητας πίστευαν πως ήταν σε µυστική
αποστολή από το ∆ία για να “κατασκοπεύουν” τα κακώς κείµενα
και να τα καταγγέλλουν, έτσι και οι σύγχρονοι διάδοχοί τους
πιστεύουν ότι έχουν παρόµοια αποστολή “άνωθεν” (έσωθεν), κι
αυτό τους κάνει ν’ αντέχουν τον παραγκωνισµό, την
περιφρόνηση, ακόµη και την κατασυκοφάντηση των συµπολιτών
τους. Φυσικά και γνωρίζουν ότι µε το να υπερασπίζονται την
αλήθεια δεν κερδίζουν φίλους, εκτός ίσως κάποιους άλλους
Κυνικούς. Αυτό όµως δεν τους πτοεί διότι ό,τι κάνουν δεν το
κάνουν για ν’ αποκοµίσουν ίδια οφέλη.
Μεταξύ των σύγχρονων Κυνικών που χρησιµοποίησαν τα ίδια
εργαλεία µε τους Αρχαίους Κυνικούς φιλοσόφους, υπήρξαν οι
Juvenal, Rabelais, Swift, Voltaire and Mark Twain. Και αυτοί
προσπάθησαν να ξεσκεπάσουν τις ανοησίες της εποχής των,
αλλά και τις διαχρονικές αποτυχίες της ανθρωπότητας,
χρησιµοποιώντας: πικρή ειρωνεία, αιχµηρό σαρκασµό, και
εύθυµη γελοιοποίηση. (71)
∆υστυχώς, παρόλο που ο κόσµος χρειάζεται πάντα τους
Κυνικούς του, δεν συνειδητοποιεί ότι τους χρειάζεται. Το
πολιτικό, το θρησκευτικό και το οικονοµικό κατεστηµένο, καθώς
και τα Media, καταβάλλουν φιλότιµες προσπάθειες ώστε οι
σύγχρονοι Κυνικοί να παραµένουν στην αφάνεια για να µην
ακούγεται η στεντόρεια φωνή τους και αφυπνίσει τις µάζες που
λυµαίνονται. Κι επειδή ο αυθεντικός Κυνικός δεν επιδιώκει να
γίνει κοινωνικός, πολιτικός ή θρησκευτικός ηγέτης, αλλά ούτε θα
γίνει ποτέ οπαδός κανενός, οι εκπρόσωποι του κατεστηµένου
ενοχλούνται από τη φωνή του κι επιδιώκουν να τον κρατήσουν
στην ανωνυµία και την αφάνεια. Φυσικά εξαγριώνονται όταν δεν
τα καταφέρνουν πάντα, κι αυτό είναι µια θλιβερή διαχρονική
πραγµατικότητα…
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Επίλογος
Τούτο το πόνηµα δεν γράφτηκε µε τη φιλοδοξία ν’
αποτελέσει ένα ακαδηµαϊκό σύγγραµµα για την αρχαία Κυνική
φιλοσοφία και τους Κυνικούς. Κάθε άλλο.
Στόχος µου ήταν να παρουσιάσω µια εκλαϊκευµένη, σύντοµη
αλλά περιεκτική µελέτη για τον Κυνισµό, που θα µπορούσε ν’
αποτελέσει ένα εγχειρίδιο για έµπνευση, σοφία και αρετή, όπως
την εννοούσαν οι αρχαίοι Κυνικοί πρόγονοί µας.
Η Κυνική φιλοσοφία είναι καθαρά Ελληνική, και αξίζει να τη
µελετήσουµε και να την αγαπήσουµε σαν πολύτιµη εθνική
κληρονοµιά – µια κληρονοµιά για την οποία, πέραν του να
αισθανόµαστε απλά υπερήφανοι, οφείλουµε να νιώθουµε και
υπεύθυνοι, τόσο απέναντι στους εαυτούς µας και το έθνος µας,
όσο και απέναντι στην ανθρωπότητα.
Προσωπικά, ερευνώντας τις πηγές για να συγκεντρώσω το
υλικό που παρέθεσα στο πόνηµα τούτο, οικοδοµήθηκα
πνευµατικά και πιστεύω πως το ίδιο θα συµβεί και στον κάθε
σοβαρό µελετητή του βιβλίου τούτου.
Μάλιστα, καθώς διάβαζα ξανά το πόνηµα τούτο για να κάνω
τις τελευταίες διορθώσεις, ένιωσα πως θάπρεπε ν’ ανατρέχω
συχνά στη σοφία των Κυνικών, ώστε να ενστερνιστώ κάποιες,
έστω, από τις αρχές και τις ιδέες της Κυνικής φιλοσοφίας –
πολύτιµα πνευµατικά µαργαριτάρια – που κάνουν την
καθηµερινότητα πιο ήρεµη και πιο όµορφη.
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