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Εσένα στολίδι του γένους των Ελλήνων, που πρώτος 
µπόρεσες να υψώσεις φως λαµπρό µες σε φρικτά σκοτάδια 
και φανέρωσες τις χάρες της ζωής, εσένα ακολουθώ, και στα 
δικά σου χνάρια πάνω τα πόδια µου πατούν, όχι για να σε 
παραβγώ, αλλά από αγάπη και πόθο να σε µιµηθώ. 

[Εγκώµιο για τον Επίκουρο. Λουκρήτιος (ΙΙΙ. 1-6)] 
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Το παρόν εγχειρίδιο δηµιουργήθηκε  από τον Κώστα Β. 
Καλεύρα, µε τη συνδροµή των φίλων  
Χρήστου Γιαπιτζάκη, ∆ηµήτρη Άλτα και Γιώργου Μεταξά, για 
λογαριασµό του ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατά την 
χρονολογία της 697 Ολυµπιάδος έτος Α΄. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αυτό το εγχειρίδιο γράφτηκε σε πολύ απλή µορφή, για 
να συµβάλει στη γνωριµία µε τον Επίκουρο και τη φιλοσοφία 
του, ή αν θέλετε µε τις κυριότερες θέσεις της Επικούρειας 
φιλοσοφίας, από αυτούς που έρχονται σε επαφή για πρώτη 
φορά µε την υλιστική φιλοσοφία. Τα τελευταία χρόνια η 
Επικούρεια φιλοσοφία ευτύχησε να περιλαµβάνει στην 
βιβλιογραφία της πολλά συγγράµµατα, και αυτό χάρη στις 
εκδόσεις Θύραθεν και τις εκδόσεις Βερέττα, αλλά και άλλων 
εκδοτικών οίκων, που προσφέρονται για την πληρέστερη 
ενηµέρωση της φιλοσοφίας του Κήπου. 

Η Επικούρεια φιλοσοφία, διώχθηκε πάρα πολύ από τις 
εκάστοτε εξουσίες, αλλά κυρίως από τα ιερατεία, µε συνέπεια 
να καταστραφούν όλα σχεδόν τα συγγράµµατα του 
Επίκουρου και των µετέπειτα Επικούρειων φιλοσόφων. Για το 
λόγο αυτό τα στοιχεία που έχουµε στην διάθεσή µας είναι 
πολύ λίγα. Είναι όµως εξαιρετικά σαφή, ώστε να είµαστε σε 
θέση να διαµορφώσουµε σφαιρική άποψη για πάρα πολλά 
θέµατα µε τα οποία ασχολήθηκε ο Επίκουρος και οι διάδοχοί 
του, στους πάµπολλους Κήπους που δηµιουργήθηκαν, σε όλη 
τη Μεσόγειο, για 600 τουλάχιστον χρόνια. 

Στο πρώτο µέρος ασχολούµαστε µε την ενηµέρωση 
για τη ζωή, τις σπουδές καθώς και τα πρώτα βήµατα του 
φιλοσόφου στην Μικρά Ασία και αναπτύσσουµε εν συντοµία 
το φιλοσοφικό και συγγραφικό έργο του Αθηναίου  
φιλοσόφου. Στο δεύτερο µέρος καταγράφουµε τις κυριότερες 
έννοιες που απασχόλησαν τον Επίκουρο στην ενάσκηση την   
διδασκαλίας του στον Κήπο.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
  

 
Θέλεις να είσαι ευτυχισµένος; Φυσικά και θέλεις! Τότε, 

τι σ’ εµποδίζει; Η ευτυχία σου εξαρτάται από σένα 
ολοκληρωτικά! Να τι µάς έχει αποκαλύψει η παρουσία ενός 
ανθρώπου που πέρασε τη γαλήνια ζωή του ανάµεσα σε 
φίλους και µε το προσωπικό του παράδειγµα και τη 
διδασκαλία του µάς έδειξε το µονοπάτι για τη λύτρωση από τη 
δυστυχία. Τον έλεγαν Επίκουρο. 

Ο Επίκουρος ήταν Αθηναίος φιλόσοφος από τον δήµο 
του Γαργηττού, γιος του Νεοκλή και της Χαιρεστράτης, 
γεννήθηκε κατά την 109-4 Ολυµπιάδα   (341 π.x.) στη Σάµο 
όπου  οι γονείς του είχαν µεταβεί ως κληρούχοι, την 107-1 
Ολυµπιάδα  (352 π.x.). Εκεί στη Σάµο άρχισε µε την µελέτη 
των συγγραµµάτων  των προγενέστερων φιλοσόφων, του 
Αναξαγόρα και του Αρχέλαου. ∆άσκαλοί του ήταν οι 
Πλατωνικοί Πάµφιλος στη Σάµο και Ξενοκράτης στην Αθήνα, 
και ο ∆ηµοκρίτειος Ναυσιφάνης, ο οποίος τον µύησε στη 
ατοµική θεωρία του ∆ηµόκριτου. Στα 18 του πήγε την Αθήνα 
για να εγγραφεί στο ληξιαρχείο και να υπηρετήσει τη θητεία 
του.  Εκεί, όπου έµεινε µερικά χρόνια, πρέπει να 
παρακολούθησε τις παραδόσεις του Ξενοκράτη που δίδασκε 
στην Ακαδηµία. Στη συνέχεια πήγε στην Κολοφώνα µαζί µε 
τους γονείς του, οι οποίοι εκδιώχθηκαν από τη Σάµο, µαζί µε 
όλους τους Αθηναίους κληρούχους, από τον Περδίκκα µετά  
το θάνατο του Μεγ. Αλεξάνδρου. Από την Κολοφώνα πήγε 
στη Μυτιλήνη και από κει στη Λάµψακο, όπου εµφανίστηκε 
για πρώτη φορά ως δάσκαλος της φιλοσοφίας. Εκεί δεν 
γνωρίζουµε τι ακριβώς δίδαξε, αλλά φανταζόµαστε ότι θα 
δοκίµαζε σιγά σιγά αυτά που αργότερα αποτέλεσαν τις βάσεις 
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τις φιλοσοφίας του. Γνωρίζουµε όµως το πιο βασικό για την 
ίδια του την ζωή και ίσως και τον τρόπο που αντιλήφθηκε την 
φιλοσοφία: απέκτησε καλούς φίλους και πιστούς µαθητές, 
έζησε µαζί τους και φιλοσόφησε µαζί τους. Και έτσι φαίνεται 
να αντιλήφθηκε από τότε ότι µια κοινότητα φίλων φιλοσόφων 
αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία για να ζήσει κάποιος δίκαια, 
ευχάριστα και ευτυχισµένα. Κατά την  118-3 Ολυµπιάδα  (306) 
ο Επίκουρος σε ηλικία 36 ετών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 
αγόρασε ένα µικρό κήπο αντί των 80 µνων, όπως µας 
αναφέρει ο ∆ιογένης Λαέρτιος, µεταξύ της πόλης και της 
Ακαδηµίας. Εκεί ίδρυσε σχολή και δίδαξε το δικό του 
φιλοσοφικό σύστηµα. Η σχολή ονοµάστηκε Κήπος. Μέσα σε 
µικρό χρονικό διάστηµα ο Κήπος του Επίκουρου απέκτησε 
µεγάλη φήµη, µε αποτέλεσµα οι οπαδοί της φιλοσοφίας του 
να αποκαλούνται «οι εκ του Κήπου». Στην εξάπλωση της 
Επικούρειας διδασκαλίας από τη µια συνετέλεσε η αγάπη του 
Επίκουρου προς τους µαθητές του και ο µειλίχιος χαρακτήρας 
του, και από την άλλη το πρακτικό πνεύµα της ηθικής του 
διδασκαλίας, που αποτελούσε όαση στη γεµάτη φαινόµενα 
διαφθοράς ταραγµένη ελληνική κοινωνία, µετά το θάνατο του 
Μεγ. Αλεξάνδρου και τις πολεµικές διαµάχες των διαδόχων 
του.  

Ο Κήπος είχε προσεκτικά σχεδιασµένο πρόγραµµα 
διαπαιδαγώγησης αλλά και δηµόσιας προβολής του για την 
προσέλκυση µαθητών. Όσοι αποδέχονταν την επικούρεια 
διδασκαλία ενθαρρύνονταν να δηλώνουν δηµόσια την 
ταυτότητά τους ως επικούρειων, να χτίζουν φιλίες µεταξύ 
τους, να τιµούν και να έχουν ως πρότυπα τους ιδρυτές του 
Κήπου, και να παίρνουν µέρος στις ιδιαίτερες γιορτές του.  

Μία µοναδικότητα του Κήπου ήταν το ότι απέφυγε 
κάθε συνεταιριστική η κοινοβιακή µορφή οργάνωσης. Νοµικά 
µιλώντας, ο Κήπος ήταν ένας σύνδεσµος δασκάλων και 
αντιγραφέων χειρογράφων που δούλευαν µες στο σπίτι του 
Επίκουρου, και ενισχυόταν οικονοµικά από τη διδασκαλία, τις 
πωλήσεις βιβλίων και τις εθελοντικές συνεισφορές. ∆εν 
υπήρχε κοινοκτηµοσύνη µεταξύ των επικούρειων ούτε και 
υποχρεωτική καταβολή χρηµάτων στους «καθηγεµόνες» του 
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Κήπου από µέρους των µαθητών, πράγµα που είχε ως 
ευχάριστο αποτέλεσµα, από τη µια να αποκτούν αυθεντικό 
κύρος οι δάσκαλοι, κι από την άλλη να µην υπάρχουν 
φατριασµοί και προστριβές εξ αιτίας των χρηµάτων. Η 
µακραίωνη διάρκεια και σταθερότητα του επικούρειου 
κινήµατος χρωστά πολλά στο οργανωτικό ταλέντο του 
Επίκουρου, που ευθύς εξ αρχής αποµάκρυνε τα γενεσιουργά 
αίτια της αυταρχικότητας και των εσωτερικών συγκρούσεων 
στις επικούρειες κοινότητες, και καθιέρωσε ένα 
αποτελεσµατικό modus vivendi στις σχέσεις του Κήπου µε 
τους µη επικούρειους. 

Μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον, ο Επίκουρος έγινε 
πασίγνωστος για τις φιλίες του και τη συνήθως φιλελεύθερη 
στάση του, που επέτρεπε ακόµα και σε γυναίκες (µεταξύ των 
οποίων και η εταίρα Λεόντιον, που έγραψε µια διατριβή κατά 
του αριστοτελικού Θεόφραστου) και σε δούλους να 
συµµετέχουν στο στενό του κύκλο, σε τρανταχτή αντίθεση µε 
την ελιτιστική κατεύθυνση της πλατωνικής Ακαδηµίας και του 

αριστοτελικού Λυκείου. 
Θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι στον Κήπο 

επιτρέπονταν να εισέλθουν και να παρακολουθήσουν 
µαθήµατα οι πάντες, δηλαδή άνθρωποι κάθε ηλικίας, 
οποιασδήποτε κοινωνικής θέσης (ακόµα και δούλοι), κάθε 
οικονοµικής κατάστασης ή µόρφωσης, και ανεξαρτήτως 
φύλου. Τη γυναίκα παρ’ όλη τη χαµηλή της θέση στην 
αθηναϊκή κοινωνία, ο Επίκουρος την τίµησε µέσα στον Κήπο. 
Μαζί µε άνδρες φιλοσοφούσαν και αρκετές γυναίκες. Αυτό 
µάλιστα αποτελεί αποκλειστική πρωτοτυπία του Κήπου. Ο 
Επίκουρος ήταν ο πρώτος που είδε ισότιµα µε τον άνδρα την 
γυναίκα. Θα έλεγα µάλιστα ότι ο Αθηναίος φιλόσοφος είναι 
γνωστός στις πλατιές µάζες για την ισότητα των δύο φύλων, 
καθώς και για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Για την στάση του 
αυτή όµως, όπως ήταν φυσικό, κατηγορήθηκε. 

Ο βιογράφος του Επίκουρου ∆ιογένης Λαέρτιος για να 
αποδείξει την ακεραιότητα και την αρετή του παραθέτει τις 
παρακάτω αποδείξεις: Πρώτον ότι η πατρίδα του αναγνώρισε 
τις ευεργεσίες του και τον τίµησε µε χάλκινους ανδριάντες, και 
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δεύτερον ότι το πλήθος των µαθητών του ήταν τεράστιο, και 
όσοι έρχονταν σ’ αυτόν έµεναν γοητευµένοι και δεν τον 
πρόδιδαν ποτέ. Αφού δίδαξε στους µαθητές του και τους 
φίλους του ο Επίκουρος επί 36 χρόνια στον Κήπο, πέθανε 
στην Αθήνα κατά την 127-3 Ολυµπιάδα  (το 270 π.x.), σε 
ηλικία 71 ετών µετά από αφόρητους πόνους, τους οποίους 
υπέµενε επί δεκατέσσερις ηµέρες µε µεγάλη καρτερία.  

Ο Επίκουρος χώριζε τη φιλοσοφία του σε τρία µέρη α) 
Κανονική ή περί κριτηρίου (θεωρία της γνώσης), β) Φυσική 
(υλιστική φιλοσοφία), γ) Ηθική (τρόπος ζωής). Την κανονική ή 
λογική φιλοσοφία, που την θεωρούσε επιστήµη της γνώσης, 
συνήθως την δίδασκε µαζί µε τη φυσική. Τα κατέτασσε 
µάλιστα µ’ αυτή τη σειρά, έτσι ώστε η λογική να χρησιµεύει ως 
εισαγωγή στη φυσική και στη συνέχεια οι δύο αυτές να 
βοηθούν στην κατανόηση της ηθικής, που ήταν και η κύρια 
διδασκαλία.  

Το ύψιστο αγαθό για τον Επίκουρο είναι ίδια η ζωή, η 
ζωή πάνω στη γη, γιατί άλλη δεν υπάρχει. Η ευτυχισµένη ζωή 
θεµέλιο της οποίας είναι η γαλήνη της ψυχής, η αταραξία, 
όπως έλεγε, και η µετρηµένη απόλαυση των αγαθών 

Ο Επίκουρος στήριξε τη Φυσική του θεωρία στον 
∆ηµόκριτο «ατοµική Θεωρία». Θεµελιώδεις αρχές της 
επικούρειας φυσικής είναι ότι τίποτε δεν δηµιουργείται από το 
τίποτα (Ουδέν γίγνεται εκ του µη όντος), καθώς και ότι κανένα 
πράγµα κατά τη διάλυσή του δεν καταλήγει στην πλήρη 
ανυπαρξία (αρχή της διατήρησης της ύλης). 

Στόχος της διδασκαλίας του Επίκουρου ήταν να 
χαρίσει στους ανθρώπους µια καινούργια ελευθερία, όχι 
πολιτική ή κοινωνική, αλλά ατοµική ελευθερία. ∆ηλαδή, να 
τους απελευθερώσει από τους φόβους και τις ανησυχίες τους 
να τους κάνει αυτάρκεις και ικανούς να κατακτήσουν την 
ψυχική γαλήνη. 

Σκοπός του Βίου είναι η «Ηδονή», καθώς και η 
αποφυγή των σωµατικών παθών. Κύριο µέσο για την επίτευξή 
της θεωρείται η Φρόνηση, η οποία εγγυάται ότι δεν θα 
υπάρχει κατακυρίευση της απόλαυσης. Ο Επίκουρος 
θεωρούσε την πνευµατική ηδονή πολύ πιο σηµαντική από τη 
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σωµατική. Ο νους όχι µόνο µοιράζεται τις ηδονικές αισθήσεις 
του σώµατος τη στιγµή που τις βιώνει, αλλά αντλεί 
ευχαρίστηση από την ανάµνηση περασµένων ηδονών και την 
προσδοκία µελλοντικών.  

Η πνευµατική ηδονή µπορεί να υπερκεράσει τον 
σωµατικό πόνο. Ο νους µπορεί να προσβληθεί από µη 
αναγκαίες επιθυµίες, κυρίως την επιθυµία για πλούτη 
(φιλαργυρία), και την επιθυµία για δύναµη ή για εξουσία και 
δόξα (φιλοδοξία). Και οι δύο δεν έχουν όριο. Είναι αδύνατον 
να ικανοποιηθούν, άρα συνεπάγονται πόνο και εποµένως 
πρέπει να εξαλειφθούν. Εξ ου και η δήλωση του Επίκουρου 
«η φτώχια, αν µετρηθεί µε βάση τον φυσικό σκοπό της ζωής, 
είναι µεγάλος πλούτος», ενώ τα αµέτρητα πλούτη σηµαίνουν 
µεγάλη φτώχια. Επίσης έλεγε: «φτώχια δεν είναι να έχεις λίγα 
αλλά να λαχταράς περισσότερα». Και η συµβουλή του προς 
τον Ιδοµενέα: «Αν θες να κάνεις πλούσιο τον Πυθοκλή, µη του 
δίνεις περισσότερα χρήµατα, περιόρισε τις επιθυµίες του». 
Επίσης, ο Επίκουρος συµβούλευε τους  µαθητές του να 
απέχουν από τη δηµόσια ζωή (να µείνουν στην αφάνεια) και 
κατ’ επέκταση την πολιτική (Λάθε βιώσας), γιατί η συµµετοχή 
µε τα κοινά, θα προκαλέσει συµβιβασµούς και αντιπαλότητα,  
µε αποτέλεσµα να  τους πληγώσει και κατά συνέπεια να 
χάσουν  την ηρεµία τους και την αταραξία τους. Βέβαια ο 
δάσκαλος είπε ότι αν κάποιος καίγεται από την επιθυµία ν’ 
ασχοληθεί µε τα πολιτικά δρώµενα, τότε να το κάνει, γιατί ο 
πόνος της στέρησης θα είναι µεγαλύτερος από αυτόν της 
ενασχόλησης. 

Ο ∆ιογένης Λαέρτιος ισχυρίζεται πώς όλα όσα 
αρνητικά λέχθηκαν για τον Επίκουρο ήταν συκοφαντίες, διότι 
ήταν άνθρωπος απλός και λιτός, δεν έπινε, δεν ανακατευόταν 
στην πολιτική, αγαπούσε την πατρίδα του και σεβόταν τους 
Θεούς. ∆εν υποχρέωνε, όπως ο Πυθαγόρας, τους φίλους του 
να εισφέρουν τις περιουσίες τους στη σχολή. Επίσης, 
διαψεύδει ότι ο Επίκουρος κατηγορούσε και λοιδορούσε 
όλους τους σύγχρονους και τους παλαιότερους φιλοσόφους, 
όπως τον ∆ηµόκριτο. Ο Πλούταρχος αναφέρει πως ο 
Επίκουρος τιµούσε τον ∆ηµόκριτο, γιατί είχε αγγίξει πριν από 
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τον ίδιο την ορθή γνώση, και ότι το σύνολο της διδασκαλίας 
του είχε ονοµαστεί ∆ηµοκρίτειο, επειδή ο ∆ηµόκριτος βρήκε 
τις πρώτες αρχές της φυσικής φιλοσοφίας. Ο ιδρυτής του 
Κήπου πίστευε πως η θεωρητική ενασχόληση δεν είχε σκοπό 
την αύξηση των γνώσεων αλλά την εξυπηρέτηση της 
ευδαίµονος ζωής. Ευδαίµων ζωή δεν είναι η θεωρητικά 
ενάρετη ζωή αλλά εκείνη που συνεπάγεται µείωση του πόνου, 
κατασίγαση της ανησυχίας και της ταραχής και γαλήνευση της 
ψυχής. 

Οι απόψεις του Επίκουρου για την ψυχή και ξεχωριστά 
για την µελλοντική της τύχη έκαναν βαθιά εντύπωση στη 
µορφωµένη τάξη του ελληνορωµαϊκού κόσµου, χαιρετίστηκαν 
µε ανακούφιση σαν η τελευταία λέξη της επιστήµης. Ο 
Ρωµαίος πατρίκιος, ο Τίτος Λουκρήτιος Κάρος έψαλε µε 
θέρµη τα διδάγµατα του Έλληνα σοφού, του πρώτου θνητού 
που τόλµησε ν’ αντικρίσει το µυστήριο της σκοτεινής και 
απειλητικής θρησκείας  και έµαθε τους ανθρώπους να µη 
φοβούνται τους θεούς και να καταφρονούν το θάνατο.  

Ο Επίκουρος ήταν γόνιµος συγγραφέας. Ο ∆ιογένης 
Λαέρτιος αναφέρει σαράντα ένα τίτλους, των καλύτερων 
βιβλίων του Επίκουρου, µε κυριότερο το «Περί φύσεως», που 
περιελάµβανε 37 βιβλία. Επίσης αναφέρει πως τα 
συγγράµµατά του κάλυπταν τριακόσιους κυλίνδρους και ότι 
ξεπέρασε κατά πολύ όλους τους προηγούµενους συγγραφείς. 
Τις πληροφορίες που αφορούν τις λεπτοµέρειες της θεωρίας 
του Επίκουρου, τις αντλούµε σε µεγάλο βαθµό από 
δευτερεύουσες πηγές, επειδή τα έργα του χάθηκαν εξ αιτίας 
της αντίθεσής του µε τον χριστιανισµό και την κάθε είδους 
εξουσία. Η πιο σηµαντική από αυτές είναι ο ρωµαίος ποιητής 
Λουκρήτιος, που έγραψε δύο  αιώνες µετά τον Επίκουρο  το 
ποίηµά του De rerum natura (Για τη φύση των πραγµάτων). 
Ένα µεγαλόπνοο έργο, που γράφτηκε πριν από την Αινειάδα 
και τη συναγωνίζεται ως λογοτεχνικό αριστούργηµα. Τα έξι 
βιβλία του ποιήµατος εκθέτουν µε πολλές λεπτοµέρειες τα 
επικούρεια επιχειρήµατα που αφορούν τα βασικά συστατικά 
των πραγµάτων, την κίνηση των ατόµων, τη δοµή του 
σώµατος και του νου, τις αιτίες και τη φύση της αίσθησης και 
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της σκέψης, την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισµού και τα 
φυσικά φαινόµενα. Οι καλύτερες δευτερεύουσες πηγές, µετά 
τον Λουκρήτιο, είναι ο ∆ιογένης Λαέρτιος, που διέσωσε τρεις 
επιστολές του Επίκουρου. Οι δύο πρώτες προς τον 
Επικούρειο Ηρόδοτο και προς Πυθόκλη αφορούν την φυσική 
φιλοσοφία, δηλαδή τη σύσταση του κόσµου, την αιτιολογία 
των φυσικών φαινοµένων, και την ύπαρξη των θεών καθώς 
και για τα µετέωρα. Η τρίτη επιστολή προς Μενοικέα είναι µία 
επιτοµή της ηθικής φιλοσοφίας του Επίκουρου. Επίσης 
διέσωσε και το έργο «Κύριες ∆όξες» που είναι οι συµβουλές 
του δάσκαλου, απλές και κατανοητές στις πλατιές µάζες, για 
την απόκτηση µιας ευτυχισµένης ζωής. Άλλες πηγές 
αποτελούν ο Κικέρων, ο Σενέκας και ο Πλούταρχος. Ο 
στωικός Κικέρων και ο πλατωνικός Πλούταρχος ένοιωθαν 
µεγάλη αντιπάθεια για την Επικούρεια φιλοσοφία και η κριτική 
τους είναι ενδιαφέρουσα για την κατανόηση της εχθρικής 
υποδοχής που συναντούσε συχνά ο Κήπος. Ο Σενέκας, 
µολονότι στωικός, τελειώνει τις περισσότερες από τις «Ηθικές 
επιστολές» του µε ένα επικούρειο γνωµικό. Ο σκεπτικός 
Σέξτος Εµπειρικός, που ένιωθε ότι βρισκόταν πιο κοντά στην 
Επικούρεια φιλοσοφία από ότι στις άλλες δογµατικές 
φιλοσοφικές σχολές, πρόσφερε ένα χρήσιµο συµπλήρωµα 
στην γνώση µας για τον επικούρειο εµπειρισµό. Τέλος, έχουµε 
σηµαντικά αποσπάσµατα από την επιγραφή του Επικούρειου 
∆ιογένη Οινοανδέα  και από τους πάπυρους της «βίλας των 
παπύρων» του Ερκουλάνο της Ιταλίας. 
 Ο Επικούρεια φιλοσοφία έγινε γνωστή τον µεσαίωνα 
µέσω του Κικέρωνα και των πατέρων της Εκκλησίας που µε 
την αρνητική τους στάση και την πολεµική εναντίον του 
Επίκουρου. Ειδικότερα τον Μεσαίωνα και τα πρώτα χρόνια 
της Αναγέννησης το να είναι κάποιος Επικούρειος σήµαινε ότι 
απέρριπτε την θεία πρόνοια και την αθανασία της ψυχής.  

Πρέπει να σηµειώσουµε ακόµη ότι και ο Βολτέρος 
µίλησε µε µεγάλη συµπάθεια για την Επικούρεια φιλοσοφία, 
αφού είπε τα εξής: «Ο Επίκουρος υπήρξε για την εποχή του 
µέγας άνθρωπος. Είδε εκείνο το οποίο ο Καρτέσιος έθετε υπό 
αµφισβήτηση, αλλά το δέχθηκε ο Γκασσεντί και το απέδειξε ο 
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Νεύτων, ότι δηλαδή δεν µπορεί να υπάρχει κίνηση αν δεν 
υπάρχει κενός χώρος». 

Ανακεφαλαιώνοντας, θα λέγαµε ότι, η ευτυχία έγκειται 
στην ηρεµία του νου. Οι πρωταρχικές προϋποθέσεις για την 
πνευµατική γαλήνη είναι ο περιορισµός των επιθυµιών και η 
αποδέσµευση από τα πλούτη και τις τιµές και µια ακλόνητη 
αυτοπεποίθηση όσον αφορά τους θεούς, τον πόνο και τον 
θάνατο. Αυτή η αυτοπεποίθηση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε 
την ακριβή γνώση της φύσης του κόσµου, και τις αιτίες των 
φαινοµένων, δηλαδή ότι η ουσία του κόσµου είναι υλική και 
όλα γίνονται σύµφωνα µε µηχανικούς νόµους. Όσοι αυτό δεν 
το ένοιωσαν, κι αν ακόµη είναι εξαίρετοι επιστήµονες και 
σοφοί στις λεπτοµέρειες, δεν διαφέρουν από τον όχλο που 
βασανίζεται από δεισιδαιµονίες. 
  



 

 

15 

15 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 

ΑΓΑΘΟ 

Επί προσώπων αγαθός είναι ο καλός, ο ήπιος, ο 
ανδρείος, ο ηθικός. Επί πραγµάτων αγαθό είναι ό,τι είναι 
καλό, ωφέλιµο και χρήσιµο. 

Για τον Επίκουρο υπάρχουν δύο αγαθά, από τα οποία 
συντίθεται η υπέρτατη ευδαιµονία: το απαλλαγµένο από τον 
πόνο σώµα και η αδιατάραχτη ψυχή. Αυτά τα αγαθά, εάν είναι 
τέλεια δεν αυξάνουν – πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί αυτό που 
είναι πλήρες; - Το σώµα δεν επηρεάζεται από τον πόνο – Τι 
θα µπορούσε να προστεθεί στην απουσία πόνου; Η ψυχή 
είναι σταθερή και ήρεµη: τι θα µπορούσε να προστεθεί σ’ αυτή 
την ηρεµία; Όπως ο αίθριος ουρανός δεν µπορεί να γίνει 
περισσότερο καθαρός, εφόσον έχει φτάσει στο µέγιστο βαθµό 
καθαρότητας, έτσι και ο άνθρωπος που επιµελείται το σώµα 
και την ψυχή του και την αρµονική συνυφή τους προς το καλό 
του, βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση και έχει πραγµατοποιήσει 
όλους τους πόθους του. Και όποιες τέρψεις κι αν έρθουν από 
έξω δεν θα επαυξήσουν το υπέρτατο αγαθό, απλά, ούτως 
ειπείν το ευφραίνουν και αποτελούν το καρύκευµά του. «Γιατί 
το απόλυτο αγαθό για την ανθρώπινη φύση ικανοποιείται µε 
την ειρήνη στην ψυχή και στο σώµα». 

 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Οι αισθήσεις είναι, όπως µας διδάσκει ο Επίκουρος, το 
πρώτο κριτήριο της αλήθειας. 

«Κάθε αίσθηση είναι στερηµένη λόγου και ανίκανη να 
έχει µνήµη», λέει ο Επίκουρος. « Η αίσθηση, δηλαδή, δεν 
ενεργοποιείται από µόνη της, αλλά και όταν ενεργοποιείται 
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από κάποιο πράγµα, δεν µπορεί να του προσθέσει η να του 
αφαιρέσει τίποτα. Όπως και δεν υπάρχει τίποτα που να 
µπορεί να ανασκευάσει τις αισθήσεις, δεν µπορεί µια αίσθηση 
να ανατρέψει µιαν άλλη οµοειδή αίσθηση, µιας και έχουν κι οι 
δυο την ίδια ισχύ. Ούτε µπορεί να ανατρέψει µια µη οµοειδή 
της αίσθηση, αφού οι δύο αποτελούν κριτήρια διαφορετικών 
πραγµάτων. Ούτε, πάλι, ο λόγος µπορεί να ανασκευάσει µιαν 
αίσθηση, γιατί κάθε λόγος είναι εξαρτηµένος από την αίσθηση. 
Κι ούτε µπορεί µία αίσθηση να ελέγξει µιαν άλλη, γιατί ο νους 
µας προσηλώνεται σε όλες το ίδιο. Η αλήθεια των αισθήσεων 
επιβεβαιώνεται από το πραγµατικό γεγονός της αντίληψης, το 
γεγονός ότι βλέπουµε και ακούµε είναι τόσο πραγµατικό όσο 
και το ότι νιώθουµε πόνο.  

Την καλύτερη, ίσως, εισαγωγή στον επικούρειο 
Κανόνα, την αποτελούν οι διαµαρτυρίες του Κικέρωνα κατά 
του Επίκουρου: «Απορρίπτει τους ορισµούς! ∆εν διδάσκει 
τίποτα για την διαίρεση και τον χωρισµό σε µέρη. ∆εν έχει 
τίποτα να πει για το πώς οργανώνεται ένας συλλογισµός και 
το πώς εξάγονται τα συµπεράσµατα. ∆εν δείχνει πώς µπορεί 
να επιλυθεί ένα σοφιστικό ζήτηµα ούτε πώς να ξεκαθαριστεί 
µια διφορούµενη πρόταση. Τοποθετεί τα κριτήρια της 
πραγµατικότητας στις αισθήσεις.» 

Μιλώντας για την «αλήθεια των αισθήσεων», ο 
Επίκουρος εννοούσε ότι η αίσθηση καταγράφει µια 
πραγµατική σχέση ανάµεσα στον παρατηρητή-υποκείµενο και 
στο αντικείµενο της αίσθησης. ∆εν εννοούσε ότι η αίσθηση 
είναι και άποψη περί της φύσης του αντικειµένου αλλιώς δεν 
θα ήταν «άλογη», όπως την λέει. Οι αισθήσεις δεν µας 
απατούν ποτέ: δεν υπόκεινται στο λόγο, δεν χρησιµοποιούν 
τη λογική, άρα δεν υπόκεινται σε διάψευση. Σε διάψευση 
υπόκεινται οι κρίσεις και γνώµες που σχηµατίζει το ανθρώπινο 
µυαλό, µε τον τρόπο που επεξεργάζεται τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι αισθήσεις.  

Στο κλασικό αντεπιχείρηµα των Σκεπτικών ή του 
Πλούταρχου, ότι ο ένας πότης βρίσκει το κρασί στυφό και ο 
άλλος γλυκό, ή ότι ο ένας κολυµβητής βρίσκει το νερό κρύο 
και ο άλλος ζεστό, οι επικούρειοι είχαν να απαντήσουν, (εκτός 



 

 

17 

17 

από το ότι, κατ’ αρχήν, κανείς από τους πότες δεν ισχυρίζεται 
πως ήπιε κάτι άλλο και όχι κρασί, και κανείς κολυµβητής δεν 
ισχυρίζεται πως αυτό στο οποίο βούτηξε δεν ήταν νερό -
πράγµα διόλου αµελητέο), ότι κατά κύριο λόγο η διαφορά 
βρίσκεται στους ίδιους τους παρατηρητές-. Η µία κρίση 
(στυφό) δεν ακυρώνει την άλλη (γλυκό), γιατί η κάθε µία είναι 
έγκυρη για τον παρατηρητή, και η αντίφαση δεν αποδεικνύει 
το εσφαλµένο της αίσθησης και στις δυο περιπτώσεις η 
αίσθηση επιτελεί ένα ρόλο ως κριτήριο.  
Η αίσθηση, λοιπόν, κατά τον Επίκουρο παρέχει µαρτυρία για 
την υπόσταση των αντικειµένων της, και όχι την εγγύηση για 
τη διαµόρφωση µιας ορθής γνώµης.  

Ο Λουκιανός γράφει: 
«Αυτή και µόνο αυτή είναι η σίγουρη και σταθερή σου 

ελπίδα για την ανακάλυψη της αλήθειας, κι άλλη δεν υπάρχει, 
µόνη ελπίδα σου είναι η ικανότητα να κρίνεις και να ξεχωρίζεις 
το ψέµα από την αλήθεια, και σαν τους αργυραµοιβούς να 
καταλαβαίνεις ποια είναι τα άξια και τα ανόθευτα και ποια τα 
κίβδηλα. Κι αν τύχει να αποκτήσεις τέτοια ικανότητα κι 
επιδεξιότητα, τότε προχωράς στον έλεγχο των όσων λέγονται. 
Ειδεµή, να ξέρεις πως τίποτα δεν θα εµποδίσει, να σε σέρνει 
καθένας από τη µύτη η να τρέχεις σαν το πρόβατο πίσω από 
το βλαστάρι που θα σου τείνουν. Ή πιο σωστά, θα σαι σαν 
ένα υγρό χυµένο πάνω στο τραπέζι, κι όπου σε σπρώχνει 
καθένας µε το δαχτυλάκι του, θα πηγαίνεις. Ή. µα τον ∆ία, 
σαν καλαµιά που φυτρώνει στην ακροποταµιά και γέρνει σε 
κάθε φύσηµα του αέρα και σαλεύει ακόµα κι όταν η αύρα είναι 
ανεπαίσθητη». 
 

ΑΛΗΘΕΙΑ 

Ως αλήθεια ορίζεται, στη φιλοσοφία, η απόλυτη 
συµφωνία, (δηλαδή η αντιστοιχία) της νόησης µε την 
πραγµατικότητα. 

Ο Χ. Θεοδωρίδης γράφει «Ξεκαθαρίζοντας το έδαφος 
από το άχρηστο υλικό, ο Επίκουρος, περιόρισε τη διαλεκτική 
στους κανόνες που οδηγούν για να σχηµατίσουµε σωστές 
κρίσεις, δηλαδή να ξεχωρίσουµε το πραγµατικό από το 
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φανταστικό. Το ξεκαθάρισµα αυτό ο ίδιος το είπε κριτήριο της 
αλήθειας και το µέρος αυτό της φιλοσοφίας του το ονόµασε 
Κανονική ή Περί κριτηρίου (κανόνας). 

Στον «Κανόνα» του, λοιπόν, ο Επίκουρος λέγει ότι 
κριτήρια της αλήθειας είναι οι αισθήσεις, οι προλήψεις, τα 
συναισθήµατα (τα πάθη) καθώς και οι φανταστικές επιβολές 
της διανοίας τις οποίες πρόσθεσαν αργότερα οι επικούρειοι 
(µαθητές του Επίκουρου). Ο ίδιος αναφέρεται σ αυτά στην 
επιτοµή που έγραψε για τον Ηρόδοτο και στις «Κύριες 
∆όξες»). 

Βλέπε αναλυτικά κάθε κριτήριο ξεχωριστά. 
 

ΑΡΕΤΗ 

Είναι η σταθερή στροφή της βούλησης προς το αγαθό, 
το ζητούµενο της φιλοσοφίας στο πλαίσιο του ανθρώπινου 
βίου. 

Οι αρετές δεν έχουν απόλυτη αξία, αλλά οφείλουν να 
συνδέονται µε την ηδονή, αφού κανείς που ζει µε φρόνηση, 
τιµή και δικαιοσύνη δεν µπορεί να µην ζει επίσης και σε 
µόνιµη ευχαρίστηση. 

Οι αρετές δεν είναι σκοπός του βίου, αλλά µόνον τα 
µέσα και οι πηγές της ηδονής. 

Ο Επίκουρος τις αποδέχεται ως απολύτως αναγκαίες 
για το δικό του προσανατολισµένο «ΖΗΝ Η∆ΕΩΣ» και την 
ευδαιµονία σηµειώνοντας µάλιστα χαρακτηριστικά, ότι 
συνδέονται εκ φύσεως µε την ευχάριστη ζωή, η οποία δεν 
είναι δυνατόν να χωρισθεί απ’ αυτές. 
 

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 

Οποίος κατάλαβε ποια είναι τα όρια που θέτει η ζωή, 
γνωρίζει πόσο εύκολο είναι να αποκτηθεί ό,τι διώχνει τον 
πόνο της στέρησης και κάνει τη ζωή τέλεια στο σύνολό της. Κι 
έτσι δεν έχει ανάγκη από πράγµατα που αποκτώνται µε 
ανταγωνισµούς. 

Η φτώχεια, αν εκτιµηθεί σύµφωνα µε το φυσικό σκοπό 
της ζωής, είναι µεγάλος πλούτος. Ενώ τα αµέτρητα πλούτη  
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σηµαίνουν µεγάλη φτώχεια.  
Έχει και η λιτότητα τα όρια της, οποίος το παραβλέπει 

αυτό, παθαίνει κάτι αντίστοιχο µ’ εκείνον που δεν βάζει 
φραγµό στις επιθυµίες του.  

Για όποιον δεν είναι αρκετό το λίγο, τίποτα δεν είναι 
αρκετό. (Και έλεγε πως ήταν έτοιµος να παραβγεί µε τον ∆ια 
σε ευτυχία, αρκεί να είχε ψωµί και νερό). 

Η αυτάρκεια είναι ο µεγαλύτερος πλούτος. 
Ο σοφός, ακόµα κι όταν περιοριστεί στα απαραίτητα, 

ξέρει περισσότερο να δίνει παρά να παίρνει τέτοιο θησαυρό 
αυτάρκειας έχει ανακαλύψει.  

Ζώντας κανείς ελεύθερα, δεν µπορεί να αποχτήσει 
µεγάλη περιουσία, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο χωρίς 
δουλικότητα προς τις µάζες ή την εξουσία. Μπορεί ωστόσο να 
χει όλα τα καλά σε διαρκή αφθονία. Κι αν τύχει να αποκτήσει 
µεγάλη περιουσία, εύκολα θα τη µοιράζει καταπώς πρέπει, 
κερδίζοντας τη συµπάθεια των συνάνθρωπων του. 

Κακό πράγµα η ανάγκη δεν είναι όµως διόλου 
αναγκαίο να ζει κανείς υπό καθεστώς ανάγκης. 

Την ευδαιµονία και τη µακαριότητα δεν τις φέρνουν τα 
µεγάλα πλούτη ούτε η πληθωρική δραστηριότητα ούτε οι 
εξουσίες ούτε η ισχύς, αλλά η αλυπία, η πραότης των 
συναισθηµάτων κι η ψυχική διάθεση που αναγνωρίζει τα όρια 
που έχει θέσει η φύση. 

Μικροεµπόδια βάζει η τύχη στο σοφό άνθρωπο. Τα 
µεγαλύτερα και τα πιο σηµαντικά ζητήµατα τα έχει διευθετήσει 
η λογική του, και σ όλη του τη ζωή η λογική θα τα διευθετεί. 

Μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία. 
Είναι ανόητο να ζητάει κανείς από τους θεούς αυτά 

που µπορεί ο ίδιος να εξασφαλίσει για τον εαυτό του. 
∆εν ελευθερώνουν την ψυχή από την ανησυχία και δεν 

φέρνουν την αληθινή χαρά τα αµέτρητα πλούτη ή η δόξα κι ο 
θαυµασµός του πλήθους ή οτιδήποτε άλλο οφείλεται σε αίτια 
απεριόριστα. 

Ο ρηχός άνθρωπος στην ευηµερία αποχαυνώνεται και 
στη συµφορά καταρρακώνεται. 
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Η φύση µάς διδάσκει να θεωρούµε µικρά τα όσα µας 
φέρνει η τύχη µας διδάσκει, όταν είµαστε τυχεροί να µην 
αγνοούµε την ατυχία, αλλά κι όταν δυστυχούµε να µην 
υπερεκτιµούµε την καλοτυχία και να δεχόµαστε ατάραχοι τα 
καλά που µας φέρνει η τύχη αλλά και να είµαστε 
προετοιµασµένοι να αντιταχθούµε σε όσα µας φαίνονται κακά 
µας διδάσκει πως όλα όσα οι πολλοί θεωρούν καλά και κακά 
είναι εφήµερα και πως η σοφία δεν έχει απολύτως τίποτα 
κοινό µε την τύχη.  

Είναι ανόητο να ζητάει κανείς από τους θεούς αυτά 
που µπορεί ο ίδιος να εξασφαλίσει για τον εαυτό του. 

Αυτός που κατανόησε τα όρια του βίου, έµαθε πόσο 
εύκολα αποκτιέται εκείνο που διώχνει τον πόνο της στέρησης 
και κάνει τέλειο τον βίο στο σύνολό του έτσι δεν δένεται µε 
πράγµατα που απαιτούν αγώνες για την απόκτησή τους. 
 

 ΒΟΥΛΗΣΗ 

 Ο Επίκουρος δίδαξε πιο συνειδητά απ’ όλους τους 
αρχαίους φιλοσόφους τον ιντετερµινισµό, δηλαδή την 
φιλοσοφία εκείνη κατά την οποία η ανθρώπινη βούληση είναι 
ελεύθερη και ανεπηρέαστη  από την ειµαρµένη (τη µοίρα). 
 

ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑ (ή ΑΝ∆ΡΕΙΑ)  
Η γενναιότητα κατά τον Επίκουρο είναι µία εκ των 

ανθρωπίνων αρετών και βοηθά τον άνθρωπο να σταθεί µε 
αποφασιστικότητα απέναντι στη θεοφοβία, στον φόβο του 
θανάτου, καθώς και απέναντι στον πόνο. Η γενναιότητα δεν 
υπάρχει εκ φύσεως, αλλά γεννιέται από τις περιστάσεις και µε 
τον υπολογισµό του συµφέροντος. 
 Όπως µας αποκαλύπτει ο Κικέρωνας, ο νεαρός 
ρωµαίος επικούρειος Λούκιος Τορκουάτος όταν ρωτήθηκε 
περί αρετών απάντησε στον Κικέρωνα για την ανδρεία ως 
εξής: 

Το να µπαίνεις σε κόπους και να υποµένεις τους 
πόνους δεν είναι από µόνα τους ελκυστικά. Το ίδιο και η 
αντοχή, η εργατικότητα, η επιφυλακή, ακόµα κι η πολυύµνητη 
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εκείνη αρετή που ονοµάζουµε καρτερικότητα' ακόµα κι η 
Ανδρεία. Όµως αποβλέπουµε σ` αυτές τις αρετές ώστε ζούµε 
χωρίς ανησυχία και φόβο, και όσο γίνεται απελευθερωµένοι 
από τον ψυχικό και σωµατικό πόνο. Ο φόβος του θανάτου 
καταστρέφει την ήρεµη και οµαλή πορεία της ζωής, και το να 
σκύβεις το κεφάλι στον πόνο και να τον υφίστασαι 
απελπισµένος και αδύναµος είναι ό,τι πιο αξιοθρήνητο. Αυτού 
του είδους η αδυναµία έχει κάνει ανθρώπους να προδώσουν 
τους γονείς τους, να προδώσουν φίλους, να προδώσουν την 
πατρίδα τους, και πολλούς τους έχει οδηγήσει σε πλήρη 
αυτοκαταστροφή. Κι από την άλλη, ένα δυνατό και αγέρωχο 
πνεύµα είναι τελείως απελευθερωµένο από την ανησυχία και 
τη θλίψη. Μ` ένα τέτοιο πνεύµα αλαφραίνει ο πόνος, κι όταν οι 
πόνοι είναι ελαφρείς, οι ανάπαυλες είναι συχνές, οι µέτριοι 
πόνοι, πάλι, είναι του χεριού µας, δηλαδή, µπορούµε να τους 
αντέξουµε αν είναι υποφερτοί κι όταν πλέον δεν είναι 
υποφερτοί µπορούµε τότε ατάραχοι να εγκαταλείψουµε το 
θέατρο της ζωής, αφ` ης στιγµής το έργο έχει πλέον πάψει να 
µας ευχαριστεί. Οι συλλογισµοί ετούτοι δείχνουν ότι δεν 
κατηγορούνται αυτές καθ` αυτές η ατολµία κι η δειλία και δεν 
υµνούνται αυτά καθ` αυτά το σθένος κι η ανδρεία. Τα πρώτα 
απορρίπτονται γιατί γεννούν πόνο. Τα δεύτερα είναι επιθυµητά 
γιατί γεννούν την ηδονή. 

 

ΓΛΩΣΣΑ  
Παρακάτω παραθέτω την εισήγησή µου µε θέµα 

«Γλώσσα» στο Σπουδαστήριο του Κήπου της Θεσσαλονίκης 
τον ∆εκέµβριο του 2012 

Θα πρέπει να δεχτούµε ότι στον πρωτόγονο άνθρωπο 
η φύση, πολλά του δίδαξε και σε αρκετά εξαναγκάστηκε, από 
τα ίδια τα πράγµατα. Κατόπιν το λογικό ήρθε να τελειοποιήσει 
τα όσα του εµπιστεύτηκε η φύση και να κάνει νέες 
ανακαλύψεις. Σ’ άλλους λαούς αυτό έγινε πιο νωρίς σ’ άλλους 
πιο καθυστερηµένα και σε ορισµένες χρονικές περιόδους οι 
επιδόσεις υπήρξαν µεγάλες, ενώ σε άλλους καιρούς 
µειωµένες. Συνεπώς, ακόµα και τα ονόµατα των πραγµάτων 
αρχικά δεν προέκυψαν ως προϊόν σύµβασης, αλλά η ίδια η 
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φύση των ανθρώπων, ανάλογα σε τι έθνος ανήκαν και τι 
ιδιαίτερα αισθήµατα ένιωθαν και ποιες ήταν οι παραστάσεις 
τους, τους έκανε να εκπνέουν τον συµπιεσµένο αέρα µε 
ιδιαίτερο τρόπο, που καθοριζόταν από τα εκάστοτε 
συναισθήµατα και τις παραστάσεις, και τις διαφορές από τόπο 
σε τόπο. Αργότερα δε, σε κάθε έθνος καθιερώθηκαν κοινές 
ονοµασίες έτσι ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και να 
εκφράζονται οι άνθρωποι πιο σύντοµα. Κι επίσης, όσοι 
συνειδητοποιούσαν κάποια πράγµατα που δεν τα έβλεπαν 
όλοι, τα πρόβαλαν στους υπόλοιπους προφέροντας κάποιες 
λέξεις άλλοι το έκαναν σπρωγµένοι από την ανάγκη κι άλλοι 
τις επέλεγαν οδηγηµένοι από το λογικό τους, έτσι ώστε να 
εκφραστούν κατά τρόπο σύµφωνο µε τα γενικότερα αίτια που 
διέπουν την οµιλία. 
Ο Επίκουρος στην προς Ηρόδοτο επιστολή λέει: 
Κατ αρχήν, Ηρόδοτε, πρέπει το εννοιολογικό περιεχόµενο των 
λέξεων να είναι δεδοµένο, ώστε να µπορούµε να 
διατυπώνουµε κρίσεις για τα όσα πιστεύουµε η αναζητούµε ή 
δεν καταλαβαίνουµε, έχοντάς τες ως συγκεκριµένα σηµεία 
αναφοράς κι όχι να µπερδευόµαστε µέσα σε ατέρµονες 
ερµηνείες, µε το κάθε τι αξεκαθάριστο αλλιώς, το µόνο που θα 
µας µείνει θα ναι κούφιες λέξεις. Χρειάζεται απαραίτητα να µας 
είναι προφανές χωρίς τη βοήθεια καµιάς πρόσθετης απόδειξης 
το πρωταρχικό νόηµα της κάθε λέξης, αν θέλουµε να 
αναφερόµαστε σε κάτι συγκεκριµένο, όταν αναζητούµε, όταν 
βρισκόµαστε σε αδιέξοδο ή όταν εκφέρουµε γνώµες. Κι 
επίσης, θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριζόµαστε στις 
αισθήσεις µας και δίχως άλλο, είτε στην άµεση αντίληψη του 
µυαλού είτε σε κάποιο άλλο κριτήριο, καθώς και στα υπαρκτά 
αισθήµατα, ώστε να έχουµε µια βάση για να βγάζουµε 
συµπεράσµατα και γι αυτά που ακόµη περιµένουν 
επιβεβαίωση και για τα µη προφανή. 
Ο Λουκρήτιος γράφει: 
«Η φύση ανάγκασε τους ανθρώπους να προφέρουν τους 
διάφορους φθόγγους της γλώσσας, κι η ανάγκη και 
χρησιµότητα των πραγµάτων έκανε να σχηµατιστούν τα 
ονόµατα τους κάπως σαν αυτό που βλέπουµε στα µικρά 
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παιδιά, που η αδυναµία τους να µιλήσουν τα κάνει να 
χειρονοµούν, όταν δείχνουν µε το δάχτυλο ότι βρίσκεται γύρω 
τους. Γιατί το κάθε πλάσµα νιώθει για ποιο σκοπό µπορεί να 
χρησιµοποιήσει τις δυνάµεις του. Πριν ακόµα βγάλει κέρατα το 
µοσχαράκι, δίνει θυµωµένες κουτουλιές και σπρώχνει τον 
εχθρό. Κι οι µικροί πάνθηρες και τα λιονταράκια παλεύουν 
κιόλας µε νύχια και δαγκωµατιές, πριν καλά-καλά φυτρώσουν 
τα δόντια τους. Και βλέπουµε πως όλα τα πετούµενα 
εµπιστεύονται τις φτερούγες τους κι αναζητούν την αβέβαιη 
ακόµα βοήθειά τους. 
Είναι λοιπόν τρελό να νοµίζουµε πως την εποχή εκείνη ένας 
κάποιος µοίρασε ονόµατα στα πράγµατα κι έτσι έµαθαν οι 
άνθρωποι τις πρώτες λέξεις. Γιατί να µπορεί αυτός να 
ονοµατίσει το κάθε τι και να προφέρει τους ποικίλους 
φθόγγους της γλώσσας, κι όλοι οι άλλοι, την ίδια εποχή, να 
νοµίζουµε πως δεν είχανε αυτή την ικανότητα; Χώρια που, αν 
οι άλλοι δεν είχαν ήδη χρησιµοποιήσει το λόγο αναµεταξύ 
τους, εκείνου από που του εµφυτεύτηκε η έννοια της 
χρησιµότητας του; Κι από πού του δόθηκε αρχικά η δύναµη να 
γνωρίζει και να διακρίνει µε το νου το τι ήθελε να κάνει; Ούτε 
πάλι θα µπορούσε ο ένας να υποτάξει τους πολλούς και να 
τους κάνει να θέλουν να µάθουν τα ονόµατα των πραγµάτων. 
Κι ούτε είναι εύκολο να βρεις τρόπο να διδάξεις και να πείσεις 
τους κουφούς για το τι πρέπει να γίνει δεν θα το ανέχονταν 
εκείνοι, µε τίποτα δεν θα το άντεχαν να τους τρυπούν τ’ αυτιά 
οι άγνωστοι ήχοι της φωνής του. Κι επιτέλους, πού βρίσκεται 
το παράξενο, αν το ανθρώπινο γένος, µε τη δύναµη της φωνής 
και της γλώσσας, σηµάδεψε τα πράγµατα µε λέξεις, ανάλογα 
µε την αίσθηση που προκαλούσαν; Εδώ ακόµα και τα ζώα 
που δεν έχουν φωνή, και ήµερα και τα άγρια, συνηθίζουν να 
βγάζουν αλλιώτικους ήχους όταν φοβούνται, όταν πονούν η 
όταν τα πληµµυρίζει η χαρά. Εύκολο να το διαπιστώσεις, από 
τα απλά γεγονότα. Όταν οι µολοσσοί αγριεύουν κι απ’ τα 
µεγάλα και πλαδαρά σαγόνια τους βγαίνουν µουγκρητά και 
γυµνώνουν τα κοφτερά τους δόντια πισωπατώντας µε λύσσα, 
µας απειλούν βγάζοντας έναν ήχο πολύ αλλιώτικο από τα 
γαυγίσµατά τους που γεµίζουν τον αέρα. Μα όταν γλείφουν τα 
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κουτάβια τους µε στοργή ή όταν τα σπρώχνουν πέρα δώθε µε 
τις πατούσες τους και κάνουν πως θα τα καταβροχθίσουν µα 
συγκρατούν τα δόντια τους, τα χαϊδολογούν µε γρυλισµούς 
αλλιώτικους από το ουρλιαχτό που βγάζουν όταν µένουν 
µόνοι τους στο σπίτι ή όταν ζαρώνουν και φεύγουν να 
γλιτώσουν το ξύλο... Αν λοιπόν τα ζώα, µολονότι βουβά, 
αναγκάζονταν από διαφορετικά αισθήµατα να βγάζουν 
διαφορετικές φωνές, πόσο πιο πιθανό είναι να µπόρεσαν τότε 
οι θνητοί να εκφράσουν µε διαφορετικούς φθόγγους 
διαφορετικά πράγµατα»!  
Ο ∆ιογένης Οινοανδέας επίσης γράφει: 
«Όσο για την οµιλία, δηλαδή τα ρήµατα και τα ουσιαστικά που 
για πρώτη φορά αναφώνησαν οι γεννηµένοι από τη γη 
άνθρωποι, ας µη παρουσιάζουµε τον Ερµή ως τον πρώτο 
διδάξαντα, όπως κάνουν µερικοί είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται 
για ανοησίες. Αλλά ούτε και τους φιλοσόφους να µην 
πιστεύουµε, εκείνους που λένε πως τα πράγµατα απόκτησαν 
τα ονόµατά τους σύµφωνα µε κάποια εντολή και διδασκαλία, 
έτσι ώστε να έχουν οι άνθρωποι τα σύµβολα των πραγµάτων 
για να εκφράζονται εύκολα. Είναι γελοίο, και µάλιστα το πιο 
γελοίο ανάµεσα στα γελοία, και εξίσου αδύνατο, ένας κάποιος 
από µόνος του να συγκεντρώσει τέτοια πλήθη διότι τότε δεν 
υπήρχαν ούτε εξουσίες ούτε καν τα γράµµατα, εκεί που δεν 
υπήρχε ούτε η λαλιά. Γιατί θα έπρεπε να τα συγκεντρώσει µε 
µια προσταγή και αφού τα συγκεντρώσει, ν αρχίσει να δίνει 
εντολές κρατώντας ένα ραβδί σα δάσκαλος, να ακουµπάει το 
καθετί και να λέει, “τούτο δω θα ονοµάζεται πέτρα κι αυτό ξύλο 
κι αυτό άνθρωπος ή σκυλί ή βόδι ή γάιδαρος...”»  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 
Ο Επίκουρος σε κάποιο σηµείο λέει: 
Την εποχή εκείνη, και µε τα εκφραστικά µέσα που διέθετα, 
σκεφτόµουν και έλεγα το ίδιο πράγµα ότι όλα τα λάθη που 
σχηµατίζονται στο ανθρώπινο µυαλό έχουν να κάνουν 
αποκλειστικά µε τις έννοιες [τις προλήψεις] και µε τα όσα 
φανερώνονται στις αισθήσεις [τα φαινόµενα] κι αυτό εξ αιτίας 
των πολυποίκιλων τρόπων χρήσης των λέξεωνH Ίσως όµως 
να µην είναι τώρα η κατάλληλη στιγµή να µακρηγορήσουµε 
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αναφέροντας τέτοιες περιπτώσεις. Και πολύ σωστά, 
Μητρόδωρε γιατί φαντάζοµαι πως θα χεις ν’ αναφέρεις ένα 
σωρό τέτοιες περιπτώσεις, ανθρώπων που παρατήρησες ότι 
προσλαµβάνουν µε τρόπο κάπως γελοίο τις λέξεις, δίνοντάς 
τους οποιοδήποτε άλλο νόηµα πέρα από αυτό που 
πραγµατικά έχουν ενώ εµείς όταν χρησιµοποιούµε τις λέξεις 
δεν ξεφεύγουµε από το συµβατικό τους νόηµα ούτε 
µεταβάλλουµε την ονοµασία ενός ολοφάνερου πράγµατος... 
Ο Ερωτιανός (Γραµµατικός και ιατρός 1ος µ.χ. ) µας µεταφέρει: 
Αν πρόκειται να διευκρινίσουµε το νόηµα λέξεων που τις 
ξέρουν οι πάντες, θα πρέπει να τις ερµηνεύσουµε είτε όλες είτε 
ορισµένες. Αλλά το να τις ερµηνεύσουµε όλες είναι αδύνατο, 
και το να ερµηνεύσουµε µερικές δεν έχει νόηµα. ∆ιότι θα τις 
διευκρινίσουµε είτε µε τη βοήθεια συνηθισµένων λέξεων είτε 
χρησιµοποιώντας λέξεις ασυνήθιστες. Όµως οι ασυνήθιστες, 
όπως φαίνεται, δεν κάνουν γι αυτή τη δουλειά (γιατί δεχόµαστε 
ότι τα λιγότερο γνωστά ερµηνεύονται από τα περισσότερο 
γνωστά) ενώ οι συνηθισµένες λέξεις, όντας ισότιµες (µ’ αυτές 
που θέλουµε να ερµηνεύσουµε), δεν θα συµβάλουν στο να τις 
φωτίσουµε, όπως λέει ο Επίκουρος. ∆ιότι καταστρέφεται η 
νοηµατική καθαρότητα µιας έκφρασης όταν, σα φάρµακο 
οµοιοπαθητικό, έρχεται ο λόγος να τη νοθεύσει. 
Ένας ανώνυµος σχολιαστής γράφει: 
Ο Επίκουρος λέει πως οι ονοµασίες των πραγµάτων είναι πιο 
ξεκάθαρες από τους ορισµούς, και ότι θα ήταν γελοίο, αντί να 
πει κανείς «Χαίρε Σωκράτη», να πει «χαίρε έλλογο, θνητό 
ζώον». 
Ο Φιλόδηµος µας πληροφορεί: 
Στο έργο του Περί της ρητορικής ο Επίκουρος διδάσκει ότι οι 
δύο ικανότητες (πολιτική και ρητορεία) είναι εντελώς ξέχωρες 
και ότι οι λεκτικές διαµάχες δεν συµβάλλουν διόλου στην 
πολιτική πρακτική, και ότι συχνά την διαστρέφουν. Πράγµατα 
που τα ξέρουν όλοι, κι είναι πια µάταιο και περιττό να 
µνηµονεύονται.  
Τα σωζόµενα κείµενα περί γλώσσας (που ανήκουν τόσο στη 
«Φυσική» όσο και στην «Κανονική») κινούνται σε δύο άξονες. 
Αφ ενός καταδεικνύουν ότι το φαινόµενο της γλώσσας ήταν 
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µια φυσική εξέλιξη και ανατρέπουν τις καθιερωµένες 
αντιλήψεις περί (θεόπνευστης - τεχνητής επινόησης - 
ονοµατοθεσίας) και αφ ετέρου, ότι οι λέξεις, δηµιουργηµένες µε 
τον πιο φυσικό τρόπο, αντιστοιχούσαν επακριβώς στα 
πράγµατα, δηλ. στις ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ (τις πρωταρχικές, εµπειρικά 
διαµορφωµένες έννοιες των πραγµάτων - το πρώτον εννόηµα, 
όπως γράφει ο Επίκουρος), προτού επέλθει η διαστροφή των 
λεκτικών νοηµάτων, προτού δηλαδή αρχίσουν οι λέξεις να 
αποκτούν µεταφορικές σηµασίες, αµφισηµίες κλπ. Τις 
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ, φυσικά, εννοεί ο Επίκουρος µε τη φράση «Τα 
υποταγµένα τοίς φθόγγοις», (Επιστ. προς Ηρόδοτο 37-38), 
εµµένοντας στην ανάγκη της νοηµατικής σαφήνειας των 
λέξεων, προκειµένου να µην ξεστρατίσει η φιλοσοφική 
συζήτηση από την ουσία και καταντήσει ένας κυκεώνας 
ερµηνειών, ορισµών, ασυνεννοησίας και λεκτικών παιχνιδιών. 
 

ΓΝΩΣΗ 

 Κατά τους Επικούρειους, ο άνθρωπος που γνωρίζει τη 
φύση των πραγµάτων απελευθερώνεται από τις 
προκαταλήψεις και τον φόβο του θανάτου και οδηγείται στην 
ευδαιµονία.  
 

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

Ο Λούκιος Τορκουάτος απαντώντας στον Κικέρωνα 
για τις αρετές και συγκεκριµένα για την δικαιοσύνη λέει: 

Μένει τώρα να πω για τη ∆ικαιοσύνη, για να 
συµπληρωθεί ο πίνακας των αρετών' όµως η ∆ικαιοσύνη 
επιδέχεται την ίδια αντιµετώπιση µε τις προηγούµενες. Έδειξα 
πως η Φρόνηση, η Εγκράτεια κι η Ανδρεία είναι τόσο στενά 
δεµένες µε την ηδονή που είναι αδύνατο να τις αποκόψεις ή να 
τις ξεχωρίσεις απ` αυτήν. Θα πρέπει να δεχτούµε ότι το ίδιο 
ισχύει και για τη ∆ικαιοσύνη. Όχι µόνο δεν βλάπτει κανέναν η 
∆ικαιοσύνη αλλά, αντίθετα, πάντα προσφέρει κάποιο όφελος, 
εν µέρει διότι χάρη σ` αυτήν γαληνεύουν τα πνεύµατα και εν 
µέρει διότι στηρίζει την ελπίδα της απρόσκοπτης παροχής 
όλων όσων πραγµατικά έχει ανάγκη µια αδιάφθορη φύση. Και 
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ακριβώς όπως η Αφροσύνη, η Ακολασία και η ∆ειλία 
βασανίζουν την ψυχή και ξεσηκώνουν διχόνοιες και ταραχές, 
έτσι και η Ανοµία, όταν είναι γερά ριζωµένη στην καρδιά, 
φέρνει ψυχική ταραχή και µόνο µε την παρουσία της. Και άπαξ 
και βρει τρόπο να εκδηλωθεί µέσα από κάποια άδικη πράξη, 
οσοδήποτε κρυφή, ποτέ δεν µπορεί να νιώσει τη σιγουριά ότι η 
πράξη θα παραµείνει ανεξιχνίαστη. Οι συνηθισµένες συνέπειες 
ενός εγκλήµατος είναι, πρώτα η υποψία, µετά η σπερµολογία 
κι η φηµολογία, στη συνέχεια ο κατήγορος και µετά ο δικαστής. 
Πολλοί εγκληµατίες φτάνουν στο σηµείο να παράσχουν οι ίδιοι 
µάρτυρες ενάντια στον εαυτό τους, πράγµα που συνέβη την 
εποχή που ήσουν Συγκλητικός. Ακόµα κι αν κάποιος νοµίζει 
πως είναι προστατευµένος και οχυρωµένος απέναντι στους 
συνανθρώπους του, δεν θα πάψει να φοβάται το µάτι του 
ουρανού και θα έχει τη φαντασίωση ότι τις τύψεις και την 
αγωνία που µέρα νύχτα του δαγκώνουν την καρδιά, του τις 
στέλνει η θεία πρόνοια για να τον τιµωρήσει. Όµως, πως 
µπορεί η ανοµία να συµβάλει στη µείωση των οχλήσεων ή να 
ισοφαρίσει το γεγονός ότι η ίδια τις επαυξάνει, έτσι όπως 
φορτώνει τον άνθρωπο µε µια ένοχη συνείδηση, µε τιµωρίες 
από το νόµο και µε το µίσος των συνανθρώπων; Κι ωστόσο, 
υπάρχουν κάποιοι που ενδίδουν στη φιλαργυρία, στη 
φιλοδοξία και την λατρεία της εξουσίας, στη λαγνεία και την 
αδηφαγία και σ` εκείνες τις άλλες επιθυµίες που τα άνοµα 
κέρδη όχι µόνο δεν τις µειώνουν µα τις επαυξάνουν` σε σηµείο 
που να τους θεωρείς πια άξιους καταστολής παρά 
αναµόρφωσης. Εποµένως, όσοι άνθρωποι έχουν ισχυρή 
φύση οδηγούνται από τη φωνή της λογικής στη δικαιοσύνη και 
την τιµιότητα. Για κάποιον που δεν έχει µόρφωση ή πόρους, η 
ατιµία δεν είναι σωστή στάση, εφ` όσον είναι δύσκολο να 
ευοδωθούν τα σχέδια ενός τέτοιου ανθρώπου ή να βγει καλό 
από την όποια επιτυχία τους. Κι από την άλλη, ένας πλούσιος 
και έξυπνος άνθρωπος, όντας γενναιόδωρος και 
φιλελεύθερος, κερδίζει τη συµπάθεια και την εύνοια των 
άλλων, τα πιο σίγουρα µέσα για µια ειρηνική ζωή' πόσο 
µάλλον που πραγµατικά δεν έχει κανένα κίνητρο να 
παραβιάζει το νόµο: εφ` όσον τις φυσικές του επιθυµίες του 
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είναι εύκολο να τις ικανοποιήσει χωρίς να αδικήσει κανένα 
συνάνθρωπο ενώ στις κενές επιθυµίες θα πρέπει να 
αντιστέκεται διότι δεν στοχεύουν σε πράγµατα που `ναι στ` 
αλήθεια επιθυµητά' ταυτόχρονα, η χασούρα, σύµφυτη µε το 
Άδικο, είναι µεγαλύτερη από τα κέρδη και τα οφέλη. Συνεπώς 
δεν θα ήταν σωστό να πούµε πως η ∆ικαιοσύνη είναι 
επιθυµητή αυτή καθ` αυτή. Είναι επιθυµητή επειδή σε µεγάλο 
βαθµό παράγει ικανοποίηση. Το να σ` έχουν σε υπόληψη και 
να σε συµπαθούν, είναι κάτι που φέρνει ικανοποίηση, γιατί έτσι 
η ζωή σου γίνεται πιο ασφαλής και πιο πλήρης σε ηδονές. Γι` 
αυτό θεωρούµε πως η Ανοµία πρέπει να αποφεύγεται όχι 
µόνο λόγω των µειονεκτηµάτων της άδικης ζωής αλλά πολύ 
περισσότερο γιατί όταν κατοικεί µες στην καρδιά του 
ανθρώπου, δεν του επιτρέπει να γνωρίσει µια στιγµή ησυχίας 
και ν` ανασάνει ελεύθερα. 
Αν λοιπόν, ακόµα κι η δόξα των Αρετών, για την οποία οι 
άλλοι φιλόσοφοι αρέσκονται να µακρηγορούν µε τόση 
ευφράδεια, δεν έχει σε τελική ανάλυση κανένα νόηµα εκτός αν 
αυτό βασίζεται στην ηδονή, µιας και η ηδονή είναι το µόνο 
πράγµα που από µόνο του είναι θελκτικό και ελκυστικό, τότε 
δεν χωρά αµφιβολία ότι η ηδονή είναι το ανώτερο και τελικό 
Αγαθό και ότι ευτυχισµένη ζωή δεν είναι παρά η ηδονική ζωή. 
 

 ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ 

 Εγκράτεια είναι η αυτοσυγκράτηση. Κατά τον 
Επίκουρο η εγκράτεια είναι µία από τις ανθρώπινες αρετές, η 
οποία διδάσκει στον άνθρωπο, πώς να µην αποπλανηθεί από 
τους πειρασµούς, που εγκυµονούν οδυνηρά αποτελέσµατα. 
 Ο Λούκιος Τορκουάτος απάντησε στον Κικέρωνα 
σχετικά µε την εγκράτεια 

∆εν είναι επιθυµητή αυτή καθαυτή η Εγκράτεια, αλλά 
την ενστερνιζόµαστε διότι προσφέρει ψυχική ηρεµία και 
κατευνάζει τις καρδιές µε ένα αίσθηµα αρµονίας. Γιατί δεν 
αρκεί απλώς να κρίνουµε τι είναι σωστό να κάνουµε και τι όχι, 
χρειάζεται και να εµµείνουµε στην κρίση µας. Όµως οι 
περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αντοχή κι οι αποφάσεις 
τους χάνουν τη δύναµη τους κι υποχωρούν, ευθύς µόλις 
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εµφανιστούν µπρος στα µάτια τους οι όµορφες όψεις των 
ηδονών, και παραδίνονται αιχµάλωτοι στα πάθη τους µη 
µπορώντας να προβλέψουν το αναπόφευκτο αποτέλεσµα. Για 
χάρη µιας µικρής και µη αναγκαίας ηδονής. που θα 
µπορούσαν είτε να την εξασφαλίσουν µε άλλο τρόπο είτε να 
την απαρνηθούν ολωσδιόλου χωρίς κανένα πόνο-, θα πάθουν 
µια σοβαρή αρρώστια ή θα χάσουν την περιουσία τους ή θα 
εξευτελιστούν, και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις όπου 
κινδυνεύουν να υποστούν τιµωρίες που επιβάλλουν οι νόµοι 
και τα δικαστήρια. Από την άλλη µεριά, όσοι είναι 
αποφασισµένοι να χαίρονται τις ηδονές στον βαθµό που 
µπορούν ν` αποφεύγουν όλες τις επώδυνες συνέπειες τους, 
και διατηρούν την ικανότητα να κρίνουν και δεν παρασύρονται 
σε µια πορεία που και οι ίδιοι τη θεωρούν λανθασµένη, αυτοί 
δρέπουν την υψηλότερη ηδονή απέχοντας από τις ηδονές. Και 
µε τον ίδιο τρόπο, συχνά υποµένουν τον πόνο µε τη θέληση 
τους, ώστε να µην εκτεθούν σε χειρότερους πόνους αν δεν το 
κάνουν. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η Παραλυσία δεν είναι 
από µόνη της ανεπιθύµητη, ακριβώς όπως η Εγκράτεια είναι 
επιθυµητή όχι επειδή αποκηρύσσει τις ηδονές αλλά γιατί 
εξασφαλίζει µεγαλύτερες ηδονές. 
 

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 Ο Επίκουρος ο ίδιος, µας λέει ο Χ. Θεοδωρίδης, από 
κληρονοµιά, ιδιοσυγκρασία και αγωγή ένιωθε την αυθόρµητη 
ενέργεια να βγαίνει από τα βαθύτερα του είναι του. Το 
αίσθηµα της ελευθερίας µιλούσε µέσα του έτσι ζωντανά και 
επιβλητικά που κάθε αντιλογία την έβρισκε προσβολή στο 
ανθρώπινο αξίωµα και απειλή για τη γνήσια ελληνική 
υπόσταση. 

Στον κόσµο άλλα γίνονται από ανάγκη, άλλα από 
τύχη, και άλλα µε την δική µας ελεύθερη βούληση. Για την 
ελευθερία βούλησης, βλέπε παρακάτω στην παρέγκλιση.  
 

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
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Ο πλούτος που µας αρκεί ώστε να ζούµε σύµφωνα µε 
τη Φύση, έχει τα όριά του και αποκτάται εύκολα. Ενώ ο 
πλούτος που αποζητά η ανθρώπινη µαταιοδοξία, χάνεται στο 
άπειρο. 
Αν σε κάθε περίσταση δεν εναρµονίσεις κάθε τι που κάνεις µε 
τον σκοπό της φύσης αλλά στραφείς από τα πριν σε κάποιο 
άλλο κριτήριο είτε για να αποφύγεις είτε για να επιδιώξεις κάτι, 
τότε οι πράξεις σου δεν θα συµφωνούν µε τη λογική σου. 

Ο Επίκουρος για να µπορέσουν οι άνθρωποι να 
καταλάβουν τι πρέπει να επιθυµούν και τι όχι δηµιούργησε 
τον παρακάτω πίνακα των επιθυµιών σε σχέση µε τις 
ανάγκες: 

Οι επιθυµίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες  
1) Φυσικές και αναγκαίες  

Αυτές δηλαδή που πρέπει να επιδιώκουµε Είναι οι ανάγκες 
για επιβίωση, όπως το φαΐ, το ντύσιµο και λοιπά. Ο δάσκαλος 
έλεγε: δώσε µου ψωµί και νερό και θα παραβγώ σε 
µακαριότητα και τον ∆ία 

2) Φυσικές και µη αναγκαίες  
Αυτές µπορούµε να τις επιδιώκουµε µε µέτρο, αλλά και 

χωρίς αυτές µπορούµε να ζήσουµε. Είναι ένα πλούσιο γεύµα  
κλπ. 

3) Μάταιες (µη φυσικές) και µη αναγκαίες  
Αυτές πρέπει να τις αποφεύγουµε. Είναι όλες εκείνες 

οι µάταιες επιθυµίες για πλούτη, δόξα, πολυτέλεια κάθε 
είδους. Αυτές, που δεν είναι σε καµιά περίπτωση αναγκαίες 
για τη ζωή, πρέπει να αποβάλλονται, διότι δεν µπορούν να 
ικανοποιηθούν ποτέ, γιατί όσο και αν αποκτάς πλούτη και 
δόξα, θα θέλεις πάντα περισσότερα. Και η ανικανοποίητη 
επιθυµία σηµαίνει ΠΟΝΟ. Έλεγε ο Επίκουρος στην επιστολή 
του προς Μενοικέα: «Αν θέλεις να κάνεις πλουσιότερο τον 
Πυθοκλή, µην του δίνεις περισσότερα χρήµατα, περιόρισε τις 
επιθυµίες του. Αυτοµάτως θα γίνει πλουσιότερος». 

Σχόλιο ∆ιογένη Λαέρτιου: «Φυσικές και αναγκαίες 
θεωρεί ο Επίκουρος εκείνες που διώχνουν τον πόνο, µε τον 
ίδιο τρόπο που το νερό διώχνει τη δίψα, φυσικές και µη 
αναγκαίες είναι εκείνες που απλώς διαφοροποιούν την ηδονή, 
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χωρίς όµως να εξουδετερώνουν έναν πόνο, όπως λ.χ. τα 
πολυτελή εδέσµατα και µη φυσικές και µη αναγκαίες επιθυµίες 
είναι οι επιθυµίες για στεφάνια δόξας και αγάλµατα», 

 «Ο αφύσικος πλούτος δεν συµφέρει παραπάνω στους 
ανθρώπους από ότι το νερό σ’ ένα γεµάτο κανάτι. Πρέπει να 
καταλάβουµε ότι και τα δύο ξεχειλίζουν» (∆ΙΟΓΕΝΗΣ 
ΟΙΝΟΑΝ∆ΕΑΣ). 

«Εκείνος που ακολουθεί τη φύση κι όχι τις µαταιόδοξες 
γνώµες είναι αυτάρκης σ’ όλα. Ως προς αυτό που αρκεί 
σύµφωνα µε τη φύση, και η παραµικρή απόκτηση είναι 
πλούτος, ενώ ως προς τις απεριόριστες επιθυµίες ακόµη κι ο 
µεγαλύτερος πλούτος δεν είναι τίποτα» (Πορφυρίου, Προς  
Μαρκέλλαν). 

Έλεγαν οι Επικούρειοι: «Χρωστάµε χάρη λοιπόν στη 
µακάρια φύση που έκανε τα αναγκαία ευπόριστα και τα 
δυσπόριστα µη αναγκαία». Ο άνθρωπος στη ζωή του δεν έχει 
να κάνει τίποτα άλλο παρά να ζει σύµφωνα µε τη φύση. 

Ας µη χαλάµε αυτά που έχουµε, µε το να επιθυµούµε 
πράγµατα που δεν έχουµε αλλά να αναλογιζόµαστε πως ο,τι 
έχουµε τώρα κάποτε ευχόµασταν να το αποκτήσουµε 

 

ΕΡΩΤΑΣ 
Στυγερός πόθος που δεν πρέπει να του επιτραπεί να 

κυριεύσει τον Σοφό. (Λουκρήτιος). 
Ο Επίκουρος θεωρούσε το ερωτικό πάθος επιθυµία 

φυσική, αλλά όχι αναγκαία. Κρατά επιφυλακτική στάση 
απέναντι στις σεξουαλικές σχέσεις, ιδιαίτερα στο βαθµό που η 
προσπάθεια για την ικανοποίηση των ερωτικών επιθυµιών 
φέρνει ταραχή και καταστρέφει την αταραξία. Η ηδονή που 
προξενούν είναι παροδική και δεν διασφαλίζει την απουσία 
πόνου. Οι Επικούρειοι υποστήριζαν ότι η συνουσία ποτέ δεν 
ωφέλησε, καλό θα ήταν και να µην  έβλαπτε. 

Η ερωτική απόλαυση είναι ένας πολύ εύκολος στόχος 
για να ικανοποιηθεί. 

 

ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ  
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Εξαρτάται από την κατανόηση του σύµπαντος και του 
τι σηµαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. 

Την ευδαιµονία και τη µακαριότητα δεν τις φέρνουν τα 
µεγάλα πλούτη, ούτε η πληθωρική δραστηριότητα, ούτε οι 
εξουσίες, ούτε η ισχύς, αλλά η αλυπία, η πραότητα των 
συναισθηµάτων κι η ψυχική διάθεση που αναγνωρίζει τα όρια 
που έχει θέσει η φύση. 

Αιτία της ανθρώπινης δυστυχίας είναι οι εσφαλµένες 
δοξασίες. 

 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ  

Είναι εκείνη που δεν την ταράζουν ούτε ο πόνος ούτε 
οι πολιτικές περιπέτειες, ούτε οι µεταφυσικές ανησυχίες για 
την ύπαρξη Θεού και τη συνέχιση της ζωής πέρα από τον 
τάφο.  
 

ΕΥΣΕΒΕΙΑ 

Η πραγµατική ευσέβεια συνίσταται στο να µην 
αποδίδουµε στους θεούς  ιδιότητες ασυµβίβαστες προς την 
φύση τους π.χ. (πρόνοια, φροντίδα για τα θνητά πράγµατα, 
τιµωρία ή αµοιβή κακών ή καλών ανθρώπων), διότι αυτοί 
χαρακτηρίζονται από την µακαριότητα και την αφθαρσία. 
Αυτές είναι και οι µόνες ιδιότητες που δικαιούµαστε να τους 
αποδίδουµε δίχως να γινόµαστε ασεβείς. 

 

Η∆ΟΝΗ 

Ο Χ. Θεοδωρίδης γράφει: «Όταν ο άνθρωπος 
παραµερίσει κάθε συναίσθηµα που τον ερεθίζει, λύπη, είτε 
χαρά, αναβλύζει από την βαθύτερη ουσία του ανθρώπου η 
καλή διάθεση, το δηµιουργικό χάδι, και αυτό του δίνει την 
ευκαιρία να αξιοποιήσει τον άφθονο πλούτο που έχει µέσα 
του. Το βασικό αυτό για την ανθρώπινη ζωή, για την ευτυχία, 
την καλή διάθεση, την ευεξία, την ευθυµία, ο Επίκουρος την 
ονόµασε ηδονή, λέξη παρεξηγήσιµη, για τους γνωστούς 
λόγους, που παρανοήθηκε και έδωσε αφορµή στις πιο ηλίθιες 
ή κακόβουλες διαστροφές». 
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Ο Επίκουρος έλεγε: «Όταν λέµε ότι η ηδονή αποτελεί 
το υπέρτατο αγαθό δεν σκεπτόµαστε τις χαρές των 
παραλυµένων, ούτε αυτές που συνίστανται στη φυσική 
απόλαυση, όπως µερικοί ισχυρίζονται, είτε γιατί δεν 
συµφωνούν µε τη διδασκαλία µας είτε γιατί την παρανοούν. Η 
ηδονή για την οποία µιλάµε συνίσταται στην απουσία του 
φυσικού πόνου και της ψυχικής ταραχής». ∆ηλαδή, όπως µας 
εξηγεί ο  Χ. Θεοδωρίδης, ηδονή είναι να µη πονάει το σώµα 
και να µη ταράζεται η ψυχή. 

Καµιά ηδονή δεν µπορεί να µην είναι καλή, αφού καλό 
(αγαθό) είναι εκείνο που προκαλεί την ηδονή. Η ηδονή νοείται 
ως το πρωταρχικό και έµφυτο αγαθό, κριτήριο του ελέγχου 
της πραγµατικότητας, δηλαδή, της προσωπικής αποτίµησης 
των επιθυµητών ή των ανεπιθυµήτων. 

Η ηδονή είναι αφετηρία και σκοπός του ΜΑΚΑΡΙΩΣ 
ΖΗΝ.  

Μέτρο της ηδονής είναι η απουσία πόνου. Ενδιάµεση 
κατάσταση µεταξύ ηδονής και πόνου δεν υπάρχει. Η 
παρουσία της µίας κατάστασης συνεπάγεται την απουσία της 
άλλης. Όλα τα ζωντανά πλάσµατα έχουν έµφυτη την 
ικανότητα να αναζητούν αυτά που προκαλούν ηδονή και να 
αποφεύγουν αυτά που προκαλούν πόνο.  

Οι χυδαίες ηδονές, δηλαδή από το ποτό, την 
πολυφαγία, την πολυτέλεια ή την ανέλεγκτη σεξουαλική 
επαφή, δεν θεωρούνται ως στόχοι του φιλοσόφου. 

Ο Επίκουρος διαφωνεί µε τους Κυρηναϊκους 
(Φιλοσοφική Σχολή που την ίδρυσε ο Αρίστιππος από την 
Κυρήνη) για την ηδονή. Αυτοί δεν αποδέχονται την 
καταστηµατική ηδονή παρά µόνο την κινητική. Εδώ θα πρέπει 
να διευκρινίσουµε ότι καταστηµατική ηδονή είναι η σταθερή, 
µόνιµη, ευχάριστη διάθεση. Ο Επίκουρος για να την ξεχωρίσει 
από τις κοινές ηδονές (από φαΐ, ποτό, θεάµατα κλπ) την είπε 
«καταστηµατική ηδονή», λέξη που δε λέει τίποτα σε µας. 
Εµείς θα λέγαµε το πολύ καταστασιακή ηδονή, όµως στα 
αρχαία κατάστηµα σηµαίνει κατάσταση. Ενώ τις κοινές ηδονές 
τις είπε «εν κινήσει ή κινητικές». Ο Επίκουρος δέχεται και τις 
δύο, στην ψυχή και στο σώµα. ∆ιαφωνεί και σε ένα ακόµη 
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σηµείο µε τους Κυρηναϊκούς: αυτοί θεωρούν τους σωµατικούς 
πόνους χειρότερους από τους ψυχικούς, και πράγµατι οι 
ένοχοι τιµωρούνται µε σωµατικές ποινές. Ο ∆άσκαλος, 
αντίθετα, θεωρεί χειρότερους τους ψυχικούς πόνους, γιατί η 
σάρκα υποφέρει προσωρινά, ενώ η ψυχή στο παρελθόν, στο 
παρόν και στο µέλλον. Γι’ αυτό και οι ηδονές της ψυχής είναι 
µεγαλύτερες απ’ αυτές του σώµατος. Για να αποδείξει ότι 
σκοπός της ζωής είναι η ηδονή, παρατηρεί ότι τα ζωντανά 
όντα αποφεύγουν τον πόνο ενστικτωδώς και χωρίς να το 
σκέφτονται. Εποµένως, αποφεύγουµε τον πόνο αυθόρµητα. 

Καµία ηδονή δεν είναι κακό πράγµα αυτή καθαυτή. 
Όµως ορισµένες ηδονές παράγονται µε µέσα που επιφέρουν 
πολύ περισσότερες ενοχλήσεις παρά ηδονές. 

Ακολουθεί η εισήγησή µου στην Αλεξανδρούπολη τον 
Μάρτιο του 2012 µε θέµα «Η Επικούρεια Ηδονή ως απόκλιση 
από την οδύνη» 

Σήµερα µε την εισήγησή µου αυτή θα προσπαθήσω να 
κάνω κατανοητή την έννοια της Επικούρειας Ηδονής. Τι 
εννοούσε αλλά και τι ήθελε να συµπεριλάβει µέσα σ’ αυτή τη 
λέξη ο επίκουρος, γιατί όπως θα δούµε και παρακάτω το µόνο 
που γίνονταν τόσα χρόνια ήταν η διαστρέβλωση και 
παρεξήγηση όλης της επικούρειας φιλοσοφίας µε αφορµή την 
επικούρεια ηδονή. 

Κατ’ αρχή να διευκρινίσω ότι λέγοντας ο Επίκουρος 
Η∆ΟΝΗ δεν εννοούσε αυτό που πολλοί βάζουν στο νού τους. 
Ηδονή µε δύο λόγια για τον Επίκουρο σηµαίνει ΑΠΟΝΙΑ και 
ΑΤΑΡΑΞΙΑ της ψυχής.  

Αλλά ας µπούµε στην ουσία του θέµατος. 
Σκοπός της Ηθικής φιλοσοφίας του Επίκουρου είναι το 

Μακαρίως Ζην, δηλαδή η χαρά της ζωής. Ο φιλόσοφος έλεγε 
«∆εν είναι δυνατόν να ζει κανείς ευχάριστα, αν δεν ζει 
φρόνηµα, ηθικά και δίκαια, όπως και δεν µπορεί να ζει 
φρόνιµα, ηθικά και δίκαια, αν δεν ζει ευχάριστα». 

Όπως γράφει ο καθηγητής Θεοδωρίδης: ο Επίκουρος 
είδε καθαρά και αντίκρισε θαρρετά και εξαντλητικά το 
πρόβληµα. Ο άνθρωπος είναι µοναδικό γέννηµα της φύσης, 
προικισµένο µε ικανότητες να υψωθεί σε προσωπικότητα και 
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να γίνει χαρά του εαυτού του και των άλλων που ζουν µαζί 
του. Για να γίνει αυτό πρέπει να γλιτώσει από το αιώνιο 
µαρτύριο, από τις µικρές και µεγάλες ταραχές που ενοχλούν 
την οµαλή λειτουργία της ουσίας του και κάνουν φαρµάκι το 
ζωικό χυµό µέσα του. Αυτό πρέπει να το επιδιώξει µε όλα τα 
µέσα, µε την επιστήµη του, τη φυσιολογία ιδιαίτερα µε το 
διαφωτισµό πάνω στα ουράνια και τα επίγεια, µε τη δύναµη 
της ψυχής του. Όταν λείψουν τα εµπόδια, οι σωµατικοί πόνοι 
από αρρώστιες ή από τη στέρηση, ταραχές ψυχικές, ιδιαίτερα 
ο φόβος των θεών και του θανάτου, το µαρτύριο από την έρµη 
φιλοδοξία, η ψυχή γαληνεύει κι ο άνθρωπος φτάνει στη 
µακαρισµένη «αταραξία», όπως είπε µε µία λέξη που είχε 
πλατύτατο αντίλαλο. Όταν παραµεριστεί κάθε συναίσθηµα που 
τον ερεθίζει, λύπη είτε χαρά, αναβλύζει από τη βαθύτερη 
ουσία του ανθρώπου η καλή διάθεση, το δηµιουργικό χάδι, κι 
αυτό του δίνει την ευκαιρία ν’ αξιοποιήσει τον άφθονο πλούτο 
που έχει µέσα του. Το βασικό αυτό για την ανθρώπινη ζωή, 
για την ευτυχία και τον υψωµό της, την καλή διάθεση την 
ευεξία, την ευθυµία, ο Επίκουρος την ονόµασε ηδονή, λέξη 
παρεξηγήσιµη για τους γνωστούς λόγους που παρανοήθηκε κι 
έδωσε αφορµή στις πιο ηλίθιες ή κακόβουλες διαστροφές. 

Κεντρώα θέση του ιδρυτή του Κήπου κατείχε η άποψη 
ότι η ηδονή αποτελεί ύψιστο αγαθό. Καθώς συντροφεύει τον 
άνθρωπο σε όλες του τις επιλογές. Ως αρχή και σκοπό, την 
χαρακτηρίζει ο ίδιος στην επιστολή του προς Μενοικέα. Και 
την θέτει έτσι αξιωµατικά ως αρχή και σκοπό του µακαρίως 
ζην. Με τον όρο λοιπόν ηδονή δεν εννοούσε τις αισθησιακές 
απολαύσεις, αλλά την αποφυγή πόνου από την ψυχή και το 
σώµα. Αποµακρυσµένος από τις δοξασίες των πολλών περί 
θείου και πεπρωµένου, και απαλλαγµένος από τις περιττές 
επιθυµίες που απορρέουν από την κενοδοξία, κατάφερε να 
προσδιορίσει τον σκοπό του ανθρώπου και χάραξε τον δρόµο 
προς την αταραξία της ψυχής.  

Ο Επίκουρος, υποστήριξε ότι κατανόηση της ηθικής 
διδασκαλίας, προϋποθέτει την κατανόηση της φυσικής 
γνώσης. Αρχή και πηγή της ηδονής είναι η Φύση. Θεώρησε 
πως, αν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει την ύπαρξη του ως 
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φυσική ακολουθία, και αν δεν αποδεσµευτεί από την ιδέα ότι 
βρίσκεται από την εποπτεία των δηµιουργών θεών, δεν θα 
καταφέρει να ζήσει ατάραχος και ευτυχισµένος, διότι οι 
σκέψεις, περί υπερβατικών και µεταφυσικών υπάρξεων θα του 
στερούν διαρκώς την ελεύθερη βούληση. Η ζωή για τους 
επικούρειους ρυθµίζεται από τους νόµους του φυσικού 
κόσµου. Για τον λόγο αυτό διατύπωσε, ότι δεν πρέπει να 
παραβιάζουµε την φύση µας, αλλά να υποτασσόµαστε σ’ αυτή. 
Υπακούοντας σ’ αυτήν, (την φύση µας) ικανοποιούµε τις 
απαραίτητες και τις φυσιολογικές επιθυµίες, εφ’ όσον δεν είναι 
βλαβερές, ενώ τις επιζήµιες τις καταπνίγουµε. Η φύση έχει 
προσφέρει απλόχερα όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να 
ζει ευχάριστα. Τα αναγκαία αγαθά τα έκανε να αποκτούνται 
εύκολα, σε αντίθεση µε τα µη αναγκαία τα οποία για να 
αποκτηθούν χρειάζεται αγώνας και ταραχή ψυχής και 
σώµατος.  

Τι είναι λοιπόν η ηδονή; Είναι η ευχάριστη αυτή 
αίσθηση που έχει ο άνθρωπος, όταν έχει απαλλαγεί από κάθε 
σωµατικό και πνευµατικό πόνο. Όριζε λοιπόν πως το ανώτατο 
όριο της ηδονής είναι η εξάλειψη όλων των πηγών του πόνου. 
Όπου υπάρχει ηδονή, και για όσο χρόνο διαρκεί δεν υπάρχει 
πόνος ή λύπη ή και τα δύο µαζί, έλεγε ο ∆άσκαλος στην 3η 
Κύρια ∆όξα του. 

Προκειµένου να διακρίνει τις κατάλληλες ηδονές από 
τις ακατάλληλες, αλλά και να διαχωρίσει την θέση του από τον 
Αρίστιππο τον Κυριναίο, χώρισε τις ηδονές σε δύο κατηγορίες. 
Τις κινητικές ή εν κινήσει και τις καταστηµατικές ηδονές. (Οι 
τελευταίες προέρχονται από το ρήµα Καθίσταµαι. Κατάστηµα 
σηµαίνει κατάσταση). Οι πρώτες (κινητικές) ηδονές είναι 
εκείνες, οι οποίες βιώνοντάς τες, ξεπερνάµε τον πόνο που έχει 
προκληθεί από µία ανεκπλήρωτη επιθυµία, όπως η 
ικανοποίηση της πείνας ή της δίψας. Ενώ αναφερόµενος στις 
καταστηµατικές ηδονές εννοούσε την αταραξία, την κατάσταση 
γαλήνης που βιώνει ο άνθρωπος µετά την ικανοποίηση της 
εκάστοτε επιθυµίας. Πρόκειται για µία κατάσταση ηρεµίας που 
οδηγεί τον άνθρωπο στην ευτυχία. Ο Γιώργος Ζωγραφίδης 
στο βιβλίο του «Επίκουρος, Ηθική, η θεραπεία της ψυχής», 
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αναφέρει ένα παράδειγµα για να γίνει κατανοητή η διαφορά 
των δύο µορφών της ηδονής. Όσο τρώω και αποµακρύνεται ο 
πόνος της έλλειψης, και της πείνας, νιώθω µία ηδονή που 
είναι φευγαλέα (κινητική). Όταν όµως έχω φάει, η πληρότητα 
που νιώθω, η έλλειψη του πόνου και της ανάγκης που βιώνω, 
όταν είµαι χορτάτος, είναι µία σταθερή (καταστηµατική) ηδονή. 
Καταστηµατική ηδονή λοιπόν, είναι η σταθερή, µόνιµη 
ευχάριστη διάθεση. 

Ο Επίκουρος θεωρούσε τις καταστηµατικές ηδονές 
ποιοτικά πολύ ανώτερες από τις κινητικές ηδονές, 
αναφέροντας ότι στοχεύοντας σε καταστηµατικές ηδονές ο 
άνθρωπος, αποφεύγει τις υπερβολές και πορεύεται προς την 
ευδαιµονία.  

Για τον µεγάλο στοχαστή, καµία ηδονή δεν είναι κακή 
αυτή καθαυτή. Συµβαίνει, αν και η ηδονή συγγενεύει µε την 
φύση του ανθρώπου, η απόκτησή της ορισµένες φορές να 
δηµιουργεί προβλήµατα και να γεννάει πόνο, είτε στη ψυχή 
είτε στο σώµα. Τότε πρέπει να αποφεύγονται. Αναφέρει 
χαρακτηριστικά σε µία από τις προσφωνήσεις του «Ακούω να 
µου λες πως οι ανησυχίες της σάρκας σ’ έχουν κάνει επιρρεπή 
στις σεξουαλικές ηδονές. Εφ’ όσον δεν παραβαίνεις κανένα 
νόµο και δεν µετακινείς τα ήθη και τα καλώς κείµενα, εφ’ όσον 
δεν προκαλείς στεναχώρια σε κανένα άνθρωπο γύρω σου, εφ’ 
όσον δεν επιβαρύνεις το σώµα σου και δεν σπαταλάς 
οτιδήποτε σου είναι αναγκαίο, τότε χρησιµοποίησε όπως 
θέλεις αυτή σου την κλίση. ∆εν γίνεται όµως να µη σε 
εµποδίζει κάποιο από τα παραπάνω. Το σεξ δεν ωφέλησε 
ποτέ. Ας είµαστε ευχαριστηµένοι αν δεν σε βλάψει κιόλας.  

Εφαρµόζοντας την αρχή της ηδονής, το άτοµο µαθαίνει 
πώς να βάζει σε τάξη τη ζωή του και τη δραστηριότητά του. 
Αρχίζοντας µε έναν υπολογισµό των επιθυµιών η ικανοποίηση 
των οποίων είναι αναγκαία για την ίδια τη ζωή, προχωρούµε 
στην επιδίωξη των αγαθών που είναι απαραίτητα για την του 
σώµατος υγεία και, τελικά για την γαλήνη του νου. Θα 
θυµόµαστε ότι τα δύο τελευταία στάδια αυτής της 
προοδευτικής πορείας αποτελούν το εποικοδόµηµα της ηθικής 
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θεωρίας του Επίκουρου καθώς αφορούν κυρίως στην 
θεραπεία παρά στην πρόληψη. 

Ο Επίκουρος αναφερόµενος στην ηδονή, ως ύψιστο 
αγαθό, όπως είπαµε παραπάνω, εννοούσε την καθαρή 
ευχαρίστηση η οποία φέρνει αταραξία και γαλήνη. Όσον 
αφορά τις ηδονές των ασώτων καθώς και τις αδιάκοπες και 
αµέτρητες διασκεδάσεις, οι οποίες γεµίζουν το πνεύµα µε 
πόνο και πάθη, τις απαρνήθηκε κατηγορηµατικά διότι γνώριζε 
πως απέχουν κατά πολύ από την πραγµατική ηδονή.  

Η διδασκαλία του επίκουρου περί ηδονής, όντας 
πρωτόγνωρη για την εποχή της, δέχθηκε σκληρής κριτικής και 
απόλυτη διαστρέβλωση. Ταυτίστηκε µε την διδασκαλία των 
Κυρηναϊκών φιλοσόφων ή Ηδονιστών όπως αποκαλούντο. 
Εκατό περίπου χρόνια πριν την γέννηση του Επίκουρου ο 
Αρίστιππος διακήρυξε ότι το µεγαλύτερο από όλα τα αγαθά 
είναι η τέρψις. Ισχυρίσθηκε ότι ο άνθρωπος πρέπει να 
αποφεύγει τους µακροπρόθεσµους στόχους, διότι τον 
αποπροσανατολίζουν και δεν του επιτρέπουν να απολαύσει τα 
αγαθά της ζωής. Η διαφορά των δύο φιλοσοφικών θεωριών 
είναι πραγµατικά πού σηµαντική. Ο Επίκουρος δέχεται ότι η 
ηδονή βρίσκεται σε όλες τις καταστάσεις, ακόµα και σ’ αυτήν 
της ακινησίας και επιδιώκει µέσω της ηδονής την αταραξία της 
ψυχής, όχι την παροδική απόλαυση, η οποία έπειτα ενδέχεται 
να προκαλέσει πόνο. Οι Κυρηναϊκοί, αντίθετα, υποστήριζαν ότι 
µόνο η σωµατική ηδονή οδηγεί στην ευτυχία, αποκλείοντας 
έτσι την ψυχική και πνευµατική. Αποδέχονταν µόνο την 
κινητική ηδονή  
 Η συνωνυµία της επικούρειας ηδονής για την ψυχική 
γαλήνη µε αυτή για τις αισθησιακές απολαύσεις, έδωσε 
αφορµή σε ατέλειωτες αντιλογίες και ειρωνικά σχόλια. Την 
πληθωρική τους απήχηση τη βρίσκουµε σε µερικά 
συγγράµµατα του Κικέρωνα, ο οποίος στο έργο του « Ο 
δρόµος προς την ευτυχία» αποκαλεί τον Επίκουρο άνανδρο 
και ηδονιστή, αποδοκιµάζοντας τις απόψεις του λέγοντας, πως 
δεν είναι δυνατό να υπάρξει συσχέτιση της ενάρετης, σοφής 
και δίκαιης ζωής µε την ηδονική ζωή. Και αυτό γιατί δεν 
κατανόησε ή δεν ήθελε να κατανόηση ποτέ του την 
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καταστηµατική ηδονή. Επίσης, και σε αντιεπικουρικά 
συγγράµµατα του Πλούταρχου, ο οποίος στο έργο του «Ότι 
ουδέ ηδέως ζην εστίν κατ’ Επίκουρον» έκρινε τη διδασκαλία 
των Επικουρείων για την ηδονή και αναφέρθηκε µε ειρωνεία 
στην πεποίθηση τους, ότι ύψιστο αγαθό είναι η ηδονή της 
ψυχής. 

Ο Επίκουρος το έλεγε ξεκάθαρα: «Η ηδονή είναι η 
αρχή και ο σκοπός της ευτυχισµένης ζωής». Ωστόσο, 
πρόσθετε, ότι δεν επιζητάµε µόνο τις χαρές. Αλλά µερικές 
φορές κάτι ευχάριστο µπορεί να προκαλέσει µεγαλύτερες 
δυσκολίες ενώ ένα βάσανο να φέρει τελικά µεγαλύτερη χαρά. 
Οι άνθρωποι µπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη µία και να 
µεγιστοποιήσουν την άλλη. Αλλά για να κρίνουµε ποια θα 
επιλέξουµε σε κάθε περίσταση, πρέπει να σκεπτόµαστε ποια 
συµβάλλει περισσότερο στην ευτυχία µας, αλλιώς η χαρά του 
σήµερα θα φέρει την ταλαιπωρία του αύριο. 

Η επικούρεια ηδονή είναι ξεκάθαρη και δεν χωρά καµία 
αµφισβήτηση γι’ αυτό. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Χ. 
Θεοδωρίδης: Το επικουρικό δόγµα για την καταστηµατική 
ηδονή είναι από τις ξάστερες εκείνες αλήθειες, που, βρίσκονται 
µπρος στα µάτια µας και ανάµεσα στα δάχτυλά µας. Για να 
φθάσουµε εκείνο που ορίζει η ανθρώπινη φύση, στην ευγένεια 
της ψυχής και το υψηλό φρόνηµα, είναι ανάγκη πρώτα να 
γαληνέψουµε παραµερίζοντας καθετί που µας ενοχλεί, 
ανάγκες υλικές, ανθρώπους που για τον ένα ή τον άλλο λόγο 
µας κάνουν κακό, στραβές ιδέες, και τις άπειρες µικρότητες 
που πολιορκούν τη ζωή  
 

 

 

 

ΘΑΝΑΤΟΣ 

 «Το πιο φρικτό από τα κακά, ο θάνατος, δεν είναι 
τίποτα για µας. Επειδή όταν υπάρχουµε εµείς, ο θάνατος δεν 
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υπάρχει, και όταν επέλθει ο θάνατος, δεν υπάρχουµε εµείς» 
(Επίκουρος Προς Μενοικέα). 

«Η σωστή γνώση πως ο θάνατος δεν είναι τίποτα για 
µας κάνει απολαυστική την θνητότητα της ζωής. Όχι επειδή 
της προσθέτει άπειρο χρόνο, αλλά επειδή την απαλλάσσει 
από τον πόθο της αθανασίας» (Επίκουρος Προς Μενοικέα). 

Κανείς θνητός δεν µπορεί να ξεφύγει από το θάνατο 
και, καθώς έλεγε ο Επίκουρος, ο καθένας έχει από τη στιγµή 
που γεννιέται έναν ορισµένο χρόνο να ζήσει, δεν µπορεί να 
ζήσει περισσότερο, µπορεί όµως λιγότερο. 

Ο Επίκουρος λοιδορεί όχι µόνο εκείνους που 
επιθυµούν τον θάνατο, αλλά και εκείνους που τον φοβούνται 
και έλεγε: «Είναι γελοίο να τρέχεις προς τον θάνατο, επειδή 
έπληξες από τη ζωή, ενώ είναι ο τρόπος που έζησες που σ’ 
έκανε να τρέχεις προς τον θάνατο». Σε κάποιο άλλο σηµείο 
λέει: «Ποιο πράγµα είναι τόσο γελοίο, όσο το να ζητάς τον 
θάνατο, αφού έκανες τη ζωή σου δυστυχισµένη φοβούµενος 
το θάνατο». Και συµπληρώνει: «Τέτοια είναι η απερισκεψία 
των ανθρώπων, τέτοια η παραφροσύνη τους, που µερικοί, 
από φόβο για το θάνατο, ωθούνται στο θάνατο» (όπως 
καταγράφει ο Σενέκας ). 

Με τον θάνατο ο άνθρωπος ξαναγυρίζει στην 
κατάσταση της ανυπαρξίας, όπως ήταν προτού γεννηθεί. 

«Σε πρόλαβα, Τύχη, και σου έχω φράξει όλες τις 
διόδους. Και δεν πρόκειται να παραδοθούµε όµηροι µήτε σε 
σένα µήτε σε καµιά συγκυρία, αλλά σαν έρθει η ώρα να 
φύγουµε, θα φτύσουµε και τη ζωή µ’ ένα ωραίο τραγούδι 
λέγοντας πόσο ωραία τη ζήσαµε» (Μητρόδωρος). 

«Η ζωή γίνεται γλυκιά όταν λείπει ο φόβος του 
θανάτου» (∆ιογένης  Οινοανδέας). 
 Για τον φόβο του θανάτου βλέπε παρακάτω ΦΟΒΟΣ 
 

 

ΘΕΟΙ 
Θα πίστευε κανείς ότι ο υλισµός του Επίκουρου δεν 

αφήνει καµία θέση για την ιδέα του θεού. Όµως τίποτε τέτοιο 
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δεν συµβαίνει. Ο Φιλόδηµος ο Γαδαρηνός µάλιστα έγραψε µία 
πραγµατεία (Περί ευσεβείας) για να απαλλάξει τους 
Επικούρειους  από κάθε κατηγορία για αθεΐα. Παρόλα αυτά 
κατηγορήθηκαν ως άθεοι από τον Κικέρωνα και τον 
Πλούταρχο. 

Ο Επίκουρος δίδαξε πως αφορµή για τις παραστάσεις 
των θεών είναι οι υπνοφαντασίες. Το ίδιο χωρίς περιστροφές 
τραγούδησε ο Λουκρήτιος. Η πίστη στους θεούς κατά τον 
περίφηµο ρωµαίο ποιητή γεννιέται από τα οράµατα στον ύπνο 
και από την  άγνοια για τις αιτίες που κάνουν να κινούνται τα 
ουράνια σώµατα. 

Όπως γράφει ο Χρήστος Γιαπιτζάκης στο περιοδικό 
«Κήπος του Επίκουρου» οι πιθανότητες για την ύπαρξη των 
θεών είναι πρακτικά έξι. 

• Πιθανότητα πρώτη: Οι θεοί δεν υπάρχουν (θέση των 
αθεϊστών). 

• Πιθανότητα δεύτερη: Οι θεοί υπάρχουν εκτός της 
φύσης και παρεµβαίνουν στη φύση (δηµιουργός θεός 
του πλατωνισµού και του ιουδαϊσµού) ή παρενέβησαν 
µόνο µία φορά (δηµιουργός θεός του ντεϊσµού). 

• Πιθανότητα Τρίτη: Οι θεοί υπάρχουν εκτός της φύσης 
και δεν παρεµβαίνουν στη φύση (θέση αντίστοιχη µε 
την  πρώτη). 

• Πιθανότητα τέταρτη: Ο θεός είναι η φύση (θέση 
στωικών και πανθεϊστών).  

• Πιθανότητα Πέµπτη: Οι θεοί είναι µέρος της φύσης και 
παρεµβαίνουν στη φύση (Ελληνικοί θεοί). 

• Πιθανότητα έκτη: Οι θεοί είναι µέρος της φύσης, αλλά 
δεν επεµβαίνουν σ’ αυτήν (Θέση του Επίκουρου). 
Ο Σενέκας διασώζει πως οι επικούρειοι πιστεύουν ότι 

οι θεοί  δεν µοιράζουν αγαθά. Είναι απλησίαστοι και 
αδιάφοροι για εµάς, απαθείς απέναντι στον κόσµο, 
ανεπηρέαστοι από τα καλά και τα κακά. ∆εν προνοούν για την 
πορεία του Κόσµου  

∆εν υπάρχει θεϊκή ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ούτε θεϊκή 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ∆ύο είναι τα βασικά 
γνωρίσµατα των θεών α) Μακαριότητα και β) Αθανασία. 
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Οι θεοί είναι υπερβατικοί και εντελώς αµέτοχοι στα 
ζητήµατα των θνητών. 

∆εν ενδιαφέρονται να τιµωρούν ή να ανταµείβουν 
θνητούς για καλές ή κακές πράξεις. 

Ασεβής: δεν είναι εκείνος που απορρίπτει τους Θεούς 
των πολλών αδαών, αλλά, εκείνος ο οποίος αποδίδει στους 
θεούς ιδιότητες που τους προσάπτουν οι πολλοί αδαείς. 

Θεία πρόνοια: ∆εν υπάρχει. 
Ειµαρµένη: δεν υπάρχει υπό την έννοια του 

προκαθορισµού των γεγονότων.  
∆εισιδαιµονία: Το ατύχηµά του ο άθεος το αποδίδει 

σε τυχαίες συµπτώσεις, ενώ ο δεισιδαίµονας στη δυσαρέσκεια 
των θεών. Η αδιαφορία των θεών για τα ανθρώπινα και το 
σβήσιµο της ψυχής µε τον θάνατο, όπως δίδασκαν οι 
Επικούρειοι, γλίτωσε τον άνθρωπο από τέτοιους φόβους. 

Ο ∆ηµήτρης Άλτας γράφει για την Επικούρεια Θεολογία 
στο πρώτο ανθολόγιο Επικούρειας Φιλοσοφίας εκδόσεως των 
φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας µε θέµα: «Επικούρεια 
Θεολογία – σκέψεις και σχόλια ενός σύγχρονου επικούρειου» 

«Η ευσέβειά του προς τους θεούς και η αγάπη του προς 
την πατρίδα δεν περιγράφεται µε λέξεις» αναφέρει ο ∆ιογένης 
ο Λαέρτιος για τον Επίκουρο. Ποιοι είναι όµως οι θεοί του 
Επίκουρου;  Πώς µπορεί να συµπλεύσει η καθαρά υλιστική 
φιλοσοφική του θεώρηση µε την έννοια της θεότητας; Ποια 
είναι η θέση των θεών στο Επικούρειο σύµπαν; Είναι τελικά 
ειλικρινής ο Επίκουρος όταν δηλώνει ότι η γνώση περί θεών 
είναι εναργής; Η δήλωση αυτή είναι απάντηση στο ερώτηµα αν 
υπάρχουν θεοί. Στο ίδιο ερώτηµα ο Πρωταγόρας απαντά ότι 
δεν γνωρίζει ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν, ούτε 
πώς µοιάζουν αν υπάρχουν, γιατί είναι πολλά εκείνα που 
παρεµποδίζουν την γνώση όπως το άψαυστο του υποκειµένου 
και η βραχύτητα της ανθρώπινης ζωής. Στην ουσία ο 
Πρωταγόρας δεν γνωρίζει γιατί οι Θεοί δεν είναι αντιληπτοί µε 
τις αισθήσεις αλλά ούτε κατ’ αναλογία µε κάποια γνωστή 
εµπειρία. Κρατά µία επιφύλαξη γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι 
τους είδαν ή τους άκουσαν. Με την ίδια ακριβώς λογική 
επεξεργασία ο Επίκουρος καταλήγει στο αντίθετο 
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συµπέρασµα! Ποιος βάσει αυτής της συλλογιστικής φθάνει στο 
σωστό συµπέρασµα είναι εναργές! Όπως εναργές είναι και το 
γεγονός ότι οτι ο Πρωταγόρας εκδιώχθηκε κακήν κακώς από 
την Αθήνα µε την κατηγορία της Αθεΐας και πνίγηκε σε ναυάγιο 
προσπαθώντας να διαφύγει στην Σικελία. Από το σύγγραµά 
του «Περί θεών» εκτός από την πρώτη φράση που 
προαναφέραµε τίποτα άλλο δεν είναι γνωστό πιθανότατα γιατί 
οι Αθηναίοι δεν µπήκαν στον κόπο να διαβάσουν το υπόλοιπο 
έργο πριν το κάψουν. Προφανώς ο Επίκουρος δεν είχε την 
ίδια τύχη. Αν και πάντα επικρέµονταν εναντίον του απ’ ότι 
φαίνεται η απειλή της κατηγορίας για Αθεΐα. Η ρήση του 
Επίκουρου στην επιστολή του προς τον Μενοικέα  «Ασεβής 
δεν είναι αυτός που απορρίπτει την εικόνα που έχουν οι 
πολλοί για τους θεούς αλλά αντίθετα ασεβής είναι αυτός που 
αποδίδει στους θεούς τις δοξασίες των πολλών» πιθανότατα 
αποτελεί απάντηση σε µια τέτοια κατηγορία.   

Μπορούµε λοιπόν κατά την γνώµη µου, βάσιµα να 
υποθέσουµε, πως η θεολογία του Επίκουρου είναι 
περισσότερο ένα προκάλυµµα χωρίς ουσία. Γιατί αν 
προβληµατιστούµε πάνω της θα διαπιστώσουµε ότι αυτή δέν 
δένει µε το όλο φιλοσοφικό έργο του Επίκουρου. Γιατί περιέχει 
κάποιες σηµαντικές αντιφάσεις όπως: 

Η προαναφερθείσα δήλωση ότι η γνώση περί θεών είναι 
εναργής, χωρίς άλλη περαιτέρω αιτιολόγηση και µε αρκετά 
δογµατική διάθεση. Είναι δε και ανθρωπόµορφοι µε τέλεια 
σωµατική οµορφιά, γιατί έτσι τους αντιλαµβάνονται αυτοί που 
τους βλέπουν συνήθως στα όνειρά τους. Αλλά αυτή δεν είναι 
άραγε η εικόνα των πολλών για τους θεούς που κατά τον 
Επίκουρο πρέπει να απορρίψουµε; 

Το γεγονός ότι θεωρεί τους θεούς µακάριους και 
άφθαρτους. Η αφθαρσία όµως στο σύµπαν του Επίκουρου 
όπως και του ∆ηµόκριτου αφορά µόνο τα άτοµα που είναι 
επίσης αγέννητα. Όλα τα υπόλοιπα σώµατα, των θεών 
συµπεριλαµβανοµένων, δεν µπορεί να είναι άφθαρτα αφού 
συνιστούν ενώσεις ατόµων, έστω και των εξευγενισµένων 
ατόµων, από τα οποία αποτελούνται οι θεοί.  Άλλωστε δεν 
υπάρχει καµιά εµπειρία ή πρόληψη αφθαρσίας ώστε έστω κατ΄ 
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αναλογία να υποθέσουµε ότι υπάρχουν άφθαρτα σώµατα 
πέραν των ατόµων. Άλλωστε ότι γεννιέται πεθαίνει και αυτός 
είναι κοινός τόπος σ΄ όλη την Ελληνική Φιλοσοφία  και φυσικά 
και την Επικούρεια. 

Η µακαριότητα των θεών, και της κοινωνίας των προς 
την οποία πρέπει να ενατενίζουµε και να επιδιώκουµε να 
µιµηθούµε είναι µία ιδεατή κατάσταση και θυµίζει έντονα 
Πλάτωνα και σχεδόν καθόλου Επίκουρο! Η ιδέα της τέλειας 
και µακάριας θεότητας! Και εµείς οι θνητοί ατελής προφανώς 
αντανάκλαση των τέλειων θεών που επιδιώκουµε να 
προσεγγίσουµε έστω και προσωρινά την µακαριότητά τους. 
Αλλά πόσο δένουν όλα αυτά µε την Επικούρεια φιλοσοφία; 

Κατά την γνώµη µου οι εξόφθαλµες αυτές αντιφάσεις δεν 
είναι τυχαίες αλλά συνιστούν ένα κώδικα προς τους µυηµένους 
για την κατανόηση του πραγµατικού σκοπού της θεολογίας του 
Επίκουρου. Ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια προσπάθεια 
παραπλάνησης εκείνων που αναζητούσαν αιτία να 
απαλλαγούν από τον ενοχλητικό φιλόσοφο εξορίζοντάς τον 
από την Αθήνα. 

Γιατί  ο ίδιος ο Επίκουρος αφού πρώτα αποδεχθεί την 
ύπαρξη θεών µε την συλλογιστική λίγο-πολύ «έτσι είναι αν έτσι 
νοµίζετε» στην συνέχεια φροντίζει να απογυµνώσει την έννοια 
<θεός> από την ουσία της. Έτσι οι θεοί, γαλήνιοι ατάραχοι και 
ανεύθυνοι, ζουν στα µετακόσµια – έξυπνη παραλλαγή του 
κόσµου των ιδεών του Πλάτωνα ενταγµένου στον υλικό κόσµο 
– και δεν ασχολούνται ούτε µε τον κόσµο ούτε φυσικά µε τον 
άνθρωπο, γιατί κάτι τέτοιο θα διατάρασσε την µακαριότητά 
τους. Για τον λόγο αυτόν ούτε οργίζονται µε κανένα ούτε 
χαρίζονται σε κανένα ούτε εξευµενίζονται απο κανένα. Γιατί 
αυτές οι αντιδράσεις µας λέει ο ∆άσκαλος χαρακτηρίζουν 
κατώτερα όντα. Αξίζει να τους λατρεύουν οι άνθρωποι σαν 
παραδείγµατα µακαριότητας και ευδαιµονίας. ∆εν έχει κανένα 
νόηµα ούτε να τους φοβούνται, ούτε να ελπίζουν κάτι από 
αυτούς. Γι αυτό ο ∆ιογένης ο Οινοανδέας προτείνει να 
φτιάχνονται τα αγάλµατα των θεών γελαστά! Πάει εποµένως 
περίπατο η Θεία Πρόνοια! Όπως πάει περίπατο και ο φόβος 
τιµωρίας ή η ελπίδα επιβράβευσης από µέρους των θεών. Ο 
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άνθρωπος µένει µόνος µε τον εαυτό του υπεύθυνος αυτός για 
την ζωή του και για τις πράξεις του. Η πορεία του σ’ αυτόν τον 
κόσµο καθορίζεται πέρα απο την φυσική αναγκαιότητα και το 
τυχαίο και σε µεγάλο βαθµό από την ελεύθερη βούλησή του. Η 
έννοια όµως του Θεού αν της αφαιρέσεις το στοιχείο της Θείας 
Πρόνοιας τον φόβο της τιµωρίας και την ελπίδα της 
επιβράβευσης, µένει ένα πουκάµισο αδειανό. Η λέξη Θεός 
αποµένει µία κενή λέξη που είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει δεν 
κάνει καµιά διαφορά για τον άνθρωπο. Ο οποίος στα δύσκολα 
καλά θα κάνει να µάθει να στηρίζεται στον εαυτό του και στους 
συνανθρώπους του – εδώ έγκειται και η αξία της φιλίας –και 
όχι σε ανύπαρκτους θεούς.  

Ας υποκλιθούµε λοιπόν στην ευφυΐα του Επίκουρου 
που κατάφερε στο αποπνικτικό και εχθρικό περιβάλλον της 
Ελληνιστικής Αθήνας, να στήσει, να οργανώσει και να 
εξασφαλίσει την επιβίωση του Κήπου του, µιας κοινωνίας 
µέσα στην κοινωνία και όχι στο περιθώριό της, αποφεύγοντας 
µε αριστοτεχνικό τρόπο τις παγίδες και τις κακοτοπιές, 
κάνοντας ίσως κάποιες παραχωρήσεις στην µορφή αλλά 
διατηρώντας στο ακέραιο την ουσία της φιλοσοφίας του.  
 

 ΙΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ 

Ντετερµινισµός ή αιτιοκρατία, είναι η αντίληψη 
σύµφωνα µε την οποία οτιδήποτε γίνεται ή πρόκειται να 
συµβεί είναι προσδιορισµένο ή προδιαγεγραµµένο από πριν 
να συµβεί και πως θα συµβεί. 

Η αιτιοκρατία ή ετεραρχία βασίζεται στην αρχή ότι 
τίποτε στον κόσµο δεν δηµιουργείται εκ του µηδενός (ουδέν 
γίγνεται εκ του µη όντος), αλλά ότι το κάθε τι προέρχεται από 
κάπου, ότι έχει δηλαδή κάποια αιτία. 

Αν λοιπόν τα πάντα ανάγονται σε προγενέστερες 
αιτίες τότε το σύµπαν διέπεται από µία απόλυτη 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ υπό την έννοια ότι το µέλλον είναι ήδη 
γνωστό, καθορισµένο στο παρόν, το οποίο µε τη σειρά του 
έχει καθορισθεί στο παρελθόν. 

Σύµφωνα µε την µεταφυσική αιτιοκρατία, στον κόσµο 
είναι ενσωµατωµένη µία νοµοτέλεια που υπαγορεύει 
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απαρέγκλιτα τι θα συµβεί στον κόσµο και πως θα συµβεί 
αυτό. Μία τέτοια ερµηνεία του σύµπαντος εισηγήθηκαν οι 
εκπρόσωποι της Στωικής φιλοσοφίας οι οποίοι υποστήριξαν 
ότι ο λόγος, από τον οποίο έχει δηµιουργηθεί ο κόσµος, έχει 
διαχυθεί σε κάθε σηµείο του σύµπαντος, έτσι ώστε να διέπεται 
αυτό από µία τάξη και αναγκαιότητα, την ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ, 
σύµφωνα µε την οποία οτιδήποτε εκδηλώνεται είναι 
προκαθορισµένο. 

Εν αντιθέσει προς την αιτιοκρατία σύµφωνα µε την 
οποία κάθε γεγονός έχει κάποια αιτία, κατά τον 
ιντετερµινισµό ή την αυταρχία, όπως θα λέγαµε κατά το 
ελληνικότερο, οι εκδηλώσεις της βούλησης του ανθρώπου δεν 
υπαγορεύονται από αντίστοιχες αιτίες.  

Σύµφωνα µε την αρχή της αυταρχίας κατ’ αντιδιαστολή 
προς ότι ισχύει γενικώς στον κόσµο, υπάρχουν γεγονότα που 
η ύπαρξή τους δεν προϋποθέτουν αντίστοιχες αιτίες. 

Συγκεκριµένα, βάση της αρχής της αυταρχίας, οι 
πράξεις του ανθρώπου, που αποτελούν προϊόντα της 
βούλησής του, δεν υπόκεινται στην αρχή της αιτιότητας. Η 
ανθρώπινη βούληση έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για τις 
επιλογές της µόνη της, ανεξάρτητα από ότι ισχύει στη φύση. 

Πρώτος ο Επίκουρος διατύπωσε την αρχή της 
αυταρχίας µε την θεωρία της παρέγκλισης η οποία λέει: Τα 
άτοµα κινούµενα µέσα στο κενό κατευθυνόµενα εξ αιτίας του 
βάρους τους, από πάνω προς τα κάτω. Η κίνηση αυτή 
ωστόσο, παρατήρησε ο Επίκουρος, δεν είναι κάθετη αλλά 
παρουσιάζει ελαφρά παρέγκλιση, η οποία έχει ως 
αποτέλεσµα τα άτοµα να συγκρούονται µεταξύ τους. Από τις 
συγκρούσεις που προκαλούνται κατά την παρέγκλιση των 
ατόµων δηµιουργούνται στις περιοχές του κενού χώρου 
περιδινήσεις, δηλαδή περιστροφικές κινήσεις, από τις οποίες 
δηµιουργούνται τα κοσµικά συστήµατα τα οποία χωρίζονται 
µεταξύ τους από κενά διαστήµατα, τα µετακόσµια.  
 Κατά τον Επίκουρο η απόκλιση αυτή των ατόµων δεν 
είναι προϊόν κάποιας εξωτερικής αιτίας ή συνέπεια µιας 
αλλαγής, που σηµειώθηκε µέσα στα ίδια τα αποκλίνοντα 
άτοµα, αλλά πρόκειται για µία εντελώς αναίτια εκδήλωση. 
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Βάση δε της τυχαίας συµπεριφοράς των ατόµων ο Επίκουρος 
επιχείρησε να ερµηνεύσει την ελευθερία της βούλησης του 
ανθρώπου.  
 Η αιτία της δηµιουργίας του σύµπαντος εν τοιαύτη 
περιπτώσει δεν είναι µία έξω απ’ αυτό υπερκόσµια δύναµη 
αλλά η ΠΑΡΕΓΚΛΙΣΗ η οποία δηµιουργείται όταν κινούνται 
στο κενό τα άτοµα.  
 Ο Επίκουρος απέρριψε εν προκειµένω την άποψη 
περί θείας πρόνοιας και αντιτάχθηκε κάθε είδους φόβου που 
προκαλεί η πεποίθηση ότι τα πάντα προέρχονται από 
ορισµένες υπερκείµενες δυνάµεις. 
 Στον εικοστό αιώνα υπήρξαν επίσης επιστήµονες, 
όπως ο Χάιζενµπεργκ, που εισήγαγε την αρχή της 
απροσδιοριστίας στο πλαίσιο της οποία υποστηρίχθηκε η 
ύπαρξη αναίτιων γεγονότων. Πρόκειται για γεγονότα τα οποία 
απλώς συµβαίνουν, για γεγονότα που δεν προϋποθέτουν 
κάποια προηγούµενη της εµφάνισής των κατάσταση βάσει της 
οποίας θα µπορούσε να εξηγηθεί η εκδήλωσή τους. 

 Ο Χάιζενµπεργκ σύνδεσε το όνοµά του µε τη 
κβαντική φυσική και φιλοσοφία, στους κόλπους της 
οποίας ανατράπηκε µεταξύ άλλων η παραδοσιακή 
αντίληψη της αιτιοκρατίας που ίσχυε στη Νευτώνεια 
µηχανική. 
 

 ΚΑΝΟΝΑΣ  

Ο Χ. Θεοδωρίδης γράφει «Ξεκαθαρίζοντας το έδαφος 
από το άχρηστο υλικό, ο Επίκουρος, περιόρισε τη διαλεκτική 
στους κανόνες που οδηγούν για να σχηµατίσουµε σωστές 
κρίσεις, δηλαδή να ξεχωρίσουµε το πραγµατικό από το 
φανταστικό. Το ξεκαθάρισµα αυτό ο ίδιος το είπε κριτήριο της 
αλήθειας και το µέρος αυτό της φιλοσοφίας του το ονόµασε 
Κανονική ή Περί κριτηρίου (κανόνας). 

Στον «Κανόνα» του, λοιπόν, ο Επίκουρος λέγει ότι 
κριτήρια της αλήθειας είναι οι αισθήσεις, οι προλήψεις, τα 
συναισθήµατα (τα πάθη) καθώς και οι φανταστικές επιβολές 
της διανοίας τις οποίες πρόσθεσαν αργότερα οι επικούρειοι 
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(µαθητές του Επίκουρου). Ο ίδιος αναφέρεται σ αυτά στην 
επιτοµή που έγραψε για τον Ηρόδοτο και στις «Κύριες 
∆όξες»).  

Για να ολοκληρωθεί η µελέτη του επικούρειου Κανόνα, 
αποµένει να δούµε πώς χρησιµοποιούνται τα κριτήρια του 
Επίκουρου. Όπως το λέει και η λέξη κριτήριον, η χρήση της 
αίσθησης και των παραγώγων της σκοπεί στο να µας βοηθά 
να διατυπώνουµε κρίσεις. Χρησιµοποιούµε τα κριτήριά µας 
ως µάρτυρες, για να αποφασίσουµε αν συγκεκριµένες 
απόψεις και αναλύσεις που στοχεύουν στην κατανόηση και 
ερµηνεία του κόσµου είναι αληθείς ή ψευδείς. Το ιδεώδες για 
µας θα ήταν, οι γνώµες και οι αναλύσεις µας να είναι 
διαφανέστατα ορθές και να µη διαστρέφουν τις ενάργειες 
όπως ονόµαζε ο Επίκουρος τις αυταπόδεικτες-
αυτοφανέρωτες αλήθειες των δεδοµένων της αντίληψης, διότι 
αυτές είναι, όπως είδαµε, «Το θεµέλιο κι η βάση» των 
πάντων. 
 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ  

Η άποψη του Επίκουρου για την φύση ορίζεται κατά 
πρώτο λόγο, από την επιθυµία ν’ αποκλείσει από τη 
λειτουργία του κόσµου, κάθε επέµβαση υπερφυσικών αιτιών, 
γιατί αυτή θα αφαιρούσε όλη την ψυχική γαλήνη του 
ανθρώπου και θα τον κρατούσε σε αδιάλειπτο φόβο από 
αστάθµητες δυνάµεις. 

Υπάρχουν πολλοί  και άπειροι κόσµοι, άλλοτε όµοιοι 
και άλλοτε ανόµοιοι. Είναι υλικοί, προήλθαν από µηχανικές 
αιτίες κι έχουν για συστατικά τους τα ελάχιστα  αδιαχώριστα 
κοµµάτια της ύλης, τα άτοµα, και τον άδειο χώρο (κενό). Από 
την κίνηση  και τον συνδυασµό των ατόµων σχηµατίζονται 
όσα βλέπουµε πάνω στη γη και στον ουρανό.  
∆ΕΝ έχουν δηµιουργηθεί από Θεούς.  

Ο ρωµαίος ποιητής Λουκρήτιος γράφει: πόσο δίκαια 
δόθηκε στη γη το όνοµα «µητέρα». Όλα τα πλάσµατα µέσα 
απ’ αυτήν ξεπήδησαν, κι ως σήµερα ακόµα τόσα ζωντανά 
µέσα απ’ τη γης γεννιούνται µε τη βροχή και τη κάψα του 
ηλίου. 
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Ο άνθρωπος πρέπει να µελετά τον κόσµο ξεκινώντας 
από τις αισθήσεις του, οι οποίες είναι πάντα ορθές.  

 

ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 
∆υστυχώς δεν έχουν διασωθεί τα βιβλία του 

Επίκουρου «Περί Αιρέσεων και Φυγών» (περί του τι 
επιλέγουµε και τι αποφεύγουµε) καθώς και το «Περί Βίων» 
(περί τρόπου ζωής) στα οποία ο Επίκουρος ανέπτυσσε 
διεξοδικά το λάθε βιώσας. Από τα κείµενα όµως που 
σώζονται άλλων Επικούρειων  και µη, µπορούµε να βγάλουµε 
το συµπέρασµα ότι ο ∆άσκαλος προέτρεπε τους µαθητές του 
να αποφεύγουν τα δηµόσια πράγµατα και την πολιτική. Το 
σύνθηµα «λάθε βιώσας» δεν ήταν επαναστατική καταγγελία 
της κοινωνίας αλλά συνταγή για την κατάκτηση της γαλήνης.  

Την φράση, ο Χαράλαµπος Θεοδωρίδης την αποδίδει 
ως εξής: «Απόφευγε τις ανόητες επιδιώξεις, τις πράξεις που 
προκαλούν αντίδραση, ταράζουν τη γαλήνη σου και σε 
κατεβάζουν στο επίπεδο των αφώτιστων και των χυδαίων. 
Τιµή και δόξα σαν εκείνες δεν έχουν αξία».  

Μείνε στην αφάνεια λοιπόν. Η αφάνεια σού 
εξασφαλίζει την ανωνυµία και την δυνατότητα να είσαι 
αυτάρκης, δηλαδή ελεύθερος, ενώ η διασηµότητα δηµιουργεί 
αντιπαλότητα και µεγάλη έχθρα µε αποτέλεσµα το άτοµο να 
µην µπορεί να βρει την αταραξία, που είναι η προϋπόθεση για 
το «ΖΗΝ Η∆ΕΩΣ». ∆εν πρόκειται εποµένως για αντικοινωνική 
στάση, αλλά για καθαρά κοινωνική, αφού έτσι µόνο µπορείς 
να φθάσεις στο ύψιστο αγαθό την Η∆ΟΝΗ. Πρέπει να µείνει ο 
σοφός όσο γίνεται πιο µακριά από τα δηµόσια πράγµατα, τα 
οποία δεν είναι µόνο η πολιτική, αλλά όλες οι µορφές της 
κοινωνικής µας ζωής. Εποµένως αξίζει να µείνεις στην 
αφάνεια, για να διαφυλάξεις την ψυχική σου γαλήνη και να 
καλλιεργήσεις το πνεύµα σου.  

Όσον αφορά τον πολιτικό βίο. Η στάση του Επίκουρου 
προς την πολιτική ξεκινά από την πολιτική κατάσταση που 
επικρατούσε τον καιρό µετά τον θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και την κατάργηση κάθε µορφής δηµοκρατίας. 
Συνυπολογίζει βέβαια και τις συνθήκες που επιτρέπουν  την 
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επίτευξη της αταραξίας. Ως προς αυτό, ο πολιτικός βίος, είναι 
αθέµιτος ανταγωνισµός ή δεσµωτήριο, εκ του οποίου καλείται 
να αποµακρυνθεί όσο γίνεται περισσότερο ο σοφός. Το 
σίγουρο είναι ότι όποιος ασχολήθηκε µε την πολιτική 
πληγώθηκε. 
 Ο Χ. Θεοδωρίδης µάς µεταφέρει απ’ τα γραπτά του 
Φιλόδηµου που βρέθηκαν στο  Ερκουλάνο: «Αν καλοεξετάσει 
κανείς τι είναι εχθρικότερο για τη φιλία και τι παραγωγικότερο 
για την έχθρα, θα βρει την πολιτική, επειδή αυτή δίνει αφορµή 
στη ζήλια και γεννά τη συντρόφισσά της, την φιλοπρωτία, και 
τις διαφωνίες και αντιθέσεις». Επίσης απ’ τον Πλούταρχο 
(Περί ευθυµίας): «Όσοι φλέγονται από επιθυµία και φιλοδοξία 
και δεν µπορούν να κάνουν διαφορετικά, ας ακολουθήσουν τη 
φυσική τους ορµή για πολιτική. Γιατί η απραγµοσύνη θα τους 
ταράξει περισσότερο και θα τους πληγώσει, όσο δεν τους 
γίνεται αυτό που ορέγονται».  

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 Ο Λουκρήτιος έγραψε: «Χάµω σερνόταν µπρος τα 
µάτια όλων ατιµασµένη η ανθρώπινη ζωή, πλακωµένη από το 
βάρος της θρησκείας που απ’ τα ουράνια πρόβαλε την 
τροµερή της όψη και απειλούσε τους θνητούς. Τότε πρώτος 
ένας Έλληνας τόλµησε να υψώσει τα µάτια του τα θνητά 
καταπάνω της και να τής αντισταθεί. Αυτόν δεν τον 
σταµάτησαν οι κεραυνοί µήτε το απειλητικό µουρµουρητό τ’ 
ουρανού µήτε τα παραµύθια των θεών. Ίσα – ίσα που 
δυνάµωσαν το θάρρος της ψυχής του και τη θέλησή να 
αποτινάξει, πρώτος αυτός, τις κλειδωνιές που σφράγιζαν τα 
µυστικά της φύσης. Και η ζωντανή ορµή του νου θριάµβευσε 
και διάβηκε τους φλογισµένους φράχτες τ’ ουρανού, και 
περπάτησε στο απέραντο Σύµπαν µε λογισµό και πνεύµα. Και 
µας ξανάρθε νικητής για να µας πει τι µπορεί να γίνει και τι 
όχι, και πως ορίζεται, µε νόµους ακλόνητους η δύναµη στο 
κάθε τι. Έτσι µε τη σειρά της, ποδοπατηµένη συντρίβεται  η 
θρησκεία, κι εµάς η νίκη του µας υψώνει στα ουράνια». 
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Ο Χαράλαµπος Θεοδωρίδης µας µεταφέρει, από την 
επιστολή του Επίκουρου προς Ηρόδοτο, όσον αφορά τα 
Μετέωρα: 

«Αν δεν µας βασάνιζαν οι φόβοι απ’ τα ουράνια 
φαινόµενα κι απ’ το θάνατο, η υποψία δηλαδή µήπως είναι 
κάτι τροµερό, κι ακόµα η άγνοια του ορίου των πόνων και των 
επιθυµιών, δεν θα χρειαζόµασταν φυσική επιστήµη.  

Αν εξετάσουµε προσεκτικά όλα αυτά, θα 
εξακριβώσουµε την αιτία της ταραχής και του φόβου. Έτσι θα 
απαλλαγούµε γενικά  από τους φόβους, ερµηνεύοντας σωστά 
τα ουράνια φαινόµενα και τα άλλα συµπτώµατα, αυτά που 
γεµίζουν µέγιστους φόβους τους ανθρώπους. 

∆εν πρέπει να νοµίζουµε πως η κίνηση, η αλλαγή στην 
κατεύθυνση, η έκλειψη, η ανατολή, η δύση και τα παρόµοια 
φαινόµενα στα ουράνια σώµατα γίνονται µε την ενέργεια 
κανενός». 

Στην ερµηνεία των φαινοµένων πρέπει να 
προχωρήσουµε έχοντας ξεκαθαρισµένο το βασικό, πως ο 
κόσµος στην ουσία του είναι υλικός και πως όλα εδώ κάτω 
καθώς και πάνω από τα κεφάλια µας γίνονται µε συνδυασµό 
των ατόµων, χωρίς να µπαίνουν στη µέση µυστικές δυνάµεις. 

 

ΠΑΘΗ (ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ) 

Οι αισθήσεις και τα πάθη είναι άµεσες αντιλήψεις, οι 
αισθήσεις του εξωτερικού κόσµου και τα πάθη του 
οργανισµού µας. Τα πάθη είναι δύο κατά τον Επίκουρο, η 
ευαρέσκεια (ηδονή) και η δυσαρέσκεια (πόνος), κοινά σε κάθε 
έµψυχο.  

ΠΑΡΕΓΚΛΙΣΗ   

 Παραθέτω την εισήγησή µου στο Α΄ Πανελλήνιο 
Συµπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας µε θέµα: «Η Σηµασία της 
Παρέγκλισης των Ατόµων στην οργάνωση της Ύλης». 
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Θέλοντας να εµβαθύνουµε στη διδασκαλία του 
Επίκουρου, θεωρώ σωστό να επισηµάνω τα παρακάτω. Ο 
Επίκουρος ενδιαφερόταν κύρια για τον άνθρωπο. Την 
απελευθέρωσή του από τις προλήψεις, την ευδαιµονία του, 
την χαρά της ζωής. Εποµένως συνέπεια πρώτη. Η φυσική 
φιλοσοφία δεν διαµορφώθηκε, και εδώ δανείζοµαι τα λόγια 
των Τσέλερ – Νέστλε «Hαπό την προσπάθεια του ανθρώπου 
να τρέχει γυρεύοντας στο σύµπαν τα ίχνη του λογικού τουH» 
αλλά αντίστροφα να θεµελιώσει µε φυσικά επιχειρήµατα την 
ηθική του διδασκαλία. Συνέπεια δεύτερη, πάλι λόγια των 
Τσέλερ - Νέστλε «Hο Επίκουρος δίνει σηµασία στό να 
εξηγήσει τον κόσµο µε φυσικά αίτια. HΠώς θα γίνει αυτό δεν 
πολυσκοτίζεταιH» ∆ηλαδή όπως γράφει ο Γ. Ζωγραφίδης στο 
βιβλίο του Επίκουρος Ηθική «H∆εν είναι εκπρόσωπος του 
επιστηµονικού πνεύµατος της εποχής, απεναντίας στάθηκε 
δύσπιστος απέναντι στα µαθηµατικά και τις τότε επιστήµες». 
 Αυτά έχοντας υπ’ όψιν, εύκολα γίνεται κατανοητό, ότι η 
παρακάτω επεξεργασία του θέµατός µου χρησιµοποιεί τη 
φυσική του Επίκουρου, τις έννοιες και τη γλώσσα του.  

Και πρώτα πρώτα θα ήθελα να δώσω την σηµασία της 
λέξης «παρέγκλιση», που σηµαίνει: ότι όταν ένα αντικείµενο, 
και στη συγκεκριµένη περίπτωση ένα άτοµο, κινείται, εξ αιτίας 
του βάρους του κατακόρυφα µέσα στο κενό, παράλληλα προς 
ένα άλλο άτοµο και όταν, σε ακαθόριστο σηµείο της πορείας 
του αλλάζει ανεπαίσθητα την κατεύθυνσή του, δηλαδή 
ξεφεύγει κατά τι από την κατακόρυφο και πλησιάζει το άλλο 
παράλληλα κινούµενο προς αυτό άτοµο, µε αποτέλεσµα 
κάποτε να συναντηθούν. (παρά – εν – κλίση = παρέγκλιση) ή 
σε διαφορετική περίπτωση αποµακρύνεται από το πλησίον και 
παραλλήλως κινούµενο άτοµο, πιθανότατα για να συναντήσει 
κάποιο άλλο άτοµο που κινείται και αυτό παράλληλα, τότε θα 
έχουµε την παρέκκλιση ως προς το πρώτο.(παρά – εκ – 
κλίση). 

Ο Λουκρήτιος γράφει: «HΌταν τα άτοµα φέρονται από 
το ίδιο τους το βάρος σε ευθεία γραµµή προς τα κάτω µέσα 
στο κενό, σε στιγµές ακαθόριστες και σε τόπους 
ακαθόριστους, περεγκλίνουν κάπως από την τροχιά τους, 
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τόσο µόνο, όσο που να µπορείς να πεις ότι διαφοροποιήθηκε 
η κίνησή τους. Αν δεν υπήρχε αυτή η παρέγκλιση, όλα θα 
κατευθύνονταν σαν σταγόνες της βροχής παράλληλα προς τα 
τρίσβαθα του κενού, και καµία επαφή, καµιά πρόσκρουση δεν 
θα γινόταν ανάµεσα στα αρχικά στοιχεία, κι έτσι η φύση δεν θα 
δηµιουργούσε τίποτα...».  

Ως γνωστό, ο Επίκουρος, στις ήδη υπάρχουσες από 
τον ∆ηµόκριτο φυσικές ιδιότητες των ατόµων, δηλαδή το 
σχήµα και το µέγεθος, πρόσθεσε το βάρος. 

Εφ’ όσον λοιπόν έχει επιλέξει να δώσει έµφαση στο 
βάρος του ατόµου, ως µία από τις πιο σηµαντικές και 
πρωταρχικές φυσικές ιδιότητες του, επόµενο ήταν, να θέσει 
αξιωµατικά αυτήν την ιδιότητα ως αρχή της κίνησης. ∆ηλαδή 
την κάθετη κίνηση µέσα στο κενό εξ αιτίας του βάρους του. Το 
αποτέλεσµα της αρχικής κίνησης των ατόµων σαν βροχή µε 
όλα τα άτοµα να πέφτουν µέσω του κενού µε την ίδια 
ταχύτητα, ασχέτως του βάρους τους, δεν δηµιουργεί από µόνο 
του κόσµο. ∆ιότι, για να συγκρουσθούν τα άτοµα και να 
σχηµατίσουν µεγαλύτερα σύνθετα σώµατα απαιτείται µία 
επιπλέον κίνηση.  

Ο Επίκουρος στο σηµείο αυτό εισηγήθηκε την 
παρέγκλιση για να εξηγήσει δύο πράγµατα, αφενός µεν την 
δηµιουργία του κόσµου και τον τρόπο που οργανώνεται η ύλη 
αφ’ ετέρου δε να ξεφύγει από την αναγκαιότητα, δηλαδή τον 
ντετερµινισµό του ∆ηµόκριτου, ώστε να επιτρέψει στον 
άνθρωπο την ελευθερία της βούλησης. 

Κατά τον Επίκουρο η απόκλιση αυτή των ατόµων δεν 
είναι προϊόν κάποιας εξωτερικής αιτίας ή συνέπεια µιας 
αλλαγής, που σηµειώθηκε µέσα στα ίδια τα αποκλίνοντα 
άτοµα, αλλά πρόκειται για µία εντελώς αναίτια εκδήλωση. 
Βάσει δε της τυχαίας αυτής συµπεριφοράς των ατόµων ο 
Επίκουρος επιχείρησε να ερµηνεύσει την ελευθερία της 
βούλησης του ανθρώπου, και να γίνει έτσι ο πρώτος 
ιντετερµινιστής φιλόσοφος, ο οποίος απέκρουσε την 
αιτιοκρατία του Αβδηρίτη φιλοσόφου. 

Η αιτία της δηµιουργίας του σύµπαντος κατά τον ιδρυτή 
του Κήπου, δεν είναι µία έξω απ’ αυτό υπερκόσµια δύναµη, 
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αλλά η ΠΑΡΕΓΚΛΙΣΗ, η οποία δηµιουργείται κατά την κίνηση 
των ατόµων στο κενό.  
 Ο Επίκουρος απέρριψε στην προκειµένη περίπτωση 
την άποψη περί θείας πρόνοιας και αντιτάχθηκε σε κάθε 
είδους φόβο που προκαλεί η πεποίθηση ότι τα πάντα 
προέρχονται από κάποιες υπερκείµενες – µεταφυσικές 
δυνάµεις. 
 Όλα τα σώµατα και τα όντα, λοιπόν, γεννιούνται από 
τους συνδυασµούς που παράγονται µέσα από µία ατελείωτη 
σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων που έχουν προκληθεί από τις 
άστατες παρεγκλίσεις των ατόµων. Μία διαδικασία γίγνεσθαι  

Συνεπώς, δεν θα µπορούσε να υπάρξει κανένας 
φυσικός κόσµος, εάν δεν υπήρχαν τα παρεγκλίνοντα άτοµα, 
δεν θα προέκυπτε καµιά διαδικασία γίγνεσθαι και θα υπήρχε 
µόνο µία µονότονη και αδιάκοπη βροχή ατόµων µέσα στο 
διάστηµα.  

Βάσει όλων των ανωτέρω, εκείνο που θέλω να 
υπογραµµίσω, είναι, ότι ο Επίκουρος θα µπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως ο πρώτος «χηµικός» που εξήγησε τον 
σχηµατισµό των χηµικών ενώσεων. Εάν βασιζόταν στην 
κάθετη και παράλληλη πτώση των ατόµων, τότε τα άτοµα δεν 
θα συγκρούονταν µεταξύ των και εποµένως δεν θα 
δηµιουργούσαν νέες ενώσεις. Τουναντίον µε την παρέγκλιση, 
συγκρούονται και έτσι εξηγείται η δηµιουργία νέων σωµάτων 
και ενώσεων. ∆υστυχώς η πολύ σηµαντική αυτή επινόηση του 
Επίκουρου, δεν έχει δηµοσιοποιηθεί και ελάχιστοι θεωρούν και 
εξηγούν διάφορα φαινόµενα βάσει της επικούρειας 
φιλοσοφίας. 

Μόνο στον εικοστό αιώνα, για πρώτη φορά µετά τον 
Επίκουρο, υποστηρίχθηκαν από την µικροφυσική, θέσεις 
ανάλογες µε την παρέγκλιση, θέσεις στηριγµένες σε 
εργαστηριακές παρατηρήσεις της συµπεριφοράς των 
υποατοµικών σωµατιδίων, οι οποίες ανατρέπουν την αρχή της 
µηχανικής αιτιότητας και έγιναν αυτές το έναυσµα για την 
θεωρία της απροσδιοριστίας του Χάιζεµπεργκ.  

Η Επικούρεια παρέγκλιση πολεµήθηκε σκληρότατα 
από πολλούς φιλοσόφους της ελληνιστικής εποχής και ιδίως 
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από τον Κικέρωνα, ο οποίος µάλιστα αναφέρει ότι ο 
Επίκουρος κατέφυγε σε ένα ψέµα για να δικαιολογήσει τις 
αµοιβαίες συµπλοκές, συνδέσεις και προσκολλήσεις των 
ατόµων. 

Η παρέγκλιση, δηλαδή η αµυδρή αυτή απόκλιση της 
κίνησης των απειροελάχιστων σωµατιδίων της ύλης, είναι και 
η γενεσιουργός αιτία της δηµιουργίας του κόσµου και ο 
Επίκουρος είναι ο πρώτος «χηµικός» που εξήγησε 
επιστηµονικά τον τρόπο που σχηµατίζεται και οργανώνεται η 
ύλη, µέσα στο σύµπαν. 
 

ΠΟΝΟΣ 

Πόνος είναι η αποδιοργάνωση της φυσικής 
ισορροπίας. Η απουσία πόνου είναι ή ύψιστη µορφή 
σωµατικής ηδονής. Πόνος προκαλείται από την  έλλειψη των 
αγαθών, αλλά µάλλον  υφίσταται κανείς ανώφελο πόνο 
εξαιτίας κάποιας µαταιοδοξίας.  

Η ανεκπλήρωτη φυσική και αναγκαία επιθυµία 
προκαλεί πόνο.  

Για τον πόνο µας λέει ο Πλούταρχος ότι οι 
Επικούρειοι έλεγαν ότι οι δυνατοί πόνοι φεύγουν 
σύντοµα, ενώ οι µακροχρόνιοι δεν είναι δυνατοί. 

ΠΡΟΛΗΨΗ  

Την πρόληψη την θεωρούν κάτι σαν σύλληψη του νου, 
ή ορθή γνώµη ή έννοια, ή γενική ιδέα αποθηκευµένη στο 
µυαλό είναι δηλαδή η ανάµνηση κάποιου πράγµατος έξω από 
εµάς, που µας έχει παρουσιαστεί επανειληµµένα. Για 
παράδειγµα, τέτοιας λογής είναι ο άνθρωπος: Απ τη στιγµή 
δηλαδή που θα ειπωθεί η λέξη άνθρωπος, αµέσως, µε βάση 
την πρόληψη, παρουσιάζεται στη νόηση η εικόνα του 
σύµφωνα µε τα προηγούµενα δεδοµένα των αισθήσεων. 
Εποµένως, η πρωταρχική σηµασία που έχει αποδοθεί σε 
κάθε λέξη είναι ξεκάθαρη. Και δεν θα ρωτούσαµε για κάτι που 
προηγουµένως δεν έχουµε γνωρίσει. Λόγου χάρη, ρωτάµε, 
«άλογο είναι αυτό που στέκεται εκεί πέρα ή βόδι;» Θα πρέπει 
να µας είναι ήδη γνωστές, µε βάση την πρόληψη, οι µορφές 
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του αλόγου και του βοδιού. ∆εν θα µπορούσαµε να 
ονοµάσουµε κάτι, αν προηγουµένως δεν γνωρίζαµε, 
σύµφωνα µε την πρόληψη, τη µορφή του. Οι προλήψεις, 
εποµένως, είναι  πράγµατα αυταπόδεικτα. Και µια γνώµη µας 
πάντα εξαρτάται από κάποια προηγούµενη αυταπόδεικτη 
έννοια στην οποία αναφερόµαστε πώς ξέρουµε, λ.χ., αν 
ετούτο το ον είναι άνθρωπος;  

Ο Κικέρων µιλώντας για τις προλήψεις των θεϊκών 
όντων που έχουν όλοι οι άνθρωποι, τις περιγράφει ότι είναι γι’ 
αυτόν έµφυτες ιδέες. Μπορεί να διερωτηθεί κανείς αν µία 
τέτοια εξήγηση καταλήγει να µη λαµβάνει υπ’ όψη της τις 
υλιστικές προθέσεις του Επίκουρου, στο µέτρο που 
παραδέχεται ότι ενδεχοµένως να υπάρχουν ιδέες στο 
ανθρώπινο πνεύµα πριν από οποιαδήποτε εµπειρία των 
αισθήσεων. 

∆εν µπορεί κανείς να ερευνά ούτε να σκέπτεται χωρίς 
την πρόληψη Επειδή όµως αυτή είναι προϊόν αίσθησης 
πρέπει να επιβεβαιωθεί από αίσθηση διαφορετικά 
εξακολουθούµε να παραµένουµε σε υποθετικά 
συµπεράσµατα και κινδυνεύουµε καταποντισθούµε σε µία 
πλανεµένη αντίληψη. 

Από την παρούσα αίσθηση θα προέλθει η 
επιµαρτύρηση ή η αντιµαρτύρηση. Επιµαρτύρηση είναι η 
δια της εναργείας αντίληψη ότι το υποτιθέµενο πράγµα είναι 
πράγµατι αυτό που υποθέσαµε. Π.Χ. ο Πλάτων πλησιάζει 
ερχόµενος από µακριά, από την απόσταση στην οποία 
βρίσκοµαι υποθέτω ότι πρόκειται για τον Πλάτωνα, όταν έλθει 
πλησιέστερα γίνεται περισσότερο βέβαιο ότι είναι πράγµατι ο 
Πλάτων και όταν πλέον έρθει τόσο κοντά που µπορώ να 
διακρίνω τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, γίνεται τότε η 
επιµαρτύρηση από την ίδια την ενάργεια του πράγµατος.  

Για να εξηγήσει ο Επίκουρος και µία Τρίτη έννοια, 
χωρίζει τα πράγµατα σε δύο κατηγορίες σε εκείνα που 
µπορούν να ειδωθούν εκ του σύνεγγυς (τα πρόδηλα) και σ’ 
εκείνα που για διαφόρους λόγους είναι πιο απόµακρα και 
ασαφή (τα άδηλα). Τέτοια είναι τα ουράνια σώµατα, που δεν 
µπορούν να ειδωθούν παρά από απόσταση, καθώς και οι 
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φυσικές εκείνες οντότητες όπως τα άτοµα και το κενό, τα 
οποία δεν µπορούµε να γνωρίσουµε άµεσα µέσω των 
αισθήσεων.» 

∆ίπλα όµως από την επιµαρτύρηση και αντιµαρτύρηση 
ο Επίκουρος εισάγει και µία τρίτη έννοια την ουκ 
αντιµαρτύρηση  Η ουκ αντιµαρτύρηση είναι ο σύνδεσµος που 
συνάπτει σ’ αυτό που παρουσιάζεται ως εναργές µία γνώµη 
µη σχετική µε ένα πράγµα αόρατο (άδηλο). Π.χ. Ο Επίκουρος 
λέγει ότι το κενό, πράγµατι αόρατο, υπάρχει και το 
αποδεικνύει µε το εναργές γεγονός της κίνησης. Πράγµατι, αν 
το κενό δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε ούτε κίνηση, διότι το εν 
κινήσει πράγµα θα έχει γύρω του χώρο για να κινηθεί. Η 
ενάργεια της κίνησης δεν αντιµαρτυρεί το εν προκειµένω 
άδηλον πράγµα. Η επιµαρτύρηση και η αντιµαρτύρηση είναι 
τα κριτήρια του αληθούς πράγµατος ενώ η ουκ αντιµαρτύρηση 
και η αντιµαρτύρηση τα κριτήρια του ψεύδους. 

Με τον ίδιο συλλογισµό ο Λουκρήτιος θα αποδείξει ότι 
τα στοιχεία των σωµάτων µπορούν να υπάρχουν µολονότι 
δεν γίνονται αντιληπτά µε τις αισθήσεις. 
 

ΣΟΦΟΣ – ΣΟΦΙΑ  
Σοφία είναι η κατοχή της γνώσης. Το σοφό είναι σαφές 

και το σαφές αληθές. 
Η σοφία δεν υποτάσσεται στη θρησκευτική πίστη, που 

είναι η εµµονή στο δόγµα.  
Για τον Επίκουρο δεν υπάρχουν διαβαθµίσεις στη 

σοφία, κανείς στοχαστής δεν είναι ανώτερος από έναν άλλο  
«Την σοφία δεν γίνεται να την µεταδώσουµε παντού 

για το λόγο ότι δεν είναι όλοι σε θέση να τη δεχθούν. Αν 
υποθέσουµε ότι αυτό είναι δυνατό, τότε αληθινά ο τρόπος 
ζωής των θεών θα περάσει στους ανθρώπους. Γιατί τα πάντα 
θα είναι γεµάτα δικαιοσύνη και φιλαλήθεια και δεν θα έχουµε 
ανάγκη από τείχη ή νόµους ή όλα εκείνα που µηχανευόµαστε 
ο ένας για τον άλλον» (∆ιογένης Οινοανδέας).  
 

ΣΦΑΛΜΑ  
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Η απόκλιση της αλήθειας. Για τα σφάλµατα φταίει η µη 
ορθή ανθρώπινη κρίση. Τα σφάλµατα δεν οφείλονται στο ότι ή 
αίσθηση δεν αληθεύει, αλλά στο ότι ο νους δεν ερµηνεύει 
σωστά τα δεδοµένα που παρέχει η αίσθηση. 
 

ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ 

 Η συνοπτική προτροπή τεσσάρων συµβουλών 
των Επικούρειων για την επίτευξη της ευτυχισµένης 
ζωής. Η τετραφάρµακος συµβουλή θέλει να απαλλάξει 
τον άνθρωπο από τις φοβίες του και να κατανοήσει ότι 
µπορεί να ζήσει φυσική ζωή µε λίγα . Είναι η εξής: «Ο 
θεός δεν είναι επίφοβος, ο θάνατος δεν προκαλεί 
ανησυχία, το καλό κερδίζεται εύκολα και το κακό 
αντέχεται εύκολα». 
 

ΤΥΧΗ  

Η τύχη δεν είναι κανένας θεός, όπως πιστεύουν 
µερικοί, γιατί ο θεός δεν κάνει τίποτε άτακτα. 

Η τύχη κατά τον Επίκουρο δεν πρέπει να ταυτιστεί µε 
ότι µάς είναι άγνωστο ως προς τα αίτιά του. Η τύχη είναι 
αντικειµενική µε την έννοια ότι οι εξελίξεις προκύπτουν 
περισσότερο από την πιθανότητα παρά από την 
αναγκαιότητα. Έτσι ο φιλόσοφος ανοίγει το δρόµο για µία πιο 
εύκαµπτη κατανόηση του νόµου που κυβερνά το σύµπαν.  

«Η φύση µας διδάσκει να θεωρούµε µικρά τα όσα µας 
φέρνει η τύχη, επίσης, µας διδάσκει, όταν είµαστε τυχεροί να 
µην αγνοούµε την ατυχία, αλλά κι όταν δυστυχούµε να µην 
υπερεκτιµούµε την καλοτυχία και  να δεχόµαστε ατάραχοι τα 
καλά που µας φέρνει η τύχη, αλλά και να είµαστε 
προετοιµασµένοι να αντιταχθούµε σε όσα µας φαίνονται κακά, 
ακόµα, µας διδάσκει πως όλα όσα οι πολλοί θεωρούν καλά 
και κακά είναι εφήµερα και πως η σοφία δεν έχει απολύτως 
τίποτα κοινό µε την τύχη» (Προς Μαρκέλλαν Πορφύριος). 

Ο Επίκουρος δε θεοποιεί την τύχη και φυσικά 
απορρίπτει τη µαντική και διαφωνεί µε την έννοια της 
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Ειµαρµένης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει µόνο  αναγκαιότητα, 
αλλά και τυχαιότητα. Όταν κάποιος κατανοήσει ότι η 
Ειµαρµένη είναι πλάνη, θα καταλάβει ότι η µαντική δεν έχει 
στήριγµα. 
 

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΝΟΙΑΣ 
Παρακάτω παραθέτω την άποψη του φίλου ∆ηµήτρη 

Άλτα όπως την εξέφρασε στο σπουδαστήριο του κήπου της 
Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 2012. 

Οι φανταστικές επιβουλές της διανοίας αποτελούν το 
τέταρτο γνωσιολογικό κριτήριο του Επικούρειου Κανόνα, που 
κατά τον ∆ιογένη τον Λαέρτιο προστέθηκε από τους 
Επικούρειους αλλά όχι από τον ίδιο τον Επίκουρο.  

Είναι αλήθεια όµως ότι ο όρος έστω και ελαφρά 
παραλλαγµένος αναφέρεται από τον ίδιο τον ∆άσκαλο στην 
προς Ηρόδοτο  επιστολή.  

Θεωρώ χρήσιµο να αναφέρω τα σχετικά αποσπάσµατα 
από την προς Ηρόδοτο επιστολή µε τον κίνδυνο να γίνω 
κάπως κουραστικός.  

« Θα πρέπει οπωσδήποτε να στηριζόµαστε στις 
αισθήσεις µας και δίχως άλλο στην άµεση αντίληψη του νού 
είτε σε κάποιο άλλο κριτήριο καθώς και στα υπάρχοντα 
συναισθήµατα  ώστε να έχουµε µία βάση για να βγάζουµε 
ασφαλή συµπεράσµατα και για τα προσµένοντα επιβεβαίωση 
και για τα µη προφανή ». 

« Πρέπει να δεχτούµε ότι κάτι από τον εξωτερικό κόσµο 
έρχεται µέχρις εµάς ώστε να βλέπουµε τις µορφές και να τα 
κατανοούµε, γιατί τα εξωτερικά δεν θα αποτύπωναν την φύση 
τους καθώς και εκείνη του χρώµατος και της µορφής τους 
διαµέσου του αέρα που υπάρχει ανάµεσα σε αυτά και εµάς, 
ούτε διαµέσου των ακτίνων και των οποιωνδήποτε ρευµάτων 
που εκπέµπονται από εµάς προς εκείνα, έτσι ώστε να 
δεχόµασταν ότι από τα πράγµατα έρχονται προς εµάς κάποια 
οµόχρωµα ή οµοιόµορφα είδωλα µε µέγεθος προσαρµοσµένο 
στην όραση ή την διάνοιά µας µε µεγάλη ταχύτητα ». 

« Η παράσταση λοιπόν που θα λάβουµε είτε µε την 
διάνοια είτε µε τις αισθήσεις σαν µορφή ή σάν βασικές 
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ιδιότητες, είναι η ίδια η µορφή του στερεού σώµατος που 
προκύπτει από την ακολουθία πυκνώσεων και αραιώσεων του 
ειδώλου, καθώς και από το απόθεµα των ειδώλων του 
σώµατος ». 

« Η οµοιότητα λοιπόν των παραστάσεων που βλέπουµε 
ή στον ύπνο µας ή µέσω άλλων επιβολών της διανοίας ή 
των λοιπών κριτηρίων µε τα ονοµαζόµενα όντα και αληθινά 
δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί εάν δεν υπήρχαν εκείνα µε τα 
οποια θα µπορούσαµε να τις  αντιπαραβάλουµε ( τα είδωλα ) 
». 

Από τον ∆ιογένη τον Οινοανδέα πληροφορούµαστε 
επίσης την προς την Μητέρα επιστολή του Επίκουρου όπου 
προσπαθεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες της απο τους 
εφιάλτες που έχει σχετικά µε τον γιο της: 

«....εσύ πρέπει να κάνεις για τα ζητήµατα αυτά 
προσεκτικές και βέβαιες σκέψεις. Γιατί πράγµατι οι 
παραστάσεις όσων δεν είναι παρόντα στην όρασή µας, όταν 
φτάνουν στην ψυχή την γεµίζουν µε τον µεγαλύτερο φόβο. Αν 
όµως ξανασκεφτείς ψύχραιµα το όλο ζήτηµα, θα καταλάβεις 
οτι οι παραστάσεις αυτές είναι εντελώς ίδιες µε τις 
παραστάσεις των παρόντων ( των αισθητών). Γιατί αν και δεν 
συλλαµβάνονται µε τις αισθήσεις αλλά από τον νου έχουν 
µέσα τους την ίδια δύναµη (αλήθεια) ως προς τα µη παρόντα, 
που έχουν και ως προς τα παρόντα. 

∆εν είναι εύκολο δεδοµένης της ανεπάρκειας των 
υπαρχουσών πηγών να γίνει εύκολα κατανοητός ο όρος    « 
φανταστικές επιβουλές της διανοίας ».  Οι εξηγήσεις που 
έχουν δοθεί µε επικρατούσες εκείνη του Bailey ( ενορατική 
σύλληψη του νου ) και του Sedley ( Εστίαση της σκέψης σε 
µία εντύπωση ) παραµένουν κατά την γνώµη µου αρκετά 
ασαφείς και δυσνόητες.  Για τον λόγο αυτό ας µου επιτραπεί 
να ακολουθήσω και εγώ το ολισθηρό και επικίνδυνο µονοπάτι 
της εικασίας, έχοντας όµως σαν εφόδια την ίδια την πλεόναχο 
λογική του Επίκουρου και την επαγωγική του µέθοδο.  

Μελετώντας προσεκτικά τα προαναφερθέντα εδάφια 
καταλήγει κανείς στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για 
παραστάσεις που εντυπώνονται στον νου, χωρίς την 
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µεσολάβηση των γνωστών Αριστοτελικών αισθήσεων. Είναι 
µέσα στα πλαίσια της «πλεόναχου» λογικής του ∆άσκαλου να 
υποθέσουµε, ότι πιθανολογεί την ύπαρξη και άλλων 
αισθήσεων πλην των πέντε γνωστών, ή ότι θεωρεί την ίδια την 
διάνοια αισθητήριο όργανο. Και αυτό για να εξηγήσει 
φαινόµενα όπως τα όνειρα, τα οράµατα, τις κοινές πεποιθήσεις 
των ανθρώπων σε έννοιες όπως οι Θεοί, ακόµα και φαινόµενα 
όπως η διαίσθηση ή τα οράµατα των παρανοϊκών.  

Θα πρέπει ίσως εδώ να υπενθυµίσουµε για να µην 
ακολουθήσουµε λάθος δρόµο, ότι ο Επίκουρος αγνοεί το 
υποσυνείδητο. Γι αυτόν όλα τα παραπάνω προκαλούνται από 
υλικά είδωλα που προέρχονται έξω από τον άνθρωπο και µε 
τον α ή β τρόπο προσλαµβάνονται και εντυπώνονται στην 
διάνοια δηµιουργώντας παράσταση.  

Κάνοντας χρήση της επαγωγικής µεθόδου του 
∆ασκάλου εφ’ όσον οι γνωστές αισθήσεις δηµιουργούν 
αληθείς παραστάσεις κατ’ αναλογία και οι ασαφείς αισθήσεις ή 
η διάνοια ως αισθητήριο, δηµιουργούν και αυτές αληθείς 
παραστάσεις. Όµως ενώ υφίσταται παραστατό το αντικείµενο 
παραµένει συνήθως ασαφές. Η ενάργεια απουσιάζει και την 
σχέση της υποκειµενικής προς την αντικειµενική αλήθεια 
καλείται να ξεκαθαρίσει η εµπειρία. Οι παραστάσεις αυτές 
δηλαδή θα πρέπει να υποβάλλονται όπως άλλωστε και τα 
υπόλοιπα κριτήρια της αλήθειας στην δοκιµασία της 
επιµαρτύρησης και µη αµφισβήτησης ή αντιµαρτύρησης και 
αµφισβήτησης µε βάση την εµπειρία.   

Όµως προχωρήσαµε πολύ στο ανασφαλές µονοπάτι της 
εικασίας µε το ελαφρυντικό πάντως ότι πατήσαµε πάνω στο 
στέρεο έδαφος της Επικούρειας διδασκαλίας. Ίσως κάποτε νέα 
στοιχεία να καταστήσουν εναργέστερη την γνώση και να 
συµβάλλουν στην επιµαρτύρηση και µη αµφισβήτηση, ή την 
αντιµαρτύρηση και αµφισβήτηση των προαναφερθέντων. Έως 
τότε δεν µπορούµε παρά να   αρκεστούµε στην κατάσταση του 
προσµένοντας.   
 

ΦΙΛΙΑ   
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Στην αρχαιότητα ονοµαστότερη από κάθε άλλη, ακόµα 
και από την πυθαγόρεια, έγινε η Επικούρεια φιλία και η ουσία 
της είναι από τις γνησιότερα ανθρώπινες και ανθρωπιστικές.  

Αποτελεί αφ’ εαυτής σοφία και µάλιστα ανώτερη 
µορφή αυτής, αφού θεωρείται αγαθό, όχι απλά νοητό, αλλά 
αθάνατο. Ο γενναίος (ανώτερος άνθρωπος) απασχολείται µε 
τη σοφία και τη φιλία. Από αυτά το ένα είναι θνητό και το άλλο 
αθάνατο, καθώς χαρίζει ευτυχία παρόµοια µε εκείνη που 
απολαµβάνουν οι Αθάνατοι Θεοί. Οι φιλίες είναι λοιπόν 
ωφέλιµες καταστάσεις για τον γαλήνιο βίο αλλά και ένας 
αυτοσκοπός. 

Ο ίδιος ο Επίκουρος λέει, όπως µας αναφέρει ο 
Κικέρων, πως απ’ όλα τα πράµατα που η σοφία ετοίµασε για 
να κάνει τη ζωή ευτυχισµένη, τίποτε δεν είναι µεγαλύτερο, 
τίποτε γονιµότερο, τίποτε πιο ευχάριστο από τη φιλία. Αυτό το 
έδειξε όχι µόνο µε τα λόγια, παρά πολύ περισσότερο µε τη 
ζωή, τις πράξεις και το ήθος του. 

Στον Κήπο, η φιλία, αποτελούσε βασική πρακτική του 
καθηµερινού βίου. Μια πρακτική που κατά τους επικριτές του 
Επίκουρου, έφτανε πολλές φορές στα όρια λατρείας ή 
κολακείας (π.χ. ο Πολύστρατος και ο Ιπποκλείδης γεννήθηκαν 
την ίδια ηµέρα, µαθήτευσαν µαζί στον Κήπο, ένωσαν τις 
περιουσίες τους και πέθαναν την ίδια ηµέρα [Τιβέριος 
Βαλέριος Μάξιµος]).  

Η φιλία στην οποία αναφέρεται ο Επίκουρος είναι κάτι 
παραπάνω από απλή φιλία, είναι η φιλία και αγάπη µεταξύ 
συντρόφων Επικούρειων που µοιράζονται την πεποίθηση ότι 
το ποιο σηµαντικό πράγµα στην ζωή είναι το να βρίσκονται 
µαζί και να µελετούν την πραγµατική φιλοσοφία. Η αναζήτηση 
φίλων, εποµένως, και η αναζήτηση οµοϊδεατών πάνε µαζί. 

Η φιλία, χωρίς να ταυτίζεται µε το συµφέρον, είναι 
απαραίτητο να στηρίζεται στο αµοιβαίο συµφέρον. 

«Όσοι έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν πρώτ’ απ’ 
όλα την ασφάλεια στην συµβίωση µε τους οµόφρονες τους, 
αυτοί περνούν την πιο ευτυχισµένη ζωή, επειδή έχουν ο ένας 
τον άλλον το στερεότερο στήριγµα. Και αφού χαρούν τα 
αγαθά της πιο στενής οικειότητας, δε θρηνούν σαν κάτι 
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ανεπανόρθωτο τον πρόωρο θάνατο εκείνου που φεύγει πριν 
απ’ αυτούς» (∆ιογένης Λαέρτιος). 

Η φιλία σέρνει το χορό γύρο από την οικουµένη και 
σαν κήρυκας προσκαλεί όλους µας να σηκωθούµε για να 
χαρούµε τη µακαρισµένη ζωή. 
 Ακολουθεί παρακάτω η εισήγηση του ∆ηµήτρη Άλτα 
µέλους του κήπου της Θεσσαλονίκης στο Α΄ Πανελλήνιο 
Συµπόσιο επικούρειας Φιλοσοφίας µε θέµα «Η φιλία στον 
Επίκουρο  

Ών η σοφία παρασκευάζεται εις την όλου βίου 
µακαριότητα πολύ µέγιστόν εστί η της φιλίας κτήσις. ( από όλα 
τα µέσα που επινόησε η σοφία για την επίτευξη της ευτυχίας 
το µεγαλύτερο είναι η απόκτηση φίλων). 

Ο γενναίος, περι σοφίαν και φιλίαν µάλιστα γίγνεται, ών 
το µέν θνητόν αγαθόν, το δέ αθάνατο.( ο ανώτερος άνθρωπος 
επιδιώκει πάντοτε την σοφία και την φιλία, εξ αυτών το µεν 
είναι θνητό αγαθό το δε αθάνατο.) 

Η φιλία περιχορεύει την οικουµένη κηρύττουσα δή πάσιν 
ηµίν εγείρεσθαι επι τον µακαρισµόν.( Η φιλία σέρνει τον χορό 
ολόγυρα  στην οικουµένη καλώντας µας να ξυπνήσουµε για 
χάρη της ευτυχίας.) 

Η κοµβική σηµασία της φιλίας στην επικούρεια 
φιλοσοφία, είναι κάτι παραπάνω από εµφανής στα   
παραπάνω παραθέµατα από τις Επικούρειες ∆όξες, που µας 
διέσωσε ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος και την Επικούρου 
προσφώνηση. 

Ο µακάριος βίος είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την 
απόκτηση φίλων γιατί αυτό πάνω από όλα εξασφαλίζει το  
αγαθό της ασφάλειας, συµβάλλει στην αταραξία της ψυχής 
εξασφαλίζοντας διαρκή και σταθερή ηδονή ενώ προσφέρει 
στήριγµα και παρηγοριά στις δυσκολίες της ζωής, την 
αρρώστια και τον πόνο καθιστώντας το δεινό ευεκκαρτέριτον. 

Η φιλία κατά τον Επίκουρο έχει σαφώς ωφελιµιστικό 
υπόβαθρο αλλά αυτό δεν θα πρέπει να µας προκαλεί αρνητικά 
συναισθήµατα. Ο ωφελιµισµός εδώ δεν έχει κανένα στοιχείο 
εκµετάλλευσης του άλλου και είναι απόλυτα ανταποδοτικός. 
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«Αυτοί δε δήπου λέγουσιν ως το εύ ποείν ήδιόν εστι του εύ 
πασχειν.»       ( Ότι ούδ΄ηδέως ζήν εστι κατ΄Επίκουρον. ) 
όπως µας διασώζει ο Πλούταρχος που κάθε άλλο παρά 
συµπαθεί τον Επίκουρο. Άλλωστε η Φιλία πέρα από το 
ωφελιµιστικό κίνητρο για τους επικούρειους αποτελεί από 
µόνη της Αρετή και σκοπό της ζωής και θεµελιώδες συστατικό 
της φιλοσοφίας τους. Οι επικούρειοι  προβιβάζουν την φιλία σε 
Αρετή ισάξια των τεσσάρων λοιπών παραδοσιακών 
αρχαιοελληνικών Αρετών δηλαδή της φρόνησης, της 
εγκράτειας, της ανδρείας και της δικαιοσύνης.  

Βέβαια ο Επίκουρος συνιστά και στην επιδίωξη της 
φιλίας την επιβολή της φρόνησης. ∆έν προκρίνει ούτε αυτούς 
που ρέπουν στην επιφανειακή χωρίς προϋποθέσεις  φιλία, 
ούτε τους πολύ δύσκολους και καχύποπτους. Αξίζει όµως 
κανείς να τολµά να διακινδυνεύει πράγµατα, προκειµένου να 
αποκτήσει φίλους.  Θα πρέπει εκείνος πρώτος να τείνει το χέρι 
και εκείνος πρώτος να προσφέρει την φιλία και την βοήθειά 
του προκειµένου να κερδίσει την εµπιστοσύνη του άλλου. 

Ο Επίκουρος µας συµβουλεύει να προσέχουµε, να µην 
εκµεταλλευόµαστε τους φίλους µας, αλλά και να 
προσβλέπουµε στην βοήθειά τους όταν χρειαστεί δίνοντάς 
τους την χαρά της προσφοράς και την αίσθηση ότι αποτελούν 
σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µας. Εάν δεν καταφέρουµε να 
κρατήσουµε το µέτρο, τότε το λουλούδι της φιλίας θα µαραθεί. 
Το µεγαλύτερο άλλωστε κέρδος στην επικούρεια φιλία και 
βασικό στοιχείο της νέας κοινωνικής συνοχής που ο 
Επίκουρος προσπαθεί να οικοδοµήσει σε µια εποχή 
κοινωνικής αποσάθρωσης, τόσο όµοιας µε την δική µας, είναι 
το αίσθηµα της ασφάλειας που µας δίνει η βεβαιότητα ότι οι 
φίλοι µας θα προστρέξουν στα δύσκολα και όχι τόσο αυτή καθ’ 
αυτή η βοήθεια που θα µας προσφέρουν. Είναι επίσης το 
αίσθηµα ότι και εµείς αποτελούµε σηµαντικά πρόσωπα στην 
ζωή άλλων ανθρώπων. 

Ο επικούρειος του διαλόγου στο έργο De finibus του 
Κικέρωνα Τορκουάτος, αφού αναφερθεί στην σπουδαιότητα 
της φιλίας στην Επικουρική Σχολή συνεχίζει ως εξής:  
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“Όπως η αρετή έτσι και η φιλία δεν µπορεί να χωριστεί 
από την ηδονή. Επειδή η µοναξιά και η ζωή χωρίς φίλους είναι 
γεµάτη επιβουλές και κινδύνους, η ίδια η λογική υπαγορεύει να 
εφοδιαστούµε µε φιλίες. Εάν τις αποχτήσουµε, ο νους 
αισθάνεται ασφάλεια. Κι όπως η εχθρότητα, ο φθόνος και η 
περιφρόνηση αντιµάχονται την ηδονή, έτσι και οι φιλίες  είναι η 
πιο πιστές εγγυήτρες και γεννήτρες ηδονής τόσο για εµάς τους 
ίδιους όσο και για τους φίλους. 

Επειδή λοιπόν δεν είναι δυνατό χωρίς φιλία να 
εξασφαλίσουµε την µακάρια ζωή, αλλά ούτε και τη φιλία να  
διατηρήσουµε παρά µόνον αν τους φίλους µας τους αγαπάµε 
σαν τον εαυτό µας καταλαβαίνουµε γιατί η αµοιβαιότητα είναι 
απαραίτητη στην φιλία και γιατί η φιλία είναι σύµφυτη µε την 
ηδονή. Αυτός είναι ο λόγος που χαιρόµαστε µε την χαρά των 
φίλων όσο και µε την δική µας και υποφέρουµε στον ίδιο 
βαθµό µε τις δυστυχίες τους. Ο Σοφός θα έχει το ίδιο 
συναίσθηµα για το καλό του φίλου του όσο και για το δικό του 
και όσο προσπαθεί για την δική του ευχαρίστηση το ίδιο 
προσπαθεί και για την ευχαρίστηση του φίλου.” 

Ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος στην περιγραφή που δίνει για τον 
επικούρειο σοφό τονίζει ότι αυτός όχι µόνο δεν θα 
εγκαταλείψει ποτέ τον φίλο του αλλά αν χρειαστεί θα δώσει και 
την ζωή του γι αυτόν. Η τελευταία αυτή θέση µπορεί ξενίζει και 
να αιφνιδιάζει κάποιον που θεωρεί τον επικουρισµό απλά µια 
εγωκεντρική-εγωιστική φιλοσοφία. Και είναι κατά µία έννοια 
αφού επικαλείται την επιθυµία του ατόµου να επιδιώκει την 
ηδονή και να αποφεύγει τον πόνο. Ο Επίκουρος θεωρεί την 
φιλοσοφία θεραπεία ψυχής που στοχεύει στην επίτευξη 
αταραξίας και ψυχικής ισορροπίας. « Όποιος έχει επιτύχει την 
αταραξία δεν προκαλεί προβλήµατα ούτε στον εαυτό του ούτε 
στους άλλους. »  λέει ο ∆άσκαλος, εποµένως είναι καλός 
φίλος και καλός πολίτης. 

Ο επικούρειος όµως εγωισµός επεκτείνεται πέρα απο το 
άτοµο και γίνεται ανταποδοτικός αλτρουισµός γιατι είναι προς 
όφελος όλων να εκτιµούµε ο ένας τα ενδιαφέροντα και τις 
ανάγκες του άλλου και να συνεργαζόµαστε στο κοινό ταξίδι 
στην ευδαιµονία. Για τους επικούρειους λοιπόν ο αλτρουισµός 
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είναι προέκταση του ατοµισµού και όχι αντίθετη έννοια όπως 
έχει επικρατήσει σήµερα να θεωρείται. 

Η φιλία έτσι γίνεται όχηµα που οδηγεί από την επιδίωξη 
της  ατοµικής  στην επιδίωξη της συλλογικής µακαριότητας και 
ευδαιµονίας. 

Επιδιώκεται λοιπόν η δηµιουργία ενός νέου κοινωνικού 
πρότυπου που επενδύει στην φιλία για να ενώσει τα µέλη του 
απορρίπτοντας τους διαχωρισµούς που βασίζονται στο φύλο, 
την καταγωγή, την κοινωνική θέση και την περιουσία. Στον 
Κήπο καταργείται πρακτικά η δουλεία και ο Επίκουρος 
συµφιλοσοφεί µε τον δούλο του Μύ. Χαρακτηριστικό δε της 
θέσης που απολαµβάνουν οι γυναίκες στον Κήπο είναι η ρήση 
του ίδιου του ∆άσκαλου όπως διασώθηκε σε µία µεσαιωνική 
συλλογή φιλοσοφικών λόγων: «Η γυνή σου αιδείσθω σε 
µάλλον και ου φοβείσθω. Ού γαρ αυτήν θεράπαιναν είληφας 
αλλά κοινωνόν του βίου».( Η γυναίκα σου πρέπει να σε 
σέβεται και όχι να σε φοβάται. ∆ιότι δεν την πήρες για 
υπηρέτρια αλλά για σύντροφο της ζωής σου ).  Η τήρηση των 
νόµων και του δικαίου, του κοινωνικού  συµβολαίου δηλαδή 
που διέπει την συµβίωση των ανθρώπων αποκτά άλλη 
δυναµική αφού κανείς δεν έχει την πρόθεση να αδικεί τούς 
φίλους του.  

Το µοντέλο αυτό αναπτύσσεται µέσα στον Κήπο σε 
αντιπαραβολή µε την παρακµάζουσα κοινωνία της Αθήνας των 
Ελληνιστικών χρόνων και την εκµαυλισµένη ∆ηµοκρατία που 
οδηγεί τον απλό   άνθρωπο στον φόβο, την καχυποψία, την 
αποµόνωση και την καταφυγή σε δεισιδαιµονίες και 
µεταφυσικές ουτοπίες προκειµένου να βρει ψυχική γαλήνη και 
να αντιµετωπίσει την καθηµερινότητα.   

Η επιδίωξη απόκτησης πλούτου, δόξας, πολιτικής 
δύναµης και επιρροής, δεν είναι για τους επικούρειους παρά 
αποτέλεσµα της µαταιοδοξίας και  ανασφάλειας του ανθρώπου 
και συνδέεται µε αντιπαραθέσεις, αντιπαλότητες, έχθρες, 
άσκοπους ανταγωνισµούς, µίσος και φθόνο που 
δηλητηριάζουν την ψυχή και την εκτρέπουν από τον σκοπό 
της που είναι η αταραξία και η γαλήνη.  Ο Λουκρήτιος στο 
ποίηµά του de rerum natura διαπιστώνει: 
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«Οι άνθρωποι θέλησαν να γίνουν ένδοξοι και δυνατοί για 
να στεριώσουν την ευτυχία τους και να περάσουν µακάρια 
ζωή µέσα στα πλούτη. Χαµένος κόπος. Οι προσπάθειες που 
κατέβαλαν να κατακτήσουν τα ανώτερα αξιώµατα έστρωσαν 
τον δρόµο τους µε κινδύνους. Στην κορυφή σαν κεραυνός 
τους χτυπά ο φθόνος και τους γκρεµίζει στα απαίσια τάρταρα. 
Γιατί ο φθόνος όπως και ο κεραυνός καίει πιο πολύ τα ύψη και 
ότι ξεπερνά το κοινό µέτρο.» 

Σε αντίθεση µε αυτή την στάση ζωής οι επικούρειοι 
προτείνουν την επιδίωξη της πραγµατικής φιλίας και µέσα από 
αυτήν στην επίτευξη της ατοµικής και συλλογικής ασφάλειας 
και ηδονής.  

Ο ίδιος ο Επίκουρος αποτέλεσε λαµπρό παράδειγµα 
φιλίας. Γλυκύς, γενναιόδωρος, ευγενικός, περιποιητικός για 
τον κόσµο γύρω του, ο λεπτοκαµωµένος και µε εύθραυστη 
υγεία ∆άσκαλος στάθηκε πάντοτε δίπλα στους φίλους του σε 
δύσκολες ώρες, µοιράστηκε µαζί τους τα λίγα κουκιά που του 
είχαν αποµείνει όταν η πείνα θέριζε την Αθήνα κατά την 
πολιορκία του ∆ηµητρίου του Πολιορκητού, όπως µας 
µαρτυρεί ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος, τους περιποιήθηκε στην 
αρρώστια τους, θρήνησε τον χαµό τους και φρόντισε τα παιδιά 
τους. 

Την τελευταία µέρα της ζωής του µέσα σε φρικτούς 
πόνους γράφει στον νεανικό του φίλο Ιδοµενέα ζητώντας να 
αναλάβει εκείνος πλέον την φροντίδα των παιδιών του 
πεθαµένου φίλου τους Μητρόδωρου. 
       Ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει: « Μάρτυρες της 
αξεπέραστης καλοσύνης του ανθρώπου αυτού προς τους 
πάντες, είναι τόσο η ίδια του η πατρίδα που τον τίµησε µε 
ορειχάλκινους ανδριάντες, όσο και οι φίλοι του, τόσο 
πολυάριθµοι σε όλες τις πόλεις που είναι αδύνατο να 
µετρηθούν, αλλά και όσοι τον γνώρισαν προσωπικά και 
γοητεύτηκαν από τις σειρήνες της διδασκαλίας του.»  

Και ο ∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης που του ενέπνευσε την 
ατοµική θεωρία έγραψε θαρρείς  για αυτόν το παρακάτω 
απόφθεγµα:  «Σοφώ ανδρί πάσα γή βατή. Αγαθής γαρ ψυχής 
πατρίς ο ξύµπας κόσµος». 
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 ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑ 

 Το µέλος του Κήπου της Θεσσαλονίκης Γιώργος 
Μεταξάς είπε σχετικά µε την φιλοπατρία στην 4η Πανελλήνια 
συνάντηση Επικουρείων στον Όλυµπο τον Ιούνιο του 2011 
και σε εκδήλωση τον Μάρτιο του 2012 στη Αλεξανδρούπολη: 

Επιθυµώ να προκαλέσω κάποιες σκέψεις σας στο θέµα 
της φιλοπατρίας. 

Κατ’ αρχήν, ας µη µπλέξουµε µε ορισµούς. 
Αν εφαρµόζαµε την Πλατωνική µέθοδο, (µέθοδο εδώ 

που τα λέµε , κάθε συστηµατικής φιλοσοφίας) θα ψάχναµε τον 
ορισµό της πατρίδας. 

Κατόπιν, τον ορισµό της φιλίας. 
Στη συνέχεια θα αναρωτιόµασταν σαν ποια έννοια 

µπορεί να περικλείει ο σύνθετος ορισµός της φιλοπατρίας.  
Θα συζητάγαµε ώρες, και αν καταλήγαµε κάπου, αυτό 

θα ήταν τόσο γενικό και ασαφές, ώστε ζήτηµα αν ήταν 
χρήσιµο. 

Ο Επίκουρος, δεν µας εξασκεί σε συστηµατικές 
λεπτολογίες . 

∆εν ενδιαφέρεται για τις έννοιες «καθ’ εαυτές», αλλά για 
το πώς οι έννοιες αυτές, νοούµενες µέσα από την εµπειρία, 
επεµβαίνουν στη ζωή µας. 

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται τις 
µεγάλες αφηρηµένες έννοιες.(π.χ. τα όνειρα, την ψυχή, τους 
θεούς, κ.λπ.). 

Αρκείται στο ότι η γνώση µας γι’ αυτά, τα αφηρηµένα, 
είναι «εναργής». (Θρίαµβος της αισθησιοκρατίας ! ). 

∆ίνει µια πρόχειρη, ΥΛΙΚΗ, ΠΑΝΤΑ , εξήγηση για τη 
φύση τους, και αυτό του φτάνει για να ξεκινήσει τους 
στοχασµούς του. 

Γιατί ο σκοπός του είναι να διαλύσει τις πλάνες και τις 
φοβικές προλήψεις που κουβαλάν οι αφηρηµένες αυτές 
έννοιες. 

Πολλά όµως είπαµε για εισαγωγή. 
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Ας ακολουθήσουµε  και εµείς τον τρόπο του ∆ασκάλου 
κι’ ας µπούµε στο θέµα µας. 

Ο Επίκουρος κατονοµάζει την φιλοπατρία ως αρετή. 
H ανάγκη που ικανοποιείται είναι η κοινωνικότητα και 

είναι φυσική ανάγκη 
Γιατί ο άνθρωπος στον Επίκουρο, και σ’ όλη την 

Ελληνική αντίληψη για τον κόσµο, ο άνθρωπος, νοείται πάντα 
σε σχέση µε το κοινωνικό του περίγυρο.  

Μυστικισµοί, εσωτερικότητες, αποκρυφισµοί, 
αποµονωτισµοί, ασκητικές, είναι ξένα και στην Ελληνική 
σκέψη, και στην Επικούρεια διδασκαλία. 

H ικανοποίηση λοιπόν της ανάγκης του ανθρώπου να ζεί 
µε τους όµοιούς του, η ικανοποίηση της ανάγκης να έρχεται σε 
επαφή µε οικεία πρόσωπα, τόπους, τρόπους συµπεριφοράς 
οικείους και αγαπηµένους, η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης 
αποφέρει ηδονικό συναίσθηµα 

Έτσι, η φιλοπατρία καταξιώνεται σαν Επικούρεια αρετή. 
Η φιλοπατρία όµως, προϋποθέτει και κάποια άλλα 

πράγµατα. 
Ακούµε το Λούκιο Τορκουάτο. 
«Το να µπαίνεις σε κόπους και να υποµένεις τους 

πόνους δεν είναι από µόνα τους ελκυστικά. Το ίδιο και η 
Ανδρεία. Όµως αποβλέπουµε σ’ αυτές τις αρετές, ώστε ζούµε 
απαλλαγµένοι από τον ψυχικό και σωµατικό πόνο. Το να 
σκύβεις το κεφάλι στον πόνο, και να τον υφίστασαι 
απελπισµένος και αδύναµος είναι ό,τι πιο αξιοθρήνητο. Αυτού 
του είδους η αδυναµία έχει κάνει τους ανθρώπους να 
προδώσουν τους γονείς τους, να προδώσουν τους φίλους, να 
προδώσουν την πατρίδα τους, και πολλούς τους έχει οδηγήσει 
σε πλήρη αυτοκαταστροφή. 

Κι’ από την άλλη, ένα δυνατό και αγέρωχο πνεύµα είναι 
τελείως απελευθερωµένο από την ανησυχία και τη θλίψηH.» 

Και παρακάτω : «Οι συλλογισµοί ετούτοι δείχνουν ότι 
δεν κατηγορούνται αυτές καθ’ εαυτές η ατολµία και η δειλία και 
δεν υµνούνται αυτά καθ’ εαυτά το σθένος και η ανδρεία. Τα 
πρώτα απορρίπτονται γιατί γεννούν πόνο. Τα δεύτερα είναι 
επιθυµητά γιατί γεννούν ηδονή.» 
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Απ’ όλα αυτά βγάζουµε ένα πόρισµα : 
Ο Επικουρισµός είναι διεθνής και πανανθρώπινος, δεν 

είναι όµως άπατρις και κοσµοπολίτης. 
Στα χρόνια που πέρασαν , οι κυρίαρχες ιδεολογίες, 

επεχείρησαν να µηδενίσουν την έννοια της πατρίδας. 
Οικονοµίστικες και οι δύο, είδαν τον άνθρωπο σαν 

µονάδα, είτε στο κοπάδι των καταναλωτών είτε στην ταξική 
πάλη. 

Και οι δυό τους πολέµησαν την έννοια της πατρίδας. «το 
χρήµα δεν έχει πατρίδα, ο ένας, οι προλετάριοι δεν έχουν 
πατρίδα, ο άλλος». 

Η Φιλοπατρία χαρακτηρίστηκε πρωτογονισµός από τους 
µεν, και µικροαστική προκατάληψη από τους άλλους. 

Όσον αφορά τις σύγχρονες «εθνοµηδενιστικές» 
διδασκαλίες, που µας γανώνουν το κεφάλι, µας έχουν δείξει το 
απαίσιο πρόσωπό τους. 

Οι πόλεµοι που σπείραν στα Βαλκάνια και στην 
Ανατολή, τα φυλετικά και θρησκευτικά µίση  που καλλιέργησαν 
για τα οικονοµικά τους, εκµεταλλευτικά συµφέροντα, δείχνουν 
την Αυτοκρατορία της Βαρβαρότητας που οικοδοµούν, όταν 
προπαγανδίζουν την Παγκοσµιοποίηση. 

Κάποιες διευκρινήσεις : 
Φιλόπατρις είναι αυτός που αγαπά και υπερασπίζεται 

την πατρίδα του, χωρίς όµως να περιφρονεί και να ταπεινώνει 
τις πατρίδες των άλλων. 

Φιλόπατρις είναι αυτός που αγαπά τις πατρώες 
συνήθειες, τον πολιτισµό της πατρίδας του. 

Όχι όµως ο µονοµανής που δεν αναγνωρίζει στις ξένες 
συνήθειες και στους ξένους πολιτισµούς όσα καλά και άξια 
έχουν. 

Κι’ αυτά είναι αυτονόητα, αν σκεφτούµε πως η 
Φιλοπατρία, σαν αρετή δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση µε 
άλλες αρετές.(εν προκειµένω µε τη Φρόνηση και τη 
∆ικαιοσύνη). 

Προτού τελειώσουµε µ’ αυτές τις σκέψεις (γιατί το θέµα 
δεν εξαντλείται), ας απαντήσουµε σε δυό ερωτήµατα. 

Και που χωράει η Οικουµενική Επικούρεια φιλία ; 
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Μα , φανερά, στη φιλία ατόµων που έχουν άρτια, 
ολόπλευρα διαµορφώσει την προσωπικότητά τους. 

Όχι άτοµα, συναισθηµατικά στερηµένα απ’ την ηδονή της 
φιλίας προς τα οικεία. Τους τόπους, τα πράγµατα, τους 
ανθρώπους, τις συνήθειες.       

Τουναντίον, οι Επικούρειοι επεκτείνουν την φιλία προς 
τους οικείους, την φιλότητα προς την πατρίδα, την επεκτείνουν 
, την πολλαπλασιάζουν και τη βαθαίνουν,  προς όλους τους 
φίλους και προς όλες τις πατρίδες. 

Αν δεν έχεις εθισθεί σε κάποια συναισθήµατα στα 
κοντινά, πως θα τα νοιώσεις για τα µακρινά ! 

∆ηλαδή, ο Επικουρισµός έρχεται όχι να ακρωτηριάσει, 
αλλά να πλουτίσει   συναισθηµατικά τον άνθρωπο. 

Η επόµενη ερώτηση :    Τι κάνουµε σήµερα ; 
Σε κάθε περίσταση, εκδηλώνουµε τη Φιλοπατρία µας. 
Ψάχνουµε, να βρούµε το δίκιο της, µέσα στην 

κερδοσκοπική κρίση, µε ∆ικαιοσύνη 
Αντιστεκόµαστε στην προσβολές και τις απειλές µε 

Ανδρεία. 
Παλεύουµε για το δίκαιο µε Φρόνηση. 
Όση προσπάθεια και όση ταραχή κι’ αν έχει ο αγώνας, 

εµείς ευτυχούµε µε την ηδονή που µας  περιέγραψε ο φίλος 
Λούκιος : 

 «Hένα δυνατό και αγέρωχο πνεύµα, τελείως 
απελευθερωµένο από την ανησυχία και τη θλίψηH» 
 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ   

Είναι αποκλειστικό µέσο για την ηθική τελείωση των 
ανθρώπων. 

Ο Επικούρειος ορισµός της φιλοσοφίας κατά τον Σέξτο 
τον εµπειρικό: «Η φιλοσοφία υπηρετεί την ζωή και έχει 
µοναδικό σκοπό όπως κάθε γνώση ή ενέργεια να φέρει την 
γαλήνη και την ευτυχία». 

«Μάταιος είναι ο λόγος του φιλοσόφου που δεν 
θεραπεύει κανένα ανθρώπινο πάθος. Γιατί, όπως η ιατρική 
δεν ωφελεί παρά µόνο αν θεραπεύσει τις ασθένειες του 
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σώµατος, έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει τίποτα παρά 
µόνο αν διώχνει τα πάθη της ψυχής»(Πορφυρίου «Προς 
Μαρκέλλαν»). 

Ο Επίκουρος προέτρεπε τους µαθητές του να 
φιλοσοφούν, είτε είναι νέοι είτε γέροι, αφού την ευδαιµονία 
όλοι την αναζητούν. Στις ανθρώπινες πράξεις, έλεγε, 
καλύτερα να πάει στραβά κάτι το οποίο βασίστηκε σε σωστή 
κρίση, παρά να πετύχει ένας σκοπός που δεν τέθηκε µε 
σωστή κρίση.  
 

 ΦΟΒΟΣ 

Το µεγάλο πρόβληµα για τον άνθρωπο σχετικά µε τον 
θάνατο είναι ο φόβος, τον οποίο νιώθει στην προοπτική του 
φυσικού του τέλους. «Το ανθρώπινο είδος είναι το µόνο που 
γνωρίζει ότι θα πεθάνει» έλεγε ο Βολτέρος. Η γνώση του 
θανάτου του δηµιουργεί στον άνθρωπο φόβο, από τον οποίο 
ορισµένοι φιλόσοφοι, προσπάθησαν να τον βοηθήσουν να 
απαλλαγεί. Ένας από αυτούς ήταν ο Επίκουρος ο Αθηναίος, ο 
ιδρυτής της σχολής του Κήπου. 

Ο βασικός σκοπός της ηθικής διδασκαλίας του 
Επίκουρου ήταν να κάνει ευτυχισµένα άτοµα, ήταν να δώσει 
στους ανθρώπους τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα όρια του 
ανθρώπινου βίου και µέσα σ’ αυτά, να απολαύσουν τη χαρά 
της ζωής. Ένα από τα πιο σηµαντικά βήµατα που πρέπει να 
κάνει λοιπόν το ανθρώπινο είδος, για να πετύχει την ποθητή σ’ 
αυτόν χαρά της ζωής, είναι να απαλλαγεί από το φόβο του 
θανάτου. 

Στη συνέχεια παραθέτω αποσπάσµατα από τα πολύ 
λίγα διασωθέντα συγγράµµατα του Επίκουρου, καθώς και 
αποσπάσµατα άλλων επικούρειων συγγραφέων που βασικό 
σκοπό έχουν την αποτροπή του φόβου του θανάτου. 

Έλεγε, λοιπόν, ο Επίκουρος: «iΝα συνηθίσεις στην 
ιδέα ότι ο θάνατος για µας είναι ένα τίποτα. Γιατί κάθε καλό και 
κάθε κακό γίνεται αντιληπτό µε τις αισθήσεις µας, όµως 
θάνατος σηµαίνει στέρηση της αίσθησης. Γι αυτό η σωστή 
εκτίµηση ότι ο θάνατος δεν σηµαίνει τίποτα για µας, µας 
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βοηθά να χαρούµε τη θνητότητα του βίου, όχι επειδή µας 
φορτώνει αµέτρητα χρόνια αλλά γιατί µας απαλλάσσει από 
τον πόθο της αθανασίας. ∆εν υπάρχει, βλέπεις, τίποτα το 
φοβερό στη ζωή του ανθρώπου που έχει αληθινά 
συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει τίποτα το φοβερό στο να µη 
ζεις. Άρα είναι ανόητος αυτός που λέει ότι φοβάται το θάνατο, 
όχι γιατί θα τον κάνει να υποφέρει όταν έρθει αλλά επειδή 
υποφέρει µε το δεδοµένο ότι θα έρθει. Γιατί ό,τι δεν σε 
στεναχωρεί όταν είναι παρόν, δεν υπάρχει λόγος να σε 
βασανίζει όσο το περιµένεις. Το πιο φρικτό, λοιπόν, από τα 
κακά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για µας, ακριβώς επειδή 
όταν υπάρχουµε εµείς αυτός είναι ανύπαρκτος, κι όταν 
έρχεται αυτός δεν υπάρχουµε εµείς. Ο θάνατος λοιπόν δεν 
έχει να κάνει ούτε µε τους ζωντανούς ούτε µε τους 
πεθαµένους, αφού για τους ζωντανούς δεν υπάρχει, ενώ οι 
τελευταίοι δεν υπάρχουν πια. Βέβαια, οι πολλοί άλλοτε 
πασχίζουν ν αποφύγουν το θάνατο σαν νάναι η πιο µεγάλη 
συµφορά, κι άλλοτε τον αποζητούν για ν αναπαυθούν από τα 
δείνα της ζωής. Απεναντίας ο σοφός ούτε τη ζωή απαρνιέται 
ούτε την ανυπαρξία φοβάται. Γιατί δεν του είναι δυσάρεστη η 
ζωή αλλά ούτε και θεωρεί κακό το να µη ζει. Κι όπως µε το 
φαγητό δεν προτιµά σε κάθε περίπτωση το πιο πολύ µα το 
πιο νόστιµο, έτσι και µε τη ζωή δεν απολαµβάνει τα πολλά 
χρόνια, αλλά τα ευτυχέστερα χρόνια. Κι είναι αφελής όποιος 
συµβουλεύει τον νέο να ζει καλά και τον γέροντα να έχει καλό 
τέλος στη ζωή του, όχι µόνο γιατί η ζωή είναι ευπρόσδεκτη, 
αλλά γιατί το να ζεις καλά και να πεθαίνεις καλά, είναι µία και 
η αυτή άσκηση. Όµως πολύ χειρότερος είναι εκείνος που λέει 
πως καλό είναι να µη γεννηθείς αλλά µιας και γεννήθηκες, 
βιάσου να διαβείς τις πύλες του Άδη. Αν το λέει επειδή το 
πιστεύει, γιατί δεν εγκαταλείπει τη ζωή; (αυτοκτονεί) Στο χέρι 
του είναι να το κάνει, αν το έχει σκεφτεί σοβαρά. Αν πάλι το 
λέει στ’ αστεία, µιλάει απερίσκεπτα για πράγµατα που δεν 
σηκώνουν αστείαi». (Επίκουρος. Επιστολή προς Μενοικέα) 

«Ένα τίποτα είναι για µας ο θάνατος. Γιατί ό,τι 
αποσυντίθεται παύει να αισθάνεται. Κι ό,τι δεν αισθάνεται δεν 
µας αφορά». (Επίκουρος. Κύριαι ∆όξαι Νο 2) 
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«Γεννηθήκαµε µια φορά και δε γίνεται να γεννηθούµε 
και δεύτερη, κι είναι βέβαιο πως δεν θα υπάρξουµε ξανά στον 
αιώνα τον άπαντα. Εσύ όµως, ενώ δεν εξουσιάζεις το αύριο, 
αναβάλλεις την ευτυχία για αργότερα. Κι η ζωή κυλά µε 
αναβολές και χάνεται, κι ο καθένας µας πεθαίνει 
απασχοληµένος». (Επίκουρου προσφώνηση Νο 14). 

«Σε πρόλαβα, Τύχη, και σου έχω φράξει όλες τις 
διόδους. Και δεν πρόκειται να παραδοθούµε όµηροι µήτε σε 
σένα µήτε σε καµιά συγκυρία αλλά σαν έρθει η ώρα, να 
φύγουµε, θα φτύσουµε και τη ζωή και όσους µε µαταιοδοξία 
προσκολλώνται σε αυτήν. Θα φύγουµε από τη ζωή µε ένα 
ωραίο τραγούδι λέγοντας πόσο ωραία τη ζήσαµε». 
(Μητρόδωρος).  

Πεθαίνοντας ο Επίκουρος, γράφει στον Ιδοµενέα 
αυτήν την επιστολή: «Τούτη την ευτυχισµένη µέρα, την 
τελευταία της, ζωής µου, σου γράφω το παρακάτω γράµµα. 
Οι συνεχείς πόνοι από τη δυσουρία και τη δυσεντερία έχουν 
ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Όµως όλα αυτά τα 
αντιµετωπίζω µε τη χαρά που νιώθει η ψυχή µου καθώς 
αναθυµούµαι τις συζητήσεις που έχουµε κάνει. Να φανείς 
άξιος της στάσης που από νεαρός κράτησες απέναντι στη 
φιλοσοφία και σε µένα και να φροντίσεις εσύ τα παιδιά του 
Μητρόδωρου». (Επίκουρος) 

Ο Επικούρειος Λατίνος ποιητής Λουκρήτιος στο 
ποίηµά του  «De Rerum Natuta» (Για την φύση των 
πραγµάτων) έγραψε: «i.Και τελικά, πες πως η ίδια η φύση 
ξαφνικά παίρνει το λόγο και επιπλήττει έναν από εµάς: Γιατί, 
θνητέ, αφήνεσαι να βυθιστείς σ ένα τόσο αρρωστηµένο 
πένθος; Τι βαρυγκωµάς και κλαίγεσαι για το θάνατο; Αν ήταν 
ευχάριστη η ζωή σου που πέρασε και πάει, κι αν όλες οι 
χάρες της δεν πήγαν χαµένες σαν να χύθηκαν µέσα από ένα 
τρύπιο πιθάρι, τότε γιατί δεν αποσύρεσαι σαν χορτάτος 
συνδαιτυµόνας από το συµπόσιο της ζωής και δεν προτιµάς, 
ανόητε, µια γαλήνη δίχως έγνοιες; Μα αν όσα αποκόµισες 
σκόρπισαν και χάθηκαν και σου είναι βάρος η ζωή, τι γυρεύεις 
να της προσθέσεις κι άλλα, για να χαθούν κι αυτά κι όλα 
άχαρα να σβήσουν; ∆εν είναι καλύτερα, να δώσεις ένα τέλος 
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στη ζωή και στα βάσανα; Γιατί εγώ δεν µπορώ να µηχανευτώ 
και να επινοήσω τίποτα πια που να σ ευχαριστήσει, όλα τα 
πράγµατα είναι όπως ήταν πάντα. Και ίδια θα παραµένουν, 
ακόµα κι αν το σώµα σου δεν έχει κιόλας µαραθεί από τα 
χρόνια και τα µέλη σου δεν έχουν λιώσει, ακόµα κι αν ζήσεις 
τόσο που να ξεπεράσεις όλες τις γενιές, ακόµα κι αν ποτέ σου 
δεν πεθάνεις.  

Τι θα απαντήσουµε, αν όχι ότι η φύση δίκαια µας 
δικάζει κι ότι είναι αληθινή η κατηγορία που επικαλείται; Κι αν 
πάλι κάποιος γέρος µε χρόνια στην πλάτη, παραπονεθεί 
παραπάνω από το κανονικό και κλαφτεί που θα πεθάνει, δεν 
θα είχε δίκιο η φύση να υψώσει τη φωνή και να τον µαλώσει 
ακόµα πιο σκληρά. 

Σκούπισε τα δάκρυα, ανάξιε, και σταµάτα τις κλάψες. 
Τώρα µαραίνεσαι, αφού πρώτα γεύτηκες όλα τα δώρα της 
ζωής. Μα επειδή πάντα ποθείς αυτά που δεν έχεις και 
περιφρονείς αυτά που έχεις, κύλησε η ζωή σου λειψή κι 
αχάριστη και ξάφνου στέκει πλάι στο προσκέφαλό σου ο 
θάνατος, και συ δεν έχεις τη δύναµη, χορτασµένος και 
ικανοποιηµένος απ’ όλα να αποσυρθείς. Όµως τώρα παράτα 
τα όλα αυτά που δεν ταιριάζουν στην ηλικία σου, κι άντε, µε 
ήσυχη την ψυχή, κάνε τόπο σε άλλους,  έτσι πρέπειi» 
(Λουκρήτιος ΙΙΙ 932-963) 

Η ζωή γίνεται γλυκιά όταν λείπει ο φόβος του Θανάτου. 
(∆ιογένης Οινοανδέα) 

Τέλος, ο Φιλόδηµος ο Γαδαρινός συνέγραψε µία 
συνοπτική προτροπή τεσσάρων συµβουλών για την επίτευξη 
της ευτυχισµένης ζωής. Η τετραφάρµακος συµβουλή, όπως 
τελικά ονοµάσθηκε, θέλει να απαλλάξει τον άνθρωπο από τις 
φοβίες του και να κατανοήσει  ότι µπορεί  να ζήσει φυσική ζωή 
µε λίγα. Η τετραφάρµακος είναι η εξής: «Ο θεός δεν είναι 
επίφοβος, ο θάνατος δεν προκαλεί ανησυχία, το καλό 
κερδίζεται εύκολα και το κακό αντέχεται υποµονετικά». 
 

ΦΡΟΝΗΣΗ  
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Είναι η βάση όλων των αρετών. Πρωταρχική 
φιλοσοφική αρετή από την οποία γεννιούνται όλες οι 
υπόλοιπες, αφού διδάσκει στον άνθρωπο τι πρέπει να 
επιζητεί και τι να αποφεύγει. 

Ο Λούκιος Τορκουάτος απαντώντας στον Κικέρωνα 
σχετικά µε την φρόνηση λέει: 

Αυτό που οι Έλληνες ονοµάζουν τέλος δεν αποτελεί 
µέσον για κάτι άλλο, αλλά είναι το ύψιστο αγαθό για το οποίο 
καθετί άλλο αποτελεί µέσον. Θα πρέπει να παραδεχτούµε ότι 
το ύψιστο αγαθό είναι η ευτυχισµένη ζωή. 

Όσοι ταυτίζουν το Ύψιστο Αγαθό αποκλειστικά µε την 
αρετή έχουν παραπλανηθεί από τη λαµπρότητα µιας λέξης και 
δεν κατανοούν τις αληθινές απαιτήσεις της φύσης. Αν δεχτούν 
να ακούσουν τον Επίκουρο, θα απαλλαγούν από το πιο 
χονδροειδές λάθος. Η σχολή σας µιλάει πολύ για την 
υπέρτατη οµορφιά των αρετών, αν όµως οι αρετές δεν 
έφερναν την ηδονή, ποιος θα τις θεωρούσε αξιέπαινες ή 
επιθυµητές; Την ιατρική την εκτιµούµε, όχι επειδή παρουσιάζει 
επιστηµονικό ενδιαφέρον µα επειδή συµβάλλει στην υγεία. Την 
τέχνη της ναυσιπλοΐας την επαινούµε για την πρακτική της 
αξία κι όχι για την θεωρητική της, επειδή εφαρµόζει κανόνες 
που `ναι απαραίτητοι για το ασφαλές ταξίδι. Έτσι και η 
Φρόνηση, που θα πρέπει να τη θεωρούµε ως τέχνη του ζην, 
αν δεν έφερνε αποτελέσµατα δεν θα ήταν επιθυµητή, όµως 
είναι µια επιθυµητή αρετή, επειδή εξασφαλίζει και παράγει 
ηδονή. Όσο για το νόηµα που δίνω στην ηδονή, ήδη θα 
πρέπει να σας είναι ξεκάθαρο και δεν πρέπει να είστε 
προκατειληµµένοι εναντίον µου εξαιτίας του ότι η λέξη 
συσχετίζεται µε την προστυχιά. Ο κύριος πρόξενος της 
ταραχής στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η άγνοια του καλού και 
του κακού, οι λαθεµένες αντιλήψεις µας πάνω σ` αυτά συχνά 
µας αποστερούν τις µεγαλύτερες ηδονές και µας βασανίζουν 
µε τους πιο σκληρούς πόνους της ψυχής. Άρα χρειαζόµαστε 
τη Φρόνηση, για να µας απαλλάξει από τους φόβους και τις 
ορµές µας, να ξεριζώσει όλα τα λάθη και τις προκαταλήψεις 
και να µας υπηρετήσει σαν αλάνθαστος οδηγός για την 
επίτευξη της ηδονής. Και µόνο η Φρόνηση µπορεί να 
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αποδιώξει την θλίψη απ` τις καρδίες µας και να µας 
προστατέψει από την ανησυχία και το φόβο, αν την αφήσεις 
να σε δασκαλέψει, θα µπορέσεις να ζήσεις γαλήνια και να 
σβήσεις τις πυρακτωµένες φλόγες της επιθυµίας. Γιατί οι 
επιθυµίες είναι ανίκανες να βρουν ικανοποίηση και δεν 
καταστρέφουν µόνο µεµονωµένα άτοµα µα οικογένειες 
ολόκληρες, και µάλιστα συχνά ταρακουνούν τα θεµέλια του 
κράτους. Αυτές είναι η πηγή του µίσους, των καυγάδων, των 
ανταγωνισµών, των πολεµικών συγκρούσεων. Κι όχι µόνο 
δείχνουν το πρόσωπο τους προς τα έξω, όχι µόνο επιτίθενται 
τυφλά εναντίον άλλων, µα ακόµα κι όταν είναι φυλακισµένες 
µες στην καρδιά µαλώνουν και τρώγονται µεταξύ τους, κι αυτό 
δεν µπορεί παρά να φαρµακώνει την ζωή στο σύνολο της. 
Εποµένως, µόνο ο Σοφός, που κλαδεύει την οργιώδη 
βλάστηση της µαταιοδοξίας και των λαθών, έχει την 
δυνατότητα να ζήσει ανενόχλητος από τη θλίψη και το φόβο, 
ευχαριστηµένος µέσα στα όρια που έχει θέσει η φύση των 
πραγµάτων. Τίποτα δεν θα µπορούσε να είναι πιο χρήσιµο για 
το ευ ζην, από τη διδασκαλία του Επίκουρου σχετικά µε τις 
επιθυµίες. ... Αν προσέξουµε ότι η άγνοια και το λάθος 
υποβιβάζουν το σύνολο της ζωής σε µια σύγχυση, ενώ η 
Φρόνηση από µόνη της είναι ικανή να µας προστατέψει από 
τις επιθέσεις της βουλιµίας και τις συµφοράς του φόβου, µιας 
και µας διδάσκει πώς να αντιµετωπίζουµε ακόµα και τα 
χτυπήµατα της τύχης µε µετριοπάθεια, και µας δείχνει όλα τα 
µονοπάτια που οδηγούν στην ηρεµία και την γαλήνη, τότε γιατί 
να µην οµολογήσουµε, δίχως δισταγµό, ότι η Φρόνηση είναι 
επιθυµητή για τις ηδονές που προσφέρει, κι ότι η Αφροσύνη 
πρέπει να αποφεύγεται λόγω των τραυµατικών συνεπειών της; 
 

ΦΥΣΗ 

Για τη µελέτη της φύσης ο Επίκουρος ήταν 
κατηγορηµατικός. ∆ε δεχόταν υποθέσεις που δεν 
αποδεικνύονταν επιστηµονικά ή που δε στηρίζονταν πουθενά. 
Όλα τα φυσικά φαινόµενα στηρίζονται σε φυσικά αίτια. Αν δεν 
τα αναγνωρίσουµε έτσι, κινούµαστε µέσα στο ψέµα και στην 
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πλάνη. Αυτός ήταν και ένας λόγος που ασχολήθηκε µε τα 
µετέωρα, προκειµένου να καταδείξει τις αιτίες των ουρανίων 
φαινοµένων. ∆εν ήταν όµως ο µόνος. Ένας άλλος λόγος ήταν 
να αποµυθοποιήσει αυτά τα φαινόµενα από τη θεοποίηση 
που υπέστησαν, ώστε ο άνθρωπος να απαλλαγεί από τις 
δεισιδαιµονίες και το φόβο που προκαλεί η άγνοια και η 
αµάθεια και  τον κρατά δέσµιο σε όλη του τη ζωή. Όταν 
κατανοήσει ότι το κάθε φαινόµενο οφείλεται σε κάποια φυσικά 
αίτια, αποδεσµεύεται από τους φόβους του και διασφαλίζει 
την ιδανική κατάσταση της ζωής, την ψυχική γαλήνη 
(αταραξία). Κατανοώντας τη φύση ο άνθρωπος 
ολοκληρώνεται, διαλύει τους µύθους και λυτρώνεται από την 
άγνοια και την αµάθεια. Γνωρίζοντας λοιπόν τη φύση  
καταχτούµε τη θέση που µάς αρµόζει µέσα στη φύση, 
γινόµαστε ηθικότεροι. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Επίκουρου, 
η τέχνη του ευ ζην, γιατί και η ευχάριστη ζωή είναι τέχνη!  
 

 ΦΥΣΙΚΗ (ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ) 
 Ο όρος «φυσική» καλύπτει ένα ευρύτατο φάσµα 
γνωστικών κατηγοριών: από τα άστρα µέχρι την φύση της 
ψυχής των έµβιων όντων, κι από τα άτοµα και τον σχηµατισµό 
της ύλης µέχρι το φαινόµενο της γλώσσας των ανθρώπων.  
Οι θεµελιώδεις αρχές της επικούρειας φυσικής είναι οι εξής: 
1. Τίποτα δεν δηµιουργείται ποτέ εκ τον µη όντος, µε θεία 
βούληση τα πάντα συµβαίνουν σύµφωνα µε φυσικούς 
νόµους, χωρίς θεϊκή παρέµβαση. Η ύλη δεν πλάστηκε. 
2. Τίποτα δεν αφανίζεται στο µηδέν. 
Αυτή η δεύτερη αρχή σηµαίνει ότι η συνολική ποσότητα της 
ύλης δεν λιγοστεύει. Είναι η αρχή της διατήρησης της ύλης, 
σύµφωνα µε την οποία κανένα πράγµα δεν οδηγείται στην 
απόλυτη ανυπαρξία αλλά διαλύεται στα συνθετικά µέρη του.  
3. Τα πρωταρχικά στοιχεία της ύλης είναι τα άτοµα (αδιαίρετα) 
σωµατίδια το µάτι δεν µπορεί να τα διακρίνει κι ωστόσο 
υπάρχουν. 
4. Τίποτα δεν µπορεί να αγγίξει ή να αγγιχτεί αν δεν είναι 
σώµα. 
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5. Το κενό είναι άψαυστο, όµως υπάρχει. 
6. Το σύµπαν είναι άπειρο. 
7. Πέρα από τα σώµατα και το κενό, τίποτα δεν είναι αληθινό. 
8. Τα σώµατα είναι είτε άτοµα είτε ενώσεις ατόµων. Τα άτοµα 
είναι στερεά, δεν περιέχουν κενό και είναι άφθαρτα. 
9. Τα άτοµα βρίσκονται πάντοτε σε κίνηση --έχουν δική τους 
κίνηση στο κενό είναι γραµµική, µέσα στα σώµατα είναι 
παλµική. 
10. Ανά πάσα στιγµή µπορούν τα άτοµα να παρεκκλίνουν 
ελαφρά από την ευθεία κίνηση, να συγκρουστούν, να 
αλλάξουν φορά, να ενωθούν µε άλλα άτοµα, σχηµατίζοντας 
σύνθετα σώµατα. 
11. Τα έµβια όντα µε αίσθηση δεν είναι παρά άτοµα 
συνδυασµένα µε ειδικά κατάλληλο τρόπο. 
12. Η αίσθηση είναι αξιόπιστη διότι δεν µπορεί να 
αµφισβητηθεί από κάτι πιο αξιόπιστο απ’ αυτήν. 

Η επικούρεια ηθική, δηλαδή ο τρόπος ζωής που 
προκρίνει ο Επίκουρος, ήταν και είναι ελκυστική από µόνη της 
ρεαλιστική και άµεσα δεµένη µε τις φυσικές και 
συναισθηµατικές ανάγκες των φυσιολογικών ανθρώπων. 
Όµως η ηθική αυτή, θέλει να πιστεύει ότι είναι τέτοια διότι 
συναρτάται αρµονικά µε την αληθινή φύση του σύµπαντος 
κόσµου. Είναι λοιπόν ουσιώδης η µελέτη και κατανόηση των 
αρχών της υλιστικής επικούρειας φυσικής, πάνω στις οποίες 
εδράζεται ολόκληρο το θεωρητικό σύστηµα του Επίκουρου. 

Ο Λουκρήτιος γράφει: «Όταν προσπαθούν οι γιατροί 
να δώσουν στα παιδιά φάρµακα αηδιαστικά, πρώτα αλείφουν 
γύρω-γύρω το κύπελλο µε γλυκό ξανθό µέλι, να ξεγελαστούν 
τα ανυποψίαστα παιδιά αγγίζοντάς το µε τα χείλη, και να 
καταπιούν στο µεταξύ το πικρό φάρµακο. Ξεγελιούνται µα δεν 
παθαίνουν κανένα κακό ίσα-ίσα, που ξαναβρίσκουν τη 
δύναµη και την υγεία τους. Έτσι κι εγώ τώρα (αφού οι θεωρίες 
ετούτες µοιάζουν τόσο άχαρες σε όσους δεν έχουν τριφτεί µε 
δαύτες, κι αφού ο πολύς κόσµος κάνει πίσω τροµαγµένος), 
πεθύµησα να σου παρουσιάσω τη θεωρία µας µε τους 
αρµονικούς στίχους των Πιερίδων, να την καλύψω µε το 
γλυκό το µέλι των Μουσών, µήπως και µπορέσω έτσι να 



 

 

80 

80 

κρατήσω την προσοχή σου σ αυτούς τους στίχους, ώσπου να 
ξεδιαλύνεις τη φύση των πραγµάτων» 

Αρχές της φυσικής  
Παρακάτω θα παραθέσω τµήµατα από το έργο του 

Λουκρήτιου «Περί φύσεως των πραγµάτων» και από την 
επιστολή του Επίκουρου προς Ηρόδοτο που διέσωσε ο 
∆ιογένης Λαέρτιος, καθώς επίσης και ένα πολύ µικρό 
απόσπασµα του Μητρόδορου για τον κόσµο (το σύµπαν). 

Ο Λουκρήτιος γράφει: «Η αρχή που θα χρησιµεύει από 
δω και πέρα για ξεκίνηµα, είναι ότι τίποτα δεν δηµιουργήθηκε 
ποτέ από το τίποτα, µε θεϊκή θέληση. Πραγµατικά, αν κάτι 
φοβίζει τους θνητούς, είναι που βλέπουν τόσα πολλά να 
συµβαίνουν στη γη και στα ουράνια, και δεν µπορούν να 
διακρίνουν τις αιτίες. Και βάζουν µε το νου τους ότι γίνονται µε 
θεϊκή δύναµη. Γι αυτό, ξέροντας πως τίποτα δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί από το τίποτα, είµαστε ήδη στο σωστό δρόµο γι 
αυτό που αναζητούµε, ώστε να καταλάβουµε από ποια 
στοιχεία ξεφυτρώνουν τα πάντα και πως τίποτα δεν είναι έργο 
θεϊκό. 

Εδώ πάλι ας προσθέσω πως η φύση διαλύει το κάθε τι 
εις τα ων συνετέθη, αλλά δεν το φθάνει ίσαµε το µηδέν. Αν 
ένα σώµα ήταν ολοκληρωτικά φθαρτό, το κάθε τι θα 
µπορούσε να χάνεται από τα µάτια µας και να παύει να 
υπάρχει, και δεν θα χρειαζόταν καµιά δύναµη να προκαλέσει 
το χωρισµό των µερών του και να διαλύσει ό,τι το συνέχει. 
Αλλά µιας και τα αιώνια στοιχεία (τα άτοµα) συνθέτουν το 
κάθε πράγµα, αν δεν έρθει κάποια δύναµη που µε το χτύπηµά 
της θα το κοµµατιάσει η θα τρυπώσει ανάµεσα στα κενά του 
να το αποσυνθέσει, η φύση δεν επιτρέπει να φανεί το τέλος 
κανενός. 

Ο Επίκουρος µας λέει στην προς Ηρόδοτο επιστολή 
«...Ας εξετάσουµε τώρα εκείνα που δεν είναι φανερά στις 
αισθήσεις µας. Πρώτα-πρώτα, τίποτα δεν γεννιέται από το 
τίποτα (εκ του µη όντος) γιατί αλλιώς το κάθε τι θα µπορούσε 
να προέλθει από το κάθε τι, και δεν θα υπήρχε απολύτως 
καµιά ανάγκη σπέρµατος κι από την άλλη, αν αυτό που 
χάνεται µετατρέπεται σε µη ον, τότε τα πάντα θα είχαν χαθεί 
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αφού αυτό στο οποίο θα µετατρέπονταν καθώς θα διαλύονταν 
δεν υπάρχει. Κι ακόµη το σύµπαν ανέκαθεν ήταν αυτό που 
είναι και τώρα, και πάντα θα είναι το ίδιο. ∆ιότι δεν υπάρχει 
τίποτα άλλο στο οποίο θα µπορούσε να µεταβληθεί και διότι 
δεν υπάρχει τίποτα έξω από το σύµπαν, που θα µπορούσε να 
εισχωρήσει σ’ αυτό και να το µεταβάλειi». 

Πάντα η ίδια ποσότητα ύλης 
Ο Λουκρήτιος πάλι: «Η ποσότητα της ύλης δεν είχε 

ποτέ µεγαλύτερη πυκνότητα από την τωρινή ούτε και ήταν πιο 
αραιωµένη, καθώς τίποτα δεν την αυξάνει αλλά και τίποτα δεν 
χάνεται απ’ αυτήν. Όποια κίνηση έχουν τώρα τα άτοµα, την 
ίδια είχαν και πριν, σε όλο το παρελθόν, και µε τον ίδιο τρόπο 
θα κινούνται πάντα στο µέλλον... και καµιά δύναµη δεν µπορεί 
ν αλλάξει τη συνολική ποσότητα των πραγµάτων γιατί δεν 
υπάρχει τόπος έξω από το σύµπαν, όπου θα µπορούσε να 
καταφύγει ένα οποιοδήποτε στοιχείο της ύλης ξεκόβοντας 
από το όλον ούτε υπάρχει τόπος απ’ όπου θα µπορούσε µια 
νέα δύναµη να εισορµήσει στο όλον, να αλλάξει τη φύση των 
πραγµάτων και να ανατρέψει την τάξη της κίνησης τους». 

Θεία πρόνοια ή Φυσικοί νόµοι 
Ο Επίκουρος γράφει παρακάτω: «∆εν θα πρέπει να 

πιστεύουµε ότι οι κινήσεις και οι περιστροφές των ουρανίων 
σωµάτων, οι εκλείψεις, η ανατολή κι η δύση τους και όλα τα 
φαινόµενα αυτού του είδους, προκαλούνται από κάποια 
ύπαρξη που έχει αναλάβει τη διεύθυνσή τους σαν δηµόσιο 
καθήκον λειτουργούντος και που κανονίζει η θα κανονίζει για 
πάντα αυτά τα φαινόµενα, ενώ ταυτόχρονα κατέχει την τέλεια 
µακαριότητα και την αθανασία. Γιατί οι έγνοιες, οι φροντίδες, 
οι θυµοί και οι εύνοιες δεν συµβιβάζονται µε την µακαριότητα 
πηγάζουν από αδυναµία και φόβο και εξάρτηση από τους 
άλλους. Ούτε πρέπει να πιστεύουµε πως τα άστρα, που δεν 
είναι παρά συµπυκνωµένο πυρ, κατέχουν τη µακαριότητα και 
κινούνται όπως θέλουν. Στις λέξεις που χρησιµοποιούµε για 
τέτοιες έννοιες, θα πρέπει να τηρούµε τη σοβαρότητα που 
αρµόζει σε κάθε µεγαλείο, έτσι ώστε να µην προκύπτει τίποτα 
που να έρχεται σε αντίθεση µε το µεγαλείο (του Θείου). 
∆ιαφορετικά, η ίδια η αντίφαση θα προκαλέσει τη µεγαλύτερη 
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ταραχή στις ανθρώπινες ψυχές. Θα πρέπει λοιπόν να 
δεχτούµε πως αυτή η αναγκαιότητα της περιστροφικής 
κίνησης των άστρων προέκυψε από τη διαµόρφωση, κατά τη 
γέννηση του κόσµου, των συµπυκνώσεων στις οποίες 
ενεπλάκη η ύλη». 

Άπειροι κόσµοι µέσα στο άπειρο σύµπαν 
Ο Λουκρήτιος και πάλι µας µεταφέρει: «Το σύµπαν 

δεν είναι περιορισµένο προς καµία κατεύθυνση. Γιατί αν ήταν, 
θα έπρεπε να έχει κάποιο άκρο. Όµως το βλέπουµε πως ένα 
πράγµα δεν µπορεί κάπου να τελειώνει, αν δεν υπάρχει κάτι 
πέρα απ’ αυτό που να το περιορίζει - οπότε το ίδιο µπορεί να 
ισχύσει και για κείνα που δεν τα συλλαµβάνει η όραση µας. Κι 
αφού θα πρέπει να τα οµολογήσουµε πως πέρα από το Όλον 
τίποτα δεν υπάρχει, το Όλον δεν έχει άκρη, άρα δεν έχει 
τέρµα... 

Εξάλλου τα πράγµατα στο σύνολο τους, δεν θα 
µπορούσαν τα ίδια να αποτελέσουν µέτρο για τον εαυτό τους. 
Εδώ το λόγο έχει η φύση, που επιβάλλει τον περιορισµό της 
ύλης από το κενό και του κενού από τη ύλη και µε τις 
εναλλαγές αυτές καθιστά Το σύµπαν άπειρο...». 

Ενώ ο Επίκουρος γράφει: «Το σύµπαν είναι άπειρο. 
Γιατί ό,τι είναι πεπερασµένο έχει κάποιο άκρο και ως άκρο 
νοείται κάτι µόνο σε σχέση µε κάτι άλλο. Μη έχοντας άκρο 
λοιπόν, δεν έχει τέλος. Και µη έχοντας τέλος, είναι άπειρο και 
όχι πεπερασµένο. Και µάλιστα, το σύµπαν είναι άπειρο και ως 
προς το πλήθος των σωµάτων και ως προς το µέγεθος του 
κενού. Γιατί αν το κενό ήταν άπειρο και ο αριθµός των 
σωµάτων πεπερασµένος, τότε τα σώµατα δεν θα παρέµεναν 
πουθενά αλλά θα σκορπίζονταν παντού µέσα στο άπειρο 
κενό, µη βρίσκοντας τίποτα που να τα στηρίζει και να 
αποτρέπει τη σύγκρουσή τους αν πάλι το κενό ήταν 
πεπερασµένο, τότε τα άπειρα σώµατα δεν θα είχαν πού να 
χωρέσουν». 

Ο Μητρόδωρος σε ένα απόσπασµά του γράφει: «Είναι 
απίθανο, σ’ ένα µεγάλο κάµπο να φυτρώσει ένα µόνο στάχυ, 
και µέσα στο άπειρο ένας µόνο κόσµος. Η απειρότητα των 
κόσµων οφείλεται στην απειρότητα των αιτίων. Όπου δεν 
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έχουν πέρας τα αίτια, δεν έχουν πέρας και τα αποτελέσµατα. 
Και αίτια είναι οι άτοµες φύσεις ή, αλλιώς, τα πρωταρχικά 
στοιχεία». 

Ο Επίκουρος για το ίδιο θέµα παρακάτω αναφέρει: 
«Μα και οι κόσµοι είναι άπειροι και οι όµοιοι µε τον δικό µας 
και οι ανόµοιοι. Καθώς τα άτοµα είναι άπειρα, όπως δείξαµε 
πριν, διανύουν τις πιο µακρινές αποστάσεις. Και τα άτοµα απ’ 
τα οποία θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας κόσµος, δεν 
εξαντλούνται σε ένα κόσµο ούτε σε ορισµένο αριθµό κόσµων - 
είτε µοιάζουν αυτοί οι κόσµοι µε το δικό µας είτε είναι 
αλλιώτικοι. Τίποτα, λοιπόν, δεν αποκλείει το να είναι άπειροι 
οι κόσµοι». 

Ο σχηµατισµός των κόσµων 
Ο Λουκρήτιος µας λέει: «Τα άτοµα δεν έχουν πάρει τις θέσεις 
που κατέχουν, σύµφωνα µε κάποιο σχέδιο και κάποιο σοφό 
νου κι ούτε συµφώνησαν αναµεταξύ τους τι κινήσεις θα κάνει 
το καθένα. Αλλά αφού πέρασαν µες στην απεραντοσύνη από 
αλλαγές πολλών ειδών, και µετατοπίζονταν µες στον άπειρο 
χρόνο και δέχονταν απανωτές κρούσεις, δοκιµάζοντας κάθε 
λογής κινήσεις και συνδυασµούς, καταλήγουν στους µεγάλους 
εκείνους σχηµατισµούς που συνθέτουν το σύµπαν µας. Και 
χάρη στην τάξη αυτή που διατηρήθηκε στα απέραντα 
γυρίσµατα του χρόνου, άπαξ και καταστάλαξε στις κατάλληλες 
κινήσεις, ιδού το αποτέλεσµα: τα µεγάλα ρεύµατα των 
ποταµών ν’ αναπληρώνουν την αχόρταγη Θάλασσα, η 
ζεσταµένη από τις φλόγες του ήλιου ν ανανεώνει τα 
γεννήµατα της, τα ρωµαλέα γένη των όντων που αναπνέουν 
να γεννοβολούν και να ανθίζουν, και να ζουν οι φωστήρες του 
αιθέρα. 
Όλα τούτα δεν θα γίνονταν αν το άπειρο δεν προµήθευε την 
ύλη που χρειάζεται για ν’ αναπληρώνονται οι απώλειες». 

Εµφάνιση της ζωής και επιβίωση των πιο 
επιτηδείων ειδών  

Πάλι ο Λουκρήτιος: «Πόσο δίκαια δόθηκε στη γη το 
όνοµα «µητέρα»! Όλα τα πλάσµατα µέσα απ’ αυτήν 
ξεπήδησαν, κι ως σήµερα ακόµα τόσα ζωντανά µέσα απ τη 
γης γεννιούνται µε τη βροχή και µε την κάψα του ήλιου. 
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Λιγότερο είναι ν’ απορείς που στα παλιά τα χρόνια 
γεννήθηκαν περισσότερα και µεγαλύτερα κι ωρίµαζαν τότε 
που η γης κι ο αιθέρας είχαν τη νιότη τους... Τότε ήταν που 
ετούτη η δική σου γη πρωτόφερε στο φως τα γένη των 
θνητών. Γιατί η ζέστη κι η υγρασία στις κοιλάδες ήταν άφθονη, 
κι όπου ήταν ο τόπος κατάλληλος, αναπτύσσονταν µήτρες 
ριζωµένες στη γη κι όταν ωρίµαζε η στιγµή, τις άνοιγαν τα 
νεογέννητα ζητώντας ν’ αφήσουν την υγρασία και να βγουν 
στις αύρες του αέρα, κι η φύση τούς χάριζε τους πόρους της 
γης και την ανάγκαζε να τα ποτίζει µ’ ένα χυµό σαν γάλα...  

Ύστερα η γης έπαψε να γεννά, σα τη γυναίκα που την 
εξάντλησε ο χρόνος. Χάθηκαν τότε πολλά είδη ζώων, 
αναγκαστικά καθώς δεν µπόρεσαν µε τον πολλαπλασιασµό 
να σφυρηλατήσουν τη γενιά τους. Γιατί ό,τι πλάσµατα βλέπεις 
τώρα ν ανασαίνουν τον ζωοδότη αέρα, τα ίδια εξασφάλισαν 
την επιβίωσή τους, απ’ την αρχή ακόµα, θες µε την πονηριά, 
θες µε την γενναιότητα ή, το λιγότερο, µε τη γρηγοράδα τους. 
Κι είναι πολλά τα είδη που διατηρούνται ακόµα, καθώς µας 
είναι χρήσιµα και µας έχει ανατεθεί η προστασία τους». 

Ο κόσµος είναι φθαρτός 
Ξανά από τον Λουκρήτιο: «Πριν απ’ όλα, αφού της γης το 
σώµα και του αέρα οι ανάλαφρες πνοές και το νερό και της 
φωτιάς ο καπνός (που όπως φαίνεται, συνθέτουν το άθροισµα 
των πραγµάτων), είναι όλα από ύλη που γεννιέται και 
πεθαίνει, θα πρέπει να στοχαστούµε πως και του κόσµου 
ολάκερου η φύση είναι παρόµοια... γι αυτό, σαν βλέπω να 
χάνονται και να ξαναγεννιούνται τεράστια µέρη του κόσµου 
ετούτου, µπορώ να χω τη γνώµη πως κι ο ουρανός κι η γη 
κάποτε είχαν κι αυτά µιαν αρχή και κάποτε θα αφανιστούν». 
 

ΨΥΧΗ  

Όσον αφορά την ψυχή ο Επίκουρος αντιτίθεται κάθετα 
µε τον Πλάτωνα, θεωρώντας ότι η ψυχή είναι υλική και θνητή. 

Έχει υλική υπόσταση, όπως και το σώµα, εκτός του 
οποίου δεν µπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Οι Επικούρειοι 
αντιλαµβάνονται την ψυχή ως ατοµική δοµή που 
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καταλαµβάνει ολόκληρο το σώµα, συνυφασµένη όµως µε το 
τελευταίο, που ούτε αυτή ούτε το σώµα µπορεί να επιβιώσει 
της απώλειας του άλλου µέρους. «Αυτοί που λένε ότι η ψυχή 
είναι ασώµατη, δεν ξέρουν τι λένε, διότι αυτό που είναι 
ασώµατο δεν µπορεί ούτε να ενεργεί ούτε να πάσχει», έλεγε ο 
Επίκουρος. Συνεπώς µετά τον θάνατο η ψυχή 
αναισθητοποιείται και διαλύεται. Άρα απορρίπτεται η 
πιθανότητα της προσωπικής αθανασίας. Μετά το θάνατο ο 
άνθρωπος ξαναγυρίζει στην κατάσταση της ανυπαρξίας, 
όπως ήταν προτού γεννηθεί. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι ο Επίκουρος 
προσπάθησε και τελικά τα κατάφερε να δηµιουργήσει 
ελεύθερα και ευτυχισµένα άτοµα, απαλλαγµένα από τους 
φόβους, τις δεισιδαιµονίες και τα πάθη τους, για 600 
τουλάχιστον χρόνια µέχρι που τα ιερατεία κατάφεραν να 
διαλύσουν τους υπάρχοντες Κήπους και να κάψουν σχεδόν 
όλα τα συγγράµµατα του Επίκουρου και των µετέπειτα 
Επικούρειων συγγραφέων. Σήµερα, ο κόσµος βλέποντας 
πόσο επίκαιρος είναι ο Αθηναίος Φιλόσοφος, άρχισε να τον 
µελετά, να καταλαβαίνει την σηµασία της Επικούρειας 
φιλοσοφίας και να προσπαθεί να την εφαρµόσει στην 
καθηµερινότητα του. Άλλωστε αυτό κάνουµε κι εµείς εδώ στον 
Κήπο της Θεσσαλονίκης. Αναλύουµε βήµα βήµα την 
φιλοσοφία του, µε σκοπό να γίνει κατανοητή και εφαρµόσιµη 
σε όλα τα επίπεδα και τις φάσεις της ζωής µας.  
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