
 

 

 

Σύλλογος 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας  

«σὺν Ἀθηνᾷ» 

 

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013 

 

 



 

 

 

 

Στωικοί και Επικούρειοι:  

διαφορετικότητα και σύγκλιση 

 



     
     ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ       ΖΗΝΩΝ 

Ο Επίκουρος ιδρύει τον Κήπο το 306 π.Χ. 

Ο Ζήνωνας ιδρύει την Στοά το 301 π.Χ. 



• Και ο Επικουρισμός και ο Στωικισμός γνώρισαν 

μεγάλη επιτυχία για τουλάχιστον πέντε αιώνες. 
 

• Και οι δύο σχολές είχαν στόχο να προβάλουν μια 

πρόταση φιλοσοφίας εναλλακτική του πλατωνισμού 

και του αριστοτελικού συστήματος, καθώς και όλων 

των σωκρατικών σχολών στην ελληνιστική Αθήνα. 
 

• Και οι δύο σχολές ανέδειξαν παραδειγματικές 

προσωπικότητες που ζούσαν την φιλοσοφία την οποία 

δίδασκαν. 
 

• Επιδίωξη και των δύο σχολών η ευδαιμονία. 

 



  

Dio/per prw½toj o( Zh/nwn e)n t%½Dio/per prw½toj o( Zh/nwn e)n t%½Dio/per prw½toj o( Zh/nwn e)n t%½Dio/per prw½toj o( Zh/nwn e)n t%½
Periì a)nqrw¯pou fu/sewj te/loj  Periì a)nqrw¯pou fu/sewj te/loj  Periì a)nqrw¯pou fu/sewj te/loj  Periì a)nqrw¯pou fu/sewj te/loj      
eiåpeeiåpeeiåpeeiåpe to\ o(mologoume/nwj tv=       to\ o(mologoume/nwj tv=       to\ o(mologoume/nwj tv=       to\ o(mologoume/nwj tv=      
fu/sei zh=n, oÀper e)stiì            fu/sei zh=n, oÀper e)stiì            fu/sei zh=n, oÀper e)stiì            fu/sei zh=n, oÀper e)stiì            
kat' a)reth\n zh=n: kat' a)reth\n zh=n: kat' a)reth\n zh=n: kat' a)reth\n zh=n:      

 

«Πρώτος ο Ζήνων στο ‘Περί 

ανθρώπου φύσεως’ είπε ότι 

απότερος σκοπός είναι η ζωή 

σύμφωνη με την φύση, που 

σημαίνει μία ζωή σύμφωνη με την 

αρετή.» 

 

(Διογένης Λαέρτιος 7.87.1-2) 

 



• Για τον Επίκουρο η ευδαιμονία ταυτίζεται με την 

ηδονή, την οποία αντιλαμβάνεται ως  
 

o αποφυγή του πόνου και  

o αταραξία της ψυχής 

 

• Για τον Ζήνωνα η ευδαιμονία ταυτίζεται με μια 

ζωή σύμφωνη με τη φύση, που είναι η ζωή 

σύμφωνη με την αρετή. 

 



 

Ιδρυτής της Στωικής Φιλοσοφίας 

Ζήνων ο Κιτιεύς από την Κύπρο, 

336-264 π.Χ.  

Έλεγε δε χαρακτηριστικά ότι «αφ’ 

ότου εναυάγησα ευπλοώ» 

nu=n eu)plo/hka, oÀte nenaua/ghkanu=n eu)plo/hka, oÀte nenaua/ghkanu=n eu)plo/hka, oÀte nenaua/ghkanu=n eu)plo/hka, oÀte nenaua/ghka
    (Διογένης Λαέρτιος 7.4.26)  

ήταν αρχικά έμπορος και σε ένα 

ταξίδι ναυάγησε κοντά στον 

Πειραιά, παρέμεινε τελικά στην 

Αθήνα όπου γνώρισε την 

φιλοσοφία) 

 



 

Επίκουρος, γιος του Νεοκλή  

(341-271 π.Χ.), Αθηναίος στην 

καταγωγή, γεννήθηκε και 

έζησε τα πρώτα χρόνια του 

στη Σάμο. 

Ενδιαφέρθηκε από πολύ 

νωρίς για την φιλοσοφία, 

εγκατέλειψε τη Σάμο και 

πήγε στην απέναντι όχθη της 

Ιωνίας, στην Τέω. 

Πρώτος του δάσκαλος (και ο 

μοναδικός σίγουρος) ήταν ο 

Ναυσιφάνης, οπαδός του 

Δημόκριτου. 



 

Μόλις έγινε 18 χρονών, ως 

γιος αθηναίου κληρούχου, 

πήγε στην Αθήνα για την 

ἐφηβεία του (2ετής 

στρατιωτική θητεία). 

Ιδρύει την πρώτη σχολή στην 

Μυτιλήνη και μετά στην 

Λάμψακο. 

Σε αυτά τα μέρη απέκτησε 

φίλους και μαθητές. 

Οι μαθητές του έγραφαν 

βιβλία κατά των Σωκρατικών 

και του Πλάτωνα. 



 

• Το 306 π.Χ. μεταφέρθηκαν 

όλοι μαζί στην Αθήνα. 

• Ίδρυση Κήπου (οικόπεδο 

στα όρια της πόλης) 

• Ζούσαν όλοι μαζί σχετικά 

απομονωμένοι από τη ζωή 

της πόλης. 

• Ο Κήπος ήταν ανοιχτός σε 

αθηναίους και άλλους 

Έλληνες, καθώς και σε 

γυναίκες και δούλους. 

• Αναγνώριζε την οφειλή του 

στον Δημόκριτο και 

υποστήριζε ότι είναι 

αυτοδίδακτος και 

αυτοδημιούργητος στη 

φιλοσοφία (Κ & Ζ, σ. 179). 



ΚΟΙΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΩΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ 

1. υπάρχει μία και μοναδική φιλοσοφία για τη 

φύση, μία ορθή θεώρηση της πραγματικότητας 

2. μία πραγματική ηθική βασίζεται σε αυτή τη 

θεώρηση της φύσης και της πραγματικότητας 

(σύνδεση φυσικής με την ηθική, στόχος της 

φυσική είναι η ηθική) 

3. η ορθή λογική μπορεί να αποκαλύψει αυτήν την 

ορθή/πραγματική ηθική, το άλογο (παράλογο) 

οδηγεί στη δυστυχία. 



 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ 

η ηδονή και η αταραξία 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ 

η αρετή και η απάθεια 

 

 



Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΚΟΙΝΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ 

Poseidw¯nioj de\ kaiì toiou=to/n ti die/ceisi periì      
au)tou=. tw½n ga\r sumpleo/ntwn e)skuqrwpako/twn u(po\
xeimw½noj, au)to\j galhno\j wÔn a)ne/rrwse th\n yuxh/n,
dei¿caj e)n t%½ ploi¿% xoiri¿dion e)sqi¿on kaiì ei¹pwÜn w¨j
xrh\ to\n sofo\n e)n toiau/tv kaqesta/nai a)taraci¿#a)taraci¿#a)taraci¿#a)taraci¿#.  

«Ο Ποσειδώνιος αναφέρει και το εξής. Όταν έπλεε μαζί 

με άλλους και είχε πιάσει καταιγίδα, αυτός γαλήνιος 

έδειξε ψυχική δύναμη, δείχνοντας ένα ποντικάκι στο 

πλοίο να τρώει και λέγοντας πως ο σοφός σε τέτοια 

αταραξία πρέπει να βρίσκεται» Πύρρωνας, Σκεπτικός 

(Διογένης Λαέρτιος 9.68.1-4) 



ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ (ανακεφαλαίωση) 

• Όλος ο κόσμος αποτελεί έναν ενιαίο ζωντανό 

οργανισμό που αποτελείται από δύο στοιχεία (1) τη 

φύση/θεό/λόγο και (2) την ύλη. 

• Ο θεός ταυτίζεται με τη φύση και είναι είδος φωτιάς, η 

οποία δίνει ζωή στον κόσμο, οποίος διαρκώς 

αναγεννάται. 

• Ειμαρμένη = δύναμη που ζωογονεί την παγκόσμια 

συμπάθεια/αλληλοπάθεια και κρατά τα πάντα 

σφιχτά δεμένα μεταξύ τους με αμοιβαία φιλία. 

• Η ειμαρμένη μπορεί να ταυτιστεί με την φύση και την 

πρόνοια, ως τάξη του κόσμου που δεν μπορεί να 

παραβιαστεί και μπορεί να γίνει κατανοητή ως μοίρα 

(που αποβλέπει όμως σε κάτι καλό) 



ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ (ανακεφαλαίωση) 

 
àEn t' eiånai qeo\n kaiì nou=n kaiì ei¸marme/nhn kaiì   àEn t' eiånai qeo\n kaiì nou=n kaiì ei¸marme/nhn kaiì   àEn t' eiånai qeo\n kaiì nou=n kaiì ei¸marme/nhn kaiì   àEn t' eiånai qeo\n kaiì nou=n kaiì ei¸marme/nhn kaiì       
Di¿a: pollaiÍj t' e(te/raij o)nomasi¿aij Di¿a: pollaiÍj t' e(te/raij o)nomasi¿aij Di¿a: pollaiÍj t' e(te/raij o)nomasi¿aij Di¿a: pollaiÍj t' e(te/raij o)nomasi¿aij                                                             
prosonoma/zesqai. prosonoma/zesqai. prosonoma/zesqai. prosonoma/zesqai.     

 

«ένα είναι ο θεός και ο νους και η ειμαρμένη. 

Αποκαλείται όμως με διάφορα ονόματα.» 

(Διογένης Λαέρτιος 7.135.9-136.1) 

 

 

 



Ποίημα Κλεάνθη (Fragmenta 2.1-3.9) 
 

ãAgou de/ m', wÕ  Zeu=, kaiì su/ g' h( peprwme/nh, oÀpoi  
poq' u(miÍn ei¹miì diatetagme/noj, w¨j eÀyomai¿ g' aÃoknoj:
hÄn de\ mh\ qe/lw kako\j geno/menoj, ou)de\n hÂtton      
eÀyomai. Ta)gaqo\n e)rwt#=j m' oiâon eÃst'; aÃkoue dh/:   
tetagme/non, di¿kaion, oÀsion, eu)sebe/j, kratou=n       
e(autou=, xrh/simon, kalo/n, de/on, au)sthro/n,          
au)qe/kaston, ai¹eiìsumfe/ron, aÃfobon, aÃlupon,        
lusitele/j, a)nw¯dunon,  w©fe/limon, eu)a/reston,       
a)sfale/j, fi¿lon, eÃntimon, <eu)xa/riston>,            
o(mologou/menon, eu)klee/j, aÃtufon, e)pimele/j, pra=on, 
sfodro/n, xronizo/menon, aÃmempton, ai¹eiì diame/non. 



ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ (280–206 Π. Χ.) 

 

mhde\n e)gklhto\n eiånai mhde\   mhde\n e)gklhto\n eiånai mhde\   mhde\n e)gklhto\n eiånai mhde\   mhde\n e)gklhto\n eiånai mhde\   
mempto\n <e)n t%½> ko/smmempto\n <e)n t%½> ko/smmempto\n <e)n t%½> ko/smmempto\n <e)n t%½> ko/sm%,     %,     %,     %,     
kata\ th\n a)ri¿sthn fu/sin      kata\ th\n a)ri¿sthn fu/sin      kata\ th\n a)ri¿sthn fu/sin      kata\ th\n a)ri¿sthn fu/sin      
a(pa/ntwn perainome/nwna(pa/ntwn perainome/nwna(pa/ntwn perainome/nwna(pa/ntwn perainome/nwn    

 

«τίποτε δεν είναι αξιοκατάκριτο 

στον κόσμο/φύση. Όλα 

ολοκληρώνονται κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο» 

(Πλούταρχος, De Stoicorum 

repugnantiis  1051.B.9-11) 

      

 

 



 

 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ 

ΔΙΝΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ, 

ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ 

ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΜΕΝΟΙΚΕΑ (μαθητή του) 
 

")Epi¿kouroj")Epi¿kouroj")Epi¿kouroj")Epi¿kouroj MenoikeiÍ xai¿rein.  MenoikeiÍ xai¿rein.  MenoikeiÍ xai¿rein.  MenoikeiÍ xai¿rein.     

«ο Επίκουρος χαιρετά τον Μενοικέα» 

"Mh/te ne/oj tij wÔ"Mh/te ne/oj tij wÔ"Mh/te ne/oj tij wÔ"Mh/te ne/oj tij wÔn melle/tw filosofeiÍn, n melle/tw filosofeiÍn, n melle/tw filosofeiÍn, n melle/tw filosofeiÍn,     

«ούτε όταν είναι νέος κανείς να αργοπορεί στο να 

φιλοσοφήσει» 

mh/te ge/rwn u(pa/rxwn kopia/tw filosofw½n: mh/te ge/rwn u(pa/rxwn kopia/tw filosofw½n: mh/te ge/rwn u(pa/rxwn kopia/tw filosofw½n: mh/te ge/rwn u(pa/rxwn kopia/tw filosofw½n:     

«ούτε όταν προχωρήσει στην ηλικία να κουράζεται να 

φιλοσοφεί» 

 



ouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j  ouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j  ouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j  ouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j  
to\ kto\ kto\ kto\ kata\ yuxh\n u(giaiÍnon. ata\ yuxh\n u(giaiÍnon. ata\ yuxh\n u(giaiÍnon. ata\ yuxh\n u(giaiÍnon.     

«ποτέ δεν είναι νωρίς ή αργά για να επιδιώξει κανείς την 

υγεία της ψυχής» 

 

o( de\ le/gwn hÄ mh/pw tou= filosofeiÍn u(pa/rxein wÐrano( de\ le/gwn hÄ mh/pw tou= filosofeiÍn u(pa/rxein wÐrano( de\ le/gwn hÄ mh/pw tou= filosofeiÍn u(pa/rxein wÐrano( de\ le/gwn hÄ mh/pw tou= filosofeiÍn u(pa/rxein wÐran
hÄ parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontihÄ parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontihÄ parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontihÄ parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gonti
pro\j eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐpro\j eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐpro\j eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐpro\j eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐran hÄ      ran hÄ      ran hÄ      ran hÄ      
mhke/ti eiånai. mhke/ti eiånai. mhke/ti eiånai. mhke/ti eiånai.     

«όποιος λέει πως δεν ήρθε ακόμη η ώρα για την 

φιλοσοφία ή ότι έχει παρέλθει, είναι σαν να λέει ότι είναι 

νωρίς ή πέρασε ή ώρα για να ευτυχήσει κανείς.» 



wÐste filosofhte/on kaiì ne/% kaiì ge/ronti, wÐste filosofhte/on kaiì ne/% kaiì ge/ronti, wÐste filosofhte/on kaiì ne/% kaiì ge/ronti, wÐste filosofhte/on kaiì ne/% kaiì ge/ronti,     

«άρα πρέπει να φιλοσοφεί και ο νέος και ο προχωρημένος 

στην ηλικία» 

t%½ me\n  oÀpwj ghra/skwn nea/zv toiÍj a)gaqoiÍj dia\ t%½ me\n  oÀpwj ghra/skwn nea/zv toiÍj a)gaqoiÍj dia\ t%½ me\n  oÀpwj ghra/skwn nea/zv toiÍj a)gaqoiÍj dia\ t%½ me\n  oÀpwj ghra/skwn nea/zv toiÍj a)gaqoiÍj dia\         
th\n xa/rin tw½n gegono/twn, th\n xa/rin tw½n gegono/twn, th\n xa/rin tw½n gegono/twn, th\n xa/rin tw½n gegono/twn,     

«ο ένας ώστε όταν γεράσει να παραμείνει νέος όσον 

αφορά τα αγαθά που αποκόμισε από όσα έγιναν» 

t%½ d' oÀpwj ne/oj aÀma kaiì palaio\t%½ d' oÀpwj ne/oj aÀma kaiì palaio\t%½ d' oÀpwj ne/oj aÀma kaiì palaio\t%½ d' oÀpwj ne/oj aÀma kaiì palaio\j vÅ dia\ th\n j vÅ dia\ th\n j vÅ dia\ th\n j vÅ dia\ th\n                         
a)fobi¿an tw½n mello/ntwn. a)fobi¿an tw½n mello/ntwn. a)fobi¿an tw½n mello/ntwn. a)fobi¿an tw½n mello/ntwn.     

«ο άλλος προκειμένου να είναι και νέος και παλιός λόγω 

του ότι δεν θα έχει φόβο για όσα πρόκειται να γίνουν» 



    

meleta=n ouÅn xrh\ ta\ poiou=nta th\n eu)daimoni¿an, meleta=n ouÅn xrh\ ta\ poiou=nta th\n eu)daimoni¿an, meleta=n ouÅn xrh\ ta\ poiou=nta th\n eu)daimoni¿an, meleta=n ouÅn xrh\ ta\ poiou=nta th\n eu)daimoni¿an,     

eiã per parou/shj me\n au)th=j pa/nta eÃxomeiã per parou/shj me\n au)th=j pa/nta eÃxomeiã per parou/shj me\n au)th=j pa/nta eÃxomeiã per parou/shj me\n au)th=j pa/nta eÃxomen, en, en, en,     

a)pou/shj de\ pa/nta pra/ttomen ei¹j to\ tau/thn eÃxein.a)pou/shj de\ pa/nta pra/ttomen ei¹j to\ tau/thn eÃxein.a)pou/shj de\ pa/nta pra/ttomen ei¹j to\ tau/thn eÃxein.a)pou/shj de\ pa/nta pra/ttomen ei¹j to\ tau/thn eÃxein.    
 

«Πρέπει λοιπόν να μελετάμε όσα επιφέρουν την 

ευδαιμονία, αφού όταν έχουμε αυτήν τα έχουμε όλα, ενώ 

όταν δεν την έχουμε, κάνουμε τα πάντα για να την 

αποκτήσουμε» 

 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.121a.5-122.10) 



ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ 

• Η ηδονή κατά τον Επίκουρο σχετίζεται με την 

εκπλήρωση των επιθυμιών. 
 

• Όχι όμως όλων. 
 

• Οι επιθυμίες διακρίνονται σε  

o φυσικές και αναγκαίες,  

o φυσικές και μη αναγκαίες και 

o ούτε φυσικές, ούτε αναγκαίες (κενές) 

 

 



ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ 

Οι ηδονές χωρίζονται σε καταστηματικές (σταθερές) και 

κινητικές (πρόσκαιρες) 

 

Από τις ηδονές πρέπει να αποφεύγονται όσες προκαλούν 

πόνο, όταν επιμένουμε σε αυτές, καθώς και όσες 

επιφέρουν πόνο ή ταραχή, αμέσως ή αργότερα (πβ. 

Πλάτων, Πρωταγόρας). 

 

Γιατί δεν αξίζει να υποφέρουμε σωματικά ή ψυχολογικά 

για πράγματα που δεν συμβάλλουν στον τελικό μας 

σκοπό που είναι η ευδαιμονία (Κ&Ζ, σ. 183) 



    

"h( me\n ga\r a)taraci¿a kaiì a)poni¿a "h( me\n ga\r a)taraci¿a kaiì a)poni¿a "h( me\n ga\r a)taraci¿a kaiì a)poni¿a "h( me\n ga\r a)taraci¿a kaiì a)poni¿a katasthmatikai¿ katasthmatikai¿ katasthmatikai¿ katasthmatikai¿     
ei¹sin h(donai¿: h( de\ xara\ kaiì h( eu)frosu/nh ei¹sin h(donai¿: h( de\ xara\ kaiì h( eu)frosu/nh ei¹sin h(donai¿: h( de\ xara\ kaiì h( eu)frosu/nh ei¹sin h(donai¿: h( de\ xara\ kaiì h( eu)frosu/nh     

katakatakatakata\ ki¿nhsin\ ki¿nhsin\ ki¿nhsin\ ki¿nhsin e)nergei¿# ble/pontai." e)nergei¿# ble/pontai." e)nergei¿# ble/pontai." e)nergei¿# ble/pontai."    

«η έλλειψη πόνου και ταραχής είναι σταθερές ηδονές, 

ενώ η χαρά και η ευχαρίστηση είναι φευγαλέες» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.136.10-12) 

 

 

 

 



 

Όπως και οι Στωικοί θεωρούσαν τον φόβο ένα από τα 

γένη των παθών από τα οποία πρέπει να απαλλαγεί ο 

άνθρωπος για να πετύχει την ευδαιμονία, και ο 

Επίκουρος ως ένα από τα βασικά εμπόδια για την 

απόκτηση της ευδαιμονίας από τον άνθρωπο θεωρούσε 

την δεισιδαιμονία (φόβος+δαίμων) και τον φόβο του 

θανάτου. 

 

 

 



ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

      

a)sebh\j de\ ou)x o( tou\j tw½n pollw½n qeou\j a)nairw½n, a)sebh\j de\ ou)x o( tou\j tw½n pollw½n qeou\j a)nairw½n, a)sebh\j de\ ou)x o( tou\j tw½n pollw½n qeou\j a)nairw½n, a)sebh\j de\ ou)x o( tou\j tw½n pollw½n qeou\j a)nairw½n, 
a)ll' o( ta\j tw½n pollw½n do/caj qeoiÍj prosa/ptwn. a)ll' o( ta\j tw½n pollw½n do/caj qeoiÍj prosa/ptwn. a)ll' o( ta\j tw½n pollw½n do/caj qeoiÍj prosa/ptwn. a)ll' o( ta\j tw½n pollw½n do/caj qeoiÍj prosa/ptwn.     

«ασεβής δεν είναι αυτός που αρνείται τους θεούς των 

πολλών, αλλά αυτός που προσάπτει στους θεούς τις 

αντιλήψεις των πολλών/του κόσμου» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.123.9-124.1) 

 

 

 



ΕΠΑΙΝΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ 

 

Αν θες να κάνεις πλούσιο τον Πυθοκλή, έλεγε ο 

Επίκουρος... 

 

μὴ χρημάτων προστίθει, τῆς δὲ ἐπιθυμίας ἀφαίρει. 

«μην του αυξάνεις τα χρήματα, αλλά να του μειώσεις τις 

επιθυμίες» 

 

 

 



ΣΤΟΧΟΣ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ 

     Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.124.6-125.1) 

"Sune/qize de\ e)n t%½ nomi¿zein mhqe\n pro\j h(ma=j eiåna"Sune/qize de\ e)n t%½ nomi¿zein mhqe\n pro\j h(ma=j eiåna"Sune/qize de\ e)n t%½ nomi¿zein mhqe\n pro\j h(ma=j eiåna"Sune/qize de\ e)n t%½ nomi¿zein mhqe\n pro\j h(ma=j eiånaiiii
 to\n qa/naton:  to\n qa/naton:  to\n qa/naton:  to\n qa/naton:     

«να εξασκείς τον εαυτό σου να θεωρεί πως ο θάνατος δεν 

είναι κάτι κακό για μας» 

e)peiì pa=n a)gaqo\n kaiì kako\n e)n ai¹sqh/sei: ste/rhsij e)peiì pa=n a)gaqo\n kaiì kako\n e)n ai¹sqh/sei: ste/rhsij e)peiì pa=n a)gaqo\n kaiì kako\n e)n ai¹sqh/sei: ste/rhsij e)peiì pa=n a)gaqo\n kaiì kako\n e)n ai¹sqh/sei: ste/rhsij 
de/ e)stin ai¹sqh/sewj o( qa/natoj.de/ e)stin ai¹sqh/sewj o( qa/natoj.de/ e)stin ai¹sqh/sewj o( qa/natoj.de/ e)stin ai¹sqh/sewj o( qa/natoj.         

«γιατί και το καλό και το κακό εξαρτώνται από τις 

αισθήσεις. Ο θάνατος είναι στέρηση των αισθήσεων.» 

 



oÀqen gnw½sij o)rqh\ tou= mhqe\n eiånai pro\j h(ma=j to\n oÀqen gnw½sij o)rqh\ tou= mhqe\n eiånai pro\j h(ma=j to\n oÀqen gnw½sij o)rqh\ tou= mhqe\n eiånai pro\j h(ma=j to\n oÀqen gnw½sij o)rqh\ tou= mhqe\n eiånai pro\j h(ma=j to\n     
qa/naton a)polausto\n poieiÍ to\ th=j zwh=j qnhto/n, qa/naton a)polausto\n poieiÍ to\ th=j zwh=j qnhto/n, qa/naton a)polausto\n poieiÍ to\ th=j zwh=j qnhto/n, qa/naton a)polausto\n poieiÍ to\ th=j zwh=j qnhto/n,     

«άρα η ορθή γνώση του ότι ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό 

για μας, μπορεί να φέρει απόλαυση στην θνητότητα της 

ζωής μας (μας επιτρέπει να χαρούμε τον χρόνο που είναι 

να ζήσουμε)» 

 

 

 

 

 



Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.125.5-7) 

to\ frikwde/staton ouÅn tw½n kakw½n o( qa/natoj ou)qe\to\ frikwde/staton ouÅn tw½n kakw½n o( qa/natoj ou)qe\to\ frikwde/staton ouÅn tw½n kakw½n o( qa/natoj ou)qe\to\ frikwde/staton ouÅn tw½n kakw½n o( qa/natoj ou)qe\
npro\j h(ma=j, e)peidh/ per oÀtan me\n h(meiÍj wÕmen, o( qa/npro\j h(ma=j, e)peidh/ per oÀtan me\n h(meiÍj wÕmen, o( qa/npro\j h(ma=j, e)peidh/ per oÀtan me\n h(meiÍj wÕmen, o( qa/npro\j h(ma=j, e)peidh/ per oÀtan me\n h(meiÍj wÕmen, o( qa/
natoj ou) natoj ou) natoj ou) natoj ou) pa/restin: oÀtan d' o( qa/natoj parv=, to/q' h(pa/restin: oÀtan d' o( qa/natoj parv=, to/q' h(pa/restin: oÀtan d' o( qa/natoj parv=, to/q' h(pa/restin: oÀtan d' o( qa/natoj parv=, to/q' h(

meiÍj ou)k e)sme/n. meiÍj ou)k e)sme/n. meiÍj ou)k e)sme/n. meiÍj ou)k e)sme/n. «το χειρότερο λοιπόν από τα κακά, ο 

θάνατος δεν είναι τίποτε για μας, γιατί όταν είμαστε 

εμείς, δεν υπάρχει ο θάνατος, και όταν είναι εκεί ο 

θάνατος, τότε δεν είμαστε εκεί εμείς»    

 
      

 

 



Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.125.1-5) 

ou)qe\n ga/r e)stin e)n t%½ zh=n deino\n t%½ kateilhfo/ti ou)qe\n ga/r e)stin e)n t%½ zh=n deino\n t%½ kateilhfo/ti ou)qe\n ga/r e)stin e)n t%½ zh=n deino\n t%½ kateilhfo/ti ou)qe\n ga/r e)stin e)n t%½ zh=n deino\n t%½ kateilhfo/ti 
gnhsi¿wj to\ mhqe\n u(pa/rxein e)n t%½ mh\ zh=n deino/n: gnhsi¿wj to\ mhqe\n u(pa/rxein e)n t%½ mh\ zh=n deino/n: gnhsi¿wj to\ mhqe\n u(pa/rxein e)n t%½ mh\ zh=n deino/n: gnhsi¿wj to\ mhqe\n u(pa/rxein e)n t%½ mh\ zh=n deino/n:     

«δεν υπάρχει τίποτε φοβερό [άξιο φόβου] στη ζωή για 

όποιον έχει καταλάβει πως δεν υπάρχει τίποτε άξιο 

φόβου στο να μη ζει κανείς» 

wÐste ma/taioj o( le/gwn dedie/nai to\n qa/naton ou)x wÐste ma/taioj o( le/gwn dedie/nai to\n qa/naton ou)x wÐste ma/taioj o( le/gwn dedie/nai to\n qa/naton ou)x wÐste ma/taioj o( le/gwn dedie/nai to\n qa/naton ou)x     
oÀti luph/sei parwÜn a)ll' oÀti lupeiÍ me/llwn. oÀti luph/sei parwÜn a)ll' oÀti lupeiÍ me/llwn. oÀti luph/sei parwÜn a)ll' oÀti lupeiÍ me/llwn. oÀti luph/sei parwÜn a)ll' oÀti lupeiÍ me/llwn.     

«είναι άρα μάταιο να λέει κανείς ότι φοβάται τον θάνατο, 

όχι επειδή προκαλεί λύπη όταν είναι παρόν, αλλά επειδή 

προκαλέι λύπη όταν πρόκειται να έρθει» 



oÁ ga\r paro\n ou)k e)noxleiÍ prosdokw¯menon kenw½j oÁ ga\r paro\n ou)k e)noxleiÍ prosdokw¯menon kenw½j oÁ ga\r paro\n ou)k e)noxleiÍ prosdokw¯menon kenw½j oÁ ga\r paro\n ou)k e)noxleiÍ prosdokw¯menon kenw½j     
lupeiÍ. lupeiÍ. lupeiÍ. lupeiÍ.     

«όταν κάτι δεν ενοχλεί όταν είναι παρόν, μάταια 

προκαλέι λύπη όταν κανείς το αναμένει.» 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 

ΜΑΖΙ ΜΑΣ... 

 

"ÁA de/ "ÁA de/ "ÁA de/ "ÁA de/ soi sunexw½j parh/ggellon, tau=ta kaiì pra=ttesoi sunexw½j parh/ggellon, tau=ta kaiì pra=ttesoi sunexw½j parh/ggellon, tau=ta kaiì pra=ttesoi sunexw½j parh/ggellon, tau=ta kaiì pra=tte
kaiì mele/ta, kaiì mele/ta, kaiì mele/ta, kaiì mele/ta,     

«όσα σου έλεγα συνεχώς, αυτά και να πράττεις και να 

σκέφτεσαι» 

stoixeiÍa tou= kalw½j zh=n tau=t' eiånai dialamba/nwn. stoixeiÍa tou= kalw½j zh=n tau=t' eiånai dialamba/nwn. stoixeiÍa tou= kalw½j zh=n tau=t' eiånai dialamba/nwn. stoixeiÍa tou= kalw½j zh=n tau=t' eiånai dialamba/nwn.     

«θεωρώντας πως αυτά είναι τα στοιχεία της καλής ζωής» 

 



prw½ton me\n to\n qeoprw½ton me\n to\n qeoprw½ton me\n to\n qeoprw½ton me\n to\n qeo\n z%½on aÃfqarton\n z%½on aÃfqarton\n z%½on aÃfqarton\n z%½on aÃfqarton    kaiì maka/rionkaiì maka/rionkaiì maka/rionkaiì maka/rion
nomi¿zwn, w¨j h( koinh\ tou= qeou= no/hsij u(pegra/fh, nomi¿zwn, w¨j h( koinh\ tou= qeou= no/hsij u(pegra/fh, nomi¿zwn, w¨j h( koinh\ tou= qeou= no/hsij u(pegra/fh, nomi¿zwn, w¨j h( koinh\ tou= qeou= no/hsij u(pegra/fh,     

«πρώτα να πιστεύεις ότι ο θεός είναι ον άφθαρτο και 

μακάριο, όπως είναι αποδεκτό στην κοινή αντίληψη για 

τον θεό» 

 

mhqe\n mh/te th=j a)fqarsi¿aj a)llo/trion mh/te th=jmhqe\n mh/te th=j a)fqarsi¿aj a)llo/trion mh/te th=jmhqe\n mh/te th=j a)fqarsi¿aj a)llo/trion mh/te th=jmhqe\n mh/te th=j a)fqarsi¿aj a)llo/trion mh/te th=j                
makario/thtoj a)noi¿keion au)t%½ pro/sapte: makario/thtoj a)noi¿keion au)t%½ pro/sapte: makario/thtoj a)noi¿keion au)t%½ pro/sapte: makario/thtoj a)noi¿keion au)t%½ pro/sapte:     

«και να μην του προσάπτεις τίποτε που να είναι ξένο 

προς την αφθαρσία ή την μακαριότητα» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.123.1-5) 



ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΒΟ 

Αυτοί ήταν και οι στόχοι της φυσικής του Επίκουρου 

 

1.  Να μελετήσει τα φυσικά φαινόμενα, να βρει τις 

φυσικές αιτίες τους και να αποδείξει ότι δεν είναι 

σημάδια θεϊκής εύνοιας ή οργής. 

 

2. Να μελετήσει τη σύσταση των όντων και της ψυχής και 

να αποδείξει ότι η ψυχή δεν είναι αθάνατη, με στόχο να 

απαλλάξει τους ανθρώπους από το φόβο. 

(Κάλφας&Ζωγραφίδης, σ. 187) 



Ακολουθώντας την υλιστική ατομική φιλοσοφία του 

Δημόκριτου ο Επίκουρος υποστήριξε 

 

1. το σύμπαν είναι αμετάβλητο, άπειρο και χωρίς σκοπό. 

2. ό,τι υπάρχει αποτελείται από άτομα και κενό. 

3. τα άτομα είναι αδιαίρετα και αμετάβλητα. 

4. επειδή είναι σε συνεχή κίνηση στο κενό συγκρούονται 

με άλλα άτομα και σχηματίζουν σύνθετα σώματα 
 

Άρα τα πάντα στο σύμπαν είναι σωματικά και δεν 

υπάρχει κάτι το υπερφυσικό. Όλα είναι σωματικά, και οι 

θεοί και η ψυχή. 



Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΦΑΡΜΑΚΟΣ 

 

Ἄφοβον ὁ θεός, ἀνύποπτον ὁ θάνατος, καὶ τἀγαθὸν 

μὲν εὔκτητον, τὸ δὲ δεινὸν εὐεκκαρτέρητον 

 

«Ο θεός δεν προκαλεί φόβο, ο θάνατος δεν προκαλεί 

ανησυχία, το αγαθό αποκτάται εύκολα και το κακό είναι 

εύκολο να το υπομείνει κανείς.» 

(Φιλόδημος, Προς τους [], 4.10-14.) 

 



ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΟ 

Είναι άπειρο, 

περιβάλλει τα 

άτομα και 

επιτρέπει την 

κίνηση. 

Το κενό περιβάλλει 

τον κόσμο, οποίος 

είναι συνεχής. Το 

κενό δεν είναι 

απαραίτητο για την 

κίνηση. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ άπειρη πεπερασμένη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ 

Άτομα, συμπαγή, 

αδιαίρετα, 

αμετάβλητα, 

αιώνια, εφικτή 

μείξη/όχι πλήρης 

Γη, νερό, αέρας, 

αιθέρας/πυρ. 

Άπειρα διαιρετή, 

εφικτή η μείξη και 

μετάλλαξη 



ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ 

Υπάρχουν αλλά 

δεν σχετίζονται με 

τα φυσικά 

φαινόμενα ή τον 

άνθρωπο 

Κυρίως ο Ζεύς  που 

ταυτίζεται με το 

πυρ, συνδέεται με 

τη φυσική 

πραγματικότητα 

ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ 

Κατά, υπάρχουν 

και γεγονότα 

τυχαία 

Υπέρ, τα πάντα 

ακολουθούν και 

εξελίσονται 

σύμφωνα με το 

τέλειο σχέδιο του 

Διός/Λόγου 

 



ΘΕΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΘΟ 

Ηδονή, με την 

έννοια της 

αποφυγής του 

πόνου και της 

αταραξίας της 

ψυχής 

Το να ζει κανείς 

σύμφωνα με τη 

φύση, που είναι η 

αρετή 

ΣΤΟΧΟΣ 

Η ευδαιμονία 

(μέσω της 

αποφυγής του 

πόνου και της 

αταραξίας) 

Η ευδαιμονία μέσω 

της απάθιας 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ  Εύκολη για όλους έως ανέφικτη 



 

ΥΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΛΕΝΕ ΠΟΛΥ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ 

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΛΛΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ 

ΚΑΘΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΨΥΧΗ: ΟΙ ΣΤΩΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ, 

ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΙ ΑΡΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ Σ’ΑΥΤΗ 

ΤΗ ΖΩΗ. 

 



Zh/nwn e)n t%½  Periì paqw½n, eiånai ge/nh te/ttara, lu/lu/lu/lu/
phn, fo/bon, e)piqumi¿an, h(donh/nphn, fo/bon, e)piqumi¿an, h(donh/nphn, fo/bon, e)piqumi¿an, h(donh/nphn, fo/bon, e)piqumi¿an, h(donh/n. dokeiÍ d' au)toiÍj ta\ p
a/qh kri¿seij eiånai, kaqa/ fhsi  Xru/sippoj e)n t%½  Xru/sippoj e)n t%½  Xru/sippoj e)n t%½  Xru/sippoj e)n t%½  
Periì paqw½nPeriì paqw½nPeriì paqw½nPeriì paqw½n: hÀ te ga\r filarguri¿a u(po/lhyi¿j e)sti t
ou= to\ a)rgu/rion kalo\n eiånai, kaiì h( me/qh de\ kaiì h( 
a)kolasi¿a o(moi¿wj kaiì taÃlla. Kaiì th\n me\n lu/phnlu/phnlu/phnlu/phn e
iånai sustolh\n aÃlogon:eiãdh d' au)th=j eÃleon, fqo/non,
 zh=lon, zhlotupi¿an, aÃxqoj, e)no/xlhsin, a)ni¿an, o)du/nh
n, su/gxusin. eÃleon me\n ouÅn   eiånaieÃleon me\n ouÅn   eiånaieÃleon me\n ouÅn   eiånaieÃleon me\n ouÅn   eiånai lu/phn w¨j e)p' a) lu/phn w¨j e)p' a) lu/phn w¨j e)p' a) lu/phn w¨j e)p' a)
naci¿wj kakonaci¿wj kakonaci¿wj kakonaci¿wj kakopaqou=ntipaqou=ntipaqou=ntipaqou=nti, fqo/non de\ lu/phn e)p' a)llotrfqo/non de\ lu/phn e)p' a)llotrfqo/non de\ lu/phn e)p' a)llotrfqo/non de\ lu/phn e)p' a)llotr
i¿oij a)gaqoiÍji¿oij a)gaqoiÍji¿oij a)gaqoiÍji¿oij a)gaqoiÍj, zh=lon de\ lu/phn e)piì    t%½ aÃll% pare
iÍnai wÒn au)to\j e)piqumeiÍ, zhlotupi¿an de\  lu/phn e)piì 
t%½ kaiì aÃll% pareiÍnai aÁ kaiì au)to\j eÃxei,   aÃxqoj d



e\ lu/phn baru/nousan, e)no/xlhsin lu/phn stenoxwrou=
san kaiì dusxwri¿an paraskeua/zousan, a)ni¿an lu/phn
 e)k dialogismw½n me/nousan hÄ e)piteinome/nhn, o)du/nh
n lu/phn e)pi¿ponon, su/gxusin lu/phn aÃlogon, a)pokna
i¿ousan kaiì kwlu/ousan ta\ paro/nta sunora=n. 

 O̧ de\ fo/boj e)stiì prosdoki¿a kakou=. O̧ de\ fo/boj e)stiì prosdoki¿a kakou=. O̧ de\ fo/boj e)stiì prosdoki¿a kakou=. O̧ de\ fo/boj e)stiì prosdoki¿a kakou=. ei¹j de\ to\n fo/b
on a)na/getai kaiì tau=ta: deiÍma, oÃknoj, ai¹sxu/nh, eÃkp
lhcij,  qo/ruboj, a)gwni¿a. deiÍma me\n ouÅn e)sti fo/boj 
de/oj e)mpoiw½n, ai¹sxu/nh de\ fo/boj a)doci¿aj, oÃknoj de\ 
fo/boj  mellou/shj e)nergei¿aj, eÃkplhcij de\ fo/boj e)k
 fantasi¿aj a)sunh/qouj pra/gmatoj, qo/ruboj de\ fo/bo
j meta\ katepei¿cewj fwnh=j, a)gwni¿a de\ <fo/boj a)dh/l
ou pra/gmatoj>. ̧H d' e)piqumi¿a e)stiìn aÃlogoj oÃrecij, ̧H d' e)piqumi¿a e)stiìn aÃlogoj oÃrecij, ̧H d' e)piqumi¿a e)stiìn aÃlogoj oÃrecij, ̧H d' e)piqumi¿a e)stiìn aÃlogoj oÃrecij,



 u(f' hÁn ta/ttetai  kaiì tau=ta: spa/nij, miÍsoj, filonei
ki¿a, o)rgh/, eÃrwj, mh=nij, qumo/j. eÃsti d' h( me\n spa/nij
e)piqumi¿a tij e)n a)poteu/cei kaiì oiâon kexwrisme/nh   
e)k tou= pra/gmatoj, tetame/nh de\ diakenh=j e)p' au)to\ 
kaiì spwme/nh: miÍsoj d' e)stiìn e)piqumi¿a tij tou= kakw½
j eiånai¿ tini meta\ prokoph=j tinoj kaiì parata/sewj:
 filoneiki¿a d' e)piqumi¿a tij periì ai̧re/sewj: o)rgh\ d' o)rgh\ d' o)rgh\ d' o)rgh\ d' 
e)piqumie)piqumie)piqumie)piqumi¿a timwr¿a timwr¿a timwr¿a timwri¿aj tou= dokou=ntoj i¿aj tou= dokou=ntoj i¿aj tou= dokou=ntoj i¿aj tou= dokou=ntoj h)dikhke/nai ou) prh)dikhke/nai ou) prh)dikhke/nai ou) prh)dikhke/nai ou) pr
oshko/ntwjoshko/ntwjoshko/ntwjoshko/ntwj: eÃrwj de/ e)stin e)piqumi¿a  tij ou)xiì periì 
spoudai¿ouj: eÃsti ga\r e)pibolh\ filopoii¿aj dia\ ka/ll
oj e)mfaino/menon. mh=nij de/ e)stin o)rgh/ tij mh=nij de/ e)stin o)rgh/ tij mh=nij de/ e)stin o)rgh/ tij mh=nij de/ e)stin o)rgh/ tij pepalaipepalaipepalaipepalai

wme/nh kaiì e)pi¿kotojwme/nh kaiì e)pi¿kotojwme/nh kaiì e)pi¿kotojwme/nh kaiì e)pi¿kotoj    (Διογένης Λαέρτιος 7.110.11-

7.113.2) 
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