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           ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ       ΖΗΝΩΝ 

Ο Επίκουρος ιδρύει τον Κήπο το 306 π.Χ. 

Ο Ζήνωνας ιδρύει την Στοά το 301 π.Χ. 



 

 

• 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. 

 



 

 

 

 



 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ 

η ηδονή και η αταραξία 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΩΙΚΩΝ 

η αρετή και η απάθεια 

 

 

 



 

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) 

 
 



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/sm%,     mempto\n <e)n t%½> ko/sm%,     mempto\n <e)n t%½> ko/sm%,     mempto\n <e)n t%½> ko/sm%,     
kata\ th\n a)ri¿sthn fkata\ th\n a)ri¿sthn fkata\ th\n a)ri¿sthn fkata\ th\n a)ri¿sthn fu/sin      u/sin      u/sin      u/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) 

      

 

 

 



  

 

Dio/per prw½toj o( Zh/nwDio/per prw½toj o( Zh/nwDio/per prw½toj o( Zh/nwDio/per prw½toj o( Zh/nwn e)n t%½n e)n t%½n e)n t%½n 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      
eiåpe to\ o(mologoume/nwj tv=      eiåpe to\ o(mologoume/nwj tv=      eiåpe to\ o(mologoume/nwj tv=      eiåpe 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 αν-

θρώπου 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) 

 



ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΊΤΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟΥΣ ΣΤΩΙΚΟΥΣ; 

 

• Ίσως λένε αυτά που εμείς θεωρούμε κακά ή αντίξοα, π.χ. 

ένας σεισμός με δυσμενείς επιπτώσεις, δεν είναι 

πραγματικά κακά. 

 

• Ό,τι κάνει η φύση είναι με καλό σκοπό που όμως εμείς δεν 

μπορούμε να καταλάβουμε: κάτι μπορεί να είναι κακό για 

κάποιους, επωφελές όμως για το σύνολο. (Κάλφας & 

Ζωγραφίδης, σ. 204) 

 

 

 



• Όσον αφορά τις κακές ανθρώπινες πράξεις και εκεί 

υπάρχει κατά τους Στωικούς παρήγορη ερμηνεία. 

 

• Η φύση έδωσε στον άνθρωπο τη λογική και μία κλίση 

προς την αρετή. 

 

• Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν γνωρίζουν ή δεν ακολουθούν 

αυτή την φυσική κλίση, γιατί ο άνθρωπος είναι το μόνο ον 

που μπορεί και ενεργεί ενάντια στην βούληση της φύσης. 

 

• Κατά τους Στωικούς, ακριβώς επειδή μπορούμε να 

κάνουμε και το κακό, είμαστε ικανοί να κατακτήσουμε το 

αντίθετό του, την αρετή (Κάλφας & Ζωγραφίδης, σ. 204). 



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 "Mh/te ne/oj tij "Mh/te ne/oj tij "Mh/te ne/oj tij wÔn melle/tw filosofeiÍn, wÔn melle/tw filosofeiÍn, wÔn melle/tw filosofeiÍn, wÔn 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)deiouÃte ga\r aÃwroj ou)deiouÃte ga\r aÃwroj ou)deiouÃte ga\r aÃwroj ou)dei¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j ¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j ¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j ¿j e)stin ouÃte pa/rwroj pro\j tttto\ o\ o\ o\                 
kata\ yuxh\n u(giaiÍnon. kata\ yuxh\n u(giaiÍnon. kata\ yuxh\n u(giaiÍnon. kata\ 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 hÄ hÄ hÄ         
parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontipro\j parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontipro\j parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontipro\j parelhluqe/nai th\n wÐran oÀmoio/j e)sti t%½ le/gontipro\j         
eu)daimoni¿an hÄ mh\ pareeu)daimoni¿an hÄ mh\ pareeu)daimoni¿an hÄ mh\ pareeu)daimoni¿an hÄ mh\ pareiÍnai th\n wÐiÍnai th\n wÐiÍnai th\n wÐiÍnai 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.» 

 



ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ 

 

")Analogiste/on de\ w¨j tw½n e)piqumiw½n ai̧ me/n ei¹si fusikai¿,fusikai¿,fusikai¿,fusikai¿,
ai̧ de\ kenaikenaikenaikenai¿. kaiì tw½n fusikw½n ai̧ me\n a)nagkaiÍaia)nagkaiÍaia)nagkaiÍaia)nagkaiÍai, ai̧ de\  
fusikaiì mo/nonfusikaiì mo/nonfusikaiì mo/nonfusikaiì mo/non: tw½n d' a)nagkai¿wn ai̧ me\n pro\j eu)daimoni¿
an ei¹siìn a)nagkaiÍai, ai̧ de\ pro\j th\n tou= sw¯matoj a)oxlhs
i¿an, ai̧ de\ pro\j au)to\ to\ zh=n.tou/twn ga\r a)planh\j qewri¿a
pa=san aiàresin kaiì fugh\n e)pana/gein oiåden e)piì th\n tou=  
sw¯matoj u(gi¿eian sw¯matoj u(gi¿eian sw¯matoj u(gi¿eian sw¯matoj u(gi¿eian kaiì th\n th=j yuxh=j a)taraci¿anth=j yuxh=j a)taraci¿anth=j yuxh=j a)taraci¿anth=j yuxh=j a)taraci¿an, e)peiì    
tou=to tou= makari¿wj zh=nmakari¿wj zh=nmakari¿wj zh=nmakari¿wj zh=n e)sti te/loj. tou/tou ga\r xa/rin tou/tou ga\r xa/rin tou/tou ga\r xa/rin tou/tou ga\r xa/rin     
pa/nta pra/ttomen, oÀpwpa/nta pra/ttomen, oÀpwpa/nta pra/ttomen, oÀpwpa/nta pra/ttomen, oÀpwj mh/te a)lgw½men mh/te tarbw½menj mh/te a)lgw½men mh/te tarbw½menj mh/te a)lgw½men mh/te tarbw½menj mh/te a)lgw½men mh/te tarbw½men:  
oÀtan d' aÀpac tou=to periì h(ma=j ge/nhtai, lu/etai pa=j o( th=j

 yuxh=j xeimw¯n (Διογένης Λαέρτιος 10.123.9-127.7-128.6) 

 



 

 

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 ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

      

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

 

oiàouj d' au)tou\j <oi¸> polloiì nomi¿zousin ou)k ei¹si¿n:oiàouj d' au)tou\j <oi¸> polloiì nomi¿zousin ou)k ei¹si¿n:oiàouj d' au)tou\j <oi¸> polloiì nomi¿zousin ou)k ei¹si¿n:oiàouj d' au)tou\j <oi¸> polloiì nomi¿zousin ou)k ei¹si¿n:    

« δεν είναι [οι θεοί] όπως τους νομίζουν οι πολλοί» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.123.8) 

 



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 

 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ Στωικοί, Σκεπτικοί Επικούρειοι, Σκεπτικοί 



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 

απάθειας 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ  

ΣΤΟΧΟΥ 
Εύκολη για όλους 

Έως ανέφικτη (κατά τον 

Ζήνωνα, αργότερα 

μαλάκωσε αυτή η θέση) 



 

ou) pa=san h(donh\n ai¸rou/meqa, a)ll' eÃstin oÀte polla\j ou) pa=san h(donh\n ai¸rou/meqa, a)ll' eÃstin oÀte polla\j ou) pa=san h(donh\n ai¸rou/meqa, a)ll' eÃstin oÀte polla\j ou) pa=san h(donh\n ai¸rou/meqa, a)ll' eÃstin oÀte polla\j                 
h(dona\j u(perbai¿nomen, oÀtan pleiÍon h(miÍn to\ dusxere\j e)k h(dona\j u(perbai¿nomen, oÀtan pleiÍon h(miÍn to\ dusxere\j e)k h(dona\j u(perbai¿nomen, oÀtan pleiÍon h(miÍn to\ dusxere\j e)k h(dona\j u(perbai¿nomen, oÀtan pleiÍon h(miÍn to\ dusxere\j e)k 
tou/twn eÀphtai: tou/twn eÀphtai: tou/twn eÀphtai: tou/twn eÀphtai:     

«Δεν επιλέγουμε κάθε ηδονή, αλλά κάποιες φορές 

αποφεύγουμε πολλές ηδονές, όταν είναι περισσότερη η 

δυσκολία που τις συνοδεύει» 

kaiì polla\j a)lghdo/naj h(donw½n krei¿ttouj nomi¿zomen, kaiì polla\j a)lghdo/naj h(donw½n krei¿ttouj nomi¿zomen, kaiì polla\j a)lghdo/naj h(donw½n krei¿ttouj nomi¿zomen, kaiì polla\j a)lghdo/naj h(donw½n krei¿ttouj nomi¿zomen,             
e)peida\n mei¿zwn h(miÍn h(donh\ parakolouqv= polu\n xro/non e)peida\n mei¿zwn h(miÍn h(donh\ parakolouqv= polu\n xro/non e)peida\n mei¿zwn h(miÍn h(donh\ parakolouqv= polu\n xro/non e)peida\n mei¿zwn h(miÍn h(donh\ parakolouqv= polu\n xro/non 
u(pomei¿nasi ta\j a)lghdo/naj. u(pomei¿nasi ta\j a)lghdo/naj. u(pomei¿nasi ta\j a)lghdo/naj. u(pomei¿nasi ta\j a)lghdo/naj.     

«και πολλές δυσκολίες τις θεωρούμε ανώτερες από τις ηδονές, 

όταν είναι περισσότερη η ηδονή που συνοδεύει μετά από πολύ 

καιρό τις δυσκολίες» 



pa=sa ouÅn h(donh\ dia\ to\ fu/sin eÃxein oi¹kei¿an a)gaqo/n, oupa=sa ouÅn h(donh\ dia\ to\ fu/sin eÃxein oi¹kei¿an a)gaqo/n, oupa=sa ouÅn h(donh\ dia\ to\ fu/sin eÃxein oi¹kei¿an a)gaqo/n, oupa=sa ouÅn h(donh\ dia\ to\ fu/sin eÃxein oi¹kei¿an a)gaqo/n, ou) ) ) ) 
pa=sa me/ntoi ai¸reth/: kaqa/pa=sa me/ntoi ai¸reth/: kaqa/pa=sa me/ntoi ai¸reth/: kaqa/pa=sa me/ntoi ai¸reth/: kaqa/pppper kaiì a)lghdwÜn pa=sa kako/n,er kaiì a)lghdwÜn pa=sa kako/n,er kaiì a)lghdwÜn pa=sa kako/n,er kaiì a)lghdwÜn pa=sa kako/n,    
ou) pa=sa dou) pa=sa dou) pa=sa dou) pa=sa de\ a)eiì feukth\ pefukuiÍa. e\ a)eiì feukth\ pefukuiÍa. e\ a)eiì feukth\ pefukuiÍa. e\ a)eiì feukth\ pefukuiÍa.     

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.129.4-130.1) 

«κάθε ηδονή είναι λοιπόν καλή, λόγω της κοινής τους φύσης, 

δεν πρέπει όμως και κάθε ηδονή να επιλέγεται, όπως και κάθε 

δυσκολία είναι κακή, δεν πρέπει όμως και κάθε δυσκολία να 

αποφεύγεται» 

xrw¯meqa ga\r t%½ me\n a)gaq%½ kata/ tinaj xro/nouj w¨j xrw¯meqa ga\r t%½ me\n a)gaq%½ kata/ tinaj xro/nouj w¨j xrw¯meqa ga\r t%½ me\n a)gaq%½ kata/ tinaj xro/nouj w¨j xrw¯meqa ga\r t%½ me\n a)gaq%½ kata/ tinaj xro/nouj w¨j                 
kak%½, t%½ de\ kak%½ touÃmkak%½, t%½ de\ kak%½ touÃmkak%½, t%½ de\ kak%½ touÃmkak%½, t%½ de\ kak%½ touÃmpalin w¨j a)gaq%½. palin w¨j a)gaq%½. palin w¨j a)gaq%½. palin w¨j a)gaq%½.     

«κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε το αγαθό ως κακό [δηλαδή το 

αποφεύγουμε], και αντιστρόφως το κακό ως αγαθό [δηλαδή το 

προτιμούμε.» Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.130.2-130.4) 



kaiì th\n au)ta/rkkaiì th\n au)ta/rkkaiì th\n au)ta/rkkaiì th\n au)ta/rkeian de\ a)gaqo\n me/ga nomi¿zoeian de\ a)gaqo\n me/ga nomi¿zoeian de\ a)gaqo\n me/ga nomi¿zoeian de\ a)gaqo\n me/ga nomi¿zomen, ou)x iàna men, ou)x iàna men, ou)x iàna men, ou)x iàna 
pa/ntwj toiÍj o)li¿goij xrw¯meqapa/ntwj toiÍj o)li¿goij xrw¯meqapa/ntwj toiÍj o)li¿goij xrw¯meqapa/ntwj toiÍj o)li¿goij xrw¯meqa, a)ll' oÀpwj e)a\n mh\ eÃxwmen, a)ll' oÀpwj e)a\n mh\ eÃxwmen, a)ll' oÀpwj e)a\n mh\ eÃxwmen, a)ll' oÀpwj e)a\n mh\ eÃxwmen
ta\ polla/, toiÍj o)li¿goij xrw¯meqa, ta\ polla/, toiÍj o)li¿goij xrw¯meqa, ta\ polla/, toiÍj o)li¿goij xrw¯meqa, ta\ polla/, toiÍj o)li¿goij xrw¯meqa,     

«Και την αυτάρκεια θεωρούμε ότι είναι μεγάλο αγαθό, όχι για 

να ζούμε με τα λίγα πάντα, αλλά προκειμένου, όταν δεν έχουμε 

τα πολλά, να ζούμε με τα λίγα.» 

pepeisme/noi gnhsi¿wj oÀti hÀdista polutelei¿aj a)polau/ousipepeisme/noi gnhsi¿wj oÀti hÀdista polutelei¿aj a)polau/ousipepeisme/noi gnhsi¿wj oÀti hÀdista polutelei¿aj a)polau/ousipepeisme/noi gnhsi¿wj oÀti hÀdista polutelei¿aj a)polau/ousi
n oi¸ hÀkista tau/thj deo/menoi, kaiì oÀti to\ me\n fusiko\n n oi¸ hÀkista tau/thj deo/menoi, kaiì oÀti to\ me\n fusiko\n n oi¸ hÀkista tau/thj deo/menoi, kaiì oÀti to\ me\n fusiko\n n oi¸ hÀkista tau/thj deo/menoi, kaiì oÀti to\ me\n fusiko\n         
pa=n eu)po/risto/npa=n eu)po/risto/npa=n eu)po/risto/npa=n eu)po/risto/n e)sti, e)sti, e)sti, e)sti, to\ de\ keno\n duspo/ri to\ de\ keno\n duspo/ri to\ de\ keno\n duspo/ri to\ de\ keno\n duspo/riston. ston. ston. ston.     

«με τη σκέψη ότι πραγματικά αυτοί που απολαμβάνουν μεγάλη 

πολυτέλεια είναι όσοι την επιζητούν ελάχιστα και πως κάθετί 

που είναι φυσικό, είναι εύκολο να αποκτηθεί, ενώ το μάταιο 

είναι δύσκολο να το αποκτήσεις» Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 

10.130.4-130.9) 



 

"ÀOtan ouÅn le/gwmen h(donh\n te/loj u(pa/rxein, ou) ta\j tw½n "ÀOtan ouÅn le/gwmen h(donh\n te/loj u(pa/rxein, ou) ta\j tw½n "ÀOtan ouÅn le/gwmen h(donh\n te/loj u(pa/rxein, ou) ta\j tw½n "ÀOtan ouÅn le/gwmen h(donh\n te/loj u(pa/rxein, ou) ta\j tw½n 
a)sw¯twn h(dona\j kaiì ta\j e)n a)sw¯twn h(dona\j kaiì ta\j e)n a)sw¯twn h(dona\j kaiì ta\j e)n a)sw¯twn h(dona\j kaiì ta\j e)n a)polau/sei keime/naj le/gomen,a)polau/sei keime/naj le/gomen,a)polau/sei keime/naj le/gomen,a)polau/sei keime/naj le/gomen,
wÐj tinej a)gnoou=ntej kaiì ou)x o(mologou=ntej hÄ kakw½j wÐj tinej a)gnoou=ntej kaiì ou)x o(mologou=ntej hÄ kakw½j wÐj tinej a)gnoou=ntej kaiì ou)x o(mologou=ntej hÄ kakw½j wÐj tinej a)gnoou=ntej kaiì ou)x o(mologou=ntej hÄ kakw½j             
e)kdexo/menoi nomi¿zousin, a)lla\ to\ me)kdexo/menoi nomi¿zousin, a)lla\ to\ me)kdexo/menoi nomi¿zousin, a)lla\ to\ me)kdexo/menoi nomi¿zousin, a)lla\ to\ mh/te a)lgeiÍn kata\ h/te a)lgeiÍn kata\ h/te a)lgeiÍn kata\ h/te a)lgeiÍn kata\                 
sw½ma mh/te tara/ttesqaisw½ma mh/te tara/ttesqaisw½ma mh/te tara/ttesqaisw½ma mh/te tara/ttesqai    kata\ yuxh/n. kata\ yuxh/n. kata\ yuxh/n. kata\ yuxh/n.     

«Όταν λέμε πως η ηδονή είναι ο απώτερος στόχος, δεν 

αναφερόμαστε στις ηδονές των άσωτων και [όλες] όσες 

υπάρχουν στην απόλαυση, όπως θεωρούν κάποιοι που δεν 

γνωρίζουν και δεν παραδέχονται ή παρανοούν, αλλά [εννούμε] 

το να μην πονά κανείς στο σώμα, ούτε να ταράζεται στην 

ψυχή.» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.131.8-132.1) 

 



    

ou) ga\r po/toi kaiì kw½moi sunei¿rontej ou)d' a)polau/seij ou) ga\r po/toi kaiì kw½moi sunei¿rontej ou)d' a)polau/seij ou) ga\r po/toi kaiì kw½moi sunei¿rontej ou)d' a)polau/seij ou) ga\r po/toi kaiì kw½moi sunei¿rontej ou)d' a)polau/seij         
pai¿dwn kaiì gunaikw½n ou)d' i¹xqu/wn kaiì tw½n aÃllwn oÀsapai¿dwn kaiì gunaikw½n ou)d' i¹xqu/wn kaiì tw½n aÃllwn oÀsapai¿dwn kaiì gunaikw½n ou)d' i¹xqu/wn kaiì tw½n aÃllwn oÀsapai¿dwn kaiì gunaikw½n ou)d' i¹xqu/wn kaiì tw½n aÃllwn oÀsa        
fe/rei polutelh\j tra/peza to\n h(du\n genn#= bi¿on, fe/rei polutelh\j tra/peza to\n h(du\n genn#= bi¿on, fe/rei polutelh\j tra/peza to\n h(du\n genn#= bi¿on, fe/rei polutelh\j tra/peza to\n h(du\n genn#= bi¿on,     

«Δεν φέρνουν την ευτυχισμένη ζωή τα ποτά και τα γλέντια, 

ούτε οι απολαύσεις οι ερωτικές και γαστρονομικές και όλα όσα 

περιλαμβάνει το πολυτελές τραπέζι» 

a)lla\ nh/fwn logismo\j kaiì ta\j ai¹ti¿aj e)cea)lla\ nh/fwn logismo\j kaiì ta\j ai¹ti¿aj e)cea)lla\ nh/fwn logismo\j kaiì ta\j ai¹ti¿aj e)cea)lla\ nh/fwn logismo\j kaiì ta\j ai¹ti¿aj e)cereunw½n pa/shj reunw½n pa/shj reunw½n pa/shj reunw½n pa/shj 
ai¸re/sewj kaiì fugh=j kaiì ta\j do/caj e)celau/nwn e)c wÒn ai¸re/sewj kaiì fugh=j kaiì ta\j do/caj e)celau/nwn e)c wÒn ai¸re/sewj kaiì fugh=j kaiì ta\j do/caj e)celau/nwn e)c wÒn ai¸re/sewj kaiì fugh=j kaiì ta\j do/caj e)celau/nwn e)c wÒn             
pleiÍstoj pleiÍstoj pleiÍstoj pleiÍstoj ta\j yuxa\j katalamba/nei qo/ruta\j yuxa\j katalamba/nei qo/ruta\j yuxa\j katalamba/nei qo/ruta\j yuxa\j katalamba/nei qo/ruboj. boj. boj. boj.     

«αλλά ο νηφάλιος λογισμός, ο οποίος εξερευνά τις αιτίες κάθε 

επιλογής και απόρριψης και αποβάλει τις πεποιθήσεις που 

φέρνουν τόση ταραχή στις ψυχές.» 



    

tou/twn de\ pa/ntwn a)rxh\ kaiì to\ me/giston a)gaqo\n tou/twn de\ pa/ntwn a)rxh\ kaiì to\ me/giston a)gaqo\n tou/twn de\ pa/ntwn a)rxh\ kaiì to\ me/giston a)gaqo\n tou/twn de\ pa/ntwn a)rxh\ kaiì to\ me/giston a)gaqo\n                             
fro/nhsij:fro/nhsij:fro/nhsij:fro/nhsij:  

«και αρχή όλων αυτών και ύψιστο αγαθό είναι η φρόνηση.» 

 

dio\ kaiì filosofi¿aj timiw¯teron u(pa/rxei fro/nhsij, e)c hÂj dio\ kaiì filosofi¿aj timiw¯teron u(pa/rxei fro/nhsij, e)c hÂj dio\ kaiì filosofi¿aj timiw¯teron u(pa/rxei fro/nhsij, e)c hÂj dio\ kaiì filosofi¿aj timiw¯teron u(pa/rxei fro/nhsij, e)c hÂj 
ai¸ loipaiì pa=sai pefu/kasin a)retai¿,ai¸ loipaiì pa=sai pefu/kasin a)retai¿,ai¸ loipaiì pa=sai pefu/kasin a)retai¿,ai¸ loipaiì pa=sai pefu/kasin a)retai¿,    

 «Γι αυτό και το πιο σημαντικό πράγμα στη φιλοσοφία είναι η 

φρόνηση, από την οποία πηγάζουν και όλες οι υπόλοιπες 

αρετές» 

 

 



 

dida/skousa w¨j ou)k eÃstin h(de/wj zh=n aÃneu tou= froni¿mwj dida/skousa w¨j ou)k eÃstin h(de/wj zh=n aÃneu tou= froni¿mwj dida/skousa w¨j ou)k eÃstin h(de/wj zh=n aÃneu tou= froni¿mwj dida/skousa w¨j ou)k eÃstin h(de/wj zh=n aÃneu tou= froni¿mwj 
kaiì kalw½j kaiì dikai¿wj, <ou)de\ froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì kaiì kalw½j kaiì dikai¿wj, <ou)de\ froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì kaiì kalw½j kaiì dikai¿wj, <ou)de\ froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì kaiì kalw½j kaiì dikai¿wj, <ou)de\ froni¿mwj kaiì kalw½j kaiì 

dikai¿wjdikai¿wjdikai¿wjdikai¿wj> aÃneu tou= h(de/wj:> aÃneu tou= h(de/wj:> aÃneu tou= h(de/wj:> aÃneu tou= h(de/wj:  «η οποία διδάσκει πως δεν 

υπάρχει ευχάριστη ζωή χωρίς το να ζει κανείς φρόνιμα, καλά 

και δίκαια, ούτε γίνεται να ζει καλά και δίκαια χωρίς να είναι 

και ευτυχισμένος.» 

 

sumpefu/kasi ga\r ai¸ a)retaiì t%½ zh=n h(de/wj, kaiì to\ zh=n sumpefu/kasi ga\r ai¸ a)retaiì t%½ zh=n h(de/wj, kaiì to\ zh=n sumpefu/kasi ga\r ai¸ a)retaiì t%½ zh=n h(de/wj, kaiì to\ zh=n sumpefu/kasi ga\r ai¸ a)retaiì t%½ zh=n h(de/wj, kaiì to\ zh=n         
hhhh(de/wj tou/twn e)stiìn a)xw¯ri(de/wj tou/twn e)stiìn a)xw¯ri(de/wj tou/twn e)stiìn a)xw¯ri(de/wj tou/twn e)stiìn a)xw¯riston.ston.ston.ston.    

«οι αρετές είναι σύμφυτες με την ευτυχισμένη ζωή και η 

ευτυχισμένη ζωή δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτές.» 

Επίκουρος (Διογένης Λαέρτιος 10.132.1-12) 



 

 

Τα τελευταία λόγια του Επίκουρου στον Κήπο 

πιθανότατα τον Φεβρουάριο του 270 π. Χ. 

 

 "Xai¿rete kaiì me/mnhsqe ta\ do/gmata"  
 (Epigrammata 7.106.1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Την επόμενη φορά.. 

Σκεπτικοί... 

 

 

 

 

 



Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΩΝ 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 γι αυτόν [τον Πύρρωνα]. 

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» (Διογένης Λαέρτιος 9.68.1-4) 
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