


 Πρόγραμμα
Πε 5/10 
Βίος του Επίκουρου – Βίος του Επίκουρου – 
              Αρχές Επικούρειας φιλοσοφίαςΑρχές Επικούρειας φιλοσοφίας
Εισαγωγή - Μέρη Επικούρειας φιλοσοφίας

          Χρήστος Γιαπιτζάκης 
Βίος Επίκουρου           Ελένη Καπράλου  
Πηγές – Βιβλιογραφία Τάκης Παναγιωτόπουλος 

Πε 12/10 
Επικούρεια Γνωσιολογία (Κανονικόν)Επικούρεια Γνωσιολογία (Κανονικόν)

         Λίτσα Πιτσικάλη
Πε 19/10 
Επικούρεια Επιστήμη (Φυσικόν) Επικούρεια Επιστήμη (Φυσικόν) 

         Χρήστος Γιαπιτζάκης 

Πε 26/10 
Επικούρεια Ηθική (Ηθικόν)Επικούρεια Ηθική (Ηθικόν)

         Τάκης Παναγιωτόπουλος

Πε 2/11 
Ιστορία Επικούρειας φιλοσοφίαςΙστορία Επικούρειας φιλοσοφίας

         Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

Μηνιαίος Κύκλος 
Μαθημάτων 

Επικούρειας Φιλοσοφίας
(5/10/2017 - 2/11/2016 
κάθε εβδομάδα 8-10μμ) 

Βεβαίωση 
1 απουσία – 50% διαγώνισμα 



Ποιος είναι Ποιος είναι 
ο σκοπός της φιλοσοφίας;ο σκοπός της φιλοσοφίας;



ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ «Προς Μενοικέα» (Δ.Λ. Χ 122) ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ «Προς Μενοικέα» (Δ.Λ. Χ 122)   
«Ούτε όταν είναι κάποιος νέος δεν πρέπει να αμελεί «Ούτε όταν είναι κάποιος νέος δεν πρέπει να αμελεί 
να φιλοσοφεί, ούτε όταν είναι γέρος δεν πρέπει να να φιλοσοφεί, ούτε όταν είναι γέρος δεν πρέπει να 
κουράζεται να φιλοσοφεί. Διότι ούτε ανώριμος είναι κουράζεται να φιλοσοφεί. Διότι ούτε ανώριμος είναι 
κανείς ούτε υπερβολικά ώριμος για την υγεία της κανείς ούτε υπερβολικά ώριμος για την υγεία της 
ψυχής. ψυχής. 
Εκείνος μάλιστα που λέει ότι δεν έχει χρόνο να Εκείνος μάλιστα που λέει ότι δεν έχει χρόνο να 
φιλοσοφήσει ή ότι έχει περάσει ο χρόνος για φιλοσοφήσει ή ότι έχει περάσει ο χρόνος για 
φιλοσοφία είναι όμοιος με εκείνον που λέει ότι δεν φιλοσοφία είναι όμοιος με εκείνον που λέει ότι δεν 
έχει χρόνο να ευτυχήσει ή ότι έχει περάσει η ώρα της έχει χρόνο να ευτυχήσει ή ότι έχει περάσει η ώρα της 
ευδαιμονίας. ευδαιμονίας. 
Κατά συνέπεια, πρέπει να φιλοσοφούν και ο γέρος Κατά συνέπεια, πρέπει να φιλοσοφούν και ο γέρος 
και ο νέος. Ο πρώτος, ενώ γερνάει, για να χαίρεται τα και ο νέος. Ο πρώτος, ενώ γερνάει, για να χαίρεται τα 
αγαθά σαν νέος με την ευχάριστη ανάμνηση του αγαθά σαν νέος με την ευχάριστη ανάμνηση του 
παρελθόντος, και ο δεύτερος, αν και νέος, να είναι παρελθόντος, και ο δεύτερος, αν και νέος, να είναι 
συγχρόνως ώριμος αφού δεν θα φοβάται το μέλλον. συγχρόνως ώριμος αφού δεν θα φοβάται το μέλλον. 
Πρέπει λοιπόν να μελετάμε εκείνα που φέρνουν την Πρέπει λοιπόν να μελετάμε εκείνα που φέρνουν την 
ευτυχία, διότι όταν είναι αυτή παρούσα έχουμε τα ευτυχία, διότι όταν είναι αυτή παρούσα έχουμε τα 
πάντα, ενώ όταν λείπει η ευδαιμονία κάνουμε τα πάντα, ενώ όταν λείπει η ευδαιμονία κάνουμε τα 
πάντα για να την αποκτήσουμε».πάντα για να την αποκτήσουμε».



«Το «Το θέθέμα δεν είναι τι φέρνει  την ευτυχία μα δεν είναι τι φέρνει  την ευτυχία 
αλλά τι είναι ευτυχία»αλλά τι είναι ευτυχία»
Επίκουρος  Επίκουρος  (341-270 π(341-270 πχχ))

•  ««ΕυδαιμονίαΕυδαιμονία είναι η  είναι η κατάστασηκατάσταση  

κατά την οποία δεν υπάρχει κατά την οποία δεν υπάρχει 

πόνος του σώματος πόνος του σώματος καικαι

ταραχή της ψυχήςταραχή της ψυχής»»
(Παρατήρηση ανθρώπινης φύσης αντικειμενικά)(Παρατήρηση ανθρώπινης φύσης αντικειμενικά)

««Όπως η Όπως η ΙατρικήΙατρική  δεν ωφελεί καθόλου δεν ωφελεί καθόλου 
εάν δεν θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, εάν δεν θεραπεύει τις αρρώστιες του σώματος, 

έτσι καιέτσι και  η η ΦιλοσοφίαΦιλοσοφία  δεν ωφελεί   δεν ωφελεί 
εάν δεν θεραπεύει τα πάθη της ψυχής» εάν δεν θεραπεύει τα πάθη της ψυχής» 



   Γνώση Γνώση 
   Γνώση για την απόκτηση ΓνώσηςΓνώση για την απόκτηση Γνώσης
   Ενημερωμένη Κριτική ΙκανότηταΕνημερωμένη Κριτική Ικανότητα
   Ανάπτυξη Τρόπου Σκέψης Ανάπτυξη Τρόπου Σκέψης 

με στόχο την Ωφέλειαμε στόχο την Ωφέλεια

((Ηδονικός τρόπος ζωής)Ηδονικός τρόπος ζωής)

Επικούρεια θεραπεία της ψυχήςΕπικούρεια θεραπεία της ψυχής



Κανονικόν (Γνωσιολογία) Κανονικόν (Γνωσιολογία) 

Μέθοδος Γνώσης με Κριτήρια ΑλήθειαςΜέθοδος Γνώσης με Κριτήρια Αλήθειας  

Φυσικόν (Επιστήμη)Φυσικόν (Επιστήμη)

Αντικειμενική Γνώση της ΦύσηςΑντικειμενική Γνώση της Φύσης

Ηθικόν (Ηθική)Ηθικόν (Ηθική)
Επιλογές και Αποφυγές - Τρόπος ζωήςΕπιλογές και Αποφυγές - Τρόπος ζωής  

Μέρη Επικούρεια ΦιλοσοφίαςΜέρη Επικούρεια Φιλοσοφίας



““Γεννηθήκαμε μια φορά και δεύτερη δεν υπάρχει. Γεννηθήκαμε μια φορά και δεύτερη δεν υπάρχει. 
Ούτε θα υπάρξει στον αιώνα τον άπαντα. Ούτε θα υπάρξει στον αιώνα τον άπαντα. 

Εσύ όμως, ενώ δεν ορίζεις το αύριο, αναβάλλεις την χαρά. Εσύ όμως, ενώ δεν ορίζεις το αύριο, αναβάλλεις την χαρά. 
Και η ζωή μας χάνεται με τις αναβολές και ο καθένας Και η ζωή μας χάνεται με τις αναβολές και ο καθένας 

από μας πεθαίνει απασχολημένος”από μας πεθαίνει απασχολημένος”  (Επικούρου Προσφώνησις 14)(Επικούρου Προσφώνησις 14)

Ψυχοθεραπευτική δράση Ψυχοθεραπευτική δράση 
της Επικούρειας φιλοσοφίαςτης Επικούρειας φιλοσοφίας

   Φυσιοκρατικός τρόπος σκέψηςΦυσιοκρατικός τρόπος σκέψης 
   Ελεύθερη βούληση – Άσκηση ΑρετήςΕλεύθερη βούληση – Άσκηση Αρετής

   Φρόνηση Φρόνηση –– Φιλία  Φιλία 

   Ηδονικός Βίος – ΕυδαιμονίαΗδονικός Βίος – Ευδαιμονία
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