
Επικούρεια φιλοσοφία

Ηθικόν

Εισηγητής Τάκης Παναγιωτόπουλος

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Ο φιλόσοφος Επίκουρος

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Η φιλοσοφία, η τέχνη του ηδέως ζην

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Η φιλοσοφία, η τέχνη του ηδέως ζην

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Ηθικόν - Η δομή του μαθήματος

 Τι είναι φιλοσοφία
 Τι είναι ευδαιμονία
 Τι είναι η Ηθική
 Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής
 Τι είναι η Ηδονή
 Ποια είναι τα εμπόδια για το Ηδέως Ζην
 Ποια τα μέσα για το Ηδέως Ζην
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Τι είναι φιλοσοφία

    ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΜΕΝ ΕΛΕΓΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΕΙΝΑΙ 
ΛΟΓΟΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΙΣ ΤΟΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΑ ΒΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΣΑΝ

    (Σέξτος Εμπειρικός – Προς Ηθικούς 11.169) Θεοδ.221
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Είναι η ενέργεια της διερεύνησης 
του ιδίου του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντα κόσμου, που με 
λόγους και διαλογισμούς οδηγεί 
στον ευδαίμονα βίο.



Τι είναι φιλοσοφία
 ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣ, επικούρειος φιλόσοφος

   Να θυμάσαι ότι αν και είσαι θνητός 
σύμφωνα με τη φύση, και έχεις λάβει 
μια περιορισμένη διάρκεια ζωής, 
ανέβηκες με τους διαλογισμούς περί 
της φύσης τόσο στην απειρία της, όσο 
και στην αιωνιότητά της και είδες 
καθαρά τα τωρινά, τα μελλούμενα και 
τα παρελθόντα. (Επικ.Προσφ. Χ)

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος



Τι είναι φιλοσοφία
   Η επικούρεια φιλοσοφία είναι ένα 

σύστημα γνωσιολογίας (Κανόνας) 
φυσιολογίας (Φυσικό) και τρόπου ζωής 
προτιμήσεων και αποφυγών (Ηθικό) 
ώστε ο μοναδικός βίος μας να 
διεξαχθεί ως ο καλύτερος δυνατός.  Και 
όποτε έρθει η ώρα να εξέλθουμε από 
τη ζωή, να μπορέσουμε να το κάνουμε 
μετά καλού παιάνως, τραγουδώντας 
για το πόσο καλά ζήσαμε.     



Τι σημαίνει ευδαιμονία

   Ευδαιμονία είναι αυτό που η φύση μας τελικά 
ορέγεται, η ηδονή. Αυτή είναι ο σκοπός 

της άριστης διαβίωσης.
Διογένης Οινοανδέας, Η μεγάλη επιγραφή  απ.32

Αποδ. Γιάννης Αβραμίδης

   Με την επίτευξη της Ηδονής*, ο πόνος 
απομακρύνεται, η ψυχή μας ικανοποιείται και 

αγαλλιάζει και νοιώθουμε ευδαίμονες.

*Η Ηδονή, όπως την παρουσιάζει η επικούρεια φιλοσοφία  



Το φιλοσοφικό μονοπάτι προς την ευδαιμονία

Η ευδαιμονία νοείται διττώς.
Η ακρότατη η οποία υπάρχει περί 
τον θεό κι η οποία δεν επαυξάνεται 
και αυτή με την προσθήκη και 
αφαίρεση των ηδονών.

την ευδαιμονίαν διχή νοείσθαι, 
την τε άκροτάτην, οία εστί περί τον θεόν, 
επίτασιν ουκ έχουσαν, 
και την (κατά την) προσθήκην και αφαίρεσιν 
ηδονών. ΔΛ.Ι.121
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Να μελετούμε αυτά που φέρνουν την ευδαιμονία, 
επειδή όταν είναι παρούσα έχουμε τα πάντα, 

ενώ όταν λείπει, κάνουμε τα πάντα 
για να την αποκτήσουμε. ΔΛ.Ι.122

Ευδαιμονία



..κάνουμε τα πάντα 
για να μην πονούμε και να μην ταρασσόμαστε. 

Και από την στιγμή που το επιτύχουμε, 
λύεται ο κάθε χειμών της ψυχής.. 

Επίκουρος στον Μενοικέα  ΔΛ.Ι.128  Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης 

Ευδαιμονία



Η οδός στην ευδαιμονία 
Ηθικόν

Το Ηθικόν είναι το μέρος της φιλοσοφίας που μας 
οδηγεί στην επίτευξη της μακάριας ζωής και της 
ευδαιμονίας, αναδεικνύοντας το ύψιστο αγαθό, 
περιγράφοντας τον τρόπο ζωής, προτείνοντας 

προτιμήσεις και αποφυγές. 
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   Κάθε προτίμηση 

   και κάθε αποφυγή ανάγεται 

   στην υγεία του σώματος 

   και την αταραξία της ψυχής

    Επίκουρος στον Μενοικέα ΔΛ.Ι.128

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Η οδός για την ευδαιμονία



Η οδός για την ευδαιμονία

   Εμείς στραφήκαμε στη φιλοσοφία 
για να ζήσουμε ευδαίμονες έχοντας πρώτα 

κατακτήσει το σκοπό της ζωής όπως 
μας τον θέτει η ίδια η φύση.

Διογένης Οινοανδέας - Αποσπ. 28

Αποδ. Γιάννης Αβραμίδης
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Όλοι οι επικούρειοι, και εδώ βρίσκεται η 
θεμελιώδης ιδέα της θεωρίας τους, συμφωνούν 
να βεβαιώνουν ότι η ηδονή ή ο πόνος (το 
άλγος) είναι οι μόνες δυνάμεις που θέτουν σε 
κίνηση το όν, οι μόνοι μοχλοί που με την 
βοήθεια τους μπορούμε να παράγουμε μια 
οποιαδήποτε ενέργεια. 

                                                                         
JM Guyau μεταφρ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

Η Ηδονή και το Άλγος είναι κριτήρια αλήθειας

Ηδονή / Άλγος



Η Ηδονή
Το ανώτατο αγαθό ή περί τέλους

Τέλος = φιλοσοφικά, το ύψιστο αγαθό, ο έσχατος σκοπός,

              είναι αυτό που δεν επιδέχεται κάτι άλλο 

              για να επιτευχθεί το ίδιο, αλλιώς 

              χάριν αυτού επιδιώκουμε όλους τους άλλους σκοπούς
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Τα είδη των Ηδονών
ΗΔΟΝΕΣ

Κινητικές Ηδονές Καταστηματικές Ηδονές

Αταραξία

Απονία

Χαρά

Ευχαρίστηση

ο Επίκουρος στο “Περί αιρέσεων” λέει: 
“Ή μεν γαρ αταραξία και άπονία καταστηματικαί είσιν ήδοναί ή δε χαρά 

καί ή ευφροσύνη κατά κίνησιν ένεργείοι βλέπονται”. ΔΛ Χ136.
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Το όριο του μεγέθους των ηδονών

Το όριο του μεγέθους των ηδονών είναι
η εξάλειψη του κάθε πόνου. 

Όπου και για όσο χρόνο υπάρχει η ηδονή,
δεν υπάρχει ο πόνος ή η λύπη ή και τα δυο μαζί.

ΚΔIII.(3)

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος 
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Τα εμπόδια της ηδονής

Η κόκκινη γραμμή:

το να μην πεινάς, 

να μην διψάς, 

να μην κρυώνεις

Επιπλέον, από τα κυριότερα που μας εμποδίζουν είναι:

Οι φόβοι

Οι μη φυσικές και μη αναγκαίες επιθυμίες
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Τα εμπόδια

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Ο φόβος του θανάτου

Ο φόβος των θεών

Ο φόβος του ανέφικτου αγαθού

Ο φόβος του πόνου 
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η πηγή των φόβων μας βρίσκεται 
στην ηδονή ή στον πόνο

Οι φόβοι



Άφοβον ο θεός
Πρώτα απ’ όλα να 
αναγνωρίζεις ότι ο θεός 
είναι ον αθάνατο και μακάριο, 
σύμφωνα με την κοινή 
παράσταση του θεού που έχει 
αποτυπωθεί στον νου των 
ανθρώπων, 

Επίκουρος στον Μενοικέα ΔΛ.Ι.123

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Άφοβον ο θεός
..να μην αποδίδεις ποτέ σ’ 
αυτόν τίποτα που θα ήταν 
ξένο προς την αφθαρσία του, 
ούτε αταίριαστο προς την 
μακαριότητά του.
Επίκουρος στον Μενοικέα ΔΛ.Ι.123

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Το μακάριο και το άφθαρτο ον 
(ο Θεός) ούτε το ίδιο έχει έγνοιες, 
ούτε σε άλλον δημιουργεί. 
Κατά συνέπεια, ούτε οργίζεται 
ούτε κάνει χάρες. Διότι αυτά είναι 
γνωρίσματα ασθενούς όντος. 
Επίκουρος ΚΔ Ι

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Άφοβον ο θεός



Θα έπρεπε τα αγάλματα των θεών
να τα φτιάχνουμε χαρούμενα
και χαμογελαστά για να τους
ανταποδίδουμε το χαμόγελο
κι όχι να τους φοβόμαστε

 
Διογένης Οινοανδέας 19

Αποδ. Γιάννης Αβραμίδης
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Άφοβον ο θεός



Αφοβία θανάτου
 Να συνηθίζεις να θεωρείς ότι ο θάνατος είναι ένα 

τίποτα για μας, γιατί κάθε καλό και κάθε κακό 
βρίσκεται στην αίσθηση, και ο θάνατος είναι η 

στέρηση της αίσθησης. 

Επίκουρος στον Μενοικέα Δ.Λ.Ι.124-125

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Αφοβία θανάτου
 

Έτσι, η επίγνωση ότι ο θάνατος είναι ένα τίποτα 
για μας κάνει απολαυστική την θνητή ζωή μας, όχι 

επειδή προσθέτει άπειρο χρόνο σ’ αυτήν αλλά 
γιατί αφαιρεί τον πόθο της αθανασίας.

Επίκουρος στον Μενοικέα Δ.Λ.Ι.124-125

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Αφοβία θανάτου
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Αντίθετα, ο σοφός ούτε την ζωή περιφρονεί
και ούτε φοβάται να μη ζει, 

επειδή ούτε η ζωή είναι βάρος γι’ αυτόν, και 
ούτε θεωρεί ότι είναι κακό το να μη ζει. 
Όπως ακριβώς δεν προτιμά πάντοτε 

το περισσότερο αλλά το πιο ευχάριστο φαγητό, 
έτσι και με τον χρόνο της ζωής του 
δεν απολαμβάνει τον περισσότερο 

αλλά τον πιο ευχάριστο.
Επίκουρος στον Μενοικέα Δ.Λ.Ι.124-125

Αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Αφοβία θανάτου



 δ  σοφ ς ο τε παραιτε ται τ  ζ νὁ ὲ ὸ ὔ ῖ ὸ ῆ  

ο τε φοβε ται τ  μ  ζ νὔ ῖ ὸ ὴ ῆ · 

Επιτάφιο Επίγραμμα Ρωμαίων Επικουρείων

NON FUI, FUI, NON SUM, NON CURO

Δεν υπήρχα, υπήρξα, δεν υπάρχω, δε με νοιάζει..

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αφοβία θανάτου



Το αγαθόν, εύκτητον

XXI.(21) 

Όποιος έχει κατανοήσει τα όρια της ζωής,
γνωρίζει καλά πόσο εύκτητα είναι όλα εκείνα

που διώχνουν τον πόνο της στέρησης
και καθιστούν τέλεια την ζωή στο σύνολό της. 

Έτσι, δεν έχει ανάγκη από πράγματα
που αποκτούνται με αγώνες.

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης



Το δεινόν ευεκκαρτέρητον

V.(4)

Δεν διαρκεί συνεχώς ο σωματικός πόνος,
αλλά ο μεν ακρότατος πόνος διαρκεί ελάχιστα,

ο δε πόνος που υπερβαίνει την ηδονή του 
σώματος δεν διαρκεί πολλές ημέρες.

Οι δε πολυχρόνιες αρρώστιες έχουν πλεονάζουσες
τις ηδονές έναντι των πόνων στο σώμα.

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος



Η τετραφάρμακος



Οι επιθυμίες

Ικανοποίηση επιθυμιών

Έλεγχος επιθυμιών
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Μία αλάνθαστη θεώρηση των επιθυμιών πρέπει να 
ανάγει κάθε προτίμηση και κάθε αποφυγή στην 
υγεία του σώματος και την αταραξία της ψυχής, 

επειδή εκεί βρίσκεται 
ο τελικός σκοπός της μακάριας ζωής.

 
Επειδή κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε 

τον σωματικό πόνο και την ταραχή της ψυχής.

(Επίκουρος στον Μενοικέα, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης)

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Επιθυμίες
η πηγή των επιθυμιών μας βρίσκεται στην 

ηδονή ή στον πόνο



Επιθυμίες

Από τις επιθυμίες, όσες δεν επιφέρουν πόνο 
εάν δεν ικανοποιηθούν δεν είναι αναγκαίες, 
παρά έχουν την τάση να διαλύονται εύκολα 
όταν δεν μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε ή όταν 
θεωρήσουμε ότι παράγουν βλαβερές συνέπειες.
XXVI.(26) αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος 
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Επιθυμίες

Αυτές από τις φυσικές επιθυμίες, που εάν δεν 
ικανοποιηθούν, δεν φέρνουν πόνο, αλλά όμως 
παραμένει έντονη η αναζήτησή τους, 
δημιουργούνται από λάθος δοξασία και δεν 
διαλύονται όχι εξ αιτίας της φύσεώς τους, αλλά εξ 
αιτίας της ματαιοδοξίας του ανθρώπου. 
XXX.(30) αποδ. Θαν. Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου – Αρχοντία Λιοντάκη
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ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΟΥΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΧΛΗΣΙΑ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

Απελευθερώνουν το αίσθημα του πόνου όπως 
συμβαίνει με το νερό που ανακουφίζει την δίψα 

Ποικίλουν ως προς τον βαθμό ηδονής που 
προσφέρουν, χωρίς να απελευθερώνουν το αίσθημα 
του πόνου όπως τα πολυτελή γεύματα

Για παράδειγμα είναι οι επιθυμίες για 
αναθέσεις στεφάνων και ανδριάντων
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Επιθυμίες

Προς όλες τις επιθυμίες μας πρέπει να θέτουμε 
το επερώτημα αυτό. Τι θα μου συμβεί αν 
πραγματοποιηθεί αυτό που επιζητώ κατόπιν 
της επιθυμίας μου και τι εάν δεν 
πραγματοποιηθεί. 
LXXI.(71) 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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Τα μέσα για την επίτευξη 
του ηδέως ζην

Αρετές

Ορθή γνώμη περί Πεπρωμένου

Ορθή γνώμη περί Τύχης

Αυτάρκεια

Ασφάλεια

Φιλία
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Αρετές
Οι Αρετές είναι μέσον για το ηδέως ζην

Φρόνηση
μας οδηγεί στo τι πρέπει να πράττουμε και τι όχι

Εγκράτεια

μας συγκρατεί από οδυνηρές καταστάσεις 

Ανδρεία
μας οδηγεί στην αντιμετώπιση των φόβων

Δικαιοσύνη
μας οδηγεί στον ατάραχο βίο

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Πεπρωμένο

  α μεν κατ΄ ανάγκην εστίν, α δ΄από τύχης, 
α δ΄παρ΄ημάς

Ο (επικούρειος) περιγελά το πεπρωμένο, που 
κάποιοι το παρουσιάζουν σαν απόλυτο κυρίαρχο 

των πάντων, λέγοντας ότι από τα πράγματα κάποια 
γίνονται από ανάγκη, κάποια άλλα από τύχη και 
κάποια άλλα τέλος από την δική μας βούληση. 

(Επίκουρος στον Μενοικέα, ΔΛ.Ι.133, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης) 
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Πεπρωμένο

  α μεν κατ΄ ανάγκην εστίν, α δ΄από τύχης, α δ΄παρ΄ημάς

Η μεν ανάγκη δεν υπόκειται σε ευθύνη, 
η τύχη από την άλλη μεριά είναι άστατη, 

αλλά η ελευθερία μας δεν εξουσιάζεται από 
κανέναν άλλον και φυσικά επιδέχεται τον ψόγο όσο 

και τον έπαινο.
(Επίκουρος στον Μενοικέα, ΔΛ.Ι.133, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης) 
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Τύχη

     Την τύχη (ο σοφός) όμως ούτε θεό την θεωρεί, 
όπως πιστεύουν οι πολλοί άνθρωποι, ούτε πάλι 
την θεωρεί ως αβέβαιη αιτία, δεν πιστεύει ότι 
από την τύχη δίνεται το καλό ή το κακό στους 
ανθρώπους για μια ευδαίμονα ζωή, αλλά όμως 
παρέχει την ευκαιρία και την αρχή για μεγάλα 

καλά ή μεγάλα δεινά. 

(Επίκουρος στον Μενοικέα ΔΛ.Ι.134, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης) 

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



Τύχη

     Πιστεύει τελικά ότι είναι καλύτερα να ατυχήσει σε 
κάτι που σκέφτηκε σωστά, παρά να ευτυχήσει 

χωρίς να έχει συλλογιστεί, γιατί είναι καλύτερο στις 
ανθρώπινες πράξεις να αποτύχει εκείνο που 

επιλέχθηκε σωστά, παρά να επιτύχει από ευνοϊκή 
τύχη εκείνο που κακώς επιλέχθηκε.

(Επίκουρος στον Μενοικέα ΔΛ.Ι.134, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης) 
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Αυτάρκεια

 Και θεωρούμε την αυτάρκεια μεγάλο αγαθό, 
όχι για να χρησιμοποιούμε τα λίγα, αλλά για να 

αρκούμαστε στα λίγα όταν δεν έχουμε τα πολλά,
έχοντας την πεποίθηση ότι απολαμβάνουν πολύ 

ευχάριστα την πολυτέλεια αυτοί που την 
χρειάζονται λιγότερο, και ότι κάθε τι που είναι 

φυσικό αποκτιέται εύκολα, ενώ κάθε τι που είναι 
μάταιο αποκτιέται δύσκολα…. 

και μας προετοιμάζει να μην φοβόμαστε τις 
εναλλαγές της τύχης. 

    (Επίκουρος στον Μενοικέα, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης)
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Ασφάλεια

    Την ασφάλεια έναντι των άλλων ανθρώπων που 
μέχρι κάποιο σημείο την επιτυγχάνουμε με την 

δύναμη και την ευπορία, την καθιστούμε 
ξεκάθαρη με την ήσυχη ζωή 

και την αναχώρηση από το πλήθος.
XIV.(14) αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ



Ασφάλεια
    

Η ίδια η σκέψη, που μας όπλισε με θάρρος πως
κανένα φοβερό πράγμα δεν διαρκεί αιώνια ή έστω 
για πολύ, μας πείθει και για το ότι στα καθημερινά 

πράγματα η ασφάλεια συντελείται 
πρωτίστως με την φιλία.
XXVIII.(28) αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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Πόλη - Πολιτική

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Αυτοί που διέταξαν τους νόμους και τα έθιμα 
και κατέστησαν το να βασιλεύονται και να 
άρχονται, τον βίο με πολλή ασφάλεια και 

ηρεμία έθεσαν και τον απήλλαξαν από την 
ταραχή. Εάν κάποιος αναιρέσει αυτά, θα 

ζούμε βίο σαν τα θηρία και ο ένας θα 
καταβροχθίζει τον άλλον. - Κωλώτης

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος



Οικογένεια - Έρως

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Θέσεις για 

Τον έρωτα

Την οικογένεια



Θεάματα – Ποίηση - Μουσική
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Ελευθερία
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Ο Επίκουρος είναι ο φιλόσοφος της 
ελεύθερης βούλησης. Δεν μας επιβάλλει

τα πρέπει και τα μη. Απλώς συμβουλεύει αυτά 
που οδηγούν στο ηδέως και καλώς ζην.

Οι προτιμήσεις και αποφυγές βαραίνουν εμάς 
τους ίδιους και στο χέρι μας είναι αν θα 

ευδαιμονήσουμε ή θα διάγουμε βίο γεμάτο 
πλείστης ταραχής.



Φιλία

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΔ XXVII.(27)
Από όσα η σοφία προετοιμάζει στην 

μακαριότητα όλου του βίου, το μέγιστο είναι η 
απόκτηση της φιλίας.

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

υπέρ των φίλων τάς μεγίστας άλγηδόνας 
άναδέχεσθαι (Πλ. US546)



Φιλία
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XXVIII.(28)
Η ίδια η σκέψη, που μας όπλισε με θάρρος 
πως κανένα φοβερό πράγμα δεν διαρκεί 

αιώνια ή έστω για πολύ, μας πείθει και για το 
ότι στα καθημερινά πράγματα η ασφάλεια 

συντελείται πρωτίστως με την φιλία.

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης



Ο Κήπος

 "Ο Κήπος είναι συνασπισμός από συγγενικές 
φύσεις και ομοϊδεάτες, που τους ένωσε η 

ανάγκη ν΄ αντιδράσουν στην πολύμορφη πίεση 
και να ασφαλίσουν την ψυχική γαλήνη και μαζί 

το ελληνικό ήθος". 

Καθηγητής Χαράλαμπος Θεοδωρίδης



Το κάστρο του ευδαίμονα βίου
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Η επικούρεια φιλοσοφία, ως βέβαια γνώση για το 
ασφαλές λιμάνι του ευδαίμονα βίου, εξασφαλίζει 

ήρεμους και ελεύθερους ανθρώπους που 
απολαμβάνουν τον μοναδική τους ζωή ανάμεσα 

σε φίλους, στις περισσότερες εποχές 
και σε όλες τις συνθήκες.

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Το κάστρο του ευδαίμονα βίου



Ευδαίμων βίος

   Γιατί ποιόν θεωρείς άραγε καλύτερο από εκείνον τον 
άνθρωπο ο οποίος και για τους θεούς έχει γνώμες 
που τις χαρακτηρίζει ο σεβασμός, και που στέκεται 

παντοτινά άφοβος απέναντι στο θάνατο και που έχει 
κατανοήσει το σκοπό της φύσης, και που έχει 
αντιληφθεί ότι το μεν υπέρτατο αγαθό εύκολα 

προσεγγίζεται και εύκολα αποκτάται, το δε υπέρτατο 
κακό είτε έχει σύντομη διάρκεια είτε λίγους πόνους;

    (Επίκουρος στον Μενοικέα, αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης)
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Το ατάραχο αγνάντεμα
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   Αυτά λοιπόν, και όλα όσα σχετίζονται με 
αυτά, να συλλογίζεσαι μέρα και νύχτα, 
μόνος σου και με κάποιον όμοιό σου 
και ποτέ δεν θα ταραχθείς ούτε στον 
ξύπνιο σου ούτε στον ύπνο σου, αλλά 
θα ζήσεις σαν θεός ανάμεσα σε 
ανθρώπους. Γιατί δεν μοιάζει καθόλου 
με θνητό πλάσμα ένας άνθρωπος που 
ζει ανάμεσα σε αθάνατα αγαθά.

    (Επίκουρος στον Μενοικέα, 

     αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης)
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Επικούρεια φιλοσοφία

Ηθικόν

Εισηγητής Τάκης Παναγιωτόπουλος

ΗΘΙΚΟΝ - Φίλοι Επικούρειας φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

«Κοιτάξτε με. Αυτή η

θεωρία μου έκανε καλό. Δοκιμάστε την.»

«Κοιτάξτε με. Αυτή η

θεωρία μου έκανε καλό. Δοκιμάστε την.»
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