
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Μαθήματα 
στον Κήπο Αθηνών

Έκδοση των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος”



Έκδοση 

“Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ” 

1η Έκδοση  2015

2η Έκδοση  2016

©Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ 

ISBN 978-618-81163-5-1



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Πίνακας περιεχομένων
Πρόλογος.......................................................................................................6

Αρχαίες πηγές..............................................................................10
Βίος Επίκουρου...........................................................................................11
Επιστολή Επίκουρου προς Μενοικέα ή "Περί βίου......................................19
Επιστολή Επίκουρου προς Ηρόδοτο ή "Περί φύσεως"...............................33
Επίκουρος - Επιστολή στον Πυθοκλή,........................................................73
Επίκουρος, Κύριες Δόξες...........................................................................105
Επίκουρου Προσφώνησις..........................................................................123

 Βίος του Επίκουρου Αρχές Επικούρειας φιλοσοφίας............149
Επικούρου Βίος - Έλενα Καπράλου..........................................................150
Η Επικούρεια φιλοσοφία - Γιώργος Μπακογιάννης...................................152

Κανονικόν Επικούρεια Γνωσιολογία........................................165
Κανών: Η βάση της επιστημονικής μεθόδου - Χρήστος Γιαπιτζάκης........166
Η χρήση του Κανόνα στην μελέτη της Φύσης - Τάκης Παναγιωτόπουλος 180

Φυσικόν Επικούρεια Επιστήμη.................................................188
Φυσιολογία: Η φύση του σύμπαντος και του ανθρώπου -
Χρήστος Γιαπιτζάκης.................................................................................189
Η φιλοσοφία του Επίκουρου ως πρόδρομος της βιολογικής ψυχολογίας 
και της γνωσιακής ψυχοθεραπείας - Χρήστος Γιαπιτζάκης.......................202

Ηθικόν Επικούρεια Ηθική..........................................................219
Η επικούρεια τέχνη του να ζεις σαν θεός ανάμεσα σε ανθρώπους -
Δημήτρης Άλτας.........................................................................................220
Τετραφάρμακος - Λεωνίδας Αλεξανδρίδης.................................................232
Ανύποπτον ο θάνατος - Τάκης Παναγιωτόπουλος....................................240

Ιστορία της Επικούρειας φιλοσοφίας.......................................249
Η Επικούρεια Φιλοσοφία στην Αρχαιότητα και στην Σύγχρονη Εποχή, 
J.M. Guyau - Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης................................249
Ο Επίκουρος κατά τον Μεσαίωνα - Λεωνίδας Αλεξανδρίδης.....................290
Πιερ Γκασσαντί, ο αναβιωτής της Επικούρειας φιλοσοφίας - 
Χρήστος Γιαπιτζάκης.................................................................................304
Τόμας Τζέφφερσον, ο επικούρειος ηγέτης - Τάκης Παναγιωτόπουλος......327
Επικούρειες επιδράσεις στον Ρήγα Βελεστινλή - Μπάμπης Πατζόγλου....339
Καθηγητής Χαράλαμπος Θεοδωρίδης Ο πρώτος Επικούρειος στην 
σύγχρονη Ελλάδα - Τάκης Παναγιωτόπουλος...........................................348
Εκδόσεις Επικούρειας Φιλοσοφίας............................................................354

Βιογραφικά Συγγραφέων..........................................................356

3



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Φιλόσοφος Επίκουρος, Μουσείο Καπιτωλίου, Ρώμη1

1 Φωτ. Χρήστος Γιαπιτζάκης
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ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΙΣ

ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΥΘΕΤΗΣΟΜΕΝ

ΚΑΙ ΝΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΕΨΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΟΥΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΟΙ ΓΕΝΗΘΕΝΤΕΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΧΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΩΙ

ΚΑΘ’ ΟΝ ΖΗΝ ΗΙΡΗΜΕΘΑ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΟΜΕΝ

ΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑΙ

Ως Επικούρειοι έχουμε την πρόθεση

ότι με πολλή πεποίθηση θα διδάξουμε τους άλλους

και τώρα και όταν διαπρέψουμε,

όσοι έτσι απότομα γεννηθούμε από τους καθηγητές,

αλλά το ενωτικό και πιο σημαντικό είναι

ότι θα πειθαρχούμε στον Επίκουρο,

σύμφωνα με τον οποίο επιλέξαμε να ζούμε

καθώς και στην ελεύθερη και θαρρετή έκφραση γνώμης.

Φιλόδημος – Περί Παρρησίας 4511

1 Αποδοση Χρήστος Γιαπιτζάκης
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Πρόλογος
Κύκλος Μαθημάτων Επικούρειας Φιλοσοφίας

Η ανάγκη
Στην δύσκολη εποχή που ζούμε,  υπάρχει  ανάγκη για  ψυχική υγεία και

πνευματική θωράκιση απέναντι στα καθημερινά προβλήματα. Η Επικού-
ρεια φιλοσοφία μπορεί να προσφέρει τις λύσεις, αλλά χρειάζεται μελέτη και
κατανόηση. 
Η προσφορά
Οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθηνών" οργανώνουν ανελλι-

πώς από το 2009 ομιλίες, ημερίδες και Πανελλήνια Συμπόσια Φιλοσοφίας,
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.  Πολλές εκατοντάδες συμπολίτες έχουν
παρακολουθήσει αυτές τις εκδηλώσεις. Πολλοί γνωστοί και φίλοι κατά και-
ρούς έχουν ζητήσει την οργάνωση ενός σύντομου κύκλου μαθημάτων της
Επικούρειας φιλοσοφίας, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη και σφαιρικότε-
ρη κατανόησή της.
Η ανακοίνωση
Ο "Κήπος Αθηνών"  διοργανώνει τον Κύκλο Μαθημάτων "Εισαγωγή στην

Επικούρεια Φιλοσοφία". Τα μαθήματα περιλαμβάνουν 5 ενότητες και καλύ-
πτουν θέματα Ιστορίας της Επικούρειας φιλοσοφίας από την Αρχαιότητα
έως την Σύγχρονη εποχή, Επικούρειας Γνωσιολογίας (Κανονικόν), Επικού-
ρειας Επιστήμης (Φυσικόν) και Επικούρειας Ηθικής (Ηθικόν). 
Στην παρούσα έκδοση βρίσκεται συγκεντρωμένη η προτεινόμενη ύλη για

την εισαγωγή στην Επικούρεια Φιλοσοφία.

1η έκδοση Αθήνα, Νοέμβριος 2015

2η έκδοση Αθήνα, Οκτώβριος 2016
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Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας 
«ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»

Ως γνωστόν, ο φιλοσοφικός Κήπος του Επίκουρου ιδρύθηκε στην Αθήνα
το 304 πρίν την σύγχρονη χρονολόγηση. Σύμφωνα με τις αρχαίες κειμενο-
γραφικές πηγές, ο Κήπος βρισκόταν κάπου ανάμεσα στο Δίπυλο και την
Ακαδημία. Λειτούργησε ως σχολή φιλοσοφίας αλλά και ως εκδοτικός οίκος
των επικούρειων συγγραμμάτων τουλάχιστον για πεντακόσια χρόνια στην
Αθήνα, ίσως και περισσότερο. 

Στο διάστημα αυτό η Επικούρεια φιλοσοφία,  που ύψωσε τον άνθρωπο
στο ανάστημά του δείχνοντας την οδό για την επίτευξη της ευδαιμονίας, δι-
δάχθηκε σε όλη την έκταση του ελληνιστικού και  στη συνέχεια  του ρω-
μαϊκού κόσμου.  Λαμπρές προσωπικότητες  της  ελληνιστικής  εποχής,  της
ρωμαιοκρατίας αλλά και της ύστερης αρχαιότητας διδάχθηκαν και δίδαξαν
Επικούρεια  φιλοσοφία  όπως  οι:  Μητρόδωρος  ο  Λαμψακηνός,  Λεόντιον,
Πολύαινος ο Λαμψακηνός, Έρμαρχος ο Μυτιληναίος, Κολώτης ο Λαμψακη-
νός, Λεοντεύς ο Λαμψακηνός, Θεμίστη η Λαμψακηνή, Μαμμάριον, Ηρόδο-
τος ο Αθηναίος, Ιδομενεύς ο Λαμψακηνός, Πολύστρατος, Διονύσιος, Βασι-
λείδης, Απολλόδωρος ο Αθηναίος, Ζήνων ο Σιδώνιος, Δημήτριος ο Λάκων,
Λουκρήτιος, Διογένης ο Ταρσεύς, Φαίδρος ο Αθηναίος, Πάτρων, Σίρων, Φι-
λόδημος ο Γαδαρηνός, Διογένης ο Οινοανδεύς, Αμαφίνιος, Διογενειανός.

Ακολούθησε το «διάλειμμα των χιλίων ετών βαρβαρότητας» μέχρι που η
δίψα των εχέφρονων ανθρώπων για γνώση έφερε στη δυτική Ευρώπη την
Αναγέννηση και μαζί της μια σειρά από εξίσου σημαντικές προσωπικότη-
τες, οι οποίες όχι μόνον αναβίωσαν τη μελέτη της Επικούρειας διδασκαλί-
ας, αλλά έθεσαν χάρη στην Επικούρεια Φυσική τις βάσεις για την ανάπτυξη
όλων ανεξαιρέτως των Επιστημών, εφόσον η Επικούρεια διδασκαλία κάλυ-
πτε  εξαρχής  και  με  ορθότατο τρόπο ένα  ευρύτατο  επιστημονικό  φάσμα
γνώσεων από την Κοσμολογία και την Αστρονομία μέχρι τη Βιολογία και
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την Ψυχολογία. Η αρχή της θεωρίας των ατόμων, η αρχή του διαστημικού
κενού, η κίνηση των ατόμων, η κίνηση των πλανητών, το ηλιοκεντρικό σύ-
στημα, αλλά ακόμη και η θεωρία της εξέλιξης των ειδών, όπως ακριβώς
διατυπώθηκε από τον Δαρβίνο (!), όλα μα όλα περιέχονταν εξαρχής στην
Επικούρεια διδασκαλία και έβρισκαν τέλεια εφαρμογή τόσο στην Ψυχολο-
γία όσο και στην Κοινωνική Ηθική. 

Κι όλα αυτά τα παρατήρησαν, τα μελέτησαν και τα δίδαξαν από την εποχή
της Αναγέννησης και έπειτα εξαίρετες διάνοιες της Φιλοσοφίας, της Τέχνης
και της Επιστήμης όπως ο Λορέντζο Βάλλα, ο Πιερ Γκασσεντί, ο Μονταίν, ο
Γκιατσαρντίνι, ο Μπερνιέ, ο Χομπς, ο Ντιντερό, ο Λαροσφουκό, ο Λα Μετ-
τρί,  ο  Τζων  Λοκ,  ο  Μολιέρος,  ο  Ισαάκ  Νεύτων,  ο  Ρόμπερτ  Μπόιλ,  ο
Ρόμπερτ Χουκ, ο Σαιντ Εβρεμόντ, ο Ελβέτιους, ο Χόλμπαχ, ο Ντε Κοντι-
γιάκ, όλοι κοντολογίς όσοι συνέβαλαν στο θαύμα του Διαφωτισμού, ενώ ο
Τόμας Τζέφφερσον, ο συντάκτης της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και τρί-
τος πρόεδρος των ΗΠΑ, διακήρυξε απερίφραστα: «Είμαι και εγώ ένας Επι-
κούρειος. Θεωρώ ότι οι γνήσιες θέσεις του Επίκουρου περιέχουν ό,τι πιο
ορθολογικό μας έχει κληροδοτήσει η Ελλάδα και η Ρώμη στο χώρο της ηθι-
κής φιλοσοφίας».

Στην Ελλάδα, η Επικούρεια διδασκαλία παρέμεινε εν πολλοίς άγνωστη και
εντελώς αγνοημένη από τα πλήθη του μεσαιωνικού σκοταδισμού. Πρώτος
ξαναδίδαξε Επικούρεια φιλοσοφία – πριν  αλλά και  μετά το Δεύτερο Πα-
γκόσμιο  Πόλεμο  –  ο  καθηγητής  Χαράλαμπος  Θεοδωρίδης,  από  τους
πρώτους πανεπιστημιακούς δασκάλους της Θεσσαλονίκης, Ίωνας στην κα-
ταγωγή, που συνέγραψε το εξαίρετο βιβλίο «Επίκουρος: η αληθινή όψη του
αρχαίου κόσμου». Αργότερα ακολούθησαν κι άλλες σποραδικές ελληνικές
εκδόσεις επικούρειων συγγραμμάτων, όπως εκείνο του Νίκου Ψυρούκη ή
του Μπέντζαμιν Φάρρινγκτον. 

Κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες δημιουργήθηκε μια ολόκληρη επικού-
ρεια «βιβλιοθήκη» με αξιόλογα συγγράμματα και περιοδικά. Όλο και περισ-
σότεροι άνθρωποι της χώρας μας βρίσκουν στην Επικούρεια διδασκαλία
τις  πιο  ικανοποιητικές  απαντήσεις  στα  θεμελιώδη φιλοσοφικά  ζητήματα,
τόσο τα γενικά όσο και τα ειδικά, εκείνα της καθημερινότητας. Στην σημερι-
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νή εποχή η ανάγκη προσέγγισης και βίωσης της Επικούρειας φιλοσοφίας
οδηγεί στην πρόθεση ίδρυσης νέων Κήπων. 

Στα πλαίσια αυτά ιδρύθηκε το 2009 και λειτουργεί ο φιλοσοφικός κύκλος
Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών». Οι δραστηριότητες
του  «Κήπου  Αθηνών»  περιλαμβάνουν  τακτικές  φιλοσοφικές  συζητήσεις
κάθε Πέμπτη βράδυ, την έκδοση βιβλίων και φυλλαδίων, την οργάνωση
του ετήσιου Πανελληνίου Συμποσίου και άλλων εκδηλώσεων φιλοσοφικού
περιεχομένου.  Οι δραστηριότητες αυτές είναι  ελεύθερες για το κοινό και
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.epicuros.gr μαζί με πλήθος πληρο-
φοριών για την Επικούρεια φιλοσοφία και τη σχετική ελληνική βιβλιογρα-
φία.  

Σκοπός των Φίλων της Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος Αθηνών» είναι η
ηθική  και  φυσική  υπεράσπιση  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  στη  ζωή,
στην  ελευθερία  και  εντέλει  στην  ευδαιμονία,  μέσω της  αποκατάστασης,
ανάδειξης,  διάδοσης και  βίωσης της Επικούρειας Φιλοσοφίας στην σύγ-
χρονη εποχή.
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Αρχαίες πηγές
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Βίος Επίκουρου

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

  Ο βίος του Επίκουρου υπάρχει στο έργο του Διογενη Λαέρτιου "Βίοι και

γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρε-

σκόντων  εν  επιτόμω  συναγωγή",  το  οποίο  σώζεται  ακέραιο  ως  τις

ημέρες  μας.  Το  έργο  αναφέρεται  για  λόγους  συντομίας,  "Βίοι  φιλο-

σόφων". Οι ερευνητές έχουν χρονολογήσει τη συγγραφή του, τον 3ο αι.

μ.χ.χ. Οι "Βίοι φιλοσόφων" αναπτύσσονται σε 10 βιβλία. Το 10ο βιβλίο

αναφέρεται στο βίο του Επίκουρου. Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια

συλλογή των κυριότερων σημείων του βίου του Επίκουρου σε απόδοση

στα σύγχρονα ελληνικά του Τάκη Παναγιωτόπουλου.

11



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

1 πίκουρος Νεοκλέους κα  Χαιρεστράτης, θηνα ος, τ ν δήμων ΓαρἘ ὶ Ἀ ῖ ῶ -

γήττιος,  γένους το  τ ν  Φιλαϊδ ν,  ς φησι  Μητρόδωρος ν τ  Περῦ ῶ ῶ ὥ ἐ ῷ ὶ

ε γενείας. γεννήθη δέ, φησ ν πολλόδωρος ν Χρονικο ς κληρουχηὐ Ἐ ὶ Ἀ ἐ ῖ -

σάντων θηναίων τ ν Σάμον κε θι τραφ ναι·το τόν φασιν λλοι τε καἈ ὴ ἐ ῖ ῆ ῦ ἄ ὶ

ρακλείδης ν τ  Σωτίωνος πιτομἩ ἐ ῇ ἐ ῇ 

14.3..κατ  τ  τρίτον  τος  τ ς  νάτης  κα  κατοστ ς λυμπιάδος πὰ ὸ ἔ ῆ ἐ ὶ ἑ ῆ Ὀ ἐ ὶ

Σωσιγένους  ρχοντος  μην ς  Γαμηλι νος  βδόμ ,  τεσιν  15 στερονἄ ὸ ῶ ἑ ῃ ἔ ὕ

τ ς  Πλάτωνος τελευτ ς  πτά.  1  κτωκαιδεκέτη  δ'  λθε ν  ε ς  θήνας,ῆ ῆ ἑ ὀ ἐ ῖ ἰ Ἀ

Ξενοκράτους μ ν ν  καδημεί ,  ριστοτέλους δ'  ν  Χαλκίδι  διατρίβοὲ ἐ Ἀ ᾳ Ἀ ἐ -

ντος. τελευτήσαντος δ  λεξάνδρου το  Μακεδόνος κα  τ ν θηναίωνὲ Ἀ ῦ ὶ ῶ Ἀ

κπεσόντων π  Περδίκκου 2 μετελθε ν ε ς Κολοφ να πρ ς τ ν παἐ ὑ ὸ ῖ ἰ ῶ ὸ ὸ -

τέρα·  χρόνονδέ  τινα  διατρίψαντα  α τόθι  κα  μαθητ ς  θροίσαντα  15ὐ ὶ ὰ ἀ

πάρχοντα δ' α τ ν τ ν δύο κα  τριάκοντα πρ τον ν Μυτιλήν  καὑ ὐ ὸ ἐ ῶ ὶ ῶ ἐ ῃ ὶ

Λαμψάκ  συστήσασθαι σχολ ν π  τη πέντε· 2 πάλιν πανελθε ν ε ςῳ ὴ ἐ ὶ ἔ ἐ ῖ ἰ

θήνας π  ναξικράτους· ...Ἀ ἐ ὶ Ἀ

14 πολλόδωρος· ν κα  γδοήκοντα μν ν πρίασθαι. ΣυνεφιλοσόφουνἈ ὃ ὶ ὀ ῶ

δ' α τ  προτρεψαμέν  κα  ο  δελφο  τρε ς, ντες Νεοκλ ς Χαιρέδηὐ ῷ ῳ ὶ ἱ ἀ ὶ ῖ ὄ ῆ -

μος ριστόβουλος, καθά φησι Φιλόδημος  πικούρειος ν τ  δεκάτἈ ὁ Ἐ ἐ ῷ ῳ

τ ς  τ ν  φιλοσόφων  συντάξεως·  λλ  κα  δο λος  Μ ς  νομα,  καθάῆ ῶ ἀ ὰ ὶ ῦ ῦ ὄ

φησι Μυρωνιαν ς ν μοίοις στορικο ς κεφαλαίοις. ὸ ἐ Ὁ ἱ ῖ

9 Μεμήνασι δ'ο τοι. τ  γ ρ νδρ  μάρτυρες κανο  τ ς νυπερβλήτουὗ ῷ ὰ ἀ ὶ ἱ ὶ ῆ ἀ

πρ ς πάντας ε γνωμοσύνης  τε πατρ ς χαλκα ς ε κόσι τιμήσασα, ο  τεὸ ὐ ἥ ὶ ῖ ἰ ἵ

φίλοι τοσο τοι τ  πλ θος ς μηδ' ν πόλεσιν λαις μετρε σθαι δύναῦ ὸ ῆ ὡ ἂ ὅ ῖ -

σθαι· ο  τε γνώριμοι πάντες τα ς δογματικα ς α το  σειρ σι προσκαταἵ ῖ ῖ ὐ ῦ ῆ -

σχεθέντες, 
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Ο  Επίκουρος,  γιος  του  Νεοκλή  και  της  Χαιρεστράτης,  ήταν  Αθηναίος

από τον Δήμο Γαργηττού, του γένους των Φιλαϊδών, όπως αναφέρει ο

Μητρόδωρος στο βιβλίο του «Περί ευγενίας». Άλλες πηγές συμπεριλαμ-

βανομένου του Ηρακλείδη  στο  έργο  του  Επιτομή του Σωτίωνος,  ανα-

φέρουν ότι ο ίδιος μεγάλωσε στη Σάμο, λόγω των Αθηναίων γονέων του

που  ήταν  εκεί  κληρούχοι.  Γεννήθηκε  όπως  είπε  ο  Απολλόδωρος  στα

Χρονικά, κατά το τρίτο έτος της ενάτης και εκατοστής Ολυμπιάδος επί

Σωσιγένους  άρχοντος,  την  εβδόμη  του  μήνα  Γαμηλιώνα  (341  π.χ.χ.),

επτά έτη από τον θάνατο του Πλάτωνα. Ήρθε στην Αθήνα σε ηλικία δε-

καοκτώ ετών, όταν ο Ξενοκράτης δίδασκε στην Ακαδημία, και ο Αριστο-

τέλης στη Χαλκίδα. Αλλά όταν ο Αλέξανδρος της Μακεδονίας πέθανε, και

οι  Αθηναίοι  στη Σάμο εκδιώχθηκαν από τον επίγονο Περδίκκα, ο Επί -

κουρος έφυγε από την Αθήνα για να συναντήσει τον πατέρα του στην

Κολοφώνα. Έμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Στην ηλικία των 32

ετών πρώτα πήγε στη Μυτιλήνη και μετά στην Λάμψακο για πέντε έτη

και  αφού συγκέντρωσε μαθητές,  στη συνέχεια  επέστρεψε στην Αθήνα

κατά τη διάρκεια του άρχοντος Αναξικράτη (307-306 π.χ.χ.). Εκεί αγόρα-

σε τον Κήπο για ογδόντα μνες. Συνφιλοσόφησαν μαζί του με την προ-

τροπή του και οι τρεις αδερφοί του, ο Νεοκλής, ο Χαιρέδημος και ο Αρι-

στόβουλος,  όπως είπε  ο  Φιλόδημος ο  Επικούρειος  στο δέκατο βιβλίο

του  έργου  “φιλοσόφων  συντάξεως”  αλλά  και  ο  δούλος  που  λέγονταν

Μυς , όπως είπε ο Μυρωνιανός στο έργο “Ομοίοις ιστορικοίς κεφαλαί -

οις”. Υπήρξαν και άνδρες ικανοί μάρτυρες της ανυπέρβλητης ευγνωμο-

σύνης του προς όλους. Η πατρίδα του για να τον τιμήσει του αφιέρωσε

χάλκινες προτομές. Οι φίλοι του ήταν τόσοι καλοί και πολλοί στο πλή-

θος, ώστε δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν. Όλοι όσοι γνώριζαν τις φιλο-

σοφικές του απόψεις προσδένονταν απ΄ αυτές σαν να άκουγαν το τρα-

γούδι των σειρήνων. 
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πλ ν  Μητροδώρου  το  Στρατονικέως  πρ ς  Καρνεάδην  ποχωρήσαὴ ῦ ὸ ἀ -

ντος,  τάχα βαρυνθέντος  τα ς  νυπερβλήτοις  α το  χρηστότησιν·   τεῖ ἀ ὐ ῦ ἥ

διαδοχή,  πασ ν σχεδ ν  κλιπουσ ν  τ ν  λλων,  ς  ε  διαμένουσαῶ ὸ ἐ ῶ ῶ ἄ ἐ ἀ ὶ

κα  νηρίθμους 10 ρχ ς πολύουσα λλην ξ λλης τ ν γνωρίμων· ὶ ἀ ὰ ἀ ἄ ἐ ἄ ῶ ἥ

τε  πρ ς  το ς  γονέας  ε χαριστία  κα   πρ ς  το ς  δελφο ς  ε ποιίαὸ ὺ ὐ ὶ ἡ ὸ ὺ ἀ ὺ ὐ

πρός τε το ς ο κέτας μερότης, ς δ λον κ κ τ ν διαθηκ ν α το  καὺ ἰ ἡ ὡ ῆ ἀ ῶ ῶ ὐ ῦ ὶ

τι  α το  συνεφιλοσόφουν α τ ,  ν ν  νδοξότατος  προειρημένοςὅ ὐ ὶ ὐ ῷ ὧ ἦ ἐ ὁ

Μ ς·  καθόλου  τε   πρ ς  πάντας  α το  φιλανθρωπία.  Τ ς  μ ν  γ ρῦ ἡ ὸ ὐ ῦ ῆ ὲ ὰ

πρ ς  θεο ς  σιότητος  κα  πρ ς  πατρίδα  φιλίας  λεκτος   διάθεσις·ὸ ὺ ὁ ὶ ὸ ἄ ἡ

περβολ  γ ρ πιεικείας ο δ  πολιτείας ψατο. Κα  χαλεπωτάτων δὑ ῇ ὰ ἐ ὐ ὲ ἥ ὶ ὲ

καιρ ν  κατασχόντων  τηνικάδε  τ ν  λλάδα,  α τόθι  καταβι ναι,  δ ς  ῶ ὴ Ἑ ὐ ῶ ὶ ἢ

τρ ς [ε ς] το ς περ  τ ν ωνίαν τόπους πρ ς το ς φίλους διαδραμόντα.ὶ ἰ ὺ ὶ ὴ Ἰ ὸ ὺ

ο  κα  πανταχόθεν πρ ς α τ ν φικνο ντο κα  συνεβίουν α τ  ν τἳ ὶ ὸ ὐ ὸ ἀ ῦ ὶ ὐ ῷ ἐ ῷ

κήπ -καθά φησι κα  11 Διοκλ ς δ'  ν τ  τρίτ  τ ς πιδρομ ς φησιν-ῳ ὶ ῆ ἐ ῇ ῃ ῆ ἐ ῆ

ε τελέστατα  κα  λιτότατα  διαιτώμενοι·  "κοτύλ  γο ν,"  φησίν,  "ο νιδίουὐ ὶ ῃ ῦ ἰ

ρκο ντο, τ  δ  π ν δωρ ν α το ς ποτόν." τόν τ' πίκουρον μ  ξιοἠ ῦ ὸ ὲ ᾶ ὕ ἦ ὐ ῖ Ἐ ὴ ἀ -

ν ε ς τ  κοιν ν κατατίθεσθαι τ ς ο σίας, καθάπερ τ ν Πυθαγόραν κοιῦ ἰ ὸ ὸ ὰ ὐ ὸ -

ν  τ  φίλων λέγοντα· πιστούντων γ ρ ε ναι τ  τοιο τον· ε  δ' πίστωνὰ ὰ ἀ ὰ ἶ ὸ ῦ ἰ ἀ

ο δ  φίλων. ὐ ὲ

α τός  τέ  φησιν  ν  τα ς  πιστολα ς,  δατι  μόνον ρκε σθαι  κα  ρτὐ ἐ ῖ ἐ ῖ ὕ ἀ ῖ ὶ ἄ ῳ

λιτ . καί, "πέμψον μοι τυρο ," φησί, "κυθριδίου, ν' ταν βούλωμαι ποῷ ῦ ἵ ὅ -

λυτελεύσασθαι δύνωμαι." τοιο τος ν  τ ν δον ν ε ναι τέλος δογμαῦ ἦ ὁ ὴ ἡ ὴ ἶ -

τίζων, ν κα  θήναιος δι' πιγράμματος ο τως μνε  ·ὃ ὶ Ἀ ἐ ὕ ὑ ῖ
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Ένας μόνο αποχώρησε και πήγε προς τον φιλόσοφο Καρνεάδη, ο Μη-

τρίδωρος ο Στρατονικέας,  ίσως γιατί  βαρέθηκε την  ανυπέρβλητη χρη-

στότητα της επικούρειας φιλοσοφίας. Η δε διαδοχή της Σχολής του Επί -

κουρου παρέμενε σταθερή και αναρίθμητοι άνδρες την διεύθυναν ο ένας

μετά τον άλλο, όταν οι άλλες φιλοσοφικές σχολές είχαν εκλείψει. Η προς

τους γονείς του ευγνωμοσύνη και τα καλά που έκανε προς τους αδερ-

φούς του και η προς τους δούλους του ημερότητα, όπως αυτό δηλώνεται

στην διαθήκη του και από το ότι αυτοί συμφιλοσοφούσαν μαζί του, όπως

ο ενδοξότατος Μυς. Γενικά ήταν φιλάνθρωπος προς όλους. Η οσιότητα

που έδειχνε προς τους Θεούς και η φιλία του προς την πατρίδα, δεν πε-

ριγράφεται με λέξεις. Από την υπερβολική του ευσέβεια δεν επεδίωξε να

καταλάβει  πολιτειακά  αξιώματα.  Ακόμη  και  σε  χαλεπώτατους  καιρούς

δεν εγκατάλειψε στιγμή την Ελλάδα και τον τόπο που κατοικούσε. Μόνο

δυο-τρεις φορές επισκέφθηκε τους φίλους του στην Ιωνία ενώ αυτοί από

όλους τους τόπους έφθαναν και συμβίωναν μαζί του στον Κήπο όπως

είπε ο Απολλόδωρος. Σύμφωνα με τον Διοκλή ζούσαν εκεί με οικονομία

και τρέφονταν λιτά και αρκούνταν σε μια κούπα κρασί, γιατί το κυρίως

ποτό γι αυτούς ήταν το νερό. Και δεν αξίωνε από τους φίλους να κατα-

θέτουν την περιουσία τους σε κοινό ταμείο στην σχολή, όπως έκανε ο

Πυθαγόρας. Γιατί έλεγε ότι αυτό δηλώνει απιστία προς τους φίλους.

Ο Επίκουρος είχε πει στις επιστολές του ότι αρκείται μόνο σε νερό και

λιτό ψωμί, ενώ κάποτε είπε σε φίλο του “στείλε μου από εκείνο το τυρί,

ώστε όταν θέλω να μπορώ να ζω πολυτελώς”. Αυτός ήταν που καθόρισε

ότι ο σκοπός της ζωής είναι η ηδονή. Αυτόν και ο Αθήναιος με επίγραμ-

μα με αυτόν τον τρόπο υμνεί:

15



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

12 νθρωποι, μοχθε τε τ  χείρονα, κα  δι  κέρδοςἄ ῖ ὰ ὶ ὰ

πληστοι νεικέων ρχετε κα  πολέμων·ἄ ἄ ὶ

τ ςφύσιος δ'  πλο τος ρον τιν  βαι ν πίσχει,ᾶ ὁ ῦ ὅ ὰ ὸ ἐ

α δ  κενα  κρίσιες τ ν πέραντον δόν,ἱ ὲ ὶ ὰ ἀ ὁ

το το Νεοκλ ος πινυτ ν τέκος  παρ  Μουσέωνῦ ῆ ὸ ἢ ὰ

κλυεν  Πυθο ς ξ ερ ν τριπόδων.ἔ ἢ ῦ ἐ ἱ ῶ

τελευτ σαι κατ  τ  δεύτερον τος τ ς βδόμης κα  ε κοστ ς κα  κατοῆ ὰ ὸ ἔ ῆ ἑ ὶ ἰ ῆ ὶ ἑ -

στ ς λυμπιάδος π  Πυθαράτου τη βιώσαντα δύο πρ ς το ς βδοῆ Ὀ ἐ ὶ ἔ ὸ ῖ ἑ -

μήκοντα.  τήν  τε  σχολ ν διαδέξασθαι  ρμαρχον γεμόρτου Μυτιληναὴ Ἕ Ἀ -

ον. ῖ

τελευτ σαι δ' α τ ν λίθ  τ ν ο ρων πισχεθέντων, ς φησι κα  ρῆ ὐ ὸ ῳ ῶ ὔ ἐ ὥ ὶ Ἕ -

μαρχος ν πιστολα ς, μέρας νοσήσαντα τετταρεσκαίδεκα. τε καί φηἐ ἐ ῖ ἡ ὅ -

σιν ρμιππος μβάντα α τ ν ε ς πύελον χαλκ ν 16 κεκραμένην δατιἝ ἐ ὐ ὸ ἰ ῆ ὕ

θερμ  κα  α τήσαντα κρατον οφ σαι· το ςῷ ὶ ἰ ἄ ῥ ῆ ῖ

τεφίλοις παραγγείλαντα τ ν δογμάτων μεμν σθαι ο τω τελευτ σαι. Καῶ ῆ ὕ ῆ ὶ

στιν μ ν ε ς α τ ν ο τω ·ἔ ἡ ῶ ἰ ὐ ὸ ὕ

χαίρετε, κα  μέμνησθε τ  δόγματα· ὶ ὰ

το τ'  πίκουρος στατον  ε πε φίλοις  το πος ποφθίμενος·  θερμ νδῦ Ἐ ὕ ἶ ὔ ἀ ὴ ὲ

πύελον γ ρ ληλύθεεν κα  κρατον σπασεν, ε τ'  ΐδην ψυχρ ν πεὰ ἐ ὶ ἄ ἔ ἶ Ἀ ὸ ἐ -

σπάσατο.

ο τος μ ν  βίος τ νδρός, δε δ   τελευτή.ὗ ὲ ὁ ἀ ἥ ὲ ἡ
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άνθρωποι, μοχθείτε για τα χειρότερα και για το κέρδος

άπληστοι συγκρούσεων άρχετε και πολέμων· 

ο πλούτος της φύσης όμως έχει ένα όριο 

ενώ οι κενές κρίσεις μια απέραντο οδό, 

αυτό είναι που αποκόμισε ο υιός του Νεοκλή

από τις Μούσες ή από την Πυθία των ερ ν τριπόδωνἱ ῶ

Απεβίωσε κατά το δεύτερο έτος της 127ης Ολυμπιάδας (270 π.χ.χ.) επί

Πιθαράτου,  αφού  έζησε  εβδομήντα  δύο  έτη.  Την  Σχολή  διαθέχθηκε  ο

Έρμαρχος του Αγεμόρτου ο Μυτιληναίος.

Απεβίωσε από κατακράτηση ούρων λόγω πέτρας, όπως είπε και ο Έρ-

μαρχος σε  επιστολές,  μετά  από ασθένεια  που  διήρκεσε  δεκατέσσερις

ημέρες.  Όπως είπε  ο  Έρμιππος,  την  τελευταία  ημέρα  τον  έβαλαν  σε

χάλκινη σκάφη με χλιαρό νερό και ζήτησε να πιει άκρατον οίνο. Παράγ-

γειλε στους φίλους του να θυμούνται τις διδαχές του και έτσι τελείωσε. Κι

εγώ έκαμα προς αυτόν το παρακάτω: 

Χαίρετε και να θυμάστε τα δόγματα. 

Αυτό ο Επίκουρος είπε ως τελευταίο απευθυνόμενος στους φίλους του.

Σε σκάφη με θερμό νερό μετά μπήκε και ζήτησε άκρατο οίνο κι αφού τον

ήπιε όρμηξε στον ¨Αδη τον ψυχρό.

Αυτός ήταν ο βίος του ανδρός, αυτός και ο θάνατός του. 
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Επιστολή Επίκουρου προς Μενοικέα ή "Περί βίου

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

  H επιστολή του Επίκουρου προς Μενοικέα εντοπίζεται στο έργο «Βίοι

και  γνώμαι  των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και  των εκάστη αιρέσει

αρεσκόντων  εν  επιτόμω  συναγωγή»  του  Διογένη  Λαέρτιου,  ιστοριο-

γράφου των φιλοσόφων της αρχαιότητας.  Στο δέκατο και τελευταίο βι-

βλίο του έργου αυτού περιλαμβάνεται ο βίος του Επίκουρου και η φιλο-

σοφία του, η οποία παρουσιάζεται μέσω των τριών επιτομικών επιστο-

λών, των «κύριων δοξών» και διανθίζεται με σχόλια του συγγραφέα. Οι

ερευνητές έχουν χρονολογήσει τη συγγραφή του έργου του, τον 3ο αι.

μ.χ.χ. 

  Η επιστολή “προς Μενοικέα” αποτελεί την επιτομή της Ηθικής φιλοσο-

φίας του Επίκουρου «Περί βίου».  Ακολουθεί το κείμενο στα σύγχρονα

ελληνικά σε απόδοση του Λεωνίδα Α.Αλεξανδρίδη. Πρώτη δημοσίευση -

www. epicuros. gr / Οκτώβριος 2013. 
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" πίκουρος Μενοικε  χαίρειν.Ἐ ῖ

122 "Μήτε νέος τις ν μελλέτω φιλοσοφε ν, μήτε γέρων πάρχων κοπιὢ ῖ ὑ -

άτω φιλοσοφ ν· ο τε γ ρ ωρος ο δείς στιν ο τε πάρωρος πρ ς τῶ ὔ ὰ ἄ ὐ ἐ ὔ ὸ ὸ

κατ  ψυχ ν για νον.   δ  λέγων  μήπω το  φιλοσοφε ν  πάρχεινὰ ὴ ὑ ῖ ὁ ὲ ἢ ῦ ῖ ὑ

ραν  παρελη-λυθέναι τ ν ραν μοιός στι τ  λέγοντι πρ ς ε δαιὥ ἢ ὴ ὥ ὅ ἐ ῷ ὸ ὐ -

μονίαν  μ  παρε ναι τ ν ραν  μηκέτι ε ναι. στε φιλοσοφητέον καἢ ὴ ῖ ὴ ὥ ἢ ἶ ὥ ὶ

νέ  κα  γέροντι, τ  μ ν πως γηράσκων νεάζ  το ς γαθο ς δι  τ νῳ ὶ ῷ ὲ ὅ ῃ ῖ ἀ ῖ ὰ ὴ

χάριν τ ν γεγονότων, τ  δ' πως νέος μα κα  παλαι ς  δι  τ ν φοῶ ῷ ὅ ἅ ὶ ὸ ᾖ ὰ ὴ ἀ -

βίαν τ ν μελλόντων. μελετ ν ο ν χρ  τ  ποιο ντα τ ν ε δαιμονίαν, εῶ ᾶ ὖ ὴ ὰ ῦ ὴ ὐ ἴ

περ παρούσης μ ν α τ ς πάντα χομεν, πούσης δ  πάντα πράττομενὲ ὐ ῆ ἔ ἀ ὲ

ε ς τ  ταύτην χειν.ἰ ὸ ἔ

123  "  δέ  σοι  συνεχ ς  παρήγγελλον,  τα τα  κα  πρ ττε  κα  μελέτα,Ἃ ῶ ῦ ὶ ᾶ ὶ

στοιχε α το  καλ ς ζ ν τα τ' ε ναι διαλαμβάνων. πρ τον μ ν τ ν θε νῖ ῦ ῶ ῆ ῦ ἶ ῶ ὲ ὸ ὸ

ζ ον φθαρτον κα  μακάριον νομίζων, ς  κοιν  το  θεο  νόησις πεῷ ἄ ὶ ὡ ἡ ὴ ῦ ῦ ὑ -

γράφη,  μηθ ν  μήτε  τ ς  φθαρσίας  λλότριον  μήτε  τ ς  μακαριότητοςὲ ῆ ἀ ἀ ῆ

νοίκειον α τ  πρόσαπτε· π ν δ  τ  φυλάττειν α το  δυνάμενον τ νἀ ὐ ῷ ᾶ ὲ ὸ ὐ ῦ ὴ

μετ  φθαρσίας μακαριότητα περ  α τ ν δόξαζε.  θεο  μ ν γ ρ ε σίν·ὰ ἀ ὶ ὐ ὸ ὶ ὲ ὰ ἰ

ναργ ς γ ρ α τ ν στιν  γν σις. ο ους δ' α το ς <ο > πολλο  νοἐ ὴ ὰ ὐ ῶ ἐ ἡ ῶ ἵ ὐ ὺ ἱ ὶ -

μίζουσιν ο κ ε σίν· ο  γ ρ φυλάττουσιν α το ς ο ους νομίζουσιν. σεὐ ἰ ὐ ὰ ὐ ὺ ἵ ἀ -

β ς δ  ο χ  το ς τ ν πολλ ν θεο ς ναιρ ν, λλ'  τ ς τ ν πολλ νὴ ὲ ὐ ὁ ὺ ῶ ῶ ὺ ἀ ῶ ἀ ὁ ὰ ῶ ῶ

δόξας
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Ο Επίκουρος χαιρετά τον Μενοικέα. 

[122] Ούτε όταν είναι κανείς νέος δεν πρέπει να αναβάλει να φιλοσοφεί

ούτε όταν είναι γέρος δεν πρέπει να θεωρεί κοπιαστικό να φιλοσοφεί.

Διότι ποτέ δεν είναι ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά για να φροντίσει

την υγεία της ψυχής του. Και αυτός που λέει ότι ο καιρός για να φιλοσο-

φήσει δεν έχει φτάσει ακόμη ή ότι έχει περάσει ήδη, μοιάζει με εκείνον

που λέει είτε ότι δεν έχει έλθει ακόμα ο καιρός για την ευτυχία είτε ότι

δεν υπάρχει πλέον καιρός γι’ αυτήν. Συνεπώς, πρέπει και ο νέος και ο

γέρος να φιλοσοφούν,  ο μεν ένας,  καθώς γερνάει,  να παραμένει  νέος

ανάμεσα στα αγαθά, χάρη στα ευχάριστα γεγονότα του παρελθόντος, ο

δε άλλος, αν και νέος για να μη φοβάται, σαν γέρος το μέλλον. Πρέπει,

επομένως,  να  στοχαζόμαστε  τα  πράγματα  που  φέρνουν  την  ευτυχία,

επειδή  όταν  την  κατέχουμε,  έχουμε  τα  πάντα,  ενώ  όταν  αυτή  λείπει,

κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε.

[123] Τα πράγματα μάλιστα που συνεχώς σου συνιστούσα, να τα πράτ-

τεις και να τα στοχάζεσαι θεωρώντας ότι αυτά είναι βασικές αρχές της

ευτυχισμένης ζωής. Πρώτα απ’ όλα πιστεύοντας ότι ο θεός είναι ον ζω-

ντανό αθάνατο και μακάριο, σύμφωνα με την κοινή παράσταση του θεού

που έχει αποτυπωθεί στον νου των ανθρώπων, να μην αποδίδεις ποτέ

σ’ αυτόν τίποτα που θα ήταν ξένο προς την αφθαρσία του, ούτε αταίρια-

στο προς την μακαριότητά του. Αλλά να πιστεύεις πάντοτε γι αυτόν κάθε

τι που είναι ικανό να διαφυλάξει την αφθαρσία και την μακαριότητά του.

Διότι οι θεοί υπάρχουν, επειδή η γνώση που έχουμε γι’ αυτούς είναι ολο-

φάνερη. Αλλά δεν είναι οι θεοί όπως τους πιστεύει ο πολύς κόσμος. Διότι

δεν κρατά ακέραιη την αρχική παράσταση για τους θεούς. Και ασεβής

δεν είναι αυτός που δεν αποδέχεται τους θεούς των πολλών ανθρώπων
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124 θεο ς προσάπτων. ο  γ ρ προλήψεις ε σ ν λλ' πολήψεις ψευδεῖ ὐ ὰ ἰ ὶ ἀ ὑ -

ς α  τ ν πολλ ν π ρ θε ν ποφάσεις· νθεν α  μέγισται βλάβαι τεῖ ἱ ῶ ῶ ὑ ὲ ῶ ἀ ἔ ἱ

το ς κακο ς κ θε ν πάγονται κα  φέλειαι <το ς γαθο ς>. τα ς γ ρῖ ῖ ἐ ῶ ἐ ὶ ὠ ῖ ἀ ῖ ῖ ὰ

δίαις ο κειούμενοι δι  παντ ς ρετα ς το ς μοίους ποδέχονται, π νἰ ἰ ὰ ὸ ἀ ῖ ὺ ὁ ἀ ᾶ

τ  μ  τοιο τον ς λλότριον νομίζοντες.ὸ ὴ ῦ ὡ ἀ

"Συνέθιζε δ  ν τ  νομίζειν μηθ ν πρ ς μ ς ε ναι τ ν θάνατον· πεὲ ἐ ῷ ὲ ὸ ἡ ᾶ ἶ ὸ ἐ ὶ

π ν γαθ ν  κα  κακ ν  ν  α σθήσει·  στέρησις  δέ  στιν  α σθήσεως ᾶ ἀ ὸ ὶ ὸ ἐ ἰ ἐ ἰ ὁ

θάνατος.  θεν γν σις ρθ  το  μηθ ν ε ναι πρ ς μ ς τ ν θάνατονὅ ῶ ὀ ὴ ῦ ὲ ἶ ὸ ἡ ᾶ ὸ

πολαυστ ν  ποιε  τ  τ ς  ζω ς  θνητόν,  ο κ  πειρον  προστιθε σαἀ ὸ ῖ ὸ ῆ ῆ ὐ ἄ ῖ

χρόνον λλ  τ ν τ ς θανασίας φελο- ἀ ὰ ὸ ῆ ἀ ἀ

125 μένη πόθον. οὐθὲν γάρ ἐστιν ἐν τῷ ζῆν δεινὸν τῷ κατειληφότι γνη-

σίως τὸ μηθὲν  ὑπάρχειν  ἐν τῷ μὴ ζῆν δεινόν·  ὥστε μάταιος  ὁ λέγων

δεδιέναι τὸν θάνατον οὐχ ὅτι λυπήσει παρὼν ἀλλ' ὅτι λυπεῖ μέλλων. ὃ

γὰρ παρὸν οὐκ ἐνοχλεῖ προσδοκώμενον κενῶς λυπεῖ. τὸ φρικωδέστα-

τον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδή περ ὅταν μὲν

ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν· ὅταν δ' ὁ θάνατος παρῇ, τόθ' ἡμε-

ῖς οὐκ  ἐσμέν. οὔτε οὖν πρὸς τοὺς ζῶντάς  ἐστιν οὔτε πρὸς τοὺς τετε-

λευτηκότας, ἐπειδή περ περὶ οὓς μὲν οὐκ ἔστιν, οἱ δ' οὐκέτι εἰσίν. ἀλλ'

οἱ πολλοὶ τὸν θάνατον ὁτὲ,μὲν ὡς μέγιστον τῶν κακῶν φεύγουσιν, ὁτὲ

δὲ ὡς ἀνάπαυσιν τῶν

126 ἐν τῷ ζῆν <κακῶν αἱροῦνται. ὁ δὲ σοφὸς οὔτε παραιτεῖται τὸ ζῆν>

οὔτε φοβεῖται τὸ μὴ ζῆν· οὔτε γὰρ αὐτῷ προσίσταται τὸ ζῆν οὔτε δο-

ξάζεται κακὸν εἶναί τι τὸ μὴ ζῆν. 
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 [124] αλλά αυτός που αποδίδει στους θεούς αυτά που οι πολλοί πιστεύ -

ουν γι’ αυτούς. Επειδή αυτά τα οποία φρονούν οι πολλοί άνθρωποι για

τους θεούς  δεν είναι  αντιλήψεις  αλλά ψεύτικες δοξασίες.  Σύμφωνα με

αυτές τις ψεύτικες δοξασίες και οι μεγαλύτερες συμφορές για τους κα-

κούς και οι ωφέλειες για τους καλούς προέρχονται από τους θεούς, επει-

δή το πλήθος, εντελώς εξοικειωμένο με την ιδιαίτερη έννοια που έχει για

την αρετή, δεν αποδέχεται παρά μόνο τους θεούς που είναι σύμφωνοι

με αυτή την αρετή, αλλά θεωρεί ξένο κάθε τι που είναι διαφορετικό. 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 στέρη-

ση της αίσθησης. Έτσι, η επίγνωση ότι ο θάνατος είναι ένα τίποτα για

μας κάνει απολαυστική την θνητή ζωή μας, όχι επειδή προσθέτει άπειρο

[125] χρόνο σ’ αυτήν αλλά γιατί αφαιρεί τον πόθο της αθανασίας. Γιατί

τίποτα δεν είναι φοβερό στην ζωή για όποιον έχει πραγματικά κατανοή-

σει ότι τίποτα φοβερό δεν υπάρχει στο να μη ζει κανείς. Είναι ανόητος

λοιπόν  αυτός  που  λέει  ότι  φοβάται  τον  θάνατο  όχι  γιατί  θα  υποφέρει

όταν έρθει,  αλλά διότι τον θλίβει  η προσμονή του. Διότι άδικα λυπάται

κανείς  προσμένοντας  ένα  πράγμα που δεν  ενοχλεί  όταν  είναι  παρόν.

Έτσι λοιπόν το πιο φρικτό από τα κακά, ο θάνατος, δεν είναι τίποτα για

μας,  επειδή  ακριβώς  όταν  εμείς  υπάρχουμε,  ο  θάνατος  δεν  υπάρχει,

όταν δε ο θάνατος έρθει τότε εμείς δεν υπάρχουμε. Ο θάνατος λοιπόν

δεν υπάρχει ούτε για τους ζωντανούς ούτε για τους νεκρούς, επειδή δεν

έχει  σχέση με  τους  πρώτους,  ενώ οι  τελευταίοι  δεν υπάρχουν πλέον.

Αλλά οι πολλοί άλλοτε αποφεύγουν τον θάνατο ως το χειρότερο από τα

κακά,

[126] άλλοτε τον επιλέγουν ως ανάπαυση από τα δεινά της ζωής. Αντίθε -

τα, 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. 
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ὥσπερ δὲ τὸ σιτίον  οὐ τὸ πλεῖον πάντως  ἀλλὰ τὸ ἥδιστον  αἱρεῖται,

οὕτω καὶ χρόνον οὐ τὸν μήκιστον  ἀλλὰ τὸν  ἥδιστον καρπίζεται.  ὁ δὲ

παραγγέλλων τὸν  μὲν  νέον  καλῶς  ζῆν,  τὸν  δὲ γέροντα  καλῶς  κατα-

στρέφειν ε ήὐ θης ἐστὶν οὐ μόνον διὰ τὸ τῆς ζωῆς ἀσπαστόν,  ἀλλὰ καὶ

δι  ὰ τὸ τὴν  αὐτὴν  εἶναι  μελέτην  τοῦ καλῶς  ζῆν  καὶ τοῦ καλῶς  ἀπο-

θνῄσκειν. πολὺ δὲ χείρων καὶ ὁ λέγων (Thgn. 425, 427) καλὸν μὲν μὴ

φῦναι, φύντα δ' ὅπως ὤκιστα πύλας ΐἈ δαο περῆσαι.

127 εἰ μὲν γὰρ πεποιθὼς τοῦτό φησι, πῶς οὐκ ἀπέρχεται  ἐκ τοῦ ζῆν;

ἐν  ἑτοίμῳ γὰρ  αὐτῷ τοῦτ'  ἔστιν,  εἴπερ  ἦν  βεβουλευμένον  αὐτῷ

βεβαίως· εἰ δὲ μωκώμενος, μάταιος ἐν τοῖς οὐκ ἐπιδεχομένοις.

"Μνημονευτέον  δὲ ὡς  τὸ μέλλον  οὔτε  ἡμέτερον  οὔτε  πάντως  οὐχ

ἡμέτερον,  ἵνα  μήτε  πάντως  προσμένωμεν  ὡς  ἐσόμενον  μήτε

ἀπελπίζωμεν ὡς πάντως οὐκ ἐσόμενον.

"Ἀναλογιστέον δὲ ὡς τῶν  ἐπιθυμιῶν αἱ μέν εἰσι φυσικαί, α  ἱ δὲ κεναί.

καὶ τῶν φυσικῶν αἱ μὲν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ φυσικαὶ μόνον· τῶν δ' ἀναγκα-

ίων αἱ μὲν πρὸς εὐδαιμονίαν εἰσὶν ἀναγκαῖαι, αἱ δὲ

128 πρ ς τ ν το  σώματος οχλησίαν, α  δ  πρ ς α τ  τ  ζ ν. τούτωνὸ ὴ ῦ ἀ ἱ ὲ ὸ ὐ ὸ ὸ ῆ

γ ρ πλαν ς θεωρία π σαν α ρεσιν κα  φυγ ν πανάγειν  ο δεν πὰ ἀ ὴ ᾶ ἵ ὶ ὴ ἐ ἶ ἐ ὶ

τ ν το  σώματος γίειαν κα  τ ν τ ς ψυχ ς ταραξίαν, πε  το το τοὴ ῦ ὑ ὶ ὴ ῆ ῆ ἀ ἐ ὶ ῦ ῦ

μακαρίως  ζ ν  στι  τέλος.  τούτου  γ ρ  χάριν  πάντα  πράττομεν,  πωςῆ ἐ ὰ ὅ

μήτε λγ μεν μήτε ταρβ μεν· ταν δ' παξ το το περ  μ ς γένηται,ἀ ῶ ῶ ὅ ἅ ῦ ὶ ἡ ᾶ

λύεται  π ς   τ ς  ψυχ ς  χειμών,  ο κ  χοντος  το  ζ ου  βαδίζειν  ςᾶ ὁ ῆ ῆ ὐ ἔ ῦ ῴ ὡ

πρ ς νδέον τι κα  ζητε ν τερον  τ  τ ς ψυχ ς κα  το  σώματος γαὸ ἐ ὶ ῖ ἕ ᾧ ὸ ῆ ῆ ὶ ῦ ἀ -

θ ν συμπληρώσεται. ὸ
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Όπως ακριβώς δεν προτιμά πάντοτε  το  περισσότερο αλλά το πιο  ευ-

χάριστο φαγητό, έτσι και με τον χρόνο της ζωής του δεν απολαμβάνει

τον περισσότερο αλλά τον πιο ευχάριστο. Και αυτός που συμβουλεύει

τον μεν νέο να ζει καλά, τον δε γέρο να τελειώσει καλά την ζωή του, είναι

ανόητος όχι μόνο επειδή η ζωή είναι όμορφή ( για το γέρο),  αλλά και

επειδή η φροντίδα να ζει κανείς καλά και να πεθάνει καλά είναι ένα και

το αυτό. Μάλιστα πολύ χειρότερος είναι αυτός που λέει ότι καλό είναι να

μη γεννηθεί κανείς, «και όταν γεννηθεί, να περάσει όσο πιο γρήγορα τις

πύλες του Άδη».

[127] Αν μεν το λέει επειδή το πιστεύει, γιατί δεν εγκαταλείπει την ζωή;

Πράγματι είναι κάτι που είναι πάντα στην ευχέρειά του, εάν ο θάνατος εί -

ναι σταθερή του επιθυμία. Αν όμως αστειεύεται,  δείχνει ελαφρότητα σε

θέματα που δεν σηκώνουν αστεία. Πρέπει να θυμάσαι ότι το μέλλον δεν

είναι ούτε εντελώς δικό μας ούτε εντελώς πέρα από μας, ώστε μήτε να

περιμένουμε  ότι  σίγουρα  θα  έλθει  ούτε  πάλι  να  απελπιζόμαστε  ότι

οπωσδήποτε δεν θα έρθει.  Πρέπει επίσης να αναλογιστείς ότι  από τις

επιθυμίες άλλες είναι φυσικές και άλλες είναι μάταιες, και από τις φυσι -

κές άλλες είναι αναγκαίες και άλλες μόνο φυσικές. Από δε τις αναγκαίες

επιθυμίες άλλες είναι αναγκαίες για την ευτυχία, άλλες για να είναι [128]

ανενόχλητο το σώμα, και άλλες για την ίδια την ζωή. Και πράγματι, 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 ταρα-

χή της ψυχής. Και από την στιγμή που το επιτύχουμε, σταματά κάθε ψυ-

χική ταραχή, επειδή το ζωντανό ον δεν χρειάζεται πλέον να κινηθεί προς

κάτι που του λείπει, ούτε να αναζητήσει κάτι άλλο για να συμπληρώσει

το καλό της ψυχής και του σώματος. 
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τότε γ ρ δον ς χρείαν χομεν ταν κ το  μ  παρε ναι τ ν δον νὰ ἡ ῆ ἔ ὅ ἐ ῦ ὴ ῖ ὴ ἡ ὴ

λγ μεν· < ταν δ  μ  λγ μεν,> ο κέτι τ ς δον ς δεόμεθα. κα  διἀ ῶ ὅ ὲ ὴ ἀ ῶ ὐ ῆ ἡ ῆ ὶ ὰ

το το τ ν δον ν ρχ ν κα  τέλος λέγομεν ε ναι το  μακα-ῦ ὴ ἡ ὴ ἀ ὴ ὶ ἶ ῦ

129 ρίως ζ ν· ταύτην γ ρ γαθ ν πρ τον κα  συγγενικ ν γνωμεν, καῆ ὰ ἀ ὸ ῶ ὶ ὸ ἔ ὶ

π  ταύτης  καταρχόμεθα πάσης α ρέσεως κα  φυγ ς κα  π  ταύτηνἀ ὸ ἱ ὶ ῆ ὶ ἐ ὶ

καταντ μεν  ς  κανόνι  τ  πάθει  π ν  γαθ ν  κρίνοντες.  κα  πεῶ ὡ ῷ ᾶ ἀ ὸ ὶ ἐ ὶ

πρ τον γαθ ν το το κα  σύμφυτον, δι  το το κα  ο  π σαν δον νῶ ἀ ὸ ῦ ὶ ὰ ῦ ὶ ὐ ᾶ ἡ ὴ

α ρούμεθα, λλ' στιν τε πολλ ς δον ς περβαίνομεν, ταν πλε ονἱ ἀ ἔ ὅ ὰ ἡ ὰ ὑ ὅ ῖ

μ ν τ  δυσχερ ς  κ  τούτων πηται·  κα  πολλ ς λγηδόνας δον νἡ ῖ ὸ ὲ ἐ ἕ ὶ ὰ ἀ ἡ ῶ

κρείττους νομίζομεν, πειδ ν μείζων μ ν δον  παρακολουθ  πολ νἐ ὰ ἡ ῖ ἡ ὴ ῇ ὺ

χρόνον πομείνασι τ ς λγηδόνας.ὑ ὰ ἀ

π σα ο ν δον  δι  τ  φύσιν χειν ο κείαν γαθόν, ο  π σα μέντοιᾶ ὖ ἡ ὴ ὰ ὸ ἔ ἰ ἀ ὐ ᾶ

α ρετή· καθά περ κα  λγηδ ν π σα κακόν, ο  π σα δ  εἱ ὶ ἀ ὼ ᾶ ὐ ᾶ ὲ ἀ ὶ

130  φευκτ  πεφυκυ α.  τ  μέντοι  συμμετρήσει  κα  συμφερόντων  καὴ ῖ ῇ ὶ ὶ

συμφόρων βλέψει τα τα πάντα κρίνειν καθήκει· χρώμεθα γ ρ τ  μ νἀ ῦ ὰ ῷ ὲ

γαθ  κατά τινας χρόνους ς κακ , τ  δ  κακ  το μ-ἀ ῷ ὡ ῷ ῷ ὲ ῷ ὔ

παλιν ς γαθ . κα  τ ν α τάρκειαν δ  γαθ ν μέγα νομίζομεν, ο χὡ ἀ ῷ ὶ ὴ ὐ ὲ ἀ ὸ ὐ

να πάντως το ς λίγοις χρώμεθα, λλ' πως ν μ  χωμεν τ  πολλά,ἵ ῖ ὀ ἀ ὅ ἐὰ ὴ ἔ ὰ

το ς  λίγοις  χρώμεθα,  πεπεισμένοι  γνησίως  τι  διστα  πολυτελείαςῖ ὀ ὅ ἥ

πολαύουσιν ο  κιστα ταύτης δεόμενοι,  κα  τι  τ  μ ν φυσικ ν π νἀ ἱ ἥ ὶ ὅ ὸ ὲ ὸ ᾶ

ε πόριστόν στι, τ  δ  κεν ν δυσπόριστον. ο  τε λιτο  χυλο  σην πολυὐ ἐ ὸ ὲ ὸ ἵ ὶ ὶ ἴ -

τελε  διαίτ  τ ν δον ν πι- ῖ ῃ ὴ ἡ ὴ ἐ
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Διότι τότε χρειαζόμαστε την ηδονή, όταν πονούμε εξ’ αιτίας της απουσί-

ας της, και όταν δεν πονούμε, δεν χρειαζόμαστε καθόλου την ηδονή. Και

για τούτο λέμε ότι η ηδονή είναι αρχή και τέλος της [129] ευτυχισμένης

ζωής. Γιατί έχουμε διαγνώσει ότι η ηδονή είναι το πρωταρχικό και σύμ-

φυτο αγαθό μέσα μας, και ότι  με αυτήν ως αφετηρία διαλέγουμε τι  θα

πράξουμε  και  τι  θα αποφύγουμε,  και  ότι  σε αυτήν  καταλήγουμε  πάλι,

όταν αποτιμάμε κάθε αγαθό με γνώμονα αυτό που αισθανόμαστε. Και

ακριβώς επειδή η ηδονή είναι το πρωταρχικό και σύμφυτο αγαθό μέσα

μας,  δεν  επιλέγουμε  κάθε  ηδονή,  αλλά  υπάρχουν  περιπτώσεις  όπου

προσπερνάμε πολλές ηδονές,  όταν εξαιτίας τους προκύπτουν για μας

μεγαλύτερες ενοχλήσεις. Και υπάρχουν πόνοι που τους θεωρούμε προ-

τιμότερους από τις ηδονές, εφόσον η ηδονή που ακολουθεί είναι για μας

μεγαλύτερη, όταν για πολύ χρόνο υπομένουμε τους πόνους. Κάθε λοι-

πόν ηδονή, από μόνη της και από την ίδια της την φύση είναι κάτι καλό,

εντούτοις δεν επιλέγουμε κάθε ηδονή, καθ’ όμοιο τρόπο, κάθε πόνος εί-

ναι κάτι  κακό, και παρόλα αυτά [130]  κάθε πόνος δεν πρέπει πάντοτε

ν'αποφεύγεται. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξετάζουμε και να υπολο-

γίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα,  πριν να κρίνουμε την

αξία κάθε ηδονής και κάθε πόνου, γιατί χρησιμοποιούμε, σε ορισμένες

περιπτώσεις, το αγαθό ως κακό, και το κακό, με τη σειρά του, ως αγαθό.

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  πολυ-

τέλεια αυτοί που την χρειάζονται λιγότερο, και ότι κάθε τι που είναι φυσι -

κό αποκτιέται εύκολα, ενώ κάθε τι που είναι μάταιο αποκτιέται δύσκολα,

και  οι  λιτές  τροφές  προσφέρουν  ίση  ηδονή  με  τα  πολυτελή  γεύματα,

όταν 
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131 φέρουσιν ὅταν ἅπαν τὸ ἀλγοῦν κατ' ἔνδειαν ἐξαιρεθῇ· καὶ μᾶζα καὶ

ὕδωρ  τὴν  ἀκροτάτην  ἀποδίδωσιν  ἡδονὴν  ἐπειδὰν  ἐνδέων  τις  αὐτὰ

προσενέγκηται. τὸ συνεθίζειν οὖν ἐν ταῖς ἁπλαῖς καὶ οὐ πολυτελέσι δια-

ίταις καὶ ὑγιείας ἐστὶ συμπληρωτικὸν καὶ πρὸς τὰς ἀναγκαίας τοῦ βίου

χρήσεις  ἄοκνον ποιεῖ τὸν  ἄνθρωπον καὶ  τοῖς πολυτελέσιν  ἐκ διαλειμ-

μάτων προσερχομένους κρεῖττον  ἡμᾶς διατίθησι  καὶ πρὸς τὴν τύχην

ἀφόβους παρασκευάζει. 

"Ὅταν οὖν λέγωμεν ἡδονὴν τέλος ὑπάρχειν, οὐ τὰς τῶν ἀσώτων ἡδο-

νὰς καὶ τὰς  ἐν  ἀπολαύσει κειμένας λέγομεν,  ὥς τινες  ἀγνοοῦντες καὶ

οὐχ ὁμολογοῦντες ἢ κακῶς ἐκδεχόμενοι νομίζουσιν, ἀλλὰ τὸ μήτε ἀλγε-

ῖν  κατὰ σῶμα μήτε  ταράττεσθαι  132  κατὰ ψυχήν.  οὐ γὰρ πότοι  καὶ

κῶμοι συνείροντες οὐδ' ἀπολαύσεις παίδων καὶ γυναικῶν οὐδ' ἰχθύων

καὶ τῶν  ἄλλων  ὅσα φέρει  πολυτελὴς  τράπεζα τὸν  ἡδὺν  γεννᾷ βίον,

ἀλλὰ νήφων λογισμὸς καὶ τὰς αἰτίας ἐξερευνῶν πάσης αἱρέσεως καὶ

φυγῆς καὶ τὰς δόξας  ἐξελαύνων  ἐξ  ὧν πλεῖστος τὰς ψυχὰς καταλαμ-

βάνει  θόρυβος.  τούτων  δὲ πάντων  ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον  ἀγαθὸν

φρόνησις· διὸ καὶ φιλοσοφίας τιμιώτερον  ὑπάρχει φρόνησις,  ἐξ  ἧς αἱ

λοιπαὶ πᾶσαι πεφύκασιν ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν

ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, <οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς

καὶ δικαίως>  ἄνευ  τοῦ ἡδέως·  συμπεφύκασι  γὰρ  αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν

ἡδέως, καὶ τὸ ζῆν ἡδέως τούτων ἐστὶν ἀχώριστον.

133 " πε  τίνα νομίζεις ε ναι κρείττονα το  κα  περ  θε ν σια δοξάζοἘ ὶ ἶ ῦ ὶ ὶ ῶ ὅ -

ντος κα  περ  θανάτου δι  παντ ς φόβως χοντος κα  ὶ ὶ ὰ ὸ ἀ ἔ ὶ
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[131] εξαλείφουν τελείως όλο τον πόνο που προέρχεται από την έλλει-

ψη, και το ψωμί και το νερό προκαλούν την πιο δυνατή ηδονή σ’ αυτόν

που τα γεύεται αφού έχει νοιώσει την ανάγκη τους. Το να συνηθίζει λοι -

πόν κανείς  στην  απλή διατροφή και  όχι  στην  πολυτελή διατροφή,  και

εξασφαλίζει την υγεία και κάνει τον άνθρωπο ακούραστο στις αναγκαίες

ενασχολήσεις της ζωής του και μας κάνει να νοιώθουμε πιο ευχάριστα

όταν, κατά διαστήματα, πηγαίνουμε σε πολυτελή γεύματα, και μας προε-

τοιμάζει να μην φοβόμαστε τις εναλλαγές της τύχης. Όταν λοιπόν λέμε

ότι η ηδονή είναι ο τελικός σκοπός της ζωής, δεν εννοούμε τις ηδονές

των  ασώτων  και  αυτές  που  συνίστανται  στην  αισθησιακή  απόλαυση,

όπως νομίζουν μερικοί από άγνοια και επειδή διαφωνούν με εμάς ή είναι

κακώς πληροφορημένοι,  αλλά εννοούμε να μην πονά το σώμα και  να

μην ταράσσεται η ψυχή.

[132] Γιατί την ευχάριστη ζωή, δεν την γεννούν τα ποτά και οι συνεχείς

διασκεδάσεις,  ούτε οι  απολαύσεις αγοριών και γυναικών, ούτε ψαριών

και των άλλων εδεσμάτων που προσφέρουν τα πολυτελή τραπέζια, αλλά

ο νηφάλιος λογισμός, που ερευνά τις αιτίες για κάθε προτίμηση ή απο-

φυγή και διώχνει τις δοξασίες από τις οποίες προέρχεται η μεγαλύτερη

ταραχή που καταλαμβάνει τις ψυχές μας. Αρχή λοιπόν για όλα αυτά και

το μέγιστο αγαθό είναι η φρόνηση. Γι αυτό είναι πολυτιμότερη από την

φιλοσοφία η φρόνηση, από την οποία απορρέουν όλες οι άλλες αρετές,

και είναι αυτή που διδάσκει ότι δεν είναι δυνατόν να ζει κανείς ευχάριστα

αν η ζωή του δεν έχει φρόνηση ομορφιά και δικαιοσύνη, και ούτε πάλι

μπορεί να έχει η ζωή του φρόνηση ομορφιά και δικαιοσύνη αν δεν έχει

ευχαρίστηση. Γιατί οι αρετές έχουν την ίδια φύση με την ευχάριστη ζωή,

και η ευχάριστη ζωή δεν ξεχωρίζει από αυτές. 

[133] 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 
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τ  τ ς φύσεως πιλελογισμένου τέλος,ὸ ῆ ἐ  κα  τ  μ ν τ ν γαθ ν πέραςὶ ὸ ὲ ῶ ἀ ῶ

ς στιν ε συμπλήρωτόν τε κα  ε πόριστον διαλαμβάνοντος, τ  δ  τ νὡ ἔ ὐ ὶ ὐ ὸ ὲ ῶ

κακ ν  ς   χρόνους   πόνους  χει  βραχε ς,  τ ν  δ  πό  τινων  δεῶ ὡ ἢ ἢ ἔ ῖ ὴ ὲ ὑ -

σπότιν ε σαγομένην πάντων γγελ ντος <ε μαρμένην κα  μ λλον  μ νἰ ἐ ῶ ἱ ὶ ᾶ ἃ ὲ

κατ' νάγκην γίνεσθαι λέγοντος>,  δ  π  τύχης,  δ  παρ' μ ς διἀ ἃ ὲ ἀ ὸ ἃ ὲ ἡ ᾶ ὰ

τ  τ ν μ ν νάγκην νυπεύθυνον ε ναι, τ ν δ  τύχην στατον ρ ν, τὸ ὴ ὲ ἀ ἀ ἶ ὴ ὲ ἄ ὁ ᾶ ὸ

δ  παρ' μ ς δέσποτον ὲ ἡ ᾶ ἀ ᾧ

134 κα  τ  μεμπτ ν κα  τ  ναντίον παρακολουθε ν πέφυκεν ( πε  κρεὶ ὸ ὸ ὶ ὸ ἐ ῖ ἐ ὶ -

ττον ν τ  περ  θε ν μύθ  κατακολουθε ν  τ  τ ν φυσικ ν ε μαρῖ ἦ ῷ ὶ ῶ ῳ ῖ ἢ ῇ ῶ ῶ ἱ -

μέν  δουλεύειν·  μ ν γ ρ λπίδα παραιτήσεως πογράφει θε ν δι  τιῃ ὁ ὲ ὰ ἐ ὑ ῶ ὰ -

μ ς,  δ  παραίτητον χει τ ν νάγκην), τ ν δ  τύχην ο τε θε ν ςῆ ἡ ὲ ἀ ἔ ὴ ἀ ὴ ὲ ὔ ὸ ὡ

ο  πολλο  νομίζουσιν πολαμβάνοντος (ο -θ ν γ ρ τάκτως θε  πράτἱ ὶ ὑ ὐ ὲ ὰ ἀ ῷ -

τεται) ο τε βέβαιον α τίαν (<ο κ> ο εται μ ν γ ρ γαθ ν  κακ ν κὔ ἀ ἰ ὐ ἴ ὲ ὰ ἀ ὸ ἢ ὸ ἐ

ταύτης πρ ς τ  μακαρίως ζ ν νθρώποις δίδοσθαι,  ρχ ς μέντοι μεὸ ὸ ῆ ἀ ἀ ὰ -

γάλων γαθ ν  κακ ν π  ταύτηςἀ ῶ ἢ ῶ ὑ ὸ

135 χορηγε σθαι), κρε ττον ε ναι νομίζοντος ε λογίστως τυχε ν  λοῖ ῖ ἶ ὐ ἀ ῖ ἢ ἀ -

γίστως ε τυχε ν·  βέλτιον  γ ρ ν τα ς  πράξεσι  τ  καλ ς κριθ ν <μ >ὐ ῖ ὰ ἐ ῖ ὸ ῶ ὲ ὴ

ρθωθ ναι δι  ταύτην. ὀ ῆ ὰ

"Τα τα ο ν κα  τ  τούτοις συγγεν  μελέτα πρ ς σεαυτ ν μέρας κα  νυῦ ὖ ὶ ὰ ῆ ὸ ὸ ἡ ὶ -

κτ ς πρός <τε> τ ν μοιον σεαυτ , κα  ο δέποτε ο θ' παρ ο τ' ναρὸ ὸ ὅ ῷ ὶ ὐ ὔ ὕ ὔ ὄ

διαταραχθήσ , ζήσεις δ  ς θε ς ν νθρώποις.ο θ ν γ ρ οικε θνηῃ ὲ ὡ ὸ ἐ ἀ ὐ ὲ ὰ ἔ -

τ  ζ  ζ ν νθρωπος ν θανάτοις γαθο ς.ῷ ῴῳ ῶ ἄ ἐ ἀ ἀ ῖ
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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; 

Και περιγελά το πεπρωμένο, που κάποιοι το παρουσιάζουν σαν απόλυ-

το κυρίαρχο των πάντων, λέγοντας μάλλον ότι από τα πράγματα κάποια

γίνονται από ανάγκη κάποια άλλα από τύχη και κάποια άλλα τέλος από

την δική μας βούληση. Γιατί η μεν ανάγκη δεν υπόκειται σε ευθύνη, η

τύχη από την άλλη μεριά είναι άστατη, αλλά η ελευθερία μας δεν εξου-

σιάζεται από κανέναν άλλον,

[134] και φυσικά επιδέχεται τον ψόγο όσο και τον έπαινο. Επειδή είναι

προτιμότερο να ακολουθούμε τον μύθο για τους θεούς, παρά να υπο-

δουλωνόμαστε στο πεπρωμένο των φυσικών φιλοσόφων, γιατί ο μύθος

μας δίνει την ελπίδα να κάμψουμε τους θεούς τιμώντας τους, ενώ η ανα-

γκαιότητα είναι αμείλικτη. Την τύχη όμως ούτε θεό την θεωρεί, όπως πι-

στεύουν οι πολλοί άνθρωποι - αφού τίποτα δεν γίνεται από τον θεό χω-

ρίς τάξη - ούτε πάλι την θεωρεί ως αβέβαιη αιτία, δεν πιστεύει ότι από

την τύχη δίνεται  το καλό ή το κακό στους ανθρώπους για  μια  ευτυχι-

σμένη ζωή, αλλά όμως παρέχει  την ευκαιρία και  την αρχή για μεγάλα

καλά ή μεγάλα δεινά. [135] Πιστεύει τελικά ότι είναι καλύτερα να ατυχή-

σει σε κάτι που σκέφτηκε σωστά, παρά να ευτυχήσει χωρίς να έχει συλ-

λογισθεί,  γιατί  είναι  καλύτερο,  στις  ανθρώπινες  πράξεις,  να  αποτύχει

εκείνο που επιλέχθηκε σωστά, παρά να επιτύχει από ευνοϊκή τύχη εκεί-

νο που κακώς επιλέχθηκε. 

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.
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Επιστολή Επίκουρου προς Ηρόδοτο ή "Περί φύσεως"

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

Η επιστολή του Επίκουρου προς Ηρόδοτο περιλαμβάνεται στο έργο «Βίοι
και  γνώμαι  των  εν  φιλοσοφία  ευδοκιμησάντων  και  των  εκάστη  αιρέσει
αρεσκόντων εν επιτόμω συναγωγή», του Διογένη Λαέρτιου, ιστοριογράφου
των  φιλοσόφων  της  αρχαιότητας.  Οι  ερευνητές  έχουν  χρονολογήσει  τη
συγγραφή  του  έργου  του,  τον  3ο  αι.  μ.χ.χ.  Η  επιστολή  αποτελεί  την
φιλοσοφική επιτομή του Επίκουρου "περί φύσεως".

Ακολουθεί  το  κείμενο  με  απόδοση  στα  νέα  ελληνικά  από  τον  Λεωνίδα
Α.Αλεξανδρίδη,  μέλος  των  Φίλων  Επικούρειας  Φιλοσοφίας  "ΚΗΠΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ".
Η πρώτη δημοσίευση έγινε στο www.epicuros.gr τον Μάιο του 2014 της
σύγχρονης  χρονολόγησης,  δύο  χιλίαδες  τριακόσια  είκοσι  έτη  μετά  την
ίδρυση του Κήπου του Επίκουρου.
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" πίκουρος ροδότ  χαίρειν.Ἐ Ἡ ῳ

35  "Το ς  μ  δυναμένοις,   ρόδοτε,  καστα  τ ν  περ  φύσεωςῖ ὴ ὦ Ἡ ἕ ῶ ὶ

ναγεγραμμένων μ ν ξακριβο ν μηδ  τ ς μείζους τ ν συντεταγμένωνἀ ἡ ῖ ἐ ῦ ὲ ὰ ῶ

βίβλους διαθρε ν πιτομ ν τ ς λης πραγματείας ε ς τ  κατασχε ν τ νῖ ἐ ὴ ῆ ὅ ἰ ὸ ῖ ῶ

λοσχερωτάτων γε δοξ ν τ ν μνήμην καν ς α τ ς παρεσκεύασα, ναὁ ῶ ὴ ἱ ῶ ὐ ὸ ἵ

παρ' κάστους τ ν καιρ ν ν το ς κυριωτάτοις βοηθε ν α το ς δύνωνται,ἑ ῶ ῶ ἐ ῖ ῖ ὑ ῖ

καθ'  σον  ν  φάπτωνται  τ ς  περ  φύσεως  θεωρίας.  κα  το ςὅ ἂ ἐ ῆ ὶ ὶ ὺ

προβεβηκότας δ  καν ς ν τ  τ ν λων πιβλέψει τ ν τύπον τ ς ληςὲ ἱ ῶ ἐ ῇ ῶ ὅ ἐ ὸ ῆ ὅ

πραγματείας  τ ν  κατεστοιχειωμένον  δε  μνημονεύειν·  τ ς  γ ρ  θρόαςὸ ῖ ῆ ὰ ἀ

πιβολ ς πυκν ν δεόμεθα, τ ς δ  κατ  μέρος ο χ μοίως.ἐ ῆ ὸ ῆ ὲ ὰ ὐ ὁ

36 "Βαδιστέον μ ν ο ν κα  π'  κε να συνεχ ς,  ν  <δ > τ  μνήμ  τὲ ὖ ὶ ἐ ἐ ῖ ῶ ἐ ὲ ῇ ῃ ὸ

τοσο το ποιητέον φ' ο   τε κυριωτάτη πιβολ  π  τ  πράγματα σταιῦ ἀ ὗ ἥ ἐ ὴ ἐ ὶ ὰ ἔ

κα  δ  κα  τ  κατ  μέρος  κρίβωμα  π ν  ξευρήσεται,  τ νὶ ὴ ὶ ὸ ὰ ἀ ᾶ ἐ ῶ

λοσχερωτάτων τύπων ε  περιειλημμένων κα  μνημονευομένων· πε  καὁ ὖ ὶ ἐ ὶ ὶ

το  τετελεσιουργημένου  το το  κυριώτατον  το  παντ ς  κριβώματοςῦ ῦ ῦ ὸ ἀ

γίνεται, τ  τα ς πιβολα ς ξέως δύνασθαι χρ σθαι, κάστων πρ ς πλὸ ῖ ἐ ῖ ὀ ῆ ἑ ὸ ἁ ᾶ

στοιχειώματα κα  φων ς συναγομένων. ο  γ ρ ο όν τε τ  πύκνωμα τ ςὶ ὰ ὐ ὰ ἷ ὸ ῆ

συνεχο ς  τ ν  λων  περιοδείας  ε δέναι  μ  δυνάμενον  δι  βραχε νῦ ῶ ὅ ἰ ὴ ὰ ῶ

φων ν παν μπεριλαβε ν ν α τ  τ  κα  κατ  μέρος ν ξακριβωθέν. ῶ ἅ ἐ ῖ ἐ ὑ ῷ ὸ ὶ ὰ ἂ ἐ

37  " θεν  δ  π σι  χρησίμης  ο σης  το ς  κειωμένοις  φυσιολογί  τ ςὍ ὴ ᾶ ὔ ῖ ᾠ ᾳ ῆ

τοιαύτης  δο ,  παρεγγυ ν  τ  συνεχ ς  νέργημα  ν  φυσιολογί  καὁ ῦ ῶ ὸ ὲ ἐ ἐ ᾳ ὶ

τοιούτ  μάλιστα  γγαληνίζων  τ  βί  ποίησά  σοι  κα  τοιαύτην  τινῳ ἐ ῷ ῳ ἐ ὶ ὰ

πιτομ ν κα  στοιχείωσιν τ ν λων δοξ ν.ἐ ὴ ὶ ῶ ὅ ῶ
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Ο Επίκουρος χαιρετά τον Ηρόδοτο

[35] Για όσους δεν είναι σε θέση, Ηρόδοτε, να μελετήσουν με ακρίβεια όλα

όσα έχω γράψει σχετικά με την φύση, ούτε να εξετάσουν με προσοχή τα

πιο εκτενή βιβλία που έχω συντάξει, ετοίμασα μια επιτομή όλης της φιλοσο-

φίας μου, ώστε μέσω αυτής να συγκρατήσουν εύκολα στην μνήμη τους τις

βασικές θεωρίες μου και να μπορέσουν, στο μέτρο που ασχολούνται επιμε-

λώς με την μελέτη της φύσης, να βοηθηθούν σε κάθε στιγμή στα σημαντι-

κότερα σημεία. Και αυτοί ακόμα που έχουν προχωρήσει αρκετά στην έρευ-

να του σύμπαντος πρέπει να έχουν στη μνήμη τους σχηματικά όλη αυτή τη

θεωρία,  που  συνίσταται  στα  βασικά  στοιχεία,  επειδή  έχουμε  πιο  συχνά

ανάγκη από μια αντίληψη του συνόλου, και όχι στον ίδιο βαθμό από μια

αντίληψη των λεπτομερειών.

[36] Πρέπει κατά συνέπεια, από τη μια μεριά, να προχωρούμε συνεχώς

στην έρευνα του συνόλου και, από την άλλη μεριά, να απομνημονεύουμε

όσο είναι αναγκαίο για να έχουμε βασική αντίληψη των πραγμάτων. Και θα

φτάσουμε επίσης, από τη στιγμή που θα έχουμε κατανοήσει καλά και συ-

γκρατήσει τους κύριους χαρακτήρες, σε μια πλήρη γνώση των λεπτομε-

ρειών. Επειδή ακόμα και εκείνος που έχει πλήρως μυηθεί στο σύστημα θα

αποκτήσει από την πλήρη και ακριβή γνώση αυτό το βασικό πλεονέκτημα

να χειρίζεται με άνεση τις έννοιες, ανάγοντας όλα τα πράγματα σε απλά

στοιχεία και σε όρους. Διότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει κανείς την ύλη

που έχει συσσωρευτεί από την επίμονη σπουδή του σύμπαντος, εάν δεν

είναι συγχρόνως ικανός να καλύψει με το νου, μέσα από σύντομους όρους,

τις λεπτομέρειες που έχουν με φροντίδα εξερευνηθεί.[37] Καθώς λοιπόν εί-

ναι δεδομένο ότι μια τέτοια μέθοδος είναι χρήσιμη σε όλους αυτούς που

ασχολούνται με την έρευνα της φύσης, εγώ που συνιστώ την συνεχή με-

λέτη της Φύσης, χάρις στην οποία απολαμβάνω στη ζωή μου τέλεια γαλή-

νη, έχω συγγράψει για σένα αυτή την επιτομή και στοιχειώδη έκθεση όλων

μου των θεωριών.
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"Πρ τον  μ ν  ο ν  τ  ποτεταγμένα  το ς  φθόγγοις,   ρόδοτε,  δεῶ ὲ ὖ ὰ ὑ ῖ ὦ Ἡ ῖ

ε ληφέναι, πως ν τ  δοξαζόμενα  ζητούμενα  πορούμενα χωμενἰ ὅ ἂ ὰ ἢ ἢ ἀ ἔ

ε ς τα τα ναγαγόντες πικρίνειν, κα  μ  κριτα πάντα μ ν  ε ς πειρονἰ ῦ ἀ ἐ ὶ ὴ ἄ ἡ ῖ ᾖ ἰ ἄ

ποδεικνύουσιν  κενο ς φθόγγους χωμεν.ἀ ἢ ὺ ἔ

38 νάγκη γ ρ τ  πρ τον ννόημα καθ' καστον φθόγγον βλέπεσθαι καἀ ὰ ὸ ῶ ἐ ἕ ὶ

μηθ ν  ποδείξεως  προσδε σθαι,  ε περ  ξομεν  τ  ζητούμενον  ὲ ἀ ῖ ἴ ἕ ὸ ἢ

πορούμενον κα  δοξαζόμενον φ'  νάξομεν.ἀ ὶ ἐ ὃ ἀ

" τι τε κατ  τ ς α σθήσεις δε  πάντα τηρε ν κα  πλ ς τ ς παρούσαςἜ ὰ ὰ ἰ ῖ ῖ ὶ ἁ ῶ ὰ

πιβολ ς ε τε διανοίας ε θ' του δήποτε τ ν κριτηρίων, μοίως δ  κα  τἐ ὰ ἴ ἴ ὅ ῶ ὁ ὲ ὶ ὰ

πάρχοντα πάθη, πως ν κα  τ  προσμένον κα  τ  δηλον χωμεν ο ςὑ ὅ ἂ ὶ ὸ ὶ ὸ ἄ ἔ ἷ

σημειωσόμεθα.

"Τα τα δε  διαλαβόντας συνορ ν δη περ  τ ν δήλων· πρ τον μ ν τιῦ ῖ ᾶ ἤ ὶ ῶ ἀ ῶ ὲ ὅ

ο θ ν γίνεται κ το  μ  ντος. π ν γ ρ κ παντ ς ὐ ὲ ἐ ῦ ὴ ὄ ᾶ ὰ ἐ ὸ

39 γίνετ' ν σπερμάτων γε ο θ ν προσδεόμενον. κα  ε  φθείρετο δ  τἐ ἂ ὐ ὲ ὶ ἰ ἐ ὲ ὸ

φανιζόμενον ε ς τ  μ  ν, πάντα ν πωλώλει τ  πράγματα, ο κ ντωνἀ ἰ ὸ ὴ ὄ ἂ ἀ ὰ ὐ ὄ

ε ς  διελύετο. κα  μ ν κα  τ  π ν ε  τοιο τον ν ο ον ν ν στι, κα  εἰ ἃ ὶ ὴ ὶ ὸ ᾶ ἀ ὶ ῦ ἦ ἷ ῦ ἐ ὶ ἀ ὶ

τοιο τον σται. ο θ ν γάρ στιν ε ς  μεταβάλλει. παρ  γ ρ τ  π ν ο θένῦ ἔ ὐ ὲ ἐ ἰ ὃ ὰ ὰ ὸ ᾶ ὐ

στιν  ν ε σελθ ν ε ς α τ  τ ν μεταβολ ν ποιήσαιτο.ἐ ὃ ἂ ἰ ὸ ἰ ὐ ὸ ὴ ὴ

" λλ  μ ν κα  το το  κα  ν τ  Μεγάλ  πιτομ  φησι κατ' ρχ ν κα  ν τἈ ὰ ὴ ὶ ῦ ὶ ἐ ῇ ῃ ἐ ῇ ἀ ὴ ὶ ἐ ῇ

α  Περ  φύσεως τ  π ν στι <σώματα κα  κενόν>· σώματα μ ν γ ρ ςʹ ὶ ὸ ᾶ ἐ ὶ ὲ ὰ ὡ

στιν,  α τ   α σθησις  π  πάντων  μαρτυρε ,  καθ'  ν  ναγκα ον  τἔ ὐ ὴ ἡ ἴ ἐ ὶ ῖ ἣ ἀ ῖ ὸ

δηλον τ  λογισμ  τεκμαίρεσθαι, σπερ ἄ ῷ ῷ ὥ
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Πρώτα, Ηρόδοτε, πρέπει να καθορίσουμε τις έννοιες που αντιστοιχούν στις

λέξεις, ώστε ανάγοντας σε αυτές τις έννοιες τις γνώμες ή τις έρευνες και τις

απορίες μας, να μπορούμε να κρίνουμε και να μη μένουν όλα τα πράγματα

αβέβαια για μας και να χανόμαστε σε ατέρμονες ερμηνείες, ή να χρησιμο-

ποιούμε λέξεις κενές νοήματος.

[38] Πράγματι, είναι αναγκαίο η αρχική σημασία κάθε λέξης να είναι φανερή

και να μην χρειάζεται καθόλου απόδειξη, εάν βέβαια θέλουμε να έχουμε

κάτι στο οποίο να μπορούμε να ανάγουμε το αντικείμενο της έρευνας ή το

θέμα της απορίας ή την γνώμη. Πρέπει επιπλέον οπωσδήποτε να στηρι-

ζόμαστε στις αισθήσεις μας,  προσηλωμένοι στις παρούσες παραστάσεις

που μας δίνουν είτε ο νους είτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, καθώς επίσης

και στα υπαρκτά συναισθήματα, ώστε να μπορούμε, με τη βοήθειά τους, να

αποδεικνύουμε  αυτά  που  προσμένουν  επιβεβαίωση και  αυτά  που  είναι

αφανή. 

Αφού καθορίσαμε αυτά τα σημεία, πρέπει τώρα να εστιάσουμε την προσο-

χή στα αφανή.

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να πούμε ότι τίποτα δεν γίνεται από το μη ον, δια-

φορετικά το κάθε τι θα μπορούσε να γίνει από το κάθε τι χωρίς να έχει

ανάγκη από κάποιο σπέρμα. 

[39] Και αν αυτό που εξαφανίζεται καταστρεφόταν στο μη ον, όλα τα πράγ-

ματα θα είχαν ήδη χαθεί, δεδομένου ότι αυτά στα οποία θα διαλύονταν δεν

θα υπήρχαν. Και όμως το σύμπαν ήταν πάντα το ίδιο που είναι τώρα και θα

είναι το ίδιο επ’ άπειρον. Πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο θα μπο-

ρούσε να μεταβληθεί, επειδή δεν υπάρχει τίποτα έξω από το σύμπαν που

θα μπορούσε να εισδύσει και να προκαλέσει αλλαγή.

Αλλά [αυτό το λέει στην αρχή της Μεγάλης Επιτομής και στο α’ βιβλίο του

Περί φύσεως] και το σύμπαν αποτελείται από σώματα και από κενό. Ότι

υπάρχουν τα σώματα, το επιβεβαιώνει πριν απ’ όλα σε κάθε περίπτωση η

αίσθηση, με βάση την οποίαν είμαστε υποχρεωμένοι να σκεφτόμαστε και

να βγάζουμε συμπεράσματα για τα αφανή, όπως είπα πιο πάνω. 
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40 προε πον τ  πρόσθεν. ε  <δ > μ  ν  κεν ν κα  χώραν κα  ναφῖ ὸ ἰ ὲ ὴ ἦ ὃ ὸ ὶ ὶ ἀ ῆ

φύσιν νομάζομεν, ο κ ν ε χε τ  σώματα που ν ο δ  δι' ο  κινε το,ὀ ὐ ἂ ἶ ὰ ὅ ἦ ὐ ὲ ὗ ἐ ῖ

καθάπερ  φαίνεται  κινούμενα.  παρ  δ  τα τα  ο θ ν  ο δ'  πινοηθ ναιὰ ὲ ῦ ὐ ὲ ὐ ἐ ῆ

δύναται ο τε περιληπτικ ς ο τε ναλόγως το ς περιληπτο ς ς καθ' λαςὔ ῶ ὔ ἀ ῖ ῖ ὡ ὅ

φύσεις λαμβανόμενα κα  μ  ς τ  τούτων συμπτώματα  συμβεβηκόταὶ ὴ ὡ ὰ ἢ

λεγόμενα.

"Κα  μ ν κα  τ ν το το (fg. 25=77=89 Us.) κα  ν τ  πρώτ  Περ  φύσεωςὶ ὴ ὶ ῶ ῦ ὶ ἐ ῇ ῃ ὶ

κα  τ  ιδ  κα  ιε  κα  τ  Μεγάλ  πιτομ  σωμάτων τ  μέν στι ὶ ῇ ʹ ὶ ʹ ὶ ῇ ῃ ἐ ῇ ὰ ἐ

41 συγκρίσεις, τ  δ' ξ ν α  συγκρίσεις πεποίηνται· τα τα δέ στιν τομαὰ ἐ ὧ ἱ ῦ ἐ ἄ

κα  μετάβλητα, ε περ μ  μέλλει πάντα ε ς τ  μ  ν φθαρήσεσθαι, λλ'ὶ ἀ ἴ ὴ ἰ ὸ ὴ ὂ ἀ

σχύοντα πομένειν ν τα ς διαλύσεσι τ ν συγκρίσεων, πλήρη τ ν φύσινἰ ὑ ἐ ῖ ῶ ὴ

ντα, ο κ χοντα π   πως διαλυθήσεται.  στε τ ς ρχ ς τόμουςὄ ὐ ἔ ὅ ῃ ἢ ὅ Ὥ ὰ ἀ ὰ ἀ

ναγκα ον ε ναι σωμάτων φύσεις. " λλ  μ ν κα  τ  π ν πειρόν στι. τἀ ῖ ἶ Ἀ ὰ ὴ ὶ ὸ ᾶ ἄ ἐ ὸ

γ ρ πεπερασμένον κρον χει·  τ  δ  κρον παρ'  τερόν τι  θεωρε ται.ὰ ἄ ἔ ὸ ὲ ἄ ἕ ῖ

στε ο κ χον κρον πέρας ο κ χει· πέρας δ  ο κ χον πειρον ν ε ηὥ ὐ ἔ ἄ ὐ ἔ ὲ ὐ ἔ ἄ ἂ ἴ

κα  ο  πεπερασμένον. "Κα  μ ν κα  τ  πλήθει τ ν σωμάτων πειρόν στιὶ ὐ ὶ ὴ ὶ ῷ ῶ ἄ ἐ

τ  π νὸ ᾶ

42 κα  τ  μεγέθει το  κενο . ε  τε γ ρ ν τ  κεν ν πειρον τ  δ  σώματαὶ ῷ ῦ ῦ ἴ ὰ ἦ ὸ ὸ ἄ ὰ ὲ

ρισμένα, ο θαμο  ν μενε τ  σώματα, λλ' φέρετο κατ  τ  πειρονὡ ὐ ῦ ἂ ἔ ὰ ἀ ἐ ὰ ὸ ἄ

κεν ν διεσπαρμένα, ο κ χοντα τ  περείδοντα κα  στέλλοντα κατ  τ ςὸ ὐ ἔ ὰ ὑ ὶ ὰ ὰ

νακοπάς· ε  τε τ  κεν ν ν ρισμένον, ο κ ν ε χε τ  πειρα σώματαἀ ἴ ὸ ὸ ἦ ὡ ὐ ἂ ἶ ὰ ἄ

που νέστη. "Πρός τε τούτοις τ  τομα τ ν σωμάτων κα  μεστά, ξ νὅ ἐ ὰ ἄ ῶ ὶ ἐ ὧ

κα  α  συγκρίσεις  γίνονται  κα  ε ς   διαλύονται,  περίληπτά  στι  τα ςὶ ἱ ὶ ἰ ἃ ἀ ἐ ῖ

διαφορα ς  τ ν  σχημάτων·  ο  γ ρ  δυνατ ν  γενέσθαι  τ ς  τοσαύταςῖ ῶ ὐ ὰ ὸ ὰ

διαφορ ς κ τ ν α τ ν σχημάτων περιειλημμένων. κα  καθ' κάστην δὰ ἐ ῶ ὐ ῶ ὶ ἑ ὲ

σχημάτισιν πλ ς πειροί ε σιν α  μοιαι, τα ς δ  διαφορα ς ο χ πλ ςἁ ῶ ἄ ἰ ἱ ὅ ῖ ὲ ῖ ὐ ἁ ῶ

πειροι λλ  μόνον περίληπτοι,ἄ ἀ ὰ ἀ
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[40] Εάν, από την άλλη μεριά, δεν υπήρχε αυτό που ονομάζουμε κενό, ή
χώρο ή αμετάβλητη φύση, τότε τα σώματα δεν είχαν που να σταθούν ούτε
που να κινηθούν, κάτι που όπως φαίνεται κάνουν. Και πέραν από αυτά τα
πράγματα, τα σώματα και το κενό, δεν μπορούμε τίποτα να διανοηθούμε,
ούτε μέσω της άμεσης αντίληψης ούτε σε αναλογία με τις άμεσες αντιλή-
ψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  εκληφθούν  σαν  ολοκληρωμένες  φυσικές
οντότητες και όχι σαν αυτά που ονομάζουν μόνιμες ή παροδικές ιδιότητες
των σωμάτων ή του κενού.
Και μάλιστα ανάμεσα στα σώματα [αυτό το λέει και στο α’ και στο ιδ’ και ιε’
του Περί φύσεως και στην Μεγάλη Επιτομή] υπάρχουν κάποια που είναι
σύνθετα και κάποια άλλα από τα οποία αποτελούνται τα σύνθετα. 
[41]  Αυτά  εδώ,  που  κάνουν  τα  σύνθετα,  είναι  άτμητα  και  αμετάβλητα,
εφόσον δεν θέλουμε όλα τα πράγματα να καταλήξουν στο μη ον, αλλά να
παραμείνουν, μετά την διάλυση των συνθέτων, ανθεκτικά στοιχεία μιας συ-
μπαγούς φύσης και να μην μπορούν με κανένα τρόπο να διαλυθούν. Συνε-
πώς, τα πρωταρχικά στοιχεία είναι κατ’ ανάγκην οι άτμητες ουσίες.
Επιπλέον το σύμπαν είναι  άπειρο.  Πράγματι,  κάθε τι  που είναι  περιορι-
σμένο, έχει όριο, και αυτό εδώ το όριο γίνεται αντιληπτό σε σχέση με κάτι
που  είναι  έξω  από  αυτό,  κατά  τρόπο  που  εάν  δεν  υπάρχει  όριο  δεν
υπάρχει  πέρας,  αλλά εάν δεν υπάρχει  πέρας είναι  άπειρο και  δεν είναι
περιορισμένο. Το σύμπαν είναι επίσης άπειρο σε σχέση με την ποσότητα
των σωμάτων και την έκταση του κενού. 
[42] Επειδή, εάν το κενό ήταν άπειρο και ο αριθμός των σωμάτων πεπερα-
σμένος, αυτά εδώ δεν θα παρέμεναν πουθενά, αλλά θα μεταφέρονταν διε-
σπαρμένα μέσα στον άπειρο κενό, επειδή δεν θα είχαν σημείο στήριξης και
δεν θα συγκρατούνταν από τη σύγκρουση. Εάν από την άλλη μεριά, το
κενό ήταν περιορισμένο, δεν θα υπήρχε χώρος για να περιλάβει τα άπειρα
σε αριθμό σώματα.  Επιπλέον,  τα άτμητα και  συμπαγή σώματα,  από τα
οποία  σχηματίζονται  τα  σύνθετα σώματα και  στα οποία  αποσυντίθενται,
έχουν απροσδιόριστη ποικιλία σχημάτων. Δεν είναι δυνατόν, πράγματι, να
προκύψει τέτοια ατελείωτη ποικιλία από τα ίδια σχήματα σε περιορισμένο
αριθμό. Τα άτομα από κάθε σχήμα, τα όμοια δηλαδή, είναι άπειρα, στις δια-
φορές όμως κατά το σχήμα δεν είναι εντελώς άπειρα, αλλά μόνο απροσ-
διόριστα. 
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43 ο δ  γάρ φησιν νδοτέρω ε ς πειρον τ ν τομ ν τυγχάνειν. λέγει δέ,ὐ ὲ ἐ ἰ ἄ ὴ ὴ

πειδ  α  ποιότητες  μεταβάλλονται,  ε  μέλλει  τις  μ  κα  το ς  μεγέθεσινἐ ὴ ἱ ἰ ὴ ὶ ῖ

πλ ς ε ς πειρον α τ ς κβάλλειν.ἁ ῶ ἰ ἄ ὐ ὰ ἐ

"Κινο νταί τε συνεχ ς α  τομοι φησ  δ  νδοτέρω κα  σοταχ ς α τ ςῦ ῶ ἱ ἄ ὶ ὲ ἐ ὶ ἰ ῶ ὐ ὰ

κινε σθαι το  κενο  τ ν ε ξιν μοίαν παρεχομένου κα  τ  κουφοτάτ  κα  τῖ ῦ ῦ ὴ ἶ ὁ ὶ ῇ ῃ ὶ ῇ

βαρυτάτ . τ ν α να, κα  α  μ ν ε ς μακρ ν π' λλήλων διιστάμεναι, αῃ ὸ ἰῶ ὶ ἱ ὲ ἰ ὰ ἀ ἀ ἱ

δ  α  τ ν  παλμ ν  σχουσιν  ταν  τύχωσι  τ  περιπλοκ  κεκλειμέναι  ὲ ὖ ὸ ὸ ἴ ὅ ῇ ῇ ἢ

στεγαζόμεναι παρ  τ ν πλεκτικ ν. ὰ ῶ ῶ

44  "  τε  γ ρ  το  κενο  φύσις   διορίζουσα  κάστην  α τ ν  το τοἭ ὰ ῦ ῦ ἡ ἑ ὐ ὴ ῦ

παρασκευάζει, τ ν πέρεισιν ο χ ο α τε ο σα ποιε σθαι·  τε στερεότης ὴ ὑ ὐ ἵ ὖ ῖ ἥ ἡ

πάρχουσα  α τα ς  κατ  τ ν  σύγκρουσιν  τ ν  ποπαλμ ν  ποιε ,  φ'ὑ ὐ ῖ ὰ ὴ ὸ ἀ ὸ ῖ ἐ

πόσον ν  περιπλοκ  τ ν ποκατάστασιν κ τ ς συγκρούσεως διδ .ὁ ἂ ἡ ὴ ὴ ἀ ἐ ῆ ῷ

ρχ  δ  τούτων ο κ στιν,  ιδίων τ ν τόμων ο σ ν κα  το  κενο .ἀ ὴ ὲ ὐ ἔ ἀ ῶ ἀ ὐ ῶ ὶ ῦ ῦ

φησ  δ'  νδοτέρω  μηδ  ποιότητά  τινα  περ  τ ς  τόμους  ε ναι  πλ νὶ ἐ ὲ ὶ ὰ ἀ ἶ ὴ

σχήματος κα  μεγέθους κα  βάρους· τ  δ  χρ μα (fg. 56 Us.) παρ  τ νὶ ὶ ὸ ὲ ῶ ὰ ὴ

θέσιν τ ν τόμων λλάττεσθαι ν τα ς Δώδεκα στοιχειώσεσί φησι. π ν τεῶ ἀ ἀ ἐ ῖ ᾶ

μέγεθος μ  ε ναι περ  α τάς· ο δέποτε γο ν τομος φθη α σθήσει.ὴ ἶ ὶ ὐ ὐ ῦ ἄ ὤ ἰ

45  "  τοσαύτη  δ  φων  τούτων  πάντων  μνημονευομένων  τ ν  καν νἩ ὴ ὴ ὸ ἱ ὸ

τύπον ποβάλλει <τα ς περ > τ ς τ ν ντων φύσεως πινοίαις.ὑ ῖ ὶ ῆ ῶ ὄ ἐ

" λλ  μ ν κα  κόσμοι πειροί ε σιν, ο  θ' μοιοι τούτ  κα  νόμοιοι. α  τεἈ ὰ ὴ ὶ ἄ ἰ ἵ ὅ ῳ ὶ ἀ ἵ

γ ρ τομοι πειροι ο σαι, ς ρτι πεδείχθη, φέρονται κα  πορρωτάτω.ὰ ἄ ἄ ὖ ὡ ἄ ἀ ὶ

ο  γ ρ κατανήλωνται α  τοια ται τομοι ξ ν ν γένοιτο κόσμος  φ' νὐ ὰ ἱ ῦ ἄ ἐ ὧ ἂ ἢ ὑ ὧ

ν ποιηθείη, ο τ' ε ς να ο τ' ε ς πεπερασμένους, ο θ' σοι τοιο τοι ο θ'ἂ ὔ ἰ ἕ ὔ ἰ ὔ ὅ ῦ ὔ

σοι  διάφοροι  τούτοις.  στε  ο δ ν τ  μποδοστατ σόν στι  πρ ς τ νὅ ὥ ὐ ὲ ὸ ἐ ῆ ἐ ὸ ὴ

πειρίαν τ ν κόσμων.ἀ ῶ
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[43] [Διότι, όπως το λέει πιο κάτω, δεν είναι καθόλου δυνατή η διαίρεση
μέχρι το άπειρο, επειδή, λέει, οι ιδιότητες μεταβάλλονται], εάν δεν πρόκειται
κανείς να ανάγει τα μεγέθη τους στο άπειρο.
Τα άτομα κινούνται  συνεχώς στην αιωνιότητα,  [και  πιο  κάτω λέει  ότι  τα
άτομα κινούνται με ίση ταχύτητα, διότι το κενό παρέχει την ίδια δυνατότητα
και στο πολύ ελαφρύ και στο πολύ βαρύ], και άλλα μεν απέχοντας μεγάλη
απόσταση το ένα από το άλλο,  άλλα δε αρχίζοντας να πάλλονται  μόλις
τύχει να λοξέψουν για να συνδεθούν περιπλεκόμενα σε σύνθετα σώματα ή
όταν καλύπτονται από άτομα κατάλληλα να περιπλακούν.
[44] Επειδή είναι στη φύση του κενού να διαχωρίζει τα άτομα τα μεν από τα
δε,  καθώς  δεν  μπορεί  να  τα  συγκρατήσει.  Και  η  στερεότητα  που  είναι
σύμφυτη  στα  άτομα παράγει  την  αναπήδηση μετά  την  σύγκρουση,  στο
μέτρο που η συμπλοκή τους επιτρέπει να επανέλθουν μετά τη σύγκρουση
στην προηγούμενη κατάσταση. Δεν υπάρχει αρχή σε αυτή τη διαδικασία,
δεδομένου ότι τα άτομα και το κενό υπάρχουν σε όλη την αιωνιότητα.
[Πιο κάτω λέει ότι τα άτομα δεν έχουν καμία δική τους ιδιότητα, πέραν από
το σχήμα,  το  μέγεθος  και  το  βάρος.  Σε  ότι  αφορά το  χρώμα,  λέει,  στο
δωδέκατο  βιβλίο  των  Στοιχείων,  ότι  αλλάζει  σύμφωνα  με  τη  θέση  των
ατόμων.  Κατά  τα  άλλα,  δεν  αποδίδει  στα  άτομα οποιοδήποτε  μέγεθος.]
Ποτέ, είναι αλήθεια, κανένα άτομο δεν έγινε αντιληπτό με τις αισθήσεις. 
[45] Αλλά η σύντομη έκθεση όλων αυτών των πραγμάτων, που αξίζει να τα
συγκρατήσουμε  στη  μνήμη,  προσφέρει  επαρκές  πρότυπο για  τη  σκέψη
πάνω στη φύση των πραγμάτων. Ομοίως και οι κόσμοι είναι άπειροι σε
αριθμό, άλλοι μεν όμοιοι με τον δικό μας και άλλοι που διαφέρουν από
αυτόν.  Πράγματι,  καθώς  τα  άτομα είναι  άπειρα  σε  αριθμό,  όπως μόλις
αποδείχτηκε, μεταφέρονται στις πιο μακρινές αποστάσεις. Επειδή αυτά τα
άτομα που  δίνουν  γέννηση σε  έναν κόσμο,  ή  που  τον  αποτελούν,  δεν
εξαντλούνται από τον σχηματισμό ενός μόνο κόσμου ή περισσοτέρων σε
πεπερασμένο αριθμό, ούτε από όλους αυτούς που μοιάζουν μεταξύ τους,
ούτε από όλους αυτούς που διαφέρουν από αυτούς τους τελευταίους. Κατά
συνέπεια,  τίποτα  δεν  αντιτίθεται  στην  ύπαρξη  μιας  απειρίας  κόσμων. 
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46 "Κα  μ ν κα  τύποι  μοιοσχήμονες το ς στερεμνίοις  ε σί,  λεπτότησινὶ ὴ ὶ ὁ ῖ ἰ

πέχοντες μακρ ν τ ν φαινομένων. ο τε γ ρ ποστάσεις δυνατο σιν νἀ ὰ ῶ ὔ ὰ ἀ ἀ ῦ ἐ

τ  περιέχοντι γίνεσθαι τοια ται ο τ' πιτηδειότητες τ ς κατεργασίας τ νῷ ῦ ὔ ἐ ῆ ῶ

κοιλωμάτων κα  λεπτοτήτων γίνεσθαι, ο τε πόρροιαι τ ν ξ ς θέσιν καὶ ὔ ἀ ὴ ἑ ῆ ὶ

βάσιν διατηρο σαι νπερ κα  ν το ς στερεμνίοις ε χον· τούτους δ  το ςῦ ἥ ὶ ἐ ῖ ἶ ὲ ὺ

τύπους ε δωλα προσαγορεύομεν. κα  μ ν κα   δι  το  κενο  φορ  κατἴ ὶ ὴ ὶ ἡ ὰ ῦ ῦ ὰ ὰ

μηδεμίαν πάντησιν τ ν ντικοψόντων γινομένη π ν μ κος περιληπτ νἀ ῶ ἀ ᾶ ῆ ὸ

ν περινοήτ  χρόν  συντελε . βράδους γ ρ κα  τάχους ντικοπ  καἐ ἀ ῳ ῳ ῖ ὰ ὶ ἀ ὴ ὶ

ο κ ντικοπ  μοίωμα λαμβάνει.ὐ ἀ ὴ ὁ

47 "Ο  μ ν ο δ' μα κατ  το ς δι  λόγου θεωρητο ς χρόνους α τ  τὐ ὴ ὐ ἅ ὰ ὺ ὰ ὺ ὐ ὸ ὸ

φερόμενον σ μα π  το ς πλείους τόπους φικνε ται - διανόητον γάρ-καῶ ἐ ὶ ὺ ἀ ῖ ἀ ὶ

το το συναφικνούμενον ν α σθητ  χρόν  θεν δήποθεν το  πείρουῦ ἐ ἰ ῷ ῳ ὅ ῦ ἀ

ο κ ξ ο  ν περιλάβωμεν τ ν φορ ν τόπου σται φιστάμενον· ντικοπὐ ἐ ὗ ἂ ὴ ὰ ἔ ἀ ἀ ῇ

γ ρ μοιον σται, κ ν μέχρι τοσούτου τ  τάχος τ ς φορ ς μ  ντικοπ νὰ ὅ ἔ ἂ ὸ ῆ ᾶ ὴ ἀ ὲ

καταλίπωμεν. χρήσιμον δ  κα  το το κατασχε ν τ  στοιχε ον. ε θ' τι τὴ ὶ ῦ ῖ ὸ ῖ ἶ ὅ ὰ

ε δωλα τα ς λεπτότησιν νυπερβλήτοις κέχρηται ο θ ν ντιμαρτυρε  τ νἴ ῖ ἀ ὐ ὲ ἀ ῖ ῶ

φαινομένων· θεν κα  τάχη νυπέρβλητα χει,  πάντα πόρον σύμμετρονὅ ὶ ἀ ἔ

χοντα  πρ ς  τ  <τ >  πείρ  α τ ν  μηθ ν  ντικόπτειν   λίγαἔ ὸ ῷ ῷ ἀ ῳ ὐ ῶ ὲ ἀ ἢ ὀ

ντικόπτειν, πολλα ς δ  κα  πείροις ε θ ς ντικόπτειν τι.ἀ ῖ ὲ ὶ ἀ ὐ ὺ ἀ

48 "Πρός τε τούτοις, τι  γένεσις τ ν ε δώλων μα νοήματι συμβαίνει. καὅ ἡ ῶ ἰ ἅ ὶ

γ ρ ε σις π  τ ν σωμάτων το  πιπολ ς συνεχής, ο κ πίδηλος τὰ ῥ ῦ ἀ ὸ ῶ ῦ ἐ ῆ ὐ ἐ ῇ

μειώσει δι  τ ν νταναπλήρωσιν, σ ζουσα τ ν π  το  στερεμνίου θέσινὰ ὴ ἀ ῴ ὴ ἐ ὶ ῦ

κα  τάξιν  τ ν  τόμων  π  πολ ν  χρόνον,  ε  κα  νίοτε  συγχεομένηὶ ῶ ἀ ἐ ὶ ὺ ἰ ὶ ἐ

πάρχει, κα  συστάσεις ν τ  περιέχοντι ξε αι δι  τ  μ  δε ν κατ  βάθοςὑ ὶ ἐ ῷ ὀ ῖ ὰ ὸ ὴ ῖ ὰ

τ  συμπλήρωμα  γίνεσθαι,  κα  λλοι  δ  τρόποι  τιν ς  γεννητικο  τ νὸ ὶ ἄ ὲ ὲ ὶ ῶ

τοιούτων  φύσεών  ε σιν.  ο θ ν  γ ρ  τούτων  ντιμαρτυρε <ται>  τα ςἰ ὐ ὲ ὰ ἀ ῖ ῖ

α σθήσεσιν,  ν  βλέπ  τίς  τινα  τρόπον  τ ς  ναργείας  να  κα  τ ςἰ ἂ ῃ ὰ ἐ ἵ ὶ ὰ

συμπαθείας π  τ ν ξωθεν πρ ς μ ς νοίσει.ἀ ὸ ῶ ἔ ὸ ἡ ᾶ ἀ
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[46] Επιπλέον υπάρχουν εικόνες που έχουν το ίδιο σχήμα με τα στερεά
σώματα  και  διαφέρουν  από  τα  πράγματα  που  βλέπουμε  λόγω  της
εξαιρετικής  λεπτότητάς  τους.  Δεν  είναι,  πράγματι,  καθόλου  αδύνατο  να
σχηματίζονται στο χώρο τέτοιου είδους συνθέσεις, ούτε να μην υπάρχουν
ευνοϊκές  συνθήκες  για  το  σχηματισμό  σχημάτων  κοίλων  και  εξαιρετικά
λεπτών, ούτε οι απόρροιες να μην διατηρήσουν την σχετική θέση και την
σειρά που είχαν στα στερεά σώματα. Ονομάζουμε αυτές τις εικόνες είδωλα.
Στην  κίνησή  τους  μέσα  στο  κενό  διασχίζουν,  εάν  κανένα  εμπόδιο  που
οφείλεται  στην  συγκόλληση  των  ατόμων  δεν  παρεμβαίνει,  όλη  την
απόσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς σε χρονικό διάστημα αδιανόητα
μικρό.  Επειδή  η  αντίσταση  ή  η  έλλειψη  της  αντίστασης  παράγουν  την
βραδύτητα ή την ταχύτητα της κίνησης.
[47] Το ίδιο σώμα σε κίνηση δεν μπορεί, σε χρόνους αντιληπτούς από τη
λογική, να φτάσει ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, αυτό είναι αδιανόητο. Και
εάν έφτανε σε χρόνο αντιληπτό με τις αισθήσεις από οποιοδήποτε σημείο ή
από το άπειρο, δεν θα ερχόταν από το σημείο από το οποίο το βλέπουμε
να φεύγει. Θα είναι, πράγματι, η έκφραση της σύγκρουσης των ατόμων,
παρότι έχουμε μέχρι τώρα παραδεχθεί ότι η ταχύτητα της κίνησης δεν έχει
εμποδιστεί. Είναι χρήσιμο να συγκρατήσουμε αυτή την βασική αρχή. Ότι τα
είδωλα έχουν ασύγκριτη λεπτότητα, κανένα φαινόμενο δεν το αναιρεί, από
αυτό προκύπτει ότι κινούνται επίσης με ανυπέρβλητες ταχύτητες, καθώς
βρίσκουν  όλα  εύκολη  δίοδο,  επειδή  με  την  άπειρη  λεπτότητά  τους  δεν
συναντούν καμιά αντίσταση ή ελάχιστη αντίσταση, ενώ αν συγκεντρωθούν
πολλά μαζί ή άπειρα σε αριθμό συναντούν αμέσως κάποια αντίσταση.
[48] Πρέπει επιπλέον να προσθέσουμε ότι η γέννηση των ειδώλων γίνεται
με την ταχύτητα της σκέψης και ότι η ροή από την επιφάνεια των σωμάτων
είναι  συνεχής,  χωρίς  να είναι  εμφανής μείωση αυτών,  διότι  οι  απώλειες
αναπληρώνονται από άλλα είδωλα. Τα είδωλα διατηρούν για πολύ χρόνο
την  σειρά  και  τη  θέση  των  ατόμων  μέσα  στο  αντικείμενο,  αν  και  κατά
καιρούς  μπερδεύονται,  και  καθώς δεν είναι  απαραίτητο να γεμίζουν τον
όγκο, κάποιες πυκνές συνθέσεις σχηματίζονται γρήγορα στην ατμόσφαιρα.
Και  ακόμα  με  κάποιους  άλλους  τρόπους  μπορούν  να  παράγονται
φαινόμενα αυτού του είδους. Τίποτα από όλα αυτά δεν διαψεύδεται από
την μαρτυρία των αισθήσεων, εάν, με τρόπο καθορισμένο, προσηλώνουμε
το βλέμμα μας σε καθαρές παραστάσεις, και εάν θέλουμε να ερμηνεύσουμε
τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα εξωτερικά αντικείμενα και σε
μας τους ίδιους.
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49 "Δε  δ  κα  νομίζειν πεισιόντος τιν ς π  τ ν ξωθεν τ ς μορφ ςῖ ὲ ὶ ἐ ὸ ἀ ὸ ῶ ἔ ὰ ὰ

ρ ν μ ς κα  διανοε σθαι·  ο  γ ρ ν ναποσφραγίσαιτο τ  ξω τ νὁ ᾶ ἡ ᾶ ὶ ῖ ὐ ὰ ἂ ἐ ὰ ἔ ὴ

αυτ ν φύσιν το  τε χρώματος κα  τ ς μορφ ς δι  το  έρος το  μεταξἑ ῶ ῦ ὶ ῆ ῆ ὰ ῦ ἀ ῦ ὺ

μ ν  τε  κ κείνων,  ο δ  δι  τ ν  κτίνων   νδήποτε  ευμάτων φ'ἡ ῶ ἀ ὐ ὲ ὰ ῶ ἀ ἢ ὡ ῥ ἀ

μ ν πρ ς κε να παραγινομένων, ο τως ς τύπων τιν ν πεισιόντωνἡ ῶ ὸ ἐ ῖ ὕ ὡ ῶ ἐ

μ ν  π  τ ν  πραγμάτων  μοχρόων  τε  κα  μοιομόρφων  κατ  τἡ ῖ ἀ ὸ ῶ ὁ ὶ ὁ ὰ ὸ

ναρμόττον μέγεθος ε ς τ ν ψιν  50 τ ν διάνοιαν, κέως τα ς φορα ςἐ ἰ ὴ ὄ ἢ ὴ ὠ ῖ ῖ

χρωμένων,  ε τα  δι  ταύτην  τ ν  α τίαν  το  ν ς  κα  συνεχο ς  τ νἶ ὰ ὴ ἰ ῦ ἑ ὸ ὶ ῦ ὴ

φαντασίαν  ποδιδόντων  κα  τ ν  συμπάθειαν  π  το  ποκειμένουἀ ὶ ὴ ἀ ὸ ῦ ὑ

σ ζόντων κατ  τ ν κε θεν σύμμετρον περεισμ ν κ τ ς κατ  βάθος νῳ ὰ ὸ ἐ ῖ ἐ ὸ ἐ ῆ ὰ ἐ

τ  στερεμνί  τ ν  τόμων  πάλσεως.  κα  ν  ν  λάβωμεν  φαντασίανῷ ῳ ῶ ἀ ὶ ἣ ἂ

πιβλητικ ς  τ  διανοί   το ς  α σθητηρίοις  ε τε  μορφ ς  ε τεἐ ῶ ῇ ᾳ ἢ ῖ ἰ ἴ ῆ ἴ

συμβεβηκότων, μορφή στιν α τη το  στερεμνίου, γινομένη κατ  τ  ξ ςἐ ὕ ῦ ὰ ὸ ἑ ῆ

πύκνωμα   γκατάλειμμα  το  ε δώλου·  [τ  δ  ψε δος  κα  τἢ ἐ ῦ ἰ ὸ ὲ ῦ ὶ ὸ

διημαρτημένον ν τ  προσδοξαζομέν  εί στιν < π  το  προσμένοντος>ἐ ῷ ῳ ἀ ἐ ἐ ὶ ῦ

πιμαρτυρηθήσεσθαι   μ  ντιμαρτυρηθήσεσθαι,  ε τ'  ο κ πιμαρτυρου-ἐ ἢ ὴ ἀ ἶ ὐ ἐ

μένου  <  ντιμαρτυρουμένου>  κατά  τινα  κίνησιν  ν  μ ν  α το ςἢ ἀ ἐ ἡ ῖ ὐ ῖ

συνημμένην  τ  φανταστικ  πιβολ ,  διάληψιν  δ  χουσαν,  καθ'  ν  τῇ ῇ ἐ ῇ ὲ ἔ ἣ ὸ

ψε δος γίνεται].ῦ

51 "  τε γ ρ μοιότης τ ν φαντασμ ν ο ονε  ν ε κόνι λαμβανομένων Ἥ ὰ ὁ ῶ ῶ ἱ ὶ ἐ ἰ ἢ

καθ' πνους γινομένων  κατ' λλας τιν ς πιβολ ς τ ς διανοίας  τ νὕ ἢ ἄ ὰ ἐ ὰ ῆ ἢ ῶ

λοιπ ν  κριτηρίων  ο κ  ν  ποτε  π ρχε  το ς  ο σί  τε  κα  ληθέσιῶ ὐ ἄ ὑ ῆ ῖ ὖ ὶ ἀ

προσαγορευομένοις  ε  μ  ν  τινα  κα  τοια τα  προσβαλλόμενα·  τ  δἰ ὴ ἦ ὶ ῦ ὸ ὲ

διημαρτημένον ο κ ν π ρχεν ε  μ  λαμβάνομεν κα  λλην τιν  κίνησινὐ ἂ ὑ ῆ ἰ ὴ ἐ ὶ ἄ ὰ

ν μ ν α το ς συνημμένην μ ν <τ  φανταστικ  πιβολ ,> διάληψιν δἐ ἡ ῖ ὐ ῖ ὲ ῇ ῇ ἐ ῇ ὲ

χουσαν·  κατ  δ  ταύτην  [τ ν  συνημμένην  τ  φανταστικ  πιβολ ,ἔ ὰ ὲ ὴ ῇ ῇ ἐ ῇ

διάληψιν δ  χουσαν],  ν μ ν μ  πιμαρτυρηθ   ντιμαρτυρηθ ,  τὲ ἔ ἐὰ ὲ ὴ ἐ ῇ ἢ ἀ ῇ ὸ

ψε δος γίνεται· ν δ  πιμαρτυρηθ   μ  ντιμαρτυρηθ , τ  ληθές.ῦ ἐὰ ὲ ἐ ῇ ἢ ὴ ἀ ῇ ὸ ἀ
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[49] Επίσης χρειάζεται να δεχθούμε ότι επειδή κάτι από τα εξωτερικά αντι-

κείμενα εισχωρεί σε μας γι’ αυτό βλέπουμε τις μορφές και τις εννοούμε.

Επειδή τα αντικείμενα που βρίσκονται έξω από μας δεν θα μπορούσαν,

διαμέσου του αέρα που βρίσκεται ανάμεσα και σ’ αυτά σε μας, ούτε δια-

μέσου των φωτεινών ακτίνων ή οποιονδήποτε ροών που εκπέμπονται από

μας μέχρι τα αντικείμενα, ν’ αποτυπώσουν σε μας τα χρώματά τους και τα

σχήματά  τους,  τόσο  καλά  όπως  διαμέσου  κάποιων  εικόνων,  που  απο-

σπώνται από τα ίδια τα αντικείμενα, που τους μοιάζουν ως προς το χρώμα

και το σχήμα, και που εισχωρούν, ανάλογα με το μέγεθος τους και με κίνη-

ση εξαιρετικά μεγάλη, στα μάτια μας ή στο νου μας. [50] Και γι’ αυτό το

λόγο  σχηματίζουν  την  παράσταση  ενός  ενιαίου  και  συνεκτικού  αντικει-

μένου, διατηρώντας πάντοτε τη συμφωνία με το αντικείμενο από το οποίο

έχουν αποσπασθεί, χάρις στην ομοιόμορφη πίεση που προέρχεται από την

δόνηση των ατόμων στο εσωτερικό του στερεού σώματος. Κα όποια και αν

είναι η παράσταση που δεχόμαστε, αμέσως με τον νου ή με τις αισθήσεις,

είτε πρόκειται για παράσταση της μορφής είτε των μονίμων ιδιοτήτων, είναι

πάντα η μορφή του στερεού αντικειμένου που παράγεται από την διαδοχι-

κή πύκνωση ή αραίωση του ειδώλου. Αλλά το σφάλμα ή η πλάνη βρίσκο-

νται πάντοτε στις εκ των προτέρων γνώμες μας, όταν ένα αντικείμενο προ-

σμένει είτε επιβεβαίωση είτε μη αναίρεση, και ύστερα δεν επιβεβαιώνεται ή

ακόμα αναιρείται σύμφωνα με κάποια κίνηση που συμβαίνει μέσα μας και

που συνδέεται, αλλά είναι ξεχωριστή, με την άμεση αντίληψη του νου, που

είναι η αιτία της πλάνης. [51] Και οι εικόνες που βλέπουμε, για παράδειγμα,

στον καθρέφτη, αυτές που εμφανίζονται στον ύπνο μας, αυτές που βρίσκο-

νται σε ορισμένες παραστάσεις του νου, ή σε άλλα κριτήρια, δεν θα είχαν

ομοιότητα με τα αντικείμενα που ονομάζονται αληθινά και πραγματικά, εάν

αυτά  εδώ δεν  τις  εξέπεμπαν.  Και  το  σφάλμα  δεν  θα  υπήρχε,  εάν  δεν

νοιώθαμε μέσα μας μια άλλη κίνηση που συνδέεται βέβαια με την νοητική

αντίληψη,  αλλά  που  παρουσιάζει  εντούτοις  διακριτή  ιδιαιτερότητα.  Εάν

αυτή εδώ δεν επιβεβαιώνεται η αναιρείται, βρισκόμαστε σε λάθος, αλλά εάν

επιβεβαιώνεται, ή δεν αναιρείται, βρισκόμαστε στο σωστό. 
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52 "Κα  ταύτην ο ν σφόδρα γε δε  τ ν δόξαν κατέχειν, να μήτε τ  κριτήριαὶ ὖ ῖ ὴ ἵ ὰ

ναιρ ται  τ  κατ  τ ς  ναργείας  μήτε  τ  διημαρτημένον  μοίωςἀ ῆ ὰ ὰ ὰ ἐ ὸ ὁ

βεβαιούμενον πάντα συνταράττ .ῃ

" λλ  μ ν  κα  τ  κούειν  γίνεται  εύματός  τινος  φερομένου  π  τοἈ ὰ ὴ ὶ ὸ ἀ ῥ ἀ ὸ ῦ

φωνο ντος  χο ντος  ψοφο ντος  πωσδήποτε κουστικ ν πάθοςῦ ἢ ἠ ῦ ἢ ῦ ἢ ὁ ἀ ὸ

παρασκευάζοντος.  τ  δ  ε μα  το το  ε ς  μοιομερε ς  γκουςὸ ὲ ῥ ῦ ῦ ἰ ὁ ῖ ὄ

διασπείρεται,  μα  τιν  διασ ζοντος  συμπάθειαν  πρ ς  λλήλους  καἅ ὰ ῴ ὸ ἀ ὶ

νότητα διότροπον, διατείνουσαν πρ ς τ  ποστε λαν κα  τ ν παίσθησινἑ ἰ ὸ ὸ ἀ ῖ ὶ ὴ ἐ

τ ν π'  κείνου ς τ  πολλ  ποιο σαν,  ε  δ  μή γε τ  ξωθεν μόνονὴ ἐ ἐ ὡ ὰ ὰ ῦ ἰ ὲ ὸ ἔ

νδηλον παρασκευάζουσαν.ἔ

53 νευ γ ρ ναφερομένης τιν ς κε θεν συμπαθείας ο κ ν γένοιτο ἄ ὰ ἀ ὸ ἐ ῖ ὐ ἂ ἡ

τοιαύτη  παίσθησις.  ο κ  α τ ν  ο ν  δε  νομίζειν  τ ν  έρα  π  τ ςἐ ὐ ὐ ὸ ὖ ῖ ὸ ἀ ὑ ὸ ῆ

προϊεμένης  φων ς   κα  τ ν  μογεν ν  σχηματίζεσθαι  πολλ ν  γ ρῆ ἢ ὶ ῶ ὁ ῶ ὴ ὰ

νδειαν ξει το το πάσχων π' κείνης, - λλ' ε θ ς τ ν γινομένην πληγ νἔ ἕ ῦ ὑ ἐ ἀ ὐ ὺ ὴ ὴ

ν μ ν, ταν φων ν φίωμεν, τοιαύτην κθλιψιν γκων τιν ν εύματοςἐ ἡ ῖ ὅ ὴ ἀ ἔ ὄ ῶ ῥ

πνευματώδους ποτελεστικ ν ποιε σθαι,  τ  πάθος τ  κουστικ ν μ νἀ ῶ ῖ ἢ ὸ ὸ ἀ ὸ ἡ ῖ

παρασκευάζει.

"Κα  μ ν κα  τ ν σμ ν νομιστέον σπερ κα  τ ν κο ν ο κ ν ποτεὶ ὴ ὶ ὴ ὀ ὴ ὥ ὶ ὴ ἀ ὴ ὐ ἄ

ο θ ν πάθος ργάσασθαι,  ε  μ  γκοι τιν ς  σαν π  το  πράγματοςὐ ὲ ἐ ἰ ὴ ὄ ὲ ἦ ἀ ὸ ῦ

ποφερό-μενοι  σύμμετροι  πρ ς  τ  το το τ  α σθητήριον  κινε ν,  ο  μ νἀ ὸ ὸ ῦ ὸ ἰ ῖ ἱ ὲ

το οι  τεταραγμένως  κα  λλοτρίως,  ο  δ  το οι  ταράχως  κα  ο κείωςῖ ὶ ἀ ἱ ὲ ῖ ἀ ὶ ἰ

χοντες.ἔ

54  "Κα  μ ν  κα  τ ς  τόμους  νομιστέον  μηδεμίαν  ποιότητα  τ νὶ ὴ ὶ ὰ ἀ ῶ

φαινομένων προσφέρεσθαι πλ ν σχήματος κα  βάρους κα  μεγέθους καὴ ὶ ὶ ὶ

σα ξ νάγκης σχήματος συμφυ  στι. ποιότης γ ρ π σα μεταβάλλει· αὅ ἐ ἀ ῆ ἐ ὰ ᾶ ἱ

δ  τομοι  ο δ ν  μεταβάλλουσιν,  πειδήπερ  δε  τι  πομένειν  ν  τα ςὲ ἄ ὐ ὲ ἐ ῖ ὑ ἐ ῖ

διαλύσεσι τ ν συγκρίσεων στερε ν κα  διάλυτον,  τ ς μεταβολ ς ο κῶ ὸ ὶ ἀ ὃ ὰ ὰ ὐ

ε ς τ  μ  ν ποιήσεται ο δ' κ το  μ  ντος, λλ  κατ  μεταθέσεις νἰ ὸ ὴ ὂ ὐ ἐ ῦ ὴ ὄ ἀ ὰ ὰ ἐ

πολλο ς, τιν ν δ  κα  προσόδους κα  φόδους. θεν ναγκα ον τ  [μ ]ῖ ῶ ὲ ὶ ὶ ἀ ὅ ἀ ῖ ὰ ὴ

μετατιθέμενα φθαρτα ε ναι κα  τ ν το  μεταβάλλοντος φύσιν ο κ χοντα,ἄ ἶ ὶ ὴ ῦ ὐ ἔ

γκους δ  κα  σχηματισμο ς δίους· τα τα γ ρ κα  ναγκα ον πομένειν.ὄ ὲ ὶ ὺ ἰ ῦ ὰ ὶ ἀ ῖ ὑ
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[52] Έχει μεγάλη σημασία να συγκρατήσουμε αυτή την αρχή, ώστε να μην

αναιρούνται τα προφανή κριτήρια και το λάθος, όταν ενισχύεται σαν αλή-

θεια, να μην βάζει τα πάντα σε ταραχή. Η ακοή επίσης έχει σαν αιτία ένα

ρεύμα που έρχεται από το αντικείμενο, που παράγει είτε φωνή, είτε ήχο,

είτε θόρυβο είτε προκαλεί οποιοδήποτε άλλο ακουστικό αίσθημα. Αυτό το

ρεύμα διαδίδεται με όμοια μέρη, που διατηρούν κάποια σχέση μεταξύ τους

και μια χαρακτηριστική ενότητα, ή οποία συνδέεται με το αντικείμενο που

εκπέμπει και παράγει, συχνότατα, την αίσθηση που του αντιστοιχεί, ή απλά

φανερώνει την ύπαρξη του εξωτερικού αντικειμένου.

[53] Επειδή, χωρίς τη συγκεκριμένη σχέση με το εξωτερικό αντικείμενο, μια

αίσθηση αυτού του είδους δεν θα μπορούσε να γεννηθεί. Δεν πρέπει, συνε-

πώς,  να  πιστεύουμε  ότι  ο  ίδιος  ο αέρας παίρνει  κάποιο  σχήμα από τη

φωνή ή από παρόμοιους ήχους – πολύ απέχει από το να μπορεί να δέχεται

τέτοια επίδραση- , αλλά η κρούση που παράγεται σε μας, μόλις εκπέμπου-

με  έναν ήχο,  προκαλεί  ώθηση ορισμένων σωματιδίων που σχηματίζουν

ρεύμα του ιδίου είδους με την αναπνοή, το οποίο μας προκαλεί την αίσθη-

ση της ακοής. Πρέπει να δεχθούμε επίσης ότι, όπως στην περίπτωση της

ακοής,  η οσμή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει καμία αίσθηση, εάν τα

αντικείμενα δεν εξέπεμπαν κάποια σωματίδια ικανά να διεγείρουν το αισθη-

τήριο της όσφρησης, άλλα μεν με τρόπο που προκαλούν ταραχή και δυσα-

ρέσκεια και άλλα δε με τρόπο που δημιουργούν αταραξία και ευχαρίστηση.

[54] Πρέπει επιπλέον να δεχθούμε ότι τα άτομα δεν έχουν καμία άλλη από

τις ιδιότητες των σωμάτων που είναι αισθητά πέραν από το βάρος, το μέγε-

θος, το σχήμα και κάθε τι που κατ’ ανάγκην γεννιέται με το σχήμα. Διότι

κάθε ιδιότητα αλλάζει, τα άτομα, αντιθέτως, δεν υφίστανται καμία αλλαγή,

επειδή κατά τις διαλύσεις των συνθέτων πρέπει να μένει κάτι στερεό και

αδιάλυτο, κάτι που θα προκαλέσει αλλαγές, που δεν θα καταλήγουν στο μη

όν  και  δεν  θα  γίνονται  από το  μη  ον,  αλλά  κυρίως  με  μεταθέσεις  των

ατόμων, και κάποτε με προσθήκες τους ή απομειώσεις τους. Επομένως εί-

ναι αναγκαίο να δεχθούμε ότι τα στοιχεία που μετατοπίζονται είναι άφθαρτα

και δεν έχουν μεταβλητή φύση, έχουν δικές τους μάζες και σχήματα, γιατί

αυτά πρέπει αναγκαστικά να έχουν αμετάβλητη υπόσταση.
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55 "Κα  γ ρ ν το ς παρ' μ ν μετασχηματιζόμενοις κατ  τ ν περιαίρεσινὶ ὰ ἐ ῖ ἡ ῖ ὰ ὴ
τ  σχ μα νυπάρχον λαμβάνεται, α  δ  ποιότητες ο κ νυπάρχουσαι νὸ ῆ ἐ ἱ ὲ ὐ ἐ ἐ
τ  μεταβάλλοντι, σπερ κε νο καταλείπεται, λλ' ξ λου το  σώματοςῷ ὥ ἐ ῖ ἀ ἐ ὅ ῦ

πολλύμεναι. καν  ο ν τ  πολειπόμενα τα τα τ ς τ ν συγκρίσεων διαἀ ἱ ὰ ὖ ὰ ὑ ῦ ὰ ῶ -

φορ ς ποιε ν, πειδήπερ πολείπεσθαί γέ τινα ναγκα ον κα  <μ > ε ς τὰ ῖ ἐ ὑ ἀ ῖ ὶ ὴ ἰ ὸ
μ  ν φθείρεσθαι.ὴ ὂ

" λλ  μ ν ο δ  δε  νομίζειν π ν μέγεθος ν τα ς τόμοις πάρχειν, ναἈ ὰ ὴ ὐ ὲ ῖ ᾶ ἐ ῖ ἀ ὑ ἵ

μ  τ  φαινόμενα ντιμαρτυρ · παραλλαγ ς δέ τινας μεγεθ ν νομιστέονὴ ὰ ἀ ῇ ὰ ῶ

ε ναι. βέλτιον γ ρ κα  τούτου προσόντος τἶ ὰ ὶ ὰ

56  κατ  τ  πάθη  κα  τ ς  α σθήσεις  γινόμενα  ποδοθήσεται.  π ν  δὰ ὰ ὶ ὰ ἰ ἀ ᾶ ὲ

μέγεθος πάρχειν ο τε χρήσιμόν στι πρ ς τ ς τ ν ποιοτήτων διαφοράς,ὑ ὔ ἐ ὸ ὰ ῶ

φ χθαί  τε  μ'  δει  κα  πρ ς  μ ς  ρατ ς  τόμους·   ο  θεωρε ταιἀ ῖ ἅ ἔ ὶ ὸ ἡ ᾶ ὁ ὰ ἀ ὃ ὐ ῖ

γινόμενον ο θ' πως ν γένοιτο ρατ  τομος στιν πινο σαι.ὔ ὅ ἂ ὁ ὴ ἄ ἔ ἐ ῆ

"Πρ ς  δ  τούτοις  ο  δε  νομίζειν  ν  τ  ρισμέν  σώματι  πείρουςὸ ὲ ὐ ῖ ἐ ῷ ὡ ῳ ἀ

γκους ε ναι ο δ' πηλίκους ο ν. στε ο  μόνον τ ν ε ς πειρον τομ νὄ ἶ ὐ ὁ ὖ ὥ ὐ ὴ ἰ ἄ ὴ

π  το λαττον  ναιρετέον,  να  μ  πάντα  σθεν  ποι μεν  κ ν  τα ςἐ ὶ ὔ ἀ ἵ ὴ ἀ ῆ ῶ ἀ ῖ

περιλήψεσι τ ν θρόων ε ς τ  μ  ν ναγκαζώμεθα τ  ντα θλίβοντεςῶ ἀ ἰ ὸ ὴ ὂ ἀ ὰ ὄ

καταναλίσκειν,  λλ  κα  τ ν  μετάβασιν  μ  νομιστέον  γίνεσθαι  ν  το ςἀ ὰ ὶ ὴ ὴ ἐ ῖ

ρισμένοις ε ς πειρον μηδ' < π > το λαττον. ὡ ἰ ἄ ἐ ὶ ὔ

57  "Ο τε  γ ρ  πως,  πειδ ν  παξ  τις  ε π  τι  πειροι  γκοι  ν  τινιὔ ὰ ὅ ἐ ὰ ἅ ἴ ῃ ὅ ἄ ὄ ἔ

πάρχουσιν   πηλίκοι  ο ν,  στι  νο σαι,  π ς  τ'  ν  τι  το τοὑ ἢ ὁ ὖ ἔ ῆ ῶ ἂ ἔ ῦ

πεπερασμένον ε η τ  μέγεθος. πηλίκοι γάρ τινες δ λον ς ο  πειροί ε σινἴ ὸ ῆ ὡ ἱ ἄ ἰ

γκοι· κα  ὄ ὶ
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[55] Και πράγματι, στα πράγματα που αλλάζουν σχήμα μπροστά στα μάτια

μας, με αφαίρεση ύλης, το σχήμα παραμένει ως κάτι το σύμφυτο, ενώ οι

ιδιότητες δεν παραμένουν στο σώμα που αλλάζει, όπως γίνεται με το σχή-

μα που παραμένει, αλλά χάνονται εντελώς από το σώμα. Αυτά τα στοιχεία

λοιπόν που απομένουν είναι αρκετά για να δημιουργήσουν όλες τις διαφο-

ρές των συνθέτων σωμάτων, επειδή πρέπει απαραίτητα να διασωθεί κάτι

άφθαρτο για να μην καταλήξουν όλα στο μη ον. Ούτε πρέπει να πιστεύου-

με, εάν δεν θέλουμε να βρεθούμε σε αντίφαση με τη μαρτυρία των φαινο-

μένων, ότι τα άτομα μπορούν να έχουν κάθε δυνατό μέγεθος, αλλά πρέπει

να δεχθούμε κάποιες διαφορές στα μεγέθη τους. [56] Αν δεχθούμε αυτό το

πράγμα θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε καλύτερα όσα σχετίζονται με τις

αισθήσεις και με τα συναισθήματα. Δεν ωφελεί μάλιστα σε τίποτα, για να

εξηγήσουμε την ποικιλία των ιδιοτήτων, να υποθέσουμε την ύπαρξη κάθε

δυνατού μεγέθους, διότι τότε θα έπρεπε να είχαμε κάποια άτομα ορατά,

κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ και δεν βλέπω πως θα μπορούσε αυτό ποτέ να

γίνει.  Επιπλέον, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρ-

χουν, στο καθορισμένο σώμα, μέρη σε άπειρο αριθμό ούτε οποιουδήποτε

μεγέθους.  Είναι  επομένως  αναγκαίο  όχι  μόνο  να  απορρίψουμε  την  επ’

άπειρον διαίρεση σε όσο το δυνατό μικρότερα μέρη, ώστε να μην εξασθε-

νήσουμε όλα τα πράγματα και να μην αναγκαζόμαστε, στις εκ των προ-

τέρων αντιλήψεις μας για τα αθροίσματα της ύλης, να εκμηδενίσουμε τα

πράγματα από το πολύ να τα σμικρύνουμε, αλλά επίσης είναι αναγκαίο να

μην αποδεχόμαστε ότι στα καθορισμένα σώματα, μπορεί να γίνεται μετάβα-

ση από ένα μέρος σε κάποιο άλλο επ’ άπειρον, ούτε προς το πάντα μι-

κρότερο μέρος. [57] Εάν, πράγματι, κάποιος μας πει ότι ένα καθορισμένο

σώμα περιέχει  μέρη  άπειρα  σε  αριθμό  και  οποιουδήποτε  μεγέθους,  θα

ήταν αδύνατο να  αντιληφτούμε  με  ποιο  τρόπο.  Επειδή,  πως ένα  τέτοιο

σώμα θα μπορούσε να εξακολουθεί να έχει πεπερασμένο μέγεθος; Είναι,

πράγματι, φανερό ότι τα μέρη σε άπειρο αριθμό πρέπει να έχουν συγκεκρι-

μένο μέγεθος, και,  
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ο τοι πηλίκοι ν ποτε σιν,  πειρον ν ν κα  τ  μέγεθος.  κρον τεὗ ὁ ἄ ὦ ἄ ἂ ἦ ὶ ὸ ἄ

χοντος το  πεπερασμένου διαληπτόν,  ε  μ  κα  καθ'  αυτ  θεωρητόν,ἔ ῦ ἰ ὴ ὶ ἑ ὸ

ο κ στι μ  ο  κα  τ  ξ ς τούτου τοιο τον νοε ν κα  ο τω κατ  τ  ξ ςὐ ἔ ὴ ὐ ὶ ὸ ἑ ῆ ῦ ῖ ὶ ὕ ὰ ὸ ἑ ῆ

ε ς το μπροσθεν βαδίζοντα ε ς τ  πειρον πάρχειν κατ  <τ > τοιο τονἰ ὔ ἰ ὸ ἄ ὑ ὰ ὸ ῦ

φικνε σθαι τ  ννοί .ἀ ῖ ῇ ἐ ᾳ

58 "Τό τε λάχιστον τ  ν τ  α σθήσει δε  κατανοε ν τι ο τεἐ ὸ ἐ ῇ ἰ ῖ ῖ ὅ ὔ

τοιο τόν στιν ο ον τ  τ ς μεταβάσεις χον ο τε πάντ  πάντως νόμοιον,ῦ ἐ ἷ ὸ ὰ ἔ ὔ ῃ ἀ

λλ' χον μέν τινα κοινότητα τ ν μεταβατ ν, διάληψιν δ  μερ ν ο κ χον·ἀ ἔ ῶ ῶ ὲ ῶ ὐ ἔ

λλ' ταν δι  τ ν τ ς κοινότητος προσεμφέρειαν ο ηθ μεν διαλήψεσθαί τιἀ ὅ ὰ ὴ ῆ ἰ ῶ

α το ,  τ  μ ν πιτάδε,  τ  δ  πέκεινα,  τ  σον μ ν δε  προσπίπτειν.ὐ ῦ ὸ ὲ ἐ ὸ ὲ ἐ ὸ ἴ ἡ ῖ ῖ

ξ ς τε θεωρο μεν τα τα π  το  πρώτου καταρχόμενοι κα  ο κ ν τἑ ῆ ῦ ῦ ἀ ὸ ῦ ὶ ὐ ἐ ῷ

α τ , ο δ  μέρεσι μερ ν πτόμενα, λλ'  ν τ  διότητι τ  αυτ ν τὐ ῷ ὐ ὲ ῶ ἁ ἀ ἢ ἐ ῇ ἰ ῇ ἑ ῶ ὰ

μεγέθη καταμετρο ντα, τ  πλείω πλε ον κα  τ  λάττω λαττον.ῦ ὰ ῖ ὶ ὰ ἐ ἔ

"Ταύτ  τ  ναλογί  νομιστέον κα  τ  ν τ  τόμ  λάχιστον ῃ ῇ ἀ ᾳ ὶ ὸ ἐ ῇ ἀ ῳ ἐ

59  κεχρ σθαι·  μικρότητι  γ ρ  κε νο  δ λον  ς  διαφέρει  το  κατ  τ νῆ ὰ ἐ ῖ ῆ ὡ ῦ ὰ ὴ

α σθησιν θεωρουμένου, ναλογί  δ  τ  α τ  κέχρηται. πείπερ κα  τιἴ ἀ ᾳ ὲ ῇ ὐ ῇ Ἐ ὶ ὅ

μέγεθος  χει   τομος  κατ  τ ν  ντα θα  ναλογίαν  κατηγορήσαμεν,ἔ ἡ ἄ ὰ ὴ ἐ ῦ ἀ

μικρόν τι μόνον μακρ ν κβαλόντες. τι τε τ  λάχιστα κα  μιγ  πέραταὰ ἐ ἔ ὰ ἐ ὶ ἀ ῆ

δε  νομίζειν τ ν μηκ ν τ  καταμέτρημα ξ α τ ν πρώτων το ς μείζοσι καῖ ῶ ῶ ὸ ἐ ὑ ῶ ῖ ὶ

λάττοσι παρασκευάζοντα τ  δι  λόγου θεωρί  π  τ ν οράτων.ἐ ῇ ὰ ᾳ ἐ ὶ ῶ ἀ
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όποια και αν είναι τα μεγέθη τους, το μέγεθος του σώματος θα πρέπει ομοί-

ως να είναι άπειρο. Δεδομένου, από την άλλη μεριά, ότι το καθορισμένο

σώμα έχει ένα ακρότατο σημείο διακριτό, αν και δεν είναι ορατό από μόνο

του,  είναι ωστόσο νοητό μέσα στο σώμα που ανήκει,  δεν μπορούμε να

αντιληφτούμε ότι αυτό που το ακολουθεί σε μικρότητα δεν έχει τον ίδιο χα-

ρακτήρα και ότι περνώντας έτσι διαδοχικά από το ένα ακρότατο σημείο στο

άλλο μπορούμε με αυτό τον τρόπο να φτάσουμε, με τη νόηση, στο άπειρο. 

[58] Επίσης πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πως το ελάχιστο αισθητό, ούτε

ότι έχει την ίδια φύση με το σώμα που είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να επι-

τρέπει την μετάβαση από ένα μέρος σε κάποιο άλλο, ούτε ότι είναι εντελώς

διαφορετικό, αλλά ότι έχει μεν κάτι κοινό με ένα τέτοιο σώμα, διαφέρει δε

στο ότι δεν υπάρχουν διακριτά μέρη στο ελάχιστο αυτό αισθητό. Αλλά όταν,

εξαιτίας της ομοιότητας που προκύπτει από την κοινή φύση με τα σώματα

που επιτρέπουν την μετάβαση, θεωρήσουμε ότι μπορούμε να αντιληφθού-

με σ’ αυτό κάποιο μέρος αποδώ και κάποιο μέρος από κει, καταλήγουμε,

σε σχέση με αυτά τα μέρη, στην ίδια περίπτωση όπως προηγουμένως με

το όλο.  Θεωρούμε αυτά τα μέρη,  το ένα στη συνέχεια  του άλλου,  ξεκι-

νώντας  από το  πρώτο,  και  όχι  τα  ίδια  καθ’ εαυτά,  ούτε  σαν μέρη  που

εφάπτονται  με τα διπλανά τους,  άλλα με βάση την χαρακτηριστική τους

ιδιότητά να αποτελούν μέτρο του μεγέθους των σωμάτων, καθώς είναι πε-

ρισσότερα σε μεγάλα μεγέθη και λιγότερα σε μικρότερα μεγέθη. 

[59] Πρέπει, λοιπόν, να υποθέσουμε ότι και το ελάχιστο μέρος του ατόμου

έχει την ίδια αναλογία σε σχέση με το σύνολο. Επειδή, αν και θεωρούμε ότι

διαφέρει από το ελάχιστο αισθητό λόγω της μικρότητας του, η αναλογία εί-

ναι η ίδια. Πράγματι, έχουμε ήδη βεβαιώσει ότι το άτομο έχει μέγεθος κατ΄

αναλογίαν με τα αισθητά πράγματα,  ανάγοντας μόνο την μικρότητα στο

όριο. Πρέπει επιπλέον να θεωρούμε ότι υπάρχουν ελάχιστα αδιαίρετα και

έσχατα όρια μέσα στα άτομα. Αυτά τα ελάχιστα είναι το αρχικό μέτρο για να

καθορίσουμε όλα τα μεγέθη, όσο μεγάλα και όσο μικρά και αν είναι, σύμ-

φωνα με τον τρόπο που η νόηση αντιλαμβάνεται τα αόρατα πράγματα.
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 γ ρ κοινότης  πάρχουσα α το ς πρ ς τ  μετάβολα καν  τ  μέχριἡ ὰ ἡ ὑ ὐ ῖ ὸ ὰ ἀ ἱ ὴ ὸ

τούτου συντελέσαι· συμφόρησιν δ  κ τούτων κίνησιν χόντων ο χ ο όν τεὲ ἐ ἐ ὐ ἷ

γενέσθαι.

60  "Κα  μ ν  κα  το  πείρου  ς  μ ν  νωτάτω  κα  κατωτάτω  ο  δεὶ ὴ ὶ ῦ ἀ ὡ ὲ ἀ ὶ ὐ ῖ

κατηγορε ν τ  νω  κάτω. ε ς μέντοι τ  π ρ κεφαλ ς, θεν ν στ μεν,ῖ ὸ ἄ ἢ ἰ ὸ ὑ ὲ ῆ ὅ ἂ ῶ

ε ς πειρον γειν ν, μηδέποτε φανε σθαι το το μ ν,  τ  ποκάτω τοἰ ἄ ἄ ὄ ῖ ῦ ἡ ῖ ἢ ὸ ὑ ῦ

νοηθέντος ε ς πειρον μα νω τε ε ναι κα  κάτω πρ ς τ  α τό· το τοἰ ἄ ἅ ἄ ἶ ὶ ὸ ὸ ὐ ῦ

γ ρ  δύνατον  διανοηθ ναι.  στε  στι  μίαν  λαβε ν  φορ ν  τ ν  νωὰ ἀ ῆ Ὥ ἔ ῖ ὰ ὴ ἄ

νοουμένην ε ς  πειρον κα  μίαν  τ ν  κάτω,  ν  κα  μυριάκις  πρ ς το ςἰ ἄ ὶ ὴ ἂ ὶ ὸ ὺ

πόδας τ ν πάνω τ  παρ' μ ν φερόμενον <ε ς> το ς π ρ κεφαλ ςῶ ἐ ὸ ἡ ῶ ἰ ὺ ὑ ὲ ῆ

μ ν τόπους φικν ται  π  τ ν κεφαλ ν τ ν ποκάτω τ  παρ' μ νἡ ῶ ἀ ῆ ἢ ἐ ὶ ὴ ὴ ῶ ὑ ὸ ἡ ῶ

κάτω  φερόμενον·   γ ρ  λη  φορ  ο θ ν  ττον  κατέρα  κατέρἡ ὰ ὅ ὰ ὐ ὲ ἧ ἑ ἑ ᾳ

ντικειμένη π' πειρον νοε ται.ἀ ἐ ἄ ῖ

61 "Κα  μ ν κα  σοταχε ς  ναγκα ον τ ς  τόμους ε ναι,  ταν δι  τοὶ ὴ ὶ ἰ ῖ ἀ ῖ ὰ ἀ ἶ ὅ ὰ ῦ

κενο  ε σφέρωνται  μηθεν ς  ντικόπτοντος.  ο τε  γ ρ  τ  βαρέα  θ ττονῦ ἰ ὸ ἀ ὔ ὰ ὰ ᾶ

ο σθήσεται τ ν μικρ ν κα  κούφων, ταν γε δ  μηδ ν παντ  α το ς·ἰ ῶ ῶ ὶ ὅ ὴ ὲ ἀ ᾷ ὐ ῖ

ο τε τ  μικρ  τ ν μεγάλων, πάντα πόρον σύμμετρον χοντα, ταν μηθ νὔ ὰ ὰ ῶ ἔ ὅ ὲ

μηδ  κείνοις  ντικόπτ ·  ο θ'   νω  ο θ'   ε ς  τ  πλάγιον  δι  τ νὲ ἐ ἀ ῃ ὔ ἡ ἄ ὔ ἡ ἰ ὸ ὰ ῶ

κρούσεων φορά, ο θ'  κάτω δι  τ ν δίων βαρ ν. φ' πόσον γ ρ νὔ ἡ ὰ ῶ ἰ ῶ ἐ ὁ ὰ ἂ

κατίσχ  κάτερον,  π  τοσο τον  μα  νοήματι  τ ν  φορ ν  σχήσει,  ωςῃ ἑ ἐ ὶ ῦ ἅ ὴ ὰ ἕ

< ν> ντικόψ   ξωθεν  κ το  δίου βάρους πρ ς τ ν το  πλήξαντοςἂ ἀ ῃ ἢ ἔ ἢ ἐ ῦ ἰ ὸ ὴ ῦ

δύναμιν.
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 Επειδή η ομοιότητα που προκύπτει από την κοινή φύση ανάμεσα σε αυτά
τα ελάχιστα αδιαίρετα και στα ελάχιστα αισθητά είναι αρκετή για να μας
οδηγήσει  σε  αυτό  το  συμπέρασμα.  Όμως  αυτά  τα  ελάχιστα  μέρη  του
ατόμου δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν σύμπλεγμα επειδή είναι ανίκανα
να  κινηθούν.
[60] Δεν πρέπει εξάλλου να αποδίδουμε στο άπειρο το πάνω ή το κάτω με
την έννοια του απόλυτου πάνω ή του απόλυτου κάτω. Επειδή όσο ψηλά και
αν ανέβουμε, από το σημείο που στεκόμαστε, πάνω από το κεφάλι μας
προς το άπειρο,  ποτέ δεν θα μας εμφανισθεί  το ακρότατο σημείο.  Αυτό
που, από την άλλη μεριά, εκτείνεται προς το άπειρο κάτω από αυτό το ση-
μείο που φανταζόμαστε δεν μπορεί να είναι συγχρόνως πάνω και κάτω σε
σχέση με το ίδιο σημείο. Αυτό είναι τελείως ακατανόητο. Πρέπει συνεπώς
να  θεωρήσουμε  χωριστά  την  κίνηση  που  πραγματοποιείται  στο  άπειρο
προς τα πάνω και αυτήν που πραγματοποιείται στο άπειρο προς τα κάτω,
ακόμα και αν το κινητό που κατευθύνεται προς τα πάνω αγγίζει χίλιες και
χίλιες φορές τα πόδια αυτών που κατοικούν πάνω από μας, ή αυτό που κα-
τευθύνεται προς τα κάτω αγγίζει χίλιες και χίλιες φορές το κεφάλι αυτών
που βρίσκονται κάτω από μας. Επειδή οι δύο αυτές κινήσεις, θεωρούμενες
από μόνες τους και στο σύνολό τους, γίνονται αντιληπτές ως πραγματικά
αντίθετες η μια με την άλλην στη κατεύθυνσή τους προς το άπειρο.
[61] Τα άτομα έχουν απαραίτητα την ίδια ταχύτητα όταν, καθώς μετατοπίζο-
νται μέσα στο κενό, δεν συναντούν κανένα εμπόδιο. Επειδή τα βαριά άτο-
μα δεν κινούνται πιο γρήγορα από εκείνα που είναι μικρά και ελαφρά, από
τη στιγμή που δεν υπάρχει καμιά αντίσταση. Τα μικρά άτομα, από την άλλη
μεριά, δεν κινούνται πιο γρήγορα από τα μεγάλα, δεδομένου ότι όλα βρί-
σκουν εύκολο πέρασμα όταν ούτε και αυτά δεν συναντούν κανένα εμπόδιο.
Ούτε  υπάρχει  καμιά  διαφορά  ταχύτητας  ανάμεσα  στην  κίνηση  προς  τα
πάνω και την πλάγια κίνηση, που προκύπτει από τις συγκρούσεις, και σ’
αυτήν που πραγματοποιείται  προς τα κάτω λόγω του ιδίου βάρους των
ατόμων. Επειδή, όσο το άτομο θα διατηρεί τη μια ή την άλλη από αυτές τις
κινήσεις, θα μετατοπίζεται με την ταχύτητα της σκέψης μέχρι τη στιγμή που,
είτε από εξωτερική αιτία, είτε από το ίδιο του το βάρος, θα οδηγηθεί να
αντιδράσει ενάντια στην ωστική δύναμη του έλαβε. 
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62  " λλ  μ ν  κα  κατ  τ ς  συγκρίσεις  θάττων  τέρα  τέραςἈ ὰ ὴ ὶ ὰ ὰ ἑ ἑ

<φο>ρηθήσεται τ ν τόμων σοταχ ν ο σ ν, τ  φ' να τόπον φέρεσθαιῶ ἀ ἰ ῶ ὐ ῶ ῷ ἐ ἕ

τ ς ν το ς θροίσμασιν τόμους κα  κατ  τ ν λάχιστον συνεχ  χρόνον,ὰ ἐ ῖ ἀ ἀ ὶ ὰ ὸ ἐ ῆ

ε  <κα > μ  φ' να κατ  το ς λόγ  θεωρητο ς χρόνους· λλ  πυκν νἰ ὶ ὴ ἐ ἕ ὰ ὺ ῳ ὺ ἀ ὰ ὸ

ντικόπτουσιν, ως ν π  τ ν α σθησιν τ  συνεχ ς τ ς φορ ς γίνηται.ἀ ἕ ἂ ὑ ὸ ὴ ἴ ὸ ὲ ῆ ᾶ

τ  γ ρ προσδοξαζόμενον περ  το  οράτου,  ς ρα κα  ο  δι  λόγουὸ ὰ ὶ ῦ ἀ ὡ ἄ ὶ ἱ ὰ

θεωρητο  χρόνοι τ  συνεχ ς τ ς φορ ς ξουσιν, ο κ ληθές στιν πὶ ὸ ὲ ῆ ᾶ ἕ ὐ ἀ ἐ ἐ ὶ

τ ν  τοιούτων·  πε  τό  γε  θεωρούμενον  π ν   κατ'  πιβολ νῶ ἐ ὶ ᾶ ἢ ἐ ὴ

λαμβανόμενον τ  διανοί  ληθές στιν.ῇ ᾳ ἀ ἐ

63 "Μετ  δ  τα τα δε  συνορ ν ναφέροντα π  τ ς α σθήσεις κα  τὰ ὲ ῦ ῖ ᾶ ἀ ἐ ὶ ὰ ἰ ὶ ὰ

πάθη-ο τω  γ ρ   βεβαιοτάτη  πίστις  σται- τι   ψυχ  σ μά  στιὕ ὰ ἡ ἔ ὅ ἡ ὴ ῶ ἐ

λεπτομερ ς παρ' λον τ  θροισμα παρεσπαρμένον, προσεμφερέστατονὲ ὅ ὸ ἄ

δ  πνεύματι θερμο  τινα κρ σιν χοντι κα  π  μ ν τούτ  προσεμφερές,ὲ ῦ ᾶ ἔ ὶ ῇ ὲ ῳ

π  δ  τούτ · στι δ  τ  <τρίτον> μέρος πολλ ν παραλλαγ ν ε ληφ ς τῇ ὲ ῳ ἔ ὲ ὸ ὴ ὴ ἰ ὸ ῇ

λεπτομερεί  κα  α τ ν τούτων, συμπαθ ς δ  τούτ  μ λλον κα  τ  λοιπᾳ ὶ ὐ ῶ ὲ ὲ ῳ ᾶ ὶ ῷ ῷ

θροίσματι· το το δ  π ν α  δυνάμεις τ ς ψυχ ς δηλο σι κα  τ  πάθη καἀ ῦ ὲ ᾶ ἱ ῆ ῆ ῦ ὶ ὰ ὶ

α  ε κινησίαι κα  α  διανοήσεις κα  ν στερόμενοι θν σκομεν. Κα  μ ν καἱ ὐ ὶ ἱ ὶ ὧ ῄ ὶ ὴ ὶ

τι χει  ψυχ  τ ς α σθήσεως τ ν πλείστην α τίαν δε  ὅ ἔ ἡ ὴ ῆ ἰ ὴ ἰ ῖ

64 κατέχειν· ο  μ ν ε λήφει ν ταύτην, ε  μ  π  το  λοιπο  θροίσματοςὐ ὴ ἰ ἂ ἰ ὴ ὑ ὸ ῦ ῦ ἀ

στεγάζετό πως. τ  δ  λοιπ ν θροισμα παρασκευάσαν κείν  τ ν α τίανἐ ὸ ὲ ὸ ἄ ἐ ῃ ὴ ἰ

ταύτην μετείληφε κα  α τ  τοιούτου συμπτώματος παρ' κείνης, ο  μέντοιὶ ὐ ὸ ἐ ὐ

πάντων ν κείνη κέκτηται· ὧ ἐ
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[62] Εξάλλου, σε ότι αφορά τα σύνθετα σώματα, κάποιοι θα έλεγαν ότι μερι-

κά κινούνται πιο γρήγορα από κάποια άλλα, αν και τα άτομα έχουν ίση τα-

χύτητα, επειδή τα άτομα που περιέχονται στα αθροίσματα κινούνται προς

το ίδιο σημείο στον ελάχιστο συνεχή χρόνο, αν και δεν κινούνται προς το

ίδιο σημείο σε χρόνους που είναι αντιληπτοί από τη νόηση, αλλά συγκρού-

ονται συχνά μέχρις ότου η συνέχεια της κίνησής τους να γίνει αντιληπτή

από τις  αισθήσεις.  Επειδή,  πράγματι,  η  γνώμη αυτή  που σχηματίζουμε

σχετικά με τα πράγματα που είναι αόρατα, να γνωρίζουμε ότι οι χρόνοι που

η ύπαρξη τους γίνεται αντιληπτή μόνο με τη νόηση είναι συνεχείς, δεν είναι

αληθινή σε σχέση με τα σώματα αυτά, επειδή δεν πρέπει να θεωρούμε

αληθινό παρά μόνο αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις,

ή αυτό που είναι άμεσα αντιληπτό από την νόηση. 

[63] Μετά από αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε, αναφορικά με τις αισθήσεις

και τα συναισθήματα – επειδή έτσι θα φτάσουμε σε ακλόνητη βεβαιότητα –

ότι η ψυχή είναι σώμα που αποτελείται από πολύ λεπτά μέρη, που είναι

διασκορπισμένο σε όλο το άθροισμα που συνιστά το σώμα μας και που

μοιάζει περισσότερο με αέρα ανάμικτο με θερμότητα, όμοιο εν μέρει με τον

ένα, και εν μέρει με την άλλην. Αλλά υπάρχει ένα τρίτο μέρος της ψυχής

που  ξεχωρίζει  σημαντικά  από  αυτές  τις  τελευταίες  ιδιότητες  λόγω  της

ακραίας λεπτότητας του και με αυτόν τον τρόπο αναμιγνύεται πιο στενά στο

σώμα μας. Όλα αυτά τα φανερώνουν οι δυνάμεις τις ψυχής και τα συναι-

σθήματα της, και η ευκολία των κινήσεων της και οι σκέψεις της και όλα

αυτά που αν τα στερηθούμε πεθαίνουμε. Πρέπει επιπλέον να συγκρατή-

σουμε ότι η ψυχή είναι η κύρια αιτία των αισθήσεων μας. 

[64] Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι έτσι εάν δεν στεγαζόταν κατά κάποιο

τρόπο από το υπόλοιπο άθροισμα. Αλλά το υπόλοιπο άθροισμα, καθώς

επιτρέπει στην ψυχή να παράγει την αίσθηση, δέχεται και αυτό από αυτήν

μέρος από τις ιδιότητες της, όχι όμως όλες τις ιδιότητες που αυτή κατέχει.
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δι  παλλαγείσης  τ ς  ψυχ ς  ο κ  χει  τ ν  α σθησιν.  ο  γ ρ  α τ  νὸ ἀ ῆ ῆ ὐ ἔ ὴ ἴ ὐ ὰ ὐ ὸ ἐ

αυτ  ταύτην  κέκτητο  τ ν  δύναμιν,  λλ'  τερον  μα  συγγεγενημένονἑ ῷ ἐ ὴ ἀ ἕ ἅ

α τ  παρεσκεύαζεν,  δι  τ ς συντελεσθείσης περ  α τ  δυνάμεως κατὐ ῷ ὃ ὰ ῆ ὶ ὐ ὸ ὰ

τ ν κίνησιν σύμπτωμα α σθητικ ν ε θ ς ποτελο ν αυτ  πεδίδου κατὴ ἰ ὸ ὐ ὺ ἀ ῦ ἑ ῷ ἀ ὰ

τ ν μούρησιν κα  συμπάθειαν κα  κείν , καθάπερ ε πον.ὴ ὁ ὶ ὶ ἐ ῳ ἶ

65  "Δι  δ  κα  νυπάρχουσα   ψυχ  ο δέποτε  λλου  τιν ς  μέρουςὸ ὴ ὶ ἐ ἡ ὴ ὐ ἄ ὸ

πηλλαγμένου  ναισθητε ·  λλ'   ν  κα  ταύτης  ξυναπόληται  τοἀ ἀ ῖ ἀ ἃ ἂ ὶ ῦ

στεγάζοντος λυθέντος ε θ' λου ε τε κα  μέρους τινός, άνπερ διαμέν , ξειἶ ὅ ἴ ὶ ἐ ῃ ἕ

τ ν α σθησιν. τ  δ  λοιπ ν θροισμα διαμένον κα  λον κα  κατ  μέροςὴ ἴ ὸ ὲ ὸ ἄ ὶ ὅ ὶ ὰ

ο κ  χει  τ ν  α σθησιν  κείνου  πηλλαγμένου,  σον  ποτέ  στι  τὐ ἔ ὴ ἴ ἐ ἀ ὅ ἐ ὸ

συντε νον τ ν  τόμων πλ θος ε ς  τ ν  τ ς  ψυχ ς  φύσιν.  κα  μ ν  καῖ ῶ ἀ ῆ ἰ ὴ ῆ ῆ ὶ ὴ ὶ

διαλυομένου το  λου θροίσματος  ψυχ  διασπείρεται κα  ο κέτι χειῦ ὅ ἀ ἡ ὴ ὶ ὐ ἔ

τ ς α τ ς δυνάμεις ο δ  κινε ται, στε ο δ' α σθησιν κέκτηται. ὰ ὐ ὰ ὐ ὲ ῖ ὥ ὐ ἴ

66 "Ο  γ ρ ο όν τε νοε ν α τ  α σθανόμενον μ  ν τούτ  τ  συστήματιὐ ὰ ἷ ῖ ὐ ὸ ἰ ὴ ἐ ῳ ῷ

κα  τα ς κινήσεσι ταύταις χρώμενον, ταν τ  στεγάζοντα κα  περιέχοντα μὶ ῖ ὅ ὰ ὶ ὴ

τοια τα , ν ο ς ν ν ο σα χει ταύτας τ ς κινήσεις. λέγει (fg. 311 Us.) νῦ ᾖ ἐ ἷ ῦ ὖ ἔ ὰ ἐ

λλοις κα  ξ τόμων α τ ν συγκε σθαι λειοτάτων κα  στρογγυλωτάτων,ἄ ὶ ἐ ἀ ὐ ὴ ῖ ὶ

πολλ  τινι διαφερουσ ν τ ν το  πυρός· κα  τ  μέν τι λογον α τ ς,  τῷ ῶ ῶ ῦ ὶ ὸ ἄ ὐ ῆ ὃ ῷ

λοιπ  παρεσπάρθαι σώματι· τ  δ  λογικ ν ν τ  θώρακι, ς δ λον κ τεῷ ὸ ὲ ὸ ἐ ῷ ὡ ῆ ἔ

τ ν φόβων κα  τ ς χαρ ς. πνον τε γίνεσθαι τ ν τ ς ψυχ ς μερ ν τ νῶ ὶ ῆ ᾶ ὕ ῶ ῆ ῆ ῶ ῶ

παρ'  λην  τ ν  σύγκρισιν  παρεσπαρμένων γκατεχομένων  διαφορου-ὅ ὴ ἐ ἢ

μένων, ε τα συμπιπτόντων το ς περεισμο ς. τό τε σπέρμα φ' λων τ νἶ ῖ ἐ ῖ ἀ ὅ ῶ

σωμάτων φέρεσθαι.
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 Για το λόγο αυτό, το υπόλοιπο άθροισμα, όταν η ψυχή αποχωριστεί από

αυτό, χάνει πλέον την αίσθηση. Επειδή το υπόλοιπο σώμα δεν είχε αυτό το

ίδιο από μόνο του αποκτήσει αυτή την ικανότητα, αλλά κάποιο άλλο πράγ-

μα που ήταν γεννημένο μαζί με αυτό του την παρείχε, και που λόγω της

ικανότητας που είχε τελείως αναπτύξει, καθώς αποκτούσε με την κίνησή

του την αίσθηση σε αυτό το ίδιο, εξαιτίας της εγγύτητας και της συμφωνίας

με αυτό, την μεταβίβαζε στο σώμα, όπως ήδη το έχω πει.

[65] Για το λόγο αυτό επίσης, όσο η ψυχή βρίσκεται μέσα στο σώμα δεν

σταματά ποτέ να αισθάνεται, ακόμα και αν κάποιο μέρος του αθροίσματος

έχει αποσπασθεί από αυτό. Αλλά εάν χάνεται σ’ αυτό το μέρος, καθώς κα-

ταστρέφεται αυτό που την στεγάζει, είτε ολόκληρο, είτε σε κάποιο μέρος

του,  εάν  βέβαια  επιζήσει,  διατηρεί  την  αίσθηση.  Αντίθετα,  το  υπόλοιπο

άθροισμα που απομένει, είτε ολόκληρο, είτε μέρος του, δεν έχει πλέον αί-

σθηση εάν η ποσότητα των ατόμων που ανήκουν στη φύση της ψυχής έχει

εξαφανισθεί. Αλλά όταν ολόκληρο το άθροισμα διαλυθεί, η ψυχή διασπείρε-

ται, δεν διαθέτει πλέον τις ίδιες ικανότητες, δεν κινείται πλέον και στερείται

κάθε αίσθησης.

[66] Επειδή δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι η ψυχή αισθάνεται εάν

δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο υπόλοιπο άθροισμα και δεν χρησιμοποεί αυ-

τές τις κινήσεις, όταν αυτό που την στεγάζει και την περιβάλλει δεν είναι

όπως αυτό στο οποίο αυτή βρίσκεται τώρα και έχει αυτές τις κινήσεις. [ Αλ-

λού λέει ότι η ψυχή αποτελείται από πάρα πολύ λεία και πάρα πολύ στρογ-

γυλά άτομα, που διαφέρουν πολύ από τα άτομα της φωτιάς και ότι το μεν

άλογο μέρος της είναι διεσπαρμένο σε όλο το σώμα, το δε λογικό μέρος

της βρίσκεται στον θώρακα, όπως φανερώνεται από τους φόβους και τη

χαρά. 

Και ο ύπνος γίνεται όταν τα μέρη της ψυχής που είναι διασκορπισμένα σε

όλο το σωματικό άθροισμα, συναθροίζονται ή διαχωρίζονται και έπειτα συ-

μπίπτουν και συνευρίσκονται.  Το δε σπέρμα προέρχεται από το σύνολο

του σώματος.]
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67 " λλ  μ ν κα  τόδε γε δε  προσκατανοε ν,  τι τ  σώματον λέγομενἈ ὰ ὴ ὶ ῖ ῖ ὅ ὸ ἀ

κατ  τ ν πλείστην μιλίαν το  νόματος π  το  καθ' αυτ  νοηθέντος ν·ὰ ὴ ὁ ῦ ὀ ἐ ὶ ῦ ἑ ὸ ἄ

καθ' αυτ  δ  ο κ στι νο σαι τ  σώματον πλ ν το  κενο . τ  δ  κεν νἑ ὸ ὲ ὐ ἔ ῆ ὸ ἀ ὴ ῦ ῦ ὸ ὲ ὸ

ο τε  ποι σαι  ο τε  παθε ν  δύναται,  λλ  κίνησιν  μόνον δι'  αυτο  το ςὔ ῆ ὔ ῖ ἀ ὰ ἑ ῦ ῖ

σώμασι  παρέχεται.  στε  ο  λέγοντες  σώματον  ε ναι  τ ν  ψυχ νὥ ἱ ἀ ἶ ὴ ὴ

ματαιίζουσιν. ο θ ν γ ρ ν δύνατο ποιε ν ο τε πάσχειν, ε  ν τοιαύτη·ὐ ὲ ὰ ἂ ἐ ῖ ὔ ἰ ἦ

ν ν  δ'  ναργ ς  μφότερα  τα τα  διαλαμβάνεται  περ  τ ν  ψυχ ν  τῦ ἐ ῶ ἀ ῦ ὶ ὴ ὴ ὰ

συμπτώματα.

68 "Τα τα ο ν πάντα τ  διαλογίσματα <τ > περ  ψυχ ς νάγων τις π  τῦ ὖ ὰ ὰ ὶ ῆ ἀ ἐ ὶ ὰ

πάθη κα  τ ς  α σθήσεις,  μνημονεύων τ ν  ν  ρχ  ηθέντων,  καν ςὶ ὰ ἰ ῶ ἐ ἀ ῇ ῥ ἱ ῶ

κατόψεται  το ς  τύποις  μπεριειλημμένα ε ς  τ  κατ  μέρος  π  τούτωνῖ ἐ ἰ ὸ ὰ ἀ ὸ

ξακριβο σθαι βεβαίως.ἐ ῦ

" λλ  μ ν κα  τ  σχήματα κα  τ  χρώματα κα  τ  μεγέθη κα  τ  βάρη καἈ ὰ ὴ ὶ ὰ ὶ ὰ ὶ ὰ ὶ ὰ ὶ

σα λλα κατηγορε ται  σώματος  σανε  συμβεβηκότα   π σιν   το ςὅ ἄ ῖ ὡ ὶ ἢ ᾶ ἢ ῖ

ρατο ς κα  κατ  τ ν α σθησιν α τ ν γνωστά, ο θ' ς καθ' αυτάς ε σιὁ ῖ ὶ ὰ ὴ ἴ ὐ ὴ ὔ ὡ ἑ ἰ

φύσεις δοξαστέον-ο  γ ρ ὐ ὰ

69 δυνατ ν πινο σαι το το-ο τε λως ς ο κ ε σίν, ο θ' ς τερ' τταὸ ἐ ῆ ῦ ὔ ὅ ὡ ὐ ἰ ὔ ὡ ἕ ἄ

προσυπάρχοντα τούτ  σώματα, ο θ' ς μόρια τούτου λλ' ς τ  λονῳ ἀ ὔ ὡ ἀ ὡ ὸ ὅ

σ μα καθόλου μ ν < κ> τούτων πάντων τ ν αυτο  φύσιν χον ίδιον,ῶ ὲ ἐ ὴ ἑ ῦ ἔ ἀ

ο χ ο ον δ  ε ναι συμπεφορημένον- σπερ ταν ξ α τ ν τ ν γκωνὐ ἷ ὲ ἶ ὥ ὅ ἐ ὐ ῶ ῶ ὄ

με ζον θροισμα συστ  τοι τ ν πρώτων  τ ν το  λου μεγεθ ν το δέῖ ἄ ῇ ἤ ῶ ἢ ῶ ῦ ὅ ῶ ῦ

τινος λαττόνων, - λλ  μόνον, ς λέγω, κ τούτων πάντων τ ν αυτοἐ ἀ ὰ ὡ ἐ ἁ ὴ ἑ ῦ

φύσιν χον ίδιον. κα  πιβολ ς μ ν χοντα δίας πάντα τα τά στι καἔ ἀ ὶ ἐ ὰ ὲ ἔ ἰ ῦ ἐ ὶ

διαλήψεις,  συμπαρακολουθο ντος  δ  το  θρόου  κα  ο θαμῦ ὲ ῦ ἀ ὶ ὐ ῇ

ποσχιζομένου, λλ  κατ  τ ν θρόαν ννοιαν το  σώματος κατηγορίανἀ ἀ ὰ ὰ ὴ ἀ ἔ ῦ

ε ληφότος.ἰ
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[67] Επιπλέον πρέπει να αντιληφθούμε ότι ονομάζουμε ασώματο σύμφωνα
με την πιο κοινή χρήση του όρου, αυτό που μπορεί να νοηθεί ότι υπάρχει
καθ’ εαυτό. Και δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε το ασώματο καθ’ εαυτό,
εκτός από το κενό. Το κενό δεν μπορεί καθόλου να κάνει ούτε να πάθει
κάτι,  επιτρέπει  μόνο στα σώματα να πραγματοποιούν τις  κινήσεις  τους.
Αυτοί λοιπόν που λένε ότι η ψυχή είναι ασώματη λένε ανοησίες. Επειδή
εάν ήταν ασώματη, δεν θα μπορούσε ούτε να κάνει ούτε να πάθει κάτι.
Εντούτοις είναι βέβαιο ότι διακρίνουμε σε αυτήν αυτές τις δύο ικανότητες.
[68] Ανάγοντας, κατά συνέπεια, όλα αυτά τα επιχειρήματα που αφορούν
την ψυχή σε σχέση με τα συναισθήματα και τις αισθήσεις και αν θυμηθούμε
αυτά που είπαμε στην αρχή, θα δούμε εύκολα ότι περιέχονται σχηματικά με
τρόπο επαρκή ώστε με τη βοήθειά τους θα μπορέσουμε να μελετήσουμε με
βεβαιότητα τις λεπτομέρειες. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι, τα σχήματα και
τα  χρώματα,  τα  μεγέθη  και  τα  βάρη,  όπως  επίσης  και  όλα  τα  άλλα
γνωρίσματα  που αποδίδονται  στο  σώμα και  που είναι  μόνιμες  ιδιότητες
όλων των πραγμάτων, ή αυτών που είναι ορατά και γίνονται αντιληπτά από
την αίσθηση που μας δίνουν, έχουν υπόσταση από μόνα τους.
[69] – κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο - ούτε ότι στερούνται εντελώς υπόστασης,
ούτε σαν κάποιες ασώματες φύσεις που ανήκουν στο σώμα, ούτε σαν μέρη
αυτού του σώματος, αλλά πρέπει να θεωρήσουμε ότι το σώμα στο σύνολό
του,  χάρις  σε  όλες  αυτές  τις  ιδιότητες  διατηρεί  απολύτως  την  δική  του
μόνιμη φύση, χωρίς εξάλλου να είναι απλή συγκέντρωση - όπως συμβαίνει
όταν σχηματίζεται μεγαλύτερο άθροισμα με τη συγκέντρωση των μερών,
είτε από αρχικά στοιχεία, είτε από μεγέθη που είναι μικρότερα από αυτό το
σύνολο - αλλά μόνο, όπως ήδη έχω πει, διατηρεί την μόνιμη φύση του, από
όλες αυτές τις  ιδιότητες.  Και  όλες αυτές οι  ιδιότητες έχουν το δικό τους
τρόπο να γίνονται αντιληπτές και να διακρίνονται μαζί με το σώμα και ποτέ
ξεχωριστά  από αυτό.  Λόγω,  πράγματι,  της  αντίληψης  του  συνόλου  του
σώματος δεχόμαστε τις ιδιότητές του. 
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70  "Κα  μ ν  κα  το ς  σώμασι  συμπίπτει  πολλάκις  κα  ο κ  ίδιονὶ ὴ ὶ ῖ ὶ ὐ ἀ

παρακολουθε ν ο τ' ν το ς οράτοις κα  ο τε σώματα. στε δ  κατῖ ὔ ἐ ῖ ἀ ὶ ὔ ἀ Ὥ ὴ ὰ

τ ν  πλείστην  φορ ν  τούτ  τ  νόματι  χρώμενοι  φανερ  ποιο μεν  τὴ ὰ ῳ ῷ ὀ ὰ ῦ ὰ

συμπτώματα  ο τε  τ ν  το  λου  φύσιν  χειν,   συλλαβόντες  κατ  τὔ ὴ ῦ ὅ ἔ ὃ ὰ ὸ

θρόον σ μα προσαγορεύομεν, ο τε τ ν τ ν ίδιον παρακο-λουθούντωνἀ ῶ ὔ ὴ ῶ ἀ

ν  νευ  σ μα  ο  δυνατ ν  νοε σθαι.  κατ'  πιβολ ς  δ'  ν  τιναςὧ ἄ ῶ ὐ ὸ ῖ ἐ ὰ ἄ

παρακολουθο ντος το  θρόου κασταῦ ῦ ἀ ἕ

71 προσαγορευθείη, λλ' τε δήποτε καστα συμβαίνοντα θεωρε ται, ο κἀ ὅ ἕ ῖ ὐ

ίδιον τ ν συμπτωμάτων παρακο-λουθούντων. κα  ο κ ξελατέον κ τοἀ ῶ ὶ ὐ ἐ ἐ ῦ

ντος ταύτην τ ν νάργειαν, τι ο κ χει τ ν το  λου φύσιν  συμβαίνειὄ ὴ ἐ ὅ ὐ ἔ ὴ ῦ ὅ ᾧ

 δ  κα  σ μα  προσαγορεύομεν,  ο δ  τ ν  τ ν  ίδιονὃ ὴ ὶ ῶ ὐ ὲ ὴ ῶ ἀ

παρακολουθούντων,  ο δ'  α  καθ'  α τ  νομιστέον-ο δ  γ ρ  το τοὐ ὖ ὑ ὰ ὐ ὲ ὰ ῦ

διανοητ ν ο τ' π  τούτων ο τ' π  τ ν ίδιον συμβεβηκότων-, λλ', περὸ ὔ ἐ ὶ ὔ ἐ ὶ ῶ ἀ ἀ ὅ

κα  φαίνεται,  συμπτώματα πάντα <κατ > τ  σώματα νομιστέον, κα  ο κὶ ὰ ὰ ὶ ὐ

ίδιον παρακολουθο ντα ο δ' α  φύσεως καθ' αυτ  τάγμα χοντα, λλ'ἀ ῦ ὐ ὖ ἑ ὰ ἔ ἀ

ν τρόπον α τ   α σθησις τ ν διότητα ποιε , θεωρε ται.ὃ ὐ ὴ ἡ ἴ ὴ ἰ ῖ ῖ

72  "Κα  μ ν  κα  τόδε  γε  δε  προσκατανο σαι  σφοδρ ς·  τ ν  γ ρ  δὶ ὴ ὶ ῖ ῆ ῶ ὸ ὰ ὴ

χρόνον ο  ζητητέον σπερ κα  τ  λοιπά, σα ν ποκειμέν  ζητο μενὐ ὥ ὶ ὰ ὅ ἐ ὑ ῳ ῦ

νάγοντες π  τ ς βλεπομένας παρ' μ ν α το ς προλήψεις, λλ' α τ  τἀ ἐ ὶ ὰ ἡ ῖ ὐ ῖ ἀ ὐ ὸ ὸ

νάργημα, καθ'  τ ν πολ ν  λίγον χρόνον ναφωνο μεν, συγγενικ ςἐ ὃ ὸ ὺ ἢ ὀ ἀ ῦ ῶ

το το  περιφέροντες,  ναλογιστέον.  Κα  ο τε  διαλέκτους  ς  βελτίουςῦ ἀ ὶ ὔ ὡ

μεταληπτέον,  λλ'  α τα ς  τα ς  παρχούσαις  κατ'  α το  χρηστέον,  ο τεἀ ὐ ῖ ῖ ὑ ὐ ῦ ὔ

λλο τι κατ' α το  κατηγορητέον ς τ ν α τ ν ο σίαν χοντος τ  διώματιἄ ὐ ῦ ὡ ὴ ὐ ὴ ὐ ἔ ῷ ἰ

τούτ - κα  γ ρ το το ποιο σί τινες-, λλ  μόνον  συμπλέκομεν τ  ῳ ὶ ὰ ῦ ῦ ἀ ὰ ᾧ ὸ
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 [70] Συμβαίνει συχνά να έχουν τα σώματα παροδικές ιδιότητες που δεν τα

ακολουθούν με τρόπο διαρκή, που ούτε βρίσκονται ανάμεσα στα αόρατα και

ούτε είναι καθόλου ασώματες. Χρησιμοποιώντας τον όρο «συμπτώματα» με

την τρέχουσα σημασία του, κάνουμε φανερό ότι οι παροδικές ιδιότητες δεν

έχουν ούτε την φύση του συνθέτου, που το ονομάζουμε σώμα όταν το αντι-

λαμβανόμαστε στο σύνολό του, ούτε τη φύση των ιδιοτήτων που το ακολου-

θούν μόνιμα, χωρίς τις οποίες το σώμα δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Και

σύμφωνα με κάποιες παραστάσεις του νου που αντιμετωπίζουν το σώμα ως

άθροισμα, το καθένα μπορεί να ονομασθεί 

[71] σύμπτωμα, αλλά μόνο τη στιγμή που το βλέπουμε να συμβαίνει, επειδή

οι παροδικές ιδιότητες δεν συνδέονται με διαρκή τρόπο στο σώμα. Και δεν

πρέπει να αποκλείσουμε από το σώμα αυτές τις φανερές ιδιότητες υπό το

πρόσχημα ότι δεν έχουν την φύση του όλου στο οποίο εμφανίζονται και που

το ονομάζουμε σώμα, ούτε αυτές από τις ιδιότητες που είναι συνδεδεμένες

με αυτό με διαρκή τρόπο. Ούτε πρέπει να πιστεύουμε ότι υπάρχουν από

μόνες τους (αυτό δεν είναι κατανοητό ούτε γι’ αυτές, ούτε για τις μόνιμες

ιδιότητες), αλλά να τις θεωρούμε όλες μαζί, κάτι που είναι εντελώς φανερό,

σαν παροδικές ιδιότητες του σώματος και όχι σαν ιδιότητες που τα συνοδεύ-

ουν επ’ άπειρον, ούτε σαν να έχουν σειρά ουσιών από μόνες τους. Πρέπει

να παρατηρούμε με ποιο τρόπο η αίσθηση παράγει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα

τους. 
[72] Πρέπει τώρα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ακόλουθο γεγονός.
Δεν πρέπει να εξετάζουμε τον χρόνο όπως τα άλλα φαινόμενα, όσα διερευ-
νούμε υποκειμενικά, ανάγοντας τον στις εκ των προτέρων αντιλήψεις μας,
αλλά λαμβάνοντας υπόψη μας το προφανές γεγονός που μας οδηγεί να βε-
βαιώσουμε ότι ο χρόνος έχει μακρά ή σύντομη διάρκεια, αποδίδοντας του
αυτό τον προσδιορισμό κατ’ αναλογίαν. Για να προσδιορίσουμε τον χρόνο,
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όρους που είναι σε χρήση, και να μην τους
αντικαταστήσουμε με άλλους υπό το πρόσχημα ότι είναι καλύτεροι. Και ούτε
πρέπει  να του αποδώσουμε ξένες ιδιότητες και να ισχυριστούμε ότι  είναι
ταυτόσημες με την ίδια του τη φύση (κάτι που πράγματι κάνουν κάποιοι),
αλλά να αναλογιστούμε κυρίως με τι σχηματίζουμε αυτή την ιδιαίτερη ιδιότη-
τα του χρόνου και πως τη μετράμε. 
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73 διον το το κα  παραμετρο μεν, μάλιστα πιλογιστέον. κα  γ ρ το τοἴ ῦ ὶ ῦ ἐ ὶ ὰ ῦ

ο κ ποδείξεως προσδε ται λλ' πιλογι-σμο , τι τα ς μέραις κα  τα ςὐ ἀ ῖ ἀ ἐ ῦ ὅ ῖ ἡ ὶ ῖ

νυξ  συμπλέκομεν κα  το ς τούτων μέρεσιν, σαύτως δ  κα  το ς πάθεσιὶ ὶ ῖ ὡ ὲ ὶ ῖ

κα  τα ς  παθείαις,  κα  κινήσεσι  κα  στάσεσιν,  διόν  τι  σύμπτωμα περὶ ῖ ἀ ὶ ὶ ἴ ὶ

τα τα πάλιν α τ  το το ννοο ντες, καθ'  χρόνον νομάζομεν. φησ  δῦ ὐ ὸ ῦ ἐ ῦ ὃ ὀ ὶ ὲ

το το κα  ν τ  δευτέρ  Περ  φύσεως κα  ν τ  Μεγάλ  πιτομ . " πί τεῦ ὶ ἐ ῇ ᾳ ὶ ὶ ἐ ῇ ῃ ἐ ῇ Ἐ

το ς προειρημένοις το ς κόσμους δε  κα  π σαν σύγκρισιν πεπερασμένηνῖ ὺ ῖ ὶ ᾶ

τ  μο-ειδ ς το ς θεωρουμένοις πυκν ς χουσαν νομίζειν γεγο-νέναι πὸ ὁ ὲ ῖ ῶ ἔ ἀ ὸ

το  πείρου,  πάντων τούτων κ  συστροφ ν δίων ποκεκριμένων καῦ ἀ ἐ ῶ ἰ ἀ ὶ

μειζόνων κα  λαττόνων· κα  πά-λιν διαλύεσθαι πάντα, τ  μ ν θ ττον, τὶ ἐ ὶ ὰ ὲ ᾶ ὰ

δ  βραδύτερον,  κα  τ  μ ν π  τ ν τοι νδε,  τ  δ  π  τ ν τοι νδεὲ ὶ ὰ ὲ ὑ ὸ ῶ ῶ ὰ ὲ ὑ ὸ ῶ ῶ

το το  πάσχοντα.  δ λον  ο ν  ς  κα  φθαρτούς  φησι  το ς  κό-σμους,ῦ ῆ ὖ ὡ ὶ ὺ

μεταβαλλόντων τ ν μερ ν. κα  ν λλοις τ ν γ ν τ  έρι ποχε σθαι. ῶ ῶ ὶ ἐ ἄ ὴ ῆ ῷ ἀ ἐ ῖ

74  " τι  δ  κα  το ς  κόσμους  ο τε  ξ  νάγκης  δε  νομίζειν  ναἜ ὲ ὶ ὺ ὔ ἐ ἀ ῖ ἕ

σχηματισμ ν χοντας * * λλ  (fg. 82 Us.) κα  διαφόρους α το ς ν τ  ιβὸ ἔ ἀ ὰ ὶ ὐ ὺ ἐ ῇ ʹ

Περ  <φύσεως>  α τός  φησιν·  ο ς  μ ν  γ ρ  σφαιροειδε ς,  κα  οειδε ςὶ ὐ ὓ ὲ ὰ ῖ ὶ ᾠ ῖ

λλους, κα  λλοιοσχήμονας τέρους· ο  μέντοι π ν σχ μα χειν. ο δἄ ὶ ἀ ἑ ὐ ᾶ ῆ ἔ ὐ ὲ

ζ α ε ναι ποκριθέντα π  το  πείρου. ο δ  γ ρ ν ποδείξειεν ο δε ςῷ ἶ ἀ ἀ ὸ ῦ ἀ ὐ ὲ ὰ ἂ ἀ ὐ ὶ

ς < ν> μ ν τ  τοιούτ  κα  ο κ ν μπεριελήφθη τ  τοια τα σπέρματα,ὡ ἐ ὲ ῷ ῳ ὶ ὐ ἂ ἐ ὰ ῦ

ξ ν ζ ά τε κα  φυτ  κα  τ  λοιπ  πάντα <τ > θεωρούμενα συνίσταται,ἐ ὧ ῷ ὶ ὰ ὶ ὰ ὰ ὰ

ν  δ  τ  τοιούτ  ο κ  ν  δυνήθη.  σαύτως  δ  κα  ντραφ ναι.  τ νἐ ὲ ῷ ῳ ὐ ἂ ἐ Ὡ ὲ ὶ ἐ ῆ ὸ

α τ ν δ  τρόπον κα  π  γ ς νομιστέον.ὐ ὸ ὲ ὶ ἐ ὶ ῆ
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[73] Και, είναι αρκετός ένας απλός συλλογισμός, και δεν χρειάζεται να κα-

ταφύγουμε σε απόδειξη, για να πειστούμε ότι η έννοια του χρόνου συνδέε-

ται με τις μέρες και τις νύκτες και με τις υποδιαιρέσεις τους, καθώς επίσης

με τις ψυχικές καταστάσεις, τα συναισθήματα, την απάθεια, την κίνηση και

τη στάση. Σε όλα αυτά παρατηρούμε κοινό χαρακτηριστικό, που το ονο-

μάζουμε χρόνο. [Τούτο το λέει και στην δεύτερη Περί φύσεως και στην Με-

γάλη επιτομή.] Πρέπει να προσθέσουμε σε αυτά που ελέχθησαν πιο πάνω,

ότι οι κόσμοι, και κάθε περιορισμένο σύμπλεγμα ατόμων που είναι όμοιοι

με τα πράγματα που βλέπουμε καθημερινά γύρω μας, έγιναν από το άπει-

ρο. Επειδή όλα αυτά, τα μεγάλα όπως και τα μικρά, έχουν την προέλευση

τους από καθορισμένες συστροφές. Και όλα τα πράγματα διαλύονται ξανά,

άλλα  πιο  γρήγορα,  άλλα  πιο  αργά,  άλλα  από  κάποια  αιτία,  άλλα  από

κάποιες άλλες αιτίες. Είναι φανερό ότι [ονομάζει τους κόσμους φθαρτούς,

με μέρη που μεταβάλλονται. Και σε άλλα έργα αναφέρει ότι η γη στηρίζεται

στον αέρα.][74] Δεν πρέπει, επιπλέον, να πιστεύουμε ότι οι κόσμοι έχουν

κατ’ ανάγκη μοναδικό σχήμα. [ Στο ιβ’ βιβλίο του ‘Περί φύσεως’ έργου ανα-

φέρει ότι έχουν διαφορετικά σχήματα: άλλοι είναι σφαιροειδείς, άλλοι ωοει-

δείς, άλλοι έχουν άλλα σχήματα, αλλά δεν έχουν όλα τα σχήματα. Αναφέρει

και ότι κανένα ζωντανό δεν αποσπάστηκε από το άπειρο.] Κανείς δεν θα

μπορούσε να αποδείξει ότι αυτά τα είδη των σπερμάτων, από τα οποία

προέρχονται τα ζωντανά πλάσματα, τα φυτά και όλα τα άλλα πράγματα

που βλέπουμε, θα μπορούσαν να μην υπάρχουν σε κάποιο κόσμο, και ότι

σε κάποιον άλλον δεν θα μπορούσαν. Επίσης, θα πρέπει να σκεφθούμε ότι

τρέφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη γη.
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75 " λλ  μ ν ποληπτέον κα  τ ν φύσιν πολλ  κα  παντο α π  α τ νἈ ὰ ὴ ὑ ὶ ὴ ὰ ὶ ῖ ὑ ὸ ὐ ῶ

τ ν πραγμάτων διδαχθ ναί τε κα  ναγκασθ ναι· τ ν δ  λογισμ ν τ  πῶ ῆ ὶ ἀ ῆ ὸ ὲ ὸ ὰ ὑ ὸ

ταύτης παρεγγυηθέντα στερον πακριβο ν κα  προσεξευρίσκειν ν μ νὕ ἐ ῦ ὶ ἐ ὲ

τισ  θ ττον, ν δ  τισ  βραδύτερον κα  ν μ ν τισ  περιόδοις κα  χρόνοιςὶ ᾶ ἐ ὲ ὶ ὶ ἐ ὲ ὶ ὶ

[ π  τ ν π  το  πείρου] <μείζους λαμβάνειν πιδόσεις>, ν δ  τισ  καἀ ὸ ῶ ἀ ὸ ῦ ἀ ἐ ἐ ὲ ὶ ὶ

λάττους.ἐ

" θεν κα  τ  νόματα ξ ρχ ς μ  θέσει γενέσθαι, λλ' α τ ς τ ς φύσειςὍ ὶ ὰ ὀ ἐ ἀ ῆ ὴ ἀ ὐ ὰ ὰ

τ ν  νθρώπων  καθ'  καστα  θνη  δια  πάσχουσας  πάθη  κα  διαῶ ἀ ἕ ἔ ἴ ὶ ἴ

λαμβανούσας  φαντάσματα  δίως  τ ν  έρα  κπέμπειν  στελλόμενον  φ'ἰ ὸ ἀ ἐ ὑ

κάστων τ ν παθ ν κα  τ ν φαντασμάτων, ς ν ποτε κα   παρ  το ςἑ ῶ ῶ ὶ ῶ ὡ ἄ ὶ ἡ ὰ ὺ

τόπους τ ν θν ν διαφορ  ·ῶ ἐ ῶ ὰ ᾖ

76  στερον δ  κοιν ς  καθ'  καστα  θνη τ  δια  τεθ ναι  πρ ς  τ  τ ςὕ ὲ ῶ ἕ ἔ ὰ ἴ ῆ ὸ ὸ ὰ

δηλώσεις  ττον  μφιβόλους  γενέσθαι  λλήλοις  κα  συντομωτέρωςἧ ἀ ἀ ὶ

δηλουμένας·  τιν  δ  κα  ο  συνορώμενα  πράγματα  ε σφέροντας  το ςὰ ὲ ὶ ὐ ἰ ὺ

συνειδότας  παρεγγυ σαί  τινας  φθόγγους  το ς  ναγκασθένταςῆ ὺ ἀ

ναφων σαι,  το ς δ  τ  λογισμ  λομένους κατ  τ ν πλείστην α τίανἀ ῆ ὺ ὲ ῷ ῷ ἑ ὰ ὴ ἰ

ο τως ρμηνε σαι.ὕ ἑ ῦ

"Κα  μ ν ν το ς μετεώροις φορ ν κα  τροπ ν κα  κλειψιν κα  νατολ νὶ ὴ ἐ ῖ ὰ ὶ ὴ ὶ ἔ ὶ ἀ ὴ

κα  δύσιν κα  τ  σύστοιχα τούτοις μήτε λειτουργο ντός τινος νομίζειν δεὶ ὶ ὰ ῦ ῖ

γενέσθαι κα  διατάττοντος  διατάξοντος κα  μα τ ν π σαν μακαριότηταὶ ἢ ὶ ἅ ὴ ᾶ

χοντος μετ  φθαρσίαςἔ ὰ ἀ
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[75] Πρέπει επίσης να δεχθούμε ότι και η φύση απέκτησε πολλές γνώσεις

και διαφορετικές χάρις στην επαφή της με τα πράγματα και κάτω από την

επιβολή της ανάγκης. Η δε λογική στη συνέχεια διερευνά σχολαστικά αυτό

που της έδωσε η φύση και προσθέτει σ’ αυτό νέες ανακαλύψεις, σε κάποιο

τομέα πιο γρήγορα, σε κάποιον άλλον πιο αργά. Αυτή η πρόοδος της είναι

πιο σημαντική σε κάποια περίοδο και λιγότερο σημαντική σε κάποια άλλη.

Συνεπώς ακόμα και οι λέξεις δεν έχουν αρχικά την προέλευση τους σε κα-

θαρή σύμβαση, αλλά η ίδια η φύση των ανθρώπων, ανάλογα με το έθνος

που ανήκαν,  καθώς και  τα  ιδιαίτερα συναισθήματα που ένιωθαν και  τις

ιδιαίτερες παραστάσεις των πραγμάτων, τους έκανε να εκπνέουν τον συ-

μπιεσμένο αέρα με ιδιαίτερο τρόπο, όπως τον καθόριζαν σε κάθε περίπτω-

ση τα συναισθήματα και οι παραστάσεις και η ιδιαιτερότητα των λαών που

κατοικούν σε διαφορετικούς τόπους.

[76] Κάθε λαός στη συνέχεια καθόρισε για την κοινή του χρήση κατάλληλες

ονομασίες, ώστε να υπάρχει λιγότερη σύγχυση και να εκφράζονται οι άν-

θρωποι  πιο  σύντομα.  Και  επίσης  όσοι  αποκτούσαν  τη  γνώση κάποιων

πραγμάτων που  δεν  τα  έβλεπαν όλοι,  τα  πρόβαλαν  στους  υπολοίπους

προφέροντας κάποιες λέξεις. Άλλοι το έκαναν από ανάγκη και άλλοι χρησι-

μοποίησαν τα συμπεράσματα του λογισμού, έτσι ώστε να εκφράζονται κατά

τρόπο σύμφωνα με τα γενικότερα αίτια που διέπουν την ομιλία. Σε ότι αφο-

ρά τα ουράνια σώματα, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η κίνησή τους, η αλλα-

γή στην κατεύθυνση, η έκλειψη, η ανατολή, η δύση και όλα τα παρόμοια

φαινόμενα στα ουράνια σώματα, οφείλεται στην ενέργεια κάποιου που τα

ρυθμίζει,  ή  που τα έχει  ρυθμίσει,  και  που ωστόσο θα απολάμβανε ταυ-

τόχρονα απόλυτη μακαριότητα και αθανασία. 
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77 (ο  γ ρ συμφωνο σιν πραγματε αι κα  φροντίδες κα  ργα  κα  χάριτεςὐ ὰ ῦ ῖ ὶ ὶ ὀ ὶ ὶ

μακαριότητι, λλ' ν σθενεί  κα  φόβ  κα  προσδεήσει τ ν πλησίον ταἀ ἐ ἀ ᾳ ὶ ῳ ὶ ῶ -

τα γίνεται), μήτε α  π ρ μα ντα συνεστραμμένον τ ν μακαριότητα κεῦ ὖ ῦ ἅ ὄ ὴ -

κτημένα  κατ  βούλησιν  τ ς  κινήσεις  ταύτας  λαμβάνειν·  λλ  π ν  τὰ ὰ ἀ ὰ ᾶ ὸ

σέμνωμα τηρε ν, κατ  πάντα νόματα φερόμενα π  τ ς τοιαύτας ννοίας,ῖ ὰ ὀ ἐ ὶ ὰ ἐ

να μηδ' πεναντίαι ξ α τ ν <γένωνται> τ  σεμνώματι δόξαι· ε  δ  μή,ἵ ὑ ἐ ὐ ῶ ῷ ἰ ὲ

τ ν μέγιστον τάραχον ν τα ς ψυχα ς α τ   πεναντιότης παρασκευάσει.ὸ ἐ ῖ ῖ ὐ ὴ ἡ ὑ

θεν δ  κατ  τ ς ξ ρχ ς ναπολήψεις τ ν συστροφ ν τούτων ν τὅ ὴ ὰ ὰ ἐ ἀ ῆ ἐ ῶ ῶ ἐ ῇ

το  κόσμου γενέσει δε  δοξάζειν κα  τ ν νάγκην ταύτην κα  περίοδον συῦ ῖ ὶ ὴ ἀ ὶ -

ντελε σθαι.ῖ

78  "Κα  μ ν  κα  <τ >  τ ν  π ρ  τ ν  κυριωτάτων  α τίαν  ξακριβ σαιὶ ὴ ὶ ὸ ὴ ὑ ὲ ῶ ἰ ἐ ῶ

φυσιολογίας  ργον  ε ναι  δε  νομίζειν,  κα  τ  μακάριον  ν  τ  περἔ ἶ ῖ ὶ ὸ ἐ ῇ ὶ

μετεώρων  γνώσει  ντα θα  πεπτωκέναι  κα  ν  τ  τίνες  φύσεις  αἐ ῦ ὶ ἐ ῷ ἱ

θεωρούμεναι κατ  τ  μετέωρα ταυτί, κα  σα συγγεν  πρ ς τ ν ε ς το τοὰ ὰ ὶ ὅ ῆ ὸ ὴ ἰ ῦ

κρίβειαν.ἀ

" τι τε ο  τ  πλεοναχ ς ν το ς τοιούτοις ε ναι κα  τ  νδεχόμενον καἜ ὐ ὸ ῶ ἐ ῖ ἶ ὶ ὸ ἐ ὶ

λλως πως χειν, λλ' πλ ς μ  ε ναι ν φθάρτ  κα  μακαρί  φύσειἄ ἔ ἀ ἁ ῶ ὴ ἶ ἐ ἀ ῳ ὶ ᾳ

τ ν διάκρισιν ποβαλλόντων  τάραχον μηθέν· κα  το το καταλαβε ν τῶ ὑ ἢ ὶ ῦ ῖ ῇ

διανοί  στιν πλ ς ε ναι.ᾳ ἔ ἁ ῶ ἶ

79 "Τ  δ' ν τ  στορί  πεπτωκός, τ ς δύσεως κα  νατολ ς κα  τροπ ςὸ ἐ ῇ ἱ ᾳ ῆ ὶ ἀ ῆ ὶ ῆ

κα  κλείψεως κα  σα συγγεν  τούτοις μηθ ν τι πρ ς τ  μακάριον τ ςὶ ἐ ὶ ὅ ῆ ὲ ἔ ὸ ὸ ῆ

γνώσεως  συντείνειν,  λλ'  μοίως  το ς  φόβους  χειν  το ς  τα ταἀ ὁ ὺ ἔ ὺ ῦ

κατειδότας, τίνες δ' α  φύσεις γνοο ντας κα  τίνες α  κυριώταται α τίαι, καἱ ἀ ῦ ὶ ἱ ἰ ὶ

ε  μ  προσ δεισαν τα τα· τάχα δ  κα  πλείους, ταν τ  θάμβος κ τ ςἰ ὴ ῄ ῦ ὲ ὶ ὅ ὸ ἐ ῆ

τούτων προσκατανοήσεως μ  δύνηται τ ν λύσιν λαμβάνειν κα  τ ν περὴ ὴ ὶ ὴ ὶ

τ ν κυριωτάτων ο κονομίαν.ῶ ἰ

"Δι  δ  κ ν πλείους α τίας ε ρίσκωμεν τροπ ν κα  δύσεων κα  νατολ νὸ ὴ ἂ ἰ ὑ ῶ ὶ ὶ ἀ ῶ

κα  κλείψεων κα  τ ν τοιουτοτρόπων, σπερ κα  ὶ ἐ ὶ ῶ ὥ ὶ
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[77] Επειδή οι πολλές ασχολίες και οι φροντίδες, οι θυμοί και οι εύνοιες δεν
ταιριάζουν με την μακαριότητα, αλλά συνδέονται με την αδυναμία, με τον
φόβο και την ανάγκη να εξαρτάται κανείς από τους άλλους.  Δεν πρέπει
πάλι  να νομίζουμε ότι  τα  ουράνια σώματα,  ενώ είναι  φωτιές  που έχουν
πάρει σφαιρικό σχήμα με το στριφογύρισμα, κατέχουν ωστόσο την μακα-
ριότητα και ότι εκτελούν όλες αυτές τις κινήσεις από δική τους ελεύθερη
βούληση. Αλλά ταιριάζει να διατηρούμε, δείχνοντάς τον σε όλες τις ονομα-
σίες που τους αποδίδουμε, κάθε σεβασμό γι’ αυτού του είδους τις έννοιες,
ώστε, από ονομασίες ανάρμοστες, να μην καταλήγουμε σε δοξασίες αντί-
θετες με αυτόν το σεβασμό μας. Διαφορετικά, η αντίφαση αυτή θα φέρει
την μεγαλύτερη ταραχή στις ψυχές. Έτσι πρέπει να δεχθούμε ότι από την
αρχή, κατά τη γέννηση του κόσμου, τα ουράνια σώματα πήραν μαζί με το
σφαιρικό σχήμα και την αναγκαιότητα και την περιοδικότητα στην κίνησή
τους.[78] Στη συνέχεια πρέπει να θεωρούμε ότι το έργο της φυσικής επι-
στήμης είναι το να φτάσουμε στην ακριβή γνώση της αιτίας των πιο βασι-
κών φαινομένων, και ότι η μακαριότητά μας εξαρτάται από την γνώση των
ουρανίων φαινομένων και από τον καθορισμό της φύσης τους, καθώς και
όλων των παρόμοιων φαινομένων που η ακριβής μελέτη τους φέρνει την
ευτυχία. Επίσης ότι δεν έχει σημασία η πολλαπλότητα των αιτίων και το εν-
δεχόμενο πως μπορεί να είναι διαφορετικά, και ότι τίποτα από όσα προκα-
λούν αμφιβολία ή ταραχή δεν μπορεί να έχει σχέση με την αθάνατη και μα-
κάρια φύση. Και είναι εύκολο να αντιληφθούμε με την νόησή μας ότι αυτά
είναι πραγματικά έτσι.
[79] Και ότι αφορά στην μελέτη για τη δύση και την ανατολή των άστρων,
για την τροπή και τις εκλείψεις και για όλα τα παρόμοια φαινόμενα, αυτή
δεν συνεισφέρει σε τίποτα στην ευτυχία που συνδέεται με τη γνώση, επειδή
αυτοί που τα γνωρίζουν αυτά, αλλά που αγνοούν την φύση και τις βασικές
αιτίες των πραγμάτων, νοιώθουν τον ίδιο φόβο που θα ένοιωθαν εάν δεν
τα γνώριζαν. Ίσως να νοιώθουν ακόμα μεγαλύτερο, επειδή η απορία που
είναι αποτέλεσμα της εμβάθυνσης στη γνώση αυτών των φαινομένων δεν
μπορεί να βρει τη λύση της με την κατανόηση της βασικής οικονομίας του
κόσμου. Να γιατί μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλές αιτίες για τις δύσεις
και τις ανατολές των άστρων, τις τροπές και τις εκλείψεις, και για τα άλλα
φαινόμενα του ίδιου είδους, 
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80 ν το ς κατ  μέρος γινομένοις ν,  ο  δε  νομίζειν τ ν π ρ τούτωνἐ ῖ ὰ ἦ ὐ ῖ ὴ ὑ ὲ

χρείαν κρίβειαν μ  πειληφέναι  ση πρ ς τ  τάραχον κα  μακάριονἀ ὴ ἀ ὅ ὸ ὸ ἀ ὶ

μ ν συντείνει.  στε  παραθεωρο ντας ποσαχ ς παρ'  μ ν  τ  μοιονἡ ῶ ὥ ῦ ῶ ἡ ῖ ὸ ὅ

γίνεται,  α τιολογητέον  πέρ  τε  τ ν  μετεώρων κα  παντ ς  το  δήλου,ἰ ὑ ῶ ὶ ὸ ῦ ἀ

καταφρονο ντας τ ν ο τε <τ > μοναχ ς χον  γινόμενον γνωριζόντωνῦ ῶ ὔ ὸ ῶ ἔ ἢ

ο τε  τ  πλεοναχ ς  συμβα νον,  τ ν  κ  τ ν  ποστημάτων  φαντασίανὔ ὸ ῶ ῖ ὴ ἐ ῶ ἀ

παριδόντων, τι τε γνοούντων κα  ν ποίοις ο κ στιν ταρακτ σαι <καἔ ἀ ὶ ἐ ὐ ἔ ἀ ῆ ὶ

ν  ποίοις  μοίως  ταρακτ σαι>.  ν  ο ν  ο ώμεθα  κα  δί  πωςἐ ὁ ἀ ῆ ἂ ὖ ἰ ὶ ὡ

νδεχόμενον α τ  γίνεσθαι [κα  ν ποίοις μοίως ταρακτ σαι], α τ  τἐ ὐ ὸ ὶ ἐ ὁ ἀ ῆ ὐ ὸ ὸ

τι  πλεοναχ ς  γίνεται  γνωρίζοντες,  σπερ  κ ν  τι  δί  πως  γίνεταιὅ ῶ ὥ ἂ ὅ ὡ

ε δωμεν, ταρακτήσομεν.ἴ ἀ

81  " π  δ  τούτοις  λως  πασιν  κε νο  δε  κατανοε ν,  τι  τάραχος  Ἐ ὶ ὲ ὅ ἅ ἐ ῖ ῖ ῖ ὅ ὁ

κυριώτατος  τα ς  νθρωπίναις  ψυχα ς  γίνεται  ν  τ  τα τα  μακάριά  τεῖ ἀ ῖ ἐ ῷ ῦ

δοξάζειν <ε ναι> κα  φθαρτα, κα  πεναντίας χειν τούτοις βουλήσεις μαἶ ὶ ἄ ὶ ὑ ἔ ἅ

κα  πράξεις  κα  α τίας,  κα  ν  τ  α ώνιόν  τι  δειν ν  ε  προσδοκ ν ὶ ὶ ἰ ὶ ἐ ῷ ἰ ὸ ἀ ὶ ᾶ ἢ

ποπτεύειν κατ  το ς μύθους ε  τε κα  α τ ν τ ν ναισθησίαν τ ν ν τὑ ὰ ὺ ἴ ὶ ὐ ὴ ὴ ἀ ὴ ἐ ῷ

τεθνάναι φοβουμένους σπερ ο σαν κατ'  α τούς,  κα  ν τ  μ  δόξαιςὥ ὖ ὐ ὶ ἐ ῷ ὴ

τα τα πάσχειν λλ' λόγ  γέ τινι παραστάσει, θεν μ  ρίζοντας τ  δειν νῦ ἀ ἀ ῳ ὅ ὴ ὁ ὸ ὸ

τ ν σην  κα  πιτεταμένην ταραχ ν λαμβάνειν τ  ε  κα  δόξαζονὴ ἴ ἢ ὶ ἐ ὴ ῷ ἰ ὶ ἐ
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[80] ακριβώς όπως βρίσκουμε πολλές στα επί μέρους φαινόμενα. Και δεν

πρέπει να πιστεύουμε ότι η ενασχόληση μας με αυτά τα φαινόμενα δεν έχει

φτάσει σε τέτοια ακρίβεια για να μας προσφέρει την ηρεμία της ψυχής και

την ευτυχία μας. Έτσι, παρατηρώντας με πόσους τρόπους το ίδιο φαινόμε-

νο εμφανίζεται γύρω μας, οφείλουμε να αναζητήσουμε την αιτία των ουρα-

νίων φαινομένων και όλων αυτών που είναι ακόμα αφανή, περιφρονώντας

όσους δεν γνωρίζουν για τα φαινόμενα που μας δίνουν εικόνα που έρχεται

από μακριά,  ούτε  αυτό  που είναι  ή  αυτό  που παράγεται  με  έναν μόνο

τρόπο,  ούτε  αυτό που προκύπτει  με  πολλούς τρόπους,  και  ακόμα που

αγνοούν σε ποιες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να μείνουν χωρίς ταραχή

και σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μείνουν χωρίς ταραχή. Εάν λοι-

πόν πιστεύουμε ότι ένα φαινόμενο είναι δυνατόν να εμφανίζεται με κάποιον

τρόπο ή με κάποιον από πολλούς άλλους, θα είμαστε τόσο ήρεμοι όταν

αναγνωρίζουμε ότι πραγματικά εμφανίζεται με πολλούς άλλους τρόπους,

όσο αν γνωρίζαμε ότι αυτό εμφανίζεται με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. 

[81] Μετά από όλα αυτά, πρέπει να κατανοήσουμε το εξής, ότι η μεγαλύτε-

ρη ταραχή έχει γεννηθεί στις ανθρώπινες ψυχές από το γεγονός ότι ενώ θε-

ωρούν αυτά τα ουράνια σώματα σαν μακάρια και αθάνατα όντα, εντούτοις

τους  αποδίδουν  συγχρόνως  τις  αντίθετες  ιδιότητες,  όπως  επιθυμίες,

πράξεις και κίνητρα, επειδή περιμένουν ή υποψιάζονται,  πιστεύοντας σε

μύθους, κάποια αιώνια μαρτύρια και ότι φοβούνται μάλιστα την αναισθησία

του θανάτου, σαν αυτός να είχε κάποια σχέση με μας. Και τέλος, επειδή

όλα  αυτά  τα  συναισθήματα  δεν  προέρχονται  από  φιλοσοφική  δοξασία,

αλλά από μη λογική  αντίληψη,  με  τρόπο που,  χωρίς  να  προσδιορίζουν

αυτό που προκαλεί φόβο, νοιώθουν τόσο μεγάλη ταραχή ή ακόμα μεγαλύ-

τερη από αυτήν που θα ένοιωθαν εάν είχαν καλά θεμελιωμένη γνώμη για

τα πράγματα.
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82  τα τα·   δ  ταραξία  τ  τούτων  πάντων  πολελύσθαι  κα  συνεχῦ ἡ ὲ ἀ ὸ ἀ ὶ ῆ

μνήμην χειν τ ν λων κα  κυριωτάτων. " θεν το ς πάθεσι προσεκτέονἔ ῶ ὅ ὶ Ὅ ῖ

το ς παρο σι κα  τα ς α σθήσεσι, κατ  μ ν τ  κοιν ν τα ς κοινα ς, κατ  δῖ ῦ ὶ ῖ ἰ ὰ ὲ ὸ ὸ ῖ ῖ ὰ ὲ

τ  διον τα ς δίαις,  κα  πάσ  τ  παρούσ  καθ' καστον τ ν κριτηρίωνὸ ἴ ῖ ἰ ὶ ῃ ῇ ῃ ἕ ῶ

ναργεί . ν γ ρ τούτοις προσέχωμεν, τ  θεν  τάραχος κα   φόβοςἐ ᾳ ἂ ὰ ὸ ὅ ὁ ὶ ὁ

γίνετο  ξαιτιολογήσομεν  ρθ ς  κα  πολύσομεν,  πέρ  τε  μετεώρωνἐ ἐ ὀ ῶ ὶ ἀ ὑ

α τιολογο ντες κα  τ ν λοιπ ν τ ν ε  παρεμπιπτόντων, σα φοβε  το ςἰ ῦ ὶ ῶ ῶ ῶ ἀ ὶ ὅ ῖ ὺ

λοιπο ς σχάτως.  "Τα τά σοι,   ρόδοτε,  στι  κεφαλαιωδέστατα π ρὺ ἐ ῦ ὦ Ἡ ἔ ὑ ὲ

τ ςῆ

83  τ ν  λων  φύσεως  πιτετμημένα.  στ'  ν  γένοιτο  ο τος   λόγοςῶ ὅ ἐ ὥ ἂ ὗ ὁ

δυνατ ς  κατασχεθ ναι  μετ'  κριβείας,  ο μαι,  ν  μ  κα  πρ ς πανταὸ ῆ ἀ ἶ ἐὰ ὴ ὶ ὸ ἅ

βαδίσ  τις τ ν κατ  μέρος κριβωμάτων, σύμβλητον α τ ν πρ ς το ςῃ ῶ ὰ ἀ ἀ ὐ ὸ ὸ ὺ

λοιπο ς νθρώπους δρότητα λήψεσθαι. κα  γ ρ κα  καθαρ  φ' αυτοὺ ἀ ἁ ὶ ὰ ὶ ὰ ἀ ἑ ῦ

ποιήσει  πολλ  τ ν  κατ  μέρος  ξακριβουμένων  κατ  τ ν  ληνὰ ῶ ὰ ἐ ὰ ὴ ὅ

πραγματείαν μ ν, κα  α τ  τα τα ν μνήμ  τιθέμενα συνεχ ς βοηθήσει.ἡ ῖ ὶ ὐ ὰ ῦ ἐ ῃ ῶ

"Τοια τα γάρ στιν, στε κα  το ς κατ  μέρος δη ξακριβο ντας καν ςῦ ἐ ὥ ὶ ὺ ὰ ἤ ἐ ῦ ἱ ῶ

 κα  τελείως, ε ς τ ς τοιαύτας ναλύοντας πιβολάς, τ ς πλείστας τ νἢ ὶ ἰ ὰ ἀ ἐ ὰ ῶ

περιο-δει ν  π ρ  τ ς  λης  φύσεως  ποιε σθαι·  σοι  δ  μ  πα-ντελ ςῶ ὑ ὲ ῆ ὅ ῖ ὅ ὲ ὴ ῶ

α τ ν τ ν ποτελουμένων ε σίν, κ τούτων κα  κατ  τ ν νευ φθόγγωνὐ ῶ ῶ ἀ ἰ ἐ ὶ ὰ ὸ ἄ

τρόπον  τ ν  μα  νοήματι  περίοδον  τ ν  κυριωτάτων  πρ ς  γαληνισμ νὴ ἅ ῶ ὸ ὸ

ποιο νται." Κα  δε μέν στιν α τ  πιστολ  περ  τ ν φυσικ ν. περ  δῦ ὶ ἥ ἐ ὐ ῷ ἐ ὴ ὶ ῶ ῶ ὶ ὲ

τ ν μετεώρων δε.ῶ ἥ
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 [82] Η αταραξία της ψυχής δεν είναι δυνατή παρά μόνο εάν απαλλαγούμε

από όλους αυτούς τους φόβους και εάν κρατήσουμε συνεχώς στη μνήμη

μας τις βασικές αρχές του συνόλου των πραγμάτων. Γι‘ αυτό, πρέπει να

προσηλώσουμε τον νου μας στις παρούσες αισθήσεις και συναισθήματα,

στα κοινά όταν πρόκειται για κάτι κοινό, και στα ατομικά όταν πρόκειται για

κάτι ατομικό, καθώς επίσης και στην ενάργεια που μας προσφέρει άμεσα

το κάθε κριτήριο της αλήθειας. Επειδή, εάν προσηλωθούμε στην προσεκτι-

κή εξέταση όλων αυτών των φαινομένων, θα καταλήξουμε να εξιχνιάσουμε

τις πραγματικές αιτίες της ταραχής και του φόβου, και καθορίζοντας την αι-

τία των ουράνιων φαινομένων και των άλλων που συμβαίνουν, θα απαλλα-

γούμε από όλα αυτά που φοβίζουν στο έπακρο τους άλλους ανθρώπους. 

Αυτή είναι, Ηρόδοτε, η επιτομή των βασικών στοιχείων του συστήματος για

τη φύση του σύμπαντος. [83] Η θεωρία μου μπορεί έτσι να γίνει κατανοητή

με ακρίβεια, και είμαι πεισμένος πως όποιος την ακολουθήσει, ακόμα και

αν δεν εισχωρήσει στις λεπτομέρειες όλων των πραγμάτων, θα έχει ασύ-

γκριτη ανωτερότητα από τους άλλους ανθρώπους. Διότι,  θα ξεκαθαρίσει

από μόνος του πολλά ζητήματα που έχω μελετήσει λεπτομερώς στο έργο

μου και αυτά όλα που περιλαμβάνονται στην επιτομή, από τη στιγμή που

θα εντυπωθούν στη μνήμη, θα του προσφέρουν συνεχή βοήθεια. Έχουν,

πράγματι, τέτοια φύση που ακόμα και όσοι μεν έχουν ήδη ερευνήσει, με

τρόπο επαρκή ή πλήρη, τα πράγματα στις λεπτομέρειες τους, θα συνεχί-

σουν τις έρευνες τους στηριζόμενοι σε αυτές τις έννοιες. Και όσοι δε δεν με-

λετούν πλήρως αυτά τα πράγματα, θα μπορούν, χωρίς να τα διδάσκονται

προφορικά, να αποκτήσουν, μόνο με τη σκέψη τους, αντίληψη των βασι-

κών αληθειών, ώστε να αποκτήσουν τη γαλήνη. 

Απόδοση στα Νέα Ελληνικά: Λεωνίδας Α. Αλεξανδρίδης 
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Επίκουρος - Επιστολή στον Πυθοκλή, 

Επιτομή περί ουρανίων φαινομένων (Φυσιολογία)

Ο βίος του Επίκουρου υπάρχει στο έργο του Διογενη Λαέρτιου "Βίοι και

γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρε-

σκόντων  εν  επιτόμω  συναγωγή",  το  οποίο  σώζεται  ακέραιο  ως  τις

ημέρες  μας.  Το  έργο  αναφέρεται  για  λόγους  συντομίας,  "Βίοι  φιλο-

σόφων". Οι ερευνητές έχουν χρονολογήσει τη συγγραφή του, τον 3ο αι.

μ.χ.χ. Οι "Βίοι φιλοσόφων" αναπτύσσονται σε 10 βιβλία. Το 10ο βιβλίο

αναφέρεται στο βίο του Επίκουρου. Στο βιβλίο ο Διογένης περιλαμβάνει

την επιστολή του Επίκουρου στον Πυθοκλή η οποία αποτελεί την επιτο-

μή της φιλοσοφίας του στα θέματα των μετεώρων, δηλαδή των ουρανί-

ων.

Η απόδοση στα σύγχρονα ελληνικά και τα Σχόλια που ακολουθούν, είναι

του Λεωνίδα Α.Αλεξαδρίδη, πολιτικού μηχανικού και μέλους του Κήπου

Αθηνών.

Πρώτη  δημοσίευση  της  απόδοσης  14  Σεπτεμβρίου  2016  στο

www.epicuros.gr.
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πίκουρος Πυθοκλε  χαίρειν.Ἐ ῖ

 

[84]  νεγκέ μοι  Κλέων πιστολ ν  παρ  σο ,  ν   φιλοφρονοἬ ἐ ὴ ὰ ῦ ἐ ᾗ -

ύμενός  τε  περ  μ ς  διετέλεις  ξίως  τ ς  μετέρας  περ  σεαυὶ ἡ ᾶ ἀ ῆ ἡ ὶ -

τ ν  σπουδ ς,  κα  ο κ  πιθάνως  πειρ  μνημονεύειν  τ ν  ε ςὸ ῆ ὶ ὐ ἀ ἐ ῶ ῶ ἰ

μακάριον  βίον  συντεινόντων  διαλογισμ ν,  δέου  τε  σεαυτῶ ἐ ῷ

περ  τ ν  μετεώρων  σύντομον  κα  ε περίγραφον  διαλογισμ νὶ ῶ ὶ ὐ ὸ

ποστε λαι,  να  δίως  μνημονεύ ς·  τ  γ ρ  ν  λλοις  μ νἀ ῖ ἵ ῥᾳ ῃ ὰ ὰ ἐ ἄ ἡ ῖ

γεγραμμένα  δυσμνημόνευτα  ε ναι,  καίτοι,  ς  φης,  συνεχ ςἶ ὡ ἔ ῶ

α τ  βαστάζεις.  με ς  δ  δέως  τε  σο  τ ν  δέησιν  πεδεὐ ὰ Ἡ ῖ ὲ ἡ ῦ ὴ ἀ -

ξάμεθα κα  λπίσιν δείαις συνεσχέθημεν.ὶ ἐ ἡ

[85]  Γράψαντες  ο ν  τ  λοιπ  πάντα  συντελο μεν  περ  ξίωὖ ὰ ὰ ῦ ἅ ἠ -

σας  πολλο ς  κα  λλοις  σόμενα  χρήσιμα  τ  διαλογίσματα  ταῖ ὶ ἄ ἐ ὰ -

τα,  κα  μάλιστα  το ς  νεωστ  φυσιολογίας  γνησίου  γευομένοιςῦ ὶ ῖ ὶ

κα  το ς  ε ς  σχολίας  βαθυτέρας  τ ν  γκυκλίων  τιν ς  μπεὶ ῖ ἰ ἀ ῶ ἐ ὸ ἐ -

πληγμένοις.  Καλ ς  δ  α τ  διάλαβε,  κα  δι  μνήμης  χωνῶ ὴ ὐ ὰ ὶ ὰ ἔ

ξέως  α τ  περιόδευε  μετ  τ ν  λοιπ ν  ν  ν  τ  Μικρ  πιὀ ὐ ὰ ὰ ῶ ῶ ὧ ἐ ῇ ᾷ ἐ -

τομ  πρ ς  ρόδοτον  πεστείλαμεν.  Πρ τον  μ ν  ο ν  μ  λλοῇ ὸ Ἡ ἀ ῶ ὲ ὖ ὴ ἄ

τ ι  τέλος  κ  τ ς  περ  μετεώρων  γνώσεως  ε τε  κατ  συναφ νἐ ῆ ὶ ἴ ὰ ὴ

λεγομένων  ε τε  α τοτελ ς  νομίζειν  ε ναι  περ  ταραξίαν  καἴ ὐ ῶ ἶ ἤ ἀ ὶ

πίστιν βέβαιον, καθάπερ κα  π  τ ν λοιπ ν.ὶ ἐ ὶ ῶ ῶ
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Ο Επίκουρος χαιρετά τον Πυθοκλή,

[84] Ο Κλέων μου έφερε επιστολή σου, στην οποίαν συνεχίζεις να εκ-

φράζεις  φιλικά αισθήματα προς εμένα,  αντάξια  της φροντίδας μου για

σένα και ότι προσπαθείς, όχι χωρίς επιτυχία, να επαναφέρεις στη μνήμη

σου τους συλλογισμούς που συντείνουν σε ευτυχισμένη ζωή, και τελικά

μου ζητούσες να σου στείλω, για τον εαυτό σου, μια σύντομη και ευκο-

λοσχεδιασμένη έκθεση για τα ουράνια φαινόμενα, ώστε να μπορείς εύ-

κολα να τα απομνημονεύεις. Επειδή αυτά που έχω γράψει σε άλλα έργα

μου είναι δύσκολο να απομνημονευθούν, αν και, όπως λες, τα έχεις συ-

νεχώς μαζί σου. Εγώ λοιπόν δέχθηκα με μεγάλη χαρά την παράκλησή

σου,  και αισθάνθηκα υποχρεωμένος να απαντήσω σε αυτήν από τις με-

γάλες προσδοκίες που έχω για το μέλλον σου.

[85] Λοιπόν,  αφού έγραψα όλα τα υπόλοιπα κείμενα μου σκοπεύω να

πραγματοποιήσω την αξίωση σου, θεωρώντας ότι αυτοί οι συλλογισμοί

θα είναι χρήσιμοι και σε πολλούς άλλους, και κυρίως σε εκείνους που

μόλις πρόσφατα γεύτηκαν την γνήσια φυσική επιστήμη,  και επίσης σε

εκείνους  που  έχουν  εμπλακεί  πολύ  πιο  βαθειά  από  μια  συνηθισμένη

απασχόληση. Πρόσεξε αυτά λοιπόν καλά, και κρατώντας τα στη μνήμη

σου κάνε μια πλήρη επισκόπηση μαζί  με τα άλλα τα οποία απέστειλα

στη μικρή επιτομή προς τον Ηρόδοτο.  Πρώτα απ’ όλα  δεν πρέπει  να

έχεις κατά νου ότι υπάρχει κάποιος άλλος σκοπός για τη γνώση για τα

ουράνια φαινόμενα είτε αυτά θεωρούνται σε σχέση με τις άλλες φυσικές

θεωρίες είτε αυτοτελώς, εκτός από την αταραξία και την απόκτηση μιας

σταθερής πεποίθησης, όπως συμβαίνει και με τις άλλες γνώσεις.
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[86]  Μήτε  τ  δύνατον  κα  παραβιάζεσθαι  μήτε  μοίαν  κατὸ ἀ ὶ ὁ ὰ

πάντα  τ ν  θεωρίαν  χειν   το ς  περ  βίων  λόγοις   το ς  κατὴ ἔ ἢ ῖ ὶ ἢ ῖ ὰ

τ ν  τ ν  λλων  φυσικ ν  προβλημάτων  κάθαρσιν,  ο ον  τι  τὴ ῶ ἄ ῶ ἷ ὅ ὸ

π ν  σώματα  κα  ναφ ς  φύσις  στίν,   τ ι  τομα  <τ >  στοιᾶ ὶ ἀ ὴ ἐ ἢ ὅ ἄ ὰ -

χε α,  κα  πάντα  τ  τοια τα  δή  σα  μοναχ ν  χει  το ς  φαινοῖ ὶ ὰ ῦ ὅ ὴ ἔ ῖ -

μένοις  συμφωνίαν·  περ  π  τ ν  μετεώρων  ο χ  πάρχει,ὅ ἐ ὶ ῶ ὐ ὑ

λλ  τα τά γε πλεοναχ ν χει  κα  τ ς γενέσεως α τίαν κα  τ ςἀ ὰ ῦ ὴ ἔ ὶ ῆ ἰ ὶ ῆ

ο σίας  τα ς  α σθήσεσι  σύμφωνον  κατηγορίαν.  Ο  γ ρ  κατὐ ῖ ἰ ὐ ὰ ὰ

ξιώματα κεν  κα  νομοθεσίας φυσιολογητέον,  λλ'  ς τ  φαιἀ ὰ ὶ ἀ ὡ ὰ -

νόμενα κκαλε ται·ἐ ῖ

[87]  ο  γ ρ  δη  λογίας  κα  κεν ς  δόξης   βίος  μ ν  χειὐ ὰ ἤ ἀ ὶ ῆ ὁ ἡ ῶ ἔ

χρείαν,  λλ  το  θορύβως  μ ς  ζ ν.  Πάντα  μ ν  ο ν  γίνεταιἀ ὰ ῦ ἀ ἡ ᾶ ῆ ὲ ὖ

σείστως  κατ  πάντων  <  τ ν>  κατ  πλεοναχ ν  τρόπον  κκαἀ ὰ ῶ ὰ ὸ ἐ -

θαιρομένων,  συμφώνως  το ς  φαινομένοις,  ταν  τις  τ  πιθανοῖ ὅ ὸ -

λογούμενον π ρ α τ ν δεόντως καταλίπ ·  ταν δέ τις  τ  μ νὑ ὲ ὐ ῶ ῃ ὅ ὸ ὲ

πολίπ  τ  δ  κβάλ  μοίως  σύμφωνον  ν  τ  φαινομέν ,ἀ ῃ ὸ ὲ ἐ ῃ ὁ ὂ ῷ ῳ

δ λον  τι  κα  κ  παντ ς  κπίπτει  φυσιολογήματος  π  δ  τ νῆ ὅ ὶ ἐ ὸ ἐ ἐ ὶ ὲ ὸ

μ θον  καταρρε .  Σημε α  δ'  π  τ ν  ν  το ς  μετεώροις  συντεῦ ῖ ῖ ἐ ὶ ῶ ἐ ῖ -

λουμένων φέρειν  τ ν  παρ'  μ ν  τινα  φαινομένων,   θεωρε ταιῶ ἡ ῖ ἃ ῖ

 πάρχει,  κα  ο  τ  ν  το ς  μετεώροις  φαινόμενα·  τα τα  γ ρᾗ ὑ ὶ ὐ ὰ ἐ ῖ ῦ ὰ

νδέχεται πλεοναχ ς γενέσθαι.ἐ ῶ

[88]  Τ  μέντοι  φάντασμα  κάστου  τηρητέον  κα  π  τ  συναὸ ἑ ὶ ἐ ὶ ὰ -

πτόμενα  τούτ  διαιρετέον,   ο κ  ντιμαρτυρε ται  το ς  παρ'ῳ ἃ ὐ ἀ ῖ ῖ

μ ν γινομένοις πλεοναχ ς συντελε σθαι.  ἡ ῖ ῶ ῖ
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[86] Και ούτε πρέπει να προσπαθούμε να επιβάλουμε με τη βία μια απί-

θανη θεωρία, ούτε να επιζητούμε η θεωρία αυτών των φαινομένων να

είναι σε όλα όμοια είτε με τη συζήτηση των θεωριών πάνω στα διάφορα

είδη της ανθρώπινης ζωής, είτε με τη λύση των άλλων φυσικών προβλη-

μάτων, όπως για παράδειγμα, ότι το σύμπαν αποτελείται από σώματα

και από ανέγγιχτη φύση, ή ότι τα βασικά στοιχεία είναι άτμητα και όλα τα

παρόμοια, που επιδέχονται μια και μοναδική εξήγηση που είναι σύμφω-

νη με τα φαινόμενα. Κάτι που δεν ισχύει για τα ουράνια φαινόμενα, τα

οποία όμως επιδέχονται πολλαπλές αιτιολογήσεις ως προς τη γέννηση

τους και πολλαπλές αιτίες ως προς τη φύση τους, που είναι όλες σύμ-

φωνες με τις αισθήσεις. Γιατί δεν πρέπει να μελετούμε τη φύση σύμφω-

να με κενές υποθέσεις και αυθαίρετους νόμους, αλλά σύμφωνα με αυτά

που απαιτούν τα φαινόμενα.

[87] Επειδή η ζωή μας δεν έχει ανάγκη τώρα από παραλογισμούς και κε-

νές  δοξασίες,  αλλά από το  να  ζούμε  χωρίς  ταραχή.  Τα  πάντα  λοιπόν

προχωρούν χωρίς ταραχή σε σχέση με όλα τα φαινόμενα που ερμηνεύο-

νται  με  πολλούς τρόπους,  σε αρμονία με τα φαινόμενα,  όταν κάποιος

αποδέχεται,  όπως θα έπρεπε,  πειστικές  ερμηνείες  αυτών.  Όταν όμως

κάποιος  αποδέχεται  μια  θεωρία  και  απορρίπτει  μιαν  άλλην,  που  είναι

εξίσου σε αρμονία με τα φαινόμενα, είναι φανερό ότι  εγκαταλείπει  τον

τομέα της φυσικής και κατρακυλάει στο μύθο. Μπορούμε να έχουμε εν-

δείξεις όσων συμβαίνουν στον ουρανό από κάποια φαινόμενα που συμ-

βαίνουν στη γη, επειδή μπορούμε να παρατηρούμε πως γίνονται αυτά,

ενώ δεν μπορούμε να παρατηρούμε πως γίνονται τα φαινόμενα στον ου-

ρανό. Αυτά ενδέχεται να γίνονται με πολλούς τρόπους.

[88]  Πρέπει  όμως να στηριζόμαστε στην πραγματική παράσταση κάθε

ουράνιου φαινομένου,  και επί  πλέον,  σε σχέση με όσα συνδέονται  με

αυτήν, πρέπει να διαχωρίζουμε εκείνα που η γένεση τους από πολλα-

πλά αίτια δεν απορρίπτεται από τα γεγονότα που συμβαίνουν στη γη. 
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Κόσμος στ  περιοχή τ ις ο ρανο ,  στρα τε κα  γ ν κα  πάνταἐ ὶ ὐ ῦ ἄ ὶ ῆ ὶ

τ  φαινόμενα  περιέχουσα,  ο  λυομένου  πάντα  τ  ν  α τὰ ὗ ὰ ἐ ὐ ῷ

σύγχυσιν  λήψεται,  ποτομ ν χουσα π  το  πείρου κα  καἀ ὴ ἔ ἀ ὸ ῦ ἀ ὶ -

ταλήγουσα ν  πέρατι   ραι   πυκν  κα   ν  περιαγομένἐ ἢ ἀ ῷ ἢ ῷ ὶ ἢ ἐ ῳ

 ν  στάσιν  χοντι  κα  στρογγύλην   τρίγωνον   ο αν  δήποτεἢ ἐ ἔ ὶ ἢ ἢ ἵ

< χουσα> περιγραφήν·  πανταχ ς γ ρ νδέχεται·  τ ν γ ρ φαιἔ ῶ ὰ ἐ ῶ ὰ -

νομένων  ο δ ν  ντιμαρτυρε  < ν>  τ δε  τ  κόσμ ,  ν  ὐ ὲ ἀ ῖ ἐ ῷ ῷ ῳ ἐ ᾧ

λ γον ο κ στι καταλαβε ν.ῆ ὐ ἔ ῖ

[89]  τι  δ  κα  τοιο τοι  κόσμοι  ε σ ν  πειροι  τ  πλ θος  στιὍ ὲ ὶ ῦ ἰ ὶ ἄ ὸ ῆ ἔ

καταλαβε ν,  κα  τι  κα   τοιο τος  δύναται  κόσμος  γίνεσθαιῖ ὶ ὅ ὶ ὁ ῦ

κα  ν  κόσμ  κα  <  ν  >  μετακοσμί   λέγομεν  μεταξὶ ἐ ῳ ὶ ἐ ῳ ὃ ὺ

κόσμων διάστημα,  ν  πολυκέν  τόπ  κα  ο κ ν  μεγάλ  ε λιἐ ῳ ῳ ὶ ὐ ἐ ῳ ἰ -

κρινε  κα  κεν ,  καθάπερ τ ινές φασιν,  πιτηδείων τ ιν ν σπερῖ ὶ ῷ ἐ ῶ -

μάτων  υέντων  φ'  ν ς  κόσμου   μετακοσμίου   κα  πῥ ἀ ἑ ὸ ἢ ἢ ὶ ἀ ὸ

πλειόνων  κατ  μικρ ν  προσθέσεις  τε  κα  διαρθρώσεις  κα  μεὰ ὸ ὶ ὶ -

ταστάσεις  ποιούντων  π'  λλον  τόπον,  ν  ο τω  τύχ ,  καἐ ἄ ἐὰ ὕ ῃ ὶ

παρδεύσεις  κ  τ ν  χόντων  πιτηδείως  ως  τελειώσεως  καἐ ἐ ῶ ἐ ἐ ἕ ὶ

διαμον ς  φ'  σον  τ  ποβληθέντα  θεμέλια  τ ν  προσδοχ νῆ ἐ ὅ ὰ ὑ ὴ ὴ

δύναται ποιε σθαι.  ῖ

[90]  Ο  γ ρ  θροισμ ν  δε  μόνον  γενέσθαι  ο δ  δ νον  ν  ὐ ὰ ἀ ὸ ῖ ὐ ὲ ῖ ἐ ᾧ

νδέχεται  κόσμον  γίνεσθαι  κεν  κατ  τ  δοξαζόμενον  ξἐ ῷ ὰ ὸ ἐ

νάγκης,  α ξεσθαί  τε  ως  ν  τέρ  προσκρούσ ,  καθάπερἀ ὔ ἕ ἂ ἑ ῳ ῃ

τ ν  φυσικ ν  καλουμένων  φησί  τις·  το το  γ ρ  μαχόμενόν  στιῶ ῶ ῦ ὰ ἐ

το ς φαινομένοις.  ῖ
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Κόσμος είναι κάποια περιοχή του ουρανού που περικλείεται από όρια,

που περιέχει άστρα και γη και όλα τα ουράνια φαινόμενα, και όταν αυτός

διαλυθεί όλα όσα βρίσκονται μέσα του θα περιπέσουν σε σύγχυση, δη-

λαδή είναι ένα τμήμα αποκομμένο από το άπειρο σύμπαν, που καταλή-

γει  σε  καθορισμένο  όριο  αραιό  ή  πυκνό,  που  είτε  περιστρέφεται  είτε

μένει ακίνητο και έχει σχήμα στρογγυλό ή τριγωνικό ή οποιοδήποτε άλλο

σχήμα, γιατί όλα αυτά ενδέχεται να συμβαίνουν, επειδή κανένα φαινόμε-

νο αυτού εδώ του κόσμου, του οποίου το όριο δεν είναι δυνατόν να αντι -

ληφθούμε, δεν το απορρίπτει. 

[89]  Είναι  δυνατόν να εννοήσουμε  ότι  υπάρχουν απειράριθμοι  κόσμοι

τέτοιου είδους, και ότι ένας κόσμος αυτού του είδους μπορεί να γεννηθεί

είτε  μέσα  σε  άλλο  κόσμο  είτε  στο  μετακόσμιο,  όπως  ονομάζουμε  το

διάστημα ανάμεσα στους κόσμους,  σε χώρο που περιέχει  πολύ κενό,

αλλά όχι σε χώρο μεγάλο, καθαρό και κενό, όπως λένε μερικοί. Η γέννη-

ση ενός κόσμου συμβαίνει όταν κάποια κατάλληλα σπέρματα ξεχύνονται

από έναν κόσμο ή μετακόσμιο, ή ακόμη από περισσότερους κόσμους,

τα οποία λίγο-λίγο δημιουργούν ενώσεις τα μεν με τα δε και διαρθρώσεις

και  μετατοπίσεις  προς  άλλο  χώρο,  εάν  τύχει,  και  δέχονται  ποτίσματα

από τα κατάλληλα άτομα, μέχρι να καταλήξουν σε κατάσταση ολοκλήρω-

σης και σταθεροποίησης, η οποία διαρκεί για όσο χρόνο τα θεμέλια, που

έχουν τεθεί, είναι ικανά να τα δεχθούν.

[90] Επειδή δεν είναι απλά αρκετό να γίνει μόνο μια συνάθροιση ατόμων

ούτε μια δίνη να μπει σε κίνηση και τίποτα παραπάνω, όπως απλά φα-

ντάζονται κάποιοι, από ανάγκη, σε κενό χώρο στον οποίον ενδέχεται να

δημιουργηθεί ένας κόσμος, ούτε μπορεί ο κόσμος να αυξάνεται μέχρις

ότου να προσκρούσει σε έναν άλλο κόσμο, όπως λέει κάποιος από τους

καλουμένους φυσικούς φιλοσόφους. Επειδή αυτό αντιμάχεται τα φυσικά

φαινόμενα. 
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λιός  τε  κα  σελήνη  κα  τ  λοιπ  στρα  <ο >  καθ'  αυτ  γεἭ ὶ ὶ ὰ ὰ ἄ ὐ ἑ ὰ -

νόμενα  στερον  μπεριελαμβάνετο  π  το  κόσμου,  λλ'ὕ ἐ ὑ ὸ ῦ ἀ

ε θ ς  διεπλάττετο  κα  α ξησιν  λάμβανεν  κατ  προσκρίσειςὐ ὺ ὶ ὔ ἐ ὰ

κα  δινήσεις  λεπτομερ ν  τινων  φύσεων,  τοι  πνευματικ ν  ὶ ῶ ἤ ῶ ἢ

πυροειδ ν   τ  συναμφότερον·  κα  γ ρ τα τα ο τως  α σθηῶ ἢ ὸ ὶ ὰ ῦ ὕ ἡ ἴ -

σις ποβάλλει.ὑ

[91]  Τ  δ  μέγεθος  λίου  τε  <  κα  σελήνης  >  κα  τ ν  λοιπ νὸ ὲ ἡ ὶ ὶ ῶ ῶ

στρων  κατ  μ ν  τ  πρ ς  μ ς  τηλικο τόν  στιν  λίκον  φαἄ ὰ ὲ ὸ ὸ ἡ ᾶ ῦ ἐ ἡ -

ίνεται·  [το το κα  ν τ  ια  Περ  φύσεως· ε  γάρ, φησί,  τ  μέγεῦ ὶ ἐ ῇ ʹ ὶ ἰ ὸ -

θος  δι  τ  διάστημα  πεβεβλήκει,  πολλ  μ λλον  ν  τ νὰ ὸ ἀ ῷ ᾶ ἂ ὴ

χρόαν.  λλο  γ ρ  τούτ  συμμετρότερον  διάστημα  ο θέν  στι. ]Ἄ ὰ ῳ ὐ ἐ

Κατ  δ  τ  καθ'  α τ  τοι  με ζον το  ρωμένου  μικρ  λατὰ ὲ ὸ ὑ ὸ ἤ ῖ ῦ ὁ ἢ ῷ ἔ -

τον   τηλικο τον.  Ο τω  γ ρ  κα  τ  παρ'  μ ν  πυρ  ξ  ποἢ ῦ ὕ ὰ ὶ ὰ ἡ ῖ ὰ ἐ ἀ -

στήματος  θεωρούμενα  κατ  τ ν  α σθησιν  θεωρε ται.  Κα  π νὰ ὴ ἴ ῖ ὶ ᾶ

δ  ε ς  το το  τ  μέρος  νστημα  δίως  διαλυθήσεται  άν  τ ιςὲ ἰ ῦ ὸ ἔ ῥᾳ ἐ

το ς  ναργήμασι  προσέχ ,  περ  ν  το ς  Περ  φύσεως βιβλίοιςῖ ἐ ῃ ὅ ἐ ῖ ὶ

δείκνυμεν.

[92]  νατολ ς  κα  δύσεις  λίου  κα  σελήνης  κα  τ ν  λοιπ νἈ ὰ ὶ ἡ ὶ ὶ ῶ ῶ

στρων  κα  κατ  ναψιν  γενέσθαι  δύνασθαι  κα  κατ  σβέσιν,ἄ ὶ ὰ ἄ ὶ ὰ

τοιαύτης  ο σης  περιστάσεως  κα  καθ'  κατέρους  το ς  τόπους,ὔ ὶ ἑ ὺ

στε  τ  προειρημένα  ποτελε σθαι·  ο δ ν  γ ρ  τ ν  φαινοὥ ὰ ἀ ῖ ὐ ὲ ὰ ῶ -

μένων  ντιμαρτυρε .  <Κα >  κατ'  κφάνειάν  τε  π ρ  γ ς  καἀ ῖ ὶ ἐ ὑ ὲ ῆ ὶ

πάλιν  πιπροσθέτησιν  τ  προειρημένον  δύναιτ'  ν  συντελεἐ ὸ ἂ -

σθαι·  ο δ  γάρ  τι  τ ν  φαινομένων  ντιμαρτυρε .  Τάς  τε  κιῖ ὐ ὲ ῶ ἀ ῖ -

νήσεις  α τ ν  ο κ  δύνατον  μ ν  γίνεσθαι  κατ  τ ν  το  λουὐ ῶ ὐ ἀ ὲ ὰ ὴ ῦ ὅ

ο ρανο  δίνην,   τούτου μ ν στάσιν,  α τ ν δ  δίνην κατ  τ νὐ ῦ ἢ ὲ ὐ ῶ ὲ ὰ ὴ

ξ  ρχ ς  ν  τ  γενέσει  το  κόσμου  νάγκην  πογεννηθε σανἐ ἀ ῆ ἐ ῇ ῦ ἀ ἀ ῖ

π' νατολ · ἐ ἀ ῇ
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Ο ήλιος και η σελήνη και τα άλλα άστρα δεν δημιουργήθηκαν ανεξάρτη-

τα και στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν στον κόσμο, αλλά από την αρχή

σχηματίστηκαν και σιγά-σιγά αυξήθηκαν σε μέγεθος με τις προσθέσεις

και τις περιστροφές σωμάτων με λεπτότατα μέρη, που η φύση τους είναι

αέρας ή φωτιά ή και τα δύο, επειδή αυτά μας παρουσιάζουν οι αισθή-

σεις.

[91] Το δε μέγεθος του ήλιου και της σελήνης και των άλλων άστρων θε -

ωρούμενο μεν σε σχέση μ΄  εμάς είναι  τόσο όσο φαίνεται.  [Αυτό ανα-

φέρεται και στο ΙΑ’ βιβλίο του Περί φύσεως έργου του, όπου λέει, «εάν

το μέγεθός τους έχει χαθεί μέσα από την απόσταση πολύ περισσότερο

θα έχει χαθεί το χρώμα τους». Επειδή δεν υπάρχει καμία άλλη απόστα-

ση καλύτερη από αυτήν για να κάνουμε σύγκριση των μετρήσεων]ΣΧΟ-

ΛΙΟΝ. Σε ότι δε αφορά το μέγεθος καθ’ εαυτό, είναι ή λίγο μεγαλύτερο

απ’ όσο το βλέπουμε, ή λίγο μικρότερο ή το ίδιο. Γιατί έτσι φαίνονται στις

αισθήσεις και οι πυρκαγιές στη γη, που τις παρατηρούμε από απόστα-

ση. Και κάθε αντίρρηση, λοιπόν, σε αυτό το σημείο εύκολα θα διαλυθεί,

εάν προσέξουμε τα ξεκάθαρα φαινόμενα, όπως αποδεικνύω στα βιβλία

μου Περί φύσεως. 

[92] Οι ανατολές και οι δύσεις του ηλίου, της σελήνης, και των άλλων

άστρων μπορεί  να  οφείλονται  και  σε  άναμμα  και  σε  σβήσιμο,  γιατί  η

σύνθεση της ύλης του περιβάλλοντος ειδικά σε σχέση με τους τόπους

της ανατολής και της δύσης είναι τέτοια ώστε να οδηγεί σε αυτά τα απο-

τελέσματα. Επειδή κανένα από τα φαινόμενα δεν διαψεύδει κάτι τέτοιο.

Ή πάλι, το υπόψη φαινόμενο, μπορεί να οφείλεται στην εμφάνιση τους

πάνω από την  επιφάνεια  της  γης,  και  ξανά στην  παρεμβολή  της  γης

μπροστά τους.  Επειδή  ξανά  κανένα  από τα  φαινόμενα δεν  διαψεύδει

κάτι τέτοιο. Και οι κινήσεις τους δεν είναι αδύνατον να οφείλονται στην

περιστροφή ολόκληρου του ουρανού, ή διαφορετικά μπορεί ο ουρανός

να παραμένει ακίνητος, και αυτά μπορεί να περιστρέφονται εξαιτίας της

ανάγκης που ξεκίνησε κατά τη γέννηση του κόσμου προς την ανατολή…
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[93]  <σφοδρο>τάτ  θερμασί  κατά  τινα  πινέμησιν  το  πυρ ςῃ ᾳ ἐ ῦ ὸ

ε  π  το ς  ξ ς  τόπους  όντος.  Τροπ ς  λίου  κα  σελήνηςἀ ὶ ἐ ὶ ὺ ἑ ῆ ἰ ὰ ἡ ὶ

νδέχεται  μ ν  γίνεσθαι  κατ  λόξωσιν  ο ρανο  ο τω  το ςἐ ὲ ὰ ὐ ῦ ὕ ῖ

χρόνοις  κατηναγκασμένου·  μοίως  δ  κα  κατ  έρος  ντέξωὁ ὲ ὶ ὰ ἀ ἀ -

σιν   κα  λης  ε  πιτηδείας  χομένως  μπιπραμένης  τ ς  δ'ἢ ὶ ὕ ἀ ὶ ἐ ἐ ἐ ῆ

κλειπούσης·   κα  ξ  ρχ ς  τοιαύτην  δίνην  κατειληθ ναι  το ςἐ ἢ ὶ ἐ ἀ ῆ ῆ ῖ

στροις  τούτοις,  σθ'  ο όν  τιν '  λικα  κινε σθαι.  Πάντα  γ ρ  τἄ ὥ ἷ ἕ ῖ ὰ ὰ

τοια τα  κα  τ  τούτοις  συγγεν  ο θεν  τ ν  ναργημάτων  διαῦ ὶ ὰ ῆ ὐ ὶ ῶ ἐ -

φωνε ,  άν  τις  ε  π  τ ν  τοιούτων μερ ν,  χόμενος  το  δυῖ ἐ ἀ ὶ ἐ ὶ ῶ ῶ ἐ ῦ -

νατο ,  ε ς  τ  σύμφωνον  το ς  φαινομένοις  καστον  τούτωνῦ ἰ ὸ ῖ ἕ

δύνηται  νάγειν,  μ  φοβούμενος  τ ς  νδραποδώδεις  στροἀ ὴ ὰ ἀ ἀ -

λόγων τεχνιτείας.

[94] Κενώσεις τε σελήνης κα  πάλιν πληρώσεις κα  κατ  στροφ ν τοὶ ὶ ὰ ὴ ῦ

σώματος τούτου δύναιτ' ν γίνεσθαι κα  κατ  σχηματισμο ς έρος μοἂ ὶ ὰ ὺ ἀ ὁ -

ίως, τι τε κα  κατ  προσθετήσεις κα  κατ  πάντας τρόπους, καθ' ο ςἔ ὶ ὰ ὶ ὰ ὓ

κα  τ  παρ' μ ν φαινόμενα κκαλε ται ε ς τ ς τούτου το  ε δους ποὶ ὰ ἡ ῖ ἐ ῖ ἰ ὰ ῦ ἴ ἀ -

δόσεις,  ν μή τις τ ν μοναχ  τρόπον κατηγαπηκ ς το ς λλους κεἐὰ ὸ ῆ ὼ ὺ ἄ -

ν ς ποδοκιμάζ , ο  τεθεωρηκ ς τί δυνατ ν νθρώπ  θεωρ σαι καῶ ἀ ῃ ὐ ὼ ὸ ἀ ῳ ῆ ὶ

τί δύνατον, κα  δι  το το δύνατα θεωρε ν πιθυμ ν. τι τε νδέχεταιἀ ὶ ὰ ῦ ἀ ῖ ἐ ῶ Ἔ ἐ

τ ν σελήνην ξ αυτ ς χειν τ  φ ς, ὴ ἐ ἑ ῆ ἔ ὸ ῶ
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[93]  Η  κίνηση  των  άστρων  μπορεί  ακόμη  να  εξηγηθεί  από  μια  σφο-

δρότατη θερμότητα, που οφείλεται σε εξάπλωση της φωτιάς που κινείται

πάντοτε διαδοχικά στις πλησιέστερες περιοχές. Οι τροπές του ήλιου και

της σελήνης είναι ενδεχόμενο να οφείλονται σε λοξότητα όλου του ουρα-

νού, που αναγκάζεται σε αυτή τη θέση κατά τη διαδοχή των εποχών. 

Ή εξίσου να οφείλονται σε αντίθετα ρεύματα αέρα, ή επειδή το κατάλλη-

λο υλικό, το οποίο έχουν σταθερά ανάγκη, και που καίγεται προοδευτι-

κά, όταν το προηγούμενο υλικό τους λείπει. Ή επίσης από τη γέννηση

του κόσμου, αυτή η ιδιαίτερη μορφή περιστροφής μπορεί να έχει δοθεί

σε αυτά τα άστρα, ώστε να κινούνται ελικοειδώς. Όλες αυτές οι ερμηνεί -

ες και οι παρόμοιες που συγγενεύουν με αυτές δεν έρχονται σε διαφω-

νία  με  κανένα  από τα  προφανή  γεγονότα,  εάν  κάποιος  είναι  πάντοτε

προσηλωμένος σε τέτοια θέματα έρευνας, σε αυτό που είναι δυνατό, και

μπορεί να κάνει αναγωγή κάθε σημείου σε αυτό που είναι σύμφωνο με

τα  φαινόμενα,  χωρίς  να  φοβάται  τα  δουλικά  τεχνάσματα  των  αστρο-

νόμων.

[94]  Τα αδειάσματα της σελήνης και  τα  ακολουθούμενα γεμίσματα της

μπορεί να οφείλονται και στην περιστροφή του σώματος αυτού, ή εξίσου

σε σχηματισμούς του αέρα,  ή  ακόμη και  στις  παρεμβολές άλλων σω-

μάτων και ακόμη να οφείλονται σε όλους τους τρόπους, με τους οποίους

τα φαινόμενα στη γη μας προσκαλούν σε τέτοιου είδους εξηγήσεις αυ-

τών των φάσεων, εφ’ όσον κάποιος δεν είναι ξετρελαμένος με τη μέθοδο

της μοναδικής αιτίας και αβάσιμα αποδοκιμάζει τις άλλες, χωρίς να εξε-

τάζει τι  είναι δυνατό να παρατηρεί ένας άνθρωπος και τι  δεν είναι, και

κατά συνέπεια να επιθυμεί να παρατηρεί αυτό που είναι αδύνατο.  Και

ακόμη είναι ενδεχόμενο η σελήνη να έχει το φως της από τον εαυτό της,

είναι ενδεχόμενο δε και από τον ήλιο.
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[95] νδέχεται δ  π  το  λίου. Κα  γ ρ παρ' μ ν θεωρε ται πολλἐ ὲ ἀ ὸ ῦ ἡ ὶ ὰ ἡ ῖ ῖ ὰ

μ ν ξ αυτ ν χοντα, πολλ  δ  φ' τέρων. Κα  ο θ ν μποδοστατεὲ ἐ ἑ ῶ ἔ ὰ ὲ ἀ ἑ ὶ ὐ ὲ ἐ ῖ

τ ν ν το ς μετεώροις φαινομένων, άν τις το  πλεοναχο  τρόπου εῶ ἐ ῖ ἐ ῦ ῦ ἀ ὶ

μνήμην χ  κα  τ ς κολούθους α το ς ποθέσεις μα κα  α τίας συνἔ ῃ ὶ ὰ ἀ ὐ ῖ ὑ ἅ ὶ ἰ -

θεωρ  κα  μ  ναβλέπων ε ς τ  νακόλουθα τα τ' γκο  ματαίως καῇ ὶ ὴ ἀ ἰ ὰ ἀ ῦ ὀ ῖ ὶ

καταρρέπ  λλοτε λλως π  τ ν μοναχ ν τρόπον.  δ  μφασις τοῃ ἄ ἄ ἐ ὶ ὸ ὸ Ἡ ὲ ἔ ῦ

προσώπου ν α τ  δύναται μ ν γίνεσθαι κα  κατ  παραλλαγ ν μερ νἐ ὐ ῇ ὲ ὶ ὰ ὴ ῶ

κα  κατ' πιπροσθέτησιν, κα  σοι ποτ' ν τρόποι θεωρο ντο τ  σύμφωὶ ἐ ὶ ὅ ἂ ῖ ὸ -

νον το ς φαινομένοις κεκτημένοι. ῖ

[96]  π  πάντων γ ρ τ ν  μετεώρων τ ν  τοιαύτην  χνευσιν  ο  προεἘ ὶ ὰ ῶ ὴ ἴ ὐ -

τέον. ν γάρ τις  μαχόμενος το ς ναργήμασιν, ο δέποτε μ  δυνήσεἪ ᾖ ῖ ἐ ὐ ὴ -

ται ταραξίας γνησίου μεταλαβε ν. κλειψις λίου κα  σελήνης δύναταιἀ ῖ Ἔ ἡ ὶ

μ ν γίνεσθαι κα  κατ  σβέσιν, καθάπερ κα  παρ' μ ν το το θεωρε ταιὲ ὶ ὰ ὶ ἡ ῖ ῦ ῖ

γινόμενον· κα  δη κατ' πιπροσθέτησιν λλων τιν ν,  γ ς <  σελήὶ ἤ ἐ ἄ ῶ ἢ ῆ ἢ -

νης >  άοράτου τινος  τέρου τοιούτου. Κα  δε το ς ο κείους λἢ ἢ ἑ ὶ ὧ ὺ ἰ ἀ -

λήλοις τρόπους συνθεωρητέον, κα  τ ς μα συγκυρήσεις τιν ν τι ο κὶ ὰ ἅ ῶ ὅ ὐ

δύνατον γίνεσθαι.  ν  δ  τ  ιβ  Περ  φύσεως τα τ  λέγει  κα  πρός,ἀ Ἐ ὲ ῇ ʹ ὶ ὐ ὰ ὶ

λιον  κλείπειν  σελήνης  πισκοτούσης,  σελήνην δ  το  τ ς  γ ς  σκιἥ ἐ ἐ ὲ ῦ ῆ ῆ -

άσματος, λλ  κα  κατ' ναχώρησιν. ἀ ὰ ὶ ἀ

84



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

[95] Επειδή και στη γη βλέπουμε πολλά πράγματα να φωτίζονται από το

δικό τους το φως και πολλά να φωτίζονται από το φως άλλων. Και τίπο-

τα στα ουράνια φαινόμενα δεν αντιτίθεται σε καμία από αυτές τις εξηγή-

σεις,  εάν κάποιος έχει  στη μνήμη του πάντοτε  τη μέθοδο των πολλα-

πλών αιτίων και εάν ερευνά μαζί τις υποθέσεις και τις αιτίες που είναι

σύμφωνες με αυτά,  και  εάν δεν αποβλέπει  σε ανακόλουθες εξηγήσεις

και τις διογκώνει αναίτια και έτσι καταλήγει με διαφορετικούς τρόπους σε

διαφορετικές περιπτώσεις στη μέθοδο του μοναδικού τρόπου εξήγησης. 

Η  δε  εμφάνιση  ενός  προσώπου  στη  σελήνη  μπορεί  να  οφείλε -

ται  και  στην  εναλλαγή  των  μερών της  και  στην  παρεμβολή  άλ -

λων  σωμάτων,  και  σε  καθεμία  από  πολλές  αιτίες  που  μπορεί

να παρατηρηθούν, όλες σύμφωνες με τα φαινόμενα.

[96]  Επειδή  στην  περίπτωση  όλων  των  ουρανίων  φαινομένων

αυτή  η  μέθοδος  έρευνας  δεν  πρέπει  ποτέ  να  εγκαταλείπεται,

διότι  εάν κάποιος αντιμάχεται αυτό που είναι προφανές, δεν θα

μπορέσει  ποτέ  να  απολαύσει  την  πραγματική  αταραξία.  Η

έκλειψη  του  ηλίου  και  της  σελήνης  μπορεί  να  γίνεται  από  το

σβήσιμο της φωτιάς, όπως ακριβώς το βλέπουμε να γίνεται στη

γη,  και  ακόμη  μπορεί  να  γίνεται  με  την  παρεμβολή  άλλων  σω -

μάτων,  είτε  της  γης,  είτε  της  σελήνης,  είτε  κάποιου  αοράτου

σώματος  ή άλλου σώματος  αυτού του είδους.  Και  με  αυτόν  τον

τρόπο  πρέπει  να  εξετάζουμε  μαζί  τις  αιτίες  οι  οποίες  ται -

ριάζουν  μεταξύ  τους  και  να  δεχόμαστε  ότι  δεν  είναι  αδύνατον

κάποιες  από  αυτές  να  ισχύουν  ταυτόχρονα.  [Στο  ιβ’ βιβλίο  του

Περί  φύσεως  έργου  του  λέει  ότι  η  έκλειψη  του  ηλίου  συμβαίνει

όταν  τον  επισκιάζει  η  σελήνη,  ενώ  της  σελήνης  όταν  την  επι -

σκιάζει η γη ή όταν σελήνη αποχωρεί.
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[97] Το το δ  κα  Διογένης  πικούρειος ν τ  α  τ ν πιλέκτων.ῦ ὲ ὶ ὁ Ἐ ἐ ῇ ʹ ῶ Ἐ

τι  τε  τάξις  περιόδου,  καθάπερ  νια  κα  παρ'  μ ν  τ ν  τυχόντωνἜ ἔ ὶ ἡ ῖ ῶ

γίνεται,  λαμβανέσθω· κα   θεία φύσις πρ ς τα τα μηδαμ  προσαὶ ἡ ὸ ῦ ῇ -

γέσθω, λλ' λειτούργητος διατηρείσθω κα  ν τ  πάσ  μακαριότηἀ ἀ ὶ ἐ ῇ ῃ -

τι· ς ε  το το μ  πραχθήσεται, πασα  περ  τ ν μετεώρων α τιοὡ ἰ ῦ ὴ ἅ ἡ ὶ ῶ ἰ -

λογία ματαία σται,  καθάπερ τισ ν δη γένετο ο  δυνατο  τρόπουἔ ὶ ἤ ἐ ὐ ῦ

φαψαμένοις,  ε ς  δ  τ  μάταιον  κπεσο σι  τ  καθ'  να  τρόπονἐ ἰ ὲ ὸ ἐ ῦ ῷ ἕ

μόνον ο εσθαι  γίνεσθαι  το ς  δ'  λλους  πάντας το ς  κατ  τ  νδεἴ ὺ ἄ ὺ ὰ ὸ ἐ -

χόμενον κβάλλειν ε ς τε τ  διανόητον φερομένους κα  τ  φαινόμεἐ ἴ ὸ ἀ ὶ ὰ -

να  δε  σημε α ποδέχεσθαι μ  δυναμένους συνθεωρε ν.ἃ ῖ ῖ ἀ ὴ ῖ

[98] Μήκη νυκτ ν κα  μερ ν παραλλάττοντα κα  παρ  τ  ταχείαςῶ ὶ ἡ ῶ ὶ ὰ ὸ

λίου κινήσεις γίνεσθαι κα  πάλιν βραδείας π ρ γ ς, παρ  τ  μήκηἡ ὶ ὑ ὲ ῆ ὰ ὸ

τόπων παραλλάττοντα < διιέναι > κα  < παρ  το> τόπους τιν ς πεὶ ὰ ὰ -

ραιο ν τάχιον ς κα  παρ’ μ ν  βραδύτερόν τινα θεωρε ται ***, ςῦ ὡ ὶ ἡ ῖ ἤ ῖ ὡ

κα  παρ' μ ν τινα θεωρε ται, ο ς συμφώνως δε  λέγειν π  τ ν μεὶ ἡ ῖ ῖ ἷ ῖ ἐ ὶ ῶ -

τεώρων. Ο  δ  τ  ν λαμβάνοντες το ς τε φαινομένοις μάχονται καἱ ὲ ὸ ἓ ῖ ὶ

το   δυνατ ν  νθρώπ  θεωρ σαι  διαπεπτώκασιν.  πισημασίαιῦ ᾗ ὸ ἀ ῳ ῆ Ἐ

δύνανται  γίνεσθαι  κα  κατ  συγκυρήσεις  καιρ ν,  καθάπερ  ν  το ςὶ ὰ ῶ ἐ ῖ

μφανέσι παρ' μ ν ζ οις, κα  παρ' τεροιώσεις έρος κα  μεταβοἐ ἡ ῖ ῴ ὶ ἑ ἀ ὶ -

λάς. μφότερα γ ρ τα τα ο  μάχεται το ς φαινομένοις· Ἀ ὰ ῦ ὐ ῖ
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[97]  Αυτό λέει  και  ο  Διογένης ο επικούρειος  στο α’ βιβλίο  των Επι -

λέκτων του.]ΣΧΟΛΙΟΝ Ακόμη πρέπει να εξηγούμε την κανονικότητα

της περιόδου των ουρανίων σωμάτων με τον ίδιο τρόπο που εξηγού -

με κάποια από τα φαινόμενα που συμβαίνουν στη γη. Και πρέπει να

μην αφήνουμε την θεϊκή φύση να εισέρχεται καθόλου σε αυτές εξη-

γήσεις, αλλά να την αφήνουμε ανενόχλητη και στην πλήρη της μακα -

ριότητα. Διότι εάν δεν ακολουθηθεί αυτή η αρχή, ολόκληρη η εξέταση

των αιτίων  στα  ουράνια  φαινόμενα  θα  είναι  μάταιη,  όπως ακριβώς

έχει  ήδη συμβεί σε κάποιους που δεν ακολούθησαν τη μέθοδο των

δυνατών εξηγήσεων, αλλά κατέφυγαν στον μάταιο συλλογισμό ότι τα

πράγματα  μπορούν  να  συμβαίνουν  μόνο  με  έναν  τρόπο,  και  στην

απόρριψη όλων των άλλων τρόπων που βρίσκονται  σε  αρμονία  με

αυτό που είναι δυνατό,  και κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκαν προς

αυτό που είναι αδιανόητο και στην αδυναμία να συγκρίνουν τα γήινα

φαινόμενα, τα οποία πρέπει να τα δεχθούμε μαζί ως ενδείξεις.

[98] Οι διαδοχικές εναλλαγές στη διάρκεια των νυκτών και των ημε-

ρών μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι η κίνηση του ήλιου πάνω

από τη γη γίνεται γρήγορη μετά ξανά αργή επειδή διασχίζει περιοχές

που διαφέρουν ως προς το μήκος πάνω από τη γη, ή επειδή περνά

μέσα από ορισμένες περιοχές με μεγαλύτερη ταχύτητα από κάποιες

άλλες, … όπως παρατηρούμε να συμβαίνει σε κάποια πράγματα στη

γη, με τα οποία πρέπει να είμαστε σε αρμονία όταν μιλάμε για τα ου -

ράνια  φαινόμενα.  Αλλά  αυτοί  που  δέχονται  μια  μόνn  εξήγηση  και

μάχονται ενάντια στη μαρτυρία των φαινομένων έχουν υποπέσει σε

λάθη  σχετικά  με  την  δυνατότητα  του  ανθρώπου  να  επιτύχει  την

γνώση. Σημάδια του καιρού μπορεί να συμβαίνουν οφειλόμενα στην

σύμπτωση καταστάσεων, όπως συμβαίνει με ζώα που μπορούμε να

δούμε  στη  γη,  και  ακόμη  στις  μεταβολές  και  τις  αλλαγές  στην

ατμόσφαιρα.  Γιατί  και  οι  δύο  αυτές  εξηγήσεις  δεν  αντιμάχονται  τα

φαινόμενα.
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[99] π  δ  ποίοις παρ  το το  το το τ  α τιον γίνεται ο κ στι συἐ ὶ ὲ ὰ ῦ ἢ ῦ ὸ ἴ ὐ ἔ -

νιδε ν.  Νέφη  δύναται  γίνεσθαι  κα  συνίστασθαι  κα  παρ  πιλήσειςῖ ὶ ὶ ὰ

έρος < κατ > πνευμάτων συνώσει, κα  παρ  περιπλοκ ς λληλοἀ ὰ ὶ ὰ ὰ ἀ -

ύχων  τόμων  κα  πιτηδείων  ε ς  τ  το το  τελέσαι  κα  κατ  ευἀ ὶ ἐ ἰ ὸ ῦ ὶ ὰ ῥ -

μάτων  συλλογ ν  πό  τε  γ ς  κα  δάτων·  κα  κατ'  λλους  δὴ ἀ ῆ ὶ ὑ ὶ ἄ ὲ

τρόπους πλείους α  τ ν τοιούτων συστάσεις ο κ δυνατο σι συντεἱ ῶ ὐ ἀ ῦ -

λε σθαι. δη δ' π' α τ ν  μ ν θλιβομένων,  δ  μεταβαλλόντωνῖ Ἤ ἀ ὐ ῶ ᾗ ὲ ᾗ ὲ

δατα δύναται συντελε σθαι, ὕ ῖ

[100]  τι  τε  πνευμάτων κατ  καταφορ  π  πιτηδείων τύπων καἔ ὰ ᾶ ἀ ὸ ἐ ὶ

δι'  έρος  κινουμένων,  βιαιοτέρας  παρδεύσεως  γινομένης  πό  τιἀ ἐ ἀ -

νων θροισμάτων πιτηδείων ε ς τ ς τοιαύτας πιπέμψεις. Βροντ ςἀ ἐ ἰ ὰ ἐ ὰ

νδέχεται  γίνεσθαι  κα  κατ  πνεύματος  ν  το ς  κοιλώμασι  τ ν  νεἐ ὶ ὰ ἐ ῖ ῶ -

φ ν νείλησιν,  καθάπερ ν το ς μετέροις  γγείοις,  κα  παρ  πυῶ ἀ ἐ ῖ ἡ ἀ ὶ ὰ -

ρ ς πεπνευματωμένου βόμβον ν α το ς, κα  κατ  ήξεις δ  νεφ νὸ ἐ ὐ ῖ ὶ ὰ ῥ ὲ ῶ

κα  διαστάσεις,  κα  κατ  παρατρίψεις  νεφ ν  κα  κατάξεις  π ξινὶ ὶ ὰ ῶ ὶ ῆ

ε ληφότων κρυσταλλοειδ . Κα  τ  λον κα  το το τ  μέρος πλεοναἰ ῆ ὶ ὸ ὅ ὶ ῦ ὸ -

χ ς γίνεσθαι λέγειν κκαλε ται τ  φαινόμενα.ῶ ἐ ῖ ὰ

[101] Κα  στραπα  δ' σαύτως γίνονται κατ  πλείους τρόπους· καὶ ἀ ὶ ὡ ὰ ὶ

γ ρ  κατ  παράτριψιν  κα  σύγκρουσιν  νεφ ν   πυρ ς  ποτελεστιὰ ὰ ὶ ῶ ὁ ὸ ἀ -

κ ς σχηματισμ ς ξολισθαίνων στραπ ν γενν · ὸ ὸ ἐ ἀ ὴ ᾷ
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[99] Αλλά σε ποιές περιπτώσεις οφείλονται στη μια αιτία ή στην άλλην δεν

είναι δυνατόν να το γνωρίζουμε. Τα σύννεφα μπορεί να παράγονται και να

σχηματίζονται και από τις πυκνώσεις της ατμόσφαιρας που οφείλονται στην

πίεση του ανέμου και από τη συμπλοκή ατόμων που προσκολλώνται το

ένα στο άλλο και που είναι κατάλληλα να σχηματίζουν αυτά τα σύννεφα, και

επίσης από την συγκέντρωση των ρευμάτων που προέρχονται από τη γη

και τα νερά. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους ο σχηματι-

σμός τέτοιων πραγμάτων μπορεί να μην είναι αδύνατον να πραγματοποιεί-

ται. Και από τα σύννεφα αυτά μπορεί επιπλέον να προκαλούνται βροχές

εφόσον αυτά είτε συμπιέζονται είτε μεταβάλλονται,

[100] και ακόμη από την πνοή ισχυρών ανέμων που κινούνται μέσα στην

ατμόσφαιρα από κατάλληλους τόπους, προκαλούνται πυκνές βροχές που

παράγονται από ορισμένες συσσωρεύσεις ατόμων που είναι κατάλληλες

να δημιουργήσουν τέτοιες νεροποντές. Οι βροντές είναι ενδεχόμενο να πα-

ράγονται από την πνοή του ανέμου στα κοιλώματα των νεφών, όπως συμ-

βαίνει μέσα στα δοχεία στη γη, και ακόμη από την αντήχηση της φωτιάς

μέσα σε αυτά που τη  δυναμώνει  ο άνεμος που μπαίνει  μέσα τους,  και

ακόμη από την βίαιη απόσπαση και το σκίσιμο των νεφών, ή από την τριβή

και το σπάσιμο των νεφών όταν έχουν παγώσει και έχουν λάβει τη μορφή

πάγου. Τα φαινόμενα απαιτούν να πούμε ότι αυτό το μέρος των ουρανίων

φαινομένων, όπως ακριβώς το σύνολό τους, μπορούν να γίνονται με πολ-

λούς τρόπους.

[101] Και οι αστραπές ομοίως δημιουργούνται με πολλούς τρόπους, γιατί

τόσο από την τριβή όσο και από τη σύγκρουση των νεφών μεταξύ τους, ο

σχηματισμός  των  ατόμων  που  παράγει  φωτιά  ξεγλιστρά  και  γεννά  την

αστραπή, καθώς επίσης και από βίαιο τίναγμα έξω από τα σύννεφα των

κατάλληλων σωμάτων εξαιτίας του ανέμου, δημιουργείται αυτή η λάμψη, 
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κα  κατ'  κριπισμ ν  κ  τ ν  νεφ ν  π  πνευμάτων  τ ν  τοιούτωνὶ ἐ ὸ ἐ ῶ ῶ ὑ ὸ ῶ

σωμάτων   τ ν  λαμπηδόνα  ταύτην  παρασκευάζει,  κα  κατ'  κπιαἃ ὴ ὶ ἐ -

σμόν,  θλίψεως  τ ν  νεφ ν  γινομένης,  ε θ'  π'  λλήλων  ε θ'  πῶ ῶ ἴ ὑ ἀ ἴ ὑ ὸ

πνευμάτων·  κα  κατ'  μπερίληψιν  δ  το  π  τ ν  στρων  κατεὶ ἐ ὲ ῦ ἀ ὸ ῶ ἄ -

σπαρμένου φωτός,  ε τα συνελαυνομένου π  τ ς  κινήσεως νεφ νἶ ὑ ὸ ῆ ῶ

τε κα  πνευμάτων κα  διεκπίπτοντος δι  τ ν νεφ ν·  κατ  διήθηὶ ὶ ὰ ῶ ῶ ἢ ὰ -

σιν  <δι > τ ν  νεφ ν το  λεπτομερεστάτου φωτός,   π  το  πυὰ ῶ ῶ ῦ ᾖ ἀ ὸ ῦ -

ρ ς νέφη συνεφλέχθαι τ ς βροντ ς ποτελε σθαι κα  κατ  τ ν τοὸ ὰ ὰ ἀ ῖ ὶ ὰ ὴ -

ύτου κίνησιν· κα  κατ  τ ν το  πνεύματος κπύρωσιν τ ν γινομένηνὶ ὰ ὴ ῦ ἐ ὴ

διά τε συντονίαν φορ ς κα  δι  σφοδρ ν κατείλησιν·ᾶ ὶ ὰ ὰ

[102] κα  κατ  ήξεις δ  νεφ ν π  πνευμάτων κπτωσίν τε πυρ ς ποὶ ὰ ῥ ὲ ῶ ὑ ὸ ἔ ὸ ἀ -

τελεστικ ν τόμων κα  τ  τ ς  στραπ ς φάντασμα ποτελουσ ν.  Καῶ ἀ ὶ ὸ ῆ ἀ ῆ ἀ ῶ ὶ

κατ' λλους δ  πλείους τρόπους δίως σται καθορ ν χόμενον ε  τ νἄ ὲ ῥᾳ ἔ ᾶ ἐ ἀ ὶ ῶ

φαινομένων κα  τ  τούτοις μοιον δυνάμενον συνθεωρε ν.  ὶ ὸ ὅ ῖ  Προτερε  δῖ ὲ

στραπ  βροντ ς ν τοι δέ τινι περιστάσει νεφ ν κα  δι  τ  μα τ  τἀ ὴ ῆ ἐ ᾷ ῶ ὶ ὰ ὸ ἅ ῷ ὸ

πνε μα μπίπτειν ξωθε σθαι τ ν στραπ ς ποτελεστικ ν σχηματισμόν,ῦ ἐ ἐ ῖ ὸ ἀ ῆ ἀ ὸ

στερον δ  τ  πνε μα νειλούμενον τ ν βόμβον ποτελε ν το τον· καὕ ὲ ὸ ῦ ἀ ὸ ἀ ῖ ῦ ὶ

κατ' μπτωσιν δ  μφοτέρων μα, τ  τάχει συντονωτέρ  κεχρ σθαι πρ ςἔ ὲ ἀ ἅ ῷ ῳ ῆ ὸ

μ ς τ ν στραπήν,ἡ ᾶ ὴ ἀ

[103] στερε ν δ  τ ν βροντήν, καθάπερ π' νίων ξ ποστήματος θεωὑ ῖ ὲ ὴ ἐ ἐ ἐ ἀ -

ρουμένων κα  πληγάς τινας ποιουμένων.  Κεραυνο ς νδέχεται  γίνεσθαιὶ ὺ ἐ

κα  κατ  πλείονας  πνευμάτων συλλογ ς  κα  κατείλησιν  σχυράν τε  κὶ ὰ ὰ ὶ ἰ ἐ -

πύρωσιν·  κα  κατάρρηξιν  μέρους κα  κπτωσιν  σχυροτέραν α το  πὶ ὶ ἔ ἰ ὐ ῦ ἐ ὶ

το ς κάτω τόπους, τ ς ήξεως γινομένης δι  τ  το ς ξ ς τόπους πυκνοὺ ῆ ῥ ὰ ὸ ὺ ἑ ῆ -

τέρους ε ναι δι  πίλησιν νεφ ν· ἶ ὰ ῶ
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καθώς επίσης και από συμπίεση, όταν τα σύννεφα συνθλίβονται είτε το ένα

με το άλλο είτε από τον άνεμο, και επίσης από το διεσπαρμένο φως των

άστρων που  απορροφάται  από τα  νέφη  και  συγκεντρώνεται  από αυτά,

εξαιτίας της κίνησης των νεφών και αυτής του ανέμου, και πέφτει στη συ-

νέχεια από τα νέφη, ή ακόμη φως που αποτελείται από πολύ λεπτά σωμα-

τίδια μπορεί να διηθείται μέσα από τα σύννεφα, απ’ όπου ένεκα της φωτιάς

συμφλέγονται τα νέφη και δημιουργούνται οι βροντές, από την κίνησή της.

Και ακόμη από την πύρωση του αέρα που γίνεται λόγω της έντασης της κί-

νησης και της σφοδρής περιδίνησης,

[102] και επίσης από το σκίσιμο των νεφών από τον αέρα και με την πτώση

των ατόμων που παράγουν τη  φωτιά και  προκαλούν την  εμφάνιση της

αστραπής. Και θα είναι εύκολο να παρατηρήσουμε αυτό καθαρά ακολου-

θώντας πολλές άλλες μεθόδους, εάν στηριζόμαστε πάντοτε στα φαινόμενα,

και εάν είμαστε ικανοί να εξετάζουμε μαζί κάθε τι που είναι όμοιο με αυτά.

Προηγείται δε η αστραπή από τη βροντή σε έναν τέτοιο σχηματισμό νε-

φών, είτε επειδή τη στιγμή που ο άνεμος ορμά μέσα, εξωθείται ο σχηματι-

σμός των ατόμων που γεννούν την αστραπή, αλλά στη συνέχεια ο άνεμος

στριφογυρίζει (στα κοιλώματα) και παράγει θόρυβο. Είτε επειδή και τα δύο

προκύπτουν την ίδια στιγμή, αλλά η αστραπή κινείται με μεγαλύτερη ταχύ-

τητα προς εμάς,

[103] ενώ η βροντή έπεται, όπως στην περίπτωση κάποιων σωμάτων που

τα βλέπουμε από απόσταση και παράγουν ήχους. Οι κεραυνοί είναι ενδε-

χόμενο να οφείλονται στις πολλές συγκεντρώσεις ανέμων, οι οποίοι περιδι-

νίζονται ισχυρά και αναφλέγονται και τότε ένα μέρος τους αποσπάται και ξε-

χύνεται βίαια προς τις κάτω περιοχές. Αυτή η απόσπαση συμβαίνει επειδή

οι γειτονικές περιοχές γίνονται όλο και πυκνότερες λόγω της συμπυκνώσε-

ως των νεφών.
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κα  κατ' α τ ν δ  τ ν το  πυρ ς κπτωσιν νειλουμένου, καθ  κα  βροὶ ὐ ὴ ὲ ὴ ῦ ὸ ἔ ἀ ὰ ὶ -

ντ ν νδέχεται γίνεσθαι,  πλείονος γενομένου κα  πνευματωθέντος σχυὴ ἐ ὶ ἰ -

ρότερον κα  ήξαντος τ  νέφος δι  τ  μ  δύνασθαι  ποχωρε ν ε ς τὶ ῥ ὸ ὰ ὸ ὴ ὑ ῖ ἰ ὰ

ξ ς, τ  πίλησιν γίνεσθαι τ  μ ν πολ  πρ ς ρος τι ψηλόν, ν  μάλιἑ ῆ ῷ ὸ ὲ ὺ ὸ ὄ ὑ ἐ ᾧ -

στα κεραυνο  πίπτουσιν ε  πρ ς λληλα.ὶ ἀ ὶ ὸ ἄ

104] Κα  κατ' λλους δ  τρόπους πλείονας νδέχεται κεραυνο ς ποτελεὶ ἄ ὲ ἐ ὺ ἀ -

σθαι· μόνον  μ θος πέστω· πέσται δ  άν τις καλ ς το ς φαινομένοιςῖ ὁ ῦ ἀ ἀ ὲ ἐ ῶ ῖ

κολουθ ν περ  τ ν φαν ν σημει ται. Πρηστ ρας νδέχεται γίνεσθαιἀ ῶ ὶ ῶ ἀ ῶ ῶ ῆ ἐ

κα  κατ  κάθεσιν νέφους ε ς το ς κάτω τόπους στυλοειδ ς π  πνεύμαὶ ὰ ἰ ὺ ῶ ὑ ὸ -

τος θρόου σθέντος κα  δι  το  πνεύματος πολλο  φερομένου, μα καἀ ὠ ὶ ὰ ῦ ῦ ἅ ὶ

τ  νέφος ε ς τ  πλάγιον θο ντος το  κτ ς  πνεύματος·  κα  κατ  πεὸ ἰ ὸ ὠ ῦ ῦ ἐ ὸ ὶ ὰ -

ρίστασιν δ  πνεύματος ε ς κύκλον, έρος τιν ς πισυνωθουμένου νωθεν·ὲ ἰ ἀ ὸ ἐ ἄ

κα  ύσεως πολλ ς πνευμάτων γενομένης κα  ο  δυναμένης ε ς τ  πλάγιαὶ ῥ ῆ ὶ ὐ ἰ ὰ

διαρρυ ναι δι  τ ν πέριξ το  έρος πίλησιν.ῆ ὰ ὴ ῦ ἀ

[105] Κα  ως μ ν γ ς το  πρηστ ρος καθιεμένου στρόβιλοι γίνονται, ςὶ ἕ ὲ ῆ ῦ ῆ ὡ

ν κα   πογέννησις κατ  τ ν κίνησιν το  πνεύματος γίνηται· ως δ  θαἂ ὶ ἡ ἀ ὰ ὴ ῦ ἕ ὲ -

λάττης δ νοι ποτελο νται. Σεισμο ς νδέχεται γίνεσθαι κα  κατ  πνεύμαῖ ἀ ῦ ὺ ἐ ὶ ὰ -

τος ν τ  γ  πόληψιν κα  παρ  μικρο ς γκους α τ ς παράθεσιν κα  συἐ ῇ ῇ ἀ ὶ ὰ ὺ ὄ ὐ ῆ ὶ -

νεχ  κίνησιν,  τ ν κράδανσιν τ  γ  παρασκευάζει. Κα  τ  πνε μα το το ῆ ὃ ὴ ῇ ῇ ὶ ὸ ῦ ῦ ἢ

ξωθεν μπεριλαμβάνει < > κ το  πίπτειν ε σω δάφη ε ς ντροειδε ςἔ ἐ ἢ ἐ ῦ ἴ ἐ ἰ ἀ ῖ

τόπους τ ς γ ς κπνευματο ντα τ ν πειλημμένον έρα. ῆ ῆ ἐ ῦ ὸ ἐ ἀ
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Οι κεραυνοί ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα του ξεσπάσματος της περιδι-

νούμενης φωτιάς, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να παράγεται η βροντή,

όταν η φωτιά γίνει πολύ μεγάλη και εξωθείται πολύ βίαια από τον άνεμο και

έτσι ξεχύνεται από το νέφος, επειδή δεν μπορεί να υποχωρήσει στις γειτο-

νικές περιοχές εξαιτίας της συνεχούς συγκέντρωσης των νεφών του ενός

πάνω στο άλλο,  και  η μεγαλύτερη συγκέντρωση γίνεται  πάνω από ένα

ψηλό βουνό,όπου και πέφτουν οι περισσότεροι κεραυνοί.

[104] Και είναι ενδεχόμενο οι κεραυνοί να προκαλούνται και με πολλούς άλ-

λους τρόπους. Μόνο η μυθολογική εξήγηση πρέπει να αποκλειστεί, και θα

αποκλειστεί ο μύθος όταν κανείς ακολουθεί καλά τα φαινόμενα και με βάση

αυτά ερμηνεύει τα άδηλα. Οι κυκλώνες είναι ενδεχόμενο να γίνονται από

την κάθοδο νέφους προς τα κατώτερα μέρη με τη μορφή στύλου, επειδή

ωθείται από τον άνεμο που έχει συσσωρευτεί μέσα σε αυτό και μεταφέρε-

ται από την βιαιότητα του ανέμου, ενώ ταυτόχρονα ο εξωτερικός άνεμος το

ωθεί  πλάγια.  Επίσης  είναι  ενδεχόμενο  να  προκύπτουν  από άνεμο  που

πνέει κυκλικά, ενώ ταυτόχρονα κάποιος άνεμος το συνωθεί εκ των άνω. Ή

μπορεί να προκύπτουν όταν σχηματίζεται ισχυρό ρεύμα ανέμων που δεν

μπορεί  να  περάσει  στα  πλάγια  εξαιτίας  της  μεγάλης  συμπύκνωσης του

γύρω αέρα.

[105] Και όταν ο κυκλώνας κατεβαίνει μέχρι τη γη, σχηματίζονται ανεμο-

στρόβιλοι σύμφωνα με την κίνηση του ανέμου που τους δημιουργεί, όταν

δε κατεβαίνει μέχρι τη θάλασσα δημιουργούνται σίφουνες. Σεισμοί είναι εν-

δεχόμενο να γίνονται και εξαιτίας του αέρα που έχει εγκλωβιστεί μέσα στη

γη, έτσι ώστε η γη μετατοπίζεται σε μικρούς όγκους και δονείται συνεχώς

και αυτό προκαλεί τους κραδασμούς της γης. Και ο άνεμος αυτός είτε ει-

σέρχεται από μόνος του απέξω, είτε επειδή όγκοι εδάφους πέφτουν μέσα

σε υπόγειες σπηλιές και ο αέρας που είναι εγκλωβισμένος σε αυτές μετα-

τρέπεται σε άνεμο. 
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<Κα > κατ' α τ ν δ  τ ν διάδοσιν τ ς κινήσεως κ τ ν πτώσεων δαφ νὶ ὐ ὴ ὲ ὴ ῆ ἐ ῶ ἐ ῶ

πολλ ν κα  πάλιν νταπόδοσιν, ταν πυκνώμασι σφοδροτέροις τ ς γ ςῶ ὶ ἀ ὅ ῆ ῆ

παντήσ , νδέχεται σεισμο ς ποτελε σθαι.  ἀ ῃ ἐ ὺ ἀ ῖ

[106] Κα  κατ'  λλους δ  πλείους τρόπους τ ς κινήσεις ταύτας τ ς γ ςὶ ἄ ὲ ὰ ῆ ῆ

γίνεσθαι. *** Τ  δ  πνεύματα συμβαίνει γίνεσθαι κατ  χρόνον λλοφυλίαςὰ ὲ ὰ ἀ

τιν ς ε  κα  κατ  μικρ ν παρεισδυομένης, κα  καθ' δατος φθόνου συλὸ ἀ ὶ ὶ ὰ ὸ ὶ ὕ ἀ -

λογήν· τ  δ  λοιπ  πνεύματα γίνεται κα  λίγων πεσόντων ε ς τ  πολλὰ ὲ ὰ ὶ ὀ ἰ ὰ ὰ

κοιλώματα,  διαδόσεως  τούτων  γινομένης.  Χάλαζα  συντελε ται  κα  κατῖ ὶ ὰ

π ξιν σχυροτέραν, πάντοθεν δ  πνευματωδ ν περίστασίν τινων κα  καῆ ἰ ὲ ῶ ὶ -

ταμέρισιν· κα  <κατ > π ξιν μετριωτέραν δατοειδ ν τινων, <κα > μοὶ ὰ ῆ ὑ ῶ ὶ ὁ ῦ

ξιν, μα τήν τε σύνωσιν α τ ν ποιουμένην κα  τ ν διάρρηξιν πρ ς τῥῆ ἅ ὐ ῶ ὶ ὴ ὸ ὸ

κατ  μέρη  συνίστασθαι  πηγνύμενα  κα  κατ  θροότητα.  ὰ ὶ ὰ ἀ

[107]   δ  περιφέρεια  ο κ  δυνάτως  μ ν  χει  γίνεσθαι  πάντοθεν  τ νἩ ὲ ὐ ἀ ὲ ἔ ῶ

κρων ποτηκομένων κα  ν  τ  συστάσει  πάντοθεν,  ς  λέγεται,  κατἄ ἀ ὶ ἐ ῇ ὡ ὰ

μέρη μαλ ς περιισταμένων ε τε δατοειδ ν τινων ε τε πνευματωδ ν. Χιὁ ῶ ἴ ὑ ῶ ἴ ῶ -

όνα δ' νδέχεται συντελε σθαι κα  δατος λεπτο  κχεομένου κ τ ν νεἐ ῖ ὶ ὕ ῦ ἐ ἐ ῶ -

φ ν δι  πόρων συμμετρίας κα  θλίψεις πιτηδείων νεφ ν ε  π  πνεῶ ὰ ὶ ἐ ῶ ἀ ὶ ὑ ὸ -

ύματος  σφοδράς,  ε τα  τούτου  π ξιν  ν  τ  φορ  λαμβάνοντος  διά  τιναἶ ῆ ἐ ῇ ᾷ

σχυρ ν ν το ς κατωτέρω τόποις τ ν νεφ ν ψυχρασίας περίστασιν. Καἰ ὰ ἐ ῖ ῶ ῶ ὶ

κατ  π ξιν δ' ν το ς νέφεσιν μαλ  ραιότητα χουσι τοιαύτη πρόεσις κὰ ῆ ἐ ῖ ὁ ῆ ἀ ἔ ἐ

τ ν νεφ ν γίνοιτο ν πρ ς λληλα θλιβομένων δατοειδ ν κα  συμπαραῶ ῶ ἂ ὸ ἄ ὑ ῶ ὶ -

κειμένων·  ο ονε  σύνωσιν ποιούμενα χάλαζαν ποτελε ,  μάλιστα γίνεἃ ἱ ὶ ἀ ῖ ὃ -

ται ν τ  ρι. ἐ ῷ ἀὲ
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Και ακόμη, σεισμοί μπορεί να συμβαίνουν από την ίδια τη διάδοση της κί-

νησης που προκύπτει από την πτώση πολλών τέτοιων όγκων εδάφους και

την επιστροφή του κραδασμού, όταν η πρώτη κίνηση συναντά πυκνότερα

και σκληρότερα στρώματα εδάφους.

[106] Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι τρόποι με τους οποίους αυτές οι κινή-

σεις της γης μπορεί να προκαλούνται. [….] Οι δε άνεμοι αυτοί είναι ενδε-

χόμενο να γίνονται όταν κατά καιρούς κάποιες ξένες ύλες συνεχώς και σιγά

σιγά περνούν μέσα στον αέρα, ή να γίνονται από την συγκέντρωση με-

γάλης ποσότητας ύδατος. Οι άλλοι άνεμοι σχηματίζονται όταν λίγα ρεύματα

αέρα πέσουν σε πολλά κοιλώματα της γης και έτσι προκαλείται η διάδοση

τους. Το χαλάζι δημιουργείται από την ισχυρότερη πήξη, όταν κάποια σω-

ματίδια ανέμου έρχονται από όλες τις κατευθύνσεις αρχικά συνενώνονται

και κατόπιν διαχωρίζονται σε μέρη, και επίσης δημιουργείται από την με-

τριότερη πήξη ορισμένων υδατίνων σωματιδίων και την ταυτόχρονη διαίρε-

ση τους, που προκαλεί την ίδια στιγμή την συνένωση και την διάσπασή

τους, έτσι ώστε να προσκολλώνται μαζί καθώς παγώνουν κατά τμήματα

καθώς επίσης και στο σύνολό τους.

[107]  Το σφαιρικό σχήμα τους δεν είναι  αδύνατον να οφείλεται  μεν στο

λιώσιμο των άκρων τους από όλα τα μέρη, είτε επειδή κατά τη συμπύκνω-

σή τους, περιβάλλονται ομαλά από όλα τα μέρη, όπως λένε, κατά τμήματα,

από σωματίδια είτε αέρια είτε υδάτινα. Το χιόνι είναι ενδεχόμενο να σχημα-

τίζεται όταν λεπτά σωματίδια βροχής χύνονται από τα νέφη εξαιτίας της

ύπαρξης πόρων κατάλληλου σχήματος και από την ισχυρή και σταθερή πί-

εση από τους ανέμους στα κατάλληλα νέφη. Και τότε το νερό παγώνει κατά

την κάθοδό του εξαιτίας κάποιας ισχυρής ψύξης που βρίσκεται στις περιο-

χές κάτω από τα σύννεφα. Και ακόμη εξαιτίας της πήξης μέσα στα σύννεφα

που παρουσιάζουν κανονική και αραιή πυκνότητα, μπορεί να προκύψει μια

πτώση αυτού του είδους από υδάτινα σύννεφα που βρίσκονται το ένα δί-

πλα στο άλλο και τρίβονται μεταξύ τους: επειδή παράγουν χαλάζι προκα-

λώντας πήξη, μια διαδικασία πολύ συχνή στην ατμόσφαιρα.
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[108] Κα  κατ  τρ ψιν δ  νεφ ν π ξιν ε ληφότων πόπαλσιν ν λαμβάνοιὶ ὰ ῖ ὲ ῶ ῆ ἰ ἀ ἂ

τ  τ ς χιόνος το το θροισμα. Κα  κατ' λλους δ  τρόπους νδέχεται χιὸ ῆ ῦ ἄ ὶ ἄ ὲ ἐ -

όνα συντελε σθαι. Δρόσος συντελε ται κα  κατ  σύνοδον πρ ς λληλα κῖ ῖ ὶ ὰ ὸ ἄ ἐ

το  έρος τ ν τοιούτων,  τ ς τοιαύτης γρασίας ποτελεστικ  γίνεται·ῦ ἀ ῶ ἃ ῆ ὑ ἀ ὰ

κα  κατά φορ ν δ   π  νοτερ ν τόπων  δατα κεκτημένων, ν ο οιςὶ ὰ ὲ ἢ ἀ ὸ ῶ ἢ ὕ ἐ ἵ

τόποις μάλιστα δρόσος συντελε ται, ε τα σύνοδον τούτων ε ς τ  α τ  λαῖ ἶ ἰ ὸ ὐ ὸ -

βόντων κα  ποτέλεσιν γρασίας κα  πάλιν φορ ν π  το ς κάτω τόπους,ὶ ἀ ὑ ὶ ὰ ἐ ὶ ὺ

καθάπερ μοίως κα  παρ'  μ ν π  πλειόνων τοια τά τινα < θεωρε ται.ὁ ὶ ἡ ῖ ἐ ὶ ῦ ῖ

[109] Κα  πάχνη δ  μεταβαλλομένων > συντελε ται τ ν δρόσων, τοιούτωνὶ ὲ ῖ ῶ

τιν ν  π ξίν  τινα  ποι ν  λαβόντων  δι  περίστασίν  τινα  έρος  ψυχρο .ῶ ῆ ὰ ὰ ἀ ῦ

Κρύσταλλος συντελε ται  κα  κατ'  κθλιψιν  μ ν το  περιφερο ς σχηματιῖ ὶ ἔ ὲ ῦ ῦ -

σμο  κ το  δατος, σύνωσιν δ  τ ν σκαλην ν κα  ξυγωνίων τ ν ν τῦ ἐ ῦ ὕ ὲ ῶ ῶ ὶ ὀ ῶ ἐ ῷ

δατι παρχόντων· κα  κατ  ξωθεν δ  τ ν τοιούτων πρόσκρισιν,  συνεὕ ὑ ὶ ὰ ἔ ὲ ῶ ἃ -

λασθέντα π ξιν τ  δατι παρεσκεύασε, ποσ  τ ν περιφερ ν κθλίψαντα.ῆ ῷ ὕ ὰ ῶ ῶ ἐ

ρις γίνεται κατ  πρόσκρισιν το  λίου πρ ς έρα δατοειδ ·  κατ  σύμἾ ὰ ῦ ἡ ὸ ἀ ὑ ῆ ἢ ὰ -

φυσιν δίαν το  τε φωτ ς κα  το  έρος,  τ  τ ν χρωμάτων τούτων διἰ ῦ ὸ ὶ ῦ ἀ ἣ ὰ ῶ ἰ -

ώματα ποιήσει ε τε πάντα ε τε μονοειδ ς· φ' ο  πάλιν πολάμποντος τἴ ἴ ῶ ἀ ὗ ἀ ὰ

μορο ντα  το  έρος  χρ σιν  τοιαύτην  λήψεται  ο αν  θεωρο μεν,  κατὁ ῦ ῦ ἀ ῶ ἵ ῦ ὰ

πρόσλαμψιν πρ ς τ  μέρη. ὸ ὰ

110] Τ  δ  τ ς περιφερείας το το φάντασμα γίνεται δι  τ  τ  διάστημαὸ ὲ ῆ ῦ ὰ ὸ ὸ

πάντοθεν σον π  τ ς ψεως θεωρε σθαι,  σύνωσιν τοιαύτην λαμβαἴ ὑ ὸ ῆ ὄ ῖ ἢ -

νουσ ν τ ν ν τ  έρι τόμων  ν το ς νέφεσιν π  το  α το  έροςῶ ῶ ἐ ῷ ἀ ἀ ἢ ἐ ῖ ἀ ὸ ῦ ὐ ῦ ἀ

ποφερομένων περιφέρειάν τινα καθίεσθαι τ ν σύγκρισιν ταύτην. ἀ ὴ
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[108] Και ακόμη λόγω της τριβής των παγωμένων νεφών, μπορεί να ξεπη-

δήσει αυτή η συσσώρευση του χιονιού. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι

με τους οποίους μπορεί να σχηματισθεί χιόνι. Δρόσος δημιουργείται από τη

συγκέντρωση αυτού του είδους των σωματιδίων του αέρα, τα οποία είναι

ικανά να δημιουργήσουν αυτή την υγρασία, και ακόμη όταν σωματίδια ανυ-

ψώνονται από υγρές περιοχές ή από περιοχές που περιέχουν νερό, στις

οποίες δημιουργείται πολύ φυσικά δρόσος, και κατόπιν συγκεντρώνονται

και δημιουργούν υγρασία, και στη συνέχεια πέφτουν ξανά κάτω στο έδα-

φος, όπως συχνά παρατηρούμε να γίνεται και σε πολλά φαινόμενα στη γη. 

[109] (Και η πάχνη όμως δημιουργείται από μεταβολή) των σωματιδίων της

δρόσου, όταν τα σωματίδια που περιγράψαμε υφίστανται ένα συγκεκριμένο

είδος συμπύκνωσης λόγω γειτνίασης ψυχρού αέρα. Και ο πάγος δημιουρ-

γείται από την αποβολή από το νερό σωματιδίων που έχουν στρογγυλό

σχήμα, και με την συνένωση των σκαληνών και οξυγωνίων σωματιδίων

που υπάρχουν ήδη στο νερό. Δημιουργείται και από την εξωτερική επαύξη-

ση των σωματιδίων αυτού του είδους, τα οποία αφού συνενώνονται δη-

μιουργούν πήξη στο νερό, αφού αποβάλουν πολλά από τα στρογγυλά σω-

ματίδια. Το ουράνιο τόξο δημιουργείται από την πτώση του ηλιακού φωτός

πάνω σε αέρα που εμπεριέχει νερό, ή ακόμη από κάποια ιδιόμορφη ανάμι-

ξη του φωτός και του αέρα, ανάμιξη που μπορεί να παράγει τα ιδιαίτερα χα-

ρακτηριστικά αυτών των χρωμάτων είτε όλων μαζί είτε καθενός ξεχωριστά.

Από αυτό το φως πάλι καθώς αντανακλάται ξανά στις γειτονικές περιοχές

του αέρα, μπορεί να πάρει την απόχρωση την οποίαν βλέπουμε, κατά την

αντανάκλαση του φωτός πάνω στα

[110] διάφορα μέρη του. Η εμφάνιση του κυκλικού του σχήματος οφείλεται

στο γεγονός ότι η απόσταση ανάμεσα σε όλα του τα σημεία και το μάτι μας

είναι παντού η ίδια, ή ακόμη επειδή τα άτομα στον αέρα ή αυτά στα σύννε-

φα τα οποία προκύπτουν από τον ίδιο τον αέρα, ενώνονται κατά τέτοιον

τρόπο έτσι ώστε ο συνδυασμός αυτός μας δίνει την εμφάνιση του κυκλικού

σχήματος. 
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λως περ  τ ν σελήνην γίνεται κα  πάντοθεν έρος προσφερομένου πρ ςἍ ὶ ὴ ὶ ἀ ὸ

τ ν σελήνην  τ  π' α τ ς εύματα ποφερόμενα μαλ ς ναστέλλοὴ ἢ ὰ ἀ ὐ ῆ ῥ ἀ ὁ ῶ ἀ -

ντος π  τοσο τον φ' σον κύκλ  περιστ σαι τ  νεφοειδ ς το το κα  μἐ ὶ ῦ ἐ ὅ ῳ ῆ ὸ ὲ ῦ ὶ ὴ

τ  παράπαν διακρ ναι,  κα  τ ν πέριξ έρα α τ ς ναστέλλοντος συμὸ ῖ ἢ ὶ ὸ ἀ ὐ ῆ ἀ -

μέτρως πάντοθεν ε ς τ  περιφερ ς τ  περ  α τ ν κα  παχυμερ ς περιἰ ὸ ὲ ὸ ὶ ὐ ὴ ὶ ὲ -

στ σαι.  ῆ

[111]  γίνεται κατ  μέρη τιν  τοι ξωθεν βιασαμένου τιν ς εύματος Ὃ ὰ ὰ ἤ ἔ ὸ ῥ ἢ

τ ς θερμασίας πιτηδείως πόρων πιλαμβανομένης ε ς τ  το το περῆ ἐ ἐ ἰ ὸ ῦ ἀ -

γάσασθαι. Κομ ται στέρες γίνονται τοι πυρ ς ν τόποις τισ  δι  χρόνωνῆ ἀ ἤ ὸ ἐ ὶ ὰ

τιν ν ν το ς μετεώροις συντρεφομένου περιστάσεως γινομένης,  δίανῶ ἐ ῖ ἢ ἰ

τιν  κίνησιν δι  χρόνων το  ο ρανο  σχοντος π ρ μ ς, στε τ  τοιαὰ ὰ ῦ ὐ ῦ ἴ ὑ ὲ ἡ ᾶ ὥ ὰ -

τα στρα ναφαν ναι,  α τ  ν χρόνοις τισ ν ρμ σαι διά τινα περίσταῦ ἄ ἀ ῆ ἢ ὐ ὰ ἐ ὶ ὁ ῆ -

σιν  κα  ε ς το ς καθ'  μ ς τόπους λθε ν κα  κφαν  γενέσθαι·  τήν τεὶ ἰ ὺ ἡ ᾶ ἐ ῖ ὶ ἐ ῆ

φάνισιν τούτων γίνεσθαι παρ  τ ς ντικειμένας ταύταις α τίας.ἀ ὰ ὰ ἀ ἰ

[112] Τιν  στρα στρέφεται α το   συμβαίνει ο  μόνον τ  τ  μέρος τοὰ ἄ ὐ ῦ ὃ ὐ ῷ ὸ -

το το  κόσμου στάναι περ   τ  λοιπ ν στρέφεται καθάπερ τινές φασιν,ῦ ῦ ἑ ὶ ὃ ὸ ὸ

λλ  κα  τ  δίνην έρος γκυκλον α τ  περιεστάναι,  κωλυτικ  γίνεταιἀ ὰ ὶ ῷ ἀ ἔ ὐ ῷ ἣ ὴ

το  περιπολε ν, ς κα  τ  λλα·  κα  δι  τ  ξ ς μ ν α το ς λην πιτηῦ ῖ ὡ ὶ ὰ ἄ ἢ ὶ ὰ ὸ ἑ ῆ ὲ ὐ ῖ ὕ ἐ -

δείαν μ  ε ναι, ν δ  τούτ  τ  τόπ  ν  κείμενα θεωρε ται. Κα  κατ' λὴ ἶ ἐ ὲ ῳ ῷ ῳ ἐ ᾧ ῖ ὶ ἄ -

λους δ  πλείονας τρόπους το το δυνατ ν συντελε σθαι, άν τις δύνηται τὲ ῦ ὸ ῖ ἐ ὸ

σύμφωνον το ς φαινομένοις συλλογίζεσθαι. Τιν  τ ν στρων πλαν σθαι,ῖ ὰ ῶ ἄ ᾶ

ε  ο τω τα ς κινήσεσι χρώμενα συμβαίνει,ἰ ὕ ῖ
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Το στεφάνι γύρο από τη σελήνη δημιουργείται είτε όταν ο αέρας κινείται

προς τη σελήνη από όλες τις  πλευρές,  είτε  όταν ο αέρας παρεμποδίζει

ομοιόμορφα τα ρεύματα από τη σελήνη ώστε δημιουργεί γύρο από αυτά το

νεφελώδες αυτό στεφάνι χωρίς να διαχωρίζεται από τη σελήνη, ή ακόμη

όταν παρεμποδίζει τον αέρα γύρο από τη σελήνη ομοιόμορφα απ’ όλες τις

πλευρές, έτσι ώστε να σχηματίσει αυτό το οποίο την περιβάλλει κυκλικά

[111] και με πυκνή υφή. Το στεφάνι δημιουργείται μερικώς μόνο, είτε επειδή

ένα βίαιο ρεύμα απ’ έξω σπρώχνει τον αέρα είτε επειδή η θερμότητα εμπο-

δίζει τα περάσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγεται αυτό το φαινόμενο.

Οι κομήτες δημιουργούνται είτε όταν φωτιά συγκεντρώνεται σε κάποιες πε-

ριοχές  και  σε  κάποιες  χρονικές  στιγμές  στον  ουρανό,  επειδή  συμβαίνει

κάποια συγκέντρωση υλικού, είτε όταν σε κάποιες χρονικές στιγμές ο ουρα-

νός από πάνω μας έχει κάποιες ιδιαίτερες κινήσεις, έτσι ώστε τα άστρα αυ-

τού του είδους να φαίνονται, είτε όταν αυτά τα ίδια τα άστρα σε συγκεκρι-

μένες χρονικές στιγμές αρχίζουν να κινούνται εξαιτίας κάποιας περίστασης

και φτάνουν σε περιοχές όπου γίνονται ορατά. Και η εξαφάνιση τους γίνεται

από τις αντίθετές αιτίες.

[112] Μερικά άστρα περιστρέφονται στην ίδια θέση, κάτι που συμβαίνει όχι

μόνο επειδή αυτό το μέρος του κόσμου μένει πάντοτε σταθερό και γύρο

από αυτό όλο το υπόλοιπο περιστρέφεται, όπως λένε μερικοί, αλλά επίσης

επειδή μια δίνη αέρα σχηματίζει έναν δακτύλιο γύρο από αυτό, που εμπο-

δίζει την κ περιφορά τους, όπως κάνουν τα άλλα άστρα: ή ακόμη επειδή

δεν υπάρχει γι’ αυτά η αναγκαία καύσιμη ύλη, αλλά μόνο σε αυτή τη θέση

στην οποίαν τα βλέπουμε να στέκονται. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι

με τους οποίους μπορεί να συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, εάν κάποιος μπο-

ρεί να συλλογίζεται σύμφωνα με τα φαινόμενα. Το ότι μερικά άστρα πρέπει

να περιφέρονται στην τροχιά τους, εάν αυτή είναι η πραγματική τους κίνη-

ση,
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113] τιν  δ  μ  <ο τω> κινε σθαι νδέχεται μ ν κα  παρ  τ  κύκλ  κινοὰ ὲ ὴ ὕ ῖ ἐ ὲ ὶ ὰ ὸ ῳ -

ύμενα ξ ρχ ς ο τω κατηναγκάσθαι, στε τ  μ ν κατ  τ ν α τ ν δίνηνἐ ἀ ῆ ὕ ὥ ὰ ὲ ὰ ὴ ὐ ὴ

φέρεσθαι μαλ ν ο σαν, τ  δ  κατ  τ ν μα τισ ν νωμαλίαις χρωμένην·ὁ ὴ ὖ ὰ ὲ ὰ ὴ ἅ ὶ ἀ

νδέχεται δ  κα  καθ' ο ς τόπους φέρεται ο  μ ν παρεκτάσεις έρος ε ναιἐ ὲ ὶ ὓ ὗ ὲ ἀ ἶ

μαλ ς π  τ  α τ  συνωθούσας κατ  τ  ξ ς μαλ ς τε κκαούσας, οὁ ὰ ἐ ὶ ὸ ὐ ὸ ὰ ὸ ἑ ῆ ὁ ῶ ἐ ὗ

δ  νωμαλε ς ο τως στε τ ς θεωρουμένας παραλλαγ ς συντελε σθαι.ὲ ἀ ῖ ὕ ὥ ὰ ὰ ῖ

Τ  δ  μίαν α τίαν τούτων ποδιδόναι, πλεοναχ ς τ ν φαινομένων κκαὸ ὲ ἰ ἀ ῶ ῶ ἐ -

λουμένων, μανικ ν κα  ο  καθηκότως πραττόμενον π  τ ν τ ν ματαίανὸ ὶ ὐ ὑ ὸ ῶ ὴ

στρολογίαν ζηλωκότων κα  ε ς τ  κεν ν α τίας τιν ν ποδιδόντων, τανἀ ἐ ὶ ἰ ὸ ὸ ἰ ῶ ἀ ὅ

τ ν θείαν φύσιν μηθαμ  λειτουργι ν πολύωσι.ὴ ῇ ῶ ἀ

[114] Τιν  στρα πολειπόμενά τινων θεωρε σθαι συμβαίνει κα  παρ  τὰ ἄ ὑ ῖ ὶ ὰ ὸ

βραδύτερον συμπεριφέρεσθαι  τ ν  α τ ν κύκλον περιιόντα κα  παρ  τὸ ὐ ὸ ὶ ὰ ὸ

τ ν ναντίαν κινε σθαι ντισπώμενα π  τ ς α τ ς δίνης· κα  παρ  τὴ ἐ ῖ ἀ ὑ ὸ ῆ ὐ ῆ ὶ ὰ ὸ

περιφέρεσθαι τ  μ ν δι  πλείονος τόπου, τ  δ  δι' λάττονος, τ ν α τ νὰ ὲ ὰ ὰ ὲ ἐ ὴ ὐ ὴ

δίνην περικυκλο ντα. Τ  δ  πλ ς ποφαίνεσθαι περ  τούτων καθ κόνῦ ὸ ὲ ἁ ῶ ἀ ὶ ῆ

στι το ς τερατεύεσθαί τι  πρ ς το ς πολλο ς βουλομένοις. Ο  λεγόμενοιἐ ῖ ὸ ὺ ὺ ἱ

στέρες κπίπτειν κα  παρ  μέρος κατ  παράτριψιν αυτ ν δύνανται συἀ ἐ ὶ ὰ ὰ ἑ ῶ -

ντελε σθαι κα  παρ  κπτωσιν ο  ν  κπνευμάτωσις γένηται, καθάπερῖ ὶ ὰ ἔ ὗ ἂ ἡ ἐ

κα  π  τ ν στραπ ν λέγομεν· ὶ ἐ ὶ ῶ ἀ ῶ ἐ
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[113] ενώ άλλα δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να οφείλεται στο

ότι από την αρχή καθώς κινούνταν στις κυκλικές τροχιές τους κάποια από

αυτά εξαναγκάστηκαν από ανάγκη να κινούνται στην ίδια κανονική τροχιά,

και άλλα κατά μήκος κάποιας άλλης που συνδέεται με κάποιες ανωμαλίες.

Και είναι ενδεχόμενο ανάμεσα στις περιοχές που διασχίζουν, σε ορισμένα

μέρη να υπάρχουν ομοιόμορφες μάζες αέρα, που τα συνωθούν διαδοχικά

προς την ίδια κατεύθυνση και τους παρέχουν συνεχή ομαλή φωτιά, ενώ σε

άλλα μέρη υπάρχουν ανομοιόμορφες  μάζες αέρα,  έτσι  ώστε  να προκύ-

πτουν οι παρατηρούμενες παραλλαγές στην κίνηση. Αλλά το να αποδίδει

κανείς μια μοναδική αιτία σε αυτά τα φαινόμενα, ενώ αυτά τα φαινόμενα

απαιτούν πολλές  αιτίες,  είναι  παραφροσύνη,  και  γίνεται  εντελώς λανθα-

σμένα από άτομα που είναι οπαδοί των ανόητων αντιλήψεων της αστρολο-

γίας με την οποίαν δίνουν μάταιες ερμηνείες για τις αιτίες μερικών φαινο-

μένων,  και  διαρκώς  δεν  απαλλάσσουν  καθόλου  την  θεία  φύση  από το

βάρος της ευθύνης της.

[114]  Ότι  κάποια  άστρα  συμβαίνει  να  φαίνονται  ότι  μένουν  πίσω  από

κάποια άλλα, είναι διότι αν και ακολουθούν στην ίδια τροχιά περιφέρονται

πιο αργά από τα άλλα, και επίσης επειδή στην πραγματικότητα κινούνται

σε αντίθετη κατεύθυνση, ενώ έλκονται πίσω από τη ίδια δίνη. Επίσης επει-

δή κάποια περιφέρονται σε μεγαλύτερους τόπους και κάποια σε μικρότε-

ρους, αν και κάνουν όλα την ίδια περιστροφική κίνηση. Αλλά να δίνει κανείς

μια  μόνο  εξήγηση  γι’  αυτά  τα  φαινόμενα  ταιριάζει  μόνο  σ’ αυτούς  που

θέλουν να εντυπωσιάζουν το πλήθος με μύθους. Αυτά που λέγονται άστρα

που πέφτουν μπορεί να γίνονται σε ιδιαίτερες περιπτώσεις από την αμοι-

βαία τριβή των άστρων μεταξύ τους και την πτώση των θραυσμάτων κάθε

φορά που συμβαίνει να τα φυσήξει ο άνεμος,
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[115] κα  κατ  σύνοδον δ  τόμων πυρ ς ποτελεστικ ν, συμφυλίας γεὶ ὰ ὲ ἀ ὸ ἀ ῶ -

νομένης ε ς τ  το το τελέσαι, κα  κίνησιν ο  ν  ρμ  ξ ρχ ς κατ  τ νἰ ὸ ῦ ὶ ὗ ἂ ἡ ὁ ὴ ἐ ἀ ῆ ὰ ὴ

σύνοδον γένηται·  κα  κατ  πνεύματος δ  συλλογ ν ν πυκνώμασί τισινὶ ὰ ὲ ὴ ἐ

μιχλοειδέσι, κα  κπύρωσιν τούτου δι  τ ν κατείλησιν, ε τ' πέκρηξιν τ νὁ ὶ ἐ ὰ ὴ ἶ ἐ ῶ

περιεχόντων, κα  φ' ν ν τόπον  ρμ  γένηται τ ς φορ ς, ε ς το τονὶ ἐ ὃ ἂ ἡ ὁ ὴ ῆ ᾶ ἰ ῦ

φερομένου. Κα  λλοι δ  τρόποι ε ς τ  το το τελέσαι μύθητοί ε σιν. Α  δ'ὶ ἄ ὲ ἰ ὸ ῦ ἀ ἰ ἱ

πισημασίαι α  γινόμεναι πί τισι ζ οις κατ  συγκύρημα γίνονται το  καιἐ ἱ ἐ ῴ ὰ ῦ -

ρο · ο  γ ρ τ  ζ α νάγκην τιν  προσφέρεται το  ποτελεσθ ναι χειῦ ὐ ὰ ὰ ῷ ἀ ὰ ῦ ἀ ῆ -

μ να, ο δ  κάθηταί τις θεία φύσις παρατηρο σα τ ς τ ν ζ ων τούτωνῶ ὐ ὲ ῦ ὰ ῶ ῴ

ξόδους κ πειτα τ ς πισημασίας ταύτας πιτελε . ἐ ἄ ὰ ἐ ἐ ῖ

[116] Ο δ  γ ρ < ν> ε ς τ  τυχ ν ζ ον, κ ν <ε > μικρ ν χαριέστερον ε η,ὐ ὲ ὰ ἂ ἰ ὸ ὸ ῷ ἂ ἰ ὸ ἴ

τοιαύτη μωρία μπέσοι, μ  τι ε ς παντελ  ε δαιμονίαν κεκτημένον. Τα ταἐ ὴ ὅ ἰ ῆ ὐ ῦ

δ  πάντα, Πυθόκλεις, μνημόνευσον· κατ  πολύ τε γ ρ το  μύθου κβήσὴ ὰ ὰ ῦ ἐ ῃ

κα  τ  μογεν  τούτοις συνορ ν δυνήσ · μάλιστα δ  σεαυτ ν πόδος ε ςὶ ὰ ὁ ῆ ᾶ ῃ ὲ ὸ ἀ ἰ

τ ν τ ν ρχ ν κα  πειρίας κα  τ ν συγγεν ν τούτοις θεωρίαν, τι δὴ ῶ ἀ ῶ ὶ ἀ ὶ ῶ ῶ ἔ ὲ

κριτηρίων κα  παθ ν κα  ο  νεκεν τα τα κλογιζόμεθα· τα τα γ ρ μάλιὶ ῶ ὶ ὗ ἕ ῦ ἐ ῦ ὰ -

στα συνθεωρούμενα δίως τ ς  περ  τ ν  κατ  μέρος  α τίας συνορ νῥᾳ ὰ ὶ ῶ ὰ ἰ ᾶ

ποιήσει. Ο  δ  τα τα μ  καταγαπήσαντες  μάλιστα ο τ' < ν> α τ  τα ταἱ ὲ ῦ ὴ ᾗ ὔ ἂ ὐ ὰ ῦ

καλ ς συνθεωρήσαιεν ο τε ο  νεκεν δε  θεωρε ν τα τα περιεποιήσαντο.ῶ ὔ ὗ ἕ ῖ ῖ ῦ
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[115] όπως εξηγήσαμε στην περίπτωση των αστραπών. Και ακόμη από τη

συγκέντρωση των ατόμων που παράγουν φωτιά, όταν συμβαίνει μια συ-

γκέντρωση παρομοίων υλικών που μπορούν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο,

και μια κίνηση προς την κατεύθυνση της ώθησης που προκύπτει από την

αρχική συγκέντρωση. Είτε ακόμη από συγκέντρωση ανέμου σε ορισμένους

πυκνούς και ομιχλώδεις σχηματισμούς, και την εκπύρωση του λόγω της

περιδίνησης,  και  στη συνέχεια από την εκρηκτική του έξοδο από εκείνο

που τον περιέχει και την κίνηση του προς εκείνον τον τόπο, προς τον οποί-

ον τον οδηγεί η ορμή της φοράς του. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι με

τους οποίους μπορεί να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο,  εντελώς απαλλαγ-

μένοι από τη μυθολογία. Τα σημάδια του καιρού που δίνονται από κάποια

ζώα  οφείλονται  σε  απλές  καιρικές  συγκυρίες.  Διότι  τα  ζώα  δεν  εξανα-

γκάζουν να έρθει το τέλος του το χειμώνα, ούτε υπάρχει κάποια θεία φύση

που κάθεται και παρατηρεί τις εκδηλώσεις αυτών των ζώων και έπειτα εκ-

πληρώνει τα σημάδια που δίνουν αυτά.

[116] Επειδή ούτε το οποιοδήποτε ζώο, ακόμη και το πιο μικρό, όσο προικι-

σμένο και αν ήταν, δεν θα έπεφτε σε τέτοια ανοησία, πόσο μάλλον το ον

που είναι προικισμένο με τέλεια μακαριότητα. Όλα αυτά, Πυθοκλή, πρέπει

να τα έχεις στο μυαλό σου. Γιατί έτσι θα ξεφύγεις σε πολλά πράγματα από

τους μύθους και θα μπορέσεις να αντιληφθείς και όσα είναι παρόμοια με

αυτά που σου ανέφερα. Και πάνω απ’ όλα να αφιερώσεις τον εαυτό σου

στην μελέτη των πρώτων αρχών και του θέματος του απείρου και των συγ-

γενικών με αυτά θεμάτων, και επίσης των κριτηρίων της αλήθειας και των

συναισθημάτων, και της αιτίας για την οποίαν τα συλλογιζόμαστε όλα αυτά.

Επειδή όταν όλα αυτά τα πράγματα μελετηθούν διεξοδικά θα μας κάνουν

ικανούς να κατανοήσουμε εύκολα τις αιτίες των επί μέρους φαινομένων.

Αυτοί δε που δεν τα μελέτησαν όλα αυτά με την μεγαλύτερη επιμέλεια, δεν

μπορούν να αντιληφθούν τα φαινόμενα αυτά καθ’ εαυτά, ούτε να κάνουν

κτήμα τους το σκοπό για τον οποίον πρέπει να τα μελετήσουν.
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Επίκουρος, Κύριες Δόξες

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

Ο Διογένης Λαέρτιος,  ιστοριογράφος των φιλοσόφων της αρχαιότητας,

συνέγραψε  τον  3ο  αιώνα  της  νέας  χρονολόγησης  το  έργο  “Βίοι  και

γνώμαι των εν φιλοσοφία ευδοκιμησάντων και των εκάστη αιρέσει αρε-

σκόντων εν επιτόμω συναγωγή” το οποίο σώζεται ακέραιο ως τις ημέρες

μας.

Το έργο αναφέρεται για λόγους συντομίας ως “Βίοι φιλοσόφων” και ανα-

πτύσσεται σε 10 βιβλία. Το 10ο βιβλίο περιέχει τον Βίο του Επίκουρου.

Εκτός των βιογραφικών στοιχείων του Επίκουρου παραθέτει τρεις επι-

στολές και τις “Κύριες Δόξες” όπου υπάρχει συμπυκνωμένη η φιλοσοφία

του. 

Οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας “ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ” παρουσιάζουν τις

Κύριες Δόξες με απόδοση στα σύγχρονα ελληνικά. 

Η εργασία επιτελέστηκε από τους Λεωνίδα Αλεξανδρίδη, Χρήστο Γιαπι-

τζάκη,  Θανάση Γιαπιτζάκη,  Αρχοντία  Λιοντάκη,  Τάκη Παναγιωτόπουλο,

Μπάμπη Πατζόγλου και συζητήθηκε σε έξι συνεδρίες στον ΚΗΠΟ ΑΘΗ-

ΝΩΝ, όπου και ολοκληρώθηκε με την συνεργασία των συμμετεχόντων.

Το έργο δημοσιεύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2013 στον διαδικτυακό τόπο

www.epicuros.gr. 
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ΚΥΡΙΑΙ ΔΟΞΑΙ

I.(1)  Τ  μακάριον κα  φθαρτον ο τε α τ  πράγματα χει  ο τε  λλὸ ὶ ἄ ὔ ὐ ὸ ἔ ὔ ἄ ῳ

παρέχει, στε ο τε ργα ς ο τε χάρισι συνέχεται· ν σθενε  γ ρ π νὥ ὔ ὀ ῖ ὔ ἐ ἀ ῖ ὰ ᾶ

τ  τοιο τον. [ ν λλοις δέ φησι το ς θεο ς λόγ  θεωρητούς, ο ς μ νὸ ῦ ἐ ἄ ὺ ὺ ῳ ὓ ὲ

κατ' ριθμ ν φεστ τας, ο ς δ  καθ' μοείδειαν κ τ ς συνεχο ς πιρἀ ὸ ὑ ῶ ὓ ὲ ὁ ἐ ῆ ῦ ἐ -

ρύσεως τ ν μοίων ε δώλων π  τ  α τ  ποτετελεσμένων, νθρωῶ ὁ ἰ ἐ ὶ ὸ ὐ ὸ ἀ ἀ -

ποειδε ς] - ῖ ΣΧΟΛΙΟΝ. 

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. [1] 

[Σε άλλα σημεία λέει ότι οι θεοί γίνονται αντιληπτοί με τον νου, ότι άλλοι

μεν υφίστανται  κατ'  αριθμόν(δηλ.  ως ατομικότητες),  άλλοι  δε  κατά την

ομοιότητά τους,  ότι  σχηματίσθηκαν από την συνεχή (προσθετική)  ροή

των ομοίων ειδώλων που καταλήγουν στο ίδιο σημείο, (και) ότι είναι αν -

θρωπόμορφοι..]  - ΣΧΟΛΙΟΝ. [2] 

αποδ. [1]αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης [2]Αρχοντία Λιοντάκη

II.(2)  θάνατος ο δ ν πρ ς μ ς· τ  γ ρ διαλυθ ν ναισθητε · τ  δ'Ὁ ὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ ὸ ὰ ὲ ἀ ῖ ὸ

ναισθητο ν ο δ ν πρ ς μ ς. ἀ ῦ ὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ

Ο θάνατος δεν είναι  τίποτε για  μας γιατί  αυτό που αποσυντίθεται  δεν

έχει αισθήσεις και ό,τι είναι χωρίς αισθήσεις δεν είναι τίποτε για μας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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III.(3) ρος το  μεγέθους τ ν δον ν  παντ ς το  λγο ντος πεξαὍ ῦ ῶ ἡ ῶ ἡ ὸ ῦ ἀ ῦ ὑ -

ίρεσις. που δ' ν τ  δόμενον ν , καθ' ν ν χρόνον , ο κ στι τὅ ἂ ὸ ἡ ἐ ῇ ὃ ἂ ᾖ ὐ ἔ ὸ

λγο ν  τ  λυπούμενον  τ  συναμφότερον. ἀ ῦ ἢ ὸ ἢ ὸ

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. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

IV.(4) Ο  χρονίζει τ  λγο ν συνεχ ς ν τ  σαρκί, λλ  τ  μ ν κρονὐ ὸ ἀ ῦ ῶ ἐ ῇ ἀ ὰ ὸ ὲ ἄ

τ ν λάχιστον χρόνον πάρεστι,  τ  δ  μόνον περτε νον τ  δόμενονὸ ἐ ὸ ὲ ὑ ῖ ὸ ἡ

κατ  σάρκα ο  πολλ ς μέρας συμμένει. α  δ  πολυχρόνιοι τ ν ρρωὰ ὐ ὰ ἡ ἱ ὲ ῶ ἀ -

στι ν πλεονάζον χουσι τ  δόμενον ν τ  σαρκ  περ τ  λγο ν. ῶ ἔ ὸ ἡ ἐ ῇ ὶ ἤ ὸ ἀ ῦ

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 πλεο-

νάζουσες τις ηδονές έναντι των πόνων στο σώμα . 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

V.(5) Ο κ στιν δέως ζ ν νευ το  φρονίμως κα  καλ ς κα  δικαίως,ὐ ἔ ἡ ῆ ἄ ῦ ὶ ῶ ὶ

<ο δ  φρονίμως κα  καλ ς κα  δικαίως> νευ το  δέως. τ  δ  το τοὐ ὲ ὶ ῶ ὶ ἄ ῦ ἡ ὅ ῳ ὲ ῦ

μ  πάρχει ξ ο  ζ ν φρονίμως, κα  καλ ς κα  δικαίως πάρχει, ο κὴ ὑ ἐ ὗ ῆ ὶ ῶ ὶ ὑ ὐ

στι το τον δέως ζ ν. ἔ ῦ ἡ ῆ

Δεν ζει κανείς ηδονικά δίχως φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη, ούτε δί-

χως την ηδονή μπορεί κανείς να ζει με φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύ-

νη. Όταν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει ηδονική ζωή. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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VI.(6) νεκα το  θαρρε ν ξ νθρώπων, ν κατ  φύσιν [ ρχ ς κα  βαἝ ῦ ῖ ἐ ἀ ἦ ὰ ἀ ῆ ὶ -

σιλείας] γαθόν, ξ ν ν ποτε το το ο ός τ'  παρασκευάζεσθαι. ἀ ἐ ὧ ἄ ῦ ἷ ᾖ

Με σκοπό την απόκτηση ασφάλειας απέναντι στους ανθρώπους, υπήρ-

χε (πάντα) το φυσικό αγαθό της κυριαρχίας και της βασιλείας, μέσω των

οποίων (κάποιος) μπορούσε κάποτε να το καταφέρει αυτό. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη

VII.(7) νδοξοι κα  περίβλεπτοί τινες βουλήθησαν γενέσθαι, τ ν ξ νἜ ὶ ἐ ὴ ἐ ἀ -

θρώπων  σφάλειαν  ο τω  νομίζοντες  περιποιήσεσθαι.  στ'  ε  μ νἀ ὕ ὥ ἰ ὲ

σφαλ ς  τ ν τοιούτων βίος, πέλαβον τ  τ ς φύσεως γαθόν· ε  δἀ ὴ ὁ ῶ ἀ ὸ ῆ ἀ ἰ ὲ

μ  σφαλής, ο κ χουσιν ο  νεκα ξ ρχ ς κατ  τ  τ ς φύσεως ο κεὴ ἀ ὐ ἔ ὗ ἕ ἐ ἀ ῆ ὰ ὸ ῆ ἰ -

ον ρέχθησαν. ῖ ὠ

Ένδοξοι και περίβλεπτοι κάποιοι θέλησαν να γίνουν νομίζοντας ότι έτσι

θα εξασφαλιστούν από τους άλλους ανθρώπους. Αν η ζωή αυτών των

ανδρών είναι πραγματικά ασφαλής, έχουν αποκτήσει το φυσικό αγαθό.

Αν,  όμως, δεν είναι ασφαλής,  δεν έχουν εξ αιτίας του αξιώματός τους

αυτό το οποίο αποζήτησαν από την φύση τους. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

VIII.(8) Ο δεμία δον  καθ' εαυτήν κακόν· λλ  τ  τιν ν δον ν ποιηὐ ἡ ὴ ἀ ὰ ὰ ῶ ἡ ῶ -

τικ  πολλαπλασίους πιφέρει τ ς χλήσεις τ ν δον ν. ὰ ἐ ὰ ὀ ῶ ἡ ῶ

Καμία ηδονή δεν είναι κακή η ίδια.  Ωστόσο τα αποτελέσματα μερικών

ηδονών επιφέρουν πολύ περισσότερες ενοχλήσεις παρά ηδονές. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

108



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

IX.(9)  Ε  κατεπυκνο το  π σα  δονή,  κα  χρόν  κα  περ  λον  τἰ ῦ ᾶ ἡ ὶ ῳ ὶ ὶ ὅ ὸ

θροισμα π ρχεν  τ  κυριώτατα μέρη τ ς φύσεως, ο κ ν ποτε διἄ ὑ ῆ ἢ ὰ ῆ ὐ ἄ -

έφερον λλήλων α  δοναί. ἀ ἱ ἡ

Εάν κάθε ηδονή συμπυκνωνόταν και τοπικά και χρονικά το ίδιο σ’ όλο

μας το σώμα ή τουλάχιστον στα κυριότερα μέρη του, δεν θα ήταν διαφο-

ρετικές μεταξύ τους οι ηδονές. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

X.(10)  Ε  τ  ποιητικ  τ ν  περ  το ς  σώτους  δον ν  λυε  το ςἰ ὰ ὰ ῶ ὶ ὺ ἀ ἡ ῶ ἔ ὺ

φόβους  τ ς  διανοίας  τούς  τε  περ  μετεώρων  κα  θανάτου  κα  λγηῆ ὶ ὶ ὶ ἀ -

δόνων, τι τε τ  πέρας τ ν πιθυμι ν δίδασκεν, ο κ ν ποτε ε χομενἔ ὸ ῶ ἐ ῶ ἐ ὐ ἄ ἴ

 τι  μεμψαίμεθα α το ς πανταχόθεν κπληρουμένοις τ ν δον ν καὅ ὐ ῖ ἐ ῶ ἡ ῶ ὶ

ο θαμόθεν ο τε τ  λγο ν ο τε τ  λυπούμενον χουσιν, περ στ  τὐ ὔ ὸ ἀ ῦ ὔ ὸ ἔ ὅ ἐ ὶ ὸ

κακόν. 

Εάν οι πράξεις των ασώτων που φέρνουν σ’ αυτούς ηδονές, έδιωχναν

τους φόβους που μας κάνουν όλους μας να νοιαζόμαστε και για τα ανε-

ξήγητα στον ουρανό και για τον θάνατο και για τους πόνους, και εάν μας

δίδασκαν τα όρια των επιθυμιών, τότε δεν θα μπορούσαμε να τους κατη-

γορήσουμε ποτέ για κάτι, επειδή θα ικανοποιούσαν από παντού τις ηδο-

νές και από πουθενά δεν θα είχαν τον πόνο ή την λύπη, που αυτό ακρι -

βώς είναι το κακό. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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XI.(11) Ε  μηθ ν μ ς α  τ ν μετεώρων ποψίαι νώχλουν κα  α  περἰ ὲ ἡ ᾶ ἱ ῶ ὑ ἠ ὶ ἱ ὶ

θανάτου, μή ποτε πρ ς μ ς  τι,  τι  τε τ  μ  κατανοε ν το ς ρουςὸ ἡ ᾶ ᾖ ἔ ὸ ὴ ῖ ὺ ὅ

τ ν  λγηδόνων κα  τ ν  πιθυμι ν,  ο κ  ν  προσεδεόμεθα φυσιολοῶ ἀ ὶ ῶ ἐ ῶ ὐ ἂ -

γίας. 

Εάν δεν μας ενοχλούσαν καθόλου οι υποψίες μας σχετικά με τα επου-

ράνια  και  με  τον  θάνατο,  μήπως  έχουν  ή  μήπως  δεν  έχουν  κάποια

σχέση με μας, και ακόμη αν δεν μας ενοχλούσε το ότι δεν κατανοούμε τα

όρια των πόνων και των επιθυμιών, δεν θα είχαμε ανάγκη την φυσιολο-

γία. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη

XII.(12) Ο κ ν τ  φοβούμενον λύειν π ρ τ ν κυριωτάτων μ  κατειὐ ἦ ὸ ὑ ὲ ῶ ὴ -

δότα τίς  το  σύμπαντος φύσις, λλ' ποπτευόμενόν τι τ ν κατ  το ςἡ ῦ ἀ ὑ ῶ ὰ ὺ

μύθους· στε ο κ ν νευ φυσιολογίας κεραίους τ ς δον ς πολαμὥ ὐ ἦ ἄ ἀ ὰ ἡ ὰ ἀ -

βάνειν. 

Δεν είναι δυνατόν να διαλύει κανείς τους φόβους για τα πιο σημαντικά

φαινόμενα όταν δεν γνωρίζει ποια είναι η φύση του σύμπαντος αλλά ερ-

μηνεύει τις υποψίες του για κάτι σύμφωνα με τους μύθους. Επομένως

δίχως την μελέτη της φύσης δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνει κανείς

ακέραιες τις ηδονές. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος - Αρχοντία Λιοντάκη
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XIII.(13) Ο θ ν φελος ν τ ν κατ'  νθρώπους σφάλειαν κατασκευὐ ὲ ὄ ἦ ὴ ἀ ἀ -

άζεσθαι  τ ν  νωθεν  πόπτων  καθεστώτων  κα  τ ν  π  γ ς  καῶ ἄ ὑ ὶ ῶ ὑ ὸ ῆ ὶ

πλ ς τ ν ν τ  πείρ . ἁ ῶ ῶ ἐ ῷ ἀ ῳ

Κανένα όφελος δεν υπάρχει στο να επιδιώκει κάποιος την ασφάλειά του

έναντι των άλλων ανθρώπων, ενώ εξακολουθούν να είναι σ' αυτόν ύπο-

πτα τα φαινόμενα πάνω και κάτω από την γη και γενικά στο άπειρο. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη

XIV.(14) Τ ς σφαλείας τ ς ξ  νθρώπων γενομένης μέχρι  τιν ς  δυῆ ἀ ῆ ἐ ἀ ὸ -

νάμει τε ξερειστικ  κα  ε πορί  ε λικρινεστάτη γίνεται  κ τ ς συἐ ῇ ὶ ὐ ᾳ ἰ ἡ ἐ ῆ ἡ -

χίας κα  κχωρήσεως τ ν πολλ ν σφάλεια. ὶ ἐ ῶ ῶ ἀ

Την ασφάλεια  έναντι  των άλλων ανθρώπων που μέχρι  κάποιο  σημείο

την επιτυγχάνουμε με την δύναμη και την ευπορία, την καθιστούμε ξε-

κάθαρη με την ήσυχη ζωή και την αναχώρηση από το πλήθος. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XV.(15)  τ ς φύσεως πλο τος κα  ρισται κα  ε πόριστός στιν·  δὉ ῆ ῦ ὶ ὥ ὶ ὐ ἐ ὁ ὲ

τ ν κεν ν δοξ ν ε ς πειρον κπίπτει. ῶ ῶ ῶ ἰ ἄ ἐ

Ο πλούτος της φύσης και ορίζεται και ευκολοαπόκτητος είναι, ενώ αυτός

της κενοδοξίας εκτείνεται στο άπειρο. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος - Αρχοντία Λιοντάκη
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XVI.(16) Βραχέα σοφ  τύχη παρεμπίπτει, τ  δ  μέγιστα κα  κυριώταταῷ ὰ ὲ ὶ

 λογισμ ς δι κηκε κα  κατ  τ ν συνεχ  χρόνον το  βίου διοικε  καὁ ὸ ῴ ὶ ὰ ὸ ῆ ῦ ῖ ὶ

διοικήσει. 

Λίγα στον σοφό η τύχη προσθέτει, τα δε μέγιστα και κυριώτατα ο λογι -

σμός τα έχει διοικήσει και καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τα διοικεί και θα

τα διοικήσει. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος - Αρχοντία Λιοντάκη

XVII.(17)   δίκαιος  ταρακτότατος,   δ'  δικος  πλείστης  ταραχ ςὉ ἀ ὁ ἄ ῆ

γέμων. 

Ο δίκαιος είναι απόλυτα ατάραχος,  ενώ ο άδικος είναι γεμάτος με την

μέγιστη ταραχή. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XVIII.(18) Ο κ παύξεται ν τ  σαρκ   δον  πειδ ν παξ τ  κατ' νὐ ἐ ἐ ῇ ὶ ἡ ἡ ὴ ἐ ὰ ἅ ὸ ἔ -

δειαν  λγο ν  ξαιρεθ ,  λλ  μόνον  ποικίλλεται.  τ ς  δ  διανοίας  τἀ ῦ ἐ ῇ ἀ ὰ ῆ ὲ ὸ

πέρας τ  κατ  τ ν δον ν πεγέννησεν  τε τούτων α τ ν κλόγισιςὸ ὰ ὴ ἡ ὴ ἀ ἥ ὐ ῶ ἐ

κα  τ ν μογεν ν τούτοις σα το ς μεγίστους φόβους παρεσκεύαζε τὶ ῶ ὁ ῶ ὅ ὺ ῇ

διανοί . ᾳ

Δεν  επαυξάνεται  η  ηδονή  της  σάρκας  άπαξ  και  πάψει  το  άλγος  της

στέρησης,  αλλά  μόνο  λαμβάνει  ποικίλες  μορφές  (ποικίλλεται).  (1)  Η

εκλογίκευση  όλων  εκείνων  των  πραγμάτων και  των  παρόμοιών  τους,

που προκαλούν τους πιο μεγάλους φόβους στον νου, δημιουργεί το όριο

της ηδονής της διάνοιας. (2) 

αποδ.(1)Λεωνίδας Αλεξανδρίδης–(2)Αρχοντία Λιοντάκη
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XIX.(19)  πειρος χρόνος σην χει τ ν δον ν κα   πεπερασμένος,Ὁ ἄ ἴ ἔ ὴ ἡ ὴ ὶ ὁ

άν τις α τ ς τ  πέρατα καταμετρήσ  τ  λογισμ . ἐ ὐ ῆ ὰ ῃ ῷ ῷ

Ο άπειρος χρόνος έχει ίση ηδονή με τον πεπερασμένο, εάν καταμετρή-

σουμε τα όριά της με την λογική κρίση (λογισμό). 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XX.(20)  μ ν σ ρξ πέλαβε τ  πέρατα τ ς δον ς πειρα, κα  πειἩ ὲ ὰ ἀ ὰ ῆ ἡ ῆ ἄ ὶ ἄ -

ρος α τ ν χρόνος παρεσκεύασεν.  δ  διάνοια το  τ ς σαρκ ς τέλουςὐ ὴ ἡ ὲ ῦ ῆ ὸ

κα  πέρατος  λαβο σα  τ ν  πιλογισμ ν  κα  το ς  π ρ  το  α νοςὶ ῦ ὸ ἐ ὸ ὶ ὺ ὑ ὲ ῦ ἰῶ

φόβους κλύσασα τ ν παντελ  βίον παρεσκεύασεν, κα  ο θ ν τι τοἐ ὸ ῆ ὶ ὐ ὲ ἔ ῦ

πείρου χρόνου προσεδεήθη, λλ' ο τ'  φυγε τ ν δονήν, ο θ' νίκαἀ ἀ ὔ ἔ ὴ ἡ ὔ ἡ

τ ν ξαγωγ ν κ το  ζ ν τ  πράγματα παρεσκεύαζεν, ς λλείπουσάὴ ἐ ὴ ἐ ῦ ῆ ὰ ὡ ἐ

τι το  ρίστου βίου κατέστρεψεν. ῦ ἀ

Η σάρκα έλαβε (από την φύση) άπειρα τα όρια της ηδονής και άπειρος

χρόνος (χρειάζεται) για να την κατακτήσει. Η διάνοια όμως αφού με τη

λογική κατανόησε τον σκοπό και τα όρια της σάρκας και αφού διέλυσε

τους φόβους της αιωνιότητας, προετοίμασε τον τέλειο βίο και ουδόλως

έχει ανάγκη πλέον τον άπειρο χρόνο, αλλά ούτε αποφεύγει την ηδονή,

και ούτε όταν τα πράγματα οδηγούν στην έξοδο από τη ζωή θεωρεί αυτό

καταστροφικό σαν να της λείψει κάτι από τον άριστο βίο. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη
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XXI.(21)  τ  πέρατα το  βίου κατειδ ς ο δεν, ς ε πόριστόν στι τὉ ὰ ῦ ὼ ἶ ὡ ὐ ἐ ὸ

<τ > λγο ν κατ' νδειαν ξαιρο ν κα  τ  τ ν λον βίον παντελ  καθιὸ ἀ ῦ ἔ ἐ ῦ ὶ ὸ ὸ ὅ ῆ -

στάν· στε ο δ ν προσδε ται πραγμάτων γ νας κεκτημένων. ὥ ὐ ὲ ῖ ἀ ῶ

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

XXII.(22) Τ  φεστηκ ς δε  τέλος πιλογίζεσθαι κα  π σαν τ ν νάρὸ ὑ ὸ ῖ ἐ ὶ ᾶ ὴ ἐ -

γειαν, φ' ν τ  δοξαζόμενα νάγομεν· ε  δ  μή, πάντα κρισίας κα  ταἐ ἣ ὰ ἀ ἰ ὲ ἀ ὶ -

ραχ ς έσται μεστά. ῆ

Πρέπει να συλλογιζόμαστε τον ουσιαστικό σκοπό της ζωής και όλη την

φανερή αλήθεια της, που πάνω σ’ αυτήν στηρίζουμε αυτά που νομίζουμε

σωστά. Ειδάλλως, τα πάντα θα είναι γεμάτα από λάθος κρίσεις και από

ταραχή. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

XXIII.(23) Ε  μάχ  πάσαις τα ς α σθήσεσιν, ο χ ξεις ο δ' ς ν φ ςἰ ῃ ῖ ἰ ὐ ἕ ὐ ἃ ἂ ῇ

α τ ν διεψε σθαι πρ ς τί ποιούμενος τ ν ναγωγ ν κρίν ς. ὐ ῶ ῦ ὸ ὴ ἀ ὴ ῃ

Εάν μάχεσαι  ενάντια  σε όλες τις  αισθήσεις,  δεν  θα έχεις  ούτε  εκείνες

στις οποίες (στηριζόμενος) θα κρίνεις ότι  διαψεύσθηκες σε κάτι,  κάνο-

ντας την αναγωγή. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη
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XXIV.(24) Ε  τιν' κβαλε ς πλ ς α σθησιν κα  μ  διαιρήσεις τ  δοξαἴ ἐ ῖ ἁ ῶ ἴ ὶ ὴ ὸ -

ζόμενον κατ  τ  προσμένον κα  τ  παρ ν δη κατ  τ ν α σθησιν καὰ ὸ ὶ ὸ ὸ ἤ ὰ ὴ ἴ ὶ
τ  πάθη κα  π σαν φανταστικ ν πιβολ ν τ ς  διανοίας,  συνταράξειςὰ ὶ ᾶ ὴ ἐ ὴ ῆ
κα  τ ς λοιπ ς α σθήσεις τ  ματαί  δόξ , στε τ  κριτήριον παν κὶ ὰ ὰ ἰ ῇ ῳ ῃ ὥ ὸ ἅ ἐ -

βαλε ς. ε  δ  βεβαιώσεις κα  τ  προσμένον παν ν τα ς δοξαστικα ςῖ ἰ ὲ ὶ ὸ ἅ ἐ ῖ ῖ
ννοίαις κα  τ  μ  τ ν πιμαρτύρησιν, ο κ κλείψεις τ  διεψευσμένον·ἐ ὶ ὸ ὴ ὴ ἐ ὐ ἐ ὸ
ς τετηρηκ ς σ  π σαν μφισβήτησιν κατ  π σαν κρίσιν το  ρθ ςὡ ὼ ἔ ῃ ᾶ ἀ ὰ ᾶ ῦ ὀ ῶ
 μ  ρθ ς. ἢ ὴ ὀ ῶ

Αν απορρίπτεις γενικά την αίσθηση και δεν διαχωρίσεις την γνώμη για

κάτι,  που περιμένει  επιβεβαίωση, από αυτό που είναι  ήδη παρόν (και

επομένως αισθητό) στην αίσθηση, στα πάθη και στην κάθε φανταστική

επιβολή της διανοίας, θα συνταράξεις και τις υπόλοιπες αισθήσεις με μια

λάθος γνώμη, έτσι ώστε θα οδηγηθείς να απορρίψεις κάθε κριτήριο. Εάν

θεωρήσεις  βέβαιο  και  κάθε  τι  που  περιμένει  επαλήθευση  πάνω  στις

υποκειμενικές έννοιες και αυτό που δεν έχει την επιμαρτύρηση, δεν θα

αποφύγεις την διάψευση, επειδή θα εχεις διατηρήσει κάθε αμφισβήτηση

σε κάθε σου κρίση περί του ορθού ή του μη ορθού. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος – Αρχοντία Λιοντάκη

XXV.(25) Ε  μ  παρ  πάντα καιρ ν πανοί- σεις καστον τ ν πραττοἰ ὴ ὰ ὸ ἐ ἕ ῶ -

μένων π  τ  τέλος τ ς φύσεως, λλ  προκαταστρέψεις ε τε φυγ ν ε τεἐ ὶ ὸ ῆ ἀ ὰ ἴ ὴ ἴ
δίωξιν ποιούμενος ε ς λλο τι,  ο κ σονταί σοι το ς λόγοις α  πράξειςἰ ἄ ὐ ἔ ῖ ἱ

κόλουθοι. ἀ

Εάν σε κάθε περίσταση δεν ταιριάζεις κάθε μία από τις πράξεις σου με

τον σκοπό της φύσης(την ηδονή), αλλά εκ των προτέρων στρέψεις και

τις αποφυγές και τις επιδιώξεις σου σε κάτι άλλο, δεν πρόκειται να συμ-

φωνούν οι πράξεις σου με τα λόγια σου. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου – Αρχοντία Λιοντάκη
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XXVI.(26) Τ ν πιθυμι ν σαι μ  π' λγο ν πανάγουσιν ν μ  συῶ ἐ ῶ ὅ ὴ ἐ ἀ ῦ ἐ ἐὰ ὴ -

μπληρωθ σιν ο κ ε σ ν ναγκα αι λλ' ε διάχυτον τ ν ρεξιν χουσιν,ῶ ὐ ἰ ὶ ἀ ῖ ἀ ὐ ὴ ὄ ἔ

ταν δυσπόριστοι  βλάβης περγαστικα  δόξωσιν ε ναι. ὅ ἢ ἀ ὶ ἶ

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. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXVII.(27) ν  σοφία παρασκευάζεται ε ς τ ν το  λου βίου μακαριὯ ἡ ἰ ὴ ῦ ὅ -

ότητα, πολ  μέγιστόν στιν  τ ς φιλίας κτ σις. ὺ ἐ ἡ ῆ ῆ

Από όσα η σοφία προετοιμάζει στην μακαριότητα όλου του βίου, το μέγι -

στο είναι η απόκτηση της φιλίας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXVIII.(28)   α τ  γνώμη  θαρρε ν  τε  ποίησεν  π ρ  το  μηθ νἩ ὐ ὴ ῖ ἐ ὑ ὲ ῦ ὲ

α ώνιον  ε ναι  δειν ν  μηδ  πολυχρόνιον,  κα  τ ν  ν  α το ς  το ς  ριἰ ἶ ὸ ὲ ὶ ὴ ἐ ὐ ῖ ῖ ὡ -

σμένοις σφάλειαν φιλίας μάλιστα κατε δε συντελουμένην. ἀ ῖ

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 καθη-

μερινά πράγματα η ασφάλεια συντελείται πρωτίστως με την φιλία. 

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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XXIX.(29) Τ ν πιθυμι ν α  μέν ε σι φυσικα  κα  < ναγκα αι· α  δ  φυῶ ἐ ῶ ἱ ἰ ὶ ὶ ἀ ῖ ἱ ὲ -

σικα  κα >  ο κ  ναγκα αι·  α  δ  ο τε  φυσικα  ο τ‘  ναγκα αι  λλὶ ὶ ὐ ἀ ῖ ἱ ὲ ὔ ὶ ὔ ἀ ῖ ἀ ὰ

παρ  κεν ν δόξαν γινόμεναι. φυσικ ς κα  ναγκαίας γε ται  πίκουὰ ὴ ὰ ὶ ἀ ἡ ῖ ὁ Ἐ -

ρος  τ ς  λγηδόνος  πολυούσας,  ς  ποτ ν  π  δίψους·  φυσικ ς  δὰ ἀ ἀ ὡ ὸ ἐ ὶ ὰ ὲ

ο κ ναγκαίας δ  τ ς ποικιλ- λούσας μόνον τ ν δονήν, μ  πεξαιρουὐ ἀ ὲ ὰ ὴ ἡ ὴ ὑ -

μένας δ  τ  λγημα, ς πολυτελ  σιτία· ο τε δ  φυσικ ς ο τ‘ ναγκαὲ ὸ ἄ ὡ ῆ ὔ ὲ ὰ ὔ ἀ -

ίας, ς στεφάνους κα  νδριάντων ναθέσεις. ὡ ὶ ἀ ἀ

Από τις  επιθυμίες,  οι  μεν  είναι  φυσικές  και  αναγκαίες,  άλλες  φυσικές

αλλά μη αναγκαίες και άλλες ούτε φυσικές ούτε και αναγκαίες, αλλά δη-

μιουργούνται από τις κενές δόξες (κενές γνώμες).  Οι φυσικές και ανα-

γκαίες, λέει ο Επίκουρος, είναι αυτές που διώχνουν τον πόνο όπως το

ποτό διώχνει την δίψα. Οι φυσικές και μη αναγκαίες είναι αυτές που ποι-

κίλλουν μόνον την ηδονή και δεν διώχνουν τον πόνο, όπως τα πολυτελή

γεύματα. Οι δε μη φυσικές και μη αναγκαίες είναι όπως αυτές για στε -

φάνια και αναθέσεις ανδριάντων. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXX.(30) ν α ς τ ν φυσικ ν πιθυμι ν, μ  π' λγο ν δ  παναγουἘ ἷ ῶ ῶ ἐ ῶ ὴ ἐ ἀ ῦ ὲ ἐ -

σ ν ν μ  συντελεσθ σιν, πάρχει  σπουδ  σύντονος, παρ  κεν νῶ ἐὰ ὴ ῶ ὑ ἡ ὴ ὰ ὴ

δόξαν α ται γίνονται κα  ο  παρ  τ ν αυτ ν φύσιν ο  διαχέονται λλὗ ὶ ὐ ὰ ὴ ἑ ῶ ὐ ἀ ὰ

παρ  τ ν το  νθρώπου κενοδοξίαν. ὰ ὴ ῦ ἀ

Αυτές από τις φυσικές επιθυμίες, που εάν δεν ικανοποιηθούν, δεν φέρ-

νουν πόνο,  αλλά όμως παραμένει  έντονη η αναζήτησή τους, δημιουρ-

γούνται από λάθος δοξασία και δεν διαλύονται όχι εξ αιτίας της φύσεώς

τους, αλλά εξ αιτίας της ματαιοδοξίας του ανθρώπου.

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου – Αρχοντία Λιοντάκη

117



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

XXXI.(31) Τ  τ ς φύσεως δίκαιόν στι σύμβολον το  συμφέροντος ε ςὸ ῆ ἐ ῦ ἰ

τ  μ  βλάπτειν λλήλους μηδ  βλάπτεσθαι. ὸ ὴ ἀ ὲ

Το δίκαιο της φύσεως, είναι το συμβόλαιο του συμφέροντος στο να μη

βλάπτει ο ένας τον άλλον ούτε και να βλάπτεται. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXII.(32) σα τ ν ζ ων μ  δύνατο συνθήκας ποιε σθαι τ ς π ρὍ ῶ ῴ ὴ ἐ ῖ ὰ ὑ ὲ

το  μ  βλάπτειν  λληλα  μηδ  βλάπτεσθαι,  πρ ς  τα τα  ο θ ν  νῦ ὴ ἄ ὲ ὸ ῦ ὐ ὲ ἦ

δίκαιον ο δ  δικον. σαύτως δ  κα  τ ν θν ν σα μ  δύνατο  μὐ ὲ ἄ ὡ ὲ ὶ ῶ ἐ ῶ ὅ ὴ ἐ ἢ ὴ

βούλετο  τ ς  συνθήκας  ποιε σθαι  τ ς  π ρ  το  μ  βλάπτειν  μηδἐ ὰ ῖ ὰ ὑ ὲ ῦ ὴ ὲ

βλάπτεσθαι. 

Για  όσα  έμβια  όντα  δεν  μπόρεσαν  να  συνάψουν  συμφωνία  να  μην

βλάπτει το ένα το άλλο και να μην βλάπτεται, δεν υπάρχει ούτε δίκαιο

ούτε άδικο. Το ίδιο ισχύει και για όσους λαούς δεν μπόρεσαν ή δεν θέλη-

σαν  να  συμφωνήσουν  να  μην  βλάπτει  ο  ένας  τον  άλλον  και  να  μην

βλάπτεται.  

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

XXXIII.(33) Ο κ ν τι καθ' αυτ  δικαιοσύνη, λλ' ν τα ς μετ‘ λλήλωνὐ ἦ ἑ ὸ ἀ ἐ ῖ ἀ

συστροφα ς καθ' πηλίκους δή ποτε ε  τόπους συνθήκη τις π ρ τοῖ ὁ ἀ ὶ ὑ ὲ ῦ

μ  βλάπτειν  βλάπτεσθαι. ὴ ἢ

Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει ως κάτι αυθύπαρκτο, αλλά αποτελεί κάποια

συνθήκη,  σύμφωνα  με  την  οποίαν  στις  αμοιβαίες  επαφές  των  αν-

θρώπων,  όπου  και  όποτε  αυτές  λαμβάνουν  χώρα,  κανένας  δεν  θα

βλάπτει τον άλλον και κανένας δεν θα βλάπτεται. 

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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XXXIV.(34)  δικία ο  καθ' αυτ ν κακόν, λλ' ν τ  κατ  τ ν ποἩ ἀ ὐ ἑ ὴ ἀ ἐ ῷ ὰ ὴ ὑ -

ψίαν φόβ  ε  μ  λήσει το ς π ρ τ ν τοιούτων φεστηκότας κολαστάς.ῳ ἰ ὴ ὺ ὑ ὲ ῶ ἐ

Η αδικία δεν είναι κακό αυτή καθεαυτή, αλλά μέσω του φόβου εκείνου

που τη διαπράττει ότι δεν θα ξεφύγει από τους αρμόδιους τιμωρούς πα-

ρόμοιων πράξεων. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XXXV.(35)  Ο κ  στι  τ ν  λάθρ  τι  ποιο ντα  ν  συνέθεντο  πρ ς  λὐ ἔ ὸ ᾳ ῦ ὧ ὸ ἀ -

λήλους ε ς τ  μ  βλάπτειν μηδ  βλάπτεσθαι πιστεύειν τι λήσει, κ ν μυἰ ὸ ὴ ὲ ὅ ἂ -

ριάκις  π  το  παρόντος λανθάν .  μέχρι  μ ν καταστροφ ς δηλον εἐ ὶ ῦ ῃ ὲ ῆ ἄ ἰ

κα  λήσει. ὶ

Όποιος παραβαίνει στα κρυφά κάτι από όσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ

τους οι άνθρωποι για να μην βλάπτουν και να μην βλάπτονται δεν θα

έχει ποτέ την βεβαιότητα ότι τελικά δεν θα φανερωθεί, ακόμα και αν η

πράξη του έχει μείνει προς το παρόν κρυφή χιλιάδες φορές. Γιατί είναι

άδηλο κατά πόσο θα μείνει το ίδιο κρυφή έως την στιγμή του θανάτου

του. 

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

XXXVI.(36) Κατ  μ ν <τ > κοιν ν π σι τ  δίκαιον τ  α τό, συμφέρονὰ ὲ ὸ ὸ ᾶ ὸ ὸ ὐ

γάρ τι ν ν τ  πρ ς λλήλους κοινωνί · κατ  δ  τ  διον χώρας καἦ ἐ ῇ ὸ ἀ ᾳ ὰ ὲ ὸ ἴ ὶ

σων δή ποτε α τίων ο  π σι συνέπεται τ  α τ  δίκαιον ε ναι. ὅ ἰ ὐ ᾶ ὸ ὐ ὸ ἶ

Γενικά, το δίκαιο είναι το ίδιο για όλους, διότι υπάρχει κάτι το ωφέλιμο

στην κοινωνική τους ζωή. Ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου

και των συνθηκών του, όποιες και αν είναι αυτές, δεν συμβαίνει να είναι

το ίδιο πράγμα δίκαιο. 

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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XXXVII.(37) Τ  μ ν πιμαρτυρούμενον τι συμφέρει ν τα ς χρείαις τ ςὸ ὲ ἐ ὅ ἐ ῖ ῆ

πρ ς λλήλους κοινωνίας τ ν νομισθέντων ε ναι δικαίων χει τ  ν τοὸ ἀ ῶ ἶ ἔ ὸ ἐ ῦ

δικαίου χώρ  ε ναι, άν τε τ  α τ  π σι γένηται άν τε μ  τ  α τό. νᾳ ἶ ἐ ὸ ὐ ὸ ᾶ ἐ ὴ ὸ ὐ ἐὰ

δ  νόμον θ ταί τις, μ  ποβαίν  δ  κατ  τ  συμφέρον τ ς πρ ς λὲ ῆ ὴ ἀ ῃ ὲ ὰ ὸ ῆ ὸ ἀ -

λήλους κοινωνίας,  ο κέτι  το το τ ν το  δικαίου φύσιν χει.  κ ν μεταὐ ῦ ὴ ῦ ἔ ἂ -

πίπτ  τ  κατ  τ  δίκαιον συμφέρον χρόνον δέ τινα ε ς τ ν πρόληψινῃ ὸ ὰ ὸ ἰ ὴ

ναρμόττ , ο δ ν ττον κε νον τ ν χρόνον ν δίκαιον το ς μ  φωνα ςἐ ῃ ὐ ὲ ἧ ἐ ῖ ὸ ἦ ῖ ὴ ῖ

κενα ς αυτο ς συνταράττουσιν λλ' πλ ς ε ς τ  πράγματα βλέπουῖ ἑ ὺ ἀ ἁ ῶ ἰ ὰ -

σιν. 

Εκείνο,  που  επιμαρτυρείται  ότι  συμφέρει  στις  ανάγκες  της  κοινωνικής

ζωής, πρέπει να έχει την ισχύ του δικαίου, είτε είναι είτε δεν είναι το ίδιο

για όλους. Αν όμως κάποιος, απλώς θεσπίσει έναν νόμο, ο οποίος δεν

αποβαίνει προς το συμφέρον της κοινωνικής ζωής, ο νόμος αυτός δεν

έχει πλέον την φύση του δικαίου.(1) Ακόμη και αν μεταβάλλεται το συμ-

φέρον που είναι σύμφωνο με το δίκαιο, για κάποιο χρόνο εναρμονίζεται

με την κοινή γνώμη, καθόλου δεν ήταν λιγότερο δίκαιο σ’ εκείνο το χρο-

νικό διάστημα, γι αυτούς που δεν συνταράσσονται από τα κούφια λόγια

αλλά βλέπουν την πραγματικότητα.(2) 

αποδ. (1)Λεωνίδας Αλεξανδρίδης (2)Αρχοντία Λιοντάκη
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XXXVIII.(38) νθα μ  καιν ν γενομένων τ ν περιεστώτων πραγμάτωνἜ ὴ ῶ ῶ

νεφάνη  μ  ρμόττοντα  ε ς  τ ν  πρόληψιν  τ  νομισθέντα  δίκαια  π'ἀ ὴ ἁ ἰ ὴ ὰ ἐ

α τ ν  ργων,  ο κ  ν  τα τα  δίκαια.  νθα  δ  καιν ν  γενομένων  τ νὐ ῶ ἔ ὐ ἦ ῦ ἔ ὲ ῶ ῶ

πραγμάτων ο κ τι συνέφερε τ  α τ  δίκαια κείμενα, ντα θα δ  τότεὐ ἔ ὰ ὐ ὰ ἐ ῦ ὲ

μ ν ν δίκαια, τε συνέφερεν ε ς τ ν πρ ς λλήλους κοινωνίαν τ ν συὲ ἦ ὅ ἰ ὴ ὸ ἀ ῶ -

μπολιτευομένων· στερον δ‘ ο κ ν τι δίκαια, τε μ  συνέφερεν.ὕ ὐ ἦ ἔ ὅ ὴ

Όποτε φάνηκε ότι, χωρίς να υπάρχουν μεταβολές στις κοινωνικές συν-

θήκες, δεν ταίριαζαν αυτά που θεωρούνται δίκαια στην πρακτική εφαρ-

μογή τους, τότε έπαψαν αυτά να είναι δίκαια. Και όποτε υπήρξαν νέες

κοινωνικές συνθήκες, ακόμα και τότε, δεν υπήρχε πιθανότητα να εφαρ-

μοστούν αυτά τα δίκαια. Και ήταν αυτά δίκαια, όταν υπήρχε αποτέλεσμα

στην κοινωνική ζωή των συμπολιτών μεταξύ τους. Και δεν έφερναν απο-

τέλεσμα, όταν αυτά δεν ήταν πλέον δίκαια. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

XXXIX.(39)  τ  μ  θαρρο ν π  τ ν ξωθεν ριστα συστησάμενοςὉ ὸ ὴ ῦ ἀ ὸ ῶ ἔ ἄ

ο τος τ  μ ν δυνατ  μόφυλα κατεσκευάσατο·  τ  δ  μ  δυνατ  ο κὗ ὰ ὲ ὰ ὁ ὰ ὲ ὴ ὰ ὐ

λλόφυλά γε· σα δ  μηδ  το το δυνατ ς ν, νεπίμεικτος γένετο, καἀ ὅ ὲ ὲ ῦ ὸ ἦ ἀ ἐ ὶ

ξωρίσατο σα το τ' λυσιτέλει πράττειν. ἐ ὅ ῦ ἐ

Αυτός που φρόντισε με άριστο τρόπο για την ασφάλειά του από τους

εξωτερικούς  εχθρούς,  αυτά μεν που μπορούσε,  τα  έκανε φιλικά προς

αυτόν,  αυτά  όμως που δεν  μπορούσε,  δεν τα  έκανε εχθρικά τουλάχι-

στον. Για όσα δε ούτε αυτό του ήταν δυνατόν να κάνει, αποστασιοποιή-

θηκε, και απομάκρυνε από κοντά του όσα έτσι συνέφερε να κάνει. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη
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XL.(40) σοι τ ν δύναμιν σχον το  τ  θαρρε ν μάλιστα κ τ ν μοροὍ ὴ ἔ ῦ ὸ ῖ ἐ ῶ ὁ -

ύντων παρασκευάσασθαι,  ο τω κα  βίωσαν μετ'  λλήλων διστα  τὕ ὶ ἐ ἀ ἥ ὸ

βεβαιότατον  πίστωμα  χοντες,  κα  πληρεστάτην  ο κειότητα  πολαἔ ὶ ἰ ἀ -

βόντες ο κ δύραντο ς πρ ς λεον τ ν το  τελευτήσαντος προκαταὐ ὠ ὡ ὸ ἔ ὴ ῦ -

στροφήν. 

Όσοι είχαν την δύναμη να εξασφαλισθούν προπαντός από τους γείτονές

τους έζησαν υπέροχα μεταξύ τους έχοντας την πιο σίγουρη εγγύηση. Και

καθώς απόλαυσαν την φιλική σχέση στην πληρέστερη μορφή της, δεν

οδύρονται για εκείνον που η ζωή του τέλειωσε πριν από την δική τους,

σαν να τον λυπούνται. 

αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδη
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Επίκουρου Προσφώνησις

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

Οι Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας “ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ” και η ιστοσελίδα

www.epicuros.gr  παρουσιάζουν το  έργο “Επίκουρου Προσφώνησις”  το

οποίο είναι μια συλλογή με επικούρειες  δόξες που ανακαλύφθηκε στο

Βατικανό  στον  "Codex  Vaticanus  Graecus"  το  1888  από  τον  C.

WOTKE .  Η απόδοση στα σύγχρονα ελληνικά επιτελέστηκε  από τους

Φίλους της Επικούρειας Φιλοσοφίας: Λεωνίδα Αλεξανδρίδη, Χρήστο Για-

πιτζάκη, Θανάση Γιαπιτζάκη, Αρχοντία Λιοντάκη, Τάκη Παναγιωτόπουλο,

Μπάμπη Πατζόγλου.  Το έργο δημοσιεύθηκε  ολοκληρωμένο την 7η Ια-

νουαρίου 2014 στον διαδικτυακό τόπο www.epicuros.gr . 
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ (Codex Vaticanus Graecus)

I.(1) (ΚΔ Ι-2) Τ  μακάριον κα  φθαρτον ο τε α τ  πράγματα χει ο τεὸ ὶ ἄ ὔ ὐ ὸ ἔ ὔ

λλ  παρέχει, στε ο τε ργα ς ο τε χάρισι συνέχεται· ν σθενε  γ ρἄ ῳ ὥ ὔ ὀ ῖ ὔ ἐ ἀ ῖ ὰ

π ν τ  τοιο τον.ᾶ ὸ ῦ

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.

αποδ. αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

II.(2) (ΚΔ IΙ-2)  θάνατος ο δ ν πρ ς μ ς· τ  γ ρ διαλυθ ν ναισθηὉ ὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ ὸ ὰ ὲ ἀ -

τε · τ  δ' ναισθητο ν ο δ ν πρ ς μ ς. ῖ ὸ ἀ ῦ ὐ ὲ ὸ ἡ ᾶ

Ο θάνατος δεν είναι  τίποτε για  μας γιατί  αυτό που αποσυντίθεται  δεν

έχει αισθήσεις και ό,τι είναι χωρίς αισθήσεις δεν είναι τίποτε για μας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

III.(3)  (ΚΔ IV-4)Ο  χρονίζει  τ  λγο ν συνεχ ς ν τ  σαρκί,  λλ  τὐ ὸ ἀ ῦ ῶ ἐ ῇ ἀ ὰ ὸ

μ ν κρον τ ν λάχιστον χρόνον πάρεστι, τ  δ  μόνον περτε νον τὲ ἄ ὸ ἐ ὸ ὲ ὑ ῖ ὸ

δόμενον κατ  σάρκα ο  πολλ ς μέρας συμμένει. α  δ  πολυχρόνιοιἡ ὰ ὐ ὰ ἡ ἱ ὲ

τ ν ρρωστι ν πλεονάζον χουσι τ  δόμενον ν τ  σαρκ  περ τῶ ἀ ῶ ἔ ὸ ἡ ἐ ῇ ὶ ἤ ὸ

λγο ν. ἀ ῦ

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 πλεο-

νάζουσες τις ηδονές έναντι των πόνων στο σώμα . 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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ΙV.(4) Π σα λγηδ ν ε καταφρόνητος•  γ ρ σύντονον χουσα τ  ποᾶ ἀ ὼ ὐ ἡ ὰ ἔ ὸ -

νο ν σύντομον χει τ ν χρόνον,  δ  χρονίζουσα περ  τ ν σάρκα βληῦ ἔ ὸ ἡ ὲ ὶ ὴ ἀ -

χρ ν χει τ ν πόνον. ὸ ἔ ὸ

Το  κάθε  συναίσθημα  πόνου  είναι  ευκαταφρόνητο  (ασήμαντο).  Ο  μεν

έντονος  πόνος  είναι  σύντομος  ως  προς  το  χρόνο  που  διαρκεί.  Ο  δε

χρόνιος πόνος της σαρκός, είναι ήπιος. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

V.(5) (ΚΔ V-5) Ο κ στιν δέως ζ ν νευ το  φρονίμως κα  καλ ς καὐ ἔ ἡ ῆ ἄ ῦ ὶ ῶ ὶ
δικαίως, <ο δ  φρονίμως κα  καλ ς κα  δικαίως> νευ το  δέως. τὐ ὲ ὶ ῶ ὶ ἄ ῦ ἡ ὅ ῳ
δ  το το μ  πάρχει ξ ο  ζ ν φρονίμως, κα  καλ ς κα  δικαίως πάρὲ ῦ ὴ ὑ ἐ ὗ ῆ ὶ ῶ ὶ ὑ -

χει, ο κ στι το τον δέως ζ ν. ὐ ἔ ῦ ἡ ῆ

Δεν ζει κανείς ηδονικά δίχως φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύνη, ούτε δί-

χως την ηδονή μπορεί κανείς να ζει με φρόνηση, ομορφιά και δικαιοσύ-

νη. Όταν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει ηδονική ζωή.

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

VI.(6)  (ΚΔ. XXXV-35) Ο κ στι  τ ν λάθρα τι  ποιο ντα ν συ νέθεντοὐ ἔ ὸ ῦ ὧ
πρ ς  λλήλους  ε ς  τ  μ  βλάπτειν  μηδ  βλάπτεσθαι  πιστεύειν  τιὸ ἀ ἰ ὸ ὴ ὲ ὅ
λήσει  κ ν μυριάκις π  το  παρόντος λανθάν · μέχρι γ ρ καταστροφ ς͵ ἂ ἐ ὶ ῦ ῃ ὰ ῆ

δηλον ε  κα  λήσει. ἄ ἰ ὶ

Όποιος παραβαίνει στα κρυφά κάτι από όσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ

τους οι άνθρωποι για να μην βλάπτουν και να μην βλάπτονται δεν θα

έχει ποτέ την βεβαιότητα ότι τελικά δεν θα φανερωθεί, ακόμα και αν η

πράξη του έχει μείνει προς το παρόν κρυφή χιλιάδες φορές. Γιατί είναι

άδηλο κατά πόσο θα μείνει το ίδιο κρυφή έως την στιγμή του θανάτου

του.                                                       

 αποδ. Λεωνίδας Αλεξανδρίδης
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VII.(7) δικο ντα λαθε ν μ ν δύσκολον, πίστιν δ  λαβε ν π ρ το  λαἈ ῦ ῖ ὲ ὲ ῖ ὑ ὲ ῦ -

θε ν δύνατον. ῖ ἀ

Αυτός που αδικεί αφενός είναι δύσκολο να ξεφύγει, αφετέρου είναι αδύ-

νατο να πιστέψει ότι θα ξεφύγει. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

VIII.(8)(ΚΔ XV-15)  τ ς φύσεως πλο τος κα  ρισται κα  ε πόριστόςὉ ῆ ῦ ὶ ὥ ὶ ὐ

στιν·  δ  τ ν κεν ν δοξ ν ε ς πειρον κπίπτει. ἐ ὁ ὲ ῶ ῶ ῶ ἰ ἄ ἐ

Ο πλούτος της φύσης και ορίζεται και ευκολοαπόκτητος είναι, ενώ αυτός

της κενοδοξίας εκτείνεται στο άπειρο. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος - Αρχοντία Λιοντάκη

IX.(9) Κακ ν vάγκη, λλ’ ο δεμία vάγκη ζ ν μετ  vάγκης. ὸ ἀ ἀ ὐ ἀ ῆ ὰ ἀ

Η ανάγκη είναι  κακόν,  αλλά καμία ανάγκη δεν υπάρχει να ζούμε μετά

ανάγκης. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

X.(10) Μέμνησο τι θνητ ς ν τ  φύσει κα  λαβ ν χρόνον ρισμένονὅ ὸ ὢ ῇ ὶ ὼ ὡ

νέβης το ς περ  φύσεως διαλογισμο ς π  τ ν πειρίαν κα  τ ν α ναἀ ῖ ὶ ῖ ἐ ὶ ὴ ἀ ὶ ὸ ἰῶ

κα  κατε δες τ  τ’ οντα τ  τ’ σσόμενα πρ  τ  οντα. (Μητρόδωρος) ὶ ῖ ὸ ἐ ὰ ἐ ὸ ὰ ἐ

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 άπειρία της, όσο και στην αιωνιότητά της και είδες

καθαρά τα τωρινά, τα μελλούμενα και τα παρελθόντα. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XI.(11) Τ ν πλείστων νθρώπων τ  μ ν σύχαζον ναρκ , τ  δ  κινούῶ ἀ ὸ ὲ ἡ ᾷ ὸ ὲ -

μενον λύττα. 

Των περισσοτέρων ανθρώπων το ένα μέρος ησυχάζει σαν να ναρκώνε-

ται, το άλλο μέρος κινείται σα να λυσσά. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XII.(12) (ΚΔ XVII-17)  δίκαιος ταρακτότατος   δ΄ δικος πλείστης ταὉ ἀ ͵ ὁ ἄ -

ραχ ς γέμων. ῆ

Ο δίκαιος είναι απόλυτα ατάραχος,  ενώ ο άδικος είναι γεμάτος με την

μέγιστη ταραχή. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XIII.(13) (ΚΔ XXVII-27) ν  σοφία παρασκευάζεται ε ς τ ν το  λουὯ ἡ ἰ ὴ ῦ ὅ

βίου μακαριότητα πολ  μέγιστόν στιν  τ ς φιλίας κτ σις. ὺ ἐ ἡ ῆ ῆ

Από όσα η σοφία προετοιμάζει στην μακαριότητα όλου του βίου, το μέγι -

στο είναι η απόκτηση της φιλίας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

127



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

XIV.(14) Γεγόναμεν παξ, δ ς δ  ο κ στι γενέσθαι• δε  δ  τ ν α ναἅ ὶ ὲ ὐ ἔ ῖ ὲ ὸ ἰῶ

μηκέτι ε ναι• σ  δ  ο κ ν τ ς α ριον κύριος ναβάλλ  τ  χα ρον•  δἶ ὺ ὲ ὐ ὢ ῆ ὔ ἀ ῃ ὸ ῖ ὁ ὲ

βίος  μελλησμ  παραπόλλυται  κα  ε ς  καστος  μ ν  σχολούμενοςῷ ὶ ἷ ἕ ἡ ῶ ἀ

ποθν σκει. ἀ ῄ

Γεννιόμαστε  μια  φορά,  δεύτερη  δεν  είναι  δυνατόν  να  γεννηθούμε  και

ούτε πρόκειται αυτό να συμβεί στον αιώνα των αιώνων. Εσύ δε δίχως να

είσαι κύριος της αυριανής ημέρας, αναβάλεις το να χαίρεσαι. Ο δε βίος

περνάει και ο καθένας μας χάνεται απασχολούμενος. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XV.(15) θη σπερ τ  μ ν α τ ν δία τιμ μεν, ν τε χρηστ  χωἬ ὥ ὰ ἠ ῶ ὐ ῶ ἰ ῶ ἄ ὰ ἔ -

μεν, κα  π  τ ν νθρώπων ζηλούμενα, ν τε μ  ο τω χρ  κα  <τ >ὶ ὑ ὸ ῶ ἀ ἄ ὴ ὕ ῇ ὶ ὰ

τ ν πελας, ν πιεικε ς σιν. ῶ ἂ ἐ ῖ ὦ

Όπως το  ίδιο τιμούμε τις  συνήθειές  μας,  είτε  αν τις  έχουμε  καλές και

επαινετές από τους άλλους, είτε όχι, έτσι επιβάλλεται να τιμούμε και τις

συνήθειες των άλλων, εάν αυτές είναι εντάξει απέναντί μας. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

XVI.(16) Ο δε ς βλεπ ν τ  κακ ν α ρε ται α τ  λλ  δελεασθείς ςὐ ὶ ῶ ὸ ὸ ἱ ῖ ὐ ὸ ἀ ὰ ὡ

γαθ  πρ ς τ  με ζον α το  κακ ν θηρεύθη. ἀ ῷ ὸ ὸ ῖ ὐ ῦ ὸ ἐ

Κανείς  δεν  αποφεύγει  το  κακό βλέποντάς το,  αλλά νομίζοντάς το σαν

κάτι καλό, παγιδεύεται σε ένα κακό μεγαλύτερο απ’ αυτό. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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XVII.(17) Ο  νέος μακαριστ ς λλ  γερ ν βεβιωκ ς καλ ς  γ ρ νέοςὐ ὸ ἀ ὰ ῶ ὼ ῶ ὁ ὰ

κμ  πολ ς  π  τ ς  τύχης  τερόφρονων  πλαζεται   δ  γερ ν  καἀ ὴ ὺ ὑ ὸ ῆ ἐ ὁ ὲ ῶ -

θάπερ ν  λιμένι  τ  γηρ  καθώρμικεν,  τ  πρότερον δυσελπιστούμεναἐ ῷ ᾷ ὰ

τ ν γαθ ν σφαλε  κατακλείσας χάριτι. ῶ ἀ ῶ ἀ ῖ

Δεν είναι ένας νέος ευτυχισμένος, αλλά ένας γέρος που έχει ζήσει καλά.

Γιατί  ο  νέος,  στην  ακμή  του,  πλάθεται  με  τυχαίες  και  διαφορετικές

απόψεις,  ενώ ο  γέρος,  καθώς  είναι  αραγμένος  στο  λιμάνι  των  γηρα-

τειών, τα αγαθά εκείνα που προηγουμένως δύσκολα τα περίμενε, τα έχει

εξασφαλισμένα τώρα πια και κατοχυρωμένα στα υπέρ του. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

XVIII.(18)  φαιρουμένης  προσόψεως κα  μιλίας  κα  συναναστροφ ςἈ ὶ ὁ ὶ ῆ

κλύεται τ  ρωτικ ν πάθος. ἐ ὸ ἐ ὸ

Αφαιρούμενης της εμφάνισης, της συνομιλίας και της συναναστροφής,

το ερωτικό πάθος χάνεται. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XIX.(19) Το  γεγονότος μνήμων γαθο  γέρων τήμερον γεγένηται. ῦ ἀ ἀ ῦ

Ο γέροντας που δεν έχει  μνήμη του αγαθού που έχει  βιώσει,  σήμερα

γεννιέται.  

  

                                                              αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος 
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XX.(20) (ΚΔ. ΧΧΙΧ-29) Τ ν πιθυμι ν α  μέν ε σι φυσικα  κα  ( ναγκαῶ ἐ ῶ ἱ ἰ ὶ ὶ ἀ -

αι  α  δ  φυσικα  κα ) ο κ ναγκα αι  α  δ  ο τε φυσικα  ο τε ναγκαῖ ͵ ἱ ὲ ὶ ὶ ὐ ἀ ῖ ͵ ἱ ὲ ὔ ὶ ὔ ἀ -

αι  λλ  παρ  κεν ν δόξαν γινόμεναι. (φυσικ ς κα  ναγκαίας γε ταιῖ ͵ ἀ ὰ ὰ ὴ ὰ ὶ ἀ ἡ ῖ

 πίκουρος τ ς λγηδόνος πολυούσας  ς ποτ ν π  δίψους· φυσιὁ Ἐ ὰ ἀ ἀ ͵ ὡ ὸ ἐ ὶ -

κ ς δ  ο κ ναγκαίας δ  τ ς ποικιλλούσας μόνον τ ν δον ν  μ  πεὰ ὲ ὐ ἀ ὲ ὰ ὴ ἡ ὴ ͵ ὴ ὑ -

ξαιρουμένας δ  τ ν λγημα  ς πολυτελ  σιτία· ο τε δ  φυσικ ς ο τεὲ ὸ ἄ ͵ ὡ ῆ ὔ ὲ ὰ ὔ

ναγκαίας  ς στεφάνους κα  νδριάντων ναθέσεις). ἀ ͵ ὡ ὶ ἀ ἀ

Από τις  επιθυμίες,  οι  μεν  είναι  φυσικές  και  αναγκαίες,  άλλες  φυσικές

αλλά μη αναγκαίες και άλλες ούτε φυσικές ούτε και αναγκαίες, αλλά δη-

μιουργούνται από τις κενές δόξες (κενές γνώμες).  Οι φυσικές και ανα-

γκαίες, λέει ο Επίκουρος, είναι αυτές που διώχνουν τον πόνο όπως το

ποτό διώχνει την δίψα. Οι φυσικές και μη αναγκαίες είναι αυτές που ποι-

κίλλουν μόνον την ηδονή και δεν διώχνουν τον πόνο, όπως τα πολυτελή

γεύματα. Οι δε μη φυσικές και μη αναγκαίες είναι όπως αυτές για στε -

φάνια και αναθέσεις ανδριάντων. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXI.(21)  Ο  βιαστέον  τ ν  φύσιν  λλ  πειστέον  πείσομεν  δ  τ ςὐ ὴ ἀ ὰ ὲ ὰ

νάγκας πιθυμίας κπληρο ντες, τάς τε φυσικ ς ν μ  βλάπτωσι, τ ςἀ ἐ ἐ ῦ ὰ ἂ ὴ ὰ

δ  βλαβερ ς πικρ ς λέγχοντες. ὲ ὰ ῶ ἐ

Να μη βιάζουμε τη φύση μας αλλά να τη πείθουμε. Να πειθόμαστε ότι

πρέπει  να εκπληρώνουμε τις  αναγκαίες  επιθυμίες,  τις  φυσικές  αν δεν

βλαπτόμαστε από αυτές και τις βλαβερές να τις ελέγχουμε αυστηρά. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XXII.(22) (ΚΔ. ΧΙΧ-19)  πειρος χρόνος σην χει τ ν δον ν κα  Ὁ ἄ ἴ ἔ ὴ ἡ ὴ ὶ ὁ

πεπερασμένος  άν τις α τ ς τ  πέρατα καταμετρήσ  τ  λογισμ . ͵ ἐ ὐ ῆ ὰ ῃ ῷ ῷ

Ο άπειρος χρόνος έχει ίση ηδονή με τον πεπερασμένο, εάν καταμετρή-

σουμε τα όριά της με την λογική κρίση (λογισμό). 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXIII.(23)  Π σα  φιλία  δι  αυτ ν  α ρετ  ρχ ν  δ  ε ληφεν  π  τ ςᾶ ἑ ὴ ἱ ὴ ἀ ὴ ὲ ἴ ἀ ὸ ῆ

φελείας. ὠ

Την κάθε φιλία την προτιμούμε για την ίδια. Έχει δε λάβει την αρχή της

από την ωφέλεια. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXIV.(24)  νύπνια  ο κ  λαχε  φύσιν  θείαν  ο δ  μαντικ ν  δύναμην,Ἐ ὐ ἔ ὐ ὲ ὴ

λλ  γίνεται κατ  μπτωσιν ε δώλων. ἀ ὰ ὰ ἔ ἰ

Στα  ενύπνια(στα  όνειρα)  δεν  έλαχε  θεία  φύση,  ούτε  μαντική  δύναμη,

αλλά δημιουργούνται από την έμπτωση ειδώλων. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXV.(25)  πενία μετρουμένη τ  τ ς φύσεως τέλει μέγας στ  πλο τος•Ἡ ῷ ῆ ἐ ὶ ῦ

πλο τος δ  μ  ριζόμενος μεγάλη στ  πενία. ῦ ὲ ὴ ὁ ἐ ὶ

Η φτώχεια,  αν  μετρηθεί  με  το  φυσικό  σκοπό της  ζωής,  είναι  μεγάλος

πλούτος. Ο δε απεριόριστος πλούτος, είναι μεγάλη φτώχεια. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XXVI.(26) Δε  διαλαβε ν τι κα   πολ ς λόγος κα   βραχ ς ε ς τ  α τῖ ῖ ὅ ὶ ὁ ὺ ὶ ὁ ὺ ἰ ὸ ὐ ὸ

συντείνει. 

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι και ο πολύς λόγος και ο σύντομος, συντεί-

νουν στο ίδιο πράγμα. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXVII.(27)  π  μ ν  τ ν  λλων  πιτηδευμάτων  μόλις  τελειωθε σιν  Ἐ ὶ ὲ ῶ ἄ ἐ ῖ ὁ

καρπ ς ρχεται, π  δ  φιλοσοφίας συντρέχει τ  γνώσει τ  τερπν ν οὸ ἔ ἐ ὶ ὲ ῇ ὸ ὸ ὐ

γ ρ μετ  μάθησιν πόλαυσις, λλ  μα μάθησις κα  πόλαυσις. ὰ ὰ ἀ ἀ ὰ ἅ ὶ ἀ

Όσον αφορά στις άλλες ενασχολήσεις το αποτέλεσμα έρχεται μόλις ολο-

κληρωθούν αυτές, ενώ για τη φιλοσοφία η ευχαρίστηση είναι ταυτόχρο-

νη με τη  γνώση.  Διότι  δεν έρχεται  μετά  τη  μάθηση η  απόλαυση αλλά

συγχρόνως με τη μάθηση υπάρχει και απόλαυση. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XXVIII.(28) Ο τε το ς προχείρους ε ς φιλίαν ο τε το ς κνηρο ς δοκιὔ ὺ ἰ ὔ ὺ ὀ ὺ -

μαστέον• δε  δ  κα  παρακινδυνε σαι χάριν, χάριν φίλιας. ῖ ὲ ὶ ῦ

Ούτε τους εύκολους, ούτε τους διστακτικούς στην φιλία να δοκιμάζουμε.

Είναι δε ανάγκη να παρακινδυνεύουμε χάρη της φιλίας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XXIX.(29) Παρρησία γ ρ γωγε χρώμενος φυσιολογ ν χρησμωδε ν τὰ ἔ ῶ ῖ ὰ

συμφέροντα π σιν νθρώποις μ λλον ν βουλοίμιν, κ ν μηδε ς μέλλᾶ ἀ ᾶ ἂ ἄ ὶ ῃ

συνήσειν,  συγκατατιθέμενος το ς δόξαις καρπο σθαι τ ν πυκν ν παἤ ῖ ῦ ὸ ὸ -

ραπίπτοντα παρ  τ ν πολλ ν παινον.ὰ ὸ ῶ ἔ

Διότι εγώ βεβαίως θα προτιμούσα μελετώντας τη Φύση να ανακοινώσω

με παρρησία αυτά που είναι ωφέλιμα σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη

και αν δεν συμφωνήσει κανείς μαζί μου, παρά να συμβιβάζομαι με τις

κοινότοπες δοξασίες και να καρπώνομαι τον συχνό έπαινο των πολλών. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XXX.(30) τοιμάζονταί τινες δι  βίου τ  πρ ς τ  βίον, ο  συνορ ντεςἙ ὰ ὰ ὸ ὸ ὐ ῶ

ς π σιν μ ν θανάσιμον γκεχυται τ  τ ς γενέσεως φάρμακον. ὡ ᾶ ἡ ῖ ἐ ὸ ῆ

Ετοιμάζονται κάποιοι σε όλο τους το βίο, για το βίο, χωρίς να συνειδητο-

ποιούν ότι κατά τη γέννηση μας στον καθένα από εμάς χύθηκε ένα θα-

νάσιμο φάρμακο. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXI.(31)  Πρ ς μ ν  τ λλα  δυνατ ν  σφάλειαν  πορίσασθαι,  χάριν  δὸ ὲ ἆ ὸ ἀ ὲ

θανάτου πάντες νθρωποι πόλιν τείχιστον ο κο μεν. ἄ ἀ ἰ ῦ

Για όλα τα  άλλα είναι  δυνατόν να εξασφαλιστούμε,  χάρη του θανάτου

όμως όλοι οι άνθρωποι κατοικούμε σε ατείχιστη πόλη. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XXXII.(32) Ο του σοφο  σεβασμός γαθ ν μέγα τ  σεβομένω στί. ῦ ἀ ὸ ῷ ἐ

Ο σεβασμός προς τον σοφό άνθρωπο είναι μεγάλο αγαθό για εκείνον

που σέβεται. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XXXIII.(33) Σαρκ ς φων  τ  μ  πειν ν, τ  μ  διψ ν, τ  μ  ιγουν ταὸ ῇ ὸ ὴ ῆ ὸ ὴ ῆ ὸ ὴ ῥ -

τ  γ ρ χων τις κα  λπίζων ξειν  κ ν <Δι > π ρ ε δαιμονίας μαὐ ὰ ὰ ἔ ὶ ἐ ἕ ἀ ὶ ὑ ὲ ὐ -

χέσαιτο. 

Η φωνή του σώματος είναι το να μην πεινά, να μη διψά, να μην κρυώνει,

διότι όταν κάποιος αυτά τα έχει και ελπίζει ότι θα τα έχει, μπορεί να συ-

ναγωνιστεί και το Δία υπέρ της ευδαιμονίας. 

αποδ. Έλλη Πένσα

XXXIV.(34) Ο χ ο τως χρείαν χομεν τ ς χρείας <τ ς> παρ  τ ν φίὐ ὕ ἔ ῆ ῆ ὰ ῶ -

λων ς τ ς πίστεως τ ς περ  τ ς χρείας. ὡ ῆ ῆ ὶ ῆ

Δεν χρειαζόμαστε πράγματι την βοήθεια των φίλων, όσο την πίστη περί

της βοήθειας αυτής. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXV. (35) Ο  δε  λυμαίνεσθαι τ  παρόντα τ ν πόντων πιθυμία λλ΄ὐ ῖ ὰ ῶ ἀ ἐ ἀ

πιλογίζεσθαι τι κα  τα τ  τ ν ε κταίων ν. ἐ ὅ ὶ ὐ ὰ ῶ ὐ ἤ

Δεν πρέπει να καταστρέφουμε αυτά που έχουμε ήδη από την επιθυμία

όσων δεν έχουμε, αλλά να σκεφτόμαστε ότι και αυτά που έχουμε κάποτε

τα επιθυμούσαμε. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XXXVI. (36)  πικούρου βίος το ς τ ν λλων συγκρινόμενος νεκενὉ Ἐ ῖ ῶ ἄ ἕ
μερότητος κα  α ταρκείας μ θος ν νομισθείη. ἡ ὶ ὐ ῦ ὃ

Ο βίος του Επίκουρου συγκρινόμενος με των άλλων ως προς την πρα-

ότητα και την αυτάρκεια, θεωρείται μυθικός. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

XXXVII.(37) σθεν ς  φύσις στ  πρ ς τ  κακ ν ο  πρ ς τ  γαθ νἈ ὴ ἡ ἐ ὶ ὸ ὸ ὸ ὐ ὸ ὸ ἀ ὸ
δονα ς μ ν γ ρ σ ζεται, λγηδόσι δ  διαλύεται. ἡ ῖ ὲ ὰ ῴ ἀ ὲ

Αδύναμη είναι η φύση μας μπρος στο κακό κι όχι μπρος στο καλό. Έτσι,

στηρίζεται μέσα από τις ηδονές, ενώ διαλύεται μέσα από τους πόνους. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

ΧΧΧVIII.(38) Μικρ ς παντάπασιν  πολλα  α τίαι ε λογοι ε ς ξαγωγ νὸ ὦ ὶ ἰ ὔ ἰ ἐ ὴ
βίου. 

Είναι μηδαμινός εκείνος που βρίσκει πολλές αιτίες για να φύγει από τη

ζωή. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

XXXIX.(39). Ο θ  τ ν χρείαν πιζητ ν δι  παντός,ο θ  μηδέποτε συὔ ὁ ὴ ἐ ῶ ὰ ὔ ὁ -

νάπτων  μ ν γ ρ καπηλεύει  τ  χάριτι  τ ν μοιβήν,   δ  ποκόπτειὁ ὲ ὰ ῇ ὴ ἀ ὁ ὲ ἀ
τ ν περ  το  μέλλοντος ε ελπιστίαν. ὴ ὶ ῦ ὐ

Ούτε αυτός που πάντα επιζητάει τη βοήθεια είναι φίλος ούτε αυτός που

δεν συνδέει το όφελος με τη φιλία. Γιατί ο πρώτος καπηλεύεται τη βοή-

θεια  εξαιτίας της,  και  ο δεύτερος ανατρέπει  την προσμονή για  κάποιο

μελλοντικό όφελος. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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XL.(40)  λέγων πάντα κατ νάγκην γίνεσθει ο δ ν γκαλε ν χει τὉ ἀ ὐ ὲ ἐ ῖ ἔ ῷ

λέγοντι  μ  πάντα  κατ  νάγκην  γίνεσθαι  α τ  γ ρ  το τό  φησι  κατὴ ἀ ὐ ὸ ὰ ῦ

νάγκην γίνεσθαι. ἀ

Αυτός που ισχυρίζεται ότι όλα γίνονται αναγκαστικά (ότι είναι προκαθο-

ρισμένα) δεν μπορεί να επιπλήξει  κάποιον που νομίζει  ότι  δε γίνονται

όλα αναγκαστικά (ότι δεν είναι προκαθορισμένα). Διότι ακόμη και αυτή η

άποψη θα πρέπει αναγκαστικά να ειπωθεί. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLI.(41) Γελ ν μα δε  κα  φιλοσοφε ν κα  ο κονομε ν κα  το ς λοιπο ςᾶ ἅ ῖ ὶ ῖ ὶ ἰ ῖ ὶ ῖ ῖ

ο κειώμασι χρ σθαι  κα  μηδαμ  λήγειν τ ς κ τ ς ρθ ς φιλοσοφίαςἰ ῆ ὶ ῇ ὰ ἐ ῆ ὀ ῆ

φων ς φιέντας.ὰ ἀ

Πρέπει  συγχρόνως να γελάμε ενώ φιλοσοφούμε και ασχολούμαστε με

τις καθημερινές μας ανάγκες και υποθέσεις, αλλά καθόλου να μην απο-

μακρυνόμαστε από την ορθή φιλοσοφία. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLII.(42)  α τ ς χρόνος κα  γενέσεως το  μεγίστου γαθο  κα  ποὉ ὐ ὸ ὶ ῦ ἀ ῦ ὶ ἀ -

λύσεως <το  κακο >. ῦ ῦ

Τη  χρονική  στιγμή  που  γενάται  το  μεγαλύτερο  αγαθό,  αφανίζεται  το

κακό. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XLIII.(43) Φιλαργυρε ν δικα μ ν σεβε ς, δικαία δ  α σχρ ν πρεπ ςῖ ἄ ὲ ἀ ῖ ὲ ἰ ὸ ἀ ὲ

γ ρ υπαρ ς φείδεσθαι κα  μετ  το  δικαίου. ὰ ῥ ῶ ὶ ὰ ῦ

Η άδικη φιλοχρηματία είναι ασέβεια, ενώ η δίκαιη είναι αισχρότητα. Διότι

είναι απρέπεια να φέρεσαι με ευτέλεια ακόμη και αν έχεις το δίκιο με το

μέρος σου. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLIV.(44)  σοφ ς ε ς τ  ναγκα α συγκριθε ς μ λλον πίστασαι μεταὉ ὸ ἰ ὰ ἀ ῖ ὶ ᾶ ἐ -

διδόναι  μεταλαμβάνειν τηλικο τον α ταρκείας ε ρ  θησαυρόν. ἡ ῦ ὐ ὑ ὲ

Όταν ο σοφός περιοριστεί στα αναγκαία, γνωρίζει περισσότερο να προ-

σφέρει παρά να παίρνει. Τέτοιο μεγάλο θησαυρό αυτάρκειας βρήκε. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLV.(45)  Ο  κόμπους  ο δ  φων ς  ργαστικούς  ο δ  περιμάχητονὐ ὐ ὲ ῇ ἐ ὐ ὲ

παρ  το ς πολλο ς παιδείαν νδυκνυμένους φιλοσοφία παρασκευάζει,ὰ ῖ ῖ ἐ

λλ  σοβαρο ς κα  α τάρκεις κα  π  το ς δίοις γαθο ς, ο κ π  το ςἀ ὰ ὺ ὶ ὐ ὶ ἐ ὶ ῖ ἰ ἀ ῖ ὐ ἐ ὶ ῖ

τ ν πραγμάτων μέγα φρονο ντες. ῶ ῦ

Η  φυσιολογία  (η  μελέτη  της  Φύσης,  η  επιστήμη)  παρασκευάζει  αν-

θρώπους που ούτε καυχιούνται, ούτε είναι αερολόγοι, ούτε επιδεικνύουν

την περιμάχητη(περιζήτητη) από τους πολλούς παιδεία, αλλά σοβαρούς

και αυτάρκεις,  που φροντίζουν τα μέγιστα επί των δικών τους αγαθών

και όχι επί των πραγμάτων. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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XLVI.(46)  Τ ς  φαύλας  συνηθείας  σπερ  νδρας  πονηρο ς  πολ νὰ ὥ ἄ ὺ ὺ

χρόνον μέγα βλάψαντες τελείως κδιώκομεν. ἐ

Τις κακές συνήθειες να τις διώχνουμε τελείως σαν να ήταν πονηροί άν -

θρωποι, οι οποίοι μας έβλαψαν πολύ και για μεγάλο διάστημα.

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLVII.(47)  Προκατείλημμαι  σέ,   τύχ ,  κα  π σαν  σήν  παρείσδυσινὦ ῃ ὶ ᾶ

νέφραξα, κα  ο τε σο  ο τε λλ  ο δεμι  περιστάσει δώσομεν αυτοἐ ὶ ὔ ὶ ὔ ἅ ῃ ὐ ᾷ ἑ -

ς κδότους λλ ταν μ ς τ  χρε ν ξάγ , μέγα προπτύσαντες τὺ ἐ ἀ ὅ ἡ ᾶ ὸ ὼ ἐ ῃ ῷ

ζ ν κα  το ς α τ  κεν ς περιπλαττομένοις πίμεν κ το  ζ ν μετ  καῆ ὶ ῖ ὐ ῷ ῶ ἀ ἐ ῦ ῆ ὰ -

λο  παι νος πιφωνο ντες ς μ ν βεβίωται.(ΜΗΤΡΟΔΩΡΟΣ) ῦ ῶ ἐ ῦ ὡ ἠ ῖ

Ω τύχη, σε έχω προκαταλάβει και έχω φράξει κάθε σου παρείσφρηση.

Και  ούτε  σε σένα,  ούτε  σε καμία άλλη περίσταση,  θα αφήσουμε τους

εαυτούς μας εκτεθειμένους. Αλλά όταν θα πρέπει να τελειώσουμε, αφού

φτύσουμε και τη ζωή αλλά και εκείνους που προσκολλούνται σ αυτήν κε-

νολογώντας, θα αποχωρήσουμε από τη Ζωή, τραγουδώντας έναν όμορ-

φο ύμνο για το πόσο ωραία ζήσαμε. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

XLVIII.(48)  Πειρ σθαι  τ ν  στέραν τ ς  προτέρας κρείττω ποιε ν,  ωςᾶ ὴ ὑ ῆ ῖ ἕ

ν ν δ  μεν πειδ ν δ π  πέρας λθωμεν, μαλ ς ε φραίνεσθαι.ἂ ἐ ὁ ῷ ὦ ἐ ὰ ἐ ὶ ἔ ὁ ῶ ὐ

Να προσπαθούμε την επόμενη μέρα να την κάνουμε καλύτερη απ’ την

προηγούμενη, όσο βρισκόμαστε στο δρόμο (της ζωής). Κι όταν φτάνου-

με στο τέρμα, να ηρεμούμε με ευχαρίστηση. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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XLIX.(49) (ΚΔ ΧΙΙ-12) Ο κ ν τ  φοβούμενον λύειν  π ρ τ ν κυριωὐ ἦ ὸ ὑ ὲ ῶ -

τάτων μ  κατειδότα τίς   το  σύμπαντος φύσις  λλ΄  ποπτεύοντά  τιὴ ἡ ῦ ͵ ἀ ὑ

τ ν κατ  το ς μύθους· στε ο κ ν νευ φυσιολογίας κεραίους τ ςῶ ὰ ὺ ὥ ὐ ἦ ἄ ἀ ὰ

δον ς πολαμβάνειν. ἡ ὰ ἀ

Δεν είναι δυνατόν να διαλύει κανείς τους φόβους για τα πιο σημαντικά

φαινόμενα όταν δεν γνωρίζει ποια είναι η φύση του σύμπαντος αλλά ερ-

μηνεύει τις υποψίες του για κάτι σύμφωνα με τους μύθους. Επομένως

δίχως την μελέτη της φύσης δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνει κανείς

ακέραιες τις ηδονές. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος - Αρχοντία Λιοντάκη

L.(50)  (ΚΔ VIII-8)  Ο δεμία δον  καθ΄  αυτ ν κακόν·  λλ  τ  τιν νὐ ἡ ὴ ἑ ὴ ἀ ὰ ὰ ῶ

δον ν ποιητικ  πολλαπλασίους πιφέρει τ ς χλήσεις τ ν δον ν. ἡ ῶ ὰ ἐ ὰ ὀ ῶ ἡ ῶ

Καμία ηδονή δεν είναι κακή η ίδια.  Ωστόσο τα αποτελέσματα μερικών

ηδονών επιφέρουν πολύ περισσότερες ενοχλήσεις παρά ηδονές. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

LI.(51) Πυνθάνομαί σου τ ν κατ  σάρκαν κίνησιν φθονωτέρον διακεὴ ὰ ἀ -

σθαι πρ ς τ ν τ ν φροδισίων ντευξιν σ  δ  ταν μήτε το ς νόμουςῖ ὸ ὴ ῶ ἀ ἔ ὺ ὲ ὅ ὺ

καταλύ ς μήτε τ  καλ ς θ  κείμενα κιν ς μήτε τ ν πλησίον τιν  λύῃ ὰ ῶ ἐ ῇ ῇ ὸ ὰ -

πης μήτε τ ν σάρκα καταξαίνης μήτε τ  ναγκα α καταναλίσκης, χρ  ὴ ὰ ἀ ῖ ῲ ὦ

βούλει τ  σεαυτο  προαιρέσει μήχανον μέντοι γε τ  μ  ο χ νί γέ τιναῇ ῦ ἀ ὸ ὴ ὐ ἑ

τούτων συνέχεσθαι φροδισία γ ρ ο δέποτε νησεν γαπητ ν σ  μἀ ὰ ὐ ὤ ἀ ὸ ὲ ὴ

βλαψον.ἔ
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Έχω μάθει  από σένα ότι  υπερβολικά επιδιώκεις  τη συνουσία,  εξαιτίας

της σαρκικής σου αναστάτωσης. Όταν δεν ξεπερνάς τους κανονισμούς

κι ούτε ενοχλείς τα καλά ήθη κι ούτε κάνεις κάποιον κοντινό σου να λυ-

πηθεί κι ούτε καταναγκάζεις τη σάρκα σου κι ούτε είσαι μες το ψάξιμο

για συνουσία, τότε κάνε ό,τι θες. Όμως, δεν γίνεται να μη παραβιάζεις

κάποια απ’ αυτά.  Η συνουσία δεν ωφελεί  ποτέ(λόγω των αφροδισίων

νοσημάτων), αλλά είναι επιθυμητό εφόσον δεν βλάπτει. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LII.(52)  φιλία περιχορεύει τ ν ο κουμένην κηρύττουσα δ  π σιν μ νἩ ὴ ἰ ὴ ᾶ ἡ ῖ

γείρεσθαι π  τ ν μακαρισμόν. ἐ ἐ ὶ ὸ

Η φιλία περιχορεύει την οικουμένη κηρύττουσα προς όλους εμάς να ξε -

σηκωθούμε για την μακαριότητά μας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LIII.(53) Ο δεν  φθονητέον γαθο  γ ρ ο κ ξιοι φθόνου, πονηρο  δὐ ὶ ἀ ὶ ὰ ὐ ἄ ὶ ὲ

σ  ν μ λλον ε τυχ σι, τοσούτω μ λλον α το ς λυμαίνονται. ὅ ῳ ἂ ᾶ ὐ ῶ ᾶ ὐ ῖ

Δεν πρέπει να φθονούμε κανέναν. Διότι οι αγαθοί δεν είναι άξιοι φθόνου,

ενώ οι πονηροί όσο πιο καλή τύχη έχουν τόσο περισσότερο αυτοκατα-

στρέφονται. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης
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LIV.(54) Ο  προσποιε σθαι δε  φιλοσοφε ν, λλ ντως φιλοσοφε ν οὐ ῖ ῖ ῖ ἀ ὄ ῖ ὐ

γ ρ προσδεόμεθα το  δοκε ν γιαίνειν,  λλ  το  κατ’ λήθειαν γιαίὰ ῦ ῖ ὑ ἀ ὰ ῦ ἀ ὑ -

νειν. 

Μη προσποιείστε ότι φιλοσοφείτε, αλλά να φιλοσοφείτε πραγματικά, για-

τί δεν έχουμε ανάγκη του να νομίζουμε ότι υγιαίνουμε, αλλά το να υγιαί-

νουμε αληθινά. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LV.(55)Θεραπευτέον τ ς συμφορ ς τ  τ ν πολλυμένων χάριτι κα  τὰ ὰ ῇ ῶ ἀ ὶ ῷ

γιγνώσκειν τι ο κ στιν πρακτον ποιήσαι τ  γέγονος. ὅ ὔ ἔ ἄ ὸ

Καλό θα είναι να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι συμφορές με το να

σκεπτόμαστε με ευγνωμοσύνη όσα έχουμε περάσει (στο παρελθόν) και

με το να κατανοούμε ότι αυτό που έχει συμβεί (τώρα) δεν είναι δυνατόν

ν’ αποφευχθεί. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LVI.-  LVII.(56-57)  λγε  μ ν   σοφ ς  ο  μ λλον  στρεβλούμενος  <  Ἀ ῖ ὲ ὁ ὸ ὐ ᾶ ἡ

στρεβλουμένου  το  φίλου,  κα  π ρ  α το  τεθνήξεται  ε  γ ρῦ ὶ ὑ ὲ ὐ ῦ ἰ ὰ

προήσεται> τ ν φίλον  βίος α το  π ς δι πιστίαν συγχυθήσεται καὸ ὁ ὐ ῦ ᾶ ἀ ὶ

νακεχαιτισμένος σται. ἀ ἔ

Δεν υποφέρει ο σοφός περισσότερο απ’ ότι υποφέρει ο φίλος του. (…)

Όλη η ζωή του όμως αναστατώνεται και παραμένει αναστατωμένη όταν

ο φίλος του δεν σταθεί εντάξει απέναντί του. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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LVIII.(58) κλυτέον αυτο ς κ το  περ  τ  γκύκλια κα  πολιτικ  δεἘ ἑ ὺ ἐ ῦ ὶ ὰ ἐ ὶ ὰ -

σμωτηρίου. 

Ας απελευθερώσουμε τους εαυτούς μας από τη φυλακή των καθημερι-

νών υποθέσεων και της πολιτικής. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LIX.(59)  πληστον  ο  γαστήρ,  σπερ  ο  πολλο  φάσιν,  λλ   δόξαἌ ὐ ὥ ἱ ὶ ἀ ἡ

ψευδ ς π ρ το  γαστρ ς ορίστου πληρώματος. ὴ ὑ ὲ ῦ ὸ ἀ

Άπληστη δεν είναι η κοιλιά, όπως οι πολλοί λένε, αλλά η η ψευδή γνώμη

υπέρ του ότι η κοιλιά δεν γεμίζει ποτέ. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LX.(60) Π ς σπερ ρτι γεγον ς κ το  ζ ν πέρχεται. ὰ ὥ ἄ ὼ ἐ ῦ ῆ ἀ

Ο καθένας φεύγει από τη ζωή, σαν μόλις να γεννήθηκε. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXI.(61)  Καλλίστη κα   τ ν  πλησίον ψις  τ ς  πρώτης συγγενήσεωςὶ ἡ ῶ ὄ ῆ

μονοούσης  κα  πολλ ν ε ς το το ποιουμένης σπουδήν. ὁ ἤ ὶ ὴ ἰ ῦ

Πολύ ωραία είναι και η σχέση με τους γύρω μας και πρώτιστα συγγενείς

μας, που εξαιτίας της προθυμοποιούνται πολύ περισσότερο. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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LXII.(62) Ε  γ ρ κατ  τ  δέον ργα  γίνονται το ς γεννήσασι πρ ς τἰ ὰ ὰ ὸ ὀ ὶ ῖ ὸ ὰ

κγονα, μάταιον δήπουθέν στ  τ  ντιτείνειν κα  μ  παραιτε σθαι συγἔ ἐ ὶ ὸ ἀ ὶ ὴ ῖ -

γνώμης τυχε ν, ε  δ  μ  κατ  τ  δέον, λλ  λογώτερον, γέλοιον π νῖ ἰ ὲ ὴ ὰ ὸ ἀ ὰ ἀ ᾶ

τ  πρός κκλησιν < κκαλε ν> τ ν λογίαν θυμ  κατέχοντα, κα  μ  ζηὸ ἔ ἐ ῖ ὴ ἀ ῶ ὶ ὴ -

τε ν μεταθε ναι κατ λλους τρόπους ε γνωμονο ντα. ῖ ῖ ἄ ὐ ῦ

Όσον αφορά τους γονείς, εάν οργίζονται δικαιολογημένα προς τα παιδιά

τους, είναι σίγουρα μάταιο να βρίσκουν τα παιδιά εχθρικούς τους γονείς

τους και όχι  δεκτικούς στη συγνώμη τους. Εάν πάλι δεν οργίζονται δι-

καιολογημένα,  αλλά χωρίς  λόγο,  είναι  ολότελα  γελοίο,  ενώ είναι  οργι-

σμένοι, να προσπαθούν να τα επαναφέρουν στη τάξη και να μην ζητούν

να τα μεταπείσουν με άλλους τρόπους. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LXIII.(63) στι κα  ν λεπτότητι καθαριότης, ς  νεπιλόγιστος παραἜ ὶ ἐ ἧ ὁ ἀ -

πλήσιόν τι πάσχει τ  δι  οριστίαν κπίπτοντι. ῷ ʼ ἀ ἐ

Υπάρχει  η  σωστή  αντιμετώπιση  και  στα  όρια  της  συμπεριφοράς.  Στα

οποία όποιος δεν τα αντιμετωπίζει σωστά, παθαίνει τα ίδια με κάποιον

που κάνει το λάθος να τα αντιμετωπίζει αψήφιστα. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LXIV.(64)  Ακολουθε ν  δε  τ ν  παρ  τ ν  λλων  παινον  α τόματον,ῖ ῖ ὸ ὰ ῶ ἄ ἔ ὐ

μ ς δ  γενέσθαι περ  τ ν μ ν ατρείαν. ἡ ᾶ ὲ ὶ ὴ ἡ ῶ ἰ

Ας παρακολουθούμε τον έπαινο που προέρχεται αυθόρμητα από τους

άλλους. Αλλά εμείς καλό θα είναι να ασχολούμαστε μονάχα με την υγεία

της ψυχής. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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LXV.(65) Μάταιόν στι παρ  θέων α τε σθαι  τις αυτ  χορηγήσαι καἔ ὰ ἰ ῖ ἅ ἑ ῷ ἱ -

νός στι. ἔ

Είναι μάταιο να αιτούμαστε στους Θεούς, αυτά που είμαστε ικανοί να χο-

ρηγήσουμε οι ίδιοι στους εαυτούς μας. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXVI.(66) Συμπαθ μεν το ς φίλοις ο  θρηνο ντες λλ  φροντίζοντες. ῶ ῖ ὐ ῦ ἀ ὰ

Συμπαραστεκόμαστε  στους  φίλους  όχι  θρηνώντας  αλλά  φροντίζοντάς

τους. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXVII.(67)΄Ελεύθερος βίος ο  δυνατα  κτήσαθαι χρήματα πολλ  δι  τὔ ὶ ὰ ὰ ὸ

πρ γμα μ  διον ε ναι χωρ ς θητείας χλων  δυναστ ν, λλ  συᾶ ὴ ῥᾴ ἶ ὶ ὄ ἤ ῶ ἀ ὰ -

νέχει δαψιλεί  πάντα κέκτηται. ν δέ που κι τύχη χρημάτων πολλ ν, κιᾳ ἂ ῶ

τα τ  δίως ν ε ς τήν του πλησίον ε νοιαν διαμέτρησαι. ὐ ὰ ῥᾳ ἂ ἰ ὔ

Αν κάνεις ελεύθερη ζωή δεν μπορείς να αποκτήσεις χρήματα πολλά. Για-

τί αυτή η κατάσταση δεν σε διευκολύνει αν δεν υπηρετήσεις τον όχλο ή

τους δυνάστες, αφού όλα αυτά αποκτώνται με τέτοιο τρόπο, συνεχώς.

Αν κατά τύχη σου έρθουν χρήματα πολλά, κι αυτά ακόμα εύκολα τα δί -

νεις για να αποκτήσεις την εύνοια των άλλων. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LXVIII.(68) Ο δ ν καν ν  λίγον κανόν. ὐ ὲ ἱ ὸ ὦ ὀ ἱ

Τίποτε δεν είναι αρκετό για εκείνον που θεωρεί λίγο το αρκετό. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

144



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

LXIX.(69) Τ  τ ς ψυχ ς χάριστον λίχνον ποίησε τ  ζ ον ε ς πειρονὸ ῆ ῆ ἀ ἐ ὸ ῷ ἰ ἄ
τ ν ν διαίτ  ποικιλμάτων. ῶ ἐ ῃ

Το ανικανοποίητο της ψυχής έκανε να ποθεί κανείς απεριόριστα την ποι-

κιλία της ζωής. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου 

LXX.(70) Μηδ ν σο  ν βι  πραχθείη  φόβον παρέξει σο  ε  γνωσθήὲ ὶ ἐ ὼ ὁ ὶ ἰ -

σεται τ  πλησίον. ῷ

Μην πράξεις τίποτα στη ζωή σου που θα σου δημιουργήσει φόβο εάν το

μάθει ο πλησίον σου. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

LXXI.(71) Πρ ς πάσας τ ς πιθυμίας προσακτέον τ  περώτημα το τοὸ ὰ ἐ ὸ ἐ ῦ
τί μοι γενήσεται ν τελεσθ  τ  κ τα πιθυμίαν πιζητούμενον; καί τι νἂ ῇ ὸ ᾆ ἐ ἐ ἐὰ
μ  τελεσθ ; ὴ ῇ

Προς όλες τις επιθυμίες μας πρέπει να θέτουμε το επερώτημα αυτό. Τι

θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που επιζητώ κατόπιν της επι -

θυμίας μου και τι εάν δεν πραγματοποιηθεί. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXII.(72)  (ΚΔ  ΧΙΙΙ-13)  Ο θ ν  φελος  ν  τ ν  κατ  νθρώπουςὐ ὲ ὄ ἦ ὴ ὰ ἀ
σφάλειαν  παρασκευάζεσθαι  τ ν  νωθεν  πόπτων  καθεστώτων  καἀ ῶ ἄ ὑ ὶ

τ ν π  γ ς κα  πλ ς τ ν ν τ  πείρ . ῶ ὑ ὸ ῆ ὶ ἁ ῶ ῶ ἐ ῷ ἀ ῳ

Κανένα όφελος δεν υπάρχει στο να επιδιώκει κάποιος την ασφάλειά του

έναντι των άλλων ανθρώπων, ενώ εξακολουθούν να είναι σ' αυτόν ύπο-

πτα τα φαινόμενα πάνω και κάτω από την γη και γενικά στο άπειρο. 

αποδ. Αρχοντία Λιοντάκη
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LXXIII.(73) Κα  τ  γένεσθαί τινάς λγηδόνας περ  σ μα λυσιτελε  πρ ςὶ ὸ ἀ ὶ ῶ ῖ ὸ
φυλακ ν τ ν μοειδ ν. ὴ ῶ ὁ ῶ

Και κάποιοι  πόνοι  του σώματος που εμφανίζονται  χρησιμεύουν για να

προφυλαχτούμε από παρόμοιους πόνους. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LXXIV.(74)  ν  φιλολόγ  συζητήσει  πλε ον νυσεν   ττηθε ς  καθ’ Ἐ ῳ ῖ ἤ ὁ ἡ ὶ ὃ
προσέμαθεν. 

Σε περιπτώσεις υψηλού πνευματικού επιπέδου περισσότερο κερδίζει ο

ηττημένος καθώς μαθαίνει κάτι περισσότερο. 

αποδ. Χρήστος Γιαπιτζάκης

LXXV.(75) Ε ς τ  παρωχηκότα γαθ  χάριστος φων   λέγουσα τέλοςἰ ὰ ἀ ὰ ἀ ὴ ἡ
ρ  μακρο  βίου. ὁ ᾷ ῦ

Στα παλιά σου αγαθά αχάριστη βγαίνει η φωνή όταν λέει: να κοιτάς και

το τέλος σε μια πολύχρονη ζωή. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου

LXXVI.(76) Τοιο τος ε  γηράσκων πο ον γ  παραιν  κα  διέγνωκαςῦ ἰ ὁ ῖ ἑ ὼ ῶ ὶ
πο όν στι τ  αυτ  φιλοσοφήσαι κα  ο ν τοτη λλάδι συγχαίρω σοί. ὁ ῖ ἐ ὸ ἑ ῷ ὶ ἰὸ Ἑ

Είσαι ίδιος όσο γερνάς με εκείνον που εγώ συμβουλεύω και γνωρίζεις

καλά ποια είναι η δικιά σου φιλοσοφία και ποια είναι η φιλοσοφία στην

υπόλοιπη Ελλάδα. Γι’ αυτό σε συγχαίρω! 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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LXXVII.(77) Τ ς α ταρκείας καρπ ς μέγιστος λευθερία. ῆ ὐ ὸ ἐ

Ο μέγιστος καρπός της αυτάρκειας είναι η ελευθερία. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXVIII.(78)  γεννα ος περ  σοφίαν κα  φιλίαν μάλιστα γίγνεται, ν τὉ ῖ ὶ ὶ ὧ ὸ

μέν στι θνητ ν γαθόν, τ  δ  θάνατον. ἐ ὸ ἀ ὸ ὲ ἀ

Ο γενναίος άνθρωπος περί την σοφία και τη φιλία ασχολείται. Το μεν εί -

ναι θνητό αγαθό, το δε αθάνατο. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXIX.(79)  τάραχος αυτ  κα  τέρ  όχλητος. Ὁ ἀ ἑ ῷ ὶ ἑ ῳ ἀ

Ο ατάραχος δεν ενοχλείται τόσο από τον εαυτό του όσο και από τους

άλλους. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος

LXXX.(80)  Νέ  σωτηρίας μο ρα τ ς  λικίας τήρησις  κα  φυλακ  τ νῳ ῖ ῆ ἡ ὶ ὴ ῶ

πάντα μολυνόντων κατ  τ ς πιθυμίας τ ς ο στρώδεις. ὰ ὰ ἐ ὰ ἰ

Στον νέο, η διαμόρφωση της σωτηρίας του επιτυγχάνεται με την φροντί -

δα της ηλικίας του και με την αποφυγή όλων όσων μολύνουν κατά τις

έντονες επιθυμίες. 

αποδ. Θανάσης Γιαπιτζάκης - Μπάμπης Πατζόγλου
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LXXXI.(81) Ο  λύει τ ν τ ς ψυχ ς ταραχ ν ο δ  τ ν ξιόλογον ποὐ ὴ ῆ ῆ ὴ ὐ ὲ ὴ ἀ ἀ -

γέννα χαρ ν ο τε πλο τος πάρχων  μέγιστος ο θ’  παρ  το ς πολὰ ὔ ῦ ὑ ὁ ὔ ἡ ὰ ῖ -

λο ς τιμ  κα  περιβλέψις ο τ λλο τι τ ν παρ  τ ς διορίστους α τίας. ῖ ὴ ὶ ὔ ἄ ῶ ὰ ὰ ἀ ἰ

Δεν λύει την ταραχή της ψυχής και δεν γεννά την αξιόλογη χαρά, ούτε ο

μεγαλύτερος πλούτος που υπάρχει, ούτε η τιμή και περίβλεψη από τους

πολλούς, ούτε ότι άλλο προέρχεται από αδιόριστες αιτίες. 

αποδ. Τάκης Παναγιωτόπουλος
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  Βίος του Επίκουρου

Αρχές Επικούρειας φιλοσοφίας
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Επικούρου Βίος

Έλενα Καπράλου

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Επίκουρος γεννήθηκε στην Αθήνα ή στην Σάμο το 341 π.Χ. και ήταν

Αθηναίος  πολίτης,  από  τον  Δήμο  Γαργηττού.  Διδάσκαλοί  του  ήταν  ο

Πλατωνικός φιλόσοφος Πάμφιλος στη Σάμο, ο Ξενοκράτης της Ακαδημί-

ας στην Αθήνα, ο Αριστοτελικός Πραξιφάνης και ο Δημοκρίτειος Ναυσι-

φάνης στην Τέω. 

Στην ηλικία των τριάντα ετών,  μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών

του υποχρεώσεων, μετακόμισε στην Λέσβο για να διδάξει στο Γυμνάσιον

της Μυτιλήνης, όπου το 310 ίδρυσε σχολή, την οποία αργότερα μετέφε-

ρε στην  Λάμψακο της  Ιωνίας.  Εκεί  δίδαξε για  μια  πενταετία,  δημιουρ-

γώντας τον πρώτο επικούρειο φιλοσοφικό του κύκλο, αποτελούμενο από

αφοσιωμένους φίλους, όπως ο Έρμαρχος ο Μυτιληναίος και οι Λαμψα-

κηνοί Μητρόδωρος και Ιδομενέας. 

Σε μια εποχή πολιτικής και κοινωνικής αναστάτωσης, το 306 π.Χ. ο Επί-

κουρος μετέφερε την σχολή του στην Αθήνα, ιδρύοντας τον Κήπο, σε μια

έκταση που αγόρασε κοντά στο Δίπυλο. Ο Κήπος ήταν ανοιχτός για άν-

δρες, γυναίκες, εταίρες και δούλους όλων των ηλικιών, και η καταβολή

διδάκτρων στους διδασκάλους προαιρετική. Μετά τον θάνατο του Επί-

κουρου το 270, τον διαδέχτηκε στην διεύθυνση του Κήπου ο Έρμαρχος,

όπως ο Επίκουρος επιθυμούσε μέσω της διαθήκης του.
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Η φιλοσοφία του Επίκουρου απλώθηκε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο,

από την Ρώμη ως τα  Οινόανδα της Μ. Ασίας, και άνθισε για περισσότε -

ρα από 600 χρόνια. Ειδικότερα στην Ρώμη, οπαδοί της υπήρξαν οι ποι-

ητές Λουκρήτιος, Οράτιος και Βιργίλιος. 

Ωστόσο,  αν  και  ο  Επίκουρος ήταν πολυγραφότατος,  ελάχιστα γραπτά

του έχουν σωθεί,  μεταξύ των οποίων οι επιστολές του προς Ηρόδοτο,

Πυθοκλή και Μενοικέα και οι Κύριες Δόξες, που αποτελούν την επιτομή

του φιλοσοφικού του συστήματος. Τα τελευταία σχετικά χρόνια, οι πηγές

της  Επικούρειας  φιλοσοφίας  εμπλουτίστηκαν.  Η  αρχαιολογική  έρευνα

αποκάλυψε την μεγάλη επιγραφή των Οινοάνδων στην Μικρά Ασία και

τους θαμμένους στις στάχτες του Βεζούβιου πάπυρους στην Ιταλία.

Βιβλιογραφία

1. Θεοδωρίδης Χ. Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου, Βι-

βλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1954.

2. Επίκουρος: Αναγνωστικό της Επικούρειας Φιλοσοφίας και Τέχνης του

Ζην – Θεματική Ταξινόμηση των Αρχαίων Πηγών. Επιμέλεια: Γ. Αβραμί-

δης,  Μετάφραση:  Γ.  Αβραμίδης,  Π.  Οικονόμου,  Συμμετοχή:  D.S.

Hutchinson, V. Cook. Εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2000.
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Η Επικούρεια φιλοσοφία

Γιώργος Μπακογιάννης

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Κανονικόν – Φυσικόν - Ηθικόν 

Η Επικούρεια φιλοσοφία είναι μια φιλοσοφία του ανθρώπου και μια φιλοσο-
φία της φύσεως αδιάρρηκτα συνδεδεμένες χωρίς αξιώματα και δεδομένα a
priori. Οι απόψεις του φιλόσοφου Επίκουρου στηρίζονται στην νηφάλια ανι-
κειμενικότητα, στην παρατήρηση, στην εμπειρία και τίθενται κάθε στιγμή σε
αμφισβήτηση, σε επιστημονική ανασκευή και σε εξήγηση δια της λογικής.
Είναι ένα σύστημα πλήρες.
Ο Επίκουρος παρουσίασε έναν ορθολογισμό εμπειρικό, τεκμηριωμένο, συ-

νεπή και λειτουργικό. Οι αρχές της ατομικής κενοκρατικής φυσιολογίας προ-
έρχονται από απόδειξη μέσω ενός συστήματος που λέγεται Κανόνας ώστε
να αυτοεπικυρώνονται χωρίς κανένα αξιωματικό αίτημα.
Η φιλοσοφία του Επίκουρου χωρίζεται σε τρία μέρη: το φυσικό, το κανονικό

και το ηθικό. Θα ακολουθήσει η συνοπτική περιγραφή  καθενός  από αυτά
τα μέρη.
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Α. Το Φυσικόν
Πρέπει πρώτιστα να τονίσω ότι η παρουσίαση αυτή έρχεται να συμπλη-

ρώσει την παρουσίαση μου στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας
Φιλοσοφίας και θα αναφερθώ σε ζητήματα που δεν είχα τον χρόνο να πα-
ρουσιάσω τότε.

Οι αρχές της ατομικής φυσικής 
Η ατομοκρατική κοσμολογία του Επίκουρου, που αντιστοιχεί ως ένα βαθμό

στην φυσική του Δημόκριτου, έχει αρχές. Πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι οι
αρχές αυτές δεν είναι αιτήματα ή a priori προτάσεις, αλλά υπόκεινται στον
εξαντλητικό έλεγχο με τον Επικούρειο Κανόνα. 
Ο Επίκουρος απέδειξε την κάθε αρχή με τρόπο μοναδικό χρησιμοποιώντας

την αναλογική σκέψη (την οποία περιέγραψα στο Πρώτο Πανελλήνιο Συ-
μπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας) και την Αριστοτέλεια λογική.
Στηριζόμενος στην μέθοδο του Γάλλου ακαδημαϊκού Ζ.Μ. Γκαμπώντ (J.M.

Gabaude) θ’ αναφερθώ στην συνέχεια σε κάθε μια αρχή και στην αντίστοιχη
μέθοδο απόδειξης:
1. Υπάρχουν σώματα. Επιβεβαίωση με τις αισθήσεις.
2. Τα πάντα έχουν ένα ή περισσότερα αίτια. Δεν επιβεβαιώνεται με τις αι-

σθήσεις η αντίθετη πρόταση.
3.  Τίποτα  δεν  γεννάται  εκ  του  μηδενός.  Δεν  επιβεβαιώνεται  η  αντίθετη

πρόταση.
4. Τίποτε δεν εκμηδενίζεται. Ανεπιβεβαίωτο της αντίθετης πρότασης.
5. Το Όλον συνίσταται από σώματα. Επιβεβαίωση με τις αισθήσεις.
6. Το Όλον συνίσταται και από κενό. Αναίρεση της αντίθετης πρότασης (με

εις άτοπον απαγωγή).
7. Τα άτομα διαθέτουν ένα πλήρες «είναι» αμετάβλητο, αδιάσπαστο. Αναί-

ρεση της αντίθετης πρότασης.
8. Υπάρχει το αδιαπέραστο του ατόμου. Το ίδιο τμήμα του χώρου δεν κατα-

λαμβάνεται ταυτόχρονα από δυο σώματα. Αναίρεση της αντίθετης πρότα-
σης.
9. Το Όλον είναι άπειρο. Αναίρεση της αντίθετης πρότασης.
10. Το Κενό (ο χώρος) είναι άπειρο. Αναίρεση της αντίθετης πρότασης.
11. Ο αριθμός των ατόμων είναι άπειρος. Αναίρεση της αντίθετης πρότα-
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σης.
12. Τα άτομα κινούνται αδιάκοπα. Αναίρεση της αντίθετης πρότασης.
13. Κάθε σύνθετο σώμα έχει ιδιότητες τις οποίες δεν έχουν τα σωματίδια

από τα οποία αποτελείται (Αρχή ανάδυσης, βάση της Χημείας).  Αναίρεση
της αντίθετης πρότασης.
14.  Δεν  υπάρχει  καμία  σκοπιμότητα  στη  φύση,  ούτε  θεϊκή  παρέμβαση.

Αναίρεση της αντίθετης πρότασης.
15.  Το  αναγκαίο  ενσωματώνει  την  πιθανότητα,  το  τυχαίο.  Αναίρεση της

αντίθετης πρότασης.
16. Η γένεση ενός σύνθετου πράγματος είναι ένωση ατόμων. Αναίρεση της

αντίθετης πρότασης.
17. Κάθε σύνθετο σώμα είναι προσωρινό και όταν καταστρέφεται χωρίζεται

στα άτομα του. Αναίρεση της αντίθετης πρότασης.
18.  Υπάρχουν  δυο  επίπεδα  πραγματικότητας,  το  επίπεδο  των  ατόμων

εντός του κενού που είναι άχρονα και το επίπεδο του αισθητού κόσμου, που
καθορίζεται χρονικά. Αναίρεση των αντίθετων προτάσεων.

Οι διαφορές του Δημόκριτου και του Επίκουρου
Ας δούμε τώρα πως βλέπει την φύση ο Επίκουρος. Θα πρέπει να τονιστεί

ότι ο Επίκουρος, όπως και οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και  Δημόκριτος
αποδέχονται την Ελεατική αρχή της οντολογικής ταύτισης, που θεωρεί ότι
δεν υπάρχει κάποιος λόγος ώστε κάθε πραγματικό να μην είναι νοητό. Δη-
λαδή ό,τι υπάρχει είναι νοητό. 
Όμως, ο Δημόκριτος τα αναποδογυρίζει όλα όταν αποδέχεται και το αντίθε-

το της πρότασης. Δηλαδή αποδέχεται ότι δεν υπάρχει λόγος ώστε κάθε νοη-
τό να μην είναι πραγματικό. Γλιστράει, λοιπόν, στην αναζήτηση της αλήθειας
στην νόηση υποβαθμίζοντας τις αισθήσεις, και ακολουθεί έναν υποβόσκοντα
ιδεαλισμό, αν και υλιστής. Ο Δημόκριτος, όπως και κάθε φιλόσοφος που υιο-
θετεί το πόρισμα ότι κάθε πράγμα μπορεί να είναι έτσι ή αλλιώς, υιοθετεί τον
δρόμο της αδιαφοροκρατίας ή της οντολογικής αδιαφορίας. 
Η μη περιοριστική αδιαφοροκρατία του Δημόκριτου έχει τα χαρακτηριστικά

της έλλειψης οικονομίας στις φυσικές αρχές (δηλαδή στις υποθέσεις για ένα
φυσικό σύστημα) και  της ακαταλόγιστης σπατάλης της ύλης.  Για τον Δη-
μόκριτο δεν υπάρχουν περιοριστικοί δεσμοί στην περιγραφή της φύσης. Τα
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άτομα είναι άπειρα, έχουν άπειρα σχήματα, έχουν άπειρα μεγέθη. Επίσης,
διαφαίνεται και μια ακαταλόγιστη σπατάλη ύλης στην φύση όπως την αντι-
λαμβάνεται ο Δημόκριτος. Υπάρχουν άπειροι κόσμοι με άπειρους νόμους,
οπότε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και η
αναζήτησή του γίνεται πρωταρχικά στην νόηση, αφού αντέστρεψε την Ελεα-
τική αρχή.
Ο Επίκουρος διαφοροποιείται, εμπιστεύεται προσεκτικά τις αισθήσεις του

και θέτει τις περιοριστικές αρχές του αναλογικά με τον πανίσχυρο Κανόνα
του, όπως κάθε συνεπής φυσικός. Ο Αθηναίος φιλόσοφος καταλήγει να πο-
λεμά λυσσαλέα την αδιαφοροκρατία του Αβδηρίτη δασκάλου του.
Αναλυτικά οι διαφορές των δύο ατομικών φιλοσόφων είναι:
1.  Μέγεθος ατόμου:  Ο Δημόκριτος δεν βάζει κανένα όριο για το μέγεθος,

ούτε ανώτατο ούτε κατώτατο. Ο Επίκουρος βάζει δυο όρια, άνω και κάτω.
Με απλά λόγια αποδεικνύει ότι υπάρχει ανώτατο όριο. Αν τα άτομα είχαν
οποιοδήποτε μέγεθος τότε μερικά θα ήταν ορατά, κάτι που αντιβαίνει στις
παρατηρήσεις μας. Επίσης, λογικά υπάρχει και κατώτατο όριο, διαφορετικά
η άπειρη υποδιαίρεση της ύλης θα οδηγούσε στην εκμηδένισή της και τελικά
στην ανυπαρξία της, με ταυτόχρονη ανάδυση υπερβατικών ιδεαλιστικών φι-
λοσοφιών.
2.  Υποατομικά  μέρη.  Ο Δημόκριτος  δεν  αντιλαμβάνεται  τον  κίνδυνο της

υπόθεσής του για τα άτομα, που δεν θα αντιστοιχούν σε αντίστοιχο  καταμε-
ρισμό του κενού χώρου, όπως θα παρατηρήσει ο Αριστοτέλης. Ο Επίκουρος
αντίθετα παρουσιάζει την θεωρία των ελαχίστων μερών. Διατείνεται ότι το
ελάχιστο άτομο αποτελείται από τρία ελάχιστα μέρη του συμπαγούς αδιαίρε-
του ατόμου, που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα τρία μέρη του κενού χώρου. Το
επόμενο σε μέγεθος άτομο θα αποτελείται  από 3+1=4 ελάχιστα μέρη,  το
επόμενο 3+2=5. Αυτή η ιδιότυπη κβάντωση του μεγέθους είναι οι πρώτοι
περιοριστικοί όροι που θέτει ο Επίκουρος απέναντι στην αδιαφορία του Δη-
μόκριτου.
3.  Σχήμα ατόμου. Ο Δημόκριτος δέχεται απειρία σχημάτων υπακούοντας

στην  αδιαφοροκρατία  του.  Ο  Επίκουρος  δέχεται  απέραντο  αριθμό  σχη-
μάτων, όχι όμως άπειρο.
4.  Κινήσεις ατόμων. Ο Δημόκριτος δέχεται απειρία κινήσεων των ατόμων

σε τροχιές μετά από συγκρούσεις, δηλαδή έναν μηχανιστικό ντετερμινισμό.
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Ο Επίκουρος δέχεται τρεις κινήσεις των ατόμων: μια καθορισμένη λόγω του
βάρους τους προς τα κάτω, μια τυχαία λόγω της παρέγκλισης, και μια από
αναπήδηση μετά από συγκρούσεις με άλλα άτομα. Συμφωνώντας με μια
αντίρρηση του Αριστοτέλη ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια αρχική κίνηση των
ατόμων και μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση πριν συγκρουστούν, ο Επί-
κουρος παρατήρησε ότι όλα τα ορατά σώματα έχουν βάρος και δέχθηκε με
τον Κανόνα ότι και τα άτομα θα έχουν βάρος. “Η φύση με την παρέγκλιση
σπάζει τα δεσμά της ειμαρμένης” όπως αναφωνεί ο Λουκρήτιος.
Αντίθετα, λοιπόν, από τον Δημόκριτο που πάντοτε βλέπει απειροκρατία και

σπατάλη της ύλης, ο Επίκουρος υιοθετεί την έννοια της υλικής οικονομίας
και των περιοριστικών αρχών. 

Η ανυπαρξία σκοπού στην φύση
Θα τελειώσω αυτήν την συνοπτική παρουσίαση της φυσιολογίας του Επί-

κουρου με κάτι άλλο επαναστατικό (ακόμη και σήμερα) για την ανθρώπινη
διανόηση. Την έλλειψη τέλους (σκοπιμότητας) στην φύση. Σε αυτό το σημείο
ο Επίκουρος έρχεται  αντιμέτωπος με  όλη την  επικρατούσα αντίληψη της
εποχής του. 
Ο  Ξενοφών  αναφέρει  πως  ο  Σωκράτης  αποδέχονταν  την  τελεοκρατική

πρόνοια: «Δεν φαίνεται λοιπόν διόλου ορθόν σε σας ότι όποιος δημιούργησε
τους ανθρώπους, τους έδωσε ήδη εξ’ αρχής τα όργανα της αισθήσεως, επει-
δή τους χρησιμεύουν». Παρόμοια, ο Πλάτων γράφει στον Τίμαιο: «Πρέπει
τώρα να πούμε ποια είναι η μέγιστη ωφέλεια των οφθαλμών για την οποία ο
Θεός μάς τους έχει δωρίσει». Πιστοί σε αυτές τις απόψεις τελεολογίας ήταν
και ο Αριστοτέλης και οι Στωικοί. Οι  Στωικοί παραθέτουν πάμπολλα παρα-
δείγματα της ωφελιμότητας για τον άνθρωπο όλων των ζώων, ακόμη και των
κοριών, των ποντικών κ.λπ. Οι Χριστιανοί, συνεχίζοντας την ιδεαλιστική πα-
ράδοση, πρεσβεύουν την τελεοκρατία και την θεία πρόνοια.
Αντίθετα με όλους τους παραπάνω, οι Επικούρειοι απορρίπτουν την τελεο-

κρατία, την θεία πρόνοια και τον ανθρωποκεντρισμό. Ας δούμε τον τρόπο
που σκέπτονται. Η χρησιμότητα κάποιου οργάνου, λένε, δεν είναι η αιτία της
δημιουργίας του αλλά το αποτέλεσμα. Το όργανο (π.χ. οι οφθαλμοί), λένε,
παράγεται  στην  φύση με τον  συνδυασμό του ατομοκρατικού μηχανισμού
των δοκιμών και των σφαλμάτων και αφού δημιουργηθεί το ίδιο υποκινεί την
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χρήση του, εγγράφοντας την πρόληψη της ωφελιμότητας του. Εάν το νέο
όργανο είναι ωφέλιμο για τον ιδιοκτήτη του και τον κάνει καλύτερα προσαρ-
μοσμένο στο περιβάλλον του (φυσική επιλογή), τότε αυτός ο οργανισμός θα
επιζήσει και θα έχει πανομοιότυπους απογόνους που θα διαθέτουν αυτό το
όργανο. Τόσο απλά. 
Όλα τα όντα παράγονται, λένε οι Επικούρειοι, με φυσικό τρόπο ύστερα από

αναρίθμητες αλλαγές με την διαδικασία της φυσικής  επιλογής εντός μιας
απεριόριστης χρονικής διάρκειας. Αυτή ακριβώς είναι η θεωρία της Εξέλιξης
του Δαρβίνου, που έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά με τεράστιο αριθμό πα-
ρατηρήσεων.                               

Ο Επικούρειος Κύκλος
Σύμφωνα με την  σκέψη του Επίκουρου η  διαδικασία προσέγγισης  της

αλήθειας ακολουθεί τον παρακάτω κύκλο (ας τον ονομάσουμε Επικούρειο
Κύκλο):
Αισθητηριακή αντίληψη→Αναλογικός τρόπος σκέψης→Νοητικό μοντέλο 
 ↑  ↓
Συμπεράσματα για τον πραγματικό κόσμο ←   Λογική επεξεργασία 
                                                                          και Μαθηματικοποίηση
                                                                                   

Η κατασκευή  αυτή  του  νοητικού  μοντέλου  έχει  απεριόριστη  ελευθερία.
Μπορεί να δεχθεί βοήθεια ακόμη και από την φαντασία, οποιοδήποτε υλικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τίποτα δεν αποτελεί πέτρα σκανδάλου. Βέβαια,
για τον Επίκουρο ένας κανόνας είναι  αυτονόητος:  «το συμπέρασμα δεν
επιτρέπεται να αντιφάσκει στην αισθητήρια αντίληψη».
Σε προηγούμενη ομιλία μου προσπάθησα να δείξω ότι η νεώτερη Φυσική

(όπως γενικότερα η σύγχρονη Επιστήμη) ακολούθησε πιστά τον Επικούρειο
Κύκλο, παρ’ ότι η Φυσική του Δασκάλου αμφισβητήθηκε κατά καιρούς έντο-
να. 
Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι ακόμη και ο Μαρξ υποτιμά την αξία της επικού-

ρειας Φυσικής όταν γράφει:  «Ο Επίκουρος ομολογεί ότι ο τρόπος του να
εξηγεί τα πράγματα αποσκοπεί μόνο στην αταραξία της αυτοσυνειδησίας κι
όχι στην γνώση της φύσης καθεαυτήν». Η κριτική μου στην μαρξιστική αυτή
θέση είναι στην ύπαρξη της φύσης καθεαυτήν. Η έννοια της καθαρής αλή-
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θειας αμφισβητείται σε όλη την Επικούρεια φιλοσοφία και γι' αυτό και ο Επί-
κουρος μίλησε απλά για κριτήρια αλήθειας. 

Β. Το Κανονικόν
Η Επικούρεια Κανονική είναι ένας ισχυρός, συνεπής και γενικός τρόπος

αποδεικτικής τακτικής.  Ευθύς εξαρχής καθησυχάζει  τον άνθρωπο από τα
αιώνια ερωτήματα τι είναι αλήθεια και τι ψεύδος, τον διδάσκει τι πρέπει να
εμπιστεύεταιν και ποιοι είναι οι αγγελιοφόροι της αλήθειας. Αφενός τον απο-
μακρύνει  από  κάθε  είδους  θρησκοληψία,  δεισιδαιμονία,  φανατισμό,  ενώ
αφετέρου τον προφυλάσσει από τον ολισθηρό δρόμο του μηδενισμού και
του αγνωστικισμού. 
Ο Επικούρειος Κανόνας σε γενικές γραμμές οργανώνεται με τα τέσσερα

κριτήρια της αλήθειας: τις αισθήσεις, τις προλήψεις, τα πάθη και τις φαντα-
στικές επιβολές της διανοίας.

Οι αισθήσεις
“Η αίσθηση είναι αλάθητος”. Αυτή είναι μια πρόταση που έχει προκαλέσει

πολλές διαμάχες και αμφισβητήσεις. Ο Επίκουρος ξεκαθάρισε ότι η αίσθηση
είναι αλάθητος όσο δεν υπόκειται σε ερμηνεία. Είναι η πληροφορία της φύ-
σεως που εγγράφεται μέσα μας με υλικό τρόπο (φωτόνια, ηχητικά κύματα,
μετακινήσεις μορίων, ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις). Σ’ εμάς εναπόκειται να
κατασκευάσουμε το νοητικό οικοδόμημα για να την εξηγήσουμε, αφού έχου-
με ήδη ενστερνιστεί την βασική αρχή των Ελεατών: “ό,τι είναι πραγματικό
(και εισέρχεται με την βοήθεια της αισθήσεως στον νου μας) μπορεί να νοη-
θεί”. 
Για παράδειγμα, όταν βυθίζουμε ένα μολύβι στο νερό δεν κάνει η αίσθηση

λάθος που το βλέπουμε σπασμένο, αλλά η δική μας νοητική επεξήγηση του
φαινομένου. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε ένα μοντέλο, μια θεωρία για το
φως για να εξηγήσουμε την οπτική αυτήν αίσθηση. Στην πραγματικότητα η
αίσθηση είναι αυτή που αποτελεί το τελικό κριτήριο για την ορθότητα μιας
επιστημονικής θεωρίας και όχι μόνο. 
Μια αίσθηση, δεν διαψεύδεται από άλλη αίσθηση, ούτε από την ακολου-

θούμενη λογική ανάλυση. Προηγείται πάντοτε αυτής, την επηρεάζει, όμως
διατηρεί την ανεξαρτησία της και το αλάθητό της.
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Οι προλήψεις
Το  δεύτερο  κριτήριο  αλήθειας  είναι  η  πρόληψη  (προέννοια,  έννοια).

Ο Επίκουρος δέχεται ότι δεν είναι μόνο η αίσθηση αληθινή, αλλά και η έν-
νοια που έχει αποθηκευτεί στον νου μας (αποτέλεσμα βέβαια της αίσθησης).
Για παράδειγμα, όταν αναφέρεται κάποιος σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο,
αμέσως σχηματίζεται στον νου η παράστασή του. 
Όμως, ο Επίκουρος δεν εννοεί κάτι τόσο κλειστό, ενσωματώνει στο κριτή-

ριο αυτό και όλη την ανθρώπινη εμπειρία, αλλά και την εμπειρία της Κοινω-
νίας. Θεωρεί ότι όλη αυτή η εμπειρία εναποτίθεται στην ανθρώπινη γλώσσα.
Η πρόληψη είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν
που βιώνουμε. Ο φιλόσοφος βλέπει μια αλυσίδα, που οι κρίκοι της είναι η αί-
σθηση, η ονομασία (η λέξη) και η πρόληψη. Έτσι, αποφεύγεται μια χωρίς
τέλος  ανακύκλωση  που  θα  προκαλούνταν  αν  καταφεύγαμε  στον  ορισμό
κάθε έννοιας (Πλατωνική μέθοδος). Ο Επικούρειος εμπιστεύεται την αλήθεια
της επαναλαμβανόμενης εμπειρίας, της εμπειρίας της ανθρωπότητας, δηλα-
δή την πρόληψη.

Οι φανταστικές επιβολές της διανοίας
Το τρίτο κριτήριο της αλήθειας, η φανταστική επιβολή της διανοίας είναι η

προσήλωση του νου σε παραστάσεις  (εικόνες)  που δημιουργούνται  στον
νου μυαλό μας και είναι διαφόρων ειδών:
1) Οι παραστάσεις από άμεση αισθητηριακή αντίληψη κατατάσσονται από

τους Επικούρειους στις αισθήσεις ή αν επαναλαμβάνονται στις προλήψεις.
2)  Οι  παραστάσεις  που  δεν  προέρχονται  από  άμεση  αίσθηση  περιλαμ-
βάνουν εικόνες του ασυνειδήτου, για παράδειγμα οι ονειρικές παραστάσεις
κατά την διάρκεια του ύπνου. Για τον Επίκουρο δεν υπάρχει καμία διάκριση.
Υποστηρίζει ότι “ό,τι μας κινεί είναι αληθινό, ακόμη και τα όνειρα των τρε-
λών, διότι μόνο το μη ον δεν μας επηρεάζει”.
Έχουμε  λοιπόν μια  αρχαία  φιλοσοφική σχολή,  που βλέπει  την  αξία  της

ανάλυσης των εικόνων του ασυνειδήτου στα όνειρα και μας προτρέπει να
αναζητήσουμε την αλήθεια που κρύβουν. Πολλούς αιώνες  αργότερα, με την
ψυχαναλυτική  ερμηνεία  των  ονείρων,  ο  Φρόυντ  απέδειξε  ότι  η  ερμηνεία
τους, με τον δικό του βέβαια τρόπο, αποτελεί αλήθεια για τον συγκεκριμένο
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άνθρωπο. 
Η Επικούρεια φιλοσοφία δεν δίνει στα όνειρα προφητικές ιδιότητες, όπως

έκαναν άλλες αρχαίες σχολές, αλλά παρατηρεί με προσοχή ότι οι επιθυμίες,
και κυρίως οι φόβοι μας, προβάλλονται με την μορφή παραστάσεων κατά
την διάρκεια του ύπνου. Πολλές από αυτές τις εικόνες δεν έχουν άμεση αι-
σθητηριακή καταγωγή. Γνωρίζει καλά ο σοφός ότι οι φόβοι αυτοί, πολλές
φορές, είναι η αιτία του πόνου που αισθανόμαστε, γι’ αυτό οι Επικούρειοι
την προσήλωση αυτή σε εικόνες του ασυνειδήτου τις θεωρούν κριτήριο αλή-
θειας.

Τα πάθη
Το επόμενο κριτήριο αλήθειας είναι τα πάθη (συναισθήματα). Το κανονιστι-

κό σύστημα του Επίκουρου πρέπει να είναι  πλήρες.  Οι αισθήσεις  και  τα
επακόλουθά τους, οι προλήψεις, είναι τα κριτήρια αλήθειας για την οργάνω-
ση της νόησής μας. Οι εσωτερικές πληροφορίες της ηδονής  και του πόνου
είναι τα κριτήρια αλήθειας με την βοήθεια των οποίων χαράζουμε τον ηθικό
μας βίο. Οι πληροφορίες αυτές (αποτέλεσμα της βιολογικής μας φύσης) μας
βοηθούν ώστε να αποφασίζουμε τι να προτιμούμε και τι ν’ αποφεύγουμε. 
Η φρόνηση, πάνω απ’ όλα, μας δείχνει τον δρόμο της ηδονής και την απο-

φυγή του πόνου χωρίς να μας προτρέπει σε απόλυτη υπακοή στον οποιοδή-
ποτε ηδονικό δρόμο. Πάνω σ’ αυτά τα κριτήρια αλήθειας, ο Επίκουρος χα-
ράζει την ηθική πορεία του ανθρώπου.

Γ. Το Ηθικόν 
Η ηθική για τον Επίκουρο είναι όλη η στρατηγική που πρέπει να ακολουθή-

σει ο άνθρωπος για να επιτύχει τον τελικό στόχο του. Ο στόχος αυτός σε
κάθε φιλοσοφική θεωρία πρέπει να είναι μετρήσιμος, ώστε να μπορεί κανείς
να αποτιμά κατά κάποιο τρόπο την πρόοδό του και την προσέγγιση του στον
στόχο αυτό. Ποιος λοιπόν είναι ο σκοπός της ηθικής (της στρατηγικής) του
Επίκουρου;  Ο σοφός απαντά χωρίς υπεκφυγές ότι  είναι  η καταστηματική
ηδονή, δηλαδή η ευδαιμονική κατάσταση στην οποία δεν πονά το σώμα μας
και δεν ταράζεται η ψυχή μας. Αυτός είναι ο ελκυστικός Επικούρειος σκοπός
για τον οποίο αξίζει να ζούμε.
Εμείς, λοιπόν, πρέπει να χαράξουμε την πορεία μας και εμπιστευόμενοι τα
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κριτήρια αλήθειας να καταφύγουμε στο λιμάνι της ευτυχίας. Όμως, ένα βασι-
κό πρόβλημα αναδύεται αυτόματα. Μπορεί  ένα άτομο να σχεδιάσει τη ζωή
του ή μήπως το μέλλον του είναι προκαθορισμένο είτε θεϊκά, είτε κοινωνικά,
είτε φυσικά; Είμαστε ηθοποιοί σ΄ ένα έργο με συγκεκριμένη πορεία και τέλος
ή έχουμε την ελεύθερη βούληση για τον σχεδιασμό αυτό της ζωής μας; O
Eπίκουρος, ενσωματώνοντας στο άτμητο σωματίδιο της φύσης το βάρος και
την παρέγκλιση, εδραίωσε στην ανθρώπινη φύση την ελεύθερη βούληση. 

Η ηδονιστική πορεία προς την ευδαιμονία
Για τον Επίκουρο, η ηδονή είναι ένα πρωτογενές συναίσθημα, όπως άλλω-

στε και ο πόνος. Τα συναισθήματα αυτά, αποτελούν και κριτήρια αλήθειας
για την Επικούρεια φιλοσοφία, όπως είδαμε. Αυτά τα πρωτογενή συναισθή-
ματα κατανοούνται αφ’ εαυτών, χάρη στην προφάνειά τους. Τα συναισθήμα-
τα αυτά είναι επίσης μη αναγώγιμα σε κάτι άλλο. Είναι άμεσα δεδομένα της
βιολογικής μας φύσης (με τον όρο αυτό συμπεριλαμβάνω και την ψυχή),
γεννούν τις ιδέες-προλήψεις της ηδονής και του πόνου. 
Μια ηδονή δεν απαιτεί άλλη αιτιολόγηση. Την αισθανόμαστε, άρα είναι αλη-

θινή. Η ηδονή σε όλα τα έμβια όντα φανερώνει την ζωή και είναι το πρώτο
σύμφυτο αγαθό. Η ηδονή αποτελεί αρχή και τέλος του ευτυχισμένου βίου. Ο
άνθρωπος κινείται από ηδονή σε ηδονή με σκοπό την ευδαιμονική ζωή. 
Η ηθική στάση του ανθρώπου είναι αυτή η διαδρομή, η ηδονιστική πορεία

προς την ευδαιμονία, με αφετηρία τις αρχικές κινητικές ηδονές και σκοπό
την καταστηματική ηδονή της απονίας και της αταραξίας. Στην πορεία αυτή
δεν παρεμβάλλεται  καμιά μεταφυσική (θεϊκή παρέμβαση)  ούτε  κοινωνικο-
ιστορικοί κανόνες (ιστορικός υλισμός). Από έναν φυσικό νόμο (η φύση όλη
αποζητά την ηδονή) ο Επίκουρος μεταβαίνει σ’ έναν ηθικό κανόνα. Η με-
τάβαση αυτή δεν πραγματοποιείται αυθαίρετα, αλλά γίνεται με τρόπο φυσικό
και λογικό, πάνω στην κανονιστική τροχιά της Επικούρειας φιλοσοφίας. 

Ο ενάρετος ηδονικός βίος
Όλες οι  αρχαιοελληνικές αρετές,  όπως η εγκράτεια, η δικαιοσύνη,  η αν-

δρεία, η σωφροσύνη είναι παρούσες στην Επικούρεια φιλοσοφία, αλλά απο-
τελούν μέσα και όχι αυτοσκοπό για την επίτευξη της επικούρειας ευδαιμονί-
ας. Οι Επικούρειοι αποτιμούν κάθε αρετή ανάλογα με την ηδονή που επι-
φέρει. Η γνώμη τους είναι ξεκάθαρη: “Δεν μπορεί να ζει κάποιος με εγκρά-
τεια, δικαιοσύνη και ανδρεία αν δεν είναι ευτυχής, ούτε και μπορεί να φθάσει
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στην ευτυχία αν δεν ζει με εγκράτεια, ανδρεία και δικαιοσύνη”. Αυτό το αντι-
λαμβάνεται όποιος έχει φρόνηση, που είναι η σπουδαιότερη αρετή για τους
Επικούρειους.

Οι επιθυμίες
Ένας χρήσιμος τρόπος χάραξης της ηθικής πορείας κάθε ανθρώπου είναι

η λογική εκπλήρωση των επιθυμιών εκείνων που δεν τον εκσφενδονίζουν
έξω από την πορεία του προς τον τελικό σκοπό του. Γι’ αυτό, ο Επίκουρος
χώρισε τις επιθυμίες σε τρείς κατηγορίες: α) τις φυσικές και αναγκαίες, β) τις
φυσικές και μη αναγκαίες, και γ) τις μη φυσικές και μη αναγκαίες. Πρώτα εί-
ναι απαραίτητες μερικές διευκρινίσεις. Με τον όρο «φυσικό» ο Επίκουρος
εννοεί σε αφθονία στην φύση, ενώ με τον όρο «αναγκαίο» εννοεί απαραίτη-
το για την απομάκρυνση του πόνου. 
Όταν λέμε «φυσικές και αναγκαίες» επιθυμίες εννοούμε το σύνολο εκείνων

των επιθυμιών, οι οποίες, αν δεν εκπληρωθούν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα,  οδηγούν  σε  συνεχώς  αυξανόμενο  πόνο  ή  και  στον  θάνατο  ακόμα.
Πρέπει  να  διευκρινισθεί  επίσης  ότι  αυτές  εύκολα μπορούν να  ικανοποιη-
θούν, π.χ. για υγιεινή λιτή διατροφή, διατήρηση καλής υγείας, στέγη, φιλική
συντροφιά, αίσθηση ασφάλειας.
Στην δεύτερη κατηγορία, στις «φυσικές και μη αναγκαίες» επιθυμίες ανή-

κουν εκείνες που αν δεν εκπληρωθούν, δεν οδηγούν αναγκαστικά σε διαρ-
κώς αυξανόμενο πόνο και η εκπλήρωση πολλών εξ αυτών δεν απαιτεί ιδιαί-
τερο κόπο, π.χ. για αθλήματα, ταξίδια, σεξουαλικές επαφές κ.λπ.
Στην τελευταία κατηγορία, ανήκουν οι «μη φυσικές και μη αναγκαίες» επι-

θυμίες.  Γι΄ αυτές ο σοφός συμβουλεύει την μη εκπλήρωσή τους, διότι το
αντίθετο  συνεπάγεται  μια  συνεχή σωματική  και  ψυχική επιβάρυνση,  που
οδηγεί νομοτελειακά σε οδυνηρές καταστάσεις. Σε αυτές ανήκουν οι επιθυμί-
ες για φήμη, πολιτική εξουσία, υπέρμετρο πλουτισμό, υστεροφημία και άλ-
λες τέτοιες ματαιοδοξίες. Ο Επίκουρος προσπαθεί να αποφορτίσει τον άν-
θρωπο από το περιττό βάρος των φιλοδοξιών του. Λέει απλά ότι αυτά που
χρειάζεται να έχει κάποιος για να ζει ευτυχισμένος είναι λίγα και εύκολα  τα
αποκτά. Τον θωρακίζει επίσης με φρόνηση για να αποκρούσει τις σειρήνες
των διαφημίσεων των οικονομικών φιλοδοξιών. Τον προτρέπει σε ένα “λάθε
βιώσας”. 
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Η αντιμετώπιση του θανάτου 
Για την αντιμετώπιση του υπέρτατου φόβου του θανάτου, η Επικούρεια φι-

λοσοφία χρησιμοποιεί τρείς λογικές στρατηγικές:
1.  Μια συνάντηση που δεν γίνεται ποτέ.  Στην επιστολή προς Μενοικέα, ο

Επίκουρος  καταστρέφει  λογικά  το  φόβο  του  θανάτου:  «Όταν  υπάρχουμε
εμείς, ο θάνατος είναι ανύπαρκτος και όταν έρχεται αυτός τότε δεν υπάρχου-
με εμείς».
2.  Η αρχή της συμμετρίας. Η «μεταθανάτια» κατάσταση, λένε οι Επικού-

ρειοι,  δεν θα μπορούσε να διαφέρει  από την κατάσταση «προ ζωής».  Ο
Λουκρήτιος  στο  ποίημα  του  “Περί  της  φύσεως  των  πραγμάτων”  γράφει:
«Αναλογίσου πάλι, εκείνοι οι ατελείωτοι αιώνες προτού γεννηθούμε, πόσο
ασήμαντοι είναι για εμάς. Σαν σε καθρέφτη μάς παρουσιάζει η φύση το είδω-
λο του μέλλοντος χρόνου όταν θα έχουμε πεθάνει. Βλέπεις τίποτε το φριχτό;
Τίποτα το θλιβερό; Δεν είναι όλα αμέριμνα, περισσότερο και από τον ύπνο;»
3.  Το “ανύποπτον” του θανάτου.  Ας αρκεσθούμε στα παρακάτω λόγια του

Επίκουρου από την επιστολή προς Μενοικέα: «Κοίτα να συνηθίσεις στην
ιδέα ότι ο θάνατος για μας είναι ένα τίποτα. Κάθε καλό ή κακό βρίσκεται στην
αίσθησή μας, όμως θάνατος σημαίνει στέρηση της αίσθησης».
Η προσωπική μου γνώμη είναι πως ακόμα κι αν είχε χαθεί όλη η Επικού-

ρεια φιλοσοφία και είχαν σωθεί μόνο τα παραπάνω λόγια του Δασκάλου για
τον θάνατο, πάλι θα είχαν βοηθήσει αμέτρητους ανθρώπους. Η  αντιμετώπι-
ση του φόβου του θανάτου θα τους είχε επιτρέψει έναν γαλήνιο ύπνο χωρίς
το άγχος για το φρικωδέστατο όλων των κακών. 

Επίλογος
Είδαμε, λοιπόν, ότι η Επικούρεια φιλοσοφία είναι ένα πλήρες, συνεκτικό και

χωρίς αντιφάσεις σύστημα με σκοπό την παρηγοριά του ανθρώπου. Ο Επί-
κουρος υπήρξε ο μέγιστος των διαφωτιστών και η μέθοδός του αντέχει, επα-
ληθεύεται και προβλέπει όλες τις σύγχρονες τάσεις της Φυσικής, της Ψυχο-
λογίας και της λογικής.

163



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Βιβλιογραφία      
1. J.M. Gabaude. H Λογοκρατία του Επίκουρου. Εκδόσεις Ακαδημίας 

Αθηνών, Αθήνα, 2009.
2. Κ. Μαρξ. Διαφορά της Δημοκρίτειας και Επικούρειας φυσικής 

φιλοσοφίας. Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1983.
3. Διογένης Οινοανδέας: Οι Πολύτιμες Πέτρες της Φιλοσοφίας. Εισαγωγή-

Μετάφραση-Σχόλια: Γ. Αβραμίδης, Πρόλογος: Χ. Θεοδωρίδης. Εκδόσεις 
Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2003.
4. Α. Koen. Άτομα, Ηδονή, Αρετή: Η Φιλοσοφία του Επίκουρου. 

Μετάφραση Σ. Δημόπουλος. Εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2006.
5. Διογένης Λαέρτιος, Επίκουρος. Εισαγωγή-μετάφραση: Α. Τσακνάκης. 

Εκδόσεις Βιβλιοβάρδια/Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2007.
6. Επίκουρος. Ηθική: Η θεραπεία της ψυχής. Μετάφραση-σχόλια: Γ. 

Ζωγραφίδης. Εκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2009.
7. Χ. Γιαπιτζάκης. Επικουρείων Δόξαι. Β΄έκδοση, Εκδόσεις Βερέττα, Ρόδος,

2010.
8. Γ. Μπακογιάννης. Κανών: Η αναζήτηση της αλήθειας. Πρώτο Πανελλήνιο

Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας (Πρακτικά), Εκδόσεις Βερέττα, Ρόδος, 
2011.
9.  Γ. Μπακογιάννης.  Επικούρεια Φυσιολογία: Άτομα και Κενό. Δεύτερο

Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας (Πρακτικά), Εκδόσεις Φί-
λων Επικούρειας Φιλοσοφίας, Αθήνα, 2012.

164



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Κανονικόν
Επικούρεια Γνωσιολογία
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Κανών: Η βάση της επιστημονικής μεθόδου

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Η φιλοσοφία του Επίκουρου αποτελείται από τρία αλληλένδετα και αλ-

ληλοϋποστηριζόμενα μέρη: το Κανονικόν, το Φυσικόν και το Ηθικόν. 

Το Κανονικόν ή Κανών αποτελεί  το  γνωσιολογικό τμήμα της  Επικού-

ρειας φιλοσοφίας κατά αντιστοιχία με τη Λογική άλλων σχολών, όπως

της Περιπατητικής ή της Στωικής. Η λέξη «Κανών» σημαίνει στη σύγχρο-

νη ελληνική «Χάρακας» και συμβολίζει το εργαλείο με το οποίο μπορού-

με να αντιληφθούμε την πραγματικότητα με μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Ο  Κανόνας  αποτελεί  μια  προσέγγιση  για  την  απόκτηση  βέβαιης

γνώσης,  που είναι  μοναδική στην  ιστορία της ανθρώπινης  σκέψης.  Ο

Επίκουρος ήταν εμπειριστής και, κατά το φιλόσοφο Χέγκελ, ο «πατέρας

της  εμπειρικής  επιστήμης  της  φύσης».  Ο  Δάσκαλος  πρότεινε  μια  συ-

γκροτημένη μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας και τη χρησιμοποίησε

με συνέπεια και διεξοδικότητα. 

Στόχος του Επίκουρου ήταν η επίτευξη της ευδαιμονίας, δηλαδή η γα-

λήνευση της ψυχής. Ο Αθηναίος φιλόσοφος είχε αντιληφθεί ότι δεν είναι

δυνατή η ευτυχισμένη ζωή χωρίς την επιστημονική γνώση της Φύσης (τη

Φυσιολογία): «Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τους φόβους για τα

σημαντικότερα ζητήματα κάποιος που δεν γνωρίζει τη φύση του σύμπα-

ντος, αλλά πιστεύει  σε αυτά που αναφέρουν οι  μύθοι.  Κατά συνέπεια,

δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνουμε ολοκληρωμένες τις ηδονές χωρίς

τη Φυσιολογία» (Κύρια Δόξα XII).
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Ο Επίκουρος  ανέπτυξε τη φιλοσοφία του συνδυάζοντας την ατομική

Φυσική του Δημόκριτου και  την  αισθησιοκρατική  Βιολογία  του Αριστο-

τέλη. Όμως, ο Δάσκαλος διόρθωσε τις ασυμβατότητες των δύο προγε-

νέστερων φιλοσόφων με αξιοθαύμαστη συνέπεια, ελέγχοντας κάθε ση-

μείο  τους  με  την  εμπειρική   μεθοδολογία  του  Κανόνα.  Με  τον  τρόπο

αυτό,  ο  Επίκουρος  δημιούργησε  μια  εξαιρετικά  συνεκτική  Φυσιολογία

χωρίς  εννοιολογικές  αντιφάσεις,  που αποδείχθηκε  σωστή με  τα  δεδο-

μένα της σύγχρονης Επιστήμης.

Ο Κανόνας και η παρατήρηση της Φύσης

Για τον Επίκουρο, ο μόνος τρόπος να φθάσουμε στη βέβαιη επιστημο-

νική γνώση είναι με την παρατήρηση των φυσικών φαινομένων με τις αι-

σθήσεις  και  όχι  με  τη  νόηση ή  την  πίστη.  Ο Δάσκαλος  προειδοποιεί:

«Δεν πρέπει να μελετούμε τη Φύση με αξιώματα κενά περιεχομένου και

αυθαίρετους  νόμους,  αλλά όπως απαιτούν τα  φαινόμενα.  Διότι  η  Ζωή

μας δεν έχει ανάγκη από παραλογισμό και ανόητες δοξασίες, αλλά από

ηρεμία» (Προς Πυθοκλή Δ.Λ. Χ87). 

Όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος του Διογένης Λαέρτιος, ο Επίκου-

ρος περιέγραφε τη μεθοδολογία του για την απόκτηση βέβαιης γνώσης

στο βιβλίο του «Περί κριτηρίου ή Κανών», το οποίο έχει χαθεί.  Όμως,

στην  εισαγωγή της  σωζόμενης  επιστολής  προς  Ηρόδοτο  ο  Δάσκαλος

αναφέρεται σε μια περίληψη του Κανόνα πριν εκθέσει τις αρχές της Φυ-

σικής του. 

Η μεθοδολογία του Κανόνα περιλαμβάνει: α) τέσσερα κριτήρια της αλή-

θειας, β) δύο αξιώματα που απορρέουν από την παρατήρηση της Φύ-

σης και γ) την εμπειρική μεθοδολογία επιμαρτύρησης ή αντιμαρτύρησης

για τον έλεγχο των δοξασιών και των θεωριών μας. 
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Τα τέσσερα κριτήρια της αλήθειας

Τα τέσσερα κριτήρια της αλήθειας περιλαμβάνουν τις αισθήσεις, τις έν-

νοιες («προλήψεις»), τα συναισθήματα («πάθη») ηδονής – πόνου και τη

διορατική σύλληψη του νου («φανταστική επιβολή της διανοίας»): 

α) Οι αισθήσεις αντιλαμβάνονται εξωτερικά ερεθίσματα, που αντιστοι-

χούν σε άτομα που προσπίπτουν στα αισθητήρια όργανά μας. Η κάθε

αίσθηση είναι άλογη, δεν επηρεάζεται από αισθήσεις   όμοιες προηγού-

μενες ή ανόμοιες ταυτόχρονες και κατά συνέπεια είναι πάντοτε αληθινή.

Αντίθετα, η νοητική επεξεργασία των αισθήσεων μπορεί να λαθέψει. Ο

Επίκουρος δέχθηκε ότι η βέβαιη γνώση θα πρέπει να βασίζεται στη μαρ-

τυρία  των  αισθήσεων  και  προειδοποιούσε:  «Εάν  μάχεσαι  ενάντια  σε

όλες τις αισθήσεις, δεν θα μπορείς να κρίνεις τίποτα εφόσον ισχυρίζεσαι

ότι αυτές είναι ψευδείς» (Κύρια Δόξα XXIII). 

β) Οι προλήψεις είναι οι αποθηκευμένες στο νου έννοιες, που προέρ-

χονται από τις αισθήσεις. Οι έννοιες αυτές βασίζονται σε επαναληπτικές

αισθητικές  εμπειρίες  και  δεν  χρειάζονται  λεκτική  απόδειξη,  αφού  είναι

ολοφάνερες  σε  όλους  («καθολική  κατάληψις»)  και  αποτελούν  κριτήριο

ορθής  δοξασίας.  Για  παράδειγμα,   είναι  κοινή  σε  όλους  τους  αν-

θρώπους, που έχουν δει  ένα τριαντάφυλλο,  η «εναργής πρόληψις του

ρόδου», δηλαδή η ξεκάθαρη έννοια που βασίζεται σε παρατήρηση αυ-

τού του υλικού αντικειμένου. Μέσω των προλήψεων, οι χαοτικές πληρο-

φορίες του αισθητού κόσμου αρχίζουν να συναρμολογούνται σε ένα συ-

νεκτικό,  δομημένο και  σταθερό σύνολο  οδηγώντας  στην  ανάδυση της

γλώσσας και της συνείδησης.  

γ)  Τα  πάθη  ή  συναισθήματα  ανήκουν  σε  δύο  μείζονες  κατηγορίες,

ανάλογα αν προκαλούν ηδονή ή πόνο.  Ο Δάσκαλος έβαλε ένα συναι-

σθηματικό κριτήριο προσέγγισης του φυσικού περιβάλλοντος, αναγνωρί-

ζοντας πως ό,τι μας ευχαριστεί είναι καλό για τη φύση μας και ό,τι μας

πονά είναι εχθρικό για τη φύση μας. Τα πάθη της ηδονής και της αλγη-

δόνας αποτελούν ασφαλές κριτήριο αλήθειας, αλλά και κριτήριο δράσης
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για την επιλογή της ορθής πράξης και την αποφυγή της λανθασμένης

πράξης  με  στόχο  την  ευδαιμονική  ζωή.  Φυσικά,  ορισμένες  φορές  ο

σώφρων άνθρωπος θα επιλέξει να αποφύγει μια ηδονή εάν προβλέπει

ότι θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο πόνο ή θα επιλέξει έναν πόνο εάν προ-

βλέπει  ότι  θα  οδηγήσει  σε  μεγαλύτερη  ηδονή   (Προς  Μενοικέα,  Δ.Λ.

Χ129).   

δ) Οι φανταστικές επιβολές της διανοίας είναι οι παραστάσεις που συλ-

λαμβάνει ο νους όταν εστιάζει την προσοχή του. Ο όρος έχει αποδοθεί

στον ενικό ως «διορατική σύλληψη του νου», «άμεση αντίληψη», «εστία-

ση του νου σε μια εντύπωση», αλλά ίσως η καλύτερη εννοιολογική προ-

σέγγιση του όρου είναι  «εστίαση σε μια νοητική εικόνα». Σύμφωνα με το

Διογένη Λαέρτιο,  ο Επίκουρος στο βιβλίο του «Κανών» περιγράφει τα

τρία κριτήρια της αλήθειας αισθήσεις, προλήψεις και πάθη, ενώ τη φα-

νταστική επιβολή της διανοίας πρόσθεσαν ως κριτήριο της αλήθειας οι

μεταγενέστεροι Επικούρειοι (Δ.Λ. Χ31). Όμως, στην Κύρια Δόξα ΧΧIV ο

ίδιος ο ιδρυτής του Κήπου αναφέρει: «Αν απορρίψεις κάθε αίσθηση χω-

ρίς να διαχωρίσεις σε μια γνώμη αυτό που περιμένει επιβεβαίωση από

αυτό που είναι ήδη παρόν στην αίσθηση, στα πάθη και σε κάθε νοητική

εικόνα (φανταστική επιβολή της διανοίας), τότε θα προκαλέσεις ταραχή

και  στις  υπόλοιπες  αισθήσεις  με  την  αβάσιμη  γνώμη σου και  έτσι  θα

απορρίψεις κάθε κριτήριο αλήθειας». Είναι προφανές ότι για τον Επίκου-

ρο ο νους μπορεί να έχει την ικανότητα «άμεσης αντίληψης» και οι νοη-

τικές  συλλήψεις  μπορούν  να  μας  πληροφορήσουν  για  την  πραγματι-

κότητα.

Στο περίφημο ποίημά του Περί της φύσεως των πραγμάτων, ο Λουκρή-

τιος την περιγράφει ως εστίαση του νου σε κάποια έννοια (IV 805-815):

«Ο νους προετοιμάζεται και περιμένει ότι θα δει αυτό που επακολουθεί

σε κάθε περίπτωση, κι  έτσι  τελικά συμβαίνει.  Δεν βλέπεις  πως και  τα

μάτια,  όταν καταπιάνονται να διακρίνουν πράγματα πολύ λεπτά,  κατα-

βάλλουν προσπάθεια και προετοιμάζονται,  και  πως αλλιώς δεν γίνεται
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να  δούνε  καθαρά;  Ακόμα  και  πράγματα  ευδιάκριτα,  θα  διαπιστώσεις

πως αν δεν έχεις την προσοχή σου στραμμένη σ’ αυτά, είναι σαν να ξε-

κόβουν από σένα διαρκώς και ν’ απομακρύνονται.  Γιατί  να απορούμε,

λοιπόν,  που  ο  νους  χάνει  όλα  τ’  άλλα  εκτός  από  εκείνα  στα  οποία

στρέφει την προσοχή του;»

Οι αιτίες που προκαλούν την επιβολή της διανοίας είναι πραγματικές

και έχουν υλική φύση (αφού τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα). Κατά τον

Επίκουρο, η «επιβολή της διανοίας», δηλαδή η σύλληψη παραστάσεων

οφείλεται  σε λεπτοφυή είδωλα ατόμων,  που δεν μπορούν  να αντιλη-

φθούν οι αισθήσεις, αλλά αντιλαμβάνεται ο νους δρώντας ως «αισθητή-

ριο όργανο» (Προς Ηρόδοτον, Δ.Λ. Χ38, Χ50-51). Χαρακτηριστικό είναι

το παράδειγμα των θεών, που είναι «λόγω θεωρητοί», δηλαδή η έννοια

του θείου είναι αντιληπτή μόνο με το νου και όχι με τις αισθήσεις. Η κα -

θολική  ενάργεια  της  πρόληψης  του  θεού  ως  αθάνατου  και  μακάριου

όντος σε όλους τους ανθρώπους αποτελεί  για  τον Επίκουρο ασφαλές

δεδομένο για την ύπαρξη θεών. Αυτό που αρνείται ο Δάσκαλος είναι οι

διαστρεβλωμένες  δοξασίες  για  τη  φύση της  θεότητας σύμφωνα με  τις

επιθυμίες και τους φόβους των ανθρώπων. Ο Επίκουρος θεωρεί ότι η

πλάνη και η λανθασμένη γνώμη μετά από μια νοητική σύλληψη λεπτο-

φυών ειδώλων οφείλονται σε μια επιπλέον κίνηση της ψυχής («εν ημίν»,

δηλαδή μέσα μας), που σχετίζεται με τη νοητική εικόνα αλλά είναι δια-

κριτή από αυτή, καθώς οφείλεται σε δική μας αντίδραση (Χ50-51).   

Άλλωστε,  για  τον  Αθηναίο  φιλόσοφο,  ακόμη και  οι  παραστάσεις  που

βλέπουμε στα όνειρα ή και οι φαντασιοπληξίες των τρελών έχουν υλικό,

πραγματικό υπόβαθρο, καθώς ο νους συλλαμβάνει είδωλα με λεπτοφυή

ατομική σύσταση και αντιδρά. Οι γνώμες που επεξηγούν αυτά τα φαι-

νόμενα μπορεί να σφάλλουν, αλλά όχι η νοητική σύλληψή τους.

170



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Τα δύο αξιώματα που απορρέουν από την παρατήρηση της Φύσης

Από την παρατήρηση των φυσικών φαινομένων προκύπτουν κατά τον

Επίκουρο δύο αξιώματα:

α) Το αξίωμα της δημιουργίας των πάντων μέσω σπερμάτων («Τίποτα

δεν γίνεται από το τίποτα» (Προς Ηρόδοτον Δ.Λ.  Χ39) επιβεβαιώνεται

από  την  εμπειρική  παρατήρηση  ότι  μόνο  συγκεκριμένοι  καρποί  πα-

ράγουν συγκεκριμένα φυτά. 

β)  Το  αξίωμα  της  πλήρους αναλογίας  («εφόσον  όλα  τα  γνωστά  επι-

μέρους στοιχεία δύο σωμάτων είναι όμοια, τότε θα είναι και τα άγνωστα

στοιχεία  τους  όμοια»)  προκύπτει  από  την  παραδοχή  ότι  για  όλα  τα

σώματα στη Φύση ισχύουν οι ίδιοι φυσικοί νόμοι. Όμως, το αξίωμα ισχύ-

ει  μόνο στις  περιπτώσεις  που η αναλογία δεν έχει  εμπειρικά γνωστές

εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, όλα τα γνωστά σώματα έχουν κάποιο μέγε-

θος, άρα και τα άτομα έχουν μέγεθος. Αντίθετα, δεν έχουν όλα τα γνω-

στά σώματα χρώμα, οπότε δεν είναι  απαραίτητο να είναι  έγχρωμα τα

άτομα.

H εμπειρική μεθοδολογία επιμαρτύρησης ή αντιμαρτύρησης

Υπάρχουν διάφορα αντικείμενα που δεν γίνονται  αντιληπτά με τα αι-

σθητήρια όργανά μας, για παράδειγμα εκείνα που είναι είτε μικροσκοπι-

κά ή πολύ μακριά από μας. Προσεγγίζουμε την ύπαρξή τους με γενικές

εκτιμήσεις, τις γνώμες ή δοξασίες («δόξαι»). Αντίθετα με τις αξιόπιστες

μαρτυρίες  των αισθήσεων,  οι  γνώμες  είναι  επινοήσεις,  άρα η αλήθεια

τους εξαρτάται από την τεκμηρίωσή τους με αυταπόδεικτες και ολοφάνε-

ρες («εναργείς») παραστάσεις. Κατά τον Επίκουρο, αληθείς γνώμες εί-

ναι  εκείνες  που  επιβεβαιώνονται  και  δεν  αμφισβητούνται  από το  ολο-

φάνερο, ενώ ψευδείς γνώμες είναι εκείνες που δεν επιβεβαιώνονται και

αμφισβητούνται από το ολοφάνερο. Ο Κανόνας επιμαρτύρησης ή αντι-

μαρτύρησης αποτελεί μια εμπειρική μεθοδολογία ελέγχου κάθε γνώμης

και, κατά συνέπεια, τον ακρογωνιαίο λίθο της κατανόησης της Φύσης.

171



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Δάσκαλος  κατέληξε  στη  Φυσική  φιλοσοφία  του  εφαρμόζοντας  τον

Κανόνα. Απέρριψε τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων, στην οποία πί-

στευαν οι Πυθαγόρειοι, οι Πλατωνικοί και ο Αριστοτέλης, επειδή κανείς

δεν είχε παρατηρήσει τη μετουσίωση του νερού σε φωτιά ή του αέρα σε

γη, ενώ δέχθηκε την ατομική θεωρία, επειδή ήταν η μόνη συμβατή με τα

φαινόμενα. Εάν τα σώματα ήταν διαιρετά επ’ άπειρον, κάποτε τα τμήμα-

τά τους δεν θα είχαν μέγεθος και  θα εξαφανίζονταν, οπότε τα σώματα

θα αποτελούνταν από το τίποτα και αυτό είναι αντίθετο με την εμπειρία

μας, κατά συνέπεια τα άτομα υπάρχουν. Το κενό υπάρχει, επειδή η όρα-

ση μας πληροφορεί πως κάθε σώμα που κινείται χρειάζεται κενό χώρο,

οπότε σύμφωνα με το αξίωμα της πλήρους αναλογίας και τα άτομα για

να κινηθούν αντίστοιχα χρειάζονται το κενό. 

Οδηγίες για τη χρήση του Κανόνα

Στην επιστολή προς Ηρόδοτο, ο φιλόσοφος δίνει δύο οδηγίες για την

έγκυρη  αναζήτηση  της  πραγματικότητας  με  τη  χρήση  του  Κανόνα.  Η

πρώτη οδηγία αφορά τη χρήση των λέξεων που πρέπει να αντιστοιχούν

με  σαφήνεια  σε έννοιες:  «Κατ’ αρχάς,  Ηρόδοτε,  θα πρέπει  να αντιλη-

φθούμε με ακρίβεια τις έννοιες που αντιστοιχούν στις λέξεις (“τα υποτε -

ταγμένα τοις φθόγγοις”).  Μόνο έτσι μπορούμε, ανάγοντας σε αυτές τις

έννοιες τις γνώμες ή τις έρευνες ή τις απορίες, να φτάσουμε σε κρίσεις.

Διαφορετικά θα αποδεικνύουμε άκριτα τα πάντα επ’ άπειρον ή θα χρησι -

μοποιούμε κενές λέξεις» (Προς Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ37). 

Για τον Επίκουρο, η πρώτη έννοια κάθε λέξης («πρόληψη») ανταποκρί-

νεται  στη  φυσική  πραγματικότητα  και  έχει  αποθηκευθεί  στο  νου  μετά

από μια εμπειρία των αισθήσεων. Κάθε άλλη σημασία της λέξης, συμβο-

λική, αλληγορική, ποιητική, είναι επιζήμια για τον ερευνητή της πραγμα-

τικότητας. Η πρώτη έννοια πρέπει να είναι εναργής, ολοφάνερη και αυ-

τονόητη για όποιον την κατέχει: «Είναι ανάγκη να είναι φανερή η πρώτη

έννοια της κάθε λέξης και να μη χρειάζεται απόδειξη» (Προς Ηρόδοτον
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Δ.Λ. Χ38). Δεν χρειάζεται κάποιος ορισμός της για να γίνει αντιληπτή μια

έννοια,  αλλά  αισθητηριακή  εμπειρία.  Στο  πλαίσιο  της  επικοινωνίας  με

τους άλλους αρκεί μια περιληπτική περιγραφή («υπογραφή»). Σύμφωνα

με το Σέξτο Εμπειρικό, ο Επίκουρος περιέγραφε τον άνθρωπο ως το συ-

γκεκριμένο  έμψυχο  μόρφωμα  («το  τοιουτοΐ  μόρφωμα  μετ’  εμψυχίας»,

Προς Λογικούς Α267).        

Η δεύτερη οδηγία αφορά τη χρήση των εμπειρικών παρατηρήσεων ως

ένδειξη για αυτά που δεν παρατηρούνται («τα άδηλα»): «Έπειτα πρέπει

τα πάντα να παρατηρούμε σύμφωνα με τις αισθήσεις και με τις παρού-

σες εστιάσεις (“επιβολάς”) είτε της διανοίας ή οποιουδήποτε άλλου κρι -

τηρίου,  καθώς  επίσης  και  με  τα  υπάρχοντα  συναισθήματα,  ώστε  να

βγάλουμε  συμπεράσματα  για  ό,τι  χρειάζεται  επιβεβαίωση  (“το  προ-

σμένον”)  και  για  ό,τι  δεν  είναι  ορατό  (“το  άδηλον”)»  (Προς Ηρόδοτον

Δ.Λ. Χ38).   

Οι Επικούρειοι χρησιμοποιούσαν αυτή τη μεθοδολογία του νόμου της

αναλογίας για να αντιληφθούν τα άδηλα. Γράφει ο Λουκρήτιος (Περί της

φύσεως  των  πραγμάτων ΙΙ  114-124):  «Πρόσεξε,  κάθε  φορά που  τρυ-

πώνουν οι ακτίνες του ήλιου και ρίχνουν το φως τους μες στο σκοτάδι

των σπιτιών μας: θα δεις πολλά μικροσκοπικά σωματίδια να αναδεύο-

νται  με  χίλιους  δυο  τρόπους  στο  κενό  που  φωτίζει  η  ακτίνα.  Σαν  να

μπλέχτηκαν  σε  αγώνα  ασταμάτητο,  συγκρούονται  και  μάχονται  κατά

σμήνη χωρίς ανάπαυλα καμιά, ξεσηκωμένα από απανωτές συγκρούσεις

και απωθήσεις. Απ’ αυτό μπορείς να πάρεις μια ιδέα για το πώς μοιάζει

η αέναη και αδιάκοπη κίνηση των αρχικών στοιχείων στο απέραντο κενό

– στο βαθμό που μπορεί ένα μικρό γεγονός να μας δώσει μια ιδέα για τα

μεγαλύτερα και να φωτίσει τα χνάρια που οδηγούν στη γνώση τους».  

Οι εμπειρικές παρατηρήσεις πληροφορούν τον κάθε άνθρωπο για την

κατάσταση  του  εξωτερικού  κόσμου  (με  τα  αισθητήρια  όργανα  και  το

νου), αλλά και για την κατάσταση του εσωτερικού του κόσμου (με τα συ-

ναισθήματα και το νου). Η πρόοδος των γνώσεων του ανθρώπου βασί-
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ζεται στην επέκταση των εμπειρικά αποκτημένων εννοιών σε νέες συν-

θήκες και στη συστηματική παρατήρηση και την επιστημονική μελέτη της

Φύσης. Ο Λουκρήτιος περιγράφει στο πέμπτο βιβλίο του ποιήματός του

(V 1011-1457)  τη  σταδιακή πρόοδο του πολιτισμού με τη  μίμηση της

Φύσης, την εμπειρία και τη νοητική επεξεργασία στους τομείς της γεωρ-

γίας, της μεταλλουργίας, της υφαντουργίας, της μαγειρικής, της μουσι-

κής κ.λπ.   

Αποδοχή πολλών πιθανών θεωριών με αντικειμενικότητα

Κατά τον Επίκουρο, όταν δεν γνωρίζουμε την εξήγηση κάποιου φαινο-

μένου, μπορούμε να διατυπώσουμε οποιαδήποτε θεωρία εξηγεί το φαι-

νόμενο και να την αποδεχθούμε ως πιθανή έως ότου έχουμε περισσότε-

ρες πληροφορίες από τις αισθήσεις μας. Στις περιπτώσεις εκείνες, που

δύο ή περισσότερες γνώμες ή εκτιμήσεις επεξηγούν όμοια ένα φαινόμε-

νο, ο Δάσκαλος είπε ότι δεν πρέπει να επιλέγουμε μία εξήγηση και να

απορρίπτουμε τις άλλες, επειδή με αυτόν τον τρόπο απομακρυνόμαστε

από την επιστημονική προσέγγιση και αρχίζουμε να πιστεύουμε σε μύ-

θους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αναστείλουμε την κρίση μας

(«εποχή») όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Σκεπτικοί, να θεωρήσουμε ως

πιθανές  όλες  τις  διαφορετικές  εξηγήσεις  και  να περιμένουμε  μέχρι  να

έχουμε περισσότερα δεδομένα. 

Για παράδειγμα, ο Επίκουρος ανέφερε ότι υπήρχε το ενδεχόμενο η σε-

λήνη να είναι αυτόφωτη αλλά και το ενδεχόμενο να φωτίζεται από τον

ήλιο. Kαθεμία από τις δύο απόψεις αποτελούσε το «προσμένον» και θα

έπρεπε να περιμένει την αντιμαρτύρηση ή την επιμαρτύρηση των αισθή-

σεων, ώστε να θεωρηθεί ψευδής ή αληθής, αντίστοιχα. Άλλωστε, υπο-

γράμμιζε ο σοφός Αθηναίος, κάποια φαινόμενα μπορεί να έχουν περισ-

σότερες από μία αιτίες, αλλά όλες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη

μαρτυρία των αισθήσεων («Ταύτα γε πλεοναχήν έχει και της γενέσεως

αιτίαν  και  της  ουσίας  ταις  αισθήσεσι  σύμφωνον  κατηγορίαν»,  Προς
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Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ86).

Υποστηρίζοντας τη διατύπωση πολλών πιθανών θεωριών και την απο-

δοχή εκείνης της θεωρίας που υποστηρίζεται από την εμπειρική επιβε-

βαίωση («επιμαρτύρηση») ή τη μη αμφισβήτηση («αντιμαρτύρηση») των

αισθήσεων,  ο Αθηναίος  φιλόσοφος έθεσε  τις  βάσεις  της  Πειραματικής

Επιστήμης. Επηρεασμένος από τον Επίκουρο, ο σύγχρονός του διευθυ-

ντής του Λυκείου Στράτων ο Λαμψακηνός άρχισε να κάνει πειράματα κα-

ταλήγοντας να δεχθεί την ατομική φυσική και να απορρίψει την τελεολο-

γία του Αριστοτέλη. Είναι γνωστό ότι την Ελληνιστική εποχή ξεκίνησε μια

επιστημονική  παράδοση,  που  στηρίχθηκε  σε  πειραματικές  παρατηρή-

σεις.

Ακόμη  και  σήμερα,  η  Επιστήμη  προχωρά  με  αυτή  τη  μεθοδολογία.

Προτείνονται διάφορες θεωρίες αλλά γίνεται αποδεκτή ως ορθή εκείνη η

θεωρία που υποστηρίζεται από τα πειραματικά δεδομένα παρατήρησης

των φαινομένων από τους επιστήμονες ή τα μηχανήματά τους, τα οποία

αυξάνουν τα όρια των ανθρώπινων αισθήσεων.      

Επιλογισμός: ο υπολογιστικός συλλογισμός 

Ο  Επίκουρος  χρησιμοποιούσε  τον  όρο  «επαίσθηση»  για  να  υποδη-

λώσει τη νοητική επεξεργασία της αίσθησης και την παραγόμενη αντίλη-

ψη: «Αλλά και η ακοή με τη σειρά της γίνεται από κάποιο ρεύμα που  έρ-

χεται  σ’ εμάς από αντικείμενο που εκπέμπει  φωνή ή ήχο ή θόρυβο ή

καθ’ οιονδήποτε τρόπο παράγει το ακουστικό αίσθημα. Το ρεύμα αυτό

σκορπίζεται  σε  ομοιογενή  σωματίδια  που  διατηρούν  κάποια  αμοιβαία

συνοχή και  μια  διακριτή  ενότητα,  που επεκτείνεται  έως το αντικείμενο

που τα εξέπεμψε κι έτσι ως επί το πλείστον πραγματοποιείται  η επαί -

σθησή του»  (Προς Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ52). 

Αυτή η επαίσθηση είναι η αντίληψη από τη μαρτυρία των αισθήσεων

(«κατά την αίσθησιν θεωρείν», Προς Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ59) σε αντιδιαστο-

λή με τη αντίληψη του συλλογισμού («δια λόγου θεωρείν», Προς Ηρόδο-
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τον Δ.Λ. Χ47). Ο Επίκουρος συμβουλεύει να συλλογιζόμαστε για τα άδη-

λα όπως απαιτούν τα φαινόμενα: «τ’αφανές δια του φαινομένου συλλο-

γίζεσθαι» (Περί φύσεως 14.14), «το σύμφωνον τοις φαινομένοις συλλο-

γίζεσθαι» (Προς Πυθοκλή Δ.Λ. Χ112). Η συλλογιστική ανάλυση που βα-

σίζεται στις παρατηρήσεις των αισθήσεων αποτελεί τον «επιλογισμό». 

Κατά τον Αθηναίο φιλόσοφο, οι  πληροφορίες για την πραγματικότητα

παρέχονται  εξωτερικά από τις  αισθήσεις  και  εσωτερικά από τα συναι-

σθήματα. Με αυτά τα δεδομένα και βασιζόμενοι στις παρατηρήσεις,  τα

«σημεία», ο Επίκουρος και οι μαθητές του μπορούσαν να οδηγηθούν με

επιλογισμό σε ασφαλή συμπεράσματα για τα άδηλα χρησιμοποιώντας

τον Κανόνα. Όπως αναφέρει ο Φιλόδημος στο έργο του Περί σημείων

(πάπυρος 1065),  εάν  υπάρχει  ένα μη παρατηρήσιμο Υποκείμενο που

υποθέτουμε ότι διαθέτει ένα Γνώρισμα, μπορούμε να σκεφτούμε ένα πα-

ρατηρήσιμο Ανάλογο με ένα Σημείο αντίστοιχο του Γνωρίσματος και να

διερευνήσουμε εάν η υπόθεση ισχύει  πάντοτε  ή όχι,  σύμφωνα με την

επιμαρτύρηση ή την αντιμαρτύρηση των αισθήσεων.

Υπόθεση Α: Τα άτομα έχουν σχήμα

Υποκείμενο: Άτομα

Γνώρισμα: Σχήμα

Ανάλογο: Ορατό σώμα

Σημείο: Σχήμα

Υπάρχει εξαίρεση;  Όχι – Οι αισθήσεις επιμαρτυρούν ότι  όλα τα ορατά

σώματα έχουν σχήμα

Συμπέρασμα: Και τα άτομα έχουν σχήμα

Υπόθεση Β: Τα άτομα έχουν χρώμα

Υποκείμενο: Άτομα

Γνώρισμα: Χρώμα

Ανάλογο: Ορατό σώμα
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Σημείο: Χρώμα

Υπάρχει εξαίρεση; Ναι – Οι αισθήσεις δεν επιμαρτυρούν ότι όλα τα ορα-

τά σώματα έχουν χρώμα 

Συμπέρασμα: Τα άτομα δεν έχουν χρώμα

Αντί Επιλόγου

Ο Κανόνας  αποτελεί  μια  εξαιρετικά  επιτυχημένη  προσέγγιση  για  την

απόκτηση βέβαιης  γνώσης,  που βασίζεται  στον  έλεγχο οποιασδήποτε

θεωρίας με την επιμαρτύρηση ή την αντιμαρτύρηση των αισθήσεων.  Με

τη  χρήση  του  Κανόνα  ο  μεγαλοφυής  Επίκουρος  προχώρησε  την  αν-

θρώπινη σκέψη σε δυσθεώρητα ύψη για την εποχή του. Είναι πραγματι-

κά εντυπωσιακό ότι  ο Δάσκαλος υπήρξε ο πρώτος που μίλησε για τις

παρακάτω έννοιες περισσότερο από δύο χιλιετίες πριν τις ανακαλύψει η

σύγχρονη Επιστήμη:

α)  ύπαρξη  του  τυχαίου  (αρχή  κβαντικής  απροσδιοριστίας),  βάρος  και

σταθερή ταχύτητα ατόμων, (Φυσική), 

β)  δημιουργία ενώσεων από άτομα, οι  ενώσεις των ατόμων αποκτούν

νέες ιδιότητες (Χημεία),

γ) τα άστρα είναι ήλιοι σαν τον δικό μας, η Γη είναι πλανήτης, υπάρχουν

αμέτρητα ηλιακά συστήματα με πλανήτες που άλλοι μοιάζουν με τη Γη

και  άλλοι  όχι,  αέναη  γένεση  και  καταστροφή  άστρων  και  πλανητών

(Αστρονομία),

δ)  ερεθισμός  αισθητηρίων  από  άτομα  του  περιβάλλοντος,  κληρονομι-

κότητα βιολογικών χαρακτηριστικών, εξέλιξη των ειδών με φυσική επιλο-

γή, ζωντανοί οργανισμοί σε άλλους πλανήτες (Βιολογία),

ε) συμπεριφορά ζώων και ανθρώπου, υλικότητα νου/ψυχής, υποσυνεί-

δητο,  τα όνειρα ως συνειρμικές κατασκευές του νου,  ανάπτυξη γλώσ-

σας, κατάσταση ευτυχίας (Ψυχολογία), 

στ) πρόοδος πολιτισμού, κοινωνικό συμβόλαιο (Κοινωνιολογία),

ζ) κανόνας επαλήθευσης ή απόρριψης θεωριών, συστηματικό σφάλμα,
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τυχαίο σφάλμα, πλειότιμη λογική (Μεθοδολογία της Επιστήμης).

Τόσες πολλές είναι οι επικούρειες απόψεις που επαληθεύτηκαν από τις

σύγχρονες πειραματικές έρευνες, που μοιάζει δίκαιος ο σαρκασμός του

φιλοσόφου Νίτσε: «Η Επιστήμη έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει τον Επίκου-

ρο»!

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Επικούρεια φιλοσοφία δεν προσποιήθηκε

ποτέ ότι είναι θεόπνευστη και απολιθωμένη στο χρόνο, ώστε όλα ανεξαι-

ρέτως τα δόγματά της να εφαρμόζονται κατά γράμμα στην αιωνιότητα.

Αληθινές, και για το λόγο αυτό διαχρονικές, είναι οι  βασικές αρχές που

προτείνει σχετικά με την προσέγγιση της φύσης του σύμπαντος και του

ανθρώπου. Όμως, στις λεπτομέρειες των φυσικοχημικών και βιολογικών

μηχανισμών είναι εξελισσόμενη όπως και η θυγατέρα της, η Επιστήμη. 

Άλλωστε, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα πράγματα από αυτά που θε-

ωρούσε σίγουρα ο  Επίκουρος παραμένουν άγνωστα σήμερα.  Για  πα-

ράδειγμα,  δεν  μπορεί  να  αξιολογηθεί  με  την  παρούσα  επιστημονική

γνώση η  βεβαιότητά  του ότι  υπάρχουν θεοί  ή ότι  υπάρχουν εξωγήινα

όντα  που  κατοικούν  σε  άλλους  πλανήτες.   Κατά  συνέπεια,  υπάρχει

χώρος  για  προσωπικές  επιλογές  και  νηφάλια  ανταλλαγή  απόψεων,

όπως αρμόζει σε ψυχικά ισορροπημένους φίλους της Επικούρειας φιλο-

σοφίας. 
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Η χρήση του Κανόνα στην μελέτη της Φύσης

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δημοσιευμένο στο Ε' Ανθολόγιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Επίκουρος χρησιμοποίησε τον λογισμό με την μέθοδο του Κανόνα,

και έδωσε εξηγήσεις για το παν, το σύμπαν όπως λέμε σήμερα, για την

εξήγηση των αιτιών γένεσης των φαινομένων αλλά και των αδήλων, δη-

λαδή των μη φανερών. Ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά: “Πρέπει να θεωρού-

με ότι το έργο της φυσικής επιστήμης είναι το να εξακριβώσουμε την αι-

τία των πιο κύριων φαινομένων” (Κα  μ ν κα  <τ > τ ν π ρ τ ν κυὶ ὴ ὶ ὸ ὴ ὑ ὲ ῶ -

ριωτάτων α τίαν ξακριβ σαι  φυσιολογίας ργον ε ναι  δε  νομίζειν..  -ἰ ἐ ῶ ἔ ἶ ῖ

ΔΛ.Ι.78).

Με την  μελέτη  της  φύσης  απολαμβάνουμε  την  γαλήνη στον  βίο  μας

έχοντας απομακρύνει  οριστικά τους φόβους που προέκυπταν από την

προϋπάρχουσα αδυναμία της εξήγησης των φαινομένων. Στην επιστολή

προς Ηρόδοτο, που αποτελεί την μικρή επιτομή “Περί Φύσεως”, ο Επί-

κουρος λέει χαρακτηριστικά: “...Εγώ που συνιστώ την συνεχή μελέτη της

Φύσης, χάρις στην οποία απολαμβάνω στη ζωή μου τέλεια γαλήνη, έχω

συγγράψει για σένα αυτή την επιτομή και στοιχειώδη έκθεση όλων μου

των θεωριών” (...παρεγγυ ν τ  συνεχ ς νέργημα ν φυσιολογί  καῶ ὸ ὲ ἐ ἐ ᾳ ὶ

τοιούτ  μάλιστα γγαληνίζων τ  βί  ποίησά σοι κα  τοιαύτην τιν  πιῳ ἐ ῷ ῳ ἐ ὶ ὰ ἐ -

τομ ν κα  στοιχείωσιν τ ν λων δοξ ν- ΔΛ.Ι.37). ὴ ὶ ῶ ὅ ῶ
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Εξηγήσεις των φαινομένων

Ο Επίκουρος εισηγείται με την φιλοσοφία του ότι: α) για κάποια από τα

φαινόμενα μπορούμε  να  δεχθούμε  μια  μόνον  δυνατή  εξήγηση,  β)  για

κάποια φαινόμενα πολλαπλές εξηγήσεις, από τις οποίες ωστόσο μία εί -

ναι αληθινή και γ) για κάποια φαινόμενα πολλαπλές εξηγήσεις με πολλα-

πλά αίτια.

Μοναδικές εξηγήσεις των φαινομένων

Για κάποια από τα φαινόμενα μπορούμε να δεχθούμε “ότι μια

μόνον εξήγηση των φαινομένων είναι δυνατή”, όπως μας λέει ο

Επίκουρος  (μοναχήν  έχει  τοις  φαινομένης  συμφωνίαν  –

ΔΛ.Ι.86).

Παράδειγμα  μοναδικής  εξήγησης  φαινομένου:  Το  παν  είναι

σώματα και κενό (ὅτι  τὸ πᾶν σῶμα καὶ ἀναφὴς φύσις ἐστίν).

“Ότι  υπάρχουν  τα  σώματα,  το  επιβεβαιώνει  (επιμαρτύρησις)

πριν  απ’  όλα  σε  κάθε  περίπτωση  η  αίσθηση  (κριτήριο

αλήθειας),  με βάση την οποίαν είμαστε υποχρεωμένοι να σκε-

φτόμαστε (λογισμός) και να βγάζουμε συμπεράσματα (διαλογι-

σμοί) για τα αφανή. Εάν, από την άλλη μεριά, δεν υπήρχε αυτό

που  ονομάζουμε  κενό,  ή  χώρο  ή  αμετάβλητη  φύση,  τότε  τα

σώματα δεν  θα  είχαν  πού  να  σταθούν  ούτε  πού  να  κινηθούν

(αντιμαρτύρησις),  κάτι που όπως φαίνεται κάνουν. Και πέραν

από αυτά τα πράγματα, τα σώματα και το κενό, δεν μπορούμε

τίποτα  να  διανοηθούμε,  ούτε  μέσω  της  άμεσης  αντίληψης

(ενάργεια) ούτε σε αναλογία με τις άμεσες αντιλήψεις (αναλο-

γία  με  βάση  την  ενάργεια),  που  θα  μπορούσαν  να  εκληφθούν

σαν ολοκληρωμένες φυσικές οντότητες...” (σώματα μὲν γὰρ ὡς

ἔστιν, αὐτὴ ἡ αἴσθησις ἐπὶ πάντων μαρτυρεῖ, καθ' ἣν ἀναγκα-

ῖον  τὸ  ἄδηλον  τῷ λογισμῷ  τεκμαίρεσθαι,  ὥσπερ  προεῖπον  τὸ

πρόσθεν.  εἰ  <δὲ> μὴ ἦν ὃ  κενὸν καὶ χώραν καὶ  ἀναφῆ φύσιν
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ὀνομάζομεν, οὐκ ἂν εἶχε τὰ σώματα ὅπου ἦν οὐδὲ δι' οὗ ἐκινε -

ῖτο,  καθάπερ  φαίνεται  κινούμενα.  παρὰ  δὲ  ταῦτα  οὐθὲν  οὐδ'

ἐπινοηθῆναι  δύναται  οὔτε  περιληπτικῶς  οὔτε  ἀναλόγως  τοῖς

περιληπτοῖς ὡς καθ' ὅλας φύσεις λαμβανόμενα- ΔΛ.Ι.39-40).

Παράδειγμα  μοναδικής  εξήγησης  αδήλου:  Tα  πρωταρχικά

στοιχεία  είναι  κατ’  ανάγκην  οι  άτμητες  ουσίες  (τὰς  ἀρχὰς

ἀτόμους  ἀναγκαῖον  εἶναι  σωμάτων  φύσεις).  “Ανάμεσα  στα

σώματα υπάρχουν κάποια που είναι σύνθετα και κάποια άλλα

από τα οποία αποτελούνται τα σύνθετα (η ύπαρξη σωμάτων εί -

ναι εναργής). Αυτά που κάνουν τα σύνθετα, είναι άτμητα και

αμετάβλητα, εφόσον δεν θέλουμε όλα τα πράγματα να καταλή-

ξουν στο μη ον (το ότι  όλα καταλήγουν στο μη ον δεν επιβε -

βαιώνεται από τις αισθήσεις – μη επιμαρτυρτύριση), αλλά μετά

την  διάλυση  των  συνθέτων  να  παραμείνουν  ανθεκτικά  στοι-

χεία  μιας  συμπαγούς  φύσης  και  να  μην  μπορούν  με  κανένα

τρόπο  να διαλυθούν.  Συνεπώς,  τα  πρωταρχικά στοιχεία  είναι

κατ’ ανάγκην οι άτμητες ουσίες”(αναλογικός τρόπος συμπερα-

σμού).  (Καὶ  μὴν  καὶ  τῶν  τοῦτο  σωμάτων  τὰ  μέν  ἐστι  συ-

γκρίσεις, τὰ δ' ἐξ ὧν αἱ συγκρίσεις πεποίηνται· ταῦτα δέ ἐστιν

ἄτομα  καὶ  ἀμετάβλητα,  εἴπερ  μὴ  μέλλει  πάντα  εἰς  τὸ  μὴ  ὂν

φθαρήσεσθαι, ἀλλ' ἰσχύοντα ὑπομένειν ἐν ταῖς διαλύσεσι τῶν

συγκρίσεων,  πλήρη  τὴν  φύσιν  ὄντα,  οὐκ  ἔχοντα  ὅπῃ  ἢ  ὅπως

διαλυθήσεται.  ὥστε  τὰς  ἀρχὰς  ἀτόμους  ἀναγκαῖον  εἶναι  σω-

μάτων φύσεις – ΔΛ.Ι.40-41).

Πολλαπλές εξηγήσεις των φαινομένων

  Για  κάποια  φαινόμενα,  που  είτε  συμβαίνουν  μακρυά  μας

όπως π.χ. αυτά που βλέπουμε στον ουρανό (μετέωρα), είτε αυτά

που δεν βλέπουμε γιατί συμβαίνουν κάτω από την γη (όπως οι

σεισμοί),  δεν  μπορούμε  να είμαστε εντελώς σίγουροι  για  την
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ακριβή αιτία της γενέσεώς τους. Γι αυτό στην περίπτωση αυτή

μπορούμε να δίνουμε “πολλαπλή εξήγηση της αιτίας γενέσεως

των φαινομένων – πλεοναχήν την λέει ο Επίκουρος - που όμως

πρέπει πάντοτε να είναι σύμφωνη με τις αισθήσεις” (ἀλλὰ τα-

ὐτά γε πλεοναχῆν ἔχει καὶ τῆς γενέσεως αἰτίαν καὶ τῆς οὐσίας

ταῖς αἰσθήσεσι σύμφωνον κατηγορίαν ΔΛ.Ι.86).  “Αυτά τα φαι-

νόμενα λοιπόν ενδέχεται να γίνονται πολλαπλώς”. (ταὐτὰ [τα

φαινόμενα] γὰρ ἐνδέχεται πλεοναχῶς γίνεσθαι ΔΛ.Ι.87).

Παράδειγμα  πολλαπλών  εξηγήσεων  από  τις  οποίες  ωστόσο

μία είναι αληθινή:  Ο Λουκρήτιος λέει ότι “για να εξηγήσουμε

αυτά τα φαινόμενα δεν  αρκεί  να αναφέρουμε  μια  αιτία  αλλά

πολλές, από τις οποίες ωστόσο μία είναι αληθινή...Το ίδιο μπο-

ρούμε να πούμε και για άλλα ζητήματα”. (Sunt aliquot quoque

res  quarum unam dicere  causam non  satis  est,  verum pluris,

unde una tamen sit; ..item in multis hoc rebus dicere habemus.

Λουκρήτιος,  De  rerum  natura,VI.703,  "ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΦΥΣΗ  ΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ”, σελ. 455, Εκδόσεις Θύραθεν).

 Στην πολλαπλή εξήγηση εμπίπτει το φως της Σελήνης. Η Σε-

λήνη ενδέχεται να έχει το φως από την ίδια, ενδέχεται από τον

Ήλιο (ἔτι τε ἐνδέχεται τὴν σελήνην ἐξ ἑαυτῆς ἔχειν τὸ φῶς, ἐν-

δέχεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἡλίου ΔΛ.Ι.95).  Το αυτόφωτο ή ετερόφωτο

της Σελήνης εξηγούσε το ίδιο φαινόμενο στην εποχή του Επί-

κουρου, χωρίς να αντιβαίνει στις αισθήσεις (ουκ αντιμαρτύρη-

σις). Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε επακριβώς ότι η Σελήνη είναι

ετερόφωτη και όχι αυτόφωτη, δηλαδή η εξήγηση της αιτίας αυ-

τής είναι για εμάς τους σύγχρονους μια μοναδική βεβαιότητα

(επιμαρτύρησις). Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι αυτό: 

“Ο κόσμος είναι περιοχή του ουρανού που περιέχει άστρα και

γη και όλα τα φαινόμενα.. [η γη] μπορεί να κινείται κυκλικά ή
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να είναι στάσιμη μπορεί  να είναι  στρογγυλή ή τρίγωνη ή εν-

δέχεται να έχει οποιαδήποτε περιγραφή, διότι των φαινομένων

αυτών τίποτα δεν αντιμαρτυρείται,  σε αυτόν τον κόσμο στον

οποίο  δεν  έχει  βρεθεί  το  όριό  του”  (Κόσμος  ἐστὶ  περιοχή  τις

οὐρανοῦ, ἄστρα τε καὶ γῆν καὶ πάντα τὰ φαινόμενα περιέχου-

σα...... ἡ ἐν περιαγομένῳ ἡ ἐκ στάσιν ἔχοντι καὶ στρογγυλήν ἤ

τρίγωνον ἤ οἵαν δήποτε περιγραφήν, πανταχῶς γὰρ ἐνδέχεται,

τῶν γὰρ φαινομένων οὐδὲν ἀντιμαρτύρει <ἐν> τῷδε τῷ κόσμῳ,

ἐν ὧ λῆγον οὔκ ἐστι καταλαβεῖν. - ΔΛ.Ι.88).   

Σήμερα  γνωρίζουμε  ότι  η  γη  είναι  σφαιρική  και  κινείται  σε

τροχιά γύρω από τον ήλιο, δηλαδή η εξήγηση της αιτίας αυτής

είναι για εμάς τους σύγχρονους μια μοναδική βεβαιότητα.

Παράδειγμα πολλαπλών εξηγήσεων που ενδέχεται να οφείλο-

νται σε πολλά αίτια: Σύμφωνα με τον Επίκουρο “η έκλειψη του

Ηλίου και της Σελήνης δύναται να συμβαίνει από το σβήσιμο

του φωτός, όπως έτσι εμείς βλέπουμε να γίνεται, ή από την πα-

ρεμβολή άλλων σωμάτων όπως της γης ή του ουρανού ή άλλων

τέτοιων και έτσι παρομοίως να εξετάζουμε τους διαφορετικούς

τρόπους εξηγήσεων και να μην θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να

γίνονται  οι  συμπτώσεις  αυτές”  (ουκ αντιμαρτύρησις)  (Ἔκλει-

ψις ἡλίου καὶ σελήνης δύναται μὲν γίνεσθαι καὶ κατὰ σβέσιν,

καθάπερ καὶ παρ' ἡμῖν τοῦτο θεωρεῖται γινόμενον· καὶ ἤδη κατ'

ἐπιπροσθέτησιν ἄλλων τινῶν, ἢ γῆς ἢ οὐρανοῦ ἤ τινος ἑτέρου

τοιούτου. καὶ ὧδε τοὺς οἰκείους ἀλλήλοις τρόπους συνθεωρη-

τέον,  καὶ τὰς ἅμα συγκυρήσεις τινῶν ὅτι  οὐκ ἀδύνατον γίνε-

σθαι. ΔΛ.Ι.96).

Εδώ ο Επίκουρος με τη φράση “καὶ τὰς ἅμα συγκυρήσεις τι-

νῶν ὅτι οὐκ ἀδύνατον γίνεσθαι” μας οδηγεί στον συμπερασμα-

τικό  λογισμό  ότι  δεν  είναι  αδύνατο  (ουκ  αντιμαρτύρησις)  να
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έχουμε  την  γένεση  ενός  φαινομένου  με  ταυτόχρονη  ύπαρξη

πολλαπλών αιτιών.

Συμπεράσματα

Ο Επίκουρος με λόγους και διαλογισμούς μελέτησε εξαντλητι-

κά την φύση του σύμπαντος. Επέμενε στην μελέτη της φύσης,

γιατί η γνώση αυτή είναι η βάση του ατάραχου βίου, που οδη-

γεί  στην  αναπόσπαστη  απόλαυση  της  ηδονικής  ζωής  και  την

απόκτηση της ευδαιμονίας.

Λέει χαρακτηριστικά ότι “δεν είναι δυνατόν να διαλύει κανείς

τους φόβους για τα πιο σημαντικά φαινόμενα όταν δεν γνωρί-

ζει ποια είναι η φύση του σύμπαντος αλλά ερμηνεύει τις υπο-

ψίες του για κάτι σύμφωνα με τους μύθους. Επομένως, δίχως

την μελέτη της φύσης δεν  είναι δυνατόν να απολαμβάνει  κα-

νείς  ακέραιες  τις  ηδονές”  (Οὐκ ἦν  τὸ φοβούμενον λύειν  ὑπὲρ

τῶν κυριωτάτων μὴ κατειδότα τίς ἡ τοῦ σύμπαντος φύσις, ἀλλ'

ὑποπτευόμενόν τι τῶν κατὰ τοὺς μύθους· ὥστε οὐκ ἦν ἄνευ φυ-

σιολογίας ἀκεραίους τὰς ἡδονὰς ἀπολαμβάνειν. ΕΠ XII).

Ο Επίκουρος ξεκινά με την διαπίστωση ότι είναι αναγκαία η

συμφωνία να είναι φανερή η πρωταρχική σημασία κάθε λέξης.

Έτσι, δεν θα χρειάζεται καθόλου να προβαίνουμε σε ορισμό ή

απόδειξη για το τι σημαίνει μια λέξη κάθε φορά που την χρησι -

μοποιούμε.  Χαράζει  τα  κριτήρια  της  αλήθειας  και  δημιουργεί

τους  τρόπους  συλλογισμού  με  τους  οποίους  σχηματίζεται

πλέον ο επικούρειος λογισμός.

  Ο Αθηναίος φιλόσοφος, αναδεικνύοντας με τον λογισμό την

διατύπωση πολλών πιθανών θεωριών και την αποδοχή εκείνης

της θεωρίας, που υποστηρίζεται από την εμπειρική επιβεβαίω-

ση ή την μη αμφισβήτηση των αισθήσεων, έθεσε τις βάσεις της

Πειραματικής Επιστήμης. Ακόμη και σήμερα, η Επιστήμη αυτή
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την μεθοδολογία χρησιμοποιεί, με την διατύπωση διάφορων θε-

ωριών αλλά με την αποδοχή ως ορθής αυτής μόνον που υποστη-

ρίζεται από τα πειραματικά δεδομένα παρατήρησης των φαινο-

μένων.

H Επικούρεια φιλοσοφία επαληθεύεται τις ημέρες μας από την

σύγχρονη Επιστήμη στα περισσότερα σημεία της κι ας πέρασαν

2.300 χρόνια από τότε που ο  Επίκουρος θεμελίωνε τον Κήπο.

Για τον λόγο αυτό, η Επικούρεια φιλοσοφία με την διαχρονική

εξήγηση της φύσης του σύμπαντος οδηγεί και τον σημερινό άν-

θρωπο με στέρεα βήματα στην αποφυγή των αβάσιμων φόβων

που προκαλούν ταραχή. Ακολούθως, αναδεικνύει με βεβαιότητα

τον  σκοπό  της  ζωής,  την  ηδονή,  και  μέσω  των  κατάλληλων

προτιμήσεων και αποφυγών, οδηγεί στο ηδέως ζην και στον ευ -

δαίμονα βίο.
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Φυσικόν
Επικούρεια Επιστήμη
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Φυσιολογία: Η φύση του σύμπαντος
και του ανθρώπου

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Κανών, η Φυσική και η Ηθική, δηλαδή τα τρία μέρη της φιλοσοφίας
του Επίκουρου, είναι αλληλένδετα. Το ένα μέρος στηρίζει το άλλο και αυ-
τός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Επικούρεια φιλοσοφία είναι εξαιρετι-
κά συνεκτική. Η ολοφάνερη ορθολογική συνεκτικότητά της επιβεβαιώνεται
από το γεγονός ότι είναι γνωστό όλο το ευρύ γνωσιολογικό της υπόβα-
θρο, ενώ έχουν σωθεί ελάχιστες αυθεντικές πηγές του Επίκουρου και αυ-
τές  συνοπτικές  (μόνο  τρεις  διδακτικές  επιστολές  του  και  ορισμένες
φράσεις του). 
Για το μεγαλοφυή Δάσκαλο, δεν είναι δυνατή η ευτυχισμένη ζωή χωρίς

τη Φυσιολογία, δηλαδή την επιστημονική γνώση της Φύσης. Αναφέρει χα-
ρακτηριστικά: «Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγεί από τους φόβους για τα
σημαντικότερα ζητήματα κάποιος που δεν γνωρίζει τη φύση του σύμπα-
ντος, αλλά πιστεύει σε αυτά που αναφέρουν οι μύθοι. Κατά συνέπεια, δεν
είναι  δυνατόν  να  απολαμβάνουμε  ολοκληρωμένες  τις  ηδονές  χωρίς  τη
Φυσιολογία» (Επίκουρος, Κύρια Δόξα XII).
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για τον ιδρυτή του Κήπου η γνώση δεν

ήταν «η ικανοποίηση της περιέργειας», όπως πρέσβευε ο Δημόκριτος, ή
«μια ευγενής ενασχόληση για τους λίγους», όπως πίστευε ο Αριστοτέλης.
Για το διαφωτιστή Επίκουρο, ο πρωταρχικός στόχος της γνώσης της φύ-
σης του σύμπαντος και του ανθρώπου ήταν η επίτευξη της ευδαιμονίας.
Η απελευθέρωση των ανθρώπων από τους ανυπόστατους φόβους και η
ανάδειξη  της  ψυχολογικής  μεθόδου  για  την  ευτυχία  τους  είναι  εφικτές
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μόνο με τη βοήθεια της Επιστήμης (της Φυσιολογίας). 
Ο Επίκουρος προχώρησε την ανθρώπινη σκέψη σε δυσθεώρητα ύψη

για την εποχή του. Οι βασικές αρχές για την απόκτηση βέβαιης γνώσης,
καθώς  και  οι  αντιλήψεις  του  για  τη  φύση  του  σύμπαντος  και  του  αν-
θρώπου αποδείχθηκαν εντυπωσιακά εύστοχες από τη σύγχρονη Επιστή-
μη. 

Ο Κανών και η παρατήρηση της Φύσης
Μόνο παρατηρώντας τα φυσικά φαινόμενα με τις αισθήσεις μπορούμε

να φθάσουμε στη βέβαιη επιστημονική γνώση και όχι με τη νόηση, τη φα-
ντασία ή την πίστη. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Επίκουρος: «Δεν πρέπει
να μελετούμε τη Φύση με αξιώματα κενά περιεχομένου και αυθαίρετους
νόμους,  αλλά  όπως απαιτούν  τα  φαινόμενα.  Διότι  η  Ζωή μας  δεν  έχει
ανάγκη  από  παραλογισμό  και  ανόητες  δοξασίες,  αλλά  από  ηρεμία»
(Προς Πυθοκλέα Δ.Λ. Χ87). 
Για την απόκτηση βέβαιης γνώσης, ο Δάσκαλος χρησιμοποιεί το Κανονι-

κόν. Αυτό αποτελεί το γνωσιολογικό μέρος της Επικούρειας φιλοσοφίας,
το οποίο αντιπροσώπευε η Λογική σε άλλες σχολές, όπως η Περιπατητι-
κή ή η Στωική. Η μεθοδολογία του Κανόνα περιλαμβάνει: α) δύο αξιώμα-
τα,  β)  τέσσερα κριτήρια της αλήθειας και  γ)  την εμπειρική μεθοδολογία
επιμαρτύρησης ή αντιμαρτύρησης. 
Το αξίωμα της δημιουργίας των πάντων μέσω σπερμάτων («Τίποτα δεν

γίνεται  από  το  τίποτα»  (Επίκουρος,  Προς  Ηρόδοτον  Δ.Λ.  Χ39) επιβε-
βαιώνεται από την εμπειρική παρατήρηση ότι μόνον καθορισμένα δένδρα
προέρχονται από καθορισμένους καρπούς. Το αξίωμα της πλήρους ανα-
λογίας («εφόσον όλα τα γνωστά επιμέρους στοιχεία δύο σωμάτων είναι
όμοια, τότε θα είναι και τα άγνωστα στοιχεία τους όμοια») προκύπτει από
την παραδοχή ότι για όλα τα σώματα στη Φύση ισχύουν οι ίδιοι φυσικοί
νόμοι.
Τα τέσσερα κριτήρια της αλήθειας περιλαμβάνουν τις αισθήσεις, τις έν-

νοιες («προλήψεις»), τα συναισθήματα («πάθη») ηδονής – οδύνης και τη
διορατική σύλληψη του νου («φανταστική επιβολή της διανοίας»). Ο Επί-
κουρος δέχθηκε ότι η βέβαιη γνώση θα πρέπει να βασίζεται στη μαρτυρία
των αισθήσεων, αφού και οι αποθηκευμένες στο νου έννοιες προέρχονται
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αρχικά από τις αισθήσεις. Επιπλέον, ο Δάσκαλος έβαλε ένα συναισθημα-
τικό  κριτήριο  προσέγγισης  του φυσικού περιβάλλοντος  αναγνωρίζοντας
πως ό,τι μάς ευχαριστεί είναι καλό για τη φύση μας και ό,τι μάς πονά είναι
εχθρικό για τη φύση μας. Τέλος, η διορατικότητα βοηθά στη σύλληψη εν-
νοιών που οφείλονται σε λεπτοφυή είδωλα ατόμων, που δεν μπορούν  να
αντιληφθούν οι αισθήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του θείου,
αφού οι θεοί είναι «λόγω θεωρητοί», δηλαδή η έννοια του θεού είναι αντι -
ληπτή μόνο με το νου και όχι με τις αισθήσεις. 
Κατά τον Αθηναίο φιλόσοφο, όταν δεν γνωρίζουμε την εξήγηση κάποιου

φαινομένου μπορούμε να διατυπώσουμε οποιαδήποτε θεωρία εξηγεί το
φαινόμενο και να την αποδεχθούμε ως πιθανή έως ότου έχουμε περισ-
σότερες πληροφορίες από τις αισθήσεις μας.  Υποστηρίζοντας τη διατύ-
πωση πολλών πιθανών θεωριών και την αποδοχή εκείνης της θεωρίας
που υποστηρίζεται από την εμπειρική επιβεβαίωση («επιμαρτύρηση») ή
τη μη αμφισβήτηση («αντιμαρτύρηση») των αισθήσεων ο Επίκουρος θέτει
τις βάσεις της Πειραματικής Επιστήμης. Ακόμη και σήμερα, η Επιστήμη
προχωρά με αυτή τη μεθοδολογία. Προτείνονται διάφορες θεωρίες αλλά
γίνεται αποδεκτή ως ορθή εκείνη η θεωρία που υποστηρίζεται από τα πει -
ραματικά δεδομένα παρατήρησης των φαινομένων από τους επιστήμονες
ή τα μηχανήματά τους που αυξάνουν τα όρια των ανθρώπινων αισθήσε-
ων.   

Η Επικούρεια Φυσική 
Ο Επίκουρος συνδύασε την ατομική Φυσική του Δημόκριτου και την αι-

σθησιοκρατική Βιολογία του Αριστοτέλη, διόρθωσε τις μεταξύ τους ασυμ-
βατότητες,  ελέγχοντας κάθε σημείο τους με την εμπειρική  μεθοδολογία
του  Κανόνα και  αξιοποιώντας  διεπιστημονικά  δεδομένα παρατηρήσεων
από κάθε γνωστικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό ο Δάσκαλος δημιούρ-
γησε  μια  εξαιρετικά  συνεκτική  Φυσιολογία χωρίς  εννοιολογικές  αντι-
φάσεις, που αποδείχθηκε σωστή με τα δεδομένα της σύγχρονης Επιστή-
μης.
Ο Επίκουρος δέχθηκε τη  διδασκαλία του Δημόκριτου ότι το «Παν» (το

Σύμπαν)  αποτελείται  από  άτομα  (άτμητα  αιώνια  σωματίδια)  και  κενό
(χώρο). Τα άτομα έχουν μόνο τρεις ιδιότητες: σχήμα, μέγεθος και βάρος.
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Διόρθωσε το Δημόκριτο, ο οποίος θεωρούσε ότι τα άτομα έχουν άπειρα
μεγέθη. Κατά τον Επίκουρο, θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μέγεθος
ατόμου, που θα είναι μεγαλύτερο του μηδενός και θα πρέπει να υπάρχει
ένα μέγιστο μέγεθος,  επειδή ποτέ κανείς δεν είδε ένα άτομο.  Τα άτομα
κάνουν τρεις κινήσεις: α) μία κίνηση μετά από σύγκρουση με άλλα άτομα,
που  είχε  αναφέρει  ο  Δημόκριτος,  β)  μία  κίνηση  προς  τα  κάτω  λόγω
βάρους,  που  ανέφερε  πρώτος  ο  Επίκουρος  και  γ)  μία  τυχαία  και
απρόβλεπτη κίνηση, την παρέκκλιση, που ανέφερε πρώτος ο Επίκουρος.
Με την  εισαγωγή της παρεκκλιτικής κίνησης των ατόμων ο Δάσκαλος

έγινε ο πρώτος φιλόσοφος στην ιστορία που έθεσε σε φυσική βάση το τυ-
χαίο, το οποίο επιτρέπει την ύπαρξη της ελεύθερης βούλησης. Η φύση
του τυχαίου περιγράφηκε από τη σύγχρονη Επιστήμη στις αρχές του ει -
κοστού αιώνα με την αρχή της απροσδιοριστίας της Κβαντικής Φυσικής.
Η Επικούρεια Χημεία
Ο Επίκουρος ένωσε τη φυσική πραγματικότητα των ατόμων και του κε-

νού με την Αριστοτελική βιολογική πραγματικότητα του αισθητού κόσμου
δημιουργώντας τη γέφυρα των σύνθετων σωμάτων με νέες ιδιότητες, δη-
λαδή τον κόσμο των μορίων. Ο Δάσκαλος πρότεινε ότι η διάταξη με την
οποία συνδέονται τα άτομα σε ένα σύνθετο σώμα (μόριο) προσδίδει νέες
ιδιότητες στο σώμα, τις οποίες δεν είχαν πριν τα άτομα. Αναφέρει χαρα-
κτηριστικά:  «Πρέπει  ακόμη να  δεχθούμε  για  τα  άτομα ότι  καμμία  άλλη
ποιότητα  δεν  ανταποκρίνεται  στα  φαινόμενα  εκτός  από  το  σχήμα,  το
βάρος και το μέγεθος και όσα αναγκαστικά συνυπάρχουν με το σχήμα.
Διότι  πραγματικά κάθε  ποιότητα μεταβάλλεται,  ενώ τα άτομα δεν μετα-
βάλλονται καθόλου, επειδή ακριβώς όταν διαλύονται τα σύνθετα σώματα
πρέπει να παραμένει κάτι στερεό και αδιάλυτο, το οποίο δεν θα επιφέρει
τις μεταβολές στο τίποτα ούτε από το τίποτα, αλλά γενικά με μεταθέσεις
(ατόμων), με προσθήκη ή αφαίρεση μερικών (ατόμων)»  (Προς Ηρόδοτο
Δ.Λ. Χ54). 
Από την οργάνωση των σωματιδίων της ύλης αναφύονται νέες λειτουρ-

γίες και νέες δυνατότητες, υποστήριξε ο σοφός Επίκουρος. Επιπλέον, πε-
ριέγραψε  το  νόμο  διατήρησης  της  ύλης  κατά  τις  χημικές  αντιδράσεις,
όπως τον ονόμασε δύο χιλιετίες μετά ο Λαβουαζιέ. Η θεμελίωση των βα-
σικών εννοιών της Χημείας είχε συντελεστεί.

192



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο Αθηναίος φιλόσοφος πιθανότατα περιέγραψε και  τους δεσμούς των
ατόμων μέσα  στα μόρια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του επικούρειου Ρω-
μαίου Λουκρήτιου, ο οποίος κατέγραψε ποιητικά το  «Περί φύσεως» του
Επίκουρου στο έργο του «De Rerum Natura» («Περί  της  φύσεως των
πραγμάτων»).  Ο  Λουκρήτιος  περιγράφει  τα  άτομα  σαν  μικρές  σφαίρες
που προσδένονται μεταξύ τους με άγκιστρα. Αναφέρεται στα στερεά, στα
υγρά και στα αέρια σώματα αποδίδοντας τη συμπαγή ή ρευστή κατάστα-
σή τους στη διάταξη των ατόμων που δημιουργούν τη δομή τους. Γράφει
χαρακτηριστικά:  «Τα  σώματα  που  μάς  φαίνονται  σκληρά  και  συμπαγή
πρέπει να σχηματίζονται από άτομα περισσότερο αγκιστρωμένα μεταξύ
τους,  συγκροτημένα  σε  πολύπλοκες  διακλαδώσεις»  (Περί  της  φύσεως
των πραγμάτων ΙΙ 444-446).  

Η Επικούρεια Κοσμολογία και Αστρονομία 
Για τον Επίκουρο το Σύμπαν είναι αιώνιο, αφού «ουδέν  γίνεται  εκ  του

μη  όντος». «Τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα. Διότι, διαφορετικά, το κάθε
πράγμα  θα  γινόταν  από  το  καθένα  και  δεν  θα  υπήρχε  ανάγκη  σπερ-
μάτων. Και εάν αυτό που χάνεται καταστρεφόταν έως την ανυπαρξία, όλα
τα πράγματα θα είχαν εξαφανιστεί, αφού δεν θα υπήρχαν αυτά στα οποία
θα διαλύονταν» (Προς Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ39).
Κατά  τον  Επίκουρο,  τα  άπειρα  άτομα  αλληλεπιδρούν  συνεχώς  μέσα

στον άπειρο χώρο και για το λόγο αυτό τα πάντα αλλάζουν μορφή και εξε-
λίσσονται.  Αυτή η συνεχής αλλαγή δεν γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο
σκοπό, αλλά λόγω τύχης και αναγκαιότητας. Ο Δάσκαλος πρέσβευε ότι τα
άστρα είναι σφαίρες φωτιάς, δεν έχουν θεϊκή φύση και δεν επηρεάζουν τη
ζωή των ανθρώπων, αντίθετα από όσα υποστήριζαν οι φαντασιόπληκτοι
αστρολόγοι, οι μυθοπλάστες Πλατωνικοί και οι μοιρολάτρες Στωικοί. 
Υπάρχει πλήθος κόσμων και άστρων στο Σύμπαν, που αέναα δημιουρ-

γούνται από συσσωματώματα ατόμων και αέναα καταστρέφονται.  Άλλοι
κόσμοι μοιάζουν με τη Γη και άλλοι όχι. 

Η Επικούρεια Βιολογία 
Ο Αριστοτέλης έθεσε τις βάσεις της Βιολογίας περιγράφοντας με μεγάλη

ακρίβεια τα ζώα και κατατάσσοντάς τα ιεραρχικά σε κλίμακες αυξανόμε-
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νης οργάνωσης, αλλά πίστευε στη στασιμότητα των μορφών τους επειδή
θεωρούσε ότι όλα στη Φύση δημιουργήθηκαν για κάποιο σκοπό. Αντίθε-
τα, ο Επίκουρος υποστήριξε την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών, που
οφείλεται στη συνεχή αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
ζουν. Ο Λουκρήτιος αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Γιατί με το πέρασμα του χρόνου αλλάζει η φύση ολάκερου του κόσμου,

όλα αναγκαστικά περνούν από τη μια κατάσταση στην άλλη και τίποτα
δεν μένει απαράλλαχτο. Όλα εξελίσσονται, όλα τα αλλάζει η Φύση και τα
αναγκάζει  να μεταμορφώνονται.  Τη στιγμή που ένα πράγμα σαπίζει  με
τον  καιρό και  καταρρέει,  κάποιο άλλο βγαίνει  από την αφάνεια  κι  ανα-
πτύσσεται στη θέση του» (Περί της φύσεως των πραγμάτων V 828-834). 
Η εξέλιξη βασίζεται στην επιβίωση των ζωντανών οργανισμών, που είναι

καλύτερα προσαρμοσμένα στο φυσικό περιβάλλον τους λόγω των δικών
τους χαρακτηριστικών. Ο Λουκρήτιος αναφέρεται σε μια διαδικασία «φυ-
σική επιλογής», όπως την αποκάλεσε ο Δαρβίνος δύο χιλιετίες μετά: 
«Πρέπει να αφανίστηκαν τότε πολλά είδη ζώων, καθώς δεν μπόρεσαν

με τον πολλαπλασιασμό να σφυρηλατήσουν τη γενιά τους.  Γιατί,  όποια
πλάσματα  βλέπεις  τώρα  ν’  ανασαίνουν  τις  ζωογόνες  αύρες  του  αέρα,
μόνα τους εξασφάλισαν την επιβίωσή τους απ’ την αρχή ακόμα, θες με
την πονηριά, θες με τη γενναιότητα ή και με τη σβελτάδα τους» (Περί της
φύσεως των πραγμάτων V 855-859).  
Εφόσον ο Επίκουρος υποστήριξε τη συνεχή εξέλιξη της φύσης και την

απειρία των κόσμων στο Σύμπαν, σύμφωνα με το αξίωμα της αναλογίας,
είναι επακόλουθο ότι θα έφθανε να προτείνει την  ύπαρξη εξωγήινης ζωής
σε άλλους πλανήτες! Η μαρτυρία του Λουκρήτιου είναι σαφής:
«Αν διατηρεί η Φύση τη δύναμη να συνδυάζει σε όποιον τόπο θέλει τα

άτομα, όπως τα συνδύασε εδώ, τότε δεν μένει παρά να ομολογήσεις πως
υπάρχουν κι άλλοι κόσμοι κάπου στο σύμπαν, και διαφορετικές φυλές αν-
θρώπων και θηρίων» (Περί της φύσεως των πραγμάτων ΙΙ 1072-1076).  

Η Επικούρεια Γενετική
Ο Επίκουρος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε βασικές έννοιες Μοριακής

Βιολογίας  και  Γενετικής.  Κατά  το  Δάσκαλο,  από  την  οργάνωση  των
ατόμων σε  μόρια  αναφύονται  νέες  λειτουργίες  και  νέες δυνατότητες.  Η
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ζωή  είναι  μια  ιδιότητα  που  εκδηλώνεται  από  συγκεκριμένα  συσσωμα-
τώματα ατόμων. Σύμφωνα με το αξίωμα της αναλογίας, οι ίδιοι φυσικοί
νόμοι τύχης και αναγκαιότητας, που διέπουν τη Χημεία της άβιας ύλης,
ισχύουν και για τη Χημεία της έμβιας ύλης, τη Μοριακή Βιολογία.  
Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι μόνο ο άνδρας συνεισφέρει το κληρονομικό

υλικό ενώ η γυναίκα απλώς προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για να
αναπτυχθεί το έμβρυο, κατ’ αντιστοιχία με το σπόρο και το χωράφι. Αντί-
θετα, ο Επίκουρος υποστήριξε την ισότιμη συνεισφορά του κληρονομικού
υλικού των δύο φύλων στα παιδιά. Αυτή η άποψη του επέτρεψε να παρα-
τηρήσει ότι άλλοτε τα παιδιά μοιάζουν πιο πολύ στον ένα γονέα και άλλο-
τε και στους δύο. Δύο χιλιετίες πριν από τη διατύπωση των νόμων της Γε-
νετικής από το Μέντελ, οι Επίκουρειοι γνώριζαν ότι τα βιολογικά χαρακτη-
ριστικά κληρονομούνται με επικρατητικό, υπολειπόμενο ή ισοεπικρατητι-
κό τρόπο! Η μαρτυρία του Λουκρήτιου είναι αδιάψευστη:
«Καθώς σμίγουν τα σπέρματα, αν τύχει να υπερισχύσει η γυναικεία δύ-

ναμη και υποτάξει την ανδρική, τότε τα παιδιά γεννιούνται από το μητρικό
σπέρμα και μοιάζουν στις μανάδες τους. Ενώ όσα γεννιούνται από σπέρ-
μα πατρικό μοιάζουν των πατεράδων. Μα εκείνα που βλέπεις να μοιάζουν
και στους δυο γονιούς και συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά τους ... δεν νι -
κήθηκε και μήτε νίκησε το σπέρμα κανενός από τους δυο. Άλλοτε πάλι τα
παιδιά  παίρνουν από τους παππούδες,  συχνά όμως θυμίζουν και  τους
προπαππούδες, γιατί στο σώμα των γονιών κρύβονται άτομα που έχουν
αναμιχθεί  εκεί  με χίλιους δυο τρόπους,  άτομα που ξεπήδησαν από την
αρχική ρίζα και  μεταβιβάζονται  από γονιό  σε γονιό»  (Περί  της  φύσεως
των πραγμάτων IV 1209-1222).

Η Επικούρεια Νευροβιολογία  
Ο Επίκουρος περιέγραψε την ατομική φύση των ερεθισμάτων του περι-

βάλλοντος,  που  αντιλαμβάνονται  οι  αισθήσεις,  όπως περίπου  την  έχει
αποκαλύψει  η  σύγχρονη  Επιστήμη.  Στα  αισθητήρια  όργανά  μας  προ-
σκρούουν  σωματίδια  από το  περιβάλλον και  έτσι  αισθανόμαστε.  Στους
οφθαλμούς μας καταφθάνουν λεπτοφυή είδωλα,  που απαρτίζονται  από
άτομα που προέρχονται από τις επιφάνειες των σωμάτων (Προς Ηρόδο-
τον Δ.Λ. Χ46,49).  Στα αυτιά μας έρχονται ρεύματα κινούμενων σωματιδί-
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ων (Προς Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ52), στη μύτη μας καταφθάνουν σχηματισμοί
σωματιδίων,  που  έχουν  προέλθει  από κάποια  υλικά  αντικείμενα  (Προς
Ηρόδοτον Δ.Λ. Χ53), ενώ στη γλώσσα μας επιδρούν διάφορα άτομα των
τροφών (Περί της φύσεως των πραγμάτων IV 615-628, 642-662). 
Κάποια από αυτά τα ερεθίσματα είναι ευχάριστα και κάποια δυσάρεστα.

Ο άνθρωπος, όπως και πολλά άλλα ζώα, έχει φυσική τάση για την ηδονή
και  προσπαθεί  να  αποφύγει  τον  πόνο.  Όπως όλα  τα  συσσωματώματα
των ατόμων, έτσι και οι ζωντανοί οργανισμοί όπως ο άνθρωπος, ακολου-
θούν τους ίδιους  φυσικούς  νόμους γέννησης,  εξέλιξης  και  φθοράς.  Οι
υλικές αισθήσεις καταργούνται μετά το θάνατo. 

Η Επικούρεια Βιολογική Ψυχολογία  
Ο Αριστοτέλης  έθεσε  τη  λειτουργία  της  ψυχής  σε  υλική  και  βιολογική

βάση. Ο Επίκουρος συνέχισε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά εφάρμοσε
για πρώτη φορά στην ιστορία τη φιλοσοφική θεραπεία της θνητής ψυχής
και για το λόγο αυτό θεωρείται ο πρωτοπόρος της Υπαρξιακής Ψυχοθε-
ραπείας.
Ο  Δάσκαλος  κατανόησε  την  ανθρώπινη  φύση  σε  εκπληκτικό  βαθμό.

Αναγνώρισε τη σημασία των ενστίκτων (πείνα, δίψα κλπ.) ανάγοντας την
ικανοποίησή τους σε φυσικές και αναγκαίες τάσεις αποφυγής του πόνου.
Επιπλέον,  αναγνώρισε  τη  σημασία  των συναισθημάτων (ηδονή,  φόβος
κλπ.) αναδεικνύοντάς τα σε ένα από τα κριτήρια της αλήθειας. Μίλησε για
το «άλογον» μέρος της ψυχής, δηλαδή το υποσυνείδητο κατά το Φρόυντ.
Αντιλήφθηκε ότι η φρόνηση πρέπει να είναι ο ρυθμιστής που βοηθά στην
ικανοποίηση των φυσικών αναγκών και στη συναισθηματική ισορροπία. 
Ο  ανθρωπιστής  Επίκουρος  υπερασπίστηκε  την  έννοια  της  ελεύθερης

βούλησης και της προσωπικής ευθύνης για τις πράξεις μας. Περιέγραψε
την  ευδαιμονία ως την κατάσταση απονίας του σώματος  και  αταραξίας
της ψυχής. Οι κοινωνικές σχέσεις πρέπει να στηρίζονται στη φιλία, που
παρέχει συναισθηματική ασφάλεια και είναι αυτοσκοπός και βάση της ευ-
τυχισμένης ζωής. 

Η Επικούρεια Μοριακή Ιατρική
Ακολουθώντας την Επικούρεια φιλοσοφία, ο ιατρός Ασκληπιάδης ο Βι-
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θυνός μίλησε για παθολογία των μορίων (ο σύγχρονος όρος είναι Μορια-
κή Ιατρική),  καταρρίπτοντας τις  θεωρίες του Ιπποκράτη περί  «των τεσ-
σάρων  χυμών»  και  «της  καλοπροαίρετης  Φύσης».   Ο  Ασκληπιάδης
υπήρξε ο πρώτος ¨Ελληνας ιατρός που εργάστηκε στη Ρώμη (περίπου
από το 95 πx).  Προήγαγε τη φιλάνθρωπη ψυχολογική υποστήριξη των
ασθενών, την αποφυγή του πόνου, τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, και τη
φυσικοθεραπεία. 
Ήταν ο πρώτος ιατρός που διατύπωσε το διαχωρισμό των νοσημάτων

σε «οξέα» και «χρόνια», κατά αντιστοιχία με την τέταρτη Κύρια Δόξα του
Επίκουρου για τους οξείς και τους χρόνιους πόνους. Μίλησε για αόρατα
μικροσκοπικά  ζώα  που  προκαλούν  αρρώστιες,  δηλαδή  τα  μικρόβια!  Ο
Ασκληπιάδης ήταν ο ιδρυτής της Μεθοδικής Ιατρικής, που για μισή χιλιε-
τία  υπήρξε  η  μόνη  ορθολογική  και  επιστημονική  σχολή  του  αρχαίου
κόσμου,  που  δεν  μόλυνε  την  ιατρική  πράξη  με  μεταφυσικές  δοξασίες
θεϊκής παρέμβασης, αστρολογικής επιρροής και ονειροθεραπείας.  

Η Επικούρεια Επιστημολογία  
Ο Επίκουρος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε δύο βασικές έννοιες της

Επιστήμης:  α)  τη  διατύπωση  πολλών  πιθανών  θεωριών,  που  εξηγούν
ένα φαινόμενο, και την αναμονή μέχρι τη συγκέντρωση εμπειρικών στοι-
χείων με τη μαρτυρία των αισθήσεων (όπως προαναφέρθηκε στον Κα-
νόνα) και β) την αναφορά στους δύο τύπους σφαλμάτων της επιστημονι-
κής μεθοδολογίας, το τυχαίο σφάλμα  και το συστηματικό σφάλμα. 
Το τυχαίο σφάλμα είναι συστατικό της Φύσης,  όπως αντιλήφθηκε ο Επί-

κουρος (μόνος αυτός από όλους τους φιλοσόφους) και καμιά μέθοδος δεν
μπορεί  να  το  αποφύγει.  Ο  Λουκρήτιος  επισημαίνει  ότι  το  συστηματικό
σφάλμα θα πρέπει  να αποφεύγεται  κατά το δυνατόν,  επειδή τα αποτε-
λέσματά του μπορεί να είναι ολέθρια: «Αν σε μια οικοδομή ο χάρακας εί -
ναι στραβός από την αρχή, αν ο γνώμονας είναι ελαττωματικός και απο-
κλίνει από την κάθετο, αν το αλφάδι γέρνει προς τη μια πλευρά, ολόκλη-
ρο το κτίσμα θα είναι λαθεμένο και λοξό»  (Περί της φύσεως των πραγ-
μάτων IV 513-517). 
Με τη μεθοδολογία της επιμαρτύρησης ή αντιμαρτύρησης των αισθήσε-

ων ο ιδρυτής του Κήπου έθεσε τα θεμέλια του πειραματισμού. Επηρεα-
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σμένος  από  το  σύγχρονό  του  Επίκουρο,  ο  διευθυντής  του  Λυκείου
Στράτων ο Λαμψακηνός άρχισε να κάνει πειράματα καταλήγοντας να δε-
χθεί την ατομική φυσική και να απορρίψει την τελεολογία του Αριστοτέλη.
Είναι γνωστό ότι  την Ελληνιστική εποχή ξεκίνησε μια επιστημονική πα-
ράδοση, που στηρίχθηκε σε πειραματικές παρατηρήσεις.
Η Επικούρεια φιλοσοφία είναι το απόγειο της υλιστικής φιλοσοφικής πο-

ρείας, που οδήγησε στην Επιστήμη του Δυτικού Κόσμου.  Στον αντίποδα
βρίσκεται ο Πλατωνισμός, που αποτελεί το βασικό φορέα της ιδεαλιστικής
φιλοσοφικής πορείας, που οδήγησε στη Θεολογία του Δυτικού κόσμου.
Ο Ιδεαλισμός βασίζεται στην πίστη της οργάνωσης «από πάνω προς τα

κάτω» (Εικόνα 1). Ένας Νους («ο δημιουργός θεός»), που ζει στον «Αλη-
θή άυλο κόσμο» δημιουργεί μέσω της θείας βούλησης και πρόνοιας την
Ύλη και τον «Ψεύτικο αισθητό κόσμο». Ο Ιδεαλισμός είναι δυϊσμός, κα-
θώς  προϋποθέτει  την  ύπαρξη  του  αισθητού  υλικού  κόσμου  τον  οποίο
γνωρίζουμε, αλλά και ενός άυλου κόσμου στην ύπαρξη του οποίου «οφεί-
λουμε  να  πιστέψουμε».  Η  ιδεαλιστική  φιλοσοφία  βασίζεται  στην  πίστη,
στην ύπαρξη τελικού σκοπού (τελεολογία) και στη μοιρολατρία.  
Αντίθετα, ο Υλισμός βασίζεται στην παρατήρηση της οργάνωσης «από

κάτω προς τα πάνω» (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1. Ιδεαλισμός και Υλισμός

Η Ύλη (ή «Ενέργεια», δηλαδή η λειτουργία της Ύλης) αποτελείται από
άπειρα άτμητα σωματίδια (ή «ενεργειακές ποσότητες»),  που συνδυάζο-
νται σύμφωνα με φυσικούς νόμους αναγκαιότητας και τυχαιότητας και δη-
μιουργούν πρόσκαιρα άστρα και πλανήτες. Ένα μικρό ποσοστό από αυ-
τούς τους κόσμους επιτρέπει την ύπαρξη Ύλης οργανωμένης με τέτοιο
τρόπο ώστε να αναδύονται οι ιδιότητες της ζωής. Ένα ακόμη μικρότερο
ποσοστό αυτής της έμβιας Ύλης κατά την εξέλιξη συγκροτείται σε δομές
νευρικού συστήματος και εγκεφάλου, από τις οποίες αναδύεται η λειτουρ-
γία  του  Νου.  Ο υλικός  Νους  του  θνητού  ανθρώπου  (ή  και  του  υλικού
αθάνατου θεού των Επικουρείων) μπορεί να δημιουργεί με τη σκέψη έναν
ψεύτικο «Φανταστικό άυλο κόσμο», που να είναι  διαφορετικός από τον
«Αληθή  αισθητό  κόσμο»  της  Ύλης.  Ο  Υλισμός  είναι  μονισμός  καθώς
δέχεται την αληθινή ύπαρξη μόνο του αισθητού κόσμου. Η υλιστική φιλο-
σοφία βασίζεται στην παρατήρηση και τη γνώση, στην εξέλιξη της φύσης
και στην ελευθερία της βούλησης. 
 Ο Ιδεαλισμός και ο Υλισμός συνυπήρξαν επί πολλούς αιώνες στον Ελ-

ληνορωμαϊκό κόσμο. Στη συνέχεια, και για περισσότερο από μια χιλιετία,
ο Ιδεαλισμός κυριάρχησε σχεδόν απόλυτα.

Η Επικούρεια επίδραση στη σύγχρονη Επιστήμη
Μετά το σκοταδισμό του Μεσαίωνα,  άρχισε να ανατέλλει  η  εποχή της

Επιστήμης όταν κάποιοι ευφυείς άνθρωποι ανακάλυψαν ξανά τη Φυσιο-
λογία του Επίκουρου. Ο πρώτος πειραματιστής επιστήμονας της Αναγέν-
νησης  θεωρείται ο Γαλιλαίος, που άφησε σφαίρες διαφορετικού μεγέθους
να πέσουν από τον πύργο της Πίζας ώστε να διαπιστώσει εάν ο Αριστο-
τέλης ή ο Επίκουρος είχε δίκιο. Ο Αριστοτέλης προέβλεπε ότι η μεγαλύτε-
ρη σφαίρα θα έπεφτε πρώτη, ενώ ο Επίκουρος ότι και οι δύο σφαίρες θα
έπεφταν στη γη ταυτόχρονα, όπως και έγινε.   
Μια μεγάλη σειρά επιστημόνων αναγνώρισαν την επίδραση του Επίκου-

ρου στη σκέψη τους. Ο Γαλιλαίος, που ανακάλυψε με τηλεσκόπιο πλανή-
τες με δορυφόρους (1632), ο Μπόυλ που εισήγαγε τους νόμους της Χη-
μείας (1661), ο Νεύτων που διατύπωσε το νόμο της βαρύτητας και της
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παγκόσμιας έλξης (1687), ο Λαβουαζιέ που εισήγαγε το νόμο της αφθαρ-
σίας της ύλης (1785),  ο Ντάλτον που απέδειξε  την ατομική θεωρία και
μέτρησε τα βάρη των ατόμων (1803) και πολλοί άλλοι. 
Επιπλέον, μια μεγαλύτερη σειρά επιστημόνων σταδιακά ανακάλυψε μη-

χανισμούς που ο Επίκουρος και οι μαθητές του είχαν διατυπώσει σπερ-
ματικά. Ως εξέχοντα παραδείγματα αναφέρονται ο Δαρβίνος που πρότεινε
την εξέλιξη των ειδών με φυσική επιλογή (1852), ο Παστέρ που απέδειξε
ότι  η ζωή γεννιέται  μόνο από άλλη ζωή και ότι  τα μικρόβια προκαλούν
ασθένειες  (1864),  ο Μέντελ που διατύπωσε τους νόμους της  Γενετικής
(1866),  ο  Φρόυντ  που εισήγαγε τις  έννοιες  του υποσυνείδητου και  της
ψυχοθεραπείας (1900), ο Γκάρροντ που υπογράμμισε τη μοριακή βάση
των ασθενειών (1902), οι Γουάτσον και Κρικ που πρότειναν τη δομή του
DNA ανακαλύπτοντας τη μοριακή βάση της ζωής  (1953). 
Τόσες πολλές είναι οι επικούρειες απόψεις που επαληθεύτηκαν από τη

σύγχρονη  Επιστήμη,  που  ο  Νίτσε  έγραψε με  σαρκασμό:  «Η Επιστήμη
έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει τον Επίκουρο»!

Αντί Επιλόγου
Η μεγαλοφυής σκέψη του Επίκουρου  έθεσε σε στέρεες πραγματιστικές

βάσεις τις βασικές αρχές για την απόκτηση βέβαιης γνώσης, όπως απο-
δείχθηκε από τη σύγχρονη Επιστήμη. Ο ιδιοφυής φιλόσοφος αντιλήφθηκε
σε μεγάλο βαθμό τη φύση του Σύμπαντος και του ανθρώπου. Κατά το Νί-
τσε: «Η σοφία δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μετά τον Επίκουρο και
συχνά βρίσκεται πίσω του χιλιάδες βήματα»... 
Κατά τον ανθρωπιστή Αθηναίο φιλόσοφο, η Επιστήμη είναι μέσο για την

ευδαιμονία των ανθρώπων, επειδή η γνώση είναι ωφέλιμη για την ελευ-
θερία από τους φόβους και από τις κενές δοξασίες. Το μήνυμα του Δα-
σκάλου για  την ευθύνη του επιστήμονα ως διαφωτιστή των ανθρώπων
και όχι ως υποκριτή συμφεροντολόγου είναι διαχρονικό:
«Εγώ βεβαίως θα προτιμούσα μελετώντας τη Φύση να ανακοινώσω με

παρρησία αυτά που είναι ωφέλιμα σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και
αν δεν συμφωνήσει κανείς μαζί  μου,  παρά να συμβιβάζομαι με τις κοι-
νότοπες  δοξασίες  και  να  καρπώνομαι  τον  συχνό  έπαινο  των  πολλών»
(Επικούρου Προσφώνησις 29). 
«Η Επιστήμη δεν παρασκευάζει  ανθρώπους  κομπορρήμονες ή αερο-
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λόγους, που επιδεικνύουν την αμφιλεγόμενη παιδεία των πολλών, αλλά
ανθρώπους σοβαρούς και αυτάρκεις, που έχουν υψηλό φρόνημα για τα
πνευματικά τους προσόντα και όχι για τα υλικά αποκτήματά τους»  (Επι-
κούρου Προσφώνησις 45).
Βιβλιογραφία

Ο Επίκουρος στον 21ο Αιώνα. E.  Anderson (Μετάφραση Δ. Γιαννόπου-
λος). Εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2002.
Λουκρήτιος: Για την Φύση των Πραγμάτων. Μετάφραση Θ. Αντωνιάδης

– Ρ. Χαμέτη. Εκδόσεις Θύραθεν, Θεσσαλονίκη, 2005.
O Επίκουρος και τα θεμέλια της Πειραματικής Επιστήμης. Χ. Γιαπιτζάκης.

«Ο Κήπος του Επίκουρου» Γ΄ 75-82, Εκδόσεις Βερέττα, Αθήνα, 2008.
Η ανάδειξη του επικούρειου γιατρού Ασκληπιάδη ως πατέρα της Μορια-

κής Ιατρικής. Χ. Γιαπιτζάκης. «Ο Κήπος του Επίκουρου» ΣΤ΄ 63-66, Εκ-
δόσεις Βερέττα, Αθήνα, 2008.
Ο Επίκουρος και η βιολογική βάση της ανθρώπινης Ψυχολογίας. Χ. Για-

πιτζάκης. «Ο Κήπος του Επίκουρου» ΣΤ΄ 72-78, Εκδόσεις Βερέττα, Αθή-
να, 2008.
Hippocrates of Kos, the Father of Clinical Medicine, and Asclepiades of

Bithynia, the Father of Molecular Medicine. C. Yapijakis. In Vivo 23: 507-
514, 2009.  
Βιολογική  έρευνα  και  εκπαίδευση:  Η  Σωκρατική,  η  Αριστοτελική  και  η

Επικούρεια προσέγγιση. Χ.  Γιαπιτζάκης.  «Ο Κήπος του Επίκουρου» Θ΄
71-78, Εκδόσεις Βερέττα, Ρόδος, 2009.
Επίκουρος, ο πατέρας της Χημείας και της Μοριακής Βιολογίας.  Χ. Γιαπι-

τζάκης. «Ο Κήπος του Επίκουρου» ΙΒ΄ 43-56, Εκδόσεις Βερέττα, Ρόδος,
2010.
Επικουρείων  Δόξαι. Χ.  Γιαπιτζάκης.  Β΄  έκδοση,  Εκδόσεις  Βερέττα,

Ρόδος, 2010.
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Η φιλοσοφία του Επίκουρου ως πρόδρομος
της βιολογικής ψυχολογίας 

και της γνωσιακής ψυχοθεραπείας*

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Δημοσιευμένο στο Α΄ Ανθολόγιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

ΟΥΚ ΗΝ ΤΟ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΝ ΛΥΕΙΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΑΤΩΝ ΜΗ
ΚΑΤΕΙΔΟΤΑ ΤΙΣ Η ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΣ, ΑΛΛ’ ΥΠΟΠΤΕΥΟ-
ΜΕΝΟΝ ΤΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ. ΩΣΤΕ ΟΥΚ ΗΝ ΑΝΕΥ ΦΥ-
ΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΤΑΣ ΗΔΟΝΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ  

Δεν  είναι  δυνατόν  να  απαλλαγεί  από τους  φόβους  για  τα  σημαντι -
κότερα ζητήματα κάποιος που δεν γνωρίζει τη φύση του σύμπαντος,
αλλά πιστεύει σε αυτά που αναφέρουν οι μύθοι. Κατά συνέπεια, δεν
είναι  δυνατόν  να  απολαμβάνουμε  ολοκληρωμένες  τις  ηδονές  χωρίς
την επιστημονική μελέτη της Φύσης.     

                                    Επίκουρος (Επικούρου Προσφώνησις 81)

Εισαγωγή
Η  συμβολή  των  μεγάλων  Ελλήνων  φιλοσόφων  στην  πρόοδο  του

ανθρώπινου πνεύματος είναι δεδομένη, καθώς οι απόψεις τους απο -
τελούν διαχρονικές πηγές έμπνευσης (1). Σε ορισμένες περιπτώσεις
μάλιστα,  οι  σύγχρονες  επιστημονικές  έρευνες  ανακαλύπτουν  δεδο-

* Το δοκίμιο αυτό συμπεριλήφθηκε στον τιμητικό τόμο του 
Πανεπιστημίου Αθηνών για τον αφυπηρετήσαντα Γιώργο Χριστοδούλου, 
Καθηγητή Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Πρόεδρο 
της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας
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μένα που υποστηρίζουν φιλοσοφικές απόψεις, οι οποίες είχαν πρω-
τοδιατυπωθεί πριν από περισσότερο από δύο χιλιετίες. 

Ένας μάλλον παραγνωρισμένος Έλληνας φιλόσοφος, για τον οποί -
ον έχει ανανεωθεί το ενδιαφέρον των επιστημόνων την τελευταία δε -
καετία  είναι  ο  Επίκουρος  (2-4).  Δεν  είναι  τυχαίο,  άλλωστε,  που  ο
έγκριτος Αμερικανός Καθηγητής Ψυχιατρικής  και  διάσημος συγγρα-
φέας Yalom έγραψε πρόσφατα:  «Όσο περισσότερα μαθαίνω γι’ αυ-
τόν  τον εξαιρετικό Αθηναίο  στοχαστή,  τόσο πιο έντονα αναγνωρίζω
τον Επίκουρο ως τον πρώτο υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή» (5). Η πα-
ρούσα  εργασία  επιχειρεί  να  περιγράψει  περιληπτικά  τη  φιλοσοφία
του Επίκουρου και να αναδείξει το γεγονός ότι οι βασικές αρχές της
μεγαλοφυούς και  διορατικής σκέψης του συμπίπτουν σε πολλά ση -
μεία με τη βιολογική βάση των ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου
και τη γνωσιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Η φιλοσοφία του Επίκουρου
Ο Επίκουρος ο Αθηναίος (341-270 πΧ) συνδύασε την ατομική φυ-

σική  του  Δημόκριτου  και  τη  βιολογική   ηθική  του  Αριστοτέλη,  αλλά
και  διόρθωσε τις  μεταξύ  τους  ασυμβατότητες  χρησιμοποιώντας  μια
σκεπτικιστική εμπειρική μεθοδολογία,  που δεχόταν ως αληθές μόνο
ό,τι  μπορούσε να παρατηρηθεί  με τις  αισθήσεις  (6-8).  Με αυτό τον
τρόπο δημιούργησε μια φιλοσοφία, που διαδόθηκε επί επτά περίπου
αιώνες στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή επηρεάζοντας πολλούς
ανθρώπους (8,9). 

Η φιλοσοφική σχολή του Κήπου, που ίδρυσε στην Αθήνα ο Επίκου -
ρος, ήταν μια από τις τέσσερις πιο διαδεδομένες σχολές της Ελληνι -
κής  φιλοσοφίας.  Οι  άλλες  τρεις  ήταν  η  Ακαδημία  του  Πλάτωνα του
Αθηναίου,  το  Λύκειο  του  Αριστοτέλη  του  Σταγειρίτη  και  η  Στοά  του
Ζήνωνα του Κιτιέα (1).

Ως  συνεχιστής  των  Ιώνων  φυσικών  φιλοσόφων,  ο  Επίκουρος
πρέσβευε ότι η Φύση είναι αιώνια.  Δίδασκε ότι το σύμπαν αποτελεί -
ται από άπειρα άτομα και κενό χώρο, ότι το σύνολο της ύλης διατη -
ρείται αλλά τα άτομα χρησιμοποιούνται διαρκώς λόγω αναγκαιότητας
και τυχαιότητας σε μια ατέλειωτη εξελικτική διαδικασία σύνθεσης και
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φθοράς των υλικών σωμάτων (2,7,8). Προχώρησε περισσότερο από
το Δημόκριτο,  εισάγοντας  τη  βαρύτητα  των ατόμων,  καθώς και  την
τυχαία, απρόβλεπτη και σπάνια μετακίνησή τους (2,7,8). 

Ο Επίκουρος  διατύπωσε  τη  βασική  αρχή της  σύγχρονης  Χημείας
ότι  ανάλογα  με  τη  διάταξη  των  ατόμων σε  ένα  σώμα αυτό  αποκτά
νέες ιδιότητες (2,7). Επιπλέον, θεώρησε ότι ο ήλιος και τα άστρα εί -
ναι  σφαίρες  φωτιάς,  η  Γη  είναι  σφαιρικός  πλανήτης  και  θεώρησε
βέβαιη  την  ύπαρξη  ενός  απείρου  αριθμού  πλανητών  άλλων  πα-
ρόμοιων με τη Γη και άλλων όχι, με ορισμένους από αυτούς να δια-
θέτουν  ζωντανούς  οργανισμούς  (2,7,8).  Ο  Επίκουρος  μίλησε  για
εξέλιξη των καλύτερα προσαρμοσμένων στο περιβάλλον τους ζωντα-
νών  οργανισμών σχεδόν  όπως ο  Δαρβίνος,  όπως  φαίνεται  από  το
ποίημα του επικούρειου  Ρωμαίου Λουκρήτιου,  που παρουσίασε  πι -
στά τις  απόψεις  του Δασκάλου του περί  το  60 πΧ (2,7,8).  Κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης, τα αισθητήρια όργανα του ανθρώπου προσαρ -
μόστηκαν να αντιλαμβάνονται άτομα από το περιβάλλον (6,7).

Ο Επίκουρος παρατήρησε ότι  η  ευχαρίστηση (ηδονή) είναι  συναί -
σθημα θελκτικό και συγγενικό με τη φύση του ανθρώπου, ενώ αντί -
θετα ο πόνος (αλγηδών) είναι δυσάρεστο και εχθρικό προς τη φύση
του συναίσθημα (7-9).  Συμφώνησε με τον Αριστοτέλη ότι ο φυσικός
σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η ευτυχία, την οποία όρισε ως
την κατάσταση κατά την οποία δεν πονάει το σώμα και δεν είναι τα -
ραγμένη η ψυχή (7-9). Ο Αθηναίος φιλόσοφος δίδαξε ότι η ορθή φι -
λοσοφία, που βασίζεται στην επιστημονική γνώση της φύσης, θερα-
πεύει την ψυχική ταραχή όπως η ιατρική θεραπεύει τις ασθένειες του
σώματος (7-9). 

Προσπάθησε να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τις δεισιδαιμο-
νίες  και  τους  ανυπόστατους  φόβους του αγνώστου.  Υποστήριξε  ότι
εφόσον  ο  θάνατος  καταργεί  τις  αισθήσεις  καταστρέφοντας  τη  δομή
του  σώματος  και  της  ψυχής  δεν  θα  τον  αντιληφθούμε  ποτέ,  οπότε
δεν έχει νόημα να φοβόμαστε κάτι που όταν έρθει δεν θα το βιώσου -
με (5,10). Δεν υπάρχει ντετερμινιστικό πεπρωμένο, εφόσον η τυχαία
κίνηση των ατόμων επιτρέπει την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου,
που  μπορεί  να  κάνει  τη  ζωή  του  όσο  γίνεται  καλύτερη  και  ευτυχι -
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σμένη (7,8). Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τους θεούς αλλά να τους
θαυμάζουμε ως παράδειγμα της απόλυτης ευδαιμονίας (7-9). 

Θα  πρέπει  να  υπογραμμιστεί  ότι  για  τον  Επίκουρο  η  γνώση  δεν
ήταν  «μια  ευγενής  ενασχόληση  για  τους  λίγους»,  όπως  πίστευε  ο
Αριστοτέλης, ή «η ικανοποίηση της περιέργειας», όπως πρέσβευε ο
Δημόκριτος (1). Για τον ιδρυτή του Κήπου ο πρωταρχικός στόχος της
γνώσης ήταν η μέθοδος για την επίτευξη της ευδαιμονίας. Το μήνυμα
του Επίκουρου ήταν ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τάξεις και
μόρφωση  (συμπεριλαμβανομένων  των  πλούσιων  και  φτωχών  αν-
δρών, των γυναικών, ακόμη και των δούλων) μπορούν να πετύχουν
την  ευτυχία  εάν  ο  τρόπος  ζωής  τους  βασίζεται  στη  φρόνηση,  την
αρετή,  τη  δικαιοσύνη,  τη  φιλία  και  την  αντικειμενική  επιστημονική
γνώση.  Ο  Αθηναίος  φιλόσοφος  υπήρξε  ο  πρώτος  διαφωτιστής  της
ανθρωπότητας  και  για  το  λόγο  αυτό  επί  επτά  περίπου  αιώνες  λα-
τρεύτηκε από ανθρώπους κάθε ηλικίας, φύλου και κοινωνικής θέσης
ως σοφός, πατέρας και σωτήρας (7-9).

Η Επικούρεια διδασκαλία ως υπαρξιακή ψυχοθεραπεία 
Γνωρίζουμε  τη  συμβουλευτική  και  ψυχοθεραπευτική  μεθοδολογία

της διδασκαλίας των Επικουρείων από το φιλόσοφο Φιλόδημο (110-
35 πΧ), που δίδαξε στην Ιταλία τους Ρωμαίους ποιητές Βιργίλιο και
Οράτιο (11-13).  Σε ένα από τα βιβλία του, ο Φιλόδημος περιγράφει
τη μαθητεία του στον Κήπο των Αθηνών περί το 95 πΧ (11).

Οι νέοι μαθητές δήλωναν την πρόθεσή τους να πειθαρχούν αφενός
στον Επίκουρο, σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του οποίου είχαν επι -
λέξει να ζήσουν, και αφετέρου στην παρρησία, δηλαδή στην ελεύθε -
ρη και  ειλικρινή  έκφραση των ιδεών (11,12).  Οι  καθηγητές  του Κή-
που  δεν  παρίσταναν  τους  σοφούς  δασκάλους-αυθεντίες,  όπως  συ-
νέβαινε σε άλλες φιλοσοφικές σχολές, αλλά απλώς αναγνώριζαν ότι
είχαν  περπατήσει  στον  ίδιο  δρόμο  με  τους  μαθητές  τους  μέχρι  να
φτάσουν στη φρόνηση.  Είναι  φανερή η  αντιστοιχία  με  τη  σύγχρονη
πρακτική,  κατά την οποία ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος απευθύνεται
σε κάποιο συνάδελφό του για  ψυχοθεραπεία πριν αρχίσει να βοηθά
τους  ασθενείς  του.  Το περιβάλλον του Κήπου έμοιαζε περισσότερο
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με οικογένεια φίλων παρά με σχολείο και οι καθηγητές ήταν οι μεγα-
λύτεροι  αδελφοί,  που έδειχναν το  δρόμο της ευδαιμονίας στους μι -
κρότερους αδελφούς (11.12). 

Ο στόχος των καθηγητών ήταν να διδάξουν την επικούρεια φιλοσο -
φία της ευδαιμονικής ζωής στην πράξη, αντιπαλεύοντας με ειλικρινή
κριτική την ανόητη νοοτροπία και την κακή συμπεριφορά, οι  οποίες
ήταν  αποτελέσματα  της  επίδρασης  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος
(διαδεδομένες  ανόητες  απόψεις),  αλλά  και  εγγενών  ελαττωμάτων
του  χαρακτήρα  του  κάθε  ανθρώπου  (εριστικότητα,  κρυψίνοια,  μα -
ταιοδοξία κλπ.) (11,12). Ο Φιλόδημος αναφέρει ότι ήταν αναμενόμε -
νο οι μαθητές αρχικά να αντιδράσουν στην παρρησία του καθηγητή,
επειδή αφενός δεν συναισθάνονταν τα λάθη τους και  αφετέρου δεν
αναγνώριζαν ποιο ήταν το πραγματικό όφελος για αυτούς. Σιγά-σιγά
όμως, παρατηρούσαν ότι ο καθηγητής μιλούσε με ειλικρίνεια, φρόνη-
ση  και  φιλικό  ενδιαφέρον,  και  άρχιζαν  να  αντιλαμβάνονται  ότι  ανα-
γνωρίζοντας τα λάθη τους γίνονταν ωριμότεροι και αισθάνονταν κα -
λύτερα. Ο κάθε μαθητής δεχόταν ευκολότερα ή δυσκολότερα  τη νου -
θεσία ανάλογα με το χαρακτήρα του (11).  

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Φιλόδημου, οι καθηγητές του Κήπου
έπρεπε να είναι πάντοτε φιλικοί και όχι ειρωνικοί ή κακεντρεχείς. Θα
έπρεπε να είναι πειστικοί και με το παράδειγμά τους, όχι μόνο με το
λόγο τους (11).  Επιπλέον,  θα έπρεπε να αναγνωρίζουν και  τα  δικά
τους λάθη όταν τα υποδείκνυαν οι φίλοι τους. Το σημαντικό ήταν να
βιώνουν όλοι οι Επικούρειοι την ασφάλεια της φιλίας και να νιώθουν
άνετα όταν μοιράζονταν όσα σκέπτονταν ή ένοιωθαν (11,12).

Η επίδραση της Επικούρειας διδασκαλίας στην άσκηση της Ια-
τρικής 

Εφόσον  ο  Επίκουρος  θεωρούσε  ως  κύριο  στόχο  της  φιλοσοφίας
του τη  θεραπεία  των νόσων της  ψυχής,  όπως η  ιατρική  θεραπεύει
τις  νόσους  του  σώματος,  δεν  αποτελεί  έκπληξη  που  ένας  Επικού -
ρειος ιατρός εφάρμοσε την ψυχοθεραπευτική αυτή προσέγγιση στην
ιατρική πράξη.  Την ίδια εποχή περίπου με το Φιλόδημο, μαθήτευσε
στον Κήπο των Αθηνών και ο Ασκληπιάδης ο Βιθυνός (124-40 πΧ),
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ο οποίος είχε εκπαιδευθεί προηγουμένως στην Ιατρική στην Αλεξάν -
δρεια (13).  Επηρεασμένος από την Επικούρεια φιλοσοφία, ο ιατρός
αυτός  πρότεινε  μια  θεωρία  μοριακής  βάσης  των  νόσων  αντίστοιχη
με τη σύγχρονη Μοριακή Ιατρική και εφάρμοσε τη φιλική αντιμετώπι -
ση και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών (13). 

Ο Ασκληπιάδης ήταν ο πρώτος ιατρός που καθιέρωσε την ελληνική
ιατρική  στη  Ρώμη,  ο  πρώτος  που  πραγματοποίησε  επιλεκτική  τρα-
χειοτομία και ο πρώτος που πρότεινε την εξαιρετικά σημαντική διαί -
ρεση των ασθενειών σε οξείες και χρόνιες (13). Επηρεασμένος από
μια ρήση του Επίκουρου περί  οξέων και  χρόνιων πόνων,  ο Ασκλη-
πιάδης αντιλήφθηκε ότι κάποιες ασθένειες έχουν μικρή διάρκεια και
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα για να υπάρξει  ίαση, ενώ άλ -
λες είναι χρόνιες και ανίατες και το καλύτερο που έχει να κάνει ένας
ιατρός είναι να κάνει πιο υποφερτή τη διαβίωση του ασθενούς.  

Ο Ασκληπιάδης υπήρξε πρωτοπόρος στη φιλάνθρωπη αντιμετώπι -
ση  ασθενών  με  ψυχικές  παθήσεις,  απορρίπτοντας  τον  εγκλεισμό
τους σε υπόγεια και συνιστώντας εργασιοθεραπεία και μουσικοθερα-
πεία  (13).  Απέκτησε  μεγάλη  φήμη  για  τις  ιατρικές  του  ικανότητες
αλλά  και  την  ανθρωπιστική  και  τη  φυσιοκρατική  του  προσέγγιση.
Ρήση  χαρακτηριστική  της  προσέγγισης  του  ίδιου  και  των  μαθητών
του ήταν: «Εφόσον υπάρχει φιλία για τον άνθρωπο υπάρχει φιλία και
για  την  ιατρική  τέχνη»  (13).  Μέσω της  Μεθοδικής  ιατρικής  σχολής
που ίδρυσε,  η επίδραση του Ασκληπιάδη διήρκεσε σχεδόν μισή χι -
λιετία  με  λαμπρότερο  εκπρόσωπο  των  Μεθοδικών  τον  πατέρα  της
Γυναικολογίας και της Παιδιατρικής Σωρανό τον Εφέσιο (13). 

Εξελικτική προέλευση του ανθρώπινου εγκεφάλου   
Οι επιστημονικές έρευνες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, που

οδήγησαν στη Μοριακή Βιολογία και τη Μοριακή Ιατρική επιβεβαίω -
σαν τις απόψεις του Επίκουρου και του Ασκληπιάδη περί της μορια -
κής βάσης των μηχανισμών της ζωής και των δυσλειτουργιών τους.
Όμως, αντίθετα με τις απόψεις του Αριστοτέλη (που είχε δεχθεί και ο
Επίκουρος) ότι έδρα της νόησης ήταν η καρδιά, είναι πλέον γνωστό
ότι ο εγκέφαλος είναι η έδρα ελέγχου του συνόλου των νοητικών, συ -

207



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

ναισθηματικών και αισθητικοκινητικών λειτουργιών του ανθρώπου. 
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προϊόν μιας μακράς πορείας εξέλι-

ξης,  που ξεκίνησε  πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια,  όταν εμφανί -
στηκαν τα πρώτα σπονδυλωτά ζώα (14). Ως γνωστόν, όλοι οι ζωντα-
νοί  οργανισμοί  στον  πλανήτη  Γη  προέρχονται  από  κάποιον  κοινό
πρόγονο και όλες οι βιολογικές δομές προέρχονται από βελτίωση ή
και επικάλυψη κάποιων αρχαιότερων βιολογικών δομών. Έτσι, ο αν-
θρώπινος  εγκέφαλος  στην  ουσία  αποτελείται  από  τρεις  διαφορετι -
κούς  αλληλοσυνδεόμενους εγκεφάλους,  που  εμφανίστηκαν  κατά  τη
διάρκεια της εξέλιξης: τον «εγκέφαλο των ερπετών» (που εμφανίστη -
κε πριν  από 300 εκατομμύρια χρόνια περίπου),  τον «εγκέφαλο των
θηλαστικών»  (πριν  από  100  έως  65  εκατομμύρια  χρόνια)  και  τον
«εγκέφαλο  των  πρωτευόντων»  (πριν  από 35  εκατομμύρια  χρόνια),
μιας  ομάδας  ανώτερων  θηλαστικών  που  περιλαμβάνει  τους  πιθή -
κους και τον άνθρωπο (14). 

Ο  αρχέγονος  «εγκέφαλος  των  ερπετών»,  που  αντιστοιχεί  κυρίως
στον υποθάλαμο, ελέγχει τα ένστικτα της επιβίωσης, του πόνου, της
πείνας,  της  δίψας,  της  σεξουαλικής  επιθυμίας  κλπ.  Ο  «εγκέφαλος
των θηλαστικών», που αντιστοιχεί κυρίως στην αμυγδαλή και τον ιπ -
πόκαμπο,  ελέγχει  τα  συναισθήματα  της  ηδονής,  του  φόβου,  της
αγάπης, του θυμού, του μίσους κλπ. Τέλος, ο «εγκέφαλος των πρω-
τευόντων», που αντιστοιχεί κυρίως στη φαιά ουσία του εγκεφαλικού
φλοιού,  αποτελεί  το  85% του  συνολικού  μεγέθους  του  ανθρώπινου
εγκεφάλου και ελέγχει  τις  νοητικές λειτουργίες, τη λογική σκέψη και
τη φαντασία (15). Φαίνεται ότι οι νοητικές λειτουργίες του ανθρώπου
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ενηλικίωσής του, ενώ στους πι -
θήκους μένουν σχετικά στάσιμες (16). 

Τα  τρία  «μέρη»  του  ανθρώπινου  εγκεφάλου  συνδέονται  μεταξύ
τους και αλληλεπιδρούν μέσω συναπτικών νευρωνικών δικτύων. Για
παράδειγμα,  ο ιππόκαμπος στον «εγκέφαλο των θηλαστικών»,  που
διαχειρίζεται για μια εμπειρία τη μνήμη βραχείας διάρκειας, αλληλε -
πιδρά  με  τη  γειτονική  του  αμυγδαλή,  η  οποία  προσδιορίζει  συναι -
σθηματικά την εμπειρία εάν είναι  θετική,  ουδέτερη ή αρνητική (15).
Εάν  η  εμπειρία  είναι  ισχυρά  θετική  ή  ισχυρά  αρνητική,  τότε  μόνον
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αποθηκεύεται στο φλοιό, στον «εγκέφαλο των πρωτευόντων». Μάλι -
στα,  όσο  πιο  συχνά  ανακαλείται  στη  μνήμη  μια  εμπειρία  και  ξανα-
νιώθει κάποιος τα συναισθήματα που βίωσε την πρώτη φορά, τόσο
πιο  σταθερή  είναι  η  αποθήκευση  της  εμπειρίας  αυτής  στο  φλοιό
(15). 

Αυτή η τρισυπόστατη νευροφυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου,
που  ανακαλύφθηκε  τον  20ό  αιώνα,  θυμίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  αυτά
που  είπε  ο  Επίκουρος.  Ο  Αθηναίος  φιλόσοφος  υπογράμμισε  ότι  η
βάση  της  φύσης  μας  είναι  η  ικανοποίηση  των  φυσικών  αναγκών,
που αφορούν τα  ένστικτά μας:  «Η φωνή της  σάρκας ζητάει  να μην
πεινάει,  να μην διψάει και να μην κρυώνει» (7,9). Επιπλέον, ο Επί -
κουρος  τόνισε  την  εξαιρετική  σημασία  του  θετικού  συναισθήματος
της  ηδονής  και  είναι  σαν  να  περιέγραψε  τον  επιλεκτικό  ρόλο  της
αμυγδαλής όταν είπε:  «Την ηδονή γνωρίσαμε  ως αγαθό πρώτο και
συγγενικό της φύσης μας και χάρη σ’ αυτήν αποφασίζουμε για κάθε
επιλογή και αποφυγή» (7,9). Στα συναισθήματα θεμελίωσε το σκοπό
της  ζωής  του  ανθρώπου,  την  ευδαιμονική  κατάσταση  σωματικής
απονίας και  ψυχικής αταραξίας.  Ωστόσο, ο Επίκουρος θεώρησε ως
ρυθμιστή των πάντων τη νοητική διεργασία της φρόνησης, που μπο-
ρεί να επιλέγει συνειδητά ό,τι επιφέρει την ευτυχία, δηλαδή τη συνε-
τή ικανοποίηση των φυσικών αναγκών και τη συναισθηματική ισορ-
ροπία με την προτίμηση εκείνων των ηδονών που δεν βλάπτουν επι -
φέροντας  μεγαλύτερο  πόνο  αντί  για  ευχαρίστηση (7-9).  Με  μεγάλη
διορατικότητα  ο  φιλόσοφος  αντιλήφθηκε  ότι  ο  ορθός  λογισμός  θα
πρέπει  να  κυβερνά,  επειδή  αυτή  είναι  η  υπέρτατη  φύση  του  αν -
θρώπου ως  πρωτεύον,  χωρίς  να  ξεχνά  τα  συναισθήματά  του,  που
επίσης  παίζουν  σημαντικότατο ρόλο στη  ζωή του,  εφόσον  είναι  και
θηλαστικό. 

Για  να  γίνει  αντιληπτή  η  προχωρημένη  για  την  εποχή  της  σκέψη
του Επίκουρου, αρκεί να θυμηθεί κάποιος ότι οι σύγχρονοί του Στωι -
κοί  φιλόσοφοι  αποθέωναν το  «λόγο» και  καταδίκαζαν τα  συναισθή-
ματα  ως  «αδιάφορα»  και  τα  ένστικτα  ως  «αποπροσανατολιστικά»
(1,3).  Επιπλέον,  οι  Πλατωνικοί  φιλόσοφοι  αποθέωναν  τον  «νου»,
που συνδεόταν με το ανώτερο επίπεδο της αθάνατης ψυχής, και κα -
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ταδίκαζαν τα συναισθήματα και τα ένστικτα ως κατώτερα χαρακτηρι -
στικά της θνητής ύλης (1). 

Η βιολογική βάση της Επιθυμίας και της Ηδονής 
Το  βιολογικό  σύστημα  που  ελέγχει  τις  επιθυμίες  του  ανθρώπου

βρίσκεται σε υποφλοιώδεις περιοχές στον υποθάλαμο, που αντιστοι -
χεί στον «εγκέφαλο των ερπετών» (15,17). Πρόκειται για το σύστημα
της ντοπαμίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που παράγεται και εκκρίνεται
από τα  νευρικά  κύτταρα  της  υποφλοιώδους  περιοχής  της  μέλαινας
ουσίας, με στόχο την πρόσληψή της από τους υποδοχείς ντοπαμίνης
στην  επιφάνεια  των  νευρικών  κυττάρων  μιας  άλλης  υποφλοιώδους
περιοχής,  του ραβδωτού σώματος.  Η μεγάλη ποσότητα  ντοπαμίνης
προκαλεί  τη  διέγερση  αυτής  της  περιοχής  του  εγκεφάλου  και  αυτό
αποτελεί  μια  απομίμηση της  επίδρασης μιας απολαυστικής  πράξης
(15,17). Ο μηχανισμός αυτός είναι αρκετός για να προκαλέσει σε ένα
ερπετό  την  επιθυμία  να  ικανοποιήσει  τις  ενστικτώδεις  ανάγκες  του
(15).  

Όμως,  το  σύστημα  της  ντοπαμίνης  (της  επιθυμίας)  αλληλεπιδρά
και  με  άλλες  εμπειρίες,  που  προέρχονται  από  το  φλοιό,  μέσω της
αμυγδαλής στον «εγκέφαλο των θηλαστικών», μεγεθύνοντας την ευ -
χαρίστηση  συναισθηματικά.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  ο  εγκέφαλος
εμβαπτίζεται  σε ένα λουτρό ενδορφίνης,  που αποτελεί  τη βιολογική
βάση της ηδονής (15,17).  Η ενδορφίνη είναι ένα οπιοειδές πεπτίδιο
που  παράγεται  από  την  υπόφυση  όταν  υπάρχει  συναισθηματική
ηδονή. Ο μηχανισμός αυτός δημιουργήθηκε κατά την εξέλιξη για να
προκαλεί  συγκεκριμένες  συμπεριφορές  στα  συναισθηματικά  θηλα-
στικά. 

Το σημαντικό σημείο είναι ότι  τα συστήματα επιθυμίας και ηδονής
έχουν διαφορετικό βιολογικό υπόβαθρο και, κατά συνέπεια, ο διαχω-
ρισμός τους στον άνθρωπο αποτελεί σημαντικό παράγοντα ψυχολο-
γικών προβλημάτων (15,17). Ο μέσος άνθρωπος δεν είναι ικανός να
προβλέψει το πόσο θα επιδράσει στην ευδαιμονία του η εκπλήρωση
των επιθυμιών του, αλλά φαντάζεται ότι θα συμβούν εξωπραγματικά
μεγάλες αλλαγές προς το καλύτερο, όταν πραγματοποιήσει αυτό που
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διακαώς  αποζητά.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  ο  μέσος  άνθρωπος  συγ-
χέει το γεγονός ότι επιθυμεί κάτι με την πεποίθηση ότι θα ευτυχήσει
αποκτώντας το (17). Αυτός ακριβώς ήταν και ο λανθασμένα μονομε -
ρής ορισμός της ευτυχίας κατά τον Αριστοτέλη, δηλαδή «της ευχαρί -
στησης λόγω της επίτευξης ενός στόχου» (1). 

Ο  διαχωρισμός  των  συστημάτων  επιθυμίας  και  ηδονής  στον  αν -
θρώπινο  εγκέφαλο  φαίνεται  και  από  το  γεγονός  ότι  οι  ουσίες  που
διεγείρουν  το  σύστημα  ντοπαμίνης  είναι  εξαιρετικά  εθιστικές,  αλλά
όχι  ιδιαίτερα απολαυστικές.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί  η
νικοτίνη, που ενεργοποιεί το σύστημα επιθυμίας, αλλά στην πραγμα-
τικότητα  προσφέρει  ελάχιστη  ευχαρίστηση  (15,17).   Αντίθετα,  όταν
διεγείρεται το σύστημα ηδονής από την ενδορφίνη ή άλλα οπιοειδή,
υπάρχει πραγματική ευφορία (15,17).  Αυτή η κατάσταση ευδαιμονί -
ας, που είναι αληθινά η κορυφαία στην ανθρώπινη ζωή, μάς κάνει να
αγνοούμε άλλα ταυτόχρονα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, που ζη-
τούν να μάς αποσπάσουν την προσοχή. Για το λόγο αυτό, συνθετικά
οπιοειδή  και  οπιούχα  (όπως  η  μορφίνη)  είναι  εξαιρετικά  ισχυρά
αναλγητικά. Ο Επίκουρος είχε δίκιο: η ηδονή και ο πόνος είναι αντί -
θετα και ανταγωνιστικά μεγέθη!

Ο διορατικός Αθηναίος φιλόσοφος είχε κατανοήσει πλήρως την αν -
θρώπινη φύση. Ο Επίκουρος όχι μόνο διαχώρισε την επιθυμία από
την ηδονή, αλλά και έστρεψε την προσοχή του προς το σημαντικότε -
ρο, δηλαδή τη διαρκή κατάσταση ευδαιμονίας, ενώ ταυτόχρονα επι -
σήμανε τον κίνδυνο να γίνει ο άνθρωπος άφρων κυνηγός επιθυμιών
«σαν κάποιον που πίνει πολύ αλλά πάντα διψάει» (7-9). Για να βοη-
θήσει στη συνετή επιλογή των επιθυμιών, τις διέκρινε σε εκείνες για
φυσικά και  αναγκαία αγαθά,  όπως το  νερό,  και  σε εκείνες  που δεν
έχουν  περιεχόμενο,  όπως  τη  ματαιοδοξία.  Προέτρεψε  τους  αν-
θρώπους  να  επιλέγουν  την  ικανοποίηση  των  φυσικών  αναγκών,
ώστε να αισθάνονται ηδονή εξαλείφοντας τον πόνο (8,9).  Υπογράμ -
μισε  ότι  «δεν  πρέπει  να  καταστρέφουμε  αυτά  που  έχουμε  τώρα,
επειδή  επιθυμούμε  αυτά  που  δεν  έχουμε,  αλλά  να  αναλογιζόμαστε
ότι και αυτά που έχουμε τώρα κάποτε τα επιθυμούσαμε». 

Ο  Επίκουρος  συνέστησε  τη  χρήση της  φρόνησης  αφενός  για  τον
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έλεγχο του συστήματος των επιθυμιών, που βασίζεται στα ένστικτα,
και  αφετέρου για  τη συνεχή διέγερση του συστήματος ηδονής,  που
έχει τη βάση του στα συναισθήματα, με στόχο τη βίωση της ευδαιμο -
νίας. Υποστήριξε ότι με τη συνεχή ανάκληση ευχάριστων αναμνήσε-
ων,  που  είναι  βαθιά  χαραγμένες  στη  μνήμη  μας,  δεν  θα  έχουμε
ανάγκη την ατελείωτη αναζήτηση μη αναγκαίων ηδονών (7-9).  Αντί -
θετα, οι Στωικοί και οι Πλατωνικοί φιλόσοφοι έδωσαν υπερβολικά με -
γάλη σημασία στην επιθυμία για «ενάρετη ζωή» με ταυτόχρονη κα -
ταδίκη της ηδονής ως «άχρηστης» (οι  πρώτοι)  και  «κατώτερης» (οι
δεύτεροι),  οδηγώντας  σε  ψυχοπαθολογικές  συμπεριφορές  κατάθλι -
ψης,  αυτοκαταστροφής,  μισανθρωπίας  και  περιφρόνησης  της  ζωής
και της φύσης (1,3).  

Η βιολογική βάση του Φόβου και της Ταραχής  
Το βιολογικό σύστημα που ελέγχει  τους φόβους μας αξιοποιεί  την

ποσοτική  δράση  της  σεροτονίνης,  ενός  νευροδιαβιβαστή  που  πα-
ράγεται και εκκρίνεται από τα νευρικά κύτταρα της ραφής της γέφυ-
ρας, μιας περιοχής του «εγκεφάλου των θηλαστικών» (15,17). Η σε -
ροτονίνη  διαχέεται  σε  μια  μεγάλη  περιοχή  του  φλοιού  (του  «εγκε -
φάλου των πρωτευόντων») και εκεί προσδένεται σε υποδοχείς νευρι -
κών κυττάρων, επηρεάζοντας την ψυχική διάθεση, τη μνήμη, τις νοη -
τικές διεργασίες και τον ύπνο. Μέσω της ποσότητας της σεροτονίνης
επιτυγχάνεται η ρύθμιση της ισορροπίας θετικών και αρνητικών συ-
ναισθημάτων (15). 

Το βιολογικό αυτό σύστημα εξελίχθηκε στα πρωτεύοντα,  επειδή η
βέλτιστη συναισθηματική ισορροπία που επηρεάζει τη συμπεριφορά
τους,  εξαρτάται  από  το  περιβάλλον.  Ο  πίθηκος  που  βρίσκει  ένα
νόστιμο φρούτο αντιμετωπίζει  το  δίλημμα ανάμεσα στην ηδονή του
φαγητού (θετικό συναίσθημα) και στην αγχώδη επαγρύπνηση μήπως
έρθει  ένα  σαρκοβόρο  ζώο  (αρνητικό  συναίσθημα).  Στην  ασφάλεια
ενός δένδρου θα υπερισχύσουν τα θετικά συναισθήματα, ενώ σε ένα
ξέφωτο τα αρνητικά. 

Το  σύστημα  σεροτονίνης  προσαρμόζεται  στις  συνθήκες  του  περι -
βάλλοντος (15,17). Τα θετικά συναισθήματα απλώς επισημαίνουν ότι
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κάτι είναι καλό για μας και αξίζει να το συνεχίσουμε. Τα αρνητικά συ -
ναισθήματα,  όμως,  είναι  πολύ  πιο  ισχυρά,  επειδή  λειτουργούν  ως
επείγουσα αντίδραση σε  καταστάσεις  που  απειλούν  την  υγεία  ή  τη
ζωή μας και που δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνονται συχνά. Όταν
μια γαζέλα τρέχει μπροστά από ένα λιοντάρι, ο φόβος για τη ζωή της
είναι ισχυρότερο κίνητρο από την επιθυμία του διώκτη της, που μπο-
ρεί να ξαναπροσπαθήσει αργότερα να κυνηγήσει κάποιο άλλο θήρα -
μα (15,17).  

Η κληρονομιά αυτής της εξελικτικά προσαρμοσμένης ασυμμετρίας
επιτρέπει στα αρνητικά συναισθήματα του άγχους και του φόβου να
μεγεθύνονται και να αιχμαλωτίζουν τις σκέψεις των ανθρώπων, ενώ
τα  θετικά  συναισθήματα  της  ασφάλειας  και  της  ευχαρίστησης  εξα-
σθενούν πολύ εύκολα. Ο μέσος άνθρωπος ξαγρυπνά γεμάτος άγχος
για μια κατάσταση, θεωρώντας πως είναι καταδικασμένος σε αδιέξο -
δο, ή ανακυκλώνει την ντροπή για κάποια ανόητη συμπεριφορά του,
θεωρώντας  ότι  έχασε  για  πάντα  την  αξιοπρέπειά  του  (17).   Στην
πραγματικότητα  του  σύγχρονου  πολιτισμού  οι  σκέψεις  αυτές  είναι
παράλογες, επειδή τα γεγονότα που προκαλούν στο μέσο άνθρωπο
άγχος,  φόβο  και  ντροπή  σχεδόν  ποτέ  δεν  απειλούν  τη  ζωή  του,
όπως ένα σαρκοβόρο. 

Κατά  συνέπεια,  το  σύστημα  των  αρνητικών  συναισθημάτων,  που
ήταν πολύ χρήσιμο σε επείγουσες καταστάσεις πριν από πολλές χι -
λιάδες χρόνια, μετατρέπεται σε ένα άχρηστο και βασανιστικό φαύλο
κύκλο αβάσιμων φόβων και  αναίτιας ταραχής,  που έχουν συνήθως
αυτοκαταστροφικές συνέπειες  (17).  Σαν αυτοεκπληρούμενη προφη-
τεία, ο μόνιμος φόβος και το διαρκές άγχος κάνουν το μέσο άνθρω -
πο περισσότερο εχθρικό, πιο παρανοϊκό και λιγότερο επιδεκτικό στις
καλές ευκαιρίες που ενδεχομένως θα παρουσιαστούν (17).     

Με  τα  αρνητικά  συναισθήματα  ταραχής,  φόβου,  άγχους,  ανα-
σφάλειας  και  ντροπής  συνδέεται  η  χαμηλή  ποσότητα  σεροτονίνης
(15,17). Μάλιστα, κάποιοι άνθρωποι έχουν σε συγκεκριμένα γονίδια
κληρονομική  προδιάθεση  για  χαμηλότερα  επίπεδα  παραγωγής  και
κυκλοφορίας  της  σεροτονίνης  (18,19).  Αυτοί  οι  άνθρωποι  κατά  κα -
νόνα είναι επιθετικοί, αγχώδεις, φοβικοί και καταθλιπτικοί. Όπως θα
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περίμενε κάποιος, φάρμακα που ενισχύουν την ποσότητα σεροτονί -
νης  είναι  ιδιαίτερα  αποτελεσματικά  στη  θεραπεία  της  κατάθλιψης,
της αγχώδους νεύρωσης, αλλά και της βίαιης και αυτοκαταστροφικής
συμπεριφοράς και συνταγογραφούνται από ψυχιάτρους (17-19). 

Αντίστοιχα,  το  ναρκωτικό  «έκσταση» απελευθερώνει  απότομα  με-
γάλες ποσότητες σεροτονίνης προκαλώντας συναισθήματα ευφορίας
και φιλικής διάθεσης. Μόλις όμως η δράση του εξασθενήσει, εμφανί -
ζονται σημάδια κατάθλιψης, βίαιης συμπεριφοράς και απώλειας μνή-
μης  (17).  Η  βιοχημική  ισορροπία  του  ανθρώπινου  εγκεφάλου  είναι
πολύ  ευαίσθητη,  ώστε  κάθε  ανεξέλεγκτη  επίδραση  φαρμακευτικών
ουσιών  να  αποτελεί  κίνδυνο  για  ανεπανόρθωτη  βλάβη.  Τότε  πώς
μπορεί κάποιος να μειώσει τα ισχυρά αρνητικά συναισθήματα χωρίς
να έχει προβλήματα;        

Η σύγχρονη Ψυχολογία απαντά σε αυτό το ερώτημα με τη Γνωσια -
κή  Συμπεριφορική  Θεραπεία,  η  οποία  φαίνεται  να  έχει  καλύτερα
αποτελέσματα  από  άλλες  προσεγγίσεις  (20,21).  Ο  εξειδικευμένος
ψυχολόγος εστιάζει την προσοχή του στον εντοπισμό των συγκεκρι -
μένων φόβων και άλλων αρνητικών σκέψεων που έχει ένας άνθρω-
πος και στην αποκάλυψη του παράλογου χαρακτήρα τους (3,20,21).
Στη  συνέχεια  προτείνει  τη  συστηματική  ενασχόληση  με  ευχάριστες
δραστηριότητες. 

Με άλλα λόγια, μια αντίστοιχη προσέγγιση με εκείνη που χρησιμο -
ποίησε  ο  Επίκουρος  πριν  από  23  αιώνες.  Ο  Αθηναίος  φιλόσοφος
αντιμετώπισε  με  απλούς και  εύστοχους συλλογισμούς τους  φόβους
και την ταραχή του μέσου ανθρώπου, αποκαλύπτοντας τον παραλο-
γισμό που έκρυβαν (3,7-9).

Η  φιλοσοφία  του  βασίστηκε  στη  συνειδητοποίηση  της  φύσης  του
ανθρώπου  και  της  Φύσης  γενικότερα,  πρότεινε  την  αποφυγή  του
σωματικού πόνου και της ψυχικής ταραχής με στόχο την ευδαιμονία,
που διασφαλίζεται από την ατομική αρετή της φρόνησης και από το
συμμετοχικό αγαθό της φιλίας. Ο ίδιος αλλά και αρκετοί μαθητές του
αποτελούν  αναμφισβήτητα  παραδείγματα  ανθρώπων,  που  έζησαν
μια ευτυχισμένη ζωή (7,9).  Άλλωστε,  πολυάριθμες σύγχρονες έρευ -
νες  έχουν  δείξει  ότι  οι  άνθρωποι  αισθάνονται  ευτυχισμένοι  όταν
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έχουν  καλύψει  τις  βιοτικές  τους  ανάγκες  και  έχουν  αγαπημένους
συγγενείς  και  φίλους,  ενώ δεν  έχει  σημασία  η  οικονομική  τους  ευ -
μάρεια ή η κοινωνική τους θέση (17).

Η αντιμετώπιση του Φόβου του Θανάτου  
Κατά  τον  Επίκουρο,  η  ευδαιμονική  ζωή  εμπεριέχει  τη  συνειδητο-

ποίηση ότι  το φρικτότερο από όλα τα κακά, ο θάνατος, δεν είναι τί -
ποτε για μας, αφού όταν υπάρχουμε εμείς δεν υπάρχει αυτός (7-9).
Ο Αθηναίος φιλόσοφος δίδαξε ότι το αναπόφευκτο του θανάτου κάνει
απολαυστική τη ζωή, αφού ωθεί τον άνθρωπο να μη χάνει στιγμή με
ανόητους  φόβους  και  να  προτιμά  την  ευτυχέστερη  ζωή αντί  για  τη
διαρκέστερη,  «όπως  προτιμούμε  το  νοστιμότερο  φαγητό  και  όχι  το
περισσότερο» (7-9). Ο Επίκουρος αναγνώρισε ότι μόνο με τη διαρκή
επαγρύπνηση της φρόνησης μπορεί  να αντιμετωπιστεί  η συναισθη -
ματική ταραχή,  που προκαλείται  από το «άλογο μέρος της ψυχής»,
όπως ονόμασε αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε υποσυνείδητο. 

Σύμφωνα  με  τον  Καθηγητή  Ψυχιατρικής  και  διάσημο  υπαρξιακό
ψυχοθεραπευτή  Yalom,  οι  άνθρωποι  που  δεν  έχουν  αντιμετωπίσει
συνειδητά το φόβο του θανάτου, δεν βιώνουν ολοκληρωμένα τη ζωή
τους και περνούν πολλές φάσεις έξαρσης άγχους (5). Το άγχος αυτό
οφείλεται  σε  υποσυνείδητες  ανασφάλειες  που  έχουν  τη  βάση  τους
στον αδιάλειπτο φόβο για το θάνατο. Για να καταπολεμήσουν το άγ -
χος θανάτου οι  άνθρωποι έχουν αναπτύξει  διάφορους υποσυνείδη -
τους  αμυντικούς  μηχανισμούς.  Άλλοι  προβάλλουν  τον  εαυτό  τους
στο  μέλλον  μέσα  από  τα  παιδιά  τους  και  άλλοι  μέσα  από  τα  έργα
τους.  Άλλοι  αναπτύσσουν  καταναγκαστικές  προστατευτικές  τελε -
τουργίες  ή μια  ακλόνητη πίστη στην προστασία από θεϊκές ή μετα -
φυσικές  δυνάμεις.  Άλλοι  αναισθητοποιούν  οι  ίδιοι  τον  εαυτό  τους
αποφεύγοντας να απολαύσουν τη ζωή, επειδή θεωρούν ότι  έτσι  θα
περιορίσουν την οδύνη του τέλους, δηλαδή «αρνούνται το δάνειο της
ζωής για να αποφύγουν το χρέος του θανάτου». Άλλοι είναι μανιακοί
της εργασίας ή του καθήκοντος,  επειδή νομίζουν ότι  εάν είναι απα-
σχολημένοι δεν θα έχουν καιρό να πεθάνουν. Άλλοι θεωρούν τη ζωή
τους  μια  αέναη  ανοδική  πορεία  με  ολοένα  υψηλότερους  στόχους
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εξουσίας και πλούτου, πιστεύοντας ότι εξαιρούνται από τους βιολογι -
κούς περιορισμούς που επιβάλλονται σε όλους τους υπόλοιπους αν-
θρώπους (5). 

Οι υποσυνείδητοι αυτοί αμυντικοί μηχανισμοί δεν επαρκούν επειδή
οι  καταπιεσμένες  σκέψεις  έρχονται  συχνότατα  στην  επιφάνεια  (22).
Φαίνεται ότι η καλύτερη υπαρξιακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εί -
ναι  η  Επικούρεια,  που  επιτρέπει  τη  συνειδητή  αντιμετώπιση  του
φόβου του θανάτου με την αναγνώριση της πεπερασμένης βιολογι -
κής φύσης του ανθρώπου (4,5,10). Το μήνυμα αυτής της θεραπευτι -
κής προσέγγισης μπορεί να φθάσει σχεδόν σε κάθε αποδέκτη λόγω
της  βιολογικής  πλαστικότητας  του  ανθρώπινου  εγκεφάλου.  Υπάρ-
χουν πολυάριθμα  πρόσφατα δεδομένα που  υποστηρίζουν  αυτή  την
πλαστικότητα  του  εγκεφάλου,  η  φυσιολογία  και  η  λειτουργία  του
οποίου  μπορεί  να  τροποποιηθεί  από  περιβαλλοντικά  ερεθίσματα
(23). 

Μελλοντικές Προοπτικές   
Αυτή η  βιολογική  προσέγγιση  της  δυναμικής  εξέλιξης  των ανώτε -

ρων ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπου έχει  προκαλέσει  τη διατύ-
πωση της άποψης ότι το «μηχανιστικό μοντέλο» της Ψυχολογίας θα
πρέπει να τροποποιηθεί (24,25). Επιπλέον, πληθαίνουν εκείνοι που
βασίζονται  στη  βιολογική  φύση του ανθρώπου και  υποστηρίζουν το
ρόλο  της  Κριτικής  Ψυχολογίας  και  της  Κοινωνικής  Ψυχολογίας  στη
διαμόρφωση  μιας  καλύτερης  κοινωνίας  με  περισσότερους  ευτυχι -
σμένους ανθρώπους (26-28).      

Πριν από 23 αιώνες ο σοφός Επίκουρος αναγνώρισε με εξαιρετική
διορατικότητα τη βιολογική βάση της ψυχολογίας του ανθρώπου. Βα-
σιζόμενος σε έναν εμπειρικό τρόπο σκέψης,  ο Αθηναίος φιλόσοφος
αντιλήφθηκε ότι εάν οι άνθρωποι κάνουν λανθασμένη χρήση των φυ-
σικών τάσεων και των νοητικών λειτουργιών τους μπορεί να οδηγη -
θούν σε ανόητες,  παρορμητικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφο-
ρές, που καταλήγουν στη δυστυχία τη δική τους και των άλλων.

Ο μεγάλος φιλόσοφος έλεγε χαρακτηριστικά: «Όποιος δεν είναι τα-
ραγμένος δεν ενοχλεί  τον εαυτό του και  τους  άλλους».  Θεωρώντας
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ότι  η  φιλοσοφία  είναι  η  ιατρική  των  ψυχικών  παθών,  ο  Επίκουρος
πρότεινε συγκεκριμένα φιλοσοφικά φάρμακα για την επίτευξη της ευ -
δαιμονίας, τα οποία φαίνεται ότι είναι διαχρονικά. 
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Η επικούρεια τέχνη του να ζεις σαν θεός
ανάμεσα σε ανθρώπους

Δημήτρης Άλτας

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου
Επικούρειας Φιλοσοφίας

       
Ποιος  είναι  ο  Επικούρειος  Άνθρωπος;  Φυγόπονος,  πνευματικά   ρηχός,

άθεος, διεφθαρμένος ηδονοθήρας, απόμακρος και αντικοινωνικός, εγωπα-
θής και αδιάφορος για τους άλλους, δειλός και μόνιμα κρυπτόμενος, οπαδός
μιας ανήθικης παρωδίας της Ελληνικής Φιλοσοφίας, αυτή είναι σε γενικές
γραμμές η αντίληψη που καλώς ή κακώς επικρατεί σήμερα. Όχι ανεξήγητα
άλλωστε, αφού από την εποχή ακόμα του Επίκουρου, η φιλοσοφία του συ-
νάντησε λυσσαλέες αντιδράσεις, συκοφαντήθηκε, κάποιες φορές  πλαστο-
γραφήθηκε και διαστρεβλώθηκε άγρια από τους αντιπάλους της, αρχικά από
τους Ακαδημικούς, αργότερα από τους Στωικούς και τέλος από τους Χριστια-
νούς, που όλοι περιέργως είχαν διαχρονικά άριστες σχέσεις με τις εκάστοτε
εξουσίες. 

Επιθέσεις κατά της Επικούρειας φιλοσοφίας 
Ο αντίπαλος και σύγχρονος του Επίκουρου, διευθυντής της  Ακαδημίας Αρ-

κεσίλαος,  για  να εξηγήσει  γιατί  έχανε σε μόνιμη βάση μαθητές προς τον
Κήπο, ενώ σπανίως γινόταν το αντίθετο, έλεγε περιφρονητικά πως   «τον
άνδρα μπορείς να τον κάνεις ευνούχο, τον ευνούχο όμως δεν μπορείς να
τον κάνεις άνδρα».
Ο Διότιμος ο Στωικός, συκοφαντούσε τον Επίκουρο αποδίδοντάς του πενή-

ντα αισχρές επιστολές, που ήταν φυσικά πλαστές, όπως μας πληροφορεί ο
Διογένης ο Λαέρτιος  και που πιθανότατα έγραψε ο ίδιος ο Διότιμος. Το ίδιο
έγινε και από τους μαθητές του Ποσειδώνιου του Στωικού, Νικόλαο και Σωτί-

220



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

ωνα. Ο Επίκτητος ο Στωικός, επίσης, τον αποκαλούσε κιναιδολόγο και τον
λοιδορούσε με τον χειρότερο τρόπο.
Η Επικούρεια φιλοσοφία με τον υλισμό της και την αθεοφοβία της, έγινε το

κόκκινο πανί για την  Χριστιανική Θρησκεία, που αισθάνθηκε ότι απειλείται η
πνευματική κυριαρχία της και την πολέμησε με λύσσα. Ο Κλήμης ο Αλεξαν-
δρεύς έλεγε: «Εάν ο Απόστολος Παύλος χτύπησε τους φιλοσόφους είχε υπ’
όψιν του μονάχα τους Επικούρειους». 
Γιατί όμως όλη αυτή η αντίδραση στο συγκεκριμένο φιλοσοφικό ρεύμα, που

κάνει τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τουλάχιστον με αμηχανία κάποιον
όταν δηλώνει Επικούρειος; Ποιος είναι τελικά ο Επικούρειος Άνθρωπος;

Ο σκοπός της Επικούρειας φιλοσοφίας
«Κενός εκείνου φιλοσόφου λόγος, υφ’ ου μηδέν πάθος ανθρώπου θερα-

πεύεται. Ώσπερ ιατρικής ουδέν όφελος μη τας των σωμάτων νόσους εκβα-
λούσης,  ούτω φιλοσοφίας ή μη το της ψυχής εκβάλλει πάθος». Είναι κενο-
λογία εκείνος ο λόγος φιλοσόφου, που δεν βοηθά να θεραπευτεί η ανθρώπι-
νη αγωνία. Όπως η ιατρική είναι άχρηστη αν δεν μπορεί να θεραπεύσει τις
νόσους του σώματος, έτσι είναι  και η φιλοσοφία εξ ίσου άχρηστη αν δεν
μπορεί να ανακουφίσει την ψυχή από το πάθος. Αυτό πρεσβεύει η φιλοσο-
φία του Επίκουρου, η οποία αποβλέπει στην επίτευξη της καταστηματικής
ηδονής, δηλαδή της κατάστασης εκείνης που συνδυάζει έλλειψη σωματικού
πόνου, δηλαδή σωματική υγεία και ψυχική αταραξία και αποτελεί προϋπόθε-
ση για την ευδαιμονία, που είναι και το ζητούμενο. 
Λέγοντας ψυχική αταραξία οι  Επικούρειοι  εννοούν ενεργητική ισορροπία

συναισθημάτων,  δηλαδή  ψυχική ισορροπία,  που  προκαλεί  μία  ευεξία  και
καλή διάθεση, την ευθυμία ή ευεστώ όπως την έλεγε ο Δημόκριτος, ή ηδονή
όπως την ονόμασε ο Επίκουρος, που αναβλύζει από τα τρίσβαθα της αν-
θρώπινης ύπαρξης και που καμιά σχέση δεν έχει με την απάθεια των Σκε-
πτικών, την αταραξία των Στωικών και την νιρβάνα των ανατολικών φιλοσο-
φιών, που συνιστούν παθητικές καταστάσεις στα όρια της αναισθησίας. 
Για να επιτευχθεί η ψυχική αταραξία ο άνθρωπος πρέπει:  
α) να απαλλαγεί από τον αρχέγονο  Φόβο για τα φυσικά φαινόμενα τους

θεούς και τον θάνατο, με την νηφάλια μελέτη της Φύσης, βασιζόμενος στις
αισθήσεις και τα συναισθήματά του και σύμφωνα πάντα με τα επιστημονικά
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δεδομένα και όχι με αστήριχτους μύθους και αυθαίρετες δοξασίες που οδη-
γούν σε άχρηστες μεταφυσικές αγωνίες, δεισιδαιμονίες και παραλογισμούς
που μιζερεύουν και ταλαιπωρούν την σύντομη ζωή του. Για τον Επίκουρο
ό,τι συμβαίνει στην φύση έχει αιτία ή αιτίες και υπακούει σε φυσικούς νόμους
είτε αυτοί μας είναι γνωστοί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε όχι και δεν
οφείλονται σε καμιά  θεϊκή επέμβαση  ή πρόνοια.
 β) να ιεραρχήσει με φρόνηση τις επιθυμίες του και να επιδιώξει να ικανο-

ποιήσει τις πιο φυσικές από αυτές, που του εξασφαλίζουν την επιβίωση, και
έπειτα εκείνες που αφενός είναι μέσα στις δυνατότητές του και αφετέρου θα
του προσφέρουν περισσότερο ευχαρίστηση παρά πόνο. 
γ) να αποφύγει να επιδιώξει την ικανοποίηση πλασματικών, μη φυσικών

επιθυμιών,  όπως Δόξα,  Πλούτο,  Επιρροή,  Εξουσία,  που είναι  ακόρεστες,
δύσκολα ικανοποιούνται και ακόμα πιο δύσκολα διατηρούνται  και βυθίζουν
τον άνθρωπο σε ανασφάλεια, καχυποψία, αγωνία, πόνο και δυστυχία χωρίς
τέλος. «Τίποτα δεν είναι αρκετό γι εκείνον που θεωρεί λίγο το αρκετό» ση-
μειώνει ο Δάσκαλος.
δ) να επιδιώξει την ειλικρινή φιλία και να αναζητήσει την προσωπική του

ευδαιμονία και ασφάλεια, μέσω της ευδαιμονίας και ασφάλειας της κοινότη-
τας των φίλων. 
Οι αρετές, λοιπόν, όπως η φρόνηση –η μέγιστη αρετή κατά τον Επίκουρο–,

η δικαιοσύνη, η ανδρεία, η εγκράτεια, η φιλία δεν αποτελούν αυτοσκοπό,
αλλά μέσο για την επίτευξη του ηδονικού βίου και επομένως έχουν ωφελιμι-
στική βάση και δεν επιβάλλονται έξωθεν από κάποια θεότητα.  

Η Επικούρεια κοσμοθέαση
Η πορεία των πραγμάτων στο Επικούρειο Σύμπαν είναι συνισταμένη τριών

παραγόντων: της αναγκαιότητας (αίτιο – αιτιατό), της πιθανότητας (αστάθμη-
τος παράγων) και της τυχαίας παρέγκλισης που αποτελεί φαινομενικά αναί-
τια, μη προβλέψιμη, και σε μη καθορισμένο χρόνο ενέργεια, που μπορεί να
μεταβάλλει  την πορεία των πραγμάτων και  να οδηγήσει σε απρόβλεπτες
διεργασίες. Αλλά πώς μπορεί ο αιτιοκράτης Επίκουρος να δέχεται το αναίτιο
της παρέγκλισης; Η παρέγκλιση στην ουσία είναι έκφραση της αμφισβήτη-
σης από τον Επίκουρο της μηχανιστικής αιτιοκρατίας ως μόνης μορφής αι-
τιοκρατίας στην φύση. Η μηχανιστική αιτιοκρατία χαρακτηρίζει την θεωρία
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του Δημόκριτου, που υποστηρίζει ότι η αιτία προκαθορίζει πάντοτε το απο-
τέλεσμα, άποψη που οδηγεί στο κατ’ ανάγκην γίγνεσθαι και την μοιρολατρία.
Ο Επίκουρος δεχόταν μια άλλη μορφή αιτιοκρατίας, σύμφωνα με την οποία
πολλές αιτίες μπορεί να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα και μία αιτία μπορεί
να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις συνθήκες της συ-
γκυρίας. Με την λογική αυτή, η σχέση αιτίου και αποτελέσματος γίνεται περί-
πλοκη, πολυδαίδαλη και τελικά μη προβλέψιμη. Στην Φύση επομένως όλα
είναι δυνατά. « Άπειρα τα αίτια είναι. Όπου γαρ τα αίτια εκεί και τα αποτε-
λέσματα. Αίτια ήτοι αι άτομοι ή τα στοιχεία». 
Αυτήν  την  λογική  εκφράζει  η  παρέγκλιση,  η  οποία  αποτελεί  ενδογενή

ιδιότητα της υλικής πραγματικότητας και σ’ αυτήν εδράζεται η συνειδητότητα
και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Η λογική της παρέγκλισης, επιβε-
βαιώνεται σήμερα από την κβαντική φυσική, που εισάγει αυτήν ακριβώς την
λογική, είτε δεχτεί κανείς την απροσδιοριστία της σχολής της Κοπεγχάγης,
είτε μια πολυσύνθετη μορφή αιτιοκρατίας όπως ο κβαντικός στατιστικός κα-
θορισμός της ρεαλιστικής σχολής,  όπως την εκφράζει  σήμερα ο Ευτύχης
Μπιτσάκης.  Με την παρέγκλιση ουσιαστικά αποσυνδέεται το αίτιο από το
αποτέλεσμα και έτσι τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί με απόλυτη βεβαιότη-
τα εκ των προτέρων.  Ο άνθρωπος λοιπόν δεν είναι έρμαιο καμιάς μοίρας
και καμιάς αναγκαιότητας. Είναι αυτός που αποφασίζει ελεύθερα για την πο-
ρεία της ζωής του, λαμβάνοντας κάθε φορά υπ’ όψιν του τα δεδομένα της
συγκυρίας, όπου εκεί βέβαια  παίζουν ρόλο και οι αναγκαιότητες και το τυ-
χαίο.

Η ελεύθερη βούληση προϋποθέτει την υπευθυνότητα
Η ιδέα όμως της ελεύθερης βούλησης και της  ανάληψης της ευθύνης των

αποφάσεων για  την  ζωή  τους  δεν  κάνει  όλους  τους  ανθρώπους  ευτυχι-
σμένους.  Οι  περισσότεροι  έχουν  την  τάση  να  αποποιούνται  το  δικαίωμα
αλλά και την ευθύνη να αποφασίζουν οι ίδιοι για την ζωή τους και αρέσκονται
να τα αναθέτουν σε άλλους, στον αρχηγό της οικογένειας, στον ηγεμόνα,
στον πολιτικό, στην μοίρα, στον θρησκευτικό ηγέτη, στον ίδιο τον θεό. Έτσι
έχουν την ψευδαίσθηση ότι απαλλάσσονται από την ευθύνη των επιπτώσε-
ων από μία πιθανή αποτυχία, που κάλλιστα μπορούν να φορτώσουν στις
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πλάτες αυτών που εμπιστεύθηκαν. 
Ο Επίκουρος λοιπόν φαίνεται ότι στην προσπάθειά του να απαλλάξει τους

ανθρώπους από τον φόβο των θεών και του θανάτου και να πολεμήσει τις
δεισιδαιμονίες και τον παραλογισμό, φόρτωσε στους ανώριμους ανθρώπους
τον φόβο της προσωπικής ευθύνης για την ζωή τους.  Φόβο που ανά τους
αιώνες βρέθηκαν πολλοί καλοθελητές να εκμεταλλευτούν.
Σε άλλους όμως ανθρώπους, η συνειδητοποίηση της ελεύθερης βούλησης

και  της ευθύνης των επιλογών, τους γεμίζει μ’ ένα αίσθημα αυτάρκειας, ανε-
ξαρτησίας και δημιουργικότητας. Τους κάνει ηγέτες του εαυτού τους. Τους
ωθεί να ζήσουν την «αυθεντική Ζωή», όπως παρατηρεί ο υπαρξιστής φι-
λόσοφος Jean–Paul Sartre, ο οποίος συμπληρώνει: «Χωρίς δυσκολίες δεν
υπάρχει ελευθερία. Τόσο αυθεντικότερη είναι η ελευθερία, όσο μεγαλύτερες
είναι οι δυσκολίες».  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι Επικούρειοι.
Ο Επικούρειος λοιπόν είναι ο δυνατός άνθρωπος. Γιατί χρειάζεται εσωτερι-

κή δύναμη, νηφαλιότητα και φρόνηση για να ελέγξει κανείς τους αρχέγονους
φόβους του, να υποτάξει την απληστία και τις άλογες παρορμήσεις του και
να ιεραρχήσει τις επιθυμίες του  επιλέγοντας να ικανοποιήσει εκείνες που θα
του εξασφαλίσουν πρώτιστα την επιβίωση έπειτα την ασφάλεια, την σωματι-
κή υγεία και την ψυχική ισορροπία.
Ο Επικούρειος δεν βασίζεται ποτέ στην τύχη. Η τύχη, λέει ο Δάσκαλος,  δεν

είναι θεά όπως πολλοί πιστεύουν, γιατί είναι άστατη και αλλοπρόσαλλη και
από ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να προκύψουν τα μεγαλύτερα καλά όπως
και τα χειρότερα κακά, αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα
το διαχειριστεί ο άνθρωπος με φρόνηση ή όχι. Στο τέλος της γραφής προ-
σθέτει, είναι καλύτερα να πάρουμε με φρόνηση μια απόφαση που θα απο-
δειχτεί λάθος, παρά στην τύχη μία απόφαση που θα αποδειχτεί σωστή.
Τα ατομικά χαρακτηριστικά του Επικούρειου
Ο Επικούρειος είναι άνθρωπος αυτάρκης. Γνωρίζει ότι όσες λιγότερες εξω-

τερικές εξαρτήσεις έχει τόσο πιο ελεύθερος είναι. «Μέγιστος καρπός της αυ-
τάρκειας η ελευθερία» λέει ο Δάσκαλος. «Αυτός που ζει ελεύθερα και ανε-
ξάρτητα, δεν μπορεί να αποχτήσει μεγάλα πλούτη, γιατί αυτό απαιτεί δουλο-
πρέπεια είτε προς τον όχλο είτε προς την εξουσία, μπορεί όμως να έχει όσα
χρειάζεται σε συνεχή επάρκεια». Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Επικούρειος
είναι ολιγαρκής από πεποίθηση όπως π.χ. ο Κυνικός. Θα απολαύσει λοιπόν
την πολυτέλεια  όποτε  του  τύχει,  γιατί  την  πολυτέλεια  την  απολαμβάνουν
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ηδονικότερα όσοι την έχουν λιγότερο ανάγκη. Άλλωστε και η λιτότητα έχει τα
όριά της, όπως παρατηρεί ο σοφός μας Παππούς και όποιος το παραβλέπει
αυτό παθαίνει κάτι αντίστοιχο με εκείνον που δεν βάζει όρια στις επιθυμίες
του.  Η αυτάρκεια λοιπόν των Επικούρειων ουδέποτε φτάνει στα όρια του
ασκητισμού, όπως έχει υποστηριχτεί από κάποιους.
Ο Επικούρειος δεν είναι ο άνθρωπος του καθήκοντος. Οι πράξεις του κα-

θορίζονται από την ελεύθερη βούλησή του και όχι από κάποιο ακαθόριστο
ομιχλώδες αίσθημα καθήκοντος προς κάποιον θεό η κάποια ηγεσία.  Η έν-
νοια του καθήκοντος απορρέει από ένα σύστημα «αρχών», το οποίο χαρα-
κτηρίζει την ηθική μιας κοινωνίας και το οποίο μεταβάλλεται από τόπο σε
τόπο και από χρόνο σε χρόνο, ακολουθώντας τις μεταβολές της επικρατού-
σας κοινωνικής ηθικής. Αυτό σημαίνει ότι ο Επικούρειος είναι δύσκολα δια-
χειρίσιμος από την εξουσία. Ο Επικούρειος θα επιλέξει να ακολουθήσει το
μονοπάτι του πόνου, αν αυτό τον οδηγεί στην λεωφόρο της ηδονής. Έτσι θα
υποστεί τον πόνο και τον κίνδυνο του πολέμου, επιδιώκοντας την κατά πολύ
σημαντικότερη ηδονή της απόλαυσης της Ελευθερίας και της Ασφάλειας της
προσωπικής του, της οικογενείας του και των φίλων του, αλλά αυτό θα είναι
συνειδητή δική του απόφαση και όχι καθήκον, όπως ακριβώς έκαναν οι Έλ-
ληνες  στις  Θερμοπύλες,  τον  Μαραθώνα και  την  Σαλαμίνα,  αλλά και  στο
Μέτωπο της Αλβανίας στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο . 
Η έννοια του καθήκοντος, που σπερματικά συναντάται στην ανατριχιαστική

Πλατωνική  Πολιτεία,  όπου  τα  μέλη  της  κατώτερης  κάστας  των
«δημιουργών» πρέπει μοιρολατρικά να υπηρετούν τις ανώτερες κάστες των
φυλάκων και των φιλοσόφων, χωρίς κανένα δικαίωμα λόγου, η δυνατότητα
συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν την ζωή τους, αναπτύχθηκε στην
συνέχεια από τους Στωικούς, που την ανήγαγαν σε μέγιστη αρετή και δίδα-
σκαν  ότι ο άνθρωπος έχει καθήκον να πράττει αυτά που επιβάλλονται από
την θέση που τον έταξε η μοίρα του (ο θεός ή η θεόπνευστη εξουσία). Στην
συνέχεια, πέρασε στον Χριστιανισμό και τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες,
συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη δυστυχία και οδηγώντας
συχνά  σε επικίνδυνα μονοπάτια. Το δήθεν καθήκον στον θεό, οδήγησε στην
φρίκη της Ιερής Εξέτασης τον Μεσαίωνα, αλλά και αποτέλεσε το πρόσχημα
για τις τυχοδιωκτικές Σταυροφορίες της Δύσης, με τα τραγικά τους αποτε-
λέσματα, και στις μέρες μας σε μαζικά εγκλήματα όπως αυτό της 11ης Σε-
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πτεμβρίου  του  2001.  Το  στωικό-καντιανό  καθήκον  προς  την  ηγεσία,  την
φυλή και την κακώς εννοούμενη πατρίδα, οδήγησε στο πρόσφατο παρελθόν
ένα ολόκληρο Έθνος υψηλής πολιτισμικής στάθμης, να προκαλέσει το μακε-
λειό του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και τα πρωτοφανή εγκλήματα γενο-
κτονίας εναντίον άλλων λαών, που χαρακτηρίστηκαν σαν Ολοκαύτωμα.
Γίνεται προφανές από τα προηγούμενα, ότι η έννοια της πατρίδας για τους

Επικούρειους έχει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και δεν είναι άυλη Ιδέα
και η προάσπισή της έχει πολύ συγκεκριμένο κίνητρο και δεν αποτελεί καθή-
κον. Οι Επικούρειοι ποτέ δεν αγωνίζονται για Ιδέες.
Ο Επικούρειος είναι ένας αισιόδοξος και χαρούμενος άνθρωπος. «Να γε-

λάς και να φιλοσοφείς την ώρα που ασχολείσαι με τις καθημερινές σου υπο-
θέσεις» συμβουλεύει  ο Δάσκαλος. Να μην αναβάλλεις την χαρά, αλλά να
γεύεσαι την κάθε πολύτιμη στιγμή της θνητής ζωής σου. Να απολαμβάνεις
αυτά που έχεις και να μην σκοτίζεσαι γι αυτά που δεν έχεις. Να απολαμ-
βάνεις να φιλοσοφείς, γιατί η φιλοσοφία είναι η μόνη ενασχόληση που μπο-
ρείς να γευτείς τους ηδονικούς καρπούς της άμεσα. Ποτέ μην πεις ότι είναι
νωρίς ή ότι είναι πλέον αργά για φιλοσοφία. Είναι σαν να λες ότι είναι νωρίς
η αργά για ευδαιμονία. 
Ο  Επικούρειος  δεν  είναι  μετριόφρων.  Η  μετριοφροσύνη  αφορά  τους

μέτριους και ο Επικούρειος δεν είναι μέτριος αλλά ξεχωριστός άνθρωπος.
Δεν είναι επίσης ταπεινόφρων, γιατί η ταπεινοφροσύνη αφορά τους ταπει-
νούς και καταφρονεμένους και ο Επικούρειος δεν είναι ούτε ταπεινός ούτε
καταφρονεμένος,  αλλά άνθρωπος σοβαρός,  με προσωπικότητα,  αξίες  και
αυτοπεποίθηση, που παίρνει στα χέρια του το τιμόνι της ζωής του για να την
οδηγήσει εκεί που αυτός έχει αποφασίσει. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο
Επικούρειος είναι αλαζόνας. Αντίθετα είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν
κάνει θόρυβο γύρω από το όνομά του, δεν επαίρεται για τον εαυτό του, τις
γνώσεις του, τις ικανότητές του, τα υλικά του αγαθά, δεν ζητά επιβεβαίωση
από τους άλλους γιατί δεν την χρειάζεται. Είναι υπερήφανος γι αυτό που εί-
ναι, γι αυτό που αξίζει ο ίδιος. Αυτή είναι και η σημασία του περίφημου λάθε
βιώσας και όχι ο αναχωρητισμός όπως κακώς πολλές φορές υποστηρίζεται
από ορισμένους. 
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Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Επικούρειου
Ο Επικούρειος είναι κοινωνικό ον.  Πιστεύει  στην ανάγκη της κοινωνικής

συμβίωσης των ανθρώπων,  η οποία βασίζεται  στο κοινωνικό συμβόλαιο,
του να μην βλάπτει δηλαδή ο ένας τον άλλο και να επιδιώκουν μαζί την επί-
τευξη κοινών στόχων, που θα διευκολύνουν την ζωή όλων.  «Το της φύσεως
δίκαιον εστί σύμβολον του συμφέροντος εις το μη βλάπτειν αλλήλους, μηδέ
βλάπτεσθαι ». ( Επίκουρος – Κύριες Δόξες).  Είναι  δίκαιος και νομοταγής,
αφού στην δικαιοσύνη και τον νόμο εδράζεται το κοινωνικό συμβόλαιο. «Η
αταραξία είναι ο μέγιστος καρπός της δικαιοσύνης». Ο δίκαιος απολαμβάνει
την ψυχική γαλήνη, ενώ ο άδικος είναι πάντοτε γεμάτος ταραχή, αφού  ζει με
τον φόβο της τιμωρίας και της εκδίκησης. Ο Επίκουρος θεωρούσε πως δεν
ταιριάζει στον φιλόσοφο ακόμα και όταν αδικηθεί, να συγκρουσθεί ή να εκδι-
κηθεί ( Φιλόδημος Γαδαρηνός «Περί Επικούρου»).  
Ο Επικούρειος είναι δημοκρατικός, γιατί μόνο στην δημοκρατία το δίκαιο

και ο νόμος απορρέει από τους πολίτες και αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση
της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης και αλλάζει πάλι από τους πολίτες όταν
πάψει να την εξυπηρετεί. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Επικούρειος στέκεται πάντα
απέναντι στην Τυραννία. Είναι ξεκάθαρη θέση του Κήπου, πως ο Επικού-
ρειος δεν θα γίνει ποτέ Τύραννος.  «Νόμος που δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό
συμφέρον δεν είναι δίκαιος νόμος» (Επίκουρος «Κύριαι Δόξαι»). Την προ-
τροπή  του Επίκουρου περί αποφυγής ενασχόλησης με την πολιτική, προ-
κειμένου να διαφυλάξει ο σοφός την προσωπική του γαλήνη,  θα πρέπει να
την δούμε σαν παραίνεση και όχι σαν δογματική θέση, με φόντο την πολιτική
κατάσταση των Ελληνιστικών χρόνων, όπου ο αποδυναμωμένος Δήμος είχε
χάσει κάθε δυνατότητα να επηρεάσει τις τύχες της Πόλης και ο πολιτικός είτε
είχε μετατραπεί σε χειροκροτητή του ηγεμόνα (Στρατοκλής), είτε είχε εξορι-
στεί από την Πόλη (Δημοχάρης). Ο ίδιος ο Επίκουρος άλλωστε διευκρινίζει:
«Όσοι φλέγονται από φιλοτιμία και φιλοδοξία, και δεν μπορούν να κάνουν
διαφορετικά, ας ακολουθήσουν την φυσική τους ορμή για πολιτική. Γιατί η
απραγμοσύνη θα τους ταράξει περισσότερο και θα τους πληγώνει, όσο δεν
τους γίνεται εκείνο που ορέγονται»… 
Οι Επικούρειοι τιμούν τους θεούς και τους θεσμούς της Πόλης και συμμε-

τέχουν και χαίρονται περισσότερο  απ’ όλους τις γιορτές και τις εκδηλώσεις
της, γιατί αυτές δένουν τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους κάνουν να αι-
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σθάνονται μέλη του ίδιου κοινωνικού συνόλου, ανεξάρτητα από την περιου-
σία τους και την κοινωνική τους θέση. Η κοινωνικότητα είναι λοιπόν για τους
Επικούρειους φυσική ανάγκη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να νοηθεί έξω από
τον κοινωνικό του περίγυρο όχι μόνο στην Επικούρεια φιλοσοφία, αλλά στο
σύνολο σχεδόν της Ελληνικής φιλοσοφίας, αντίθετα με τις ανατολικές φιλο-
σοφίες. 
Η εξωστρέφεια των Επικούρειων επιβεβαιώνεται από τον κεντρική θέση

που κατέχει στην φιλοσοφία τους η φιλία. Δεν αρνούνται ότι η επιδίωξη της
φιλίας,  όπως  άλλωστε  και  της  δικαιοσύνης,  ξεκινά  από  ωφελιμιστικούς
λόγους,  καταλήγει όμως από μόνη της αρετή. Γιατί ο Επικούρειος θα επι-
διώξει την προσωπική του ασφάλεια και ευδαιμονία, μέσω της προαγωγής
της ασφάλειας και ευδαιμονίας του συνόλου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γίνε-
ται κατανοητό, γιατί το αίσθημα της προσφοράς στους άλλους, αποτελεί για
τους Επικούρειους ηδονή  και όχι καθήκον. Κατά τον Επίκουρο «το εύ ποιείν
ήδιόν εστι του εύ πάσχειν» (το να ευεργετείς είναι ηδονικότερο από το να ευ-
εργετείσαι). 
Η ελευθερία του λόγου, η παρρησία των Επικούρειων, είναι βασικό στοι-

χείο της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Η άσκηση ελεύθερης αλλά καλο-
προαίρετης  κριτικής,  με  ευγένεια  και  νηφαλιότητα,  συνδυάζεται  πάντα  με
προσεκτική αποδοχή αντίστοιχης κριτικής από τους άλλους. Αυτό προϋπο-
θέτει  ελεύθερη  δημοκρατική  κοινωνία,  χωρίς  διαχωρισμούς  με  βάση  το
φύλο, την περιουσία και την κοινωνική θέση. Αυτό είναι και το μεγάλο πείρα-
μα που έγινε στον Κήπο, μέσα στην καρδιά της καθημαγμένης παρακμάζου-
σας Αθηναϊκής κοινωνίας των Ελληνιστικών χρόνων. Χαρακτηριστική,  για
παράδειγμα, είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στον Κήπο, όπως
φανερώνει η ρήση του ίδιου του Δάσκαλου, που διασώθηκε σε μία μεσαιωνι-
κή 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. Διότι δεν την πήρες
για υπηρέτρια, αλλά για σύντροφο της ζωής σου).

Φιλία και ανθρωπισμός των Επικουρείων
Η Επικούρεια φιλοσοφία, λοιπόν, είναι μια αναμφίβολα εγωιστική φιλοσο-

φία αφού αποβλέπει στο όφελος της προσωπικής ευδαιμονίας. Όμως, είναι

228



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

προφανές από τα προηγούμενα ότι ο Επικούρειος θα επιδιώξει το προσω-
πικό όφελος μέσω της προαγωγής του κοινωνικού οφέλους, όχι ανεξάρτητα
από αυτό, ούτε πολύ περισσότερο εις βάρος του.  
Με την προώθηση της φιλίας, δημιουργούν οι Επικούρειοι ένα στενότερο

κοινωνικό κύκλο από ειλικρινείς φίλους, πάντα πρόθυμους να στηρίζουν και
να συμπαρίστανται ο ένας στον άλλο, μεταξύ των οποίων η δικαιοσύνη είναι
αυτονόητη και δεν χρειάζεται νόμους για να επιβληθεί. Σχηματίζουν έτσι ένα
πλέγμα προστασίας και ασφάλειας για τον καθένα που συμμετέχει σε αυτόν,
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης της κοινωνίας και των θεσμών. Η Φιλία είναι η
Ακρόπολη της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας, που παραμένει ελεύθερη, ακόμα
και όταν το Κάστρο της κοινωνίας και των θεσμών έχει αλωθεί, όπως συ-
νέβαινε στην εποχή του Επίκουρου στην Ελληνιστική Αθήνα και όπως δυ-
στυχώς κινδυνεύει να συμβεί στην σημερινή Ελλάδα.
Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο σοφός Επικούρειος φίλος Δημήτρης Δη-

μητριάδης, οι Επικούρειοι δεν ακολουθούν ηθικές αρχές, αλλά πανανθρώπι-
νες και διαχρονικές αξίες. Γιατί οι ηθικές αρχές, όπως και το καθήκον, είναι
σχετικές και μεταβάλλονται ανάλογα με τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω της
κάθε κοινωνίας την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, οι πανανθρώπινες όμως
αξίες του κοινωνικού συμβολαίου, της ελευθερίας, της φιλίας, της παρρησί-
ας, της ισότητας των ανθρώπων και του αμοιβαίου σεβασμού που απορρέει
από αυτές, είναι διαχρονικές και πάντα θα αποτελούν το ζητούμενο για κάθε
ανθρώπινη κοινωνία. Να λοιπόν γιατί ο Επίκουρος που άνοιξε τον Κήπο του
σε ελεύθερους και δούλους, πλούσιους και φτωχούς, άνδρες και γυναίκες,
ακόμα και εταίρες θεωρήθηκε ανήθικος, αφού περιφρόνησε τον κοινωνικό
καθωσπρεπισμό της εποχής του.

Αφοβία των Επικουρείων
Οι Επικούρειοι δεν φοβούνται τον θάνατο. Γιατί όσο εμείς είμαστε ζωντανοί

αυτός δεν υπάρχει και όταν αυτός είναι παρών δεν υπάρχουμε εμείς για να
τον αντιληφθούμε. Πέρα από τον θάνατο, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε
ή να ελπίζουμε. Και ούτε την ανυπαρξία πρέπει να φοβάται κανείς, γιατί ανύ-
παρκτος ήταν και  πριν  γεννηθεί.  Ο θάνατος είναι  αυτός που δίνει  νόημα
στην ζωή και κάνει  κάθε στιγμή της πολύτιμη και ανεπανάληπτη. Γι  αυτό
πρέπει ο άνθρωπος να ζει την κάθε μέρα του σαν να ήταν η τελευταία της

229



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

ζωής του. «Καρπώσου την ημέρα», όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Ρωμαίος
ποιητής Οράτιος. «Αυτός που αναβάλλει την χαρά», λέει ο Επίκουρος, «πε-
θαίνει πνιγμένος στις ασχολίες χωρίς να έχει ζήσει». Και όπως παρατηρεί ο
Σενέκας, «το πολυτιμότερο αγαθό, που μπορεί να προσφέρει ο άνθρωπος
στους συνανθρώπους του, είναι ο χρόνος του». 
Οι Επικούρειοι δεν φοβούνται τους θεούς. Για τους Επικούρειους οι θεοί

αποτελούν πρότυπα ευδαιμονίας και μακαριότητας για τους ανθρώπους. Δεν
είναι φορείς αυθαίρετων ηθικών κανόνων που επιβάλλουν με την αυθεντία
τους στους ανθρώπους. Ούτε εξευμενίζονται από κανένα, ούτε οργίζονται,
ούτε  μνησικακούν εναντίον  κανενός,  ούτε  τιμωρούν  και  εκδικούνται,  γιατί
όπως λέει ο Δάσκαλος αυτό αντίκειται στην μακαριότητά τους και χαρακτηρί-
ζει τα κατώτερα όντα. Επομένως, οι θεοί δεν παρεμβαίνουν στην πορεία της
ζωής των ανθρώπων, αλλά ούτε και αποτελούν αιτία των φυσικών φαινο-
μένων τα οποία υπακούν σε φυσικούς νόμους είτε τους γνωρίζουμε είτε όχι.
Οι θεοί   είναι φίλοι των ανθρώπων και όχι δυνάστες. Γι’ αυτό το λόγο ο Διο-
γένης ο Οινοανδέας προτείνει  να αποδίδονται  γελαστά τα πρόσωπα των
θεών στα αγάλματα. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να τους φοβού-
νται, αλλά ούτε και να ελπίζουν τίποτα από αυτούς. Στις δυσκολίες της ζωής,
ο άνθρωπος πρέπει να στηρίζεται στους συνανθρώπους του και όχι στους
αμέτοχους  θεούς.  Για  τους  Επικούρειους  οι  θεοί  αντιπροσωπεύουν  το
πρότυπο της ψυχικής γαλήνης που πρέπει να επιδιώκει ο άνθρωπος.  Γι
αυτό και έχουν όλο το δικαίωμα, όπως διακηρύσσει  ο Δάσκαλος στον επίλο-
γο της  προς Μενοικέα  επιστολής  του,  να  ισχυρίζονται  ότι  ζουν  σαν θεοί
ανάμεσα σε ανθρώπους.
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Τετραφάρμακος

Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

Πρώτη δημοσίευση στο www.epicuros.gr

Όλη η φιλοσοφία σύμφωνα με τον Επίκουρο ,πρέπει  να υπηρετεί  ένα
χρήσιμο σκοπό για την ανθρώπινη ζωή , διαφορετικά αυτή δεν έχει νόημα
και σημασία.
«Μάταιος (κενός) είναι ο φιλοσοφικός λόγος που δεν θεραπεύει κανένα

ανθρώπινο πάθος , ακριβώς όπως η ιατρική δεν οφελεί παρά μόνο όταν θε-
ραπεύει τις αρρώστιες του σώματος , έτσι και η φιλοσοφία δεν προσφέρει
τίποτα , αν δεν απαλλάσσει την ψυχή από τα πάθη της». (Άγνωστος αρχαί-
ος Συγγραφέας)1

Η φιλοσοφία γενικά και η ηθική θεωρία ειδικότερα , στην περίπτωση του
Επίκουρου, είναι αναγκαίο μέσο για την εξασφάλιση της ψυχικής υγείας ,
που  είναι  απαραίτητη  για  την  ευδαιμονία  του  ατόμου.  Ο  θεραπευτικός
ρόλος της φιλοσοφίας αποσκοπεί στην επιδίωξη της ευδαιμονίας , που εί-
ναι και ο τελικός σκοπός της ανθρώπινης ζωής. 
Η ηθική θεωρεία του Επίκουρου έχει δύο σκέλη, την τετραφάρμακο που

έχει προληπτικό χαρακτήρα και  την αρχή της ηδονής.  Το πρώτο στηρι-
ζόμενο στην φυσιολογία στοχεύει στην εξάλειψη του αδικαιολόγητου φόβου
και της ταραχής από την ανθρώπινη ψυχή. Το δεύτερο, στηριζόμενο σε ένα
φυσιοκρατικό αλγόριθμο των επιθυμιών , προσφέρει ένα θετικό πρόγραμ-
μα για την επιδίωξη της ευδαιμονίας του τελικού σκοπού του ανθρώπου. Το
πρώτο , λοιπόν μέλημα της φιλοσοφίας αυτής είναι η εξάλειψη των αιτίων
της δυστυχίας, που προκαλούν αδικαιολόγητο φόβο και ανησυχία στον αν-

1 ΚΟΕΝ Α., Η φιλοσοφία του Επίκουρου - Άτομα ηδονή Αρετή, Μετάφραση Στ. 
Δημόπουλος, Εκδόσεις Θύραθεν, 2005, σελ. 101.
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θρώπινο νου και οφείλονται σε πλάνη και σε εσφαλμένη ερμηνεία των φαι-
νομένων.

Η Επικούρεια φιλοσοφία διατυπώνει επιγραμματικά τις κύριες θέσεις της
ηθικής θεωρίας:

«ΑΦΟΒΟΝ Ο ΘΕΟΣ, ΑΝΥΠΟΠΤΟΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, Τ ΑΓΑΘΟΝ ΜΕΝ ΕΥ-
ΚΤΗΤΟΝ, ΤΟ ΔΕ ΔΕΙΝΟΝ ΕΥΕΚΚΑΡΤΕΡΗΤΟΝ»

«Ο θεός δεν είναι επίφοβος , ο θάνατος δεν είναι αντιληπτός, το μεν καλό
εύκολα αποκτιέται , το δε κακό εύκολα υπομένεται». (Φιλόδημος)

Η διατύπωση αυτή είναι γνωστή ως τετραφάρμακος και συμπυκνώνει τις
απαραίτητες αρχές για την επιδίωξη της ευδαιμονίας.  Το τετραπλό αυτό
φάρμακο έχει  σκοπό να προστατεύσει  το άτομο από ψεύτικους φόβους
ανησυχίες και ανώφελα βάσανα, που πηγάζουν από τις εσφαλμένες δοξα-
σίες σχετικά με τη φύση του θείου, του θανάτου του καλού και του κακού.
Αλλά ας εξετάσουμε σε συντομία τις επικούρειες δοξασίες σχετικά με τον
θεό, τον θάνατο ,το καλό και το κακό.

Ο θεός
Η εξάλειψη των φόβων του ατόμου θα πρέπει να στηρίζεται στη σαφή

γνώση της φύσεως του θεού και της θέσης του στον φυσικό και τον αν-
θρώπινο κόσμο. Ο Επίκουρος δέχεται την ύπαρξη του θεού, ως όντος που
είναι άφθαρτο, αθάνατο και μακάριο , αφού η γνώση μας γι ΄αυτό είναι σα-
φής (εναργής)  και  προχωρά στον προσδιορισμό της φύσεως του θείου,
διότι διαφορετικα το άτομο θα κυριαρχείται από τη λανθασμένη γνώση γι΄
αυτό.
«πρώτα απ΄ όλα πιστεύοντας ότι ο θεός είναι ον ζωντανό, αθάνατο και ευ-

τυχισμένο , σύμφωνα με την παράσταση του θεού που έχει αποτυπωθεί στο
νου  των  ανθρώπων,  να  μην  αποδίδεις  σ΄αυτόν  τίποτα  ξένο  προς  την
αφθαρσία του , τίποτα αταίριαστο στην μακαριότητά του. Απεναντίας να πι-
στεύεις γι΄ αυτόν οτιδήποτε είναι ικανό να διαφυλάξει την μακαριότητά του ,
την διαπλεγμένη με αθανασία . Οι θεοί υπάρχουν . Πρόδηλη είναι η γνώση
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γι΄αυτούς.  Ωστόσο  δεν  είναι,  οι  θεοί  ,  όπως  τους  πιστεύει  ο  πολύς  ό
κόσμος.  Γιατί  δεν  υπάρχει  λογική  συνοχή  σε  όσα  πρεσβεύει  ο  πολύς
κόσμος γι ΄αυτούς. Και ασεβής δεν είναι όποιος αρνείται τους θεούς των
πολλών ανθρώπων , αλλά όποιος αποδίδει στους θεούς , όσα οι πολλοί πι-
στεύουν γι΄αυτους. Γιατί δεν είναι στέρεες παραστάσεις( προλήψεις) όσα οι
πολλοί λένε για τους θεούς αλλά εικασίες ( υπολήψεις) δίχως αλήθεια - ότι
δηλαδή οι μεγαλύτερες συμφορές και τα μεγαλύτερα ωφελήματα προέρχο-
νται από τους θεούς». (Επίκουρος επιστολή προς Μενοικέα)1

Ο συνετός άνθρωπος , όπως μας λέει ο Επίκουρος , που βασίζει τις κρί-
σεις του στις προλήψεις και όχι σε απλές υπολήψεις( ψευδείς απόψεις), θε-
ωρεί ότι ο θεός είναι ένα άφθαρτο και μακάριο όν και πρέπει να του αποδί-
δονται οι ιδιότητες της αφθαρσίας και της μακαριότητας . Κάθε άλλη ιδιότη-
τα είναι εσφαλμένη και στηρίζεται σε μύθους. Ένα τέτοιο όν :
«το μακάριο και άφθαρτο ον , ούτε το ίδιο έχει προβλήματα , ούτε σε άλ-

λους προκαλεί. Έτσι δεν οργίζεται με κανέναν και δεν χαρίζεται σε κανένα.
Γιατί όλα αυτά είναι γνωρίσματα αδυνάμων όντων». (Επίκουρος Κ.Δ1).2

Είναι λοιπόν λάθος να θεωρούμε ότι το θείο ενδιαφέρεται για οτιδήποτε
εκτός από την μακαριότητά του. Η πίστη που υπάρχει σχετικά με τη φύση
του θείου αλλά και την επιρροή του στο κόσμο, αλλά και στον άνθρωπο εί-
ναι  και  εσφαλμένες  και  επικίνδυνες  και  δημιουργουν  φόβο  και  ταραχή,
αφού αποδίδουν φυσικά φαινόμενα , και ανθρώπινες καταστάσεις και συ-
μπεριφορές στη σκοτεινή  δύναμη και  την  παρέμβαση των θεών.  Σε ότι
αφορά στο φυσικό κόσμο και τα ουράνια σώματα, το θεϊκό όν δεν παρεμ-
βαίνει, διότι αυτό θα ήταν αντίθετο προς τη φύση του.
«δεν πρέπει να νομίζουμε ότι στα ουράνια σώματα η κίνηση , η θέση , η

έκλειψη , η ανατολή και η δύση και τα συναφή φαινόμενα γίνονται επειδή
κάποιος  (θεός)  έχει  αναλάβει  αυτή  τη  λειτουργία  και  τα  ρυθμίζει  ή  τα
ρύθμισε  ,  ενώ  συγχρόνως  κατέχει  την  πλήρη  μακαριότητα  μαζί  με  την
αφθαρσία.  Διότι  οι  ασχολίες ,  οι  φροντίδες  ,  οι  θυμοί  και  οι  εύνοιες δεν
συνυπάρχουν με τη μακαριότητα , αλλά είναι συνέπειες της αδυναμίας , του

1 Σκουτερόπουλος Ν. Μ. , Επίκουρος, σειρά Στοχασμοί (12)Εκδόσεις Στιγμή, 
1994. σελίς 19.

2 ΚΟΕΝ Α., Η φιλοσοφία του Επίκουρου. Άτομα ηδονή Αρετή, Μετάφραση Στ. 
Δημόπουλος. , Εκδόσεις Θύραθεν, 2005, σελ. 114.
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φόβου και της εξάρτησης από τους άλλους» (Επίκουρος προς Ηρόδοτον)1

Η απόδοση στους θεούς κάθε ανθρώπινης συμπεριφοράς (ταραχή, οργή,
θυμός, ευμένεια κλπ.) είναι λανθασμένη. Ο φωτισμένος άνθρωπος πρέπει
να θεωρεί τα θεϊκά όντα ως πηγή δύναμης και παρηγοριάς και να προσπα-
θεί να προσεγγίσει και να μιμηθεί την θεϊκή γαλήνη και μακαριότητα , που
είναι  απαραίτητη για την προσωπική του ευδαιμονία.  Η αταραξία,  η κα-
τάσταση αυτή εσωτερικής ηρεμίας, η πνευματική γαλήνη, που είναι ουσια-
στική για την κατάκτηση της ευδαιμονίας, γίνεται αδύνατη αν πιστεύει κα-
νείς, όπως ο πολύς ο κόσμος, ότι η ανεξιχνίαστη δράση των θεών καθοδη-
γεί τη λειτουργία του κόσμου.

Ο Θάνατος
Στη συνέχεια ο Επίκουρος διαλύει το φόβο , τον τρόμο και την αγωνία που

κατέχει  τους  ανθρώπους  σχετικά  με  το  θάνατο.  Η  τετραφάρμακος  βε-
βαιώνει ότι ο θάνατος δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός, αφού δεν είναι παρά
η απώλεια κάθε αίσθησης, το τέλος της ζωής και η διάλυση του σώματος
και της ψυχής στα άτομα της ύλης που τα συνθέτουν. Στην επιστολή προς
Μενοικέα γράφει για το θέμα του θανάτου κατά τρόπο μοναδικό και συ-
γκλονιστικό:
«κοίτα να συνηθίζεις την ιδέα ότι ο θάνατος είναι ένα τίποτα για μας (μηδέν

προς ημάς), διότι κάθε καλό και κακό βρίσκεται στην αίσθηση , ενώ ο θάνα-
τος σημαίνει στέρηση της αίσθησης. Γι΄ αυτό, η ορθή γνώση ότι ο θάνατος
δεν σημαίνει τίποτα για μας, μας κάνει να απολαμβάνουμε τη θνητότητα του
βίου. Όχι επειδή μας χαρίζει άπειρα χρόνια, αλλά επειδή μας απαλλάσσει
από τον πόθο της αθανασίας. Δεν υπάρχει, βλέπεις, τίποτα το φοβερό στη
ζωή, για εκείνον που έχει αληθινά καταλάβει ότι δεν υπάρχει τίποτα το φο-
βερό στο να μη ζεί. Άρα είναι ανόητος όποιος λέει ότι φοβάται το θάνατο ,
όχι γιατί θα τον κάνει να υποφέρει όταν έρθει, αλλά επειδή υποφέρει με την
προσδοκία του θανάτου. Γιατί ότι δεν σε στεναχωρεί όταν είναι παρόν δεν
υπάρχει  λόγος  να  σε  στεναχωρεί  όταν  το  περιμένεις.  Το  πιο
ανατριχιαστικό , λοιπόν από τα κακά, ο θάνατος, είναι ένα τίποτα για μας,
ακριβώς επειδή όταν υπάρχουμε εμείς αυτός είναι ανύπαρκτος, και όταν έρ-

1 Διογένης Λαέρτιος,Επίκουρος. 10. 76-77 .Επιστολή Προς Ηρόδοτον
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χεται αυτός είμαστε ανύπαρκτοι εμείς. Ο θάνατος, λοιπόν δεν έχει να κάνει
ούτε με τους ζωντανούς ούτε με τους πεθαμένους, αφού για τους ζωντα-
νούς δεν υπάρχει, ενώ οι πεθαμένοι δεν υπάρχουν πια».1

Όπως φαίνεται στο κείμενο αυτό, ο θάνατος είναι το αντίθετο της ζωής .Η
ζωή  σημαίνει  αντίληψη,  αίσθηση,  συναισθήματα  και  συνείδηση,  ενώ  ο
θάνατος σημαίνει την πλήρη απουσία τους. Ο θάνατος είναι απλώς η παύ-
ση  της  ζωής.  Δεν  υπάρχει  αθανασία  στο  φυσικό  κόσμο.  Συνεπώς  δεν
υπάρχει τίποτα για να φοβάται ή να ελπίζει κανείς, από τη στιγμή που παύ-
ει να ζει. Ό,τι ακολουθεί είναι η απλή αποσύνθεση της ύλης, αφού τίποτα
δεν απομένει εκτός άτομα ύλης, χωρίς αίσθηση και συνείδηση, που κάποτε
αποτελούσαν το σώμα και την ψυχή του. Η ελπίδα για αθανασία ή μεταθα-
νάτια ζωή είναι για τον Επίκουρο μάταιη. Δεν έχει τίποτα να περιμένει ή να
φοβάται κανείς από μια ανύπαρκτη κατάσταση. Τίποτα δεν υπάρχει μετά
την ζωή εκτός από την ανυπαρξία. Το άτομο , λοιπόν , που ενδιαφέρεται να
ρυθμίσει την ζωή του με τη λογική και να αναζητήσει την ευδαιμονία πρέπει
να πορευτεί στη ζωή του, αποβάλλοντας κάθε παράλογη ελπίδα και φόβο
για μετά θάνατο ανταμοιβή ή τιμωρία.
«Ω τύχη, σε έχω προκαταλάβει και έχω φράξει κάθε σου παρείσφρηση.

Και ούτε σε σένα, ούτε σε καμιά άλλη περίσταση, θα αφήσουμε τους εαυ-
τούς μας εκτεθειμένους. Αλλά όταν θα πρέπει να τελειώνουμε, αφού φτύ-
σουμε και τη ζωή, αλλά και εκείνους που προσκολλώνται σ΄αυτήν κενολο-
γόντας, θα αποχωρήσουμε από τη Ζωή  τραγουδώντας έναν όμορφο ύμνο
για  το  πόσο ωραία ζήσαμε».  (Μητρόδωρος ο Λαμψακινός  –  Επικούρου
προσφώνησις 47)2

Συνεπώς, η θνητότητα όταν αντιμετωπίζεται με ηρεμία και σύνεση, μπορεί
να γίνει πηγή δύναμης και παρηγοριάς. Αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο
άνθρωπος δεν είναι οι απατηλοί φόβοι ή οι προσδοκίες για μετά θάνατο
ζωή, αλλά οι πραγματικές δυσκολίες της ζωής. Δεν πρέπει να αναβάλλει
την ζωή του από φόβο ή ελπίδα για κάποιο πράγμα, που ακόμη και αν
υπήρχε, δεν είναι παρόν στη ζωή του. Η ζωή δεν είναι πουθενά αλλού. Εί-
ναι εδώ και τώρα.

1 ΚΟΕΝ Α. ,Η φιλοσοφία του Επίκουρου. Άτομα ηδονή Αρετή, Μετάφραση Στ. 
Δημόπουλος. , Εκδόσεις Θύραθεν, 2005, σελ. 119.

2 Γιαπιτζάκης Χρ.,Επικουρίων Δόξαι, Εκδόσεις Βερέττα, 2010. σελ. 125
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«Μια φορά γεννιόμαστε, δεν γίνεται να γεννηθούμε δυό φορές και ούτε θα
υπάρξουμε ξανά ποτέ πιά, στον αιώνα τον άπαντα. Και συ χωρίς να έχεις
το αύριο στο χέρι σου, αφήνεις τη χαρά για άλλοτε , και στο μεταξύ η ζωή-
από αναβολή σε αναβολή – χάνεται και ο θάνατος βρίσκει τον καθένα μας
απασχολημένο». (Επικούρου Προσφώνησις 14)1

Καλό και Κακό.
Ένα ακόμη αίτιο ταραχής του ατόμου είναι οι πεποιθήσεις σχετικά με το

καλό και το κακό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι βασικές έννοιες του καλού και
του κακού και ποιά είναι η σημασία τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Ο
Επίκουρος χρησιμοποιεί τους όρους αγαθό (καλό) και δεινόν (κακό) για να
προσδιορίσει πράγματα που είναι θεμιτό να επίζητά κανείς ή να αποφεύγει.
Κάθε κίνηση προς την κατεύθυνση του φυσικού σκοπού είναι καλή. Κάθε
δραστηριότητα που στοχεύει σε ένα μη φυσικό τέλος είναι κακή. Οι σκοποί
ή οι στόχοι που θέτει η φύση είναι αγαθοί . Αντίθετα κάθε τι που αντιστρα-
τεύεται αυτούς είναι κακό. Το άτομο, που κατ΄ουσίαν είναι είναι φυσικό όν,
πρέπει να φροντίζει ώστε η ζωή του να κυλά με τρόπο που να ικανοποιεί
τις απαιτήσεις της φύσης του. Η επικούρεια προτροπή, που καλεί το άτομο
να ζήσει σύμφωνα με τη φύση (κατά φύσην ζην), προσδιορίζει τις θεμιτές
για τον άνθρωπο επιλογές και αποφυγές. Για τον Επίκουρο το αγαθόν είναι
αυτό που προκαλεί ηδονήν, ενώ το δεινό είναι αυτό που προκαλεί πόνον.
Είναι εύκολο να αποκτήσουμε το αγαθό και εύκολο να υπομείνουμε το δει-
νό,  κατά  τον  Επίκουρο,  γιατί  το  πρώτο  συνδέεται  με  την  ενίσχυση  της
ανάπτυξης της φυσικής διαδικασίας της ζωής, ενώ το δεύτερο εμποδίζει
την φυσική εξέλιξη της ζωής. Κάθε τι που καταφάσκει στη ζωή γεννά ηδο-
νήν  και κάθε τι που την αρνείται συνοδεύεται από  πόνο.  Η ηδονή και ο
πόνος , τα δύο θεμελιώδη συναισθήματα (πάθη), που βιώνουν όλα τα έμ-
ψυχα όντα –  το  πρώτο «οικείον  προς την  φύσην» ενώ το  δεύτερο  αλ-
λότριον  προς την φύσην μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι καλό και τι
κακό. Και το μέν καλό εύκολα μπορεί να αποκτηθεί επειδή η ηδονή προ-
ϋποθέτει ένα σύνολο σαφώς προσδιορισμένων στόχων και ενεργειών:
«Την  ηδονήν  ονομάζουμε  αρχή και  τέλος  (αξία  και  σκοπό)  της  ευτυχι-

1 Σκουτερόπουλος Ν. Μ. , Επίκουρος, σειρά Στοχασμοί (12) Εκδόσεις 
Στιγμή,1994.σελίς 73
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σμένης ζωής. Διότι αυτή γνωρίσαμε ως αγαθό, πρώτο και συγγενικό προς
τη φύση μας και χάρη σ΄αυτήν αποφασίζουμε για κάθε επιλογή και αποφυ-
γή, αλλά και σε αυτήν οδηγούμαστε όταν κρίνουμε κάθε καλό με κριτήριο
αυτό το συναίσθημα». (Επίκουρος Επιστολή προς Μενοικέα. Δ.Λ. 10.129)1,
ενώ ο πόνος,  εφόσον υπάρχει  η κατάλληλη ψυχική δύναμη,  μπορεί  να
αντιμετωπισθεί.  Συνεπώς η τετραφάρμακος έχει  προληπτικό  χαρακτήρα,
για την εξάλειψη του φόβου και της αγωνίας, που πηγάζουν από τις εσφαλ-
μένες δοξασίες, σχετικά με τη φύση του θείου, του θανάτου, του καλού και
του κακού. Η ταραχή και ο φόβος που κυριεύουν την ψυχή εξαιτίας των
εσφαλμένων κρίσεων, πρέπει να εξαλειφθούν πριν από κάθε θετική επιδί-
ωξη της ευδαιμονίας. Η τετραφάρμακος αποβλέπει, λοιπόν, στην προλη-
πτική εξάλειψη των πηγών της ψυχικής οδύνης και αγωνίας, που μας οδη-
γούν,  ώστε  να γίνουμε δυστυχείς  (κακοδαίμονες).  Σε ότι  αφορά τις  δύο
πρώτες προτάσεις,  η τετραφάρμακος αποτελεί τη λύση για την εξάλειψη
της ταραχής και του φόβου. Οι δύο τελευταίες προτάσεις ,που αφορούν το
καλό και το κακό, παραπέμπουν στον αλγόριθμο της ηδονής, που συνιστά
την θετική θεραπευτική πλευρά της ηθικής θεωρίας του Επίκουρου. Έτσι
είναι πραγματικά εύκτητον το αγαθόν, αν έχουμε κατά νου ότι αγαθό σημαί-
νει  προπάντων αναχαίτιση ή εξάλειψη του κακού.  Και  για  να επιτευχθεί
αυτό, ο Επίκουρος έχει παρουσιάσει έναν ηθικό κανόνα με σκοπό την επί-
τευξη της ευδαιμονίας.

1 Γιαπιτζάκης Χρ., Επικουρίων Δόξαι, Εκδόσεις Βερέττα, 2010. σελ. 88
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Ανύποπτον ο θάνατος

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δημοσιευμένο στο Α΄ Ανθολόγιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

«Για όλα τα άλλα είναι δυνατόν να εξασφαλιστούμε, χάρη στο
θάνατο όμως όλοι οι άνθρωποι κατοικούμε σε ατείχιστη πόλη».

ΠΡΟΣ ΜΕΝ ΤΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΠΟΡΙΣΑΣΘΑΙ, 
ΧΑΡΙΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΠΟΛΙΝ ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝ.       
                                                        Μητρόδωρος (Ε.Π.31)

Τι είναι ο θάνατος
Με την έννοια θάνατος  εννοούμε την οριστική παύση των ζωικών

λειτουργιών  ενός  οργανισμού,  που  αφορούν  τόσο  τα  όργανά  του,
όσο και την ψυχή και το πνεύμα που είναι επίσης μέρη του. Με την
παύση αυτή, ο οργανισμός στερείται εξ αρχής και δια παντός των αι -
σθήσεών του  και  σταδιακά  αποσυντίθεται  στα  εξ  ων  συνετέθη.  «Ο
θάνατος λοιπόν, είναι η στέρηση της αίσθησης». 1

Για  τους  θνητούς  ο  θάνατος  είναι  κάτι  το  οποίο  αργά  ή  γρήγορα
αλλά αναπόφευκτα, θα συμβεί. Με το θάνατο και τη διάλυση του ορ -
γανισμού,  ο άνθρωπος βρίσκεται  στην ίδια κατάσταση με αυτή που
ήταν προτού γεννηθεί, δηλαδή της μη συγκρότησης των κυτταρικών
δομών που τον αποτελούν.

1 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΣΤΕΡΗΣΙΣ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ Ο 
ΘΑΝΑΤΟΣ
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Μπορούμε να βιώσουμε το θάνατο;
«Κάθε  καλό  και  κακό  εντός  της  αίσθησης  υπάρχει» 1.  Ένας  οργανι-
σμός αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του μέσω των αισθήσεων. Όσο
λοιπόν  λειτουργούν  τα  αισθητήρια  όργανα  δέχεται  ερεθίσματα  και
αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις, αντιδρά και πράττει αναλόγως. Όταν
τα αισθητήρια πάψουν να λειτουργούν, ο οργανισμός δεν δέχεται και
δεν αντιδρά σε τίποτα απολύτως.  Παραδείγματος χάριν,  ούτε πονά,
ούτε ευχαριστιέται.  Όπως αναφέραμε και  παραπάνω,  ο θάνατος  εί -
ναι  ακριβώς  η  πλήρης  και  οριστική  στέρηση  των  αισθήσεων.  Έτσι
λοιπόν  ο  Επίκουρος  μας  λέει  ότι  «Ο  θάνατος  δεν  είναι  τίποτε  για
εμάς,  το  μεν  διαλυθέν  είναι  αναίσθητο  (δεν  έχει  αισθήσεις),  το  δε
αναίσθητο δεν είναι τίποτε για εμάς»2.

Τα πάντα λοιπόν τα αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις, το θάνατο
όμως δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε. Κι αυτό διότι όταν συμβεί,
δεν  θα  έχουμε  πια  την  οργανική  δυνατότητα  ώστε  να  τον  αντιλη-
φθούμε.  Ο άνθρωπος,  όπως και  όλοι  οι  οργανισμοί,  είναι  αδύνατο
να βιώσει τον θάνατο. 

ΑΝΥΠΟΠΤΟΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ Φιλόδημος (Προς Σοφιστάς IV.10)
 
Αυτό  όμως  που  συμβαίνει  στους  ανθρώπους  είναι  η  βίωση  της

ιδέας του επερχόμενου θανάτου και του φόβου που προκαλεί το γε -
γονός αυτό καθ΄ εαυτό. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνιση.
Μιλούμε στο σημείο αυτό για το φόβο του ίδιου του θανάτου, του να
πάψει  δηλαδή κάποιος  να  υπάρχει  κι  όχι  για  τον  τρόπο που αυτός
θα επέλθει, δηλαδή για το φόβο του να υποφέρει κανείς μέχρι να έρ -
θει  το τέλος του.  Η βίωση της ιδέας του επερχόμενου θανάτου λοι -
πόν,  που  μας  απασχολεί,  δεν  ανήκει  στο  παρόν  αλλά στο  μέλλον,

1 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΠΑΝ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΝ ΕΝ 
ΑΙΣΘΗΣΕΙ

2 Επίκουρος (Κ.Δ.ΙΙ) Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ ΤΟ ΓΑΡ ΔΙΑΛΥΘΕΝ 
ΑΝΑΙΣΘΗΤΕΙ ΤΟ Δ’ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥΝ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ
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που  όμως  δεν  θα  το  βιώσουμε  ποτέ,  αφού όταν  εμείς  είμαστε  πα-
ρόντες ο θάνατος απουσιάζει, ενώ όταν ο θάνατος είναι παρών εμείς
λείπουμε. Ο θάνατος λοιπόν δεν αφορά ούτε τους ζώντες ούτε τους
νεκρούς, οπότε είναι ένα τίποτε για εμάς. «Πράγματι το φρικωδέστα -
το  όλων  των  κακών,  ο  θάνατος,  δεν  είναι  τίποτε  για  εμάς,  επειδή
όταν εμείς υπάρχουμε, ο θάνατος δεν παρίσταται, όταν δε ο θάνατος
είναι παρών, εμείς δεν είμαστε εκεί»1.

Ο φόβος μπροστά στο θάνατο

ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΑΦΟΒΩΣ ΕΧΟΝΤΟΣ, Επίκουρος2

Ο φόβος του θανάτου, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, είναι παράλο -
γος αφού αφορά την κατάργηση των αισθήσεων. Είναι όμως υπαρ-
κτός  στους  περισσότερους  ανθρώπους.  Αυτό  έχει  να  κάνει  περισ-
σότερο με τη γνώμη που έχουν οι πολλοί για τη «μεταθανάτιο ζωή»,
η  οποία είναι  βεβαίως εφεύρεση των ανά τον  κόσμο θρησκευτικών
αντιλήψεων, δοξασιών και μυθοπλασιών.  Η «μεταθανάτιος ζωή» εί -
ναι  μια  αντιεπιστημονική  άποψη που συνεχίζει  στον  καιρό της  επι -
στημονικής  πραγματικότητας  να  βασανίζει  πολλούς  ανθρώπους,
αφού πάνω της βασίζονται ολόκληρα συστήματα και οικονομικά συμ-
φέροντα. 

Οι Έλληνες, από αρχαιοτάτων χρόνων είχαν μια ιδιαίτερη θέση για
την ψυχή μετά το θάνατο. Στα  ομηρικά έπη, οι ψυχές μετά θάνατον
βρίσκονται στον κάτω κόσμο ως σκιές χωρίς συνείδηση, χωρίς μνή -
μη και χωρίς κανενός είδους μαρτύρια ή επιβραβεύσεις. Η περιγρα -
φή  αυτή  είναι  δίχως  άλλο  αυτή  της  ανυπαρξίας  και  απελευθερώνει
τον εν ζωή άνθρωπο από κάθε είδους δράση και συναλλαγή για την

1 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΤΟ ΦΡΙΚΩΔΕΣΤΑΤΟΝ ΟΥΝ ΤΩΝ 
ΚΑΚΩΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥΘΕΝ ΠΡΟΣ ΗΜΑΣ, ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ ΟΤΑΝ ΜΕΝ ΗΜΕΙΣ
ΩΜΕΝ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΥ ΠΑΡΕΣΤΙΝ, ΟΤΑΝ ΔΕ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΡΗ, ΤΟΘ’ 
ΗΜΕΙΣ ΟΥΚ ΕΣΜΕΝ. 

2  Eπιστολή προς Μενοικέα
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εξασφάλιση μιας  κατά  το  δυνατόν καλύτερης  μεταθανάτιας  ζωής,  ή
ακόμη και  εξαφανίζει  την επιθυμία της εγκατάλειψης της παρούσας
ζωής για έναν καλύτερο μεταθανάτιο κόσμο. 

Από την ομηρική εποχή και μετά, η εξέλιξη της θρησκείας αλλά και
οι  θέσεις  κάποιων  φιλοσοφικών  σχολών,  επέβαλαν  αντιλήψεις  για
την μεταθανάτιο ζωή που είχαν να κάνουν με την ύπαρξη καλής, κα -
λύτερης ή και χείριστης αντιμετώπισης των ψυχών στον άλλο κόσμο.

Ο  Επίκουρος,  το  φωτεινό  εκείνο  πνεύμα  του  καιρού  του,  αντι -
στάθηκε στις προκαταλήψεις και στις  κενές ιδέες περί όλων αυτών,
διδάσκοντας ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει έναν ευδαίμονα βίο και
ότι  θα πρέπει  να “αποχωρήσει”  άφοβα από τη ζωή όταν αυτό ανα -
πόφευκτα  θα  συμβεί  με  τη  διάλυση  του  σώματος  και  να  περάσει
στην κατάσταση που ήταν και πριν έρθει σ΄ αυτήν, δηλαδή σε αυτήν
της ανυπαρξίας της συγκροτημένης δομής των κυττάρων του και τί -
ποτε περισσότερο ή λιγότερο. 

Ο φόβος του τρόπου του θανάτου
Η θνητότητα των ανθρώπων μας οδηγεί στην μια και μοναδική έξο-

δο από τη ζωή, αυτή του θανάτου. Ο τρόπος με τον οποίο θα συμβεί
αυτό έχει  να κάνει  με  τη φρόνηση και  την τύχη.  Ένας βίος κατά το
δυνατό γεμάτος φρόνηση στερεί τις πιθανότητες ενός οδυνηρού θα-
νάτου. Το τυχαίο βέβαια πάντα υπάρχει και περιμένει την εκδήλωσή
του. Ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο θνητός θα πάψει να υφίσταται
έχει  να κάνει  περισσότερο με το αν και το πόσο θα υποφέρει μέχρι
να έρθει το “τέλος”. Είναι όμως κάποια πράγματα στη ζωή που είναι
αναπόφευκτα  και  δε  ορίζονται  αποκλειστικά  από  τις  επιλογές  μας.
«Για  όλα  τα  άλλα  είναι  δυνατόν  να  εξασφαλιστούμε,  χάρη  του  θα-
νάτου όμως όλοι οι άνθρωποι κατοικούμε σε ατείχιστη πόλη»1.

1 Μητρόδωρος (Ε.Π.31) ΠΡΟΣ ΜΕΝ ΤΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ 
ΠΟΡΙΣΑΣΘΑΙ, ΧΑΡΙΝ ΔΕ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΝΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΛΙΝ 
ΑΤΕΙΧΙΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝ
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Η επιθυμία της αθανασίας
Η γνώση ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτε για εμάς και ότι τίποτε φο -

βερό δεν υπάρχει στο να μη ζει  κάποιος, κάνει πιο απολαυστική τη
θνητότητα  της  ζωής  μας,  διότι  επιπλέον  μας  απαλλάσσει  από  τον
πόθο της αθανασίας. Ο πόθος αυτός, παρόλο που δεν θα ευοδωθεί
ποτέ,  παρίσταται  στις  ψυχές  μας  βασανίζοντας  την  ύπαρξή  μας.
«Όπως ακριβώς δεν επιλέγουμε το περισσότερο γεύμα αλλά το πιο
γευστικό έτσι και δεν απολαμβάνουμε το μακρύτερο χρόνο αλλά τον
απολαυστικότερο»1.

«Η δε  διάνοια η οποία έλαβε τον επιλογισμό (κατανόηση)  για  τον
σκοπό και το όριο της σαρκός και έλυσε τους φόβους της αιωνιότη-
τας,  τον  τέλειο  βίο  παρασκεύασε  και  καμία  πλέον  δεν  έχει  ανάγκη
του άπειρου χρόνου»2.

Ο σοφός ούτε παραιτείται από το ζην
Το αντίθετο της επιθυμίας για αθανασία είναι αυτό της παραίτησης

από την  ζωή.  Λέει  σχετικά  ο  σοφός δάσκαλος:  «Αλλά οι  πολλοί  το
θάνατο άλλοτε τον αποφεύγουν ως το μεγαλύτερο των κακών και άλ -
λοτε  τον θέλουν ως ανάπαυση από τα κακά της ζωής.  Ο δε σοφός
ούτε παραιτείται  από το να ζει ούτε φοβάται το να μη ζει» 3.

1 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΩΣΠΕΡ ΔΕ ΣΙΤΙΟΝ ΟΥ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ 
ΠΑΝΤΩΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΗΔΙΣΤΟΝ ΑΙΡΕΙΤΑΙ, ΟΥΤΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΝ ΟΥ ΤΟΝ 
ΜΗΚΙΣΤΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΗΔΙΣΤΟΝ ΚΑΡΠΙΖΕΤΑΙ

2 Επίκουρος (Κ.Δ.20-απόσπασμα) Η ΔΕ ΔΙΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΣ ΤΕΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΛΑΒΟΥΣΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ
ΦΟΒΟΥΣ ΕΚΛΥΣΑΣΑ ΤΟΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΒΙΟΝ ΠΑΡΕΣΚΕΥΑΣΕ, ΚΑΙ ΟΥΘΕΝ 
ΕΤΙ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΕΔΕΗΘΗ

3 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΑΛΛ’ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΟΤΕ 
ΜΕΝ ΩΣ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΤΩΝ ΚΑΚΩΝ ΦΕΥΓΟΥΣΙΝ, ΟΤΕ ΔΕ ΩΣ ΑΝΑΠΑΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΕΝ ΤΩ ΖΗΝ ΚΑΚΩΝ ΑΙΡΟΥΝΤΑΙ. Ο ΔΕ ΣΟΦΟΣ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΤΟΥ  ΖΗΝ ΟΥΤΕ ΦΟΒΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗ ΖΗΝ.
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«Πολύ δε  χειρότερος  και  αυτός  που λέει  καλό είναι  να  μη γεννηθεί
κανείς  -  κι  αν  γεννηθεί  κανείς,  καλό  είναι  πολύ  γρήγορα  τις  πύλες
του Άδη να περάσει»1.

Ο Όμηρος έχει άλλη άποψη για τον τελευταίο στίχο. Παραθέτουμε
τον σχετικό διάλογο του ζωντανού Οδυσσέα με τον νεκρό Αχιλλέα. 

Μα σαν κι εσέ μακαριστός, ω Αχιλλέα, 
δε βγήκε στα περασμένα άλλος κανείς, 
μήτε θα βγη κατόπι γιατί σα θεό και ζωντανό 
οι Αργίτες σε τιμούσαν, και τώρα μέγας και τρανός 
στους πεθαμένους είσαι για δαύτο πως απέθανες 
μη θλίβεσαι, Αχιλλέα.
Κι αυτός μου απολογήθηκε. Περίλαμπρε Οδυσσέα, 
το θάνατο μη μου ζητάς με λόγια να γλυκάνης.
Κάλλιο στη γης να βρίσκομουν, 
κι ας δούλευα σε ανθρώπου μικρού, 
με δίχως βιος πολύ, παρά στον Άδη να είμαι,
και βασιλέας να λέγουμαι των πεθαμένων όλων.
                                                    μήρου δύσσειαὉ Ὀ 2

Ο θάνατος εν ζωή
Η μεγάλη αξία της κάθε στιγμής της θνητής μας ύπαρξης δεν αμφι -

σβητείται  θεωρητικά  από κανέναν  σώφρονα  άνθρωπο.  Στην  πράξη
όμως  ο  άνθρωπος  αργεί  να  συνειδητοποιήσει  τη  θνητότητά  του,
στην  καλύτερη  περίπτωση,  με  αποτέλεσμα  να  χάνει  πολύτιμο  έδα-
φος  ως προς την απόλαυση της ζωής. «Γεννιόμαστε μια φορά, δεύ-
τερη  δεν  είναι  δυνατόν  να  γεννηθούμε  και  ούτε  πρόκειται  αυτό  να

1 Επίκουρος (επιστολή προς Μενοικέα) ΠΟΛΥ ΔΕ ΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΛΕΓΩΝ 
ΚΑΛΟΝ ΜΗ ΦΥΝΑΙ, «ΦΥΝΤΑ Δ’ ΟΠΩΣ ΩΚΙΣΤΑ ΠΥΛΑΣ ΑΙΔΑΟ ΠΕΡΗΣΑΙ».

2 Ραψωδία λ – Νέκυια,485 - μετάφραση ργύρη φταλιώτηἈ Ἐ
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συμβεί  στον  αιώνα των αιώνων.  Εσύ δε  δίχως να  είσαι  κύριος  της
αυριανής ημέρας, αναβάλλεις το να χαίρεσαι. Ο δε βίος περνάει και
ο καθένας μας χάνεται απασχολούμενος»1.

Έτσι  λοιπόν  βλέπουμε  πως  πολλές  φορές  ενώ  βρισκόμαστε  εν
ζωή,  φερόμαστε  σαν  πεθαμένοι.  Διότι  σπαταλούμε  το  μεγαλύτερο
μέρος της ζωής μας σαν να κοιμόμαστε όρθιοι. Και μάλιστα με ύπνο
ταραγμένο  και  όχι  μακάριο,  από  τους  περιττούς  φόβους  που  μας
έχουν  διαποτίσει  και  από  τις  έγνοιες  τις  πολλές.  Κι  έτσι  ο  πλανε -
μένος  νους  μας  ανταριάζει,  θολώνει  και  χάνεται  σε  δαιδαλώδεις
δρόμους όπως μας λέει κι ο ποιητής Λουκρήτιος(De rerum natura):2

«Συ που ενώ ζεις κι έχεις το φως, περνάς 
σαν πεθαμένος τη ζήση, που κοιμούμενος 
το πλιο μεγάλο μέρος των χρόνων σου εσπατάλησες,
που ξύπνιος ροχαλίζεις κι άσκοπα βλέπεις σκιόματα,
που ανταριασμένον έχεις το νου από φόβους περιττούς 
και που συχνά δε ξέρεις ποιο ναναι εκείνο το κακό 
που σ’ εύρηκε όταν οι έγνοιες σα μεθυσμένον, 
άμοιρε, σε θλίβουν απ’ ολούθε κι όταν καλαντρίζοντας
με πνεύμα σαλεμένο, κι από τις πλάνες σκοτεινό 
χτυπάς απόδω απόκει».  

Εμπρός στο θάνατο
Ανεξαρτήτως ηλικίας  «Ο καθένας φεύγει  από τη ζωή,  σαν μόλις  να
γεννήθηκε»3.
 Ο Διογένης Οινοανδέας μας λέει  ότι  “έχω πειστεί  ότι  είναι  να γελά
κανείς  με  το  θάνατο.  Διότι  δε  φοβούμαι  καθόλου από τα  παθήματα

1 Επίκουρος (Ε.Π.14) ΓΕΓΟΓΑΜΕΝ ΑΠΑΞ, ΔΙΣ ΔΕ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ, ΔΗ 
ΔΕ ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΜΗΚΕΤΙ ΕΙΝΑΙ. ΣΥ ΔΕ ΟΥΚ ΩΝ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΣ 
ΑΝΑΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΧΑΙΡΟΝ. Ο ΔΕ ΒΙΟΣ ΜΕΛΛΗΣΜΩΙ ΠΑΡΑΠΟΛ-ΛΥΤΑΙ ΚΑΙ 
ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΗΜΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ.

2 Λουκρήτιου - Περί Φύσεως - μετάφραση Κων/νου Θεοτόκη – Εκδόσεις Νεφέλη
3 Επίκουρος (Ε.Π.60) ΠΑΣ ΩΣΠΕΡ ΑΡΤΙ ΓΕΓΟΝΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΖΗΝ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ
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των  Τιτυών  και  των  Ταντάλων  στον  Άδη  όπως  τα  περιγράφουν
κάποιοι,  ούτε ανατριχιάζω με την ιδέα της σήψης του κορμιού, γιατί
είμαι  βέβαιος  ότι  δε  νοιώθουμε κανένα άσχημο συναίσθημα όταν η
ψυχή θα αναισθητεί. Ούτε με αναστατώνει κάτι άλλο....
 Γι' αυτό στην περίπτωση αυτή πρέπει ήδη να λέγω ότι «θα στερηθώ
τα της ζωής και θα αφήσω πίσω τις χαρές που ανήκουν σ αυτήν. Χα -
ρές για  τις  οποίες εντούτοις  μετά  τον θάνατο κανένας δεν ποθεί».
Κι αυτό γιατί  ούτε  μια ισχυρή ελπίδα θα τον κατέχει,  επειδή όλα τα
αντικείμενα  που  άφησε πίσω επίσης  θα  αποσυντεθούν  προφανώς.
Γιατί πράγματι για τους νεκρούς, ο θάνατος δεν είναι τίποτα…” 1.

Αναχώρηση μετά καλού παιάνα 
Ο Διογένης ο Οινοανδέας, που ευτύχησε να γεράσει και να ετοιμα-

στεί  για  την  αναχώρηση,  μας  λέει:  «στη  δύση  βρίσκομαι  ήδη  του
βίου και  όσονούπω θα αναχωρήσω από τη  ζωή λόγω του γήρατος
μετά καλού παιάνος περί των ευχάριστων πραγμάτων που εκπλήρω -
σα»2.

Ο  Δάσκαλός  μας  ο  Επίκουρος  την  τελευταία  μέρα  της  ζωής  του

1  ΔΙΟΓΕΝΗΣ  ΟΙΝΟΑΝΔΕΑΣ – ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  
απ.73 - μετάφραση ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ –    εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΙ ΚΑΙ ΠΑΠΕΙΚΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΕΛΑΝ ΑΥΤΟΥ. 
ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΓΑΡ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΥΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΑΝΤΑΛΟΥΣ, ΟΥΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΣΙΝ ΕΝ ΑΔΟΥ ΤΙΝΕΣ, ΟΥΔΕ ΦΡΙΤΤΩ ΤΗΝ ΜΥΔΗΣΙΝ 
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΣ ΓΕ ΟΥΚ ΕΙΝΑ 
ΠΑΘΟΣ ΗΜΕΙΝ, ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΥΣΗΣ, ΟΥΔ' ΑΛΛΟ ΟΥΔΕΝ. ΔΙΑ 
ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΤΑΥΤΗ ΔΕΙ ΜΕ ΛΕΓΕΙΝ ΗΔΗ ΟΤΙ “ΣΤΕΡΗΣΟΜΑΙ ΤΟΥ ΖΗΝ ΚΑΙ 
ΤΑΣ ΗΔΟΝΑΣ ΠΡΟΛΕΙΨΩ ΤΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑΣ ΕΝΤΑΥΘΑ, ΩΝ ΜΕΝΤΟΙ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΜΗΔΕΙΣ ΠΟΘΟΝ ΕΣΧΕΝ”. ΤΑΥΤΗ ΓΑΡ ΟΥΤ' ΕΛΠΙΣ 
ΙΣΧΥΡΑ ΟΥΘ' ΕΙΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΝ ΕΧΕΙ, ΩΣ ΕΛΕΙΠΕ ΣΚΕΥΗ ΠΑΝΘ' Α ΚΑΙ 
ΜΥΔΗΣΕΙ ΦΑΝΕΡΩΣ ΚΑΙ ΓΑΡ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΤΕΛΕΥΤΗΚΟΤΑΣ ΟΥΔΕΝ 
ΕΣΤΙΝ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.      

                                           
2 Διογένης Οινοανδέας απ. 3 (ο.π.) ΕΝ ΔΥΣΜΑΙΣ ΓΑΡ ΗΔΗ ΤΟΥ ΒΙΟΥ 

ΚΑΘΕΣΤΗΚΟΤΕΣ ΔΙΑ ΤΟ ΓΗΡΑΣ ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΟΥΠΩ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΥΕΙΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΖΗΝ, ΜΕΤΑ ΚΑΛΟΥ ΠΑΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΩΝ ΗΔΕΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ… 
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έγραψε στο φίλο του Ιδομενέα μια επιστολή που ξεκινούσε με τα πα -
ρακάτω λόγια: «Αυτή την μακάρια μέρα που είναι και η τελευταία του
βίου μου, σου γράφω αυτά…»1.
  Κι  έφυγε από τη ζωή μακαριστός λέγοντας στους φίλους που τον
περιστοίχιζαν: 

ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΜΝΗΣΘΕ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ2

Βιβλιογραφία
1.EPICUREA - HERMAN USENER – εκδόσεις CAMBRIDGE
2.Λουκρήτιος - Περί Φύσεως - μετάφραση Κων/νος Θεοτόκης 
  – εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ
3.ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΟΙΝΟΑΝΔΕΑΣ – ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ 
  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – εκδόσεις ΘΥΡΑΘΕΝ
4.Ομήρου Οδύσσεια - μετάφραση ργύρη φταλιώτη – Μικρός Ἀ Ἐ
  Απόπλους (διαδίκτυο)
5.www.epicuros.gr

1 Επίκουρος (επιστολή προς Ιδομενέα) ΤΗΝ ΜΑΚΑΡΙΑΝ ΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΕΓΡΑΦΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΤΑΥΤΙ

2 (Διογένης Λαέρτιος 10)
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Ιστορία της Επικούρειας φιλοσοφίας

Η Επικούρεια Φιλοσοφία στην Αρχαιότητα και
στην Σύγχρονη Εποχή, J.M. Guyau1

Μετάφραση Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης

 Επιλογή κειμένων από το έργο του J.M. Guyau, “Η ηθική του Επίκουρου
και οι σχέσεις της με τις σύγχρονες θεωρίες” σε μετάφραση του Λεωνίδα
Α.Αλεξανδρίδη.  Η  πρώτη  δημοσίευση  του  πλήρους  έργου  έγινε  στο
www.epicuros.gr το 2014.

Ζαν-Μαρί Γκυγιώ, Jean-Marie Guyau (1854-1888)
Γάλλος φιλόσοφος και ποιητής, θεωρείται ως ο Νίτσε της Γαλλίας. Γιος της

Augustine Tuillerie, συγγραφέως του έργου «Ο γύρος της Γαλλίας από δύο
παιδιά» με το ψευδώνυμο Giordano. Bruno, και ξαναπαντρεμένης με τον φι-
λόσοφο Alfred Fouillée,  υπήρξε  από μικρός μεγαλοφυής.  Μετέφρασε τον
Επίκτητο όταν ήταν σε εφηβική ηλικία, έγραψε μελέτες για την Επικούρεια
φιλοσοφία, την Στωική και την Ωφελιμιστική λίγο αργότερα. Η διδακτική του
καριέρα κόπηκε σύντομα λόγω της κακής του υγείας, αλλά έγγραψε αρκετές
σημαντικές εργασίες στη σύντομο χρόνο της ζωής του, στις οποίες περιλαμ-

1 J.M. Guyau,  Η ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις 
σύγχρονες θεωρίες,  εισαγωγή.
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βάνεται και ένας τόμος ποίησης με τον τίτλο «Στίχοι ενός φιλοσόφου». Το
αριστούργημά του είναι  το  έργο του 1885  «Esquisse d’ un  morale  sans
obligation ni sanction» (Σχέδιο μιας ηθικής χωρίς καταναγκασμό ή τιμωρία),
που έθετε  μια  ηθική  ελεύθερη από οποιεσδήποτε  τεχνητά  επιβεβλημένες
αντιλήψεις. Ο Νίτσε θαύμαζε το βιβλίο αυτό, αντίτυπο του οποίου το είχε γε-
μίσει  με σημειώσεις.  Ο Guyau θεωρείται  Επικούρειος και αντιλαμβανόταν
τον Ωφελιμισμό ως την σύγχρονη έκφραση της Eπικούρειας φιλοσοφίας. Αν
και ήταν θερμός θαυμαστής των έργων του Jeremy Bentham και του John
Stuart  Mill,  δεν  προχώρησε σε  λεπτομερή έρευνα της  προσέγγισής  τους
στην ηθική.

Εισαγωγή 

Η ηθική της ωφέλειας, που διακηρύσσεται εδώ και έναν αιώνα από τόσους
γάλλους στοχαστές και στις μέρες μας από τους κυριότερους φιλοσόφους
της Αγγλίας, δεν είναι καθόλου καινούργια στην ιστορία. Γνωρίζουμε ότι μια
παρόμοια θεωρία, με το όνομα της επικούρειας φιλοσοφίας, γοήτευσε την
αρχαιότητα: ήταν η πιο δημοφιλής φιλοσοφία στην Ελλάδα και στη Ρώμη.
«Οι μαθητές και οι φίλοι του Επίκουρου ήσαν τόσο πολυάριθμοι» γράφει ο
Διογένης  Λαέρτιος,  «που ολόκληρες  πόλεις  δεν  μπορούσαν να  τους  χω-
ρέσουν1». Έφταναν ακόμα και από την Αίγυπτο, λέει ο Πλούταρχος, για να
παρακολουθήσουν τον δάσκαλο. Ανήγειραν προς τιμή του αγάλματα από
ορείχαλκο. Αργότερα, όταν οι Ρωμαίοι, γεμάτοι από θρησκευτικές ιδέες και
ενώνοντας στην καρδιά τους την αγάπη για την πατρίδα με την λατρεία του
Διά του Καπιτωλίου, ήρθαν σε επαφή με τον Ελληνικό λαό, η πρώτη φιλοσο-
φία που διείσδυσε σ’ αυτούς, η πρώτη που εκφράστηκε στη λατινική γλώσ-
σα, ήταν η άθρησκη στην ουσία της φιλοσοφία του Επίκουρου: η επικούρεια
φιλοσοφία είχε αρκετή δύναμη για να νικήσει με το πρώτο κτύπημα  την πα-
λαιά ρωμαϊκή θρησκεία.2 Τότε, «το παρασυρμένο πλήθος, λέει ο Κικέρων,

1 Διογ. Λαρετ. X, 9.
2 Οι πρώτοι συγγραφείς φιλόσοφοι στη Ρώμη ήταν οι επικούρειοι 

Αμαφίνιος, Ραμπίριος, και Κάτιος, -  πολύ μέτριοι πεζογράφοι, 
σύμφωνα με τον Κικέρωνα.- Κατόπιν ήρθε ο μεγάλος ποιητής και 
φιλόσοφος Λουκρήτιος. 
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κατευθυνόταν  ολόκληρο  προς  αυτό  το  σύστημα  προτιμώντας  το  από τα
άλλα». «Όχι μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία, προσθέτει, αλλά και ο βαρβαρικός
κόσμος συγκινήθηκε από τον Επίκουρο». «Ο κόσμος είναι μαζί τους», λέει
ξανά ο Κικέρων μιλώντας για τους επικούρειους 1. Η πλειοψηφία των μορ-
φωμένων ήταν, πράγματι,  και έμεινε για πολύ μαζί τους. Μάταια οι αντίπα-
λοί τους, οι στωικοί, διεξήγαγαν εναντίον τους μια μάχη που διήρκεσε όσο
και  η  ρωμαϊκή αυτοκρατορία:  δεν  μπόρεσαν ούτε  να τους  εκμηδενίσουν,
ούτε ακόμα και να τους αδυνατίσουν, ούτε ακόμα και να τους αφαιρέσουν
την επιρροή τους. Ο Σενέκας τους ασκεί έντονη κρητική, και εντούτοις ο Σε-
νέκας  έχει τραφεί από τον  Επίκουρο τον οποίον θαυμάζει και τον αναφέρει
συνέχεια.  Είναι  γεμάτος  από επικούρειες  ιδέες,  έλκεται  συνεχώς από τις
ίδιες θεωρίες που αντιμάχεται. Αργότερα ο Επίκτητος ξαναρχίζει την επίθεση
ενάντια στους επικούρειους, τους μεταχειρίζεται με ακραία βιαιότητα.  Αλλά ο
μαθητής του ο Μάρκος Αυρήλιος, στωικός και αυτός, γεμάτος από τις ίδιες
ιδέες και τις ίδιες πεποιθήσεις, ξαναγυρίζει σαν να λυπάται προς τον Επίκου-
ρο, τον παίρνει για πρότυπο, παροτρύνει τον εαυτό του να τον μιμηθεί, ιδρύ-
ει στην Αθήνα έδρα επικούρειας φιλοσοφίας. Εδώ και εκεί στις σκέψεις του,
που έχουν τόσο ειλικρινά διατυπωθεί, αναγνωρίζουμε, να πλανώνται αμυ-
δρά, όπως σε όνειρο, οι μεγάλες επικούρειες αντιλήψεις. Τις ξαναβρίσκει ο
ίδιος συνεχώς με ανησυχία ενάντια στις ίδιες του τις ιδέες, τις αντιπαραθέτει
με αυτές, και η τελευταία του σκέψη είναι σκέψη αμφιβολίας. Ένας τελείως
διαφορετικός άνδρας, ένας που αμφιβάλει  διαφορετικά, ο Λουκιανός, που
δεν είναι  περισσότερο φειδωλός  σε ειρωνείες προς τους φιλοσόφους από
τα κτυπήματα  του ραβδιού,  μιλά για τον Επίκουρο  σαν «έναν άγιο άνδρα,
θεϊκό,  που  μόνο  αυτός  γνώρισε  την  αλήθεια,  και  που,  μεταδίδοντας  την
στους μαθητές του, έγινε ο ελευθερωτής τους2».
Το βλέπουμε, ακόμα και σ’ αυτή την εποχή, μετά από πέντε αιώνες μάχης,

η επικούρεια φιλοσοφία δεν είχε χάσει την σημασία  της, και ο σχεδόν ιερός
φωτοστέφανος που οι επικούρειοι ήθελαν να περιβάλουν το πρόσωπο του
δασκάλου τους δεν είχε ακόμη καθόλου ξεθωριάσει.
Όσο επιβίωνε ο παγανισμός, η θεωρία του Επίκουρου διατηρείτο. Όταν μια

1 Κικερ. Τουσκ., iv, 3. De fin. II, xv.
2  Aλεξαν. ,61.
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νέα πίστη εμφανίστηκε στον κόσμο, η επικούρεια φιλοσοφία έμεινε ακόμα
για αρκετό χρόνο όρθια αντιμέτωπη  στον χριστιανισμό που γεννιόταν, σαν
πειρασμός.  Ο Άγιος Αυγουστίνος που προσωποποιεί  στον εαυτό του μια
ολόκληρη εποχή, μας εξομολογείται ότι έκλινε προς τον Επίκουρο.
Πράγματι η επικούρεια φιλοσοφία κατείχε δύναμη αντίστασης ενάντια σε

κάθε είδους θρησκεία, κάτι που δεν είχαν, όπως θα δούμε αργότερα, οι άλ-
λες φιλοσοφίες : απέρριπτε επί της αρχής το θαύμα, το υπερφυσικό. Ο Επί-
κουρος και ο Λουκρήτιος έχουν ήδη το επιστημονικό και θετικιστικό πνεύμα
των σύγχρονων ωφελιμιστών, και αυτή είναι η δύναμή τους.  Αυτό που ήταν
η πρακτική αδυναμία τους ενάντια στον χριστιανισμό, είναι η εμμονή με την
οποίαν επιβεβαίωναν την τελική μας εκμηδένιση και την πραγματικότητα του
θανάτου. Η ανθρωπότητα, παρ’ όλα αυτά, θέλει να είναι αθάνατη. Σ’ αυτή
την εποχή, εξάλλου, ήσαν απηυδισμένοι  από τη ζωή, την τόσο ανυπόφορη
στην  εποχή  της  δουλικότητας  και  της  παρακμής.  Ο  Άγιος  Αυγουστίνος,
απώθησε  μια φιλοσοφία που δεν του υποσχόταν τίποτα πέρα από μια ευτυ-
χισμένη ζωή, και ο αιώνας του έκανε το ίδιο. Σιγά-σιγά οι Κήποι του Επίκου-
ρου, όπου τόσοι σοφοί από όλα τα έθνη ήσυχα είχαν τριγυρίσει, και που εί-
χαν περιβάλει μέχρι τότε το αμόρφωτο και γοητευμένο πλήθος,   ερημώνο-
νταν για πολλούς αιώνες. Τα λόγια του παγανιστή δασκάλου, που κάθε μα-
θητής μάθαινε απ’ έξω και κρατούσε μέσα στην καρδιά του σαν την ίδια την
αλήθεια, βγήκαν από κάθε μνήμη, σβησμένα από πιο δυνατά λόγια, και η
ανθρωπότητα, ατενίζοντας  ένα καινούριο μέλλον, σκαρφάλωσε με γρήγορα
βήματα το βουνό όπου έκανε κήρυγμα «ένας Θεός» και απ’ όπου έδειχνε
από πιο κοντά τον ουρανό.
Η επικούρεια φιλοσοφία είχε νικηθεί, εντούτοις δεν είχε καταστραφεί. Όταν

πολλοί αιώνες εξάντλησαν τον ενθουσιασμό για την νέα θρησκεία, όταν οι
πιστοί λιγόστεψαν, και οι στοχαστές έγιναν λιγότερο σπάνιοι, αντελήφθησαν
ότι το ενδιαφέρον  για  το εδώ-κάτω επιβίωνε ακόμα  δίπλα στο ενδιαφέρον
για το εκεί-απάνω, ότι είχε ακριβώς την αξία του και ότι έπρεπε να το λάβουν
υπόψη. Στο βαθμό που οι αιώνες προχωρούσαν, ο άνθρωπος όλο και πε-
ρισσότερο  κουραζόταν  να  έχει  χωρίς  ανάπαυλα  τα  μάτια  του  στραμμένα
στον ουρανό, και η γη πήρε μεγαλύτερο μέρος μέσα στη σκέψη όλων. Ο
Montaigne αντιπροσωπεύει αρκετά καλά την μεταβατική αυτή εποχή.  Δεν εί-
ναι επικούρειος, πρόσεχε σ’ αυτό, αλλά ήταν οπαδός του Πύρρωνα. Ο πυρ-
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ρωνισμός έχει αυτό το κοινό ότι μπορούμε να ήμαστε πυρρωνικοί και επί
πλέον και κάτι  άλλο.  Ο σκεπτικισμός δεν αποκλείει  τίποτα,  ακριβώς γιατί
απορρίπτει  τα πάντα:  απορρίπτει  τα  πάντα στη θεωρία,  και  καθώς, στην
πράξη, πρέπει να δεχθεί οπωσδήποτε κάτι, δεν αποδέχεται παρά αυτό που
θέλει. Ένας σκεπτικός μπορεί να τα πηγαίνει  καλά με όλους, να υποκλίνεται
μπροστά σε οποιαδήποτε επικρατούσα πίστη, και εντούτοις να είναι ελεύθε-
ρος με όλους. Ένας επικούρειος, αντίθετα, δεν μπορεί να είναι παρά μόνο
επικούρειος, και είναι εχθρός για όλους αυτούς που δεν είναι επικούρειοι.
Έτσι ο Montaigne έδιωξε μακριά του αυτό το όνομα που δεν ήταν αγαπητό.
Στην πράξη θα είναι όχι λιγότερο μαθητής του Επίκουρου από ότι του Πύρ-
ρωνα: πόσες  επικούρειες σκέψεις ξαναγεννιόνται στον Montaigne, και φιλ-
τράρονται  σ’ αυτό το «ασταθές» βιβλίο  Τα Δοκίμια!  Όταν ένας ολόκληρος
αιώνας τράφηκε από τον  Montaigne και πολλές γενιές διάβασαν και στο-
χάστηκαν με το βιβλίο του, - αυτή « η σύνοψη των εντίμων ανθρώπων»,
όπως το αποκαλούσε κάποιος καρδινάλιος,-  δεν είναι ο σκεπτικισμός του
Πύρρωνα που έβγαινε από αυτόν το στοχασμό, ήταν η ηθική του Επίκου-
ρου. 
Γύρω στο πρώτο μισό του δεκάτου εβδόμου αιώνα βλέπουμε πράγματι να

ξαναγεννιέται, συγχρόνως στην Γαλλία και στην Αγγλία, το σύστημα της επι-
κούρειας φιλοσοφίας στο σύνολό του. Στην Γαλλία,  επέστρεψε με την προ-
σεκτική σοφία ενός Gassendi,  στην Αγγλία, ανακατασκευάστηκε από το αυ-
στηρό πνεύμα ενός Hobbes. Από τη στιγμή αυτή οι επικούρειες ιδέες ξανα-
πήραν τη θέση τους στην ιστορία, και οι υπερασπιστές τους ξανάγιναν τόσο
πολλοί όσοι ήταν κάποτε. Στον Επίκουρο είναι που κατέληξε, εν αγνοία του,
ο  La Rochefoucauld, ο μισάνθρωπος και σκοτεινός  στοχαστής, που φαίνε-
ται στην αρχή χαμένος  στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής χωρίς να ανησυχεί
για οτιδήποτε άλλο εκτός από την λεπτότητα και την ιδιαιτερότητα της ψυχο-
λογικής ανάλυσης. Είναι η επικούρεια φιλοσοφία, που ενωμένη με την φυ-
σιοκρατία του  Spinoza,  ξαναγεννιέται στον  Helvétius, στον  Holbach, στον
Sant- Lambert, που εμπνέει εντέλει όλους τους Γάλλους συγγραφείς του δε-
κάτου  ογδόου  αιώνα   (εκτός  από  τον  Montesquieu,  τον  Turgot και  τον
Rousseau).  Κατόπιν ξαναπερνά στην Αγγλία, και ξεσηκώνει στην πατρίδα
του  Hobbes  οπαδούς ακόμα πιο πολυάριθμους.  Στον  Bentham και στον
Stuart Mill παίρνει την τελική της μορφή, η οποία εξάλλου, θα το δούμε αρ-
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γότερα, δεν είναι πάντα πολύ απομακρυσμένη από την αρχική της μορφή.
Τέλος, με τους Spenser και τους Darwin αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο.
Με το ηθικό σύστημα του Επίκουρου περισσότερο ή λιγότερο τροποποιη-
μένο συνδέεται ένα ευρύ κοσμολογικό σύστημα: νέοι Δημόκριτοι έρχονται να
προσφέρουν  στους σύγχρονους επικούρειους τα μέσα να στηρίξουν την
ηθική τους στους νόμους ολόκληρου του κόσμου και να περιλάβουν  στην
ίδια  αντίληψη το σύμπαν και τον άνθρωπό.
Συμπερασματικά η επικούρεια φιλοσοφία, τόσο δυνατή στην αρχαιότητα,

έλαβε ξανά στην εποχή μας αρκετή δύναμη για να κυριαρχήσει διαδοχικά
στα δύο μεγαλύτερα έθνη της Ευρώπης, στη Γαλλία με τον  Helvétius και
σχεδόν με όλους τους φιλοσόφους του δεκάτου ογδόου αιώνα,  στην Αγγλία
με τον  Bentham  και την σύγχρονη αγγλική σχολή. Όλοι οι στοχαστές  της
Αγγλίας, εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, τώρα ανήκουν σ’ αυτήν, και η επιρ-
ροή της ακόμα και στη χώρα μας, που παραμένει σημαντική από τον προη-
γούμενο αιώνα, τείνει να αυξάνει ενάντια στον νέο στωικισμό του Kant  και
της σχολής του. Παντού, στη θεωρία και στην πράξη, βρίσκουμε παρούσες
δύο ηθικές, που στηρίζονται σε δύο αντίθετες αντιλήψεις του ορατού κόσμου
και του αόρατου κόσμου. Αυτές οι δυο θεωρίες μοιράζονται τη σκέψη, μοι-
ράζονται τους ανθρώπους. Η σφοδρή πάλη μεταξύ των επικούρειων και των
στωικών, που διήρκεσε τότε πεντακόσια χρόνια, έχει ξανανάψει στις ημέρες
μας και έχει μεγαλώσει. 
Αυτή η πάλη  των ηθικών θεωριών τείνει  ακόμα, φαίνεται,  σύμφωνα με

τους νόμους της ανθρώπινης  σκέψης, να καταλαμβάνει  πάντα κατά προτε-
ραιότητα τα πνεύματα.  Πράγματι, εάν υπάρχει πρόβλημα κατ’ εξοχήν ικανό
να προκαλέσει ενδιαφέρον, εάν υπάρχει κάποιο που η συζήτηση γι’ αυτό εν-
διαφέρει όλη την ανθρωπότητα, είναι το ηθικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει άν-
θρωπος που η προσοχή του δεν μεγαλώνει όταν του μιλάμε για το καθήκον,
για την δικαιοσύνη ή για τα δικαιώματα. Μόνο ένα πράγμα μπόρεσε, κατά
κάποιο τρόπο, να φέρει αντιπερισπασμό στα ηθικά ή κοινωνικά προβλήματα
και να τα απωθήσει  σε δεύτερη μοίρα κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης επο-
χής της ιστορίας, και αυτό είναι ο θρησκευτικός ενθουσιασμός. Η  θρησκευτι-
κή πίστη, πράγματι, έδινε σε ένα βαθμό ικανοποίηση στις δυο αυτές τάσεις
που μοιράζονται στον άνθρωπο, την τάση της ανιδιοτέλειας και την τάση της
ωφέλειας. Η ανιδιοτέλεια έβρισκε το αντικείμενό της  στην αγάπη του Θεού
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και την αγάπη των ανθρώπων στο Θεό. Η ωφέλεια έβρισκε την ικανοποίηση
της στην προσμονή ενός μέλλοντος στο οποίο όλοι πίστευαν, και μπορούσε
να περιφρονήσει, ως ένα βαθμό, τα οφέλη της γης υπολογίζοντας τις απο-
λαύσεις του ουρανού. Ο θρίαμβος κάθε θρησκείας έχει σημαδεύσει πάντα
στην ιστορία  τον κατευνασμό των φιλοσοφικών και ηθικών συζητήσεων, την
αδιαφορία για τα  καθαρά επίγεια οφέλη καθώς και τα καθήκοντα  και τα δι-
καιώματα. Μόνο όταν ο θρησκευτικός ενθουσιασμός αρχίζει να σβήνει, όταν
τα μυστήρια, που είναι αποδεκτά μέχρι τότε από όλους και που προβάλλουν
σαν μεγάλη σκιά πάνω στο ανθρώπινο πνεύμα, δεν αρκούν πλέον να καλύ-
ψουν και να κρύψουν τις δυσκολίες, όταν εντέλει η θρησκευτική πίστη δεν
μπορεί πλέον να  περιλάβει και να χαλιναγωγήσει κάποια ξεχωριστά πνεύ-
ματα, τότε τα μεταφυσικά και τα ηθικά προβλήματα  αρχίζουν να τίθενται εκ
νέου: η προσοχή των ανθρώπων,  γυρίζοντας από τους ναούς και τον απο-
μακρυσμένο ουρανό, επιστρέφει στην ηθική ή στην πολιτική φιλοσοφία, και
το πλήθος, ξεχνώντας τους προφήτες και τους μάντεις που υποκρίνονταν ότι
του αποκάλυπταν το μέλλον, συνωστίζονται γύρω από τους  στοχαστές που
προσπαθούν να του δείξουν το παρόν και την πραγματικότητα. Και, γενικά
συμφωνούμε σ’ αυτό, ο δέκατος όγδοος και ο δέκατος ένατος αιώνας ση-
μειώνουν στην ιστορία μια κρίση αυτού του είδους.  Ο αριθμός αυτών που
διατηρούν ακόμη πλήρη πίστη  φαίνεται να μικραίνει, και σ’ αυτούς ακόμα ο
ενθουσιασμός για την πίστη δεν έχει πλέον την ίδια ένταση. Το γεγονός αυτό
δημιουργείται  σε όλα τα έθνη,  και ίσως ιδιαίτερα στην Γαλλία.  Η Γαλλική
Επανάσταση το απέδειξε.  Μπορούμε να πούμε ότι η δύναμη του ηθικού συ-
ναισθήματος που την προκάλεσε επιτρέπει να μετρήσουμε την αδυναμία του
θρησκευτικού συναισθήματος που δεν μπόρεσε να την αποτρέψει. Είναι μο-
ναδικό παράδειγμα στην ιστορία ενός μεγάλου κινήματος των ανθρώπων
όπου  το  θρησκευτικό  συναίσθημα  δεν   άξιζε  τίποτα,  ενός  πλήθους  αν-
θρώπων σπρωγμένου από μια  ιδέα καθαρά ηθική και  κοινωνική.  Το πα-
ράδειγμα αυτό θα επαναληφθεί χωρίς αμφιβολία. Η ανθρωπότητα, παρα-
μένοντας πάντα η ίδια, δηλαδή που εύκολα παθιάζεται, παρασυρμένη από
μια ιδέα, και μη έχοντας πλέον επαρκές κίνητρο στις θρησκευτικές πεποιθή-
σεις, θα  στραφεί όλο και περισσότερο, αρχικά προς τις ηθικές ιδέες, κατόπιν
προς τις κοινωνικές ιδέες, οι οποίες στο τέλος θα γίνουν κυρίαρχες και με
την απορρόφηση όλων των άλλων, θα περιλάβουν την ίδια την ηθική.
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Μπορούμε λοιπόν να βεβαιώσουμε ότι όλα τα ηθικά και κοινωνικά ζητήμα-
τα θα τείνουν να γίνουν ζωντανά ζητήματα,  δεν θα παραμείνουν στον αφη-
ρημένο τομέα της φιλοσοφικής σκέψης, αλλά θα τείνουν να περάσουν στον
τομέα των γεγονότων και των πράξεων. Θα πούμε επιπλέον, ότι θα γίνουν
ζητήματα ζωής ή θανάτου για τους λαούς. Τα έθνη που άλλοτε είχαν λύσει το
θρησκευτικό πρόβλημα με τρόπο ιδιαίτερα ανώμαλο είχαν πάρα πολύ συ-
χνά ξεπεραστεί και σβηστεί από αυτά που έφερναν μια λύση λιγότερο ατελή.
Το θρησκευτικό συναίσθημα μετέδιδε πάντοτε στα έθνη στα οποία εκδηλω-
νόταν  μια σημαντική δύναμη επέκτασης στον πιο υψηλό του βαθμό. Έτσι
θα είναι στο μέλλον, για τις ηθικές και κοινωνικές ιδέες. Οι λαοί που, σε αυτό
το σημείο,  θα έχουν τις πιο σωστές γνώσεις,  θα φανούν ότι  προχωρούν
μπροστά με ακαταμάχητη δύναμη και ότι ανυψώνονται πάνω από άλλους.
Η καλύτερη λύση για το ηθικό και κοινωνικό πρόβλημα θα αποτελέσει τη

δύναμη του λαού που θα την έχει βρει.
Τώρα, ποιος είναι ο λαός, ποιος είναι ο άνθρωπος που θα βρει αυτή τη

λύση  ή τουλάχιστον θα την πλησιάσει πιο πολύ; Εάν  επιτρεπόταν να το
προβλέψουμε, θα ήταν δυνατό σε κάποιο βαθμό να προβλέψουμε το μέλ-
λον, να προσδιορίσουμε την εξέλιξη και την συνέχεια των γεγονότων. Αυτός
που θα γνώριζε την ηθική και κοινωνική αλήθεια θα μπορούσε εκ των προ-
τέρων να προσδιορίσει την πορεία της ιστορίας, όπως μπορούμε να προσ-
διορίσουμε την πορεία ενός πλοίου όταν γνωρίζουμε το αόρατο σημείο προς
το οποίο ταξιδεύει. Αλλά σήμερα, έχει περάσει πλέον η εποχή όπου κάθε
στοχαστής ισχυριζόταν  με σχεδόν ιερατική βεβαιότητα σε ποια πλευρά ήταν
η  αλήθεια.  Η  αποκλειστική  πίστη  στην  απόλυτη  ορθότητα  της  δικής  του
σκέψης είναι μια ιδέα που έχει την ίδια φύση με τις θρησκευτικές ιδέες, και
τείνει να αποδυναμωθεί όπως αυτές. Τώρα είμαστε λιγότερο διατεθειμένοι
να πιστέψουμε,  περισσότερο διατεθειμένοι να ερευνήσουμε.  Δυσπιστούμε
στην δική του σκέψη, έχουμε δει τόσες ιδέες να καταρρέουν γύρω μας και
κάποτε και μέσα μας, που δεν τολμάμε πλέον να στηριχθούμε σε καμία με
ολοκληρωμένη και αποκλειστική εμπιστοσύνη. Η αμφιβολία βρίσκεται πάντα
κοντά στην κατάφαση, έτοιμη να την περιορίσει. Είναι κακό αυτό ; Όχι, επει-
δή η επιφυλακτικότητα δεν εμποδίζει καθόλου την ζέση για έρευνα, και αν η
αλήθεια είναι μεγάλη για να την ανακαλύψουμε, μπορούμε να είμαστε ακού-
ραστοι για να την κυνηγήσουμε.
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Εάν αυτή η ζέση για το κυνήγι της αλήθειας πρέπει να μας κατέχει, είναι κυ-
ρίως  όταν πρόκειται για προβλήματα που ενδιαφέρουν την συμπεριφορά
των ατόμων και των κοινωνιών. Εδώ είναι ένα είδος καθήκοντος το να ερευ-
νήσουμε σε ποια πλευρά είναι το καθήκον και σε ποια πλευρά πρέπει να
βαδίσει η ανθρωπότητα. Και, κατά βάθος, όλη η συζήτηση για τα ηθικά και
κοινωνικά ζητήματα, για τα οποία έχουμε δει την αυξανόμενη σημασία, μπο-
ρεί να εμπεριέχεται στην βασική αρχή της  στη συζήτηση των οπαδών της
ωφέλειας και των οπαδών της αξιέπαινης αρετής, των επικούρειων και των
αντιπάλων τους. – Το καθήκον  στην κυριολεξία υπάρχει; Το ήθος  στην κυ-
ριολεξία υπάρχει;  Έχουμε το δικαίωμα να πράττουμε αυτό που πιστεύουμε
αγαθό; - Ή  πράγματι, το καθήκον, το ήθος, το δικαίωμα είναι απλά  ( καθώς
υπάρχουν πολλές αιτίες για να το πιστέψουμε) εκφράσεις λίγο πολύ μεταφο-
ρικές, που η ανθρωπότητα κατέληξε να τις πάρει στην κυριολεξία; Πρέπει να
αντικαταστήσουμε το καθήκον με το κοινό συμφέρον, το ήθος από ένστικτο,
με  την  κληρονομική   συνήθεια  ή  με  τον  υπολογισμό,  το  δικαίωμα στην
πράξη με την απόλαυση του ίδιου του αντικειμένου για το οποίο ενεργούσα-
με;  
Αυτό είναι στην απλότητα του το ερώτημα που κάποτε ανέδειξε ο Επίκου-

ρος, που, αφού διέσχισε τους αιώνες, επαναλαμβανόμενο από ηχώ σε ηχώ
από τα μεγαλύτερα πνεύματα, φτάνει μέχρι σε μας και μας ζητά μια απάντη-
ση. Γνωρίζουμε ήδη αρκετά για την επικούρεια ηθική και την ανάπτυξή της
διασχίζοντας την ιστορία για να αντιληφθούμε ποια είναι η δύναμη του συ-
στήματος αυτού: η δύναμη ή η αδυναμία μιας φιλοσοφικής  θεωρίας μπορεί
να  μετρηθεί  πιο  συχνά από την  διάρκειά  της,  από την  αντοχή της.  Ένα
μέρος της ανθρωπότητας πίστεψε ότι η ζωή είχε για μοναδικό της σκοπό την
ωφέλεια, το πίστεψε ειλικρινά, το υποστήριξε θαρρετά, ένα μέρος της αν-
θρωπότητας το πιστεύει και το υποστηρίζει ακόμα. Εάν δεν υπάρχει σ’ αυτό
όλη η αλήθεια, τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει εδώ μεγάλο μέρος της αλή-
θειας. Μια τέτοια θεωρία αξίζει τουλάχιστον την πιο  ευσυνείδητη έρευνα.
Οι φιλοσοφικές θεωρίες έχουν την ζωή τους, όπως και τα άτομα. Γεννιού-

νται, μεγαλώνουν, ακμάζουν, έχουν τα άνθη της νεότητας τους, έχουν στην
ωριμότητά τους το ανδρικό σθένος, έχουν επίσης κάποτε την παρακμή τους,
-αλλά όχι πάντοτε,- και υπάρχουν και αυτές που είναι αθάνατες. Για να γνω-
ρίσουμε καλά μια θεωρία, είναι καλό να την έχουμε συνοδεύσει κατά κάποιο
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τρόπο στην πορεία της και στην πρόοδό της, να έχουμε ζήσει μαζί της. Πως
ελπίζουμε να γνωρίσουμε αυτούς που δεν τους είδαμε παρά φευγαλέα, σε
μια μέρα, από μια μόνο άποψη; Καθώς η επικούρεια θεωρεία θα ξετυλίγεται
ολόκληρη μπροστά μας,  με  τις  πολλαπλές  παρουσίες  της,  τότε  μόνο θα
μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα την γνωρίσουμε και θα γνωρίσουμε  ότι
υπάρχει σ’ αυτήν αληθινό ή ψεύτικο, και τότε θα μπορέσουμε να προσπαθή-
σουμε να την κρίνουμε, -κρίση που δεν θα είναι ποτέ τελεσίδικη. Διότι μια θε-
ωρία έχει πάντα το μέλλον μπροστά της για να σηκωθεί στην ανάγκη, και
ούτε η ιστορία των συστημάτων ούτε η κριτική τους τελειώνει ποτέ. 

Η επιτυχία της Επικούρειας Φιλοσοφίας στην αρχαιότητα.1

 Η επικούρεια φιλοσοφία είχε επιτυχία και προκάλεσε στους μαθητές της
ενθουσιασμό την ιδέα της οποίας  καμιά σύγχρονη θεωρία δεν μπορεί να
δώσει. Μόνο οι θρησκείες μπόρεσαν να προκαλέσουν στους οπαδούς τους
τέτοιο ζήλο. Είναι επειδή αυτό το θελκτικό σύστημα είχε τότε αισθητικό και
ηθικό χρώμα που το έχασε στην πορεία των αιώνων. Στον Επίκουρο, η ίδια
η θεωρία της ωφέλειας δεν ήταν αυτός ο σύγχρονος ωφελιμισμός, στεγνός
και κρύος, που έχει την  σκληρότητα του υπολογισμού.  Η φιλοσοφία του
είχε τη την αρχαία χάρη και μία ξεγνοιασιά  που δεν της έλειπε καθόλου η
λογική. Ο Επίκουρος στην Αθήνα, στον κήπο του, περιτριγυρισμένος από
τους πολυάριθμους μαθητές του, είχε την γοητεία ενός Πλάτωνα ή ενός Σω-
κράτη, με την πρακτική έννοια ενός συγχρόνου. Του άρεσε η φύση, περισ-
σότερο απ’ ότι άρεσε συνήθως στους αρχαίους. Συνιστά στον σοφό τη ζωή
στο ύπαιθρο. Ο ίδιος, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πλίνιου, ήταν ο πρώτος
που, μεταφέροντας την εξοχή στην πόλη, ίδρυσε έναν κήπο μέσα σε ένα
προάστιο των Αθηνών2.   Εκεί ζούσε περιτριγυρισμένος με  αφοσίωση και
θαυμασμό. Πάνω στην πόρτα, λένε, διάβαζε κανείς αυτή την επιγραφή : -
«Διαβάτη, θα κάνεις καλά να μείνεις εδώ. Εδώ το υπέρτατο αγαθό είναι η
ηδονή». Προσέλκυσε  την αρχαιότητα, και μεγάλο πλήθος μαθητών έσπευσε

1 J.M. Guyau,  Η ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις 
σύγχρονες θεωρίες, βιβλίο 3, Επίλογος.

2 Πλίνιος, Hist. nat., xxix.
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να ακούσει τα λόγια αυτού που ανήγγελλε την νέα αλήθεια.
Έτσι στην αρχική επικούρεια φιλοσοφία βρέθηκε διαδεδομένη μια ορισμένη

ποίηση που λείπει τελείως από τη σύγχρονη επικούρεια φιλοσοφία. Πόση
διαφορά όταν περνάμε  για παράδειγμα από τον Επίκουρο στον  Hobbes,
από αυτόν το φιλόσοφο που έχει όλη τη γοητεία ενός σοφιστή (παίρνουμε
αυτή τη λέξη με την πραγματική της σημασία) στον Άγγλο διανοητή,  τον
τόσο στεγνό, τον τόσο σκληρό, που το σύστημά του λαμβάνει απόχρωση μι-
σανθρωπίας! Η αρχαία επικούρεια φιλοσοφία γνώριζε να τυλίγεται με τον
τρόπο των ελληνικών αγαλμάτων με μια μεγαλειώδη και αμίμητη κομψότητα.
Οι αρχαίοι μιλούσαν και ζούσαν πάντα λίγο για την στοά, για το «στεφάνι»,
όπως έλεγαν τότε. Εμείς, ζούμε περισσότερο για τους εαυτούς μας  και για
τη λογική. Η επικούρεια φιλοσοφία γοήτευσε πόσο μάλλον αφού ήταν λίγο
μυθιστορηματική. Προσπαθούσε να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο πάντα
και παντού, ισχυριζόταν ότι του έδινε σε κάθε περίσταση της ζωής ανίκητη
δύναμη. Ο αρχαίος ωφελιμισμός αγγίζει έτσι τον ηρωισμό, και είναι κάτι που
τον  μεταβάλλει.  Ο  Επίκουρος,  έλεγε  ο  Σενέκας,  είναι  «ήρωας  μεταμφιε-
σμένος σε γυναίκα».
Η ευτυχία, τελικός σκοπός της ζωής, τοποθετημένη στη διάθεση όλων,  οι

θεοί του παγανισμού αναποδογυρισμένοι, η εισαγωγή του αυθόρμητου στη
φύση στη θέση της αναγκαιότητας, η απόλυτη αυτάρκεια του σοφού απένα-
ντι σε όλες τις ατυχίες της ζωής, - αυτές είναι ακριβώς οι θελκτικές ιδέες  που
προχώρησε ο Επίκουρος. Να μην εκπλήσσει  η απήχηση που είχαν στην
αρχαιότητα. Ο Επίκουρος εμφανίστηκε σε όλους και πίστεψε ο ίδιος ότι ήταν
ελευθερωτής των πνευμάτων, όπως κάποιοι ήρωες υπήρξαν ελευθερωτές
αλυσοδεμένων σωμάτων και μελών  από την δουλεία. – Ένα είδος σωτήρα
που ήρθε να νικήσει τους θεούς και τα είδωλα, ενώ άλλοι δεν ήρθαν παρά
για να τα αντικαταστήσουν. Επίσης του έδωσαν και  δέχθηκε τον τίτλο του
σοφού που από καιρό δεν τολμούσαν να τον δώσουν  σ’ αυτούς που σεμνά
ονομάζονταν φίλοι της σοφίας. Επί πλέον, δεν ήταν αρκετό το να είναι σο-
φός. Ο Κωλώτης γονάτισε, σαν να τον λάτρευε. «Είναι θεός, αναφωνεί ο
Λουκρήτιος, ναι, θεός, αυτός που πρώτος ανακάλυψε αυτή την διάθεση της
ζωής που ονομάζεται φρόνηση, και της οποίας το πνεύμα, αρπάζοντας την
ανθρώπινη ζωή από τόσο μεγάλες θύελλες  και από τόσο βαθιά σκοτάδια,
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την έβαλε σε τόσο ήσυχο και λαμπερό φως1». Σε καθορισμένο χρόνο οι επι-
κούρειοι, σε επίσημες συγκεντρώσεις, γιόρταζαν μεταξύ τους τη μνήμη του,
όπως ο ίδιος το είχε  προκαθορίσει,  τόσο βέβαιος ήταν για την αθανασία
του2.  Τέλος, για να μην τους ξεφύγει ποτέ η ανάμνηση αυτή, είχαν πάντα
μαζί τους, χαραγμένες σε κούπες, ακόμα και σε δακτυλίδια, την εικόνα του
δασκάλου τους, ώστε να εντυπωθεί καλύτερα στην ψυχή τους. Ποτέ, εάν πι-
στέψουμε τον Διογένη  Λαέρτιο, η σχολή του δεν εγκαταλείφθηκε. Ενώ όλες
οι άλλες σκοτώθηκαν από τα κτυπήματα των δημόσιων δεινών  και όλες οι
φιλοσοφικές σχολές είχαν εγκαταλειφθεί, μόνο η επικούρεια σχολή ανθούσε,
όπου πλήθος επίμονων μαθητών ακολουθούσε. Η συμφωνία των επικού-
ρειων μεταξύ τους, λέει ένας αρχαίος, έμοιαζε με αυτήν που πρέπει να επι-
κρατεί σε μια καλά οργανωμένη δημοκρατία3.  Είναι  ότι δεν είχαν μονό  σε-
βασμό γι’ αυτό που πίστευαν ότι ήταν η αποκαλυμμένη αλήθεια, αλλά  εν-
θουσιασμό για το αποκαλυμμένο αγαθό, για την ευτυχία που έφερνε στους
ανθρώπους, για την αταραξία που έφερνε στις ψυχές. Θεωρούσαν μάλιστα
την θεωρία του Επίκουρου σαν ένα είδος θείου δόγματος, που το μετέδιδαν
πιστά χωρίς να τολμούν να αλλάξουν τίποτα από αυτό με δική τους πρωτο-
βουλία. Θα ήταν δύσκολο να βρούμε σε κανέναν φιλόσοφο της αρχαιότητας
πίστη πιο δυνατή από αυτή του Λουκρήτιου στις αρχές του δασκάλου του:
έχει κάτι από τους  ιερούς προφήτες, φαίνεται συγκινημένος από την τύχη
των ανθρώπων και θέλει να απαλύνει την αθλιότητα τους, θέλει ειλικρινά   να
τους διδάξει τα αληθινά μέσα για να είναι ευτυχισμένοι. Μοιάζει να είναι  ένα
είδος ελεημοσύνης  το ότι  φανερώνει στους ανθρώπους την θεωρία του
εγωισμού εξυπακούεται.
Αφού ήταν η πιο δημοφιλής φιλοσοφία της αρχαιότητας, ο ρόλος της επι-

κούρειας φιλοσοφίας  δεν τελειώνει με την ίδια την αρχαιότητα. Μας μένει να
ακολουθήσουμε τα ίχνη της στον μεσαίωνα, και κυρίως στους σύγχρονους
διανοητές  που την ανακατασκεύασαν και της έδωσαν νέα ζωτικότητα. 

1 Λουκρ., V, 6.
2 Διογ. Λαερτ.,  X, 18 .   Κικέρων De fin. II,31.  Σενέκας, Επ., 21.- Gassendi, De 

vit. Et mor. Epic., II. – Θα μπορούσαμε να δούμε κάποιες αναλογίες με αυτά τα
γεγονότα στις συγκεντρώσεις των σύγχρονων μαθητών του Compte, τις μέρες 
της γιορτής του θετικιστικού ημερολογίου.

3 Numen. Ap. Euseb. Praepar. Evang., libr. XIV, c. v,p.727.
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Μεταβατική  εποχή μεταξύ  της  αρχαίας  και  της  σύγχρονης  Επικού-
ρειας Φιλοσοφίας. 1

1.- Η επικούρεια φιλοσοφία ήταν το τελευταίο από τα φιλοσοφικά συστήμα-
τα που επέζησαν για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα στο χριστιανισμό. Πα-
ρέτεινε την ύπαρξή της τετρακόσια χρόνια μετά τον Χριστό. Την εποχή αυτή,
οριστικά βουβή, φαίνεται να εξαφανίζεται τελείως. Εντούτοις, παρά τον θρί-
αμβο  του  χριστιανισμού,   έμειναν  πάντοτε  κάποια  ίχνη  του  επικούρειου
πνεύματος, που συγχέονταν  τελικά με το πνεύμα της μη πίστης.
Η επικούρεια φιλοσοφία ήταν η μόνη από όλες τις φιλοσοφικές σχολές της

αρχαιότητας που υπήρξε στην ουσία χωρίς πίστη, που αρνιόταν κάθε θαύ-
μα, που δεν  έδωσε καμία θέση στα θρησκευτικά και μυστικιστικά συναισθή-
ματα στην ερμηνεία των πραγμάτων. Αντίθετα, η βάση του στωικού συστή-
ματος,  για  παράδειγμα,  ήταν  κενή θρησκευτικότητα,  πανθεϊσμός που κα-
τέληγε  να  δέχεται  μέσα  στον  κόσμο  ακατάπαυστη  θεία  δράση,  αιώνια
πρόνοια ή, για το πούμε καλύτερα, ένα αιώνιο θαύμα. Ο στωικός, πιστεύο-
ντας  στο  πεπρωμένο  και  στον  προκαθορισμό,  πίστευε  στους  χρησμούς,
τους συμβουλευόταν, τους φοβόταν, έτρεφε, τελικά, μεγάλο μέρος από τις
δεισιδαιμονίες  των αδαών. Το ίδιο και οι πλατωνικοί. Η πλατωνική φιλοσο-
φία,  που πήρε νέα ζωή  στην Αλεξανδρινή σχολή, βρισκόταν συνδεδεμένη
με θεωρίες θεουργίας και μαγείας. Ήταν τελείως ανίκανη να αντισταθεί σε
μία  θρησκεία  που  στηριζόταν  στα  θαύματα,  ενώ  αυτή  ζητούσε  να  κάνει
τέτοια για λογαριασμό της. Μόνο, η επικούρεια φιλοσοφία ήταν ο απόλυτος
εχθρός κάθε θρησκείας όποια και να ήταν αυτή. Επειδή κάθε θρησκεία βασί-
ζεται λίγο-πολύ στην ιδέα της δημιουργίας, της πρόνοιας, του θαύματος, της
αλληλεγγύης ανάμεσα στον κόσμο και στον Θεό. Δεν είναι λοιπόν χωρίς αι-
τία ότι το όνομα του επικούρειου έγινε σύντομα συνώνυμο του άπιστου και
του άθρησκου.
Μερικούς αιώνες μετά τον Χριστό, βλέπουμε ήδη του πατέρες της Εκκλησί-

ας να περιλαμβάνουν στις ίδιες αναιρέσεις και στις ίδιες κατάρες  τους επι-

1 J.M. Guyau,  Η ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις 
σύγχρονες θεωρίες,  Βιβλίο 4, κεφ.1.
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κούρειους και κάθε είδους ελεύθερους στοχαστές. Επίσης  το Ταλμούδ απο-
δίδει το όνομα των επικούρειων στους Σαδδουκαίους και γενικά στους ελεύ-
θερους στοχαστές. Στα μάτια των Εβραίων όπως και των Χριστιανών, κάθε
άπιστος βρισκόταν έτσι εύκολα τοποθετημένος στην ομάδα του Επίκουρου,
και είναι ο Επίκουρος που, ανάμεσα στους αρχαίους φιλόσοφους, εμφανι-
ζόταν ως ο πραγματικός αντίπαλος του Χριστού και  της Βίβλου.  Επίσης,
στην αρχή του δωδέκατου αιώνα, όταν ένα κύμα απιστίας άρχισε να δη-
μιουργείται στην Ευρώπη και κυρίως στην Ιταλία, όταν οι μυστικές κοινότη-
τες σχηματίζονταν για την καταστροφή του Χριστιανισμού1,  οι  πιο λογικοί
ανάμεσα στους οπαδούς ενός νέου πνεύματος, δεν δίστασαν να επικαλε-
στούν το όνομα του Επίκουρου. Στην Φλωρεντία, το 1115, σχηματίστηκε μια
ομάδα επικούρειων, αρκετά ισχυρή για να γίνει το αντικείμενο αιματηρών τα-
ραχών2. Η Αίρεση των επικούρειων, παρατηρεί ο Benvenuto d’ Imola, ήταν,
μεταξύ όλων, αυτή που αριθμούσε τον μεγαλύτερο αριθμό οπαδών. «Ο Fari-
nata, λέει ακόμα ο  Benvenuto, ήταν ο αρχηγός των Γιβελίνων και πίστευε,
όπως ο Επίκουρος, ότι δεν πρέπει να αναζητήσουμε τον παράδεισος παρά
σ’   αυτόν  τον  κόσμο.  Ο Calvacante  είχε ως αρχή:  «Unus  est  interitus
hominum et jumentorum». Ο Dante τοποθετεί όλους του επικούρειους μαζί
«με εκατομμύρια άλλους» σε ένα ιδιαίτερο κύκλο της κόλασης του, σε μνή-
ματα φωτιάς3. Και εντούτοις ο φίλος του Dante, ο ποιητής Guido Calvacanti,
θεωρούσε τον εαυτό του άθεο και επικούρειο.
Έτσι το όνομα του Επίκουρου βρισκόταν αναμεμιγμένο στις διαφωνίες του

Μεσαίωνα. Το βρίσκουμε μάλιστα να αναφέρεται με κάποια εγκώμια στον
ορθόδοξο Ιωάννη του  Salisbury.  Αλλά κυρίως με  την  Αναγέννηση,  με  το
πνεύμα της  έρευνας και της ελευθερίας, οι επικούρειες ιδέες αποκτούν ξανά
όλη τους την δύναμη. Ο Έρασμος  μάταια προσπαθεί να συμβιβάσει τον
χριστιανισμό με την επικούρεια φιλοσοφία δείχνοντας ότι ο χριστιανός είναι
ο καλύτερος μαθητής του Επίκουρου4 . Οι επικούρειοι, από ένστικτο ή κα-

1 Ozanam, Dante, p. 47,345, 2η έκδοση.
2 Ozanam,p. 48
3 Inf., IX  και X.
4  Έρασμος, Colloquia, p. 534.-  ένας μικρός διάλογος του φιλόσοφου 

Loren o Valla για την ηδονή και το αληθινό αγαθό, γραμμένος το 
1430, διαποτισμένος από το επικούρειο πνεύμα, περιείχε μια 
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τόπιν συλλογισμού, αντιλαμβάνονται καλά ότι είναι εχθροί για τον  χριστιανι-
σμό. Κρύβονται, μεταμφιέζονται. Ο  Montaigne, αυτός ο συγγραφέας με δι-
πλό ή τριπλό βάθος, όπως τον αποκαλούσε ο Sainte-Veuve, είναι πυρρωνι-
κός μόνο από μια άποψη. Από την άλλη άποψη είναι επικούρειος, και καλεί
την πίστη σε βοήθεια του για να  σκεπάσει το παν. Αλλά συνολικά, αυτό που
βγαίνει από το βιβλίο του, αυτό που είναι ακριβώς το «μεδούλι», θα έλεγε ο
Rabelais, είναι η επικούρεια φιλοσοφία. Βέβαια, δεν μιλάμε για την επικού-
ρεια κοσμολογία και την ατομική θεωρία. Ο Montaigne ειρωνεύεται άγρια τα
άτομα, δεν θέλει να ακούει να μιλάνε γι’ αυτές τις ονειροπολήσεις, αλλά όταν
πρόκειται για την ίδια τη βασική αρχή της επικούρειας ηθικής, η γλώσσα του
αλλάζει: « Όλες οι γνώμες του κόσμου βρίσκονται εδώ, λέει, ότι η ηδονή εί-
ναι ο σκοπός μας… Τι και αν λένε, για την ίδια την αρετή, ο τελικός σκοπός
των βλέψεών μας είναι η ηδονή. Μου αρέσει να βομβαρδίζω τα αυτιά τους
με αυτή τη λέξη η οποία τόσο πολύ τους ενοχλεί 1».  Αιτιολογημένα ο Pascal
θα αντιτάξει  τον  Montaigne στον Επίκτητο, όπως κάποτε αντέτασσαν τον
Επίκουρο στον Ζήνωνα. Χωρίς αμφιβολία ο Montaigne δεν έχει σαφώς κα-
θορισμένο σύστημα, ή εάν έχει, δεν του διαφεύγει παρά σπάνια να το μορ-
φοποιήσει, αλλά θα το μορφοποιήσει από τους αναγνώστες του,- κάτι που
πάντα κάνει το ίδιο 2. 
Μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του  Montaigne,  η επικούρεια φιλοσοφία

απέκτησε τον μάρτυρά της στο πρόσωπο του Vanini. Του Vanini, πράγματι,
του έκοψαν την γλώσσα και τον έκαψαν στην Τουλούζη πολύ περισσότερο
για τις ηθικές και θρησκευτικές του ιδέες, που τις είχε εμπνευστεί από τον

δοξολογία της φύσης, του φυσικού νόμου και των ηδονών των 
αισθήσεων.

1  Τα Δοκίμια, I, 19.

2 Ένας από τους σύγχρονους του Montaigne, ο Cardan, δίδασκε ένα 
είδος ανεστραμμένης επικούρειας φιλοσοφίας: η θεωρία του 
οδηγούσε στον ασκητισμό μέσω μιας εκλεπτυσμένης ηδονής. 
Υποστήριζε πράγματι ότι, η ηδονή καθώς γεννιέται σε αντίθεση με 
τον πόνο, πρέπει να επιδιώκουμε τους πιο δυνατούς πόνους και 
παθήματα, ώστε να αποκτήσουμε με την παύση τους μεγαλύτερη 
ποσότητα ηδονών. Ισχυριζόταν, ότι πάντα η ζωή του ήταν σύμφωνη 
με αυτή την επιταγή, και ήταν πολύ πρωτότυπο. De substilit., I, XIII. 
De vit. Propr.
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Επίκουρο  και  τον  Λουκρήτιο,  παρά  για  τις  μεταφυσικές  του  ιδέες  δανει-
σμένες από τους περιπατητικούς.
Τελικά, περίπου την ίδια εποχή, η πολυμάθεια ενός  Gassendi έπρεπε να

ανακατασκευάσει εξολοκλήρου και χωρίς κράμα την επικούρεια θεωρία. Ο
Gassendi,   βυθισμένος  στην  ιστορία  και  την  φιλολογία,  αναζήτησε   ποια
ήταν η αρχαία φιλοσοφική θεωρία που μπορούσε να αντιταχθεί με το μεγα-
λύτερο σθένος σε αυτή του Αριστοτέλη, που ήταν ακόμα η κυρίαρχη στα
σχολεία,  και η θεωρία του Επίκουρου του φάνηκε η πιο σύμφωνη με το ίδιο
του το πνεύμα και συγχρόνως με το σύγχρονο πνεύμα.  Επίσης από το
1624, δηλαδή πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Vanini, έγραψε ένα σημα-
ντικό έργο με τον τίτλο:  Exercitationes paradoxicoe adversus Aristoteleos,
στο οποίο ήδη ανέπτυσσε την θεωρία του Επίκουρου. «Με μια μόνο λέξη,
έλεγε στον πρόλογο, ο συγγραφέας κάνει κατανοητή την γνώμη του Επίκου-
ρου στο θέμα της ηδονής: μας δείχνει πράγματι πως το υπέρτατο αγαθό βρί-
σκεται στη ηδονή και πως η αξία των αρετών και των ανθρώπινων πράξεων
μετρώνται σύμφωνα με αυτή την αρχή». Το Exercitationes paradoxicoe ad-
versus Aristoteleos ήταν τόσο προκλητικό που ο Gassendi, αφού το τύπωσε
και το διένειμε στους φίλους του, αποφάσισε μετά από συμβουλή τους να
κάψει πέντε βιβλία. Αυτό το έργο, ακόμα και έτσι κουτσουρεμένο, δεν έμεινε
χωρίς επιρροή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από το  Discours de la
Methode  (Λόγοι περί Μεθόδου), ο  Gassendi λοιπόν είχε ήδη τολμήσει να
επιτεθεί κατά πρόσωπο στην παλαιά αυθεντία του Αριστοτέλη, και αυτό στο
όνομα  ιδεών που ήταν εμπνευσμένες από την επικούρεια φιλοσοφία και
που ήταν αντίθετες σε πολλά σημεία με τις  ιδέες που ο Descartes  θα δια-
δώσει αργότερα.
Γνωρίζουμε πως ο Gassendi αφιέρωσε επί πλέον σημαντικά έργα, από την

μια μεριά για την αποκατάσταση της επικούρειας θεωρίας, από την άλλη με-
ριά  σε μια επιδέξια αντιγνωμία με τον  Descartes,  όπου εμφανίζεται  συγ-
χρόνως μαθητής του Επίκουρου και ο πρόδρομος των  Hobbes και  Locke.
Τελικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε για να προωθήσει τον
Επίκουρο και  να τον αντιτάξει  εξολοκλήρου στους σχολαστικούς και  τους
Καρτεσιανούς.  Είχε  εντελώς  ιδιαίτερο  θαυμασμό,  πραγματική  λατρεία  για
τον Επίκουρο και ξαναβρίσκουμε στον σύγχρονο αυτόν στοχαστή τον ίδιο
σεβασμό για τον δάσκαλο που απέδιδαν οι αρχαίοι  επικούρειοι.  Είχε στα
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χέρια του δύο ομοιώματα του Επίκουρου: το ένα του το είχε στείλει ο φίλος
του ο Naudé , το άλλο, φτιαγμένο σύμφωνα με ένα ανάγλυφο, του το έδωσε
ο Henri Dupuy, φιλόλογος από τη Louvain. Ο Gassendi αναφέρει ο ίδιος την
εγκωμιαστική επιγραφή με την οποία ο  Henri Dupuy το είχε  συνοδεύσει:
«Καμάρωσε, φίλε μου, την ψυχή του σπουδαίου άνδρα που αναπνέει ακόμα
μέσα στα χαρακτηριστικά του. Είναι ο Επίκουρος, με το βλέμμα του και το
πρόσωπό του.  Καμάρωσε αυτή την  εικόνα,  που  αξίζει  να  τραβά όλα τα
βλέμματα».
Αν και ο Gassendi ήταν λίγο πιο νέος από τον Hobbes, εντούτοις ήταν κάτι

σαν δάσκαλός του, επειδή η ανάπτυξη του πνεύματος του ήταν πιο γρήγο-
ρη. Δεν είχε καθόλου αφήσει ανεπηρέαστο τον ίδιο τον Descartes. Τέλος δη-
μιούργησε πραγματική σχολή, αντίθετη με την Καρτεσιανή σχολή και που
χώριζε την Σορβόννη  σε δύο στρατόπεδα.
 Ανασυγκροτώντας  έτσι την επικούρεια φιλοσοφία ώστε να κάνει από αυ-

τήν τη βάση ενός νέου φιλοσοφικού συστήματος, ο  Gassendi είχε σωστά
μαντέψει τις τάσεις της εποχής του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δέκατος
όγδοος αιώνας βρίσκεται σαν σπέρμα στον δέκατο έβδομο αιώνα. Θεωρού-
με πολύ συχνά αυτές τις δύο εποχές της ιστορίας ξεχωριστά την μια από την
άλλη, χωρίς να διακρίνουμε σαφώς τους δεσμούς που τις συνδέουν. Ήδη
από τον δέκατο έβδομο αιώνα η πίστη κλονίζεται, η απιστία αρχίζει να διεισ-
δύει από παντού. Μπορούμε να το κρίνουμε από τον Pascal, που  έθεσε πιο
ξεκάθαρα από οποιονδήποτε άλλο το δίλημμα ανάμεσα στην επικούρεια φι-
λοσοφία και την πίστη. Η κοινωνία που έζησε ο  Pascal για πολλά χρόνια
ήταν «ελευθέρια», και με τη λέξη αυτή, τον δέκατο έβδομο αιώνα, δεν εννο-
ούσαν  την  ελευθεριότητα  των  ηθών,  αλλά  την  ανεξαρτησία  της  σκέψης.
«Παρακολουθούσε ομιλίες στους ελευθέριους,»  λέει η κυρία Périer. Άρχισαν
να θέτουν στους εαυτούς τους προβλήματα, και να αναζητούν τη λύση τους.
Αργότερα, άρρωστος ο Pascal, προσήλυτος, φανατικός, δεχόταν επισκέψεις
από ανθρώπους που έρχονταν να του ζητήσουν συμβουλές πάνω σε θρη-
σκευτικά ή ηθικά θέματα. Τότε έδινε αγκωνιές στην σιδερένια  ζώνη του. Τα
καρφιά της που έσκιζαν τη σάρκα του δεν ήταν παρά η εικόνα αυτών που,
σύμφωνα με την έκφραση του M. De Saci, «έσκιζαν την ψυχή του».  Και το
εσωτερικό κακό από το οποίο υπέφερε ένας Pascal, το αισθανόταν όλος ο
αιώνας του με τρόπο περισσότερο ή λιγότερο έντονο.
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Όλη αυτή η εποχή ταλαντεύεται ανάμεσα στην ανανεωμένη επικούρεια φι-
λοσοφία και τον γερασμένο χριστιανισμό. Θυμόμαστε τον περίφημο επικού-
ρειο Des Barreaux και την επικούρεια κοινωνία στην οποία ήταν επικεφαλής,
μέλη της οποίας  ήσαν ο Chapelle και ο Théophile Viau . Γενικά η νεολαία
έκλινε προς τον Επίκουρο. Στην κίνηση αυτή που ξεσήκωνε τα πνεύματα,
μια ιδέα της έλειπε, μια ιδέα που ο δέκατος όγδοος αιώνας έπρεπε να φέρει
σε φως και να ερευνήσει, όπως- όπως, να την συμβιβάσει με τις βασικές αρ-
χές της επικούρειας φιλοσοφίας.  Στην πίστη που έφευγε δεν αντέτασσαν
ακόμα τίποτα, και, η τόσο πλήρης απιστία είναι ανίσχυρη. Εάν η απιστία κυ-
ριάρχησε  στον  δέκατο  όγδοο  αιώνα,  είναι  γιατί   στη  θρησκευτική  πίστη
αντέτασσε ένα άλλο είδος πίστης, στην αγάπη του Χριστού ένα άλλο είδος
αγάπης, στη θεότητα την ανθρωπότητα. Ο δέκατος όγδοος αιώνας στο σύ-
νολό του είχε  πίστη στην ανθρωπότητα,  και  οι  ίδιοι  οι  ωφελιμιστές  είχαν
αφιερωθεί σε αυτή την ανιδιοτελή και ζωντανή λατρεία. Είναι σ’ αυτήν την
νέα αντίληψη που θα βρουν μια δύναμη ικανή να  συνταράξει σε βάθος τα
πνεύματα. Παρά τον Pascal, η επικούρεια φιλοσοφία, συμμαχώντας  ως ένα
βαθμό με την στωική φιλοσοφία, θα ολοκληρώσει την πνευματική και ηθική
επανάσταση που ξεκινά.
2.- Την ίδια εποχή που η επικούρεια φιλοσοφία αναστηλωνόταν στη Γαλλία,

ανασυγκροτείτο στην Αγγλία με πρωτότυπη μορφή από τον  Hobbes,  τον
φίλο και σχεδόν μαθητή του  Gassendi.   Το σύστημα του  Hobbes, αν και
πολύ γνωστό αξίζει μια γρήγορη ανάλυση.
Μια από τις χαρακτηριστικές  τάσεις της επικούρειας θεωρίας, είναι η τάση

προς την  ηρεμία. Για να απολαύσουμε, πράγματι,  πρέπει πρώτα να  κα-
τέχουμε, για να κατέχουμε, πρέπει να αποκτήσουμε και να  διατηρήσουμε.
Και, δεν μπορούμε καθόλου να αποκτήσουμε, και ακόμα λιγότερο να διατη-
ρήσουμε, παρά μόνο σε κατάσταση ηρεμίας και ασφάλειας. Επίσης είδαμε
τον Επίκουρο  και θα δούμε τον Hobbes να μιλούν ασταμάτητα για την ηρε-
μία σαν το μεγαλύτερο από τα αγαθά, γιατί είναι η πρώτη προϋπόθεση για
όλα τα άλλα.
Μόνο που υπάρχει σε αυτό το σημείο,  ανάμεσα στον Επίκουρο και τον

Hobbes, σοβαρή ασυμφωνία, που θα μεταφραστεί με μια ακόμα πιο σοβαρή
απόκλιση  στην παράλληλη κατ’ αρχήν ανάπτυξη των δύο συστημάτων. Ο
Επίκουρος εννοεί πάνω από όλα ως ηρεμία την γαλήνη της ψυχής, και οδη-
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γεί αυτή την εσωτερική ηρεμία στην απόλυτη αυτάρκεια, στην  απολύτως
αδιάφορη  ελευθερία.  Η  ασφάλεια  αυτή  στην  ελευθερία  καθώς  είναι  στο
βάθος τελείως πνευματική, και δεν χρειαζόμαστε  για να την αποκτήσουμε
παρά μόνο πνευματικά μέσα: αρκεί να απαλλαγούμε από πράγματα με την
αδιάφορη  θέληση  και  να  αποσυρθούμε  στον  εαυτό  μας.  –  Αντίθετα,  ο
Hobbes παίρνει τη λέξη ηρεμία με εντελώς υλική έννοια και εντελώς εξωτερι-
κή: το να είμαστε σε ηρεμία, σημαίνει απλά, στα μάτια του, να μην έχουμε
κανένα φόβο από τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει να αποκτήσουμε χωρίς
ανταγωνισμό,  σημαίνει  να διατηρήσουμε  χωρίς ζηλοτυπία: εκεί  βρίσκεται
όλη η ευτυχία. Και,  τα μέσα γι’ αυτή την υλική ηρεμία πρέπει επίσης να είναι
υλικά: σε τι θα χρησίμευε η εσωτερική ελευθερία για την οποία μιλούσε ο
Επίκουρος στην καθιέρωση της ισορροπίας ανάμεσα σε  εχθρικές φυσικές
δυνάμεις; Πρέπει αυτή η υποτιθέμενη ελευθερία να γίνει αυτή η ίδια μια δύ-
ναμη, να ντυθεί με σάρκα, να μπει στον τομέα των φυσικών αγώνων: δεν
μπορεί πλέον να αποκτήσει την ειρήνη παρά κατακτώντας την με τα όπλα
στο χέρι.  Το μόνο μέσο,  κατ’ αρχήν για  να τερματίσει  τον  πόλεμο αυτόν
προς όφελός της, κατόπιν για να εμποδίσει να ξαναρχίσει, το μόνο όπλο και
η μόνη εξασφάλιση εκείνου που θέλει να αποκτήσει την ευτυχία, θα είναι η
υλική ισχύς. Η  ισχύς,  ως μέσο ειρήνης, η  ειρήνη, ως μέσο απόλαυσης: να
ολόκληρη η ηθική του Hobbes. Ο Hobbes δέχεται μια αναγκαιότητα τόσο κα-
θορισμένη όσο η ελευθερία του Επίκουρου είναι απροσδιόριστη. Σε μας και
γύρω μας, τοποθετεί ένα μηχανισμό που μόνο η κανονική του λειτουργία
εξασφαλίζει την ασφάλεια μας, και όπου η ένταση της απόλαυσης μας  μπο-
ρεί να μετρηθεί ακριβώς σύμφωνα με την ένταση της δύναμής μας. Το να εί-
μαστε αυτάρκεις, σημαίνει να είμαστε ευτυχισμένοι, έλεγε ο Επίκουρος. Το
να είμαστε δυνατοί, σημαίνει να είμαστε ευτυχισμένοι, λέει ο Hobbes.
Να παρατηρήσουμε, στο σύστημα του  Hobbes, ότι όλα καθορίζονται από

το ίδιο σχέδιο, τόσο ο άνθρωπος όσο και η πολιτεία. Του αρέσει η θέα ενός
ακατέργαστου μηχανισμού, της δύναμης που λειτουργεί και  που κάνει να
υποκύπτουν όλα στον εαυτό της: έχει ανάγκη να τοποθετήσει κύριο παντού:
στο Κράτος είναι ο ηγεμόνας, στον άνθρωπο είναι η όρεξη. Δεν πρέπει άρα-
γε να μπορέσουμε να αναγάγουμε  όλα τα φαινόμενα σε ένα μόνο αίτιο και
να τα ερμηνεύσουμε με μια και μόνη  λογική: τη δύναμη της φύσης, που εί-
ναι η ίδια η δύναμη της λογικής;
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Εφ’ όσον γίνει δεκτή η μοιρολατρία, καταργείται αμέσως κάθε απόλυτο αγα-
θό, κάθε απόλυτο κακό,  κάθε πραγματικά τελικός σκοπός. Ο Hobbes αντι-
λήφθηκε τη συνέπεια αυτή στην απόλυτη ευκρίνειά της. Το καλό,  είναι αυτό
που επιθυμούμε, το κακό, είναι αυτό που αποφεύγουμε. Κάθε τι το καλό βρί-
σκεται σε σχέση μόνο με κάποιον και με κάτι: δεν υπάρχει τίποτα το απόλυ-
τα καλό. Ένα πράγμα είναι καλό ως επιθυμητό, και, ως αποκτημένο, ευχάρι-
στο,  να  η  μοναδική  διαφορά  του  αγαθού  και  του  ευχάριστου.  Να  προ-
σθέσουμε ότι η ομορφιά είναι απλά  η ένωση των εξωτερικών σημείων που
υπόσχονται κάποιο καλό. Τέλος η ωφέλεια  αποκαλύπτεται όταν,  αντί να θε-
ωρήσουμε  ένα πράγμα από μόνο του,  θεωρούμε όλη την αλυσίδα των κα-
λών ή των κακών  που παρασύρει μαζί του. Τα πράγματα δεν είναι απομο-
νωμένα  στη  φύση,  λέει  ο  Hobbes αναπτύσσοντας  τις  επικούρειες  ιδέες,
πολύ συχνά σχηματίζουν σειρές  των οποίων οι όροι  εμπλέκονται αμοιβαία.
Ένα καλό δεν είναι ποτέ μόνο του,  αλλά συνοδεύεται από καλά που αυ-
ξάνουν την αξία του ή από κακά που την αναιρούν. Η θεώρηση αυτού που
είναι χρήσιμο πρέπει λοιπόν να υπερισχύει της θεώρησης του καλού, του
ωραίου και του ευχάριστου. Το χρήσιμο καλύπτει και περιλαμβάνει τα πάντα.
Το υπέρτατο αγαθό, η ευτυχία ή ο τελικός σκοπός μπορεί επιτευχθεί στη

ζωή, όπως πίστευε ο Επίκουρος ή όπως ο Ζήνων; Καθόλου, επειδή, εάν
μπορούσαμε να επιτύχουμε  τον  τελικό  σκοπό,  δεν  θα μας έλειπε  τίποτα
πλέον, δεν θα επιθυμούσαμε τίποτα πλέον. Συνεπώς κανένα καλό δεν θα
υφίστατο πλέον για  μας.  Δεν  θα  αισθανόμασταν πλέον,  δεν  θα  ζούσαμε
πλέον. Εξ’ αυτού η σημαντική παρατήρηση, ότι το πιο μεγάλο από τα καλά
είναι να «προχωρούμε χωρίς να συναντάμε παρά λίγα εμπόδια προς κατο-
πινούς πάντα σκοπούς»,  και ότι  «η απόλαυση ακόμα και του πράγματος
που είναι επιθυμητό είναι,  τη στιγμή που απολαμβάνουμε, μια επιθυμία, δη-
λαδή μια κίνηση της ψυχής που απολαμβάνει  δια μέσου των μερών του
πράγματος το οποίο απολαμβάνει. Διότι η ζωή είναι συνεχής κίνηση, που
όταν δεν μπορεί να προχωρήσει σε ευθεία γραμμή, αλλάζει σε κυκλική κίνη-
ση». -  Να εδώ μια πολύ λεπτή ανάλυση της απόλαυσης, αλλά επίσης εξί-
σου απελπιστική εάν θέσουμε σε αυτήν τον επιθυμητό τελικό σκοπό: επειδή
αυτός ο τελικός σκοπός δεν θα είναι επιθυμητός παρά ακριβώς  διότι δεν
μπορεί να αποκτηθεί. Ο Επίκουρος είχε απορρίψει  τον ορισμό αυτό μιας
ηδονής  που θα την θεωρούσαμε κατώτερη και άξια περιφρόνησης. Για κεί-
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νον, το θυμόμαστε,  η αληθινή ηδονή βρισκόταν στην ηρεμία.  Ο  Hobbes
επανέρχεται στην θεωρία των Κυρηναϊκών: η ηδονή βρίσκεται στην κίνηση,
είναι η ίδια η κίνηση. Κατά γενικό τρόπο, το να ενεργούμε είναι  αγαθό, το να
κινούμαστε είναι αγαθό. Η πράξη να προχωρούμε προς έναν τελικό σκοπό,
να προοδεύουμε  είναι  επίσης  αγαθό:  διότι  ολόκληρη η ζωή είναι  κίνηση,
δράση, ανάπτυξη δύναμης και πρόοδος.  Όλοι οι πόνοι και οι ηδονές, όλες
οι επιθυμίες, με μια λέξη όλα τα «πάθη» της ψυχής έχουν την προέλευση
τους στη συνείδηση μιας εσωτερικής  και μοναδικής δύναμης, της οποίας η
χωρίς εμπόδια ανάπτυξη ή ο περιορισμός της αρκεί για να δημιουργήσει την
ατελείωτη ποικιλία συναισθημάτων. 
Μένει  να θεωρήσουμε όχι τον  άνθρωπο γενικά, αλλά τον άνθρωπο στις

σχέσεις του με τους ομοίους του, δηλαδή τον πολίτη.
Ας παρουσιάσουμε πολλούς από τους μηχανισμούς που  κατασκεύασε ο

Hobbes με την αίσθηση και που τους θέτει σε κίνηση με το συμφέρον. Ποιες
γενικές  σχέσεις  θα  αναπτυχθούν  μεταξύ  τους;  Ο  άνθρωπος,  για  τον
Hobbes, δεν είναι κάτι άλλο από ένα είδος μηχανής που αισθάνεται. Είναι
μια δύναμη που  θεωρείται η ίδια και μόνο αυτή ως τελικός σκοπός, η οποία,
σε όποια διεύθυνση και αν φαίνεται να ορμάει, επανέρχεται πάντα μετά από
περισσότερο ή λιγότερο μακρές παρακάμψεις σ’ αυτό το ίδιο σημείο: «το
εγώ».  Εάν δίπλα στον άνθρωπο αυτόν βάλλουμε έναν ή πολλούς όμοιούς
του, αυτό θα είναι αρκετό για να κάνει την μικρότερη παρέκκλιση στην ακο-
λουθούμενη διεύθυνση, την ελάχιστη αλλαγή στον επιδιωκόμενο τελικό σκο-
πό; Καθόλου. Ο άνθρωπος δεν θα πάψει περισσότερο, σε κοινωνία με άλ-
λους, να επιθυμεί το δικό του το συμφέρον, από ότι η πέτρα δεν σταματά,
εάν  την  βάλουμε  μαζί  με  άλλες  πέτρες  και  την  πετάξουμε  στο  κενό,  να
πέφτει σε ευθεία γραμμή. Να μην μιλήσουμε  λοιπόν στον  Hobbes για την
κοινωνική φύση του ανθρώπου: ο άνθρωπος είναι από τη φύση του εγωι-
στής,  έτσι  ο  ορισμός  του  Αριστοτέλη,  ΖΩΟΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ,  είναι  λανθα-
σμένος. Ο άνθρωπος  δεν έχει γεννηθεί καθόλου ικανός για την κοινωνία.
Ήδη ο Επίκουρος και ο Μητρόδωρος είχαν αντιδράσει ενάντια στον ορισμό
του  Αριστοτέλη,  δείχνοντάς  μας  τους  ανθρώπους  στην  άγρια  κατάσταση
«των ζώων που είναι έτοιμα να κατασπαράξουν τα μεν τα δε». Εάν ο άν-
θρωπος, προσθέτει ο  Hobbes, αγαπούσε από τη φύση τον άνθρωπο, θα
τον αγαπούσε ως άνθρωπο, και χωρίς να λάβει υπόψη το συμφέρον ή την
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τιμή  που  μπορεί  να  λάβει.  Θα  αγαπούσε  λοιπόν  εξίσου  όλους  τους  αν-
θρώπους, κάτι που δεν συμβαίνει. Δεν επιδιώκουμε από την φύση την κοι-
νωνία, αλλά τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν για μας. Αυτό
που αγαπάμε σε έναν σύντροφο, είναι κατά πρώτο λόγο η χρησιμότητα του,
κατά δεύτερο λόγο η προσωπικότητά του. Εάν μπορούσαμε να αγαπήσουμε
τον άνθρωπο χωρίς να λάβουμε υπόψη το συμφέρον, πως θα εξηγούσαμε
τον φθόνο και την κακολογία; Με τι ασχολούνται όλες οι κοινωνίες και τι θα
ζητάμε από αυτές, αν όχι την ευχαρίστηση να ακούμε να κακολογούν το δι-
πλανό μας, να υποβιβάζουμε τον άλλον και να εξυψώνουμε τους εαυτούς
μας σε βάρος τους; Όχι, ο άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί κοινωνικός. Η φύση
του τον σπρώχνει στην κυριαρχία και όχι στην ισότητα που περιλαμβάνει η
κοινωνία. Δεν έπεται ότι ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου την επιθυμία για την
κοινωνία, ούτε έπεται ότι οι τυχαίες ενώσεις είναι αδύνατες. Αλλά υπάρχει
διαφορά ανάμεσα στην  επιθυμία και στην  ικανότητα, ανάμεσα στις τυχαίες
ενώσεις και τις κοινωνίες των πολιτών1.
Επειδή η κοινωνία, απ’ όπου προκύπτει η κατάσταση της  ειρήνης, δεν εί-

ναι φυσική, επειδή δεν υπάρχει τίποτα στον άνθρωπο, εκτός από το συμ-
φέρον του, που έχει  τάση να τον κάνει  να πλησιάσει τον άνθρωπο, είναι
προφανές ότι η κατ’ εξοχήν φυσική κατάσταση, η πρωτόγονη κατάσταση, εί-
ναι ο πόλεμος. Τίποτα το ενδιάμεσο ανάμεσα στην κοινωνία ή τον πόλεμο,
ανάμεσα στην αρμονία ή την πάλη. Πράγματι, όλοι οι ανθρώπινοι μηχανι-
σμοί δεν τείνουν παρά στον ίδιο σκοπό, την απόλαυση. Θα υπάρχουν λοι-
πόν πολλοί  ανάμεσα σ’ αυτούς  που θα επιθυμήσουν συγχρόνως το  ίδιο
αντικείμενο απόλαυσης. Και, αν υποθέσουμε ότι δεν μπορούν να απολαύ-
σουν συγχρόνως το αντικείμενο αυτό ούτε να το διαχωρίσουν, να η εμπλοκή
στον  πόλεμο, να  η δύναμη επί το έργον,  και είναι η πιο  ισχυρή δύναμη
που θα επιβληθεί2 .
Να μην  κατακρίνουμε αυτή τη νίκη της δύναμης, γιατί προς χάρις τίνος θα

την κατακρίναμε; Αναγκαστικά και μοιραία καθένας δεν κατέχεται από την
επιθυμία ή την αποστροφή; Και, αυτό που είναι αναγκαίο είναι  εύλογο.  Και
αυτό που είναι εύλογο είναι δίκαιο, είναι ένα δικαίωμα.  Η λέξη δικαίωμα  ση-

1 De cive, Lib., Praef. , C. I, et annot.
2 De cive, Lib., Ι, 6, Cf.  Λουκρήτιος I, V.
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μαίνει την ελευθερία ή την δύναμη που καθένας κατέχει να χρησιμοποιεί τις
ικανότητες του σύμφωνα με την ορθή λογική, δηλαδή να επιδιώκει τον φυσι-
κό του τελικό σκοπό. Αυτός ο φυσικός τελικός σκοπός είναι η διατήρηση της
ζωής του και της προσωπικότητας του. Αλλά το δικαίωμα τελικά δίνει το δι-
καίωμα  στα απαραίτητα μέσα  γι’ αυτόν τον τελικό σκοπό. Να λοιπόν ποια
θα είναι η τελική μορφή του φυσικού δικαίου: καθένας έχει το δικαίωμα να
χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και να ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την διατήρησή του. Και, δεν υπάρχει πράγμα που δεν θα μπορού-
σε να φαίνεται σε κάποιον απαραίτητο για την διατήρηση του: δεν υπάρχει
λοιπόν κανένα πράγμα στο οποίο δεν υπάρχει δικαίωμα. Έτσι, σύμφωνα με
το φυσικό δίκαιο,  όλα είναι για όλους1. Το μόνο μέτρο αυτού του δικαιώμα-
τος, είναι η ωφέλεια του καθενός, ο μόνος καταναγκασμός, η δύναμη. Η συ-
νέπεια ο πόλεμος. Πόλεμος όλων ενάντια σε όλους, να ολόκληρο το γεγονός
και το πρώτο  δίκαιο της φύσης2.
Να  μην  έχουμε  αντίρρηση στον  Hobbes που  κατηγορεί  την  ανθρώπινη

φύση: στη σύγκρουση των δυνάμεων που παράγεται  από τη σύγκρουση
των συμφερόντων, δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία, δεν υπάρχει καθόλου αδι-
κία, επειδή οι νόμοι δεν ισχύουν ακόμα. Η δικαιοσύνη και η αδικία δεν ανή-
κουν καθόλου στον άνθρωπο ως άνθρωπο, αλλά ως πολίτη. Στη φύση, η
δύναμη  και  η  πονηριά  είναι  αρετές.  Δεν  βρίσκουμε  τελείως  φυσικό  να
πάρουμε στο ταξίδι  συντρόφους και  όπλα,  να κλείσουμε το σπίτι  από το
φόβο των κλεφτών; Οι σκύλοι δαγκώνουν αυτούς που δεν τους ξέρουν και
τη νύχτα γαυγίζουν σε όλους: έτσι πρέπει να φέρονται οι άνθρωποι στην φυ-
σική κατάσταση. Ο πόλεμος, δεν είναι ο νόμος των άγριων λαών. Δεν είναι,
ακόμα και σε μας, ο νόμος των ηγεμόνων και του λαού, μεταξύ των οποίων
η κατάσταση της φύσης υφίσταται ακόμα; Σε ότι αφορά, στο μέσο της δι-
χόνοιας, της καχυποψίας, της καθολικής αδυναμίας, ένας άνθρωπος αποτι-
νάζοντας και σπάζοντας όλα τα εμπόδια ανεβαίνει ξαφνικά στο κεφάλι των
άλλων, λίγο ενδιαφέρουν τα μέσα που χρησιμοποίησε, έγινε ο Κάιν και ο
Άβελ έγινε το θύμα του, μπροστά στον εκπρόσωπο της δύναμης ή της πο-
νηριάς, ο Hobbes αναφωνεί μετά από τον Καλλικλή: σ’ αυτόν φέγγει με όλη

1 De cive, Lib., I, 7, 8, 10.
2 De cive, Lib., I, 12.
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της τη λάμψη η δικαιοσύνη της φύσης1.
Η αντίληψη ότι ο πόλεμος είναι η αρχική κατάσταση της ανθρωπότητας εί-

ναι κυρίαρχη στον  Hobbes. Θα ξαναβρούμε αργότερα αυτή τη θεωρία της
κατάστασης του ολοκληρωτικού πολέμου,  γονιμοποιημένη και  τροποποιη-
μένη από την επιστήμη, στην φυσιοκρατική θεωρία της «πάλης για τη ζωή»,
πάλης που διακηρύσσεται όχι μόνο από όλους τους ανθρώπους προς όλους
τους ανθρώπους, αλλά από όλα τα όντα προς όλα τα όντα. Έτσι καθώς εξα-
πλώνεται  σε ολόκληρη τη φύση, έτσι καθώς μεγαλώνει και καθώς πηγαίνει
έξω από τα όρια του ορίζοντα που αρχικά τον περιόριζαν, αυτός ο νόμος
φαίνεται να γίνεται  μάλλον κάτι αγαθό παρά κάτι κακό: είναι το μόνο μέσον
αυτής της επιλογής που, για τα κατώτερα όντα και ακόμα και για την ανθρω-
πότητα της πρώτης εποχής,  απέδωσε μόνος την πρόοδο που ήταν δυνατή.
 Πως ο Hobbes θα μας βγάλει από την κατάσταση του πολέμου, αφού αυτή

βγαίνει ως συμπέρασμα από τη ίδια τη συγκρότηση του ανθρώπου και  είναι
στερεά καθιερωμένη; 
Ο πρώτος και βασικός νόμος της φύσης, είναι, το γνωρίζουμε, ότι πρέπει

να αναζητούμε την ειρήνη, επειδή η ειρήνη είναι το μεγαλύτερο από τα αγα-
θά. Και να η άμεση συνέπεια αυτού του νόμου: για να αποκτήσουμε την ει-
ρήνη που επιθυμούμε,  πρέπει να εγκαταλείψουμε το δικαίωμα που μας έδι-
νε η φύση πάνω σε όλα τα πράγματα και που προκαλούσε τον πόλεμο,
πρέπει να τον μεταδώσουμε στους άλλους, υπό την προϋπόθεση ότι και οι
άλλοι  θα μας μεταδώσουν το δικό τους.  Πρέπει,  για  παράδειγμα,  να πω
στους άλλους ανθρώπους: παραχωρήστε μου το δικαίωμά σας στους καρ-
πούς που μαζεύω με τα χέρια μου, και θα σας παραχωρήσω το δικαίωμά
μου στους καρπούς που μαζεύετε εσείς οι ίδιοι. Αυτή η αμοιβαία μεταβίβα-
ση,  αυτή η ανταλλαγή δικαιωμάτων που είναι από τη φύση απόλυτη, και
που, με αυτό το θαυμάσιο φαινόμενο της ανταλλαγής, περιορίζονται και ο
ένας και ο άλλος, - είναι το συμβόλαιο, η αρχή της κοινωνίας. Το συμβόλαιο
του  Hobbes δεν είναι κάτι άλλο, με μορφή πολύ πιο πολύπλοκη, παρά το
ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ για το  οποίο είχε μιλήσει ο Επίκουρος.
Η πρώτη διδαχή του φυσικού νόμου,  καθώς μεταβαίνουμε από την κα-

τάσταση του πολέμου στο συμβόλαιο, μας υποχρέωσε να κάνουμε μεγάλο

1 De cive, Lib.,p. 6,  Cf. Leviath., De Hom., xiii.
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βήμα. Δεν είναι αρκετό: επειδή η ύπαρξη της κοινωνίας απαιτεί όχι μόνο την
ύπαρξη συμβάσεων, αλλά διαρκών συμβάσεων.
Για να γίνουν οι φυσικοί νόμοι έτσι νόμοι ή αποτελεσματικοί δεσμοί, δεν αρ-

κεί καθόλου η δύναμη της λογικής: πρέπει να στηρίζονται στο φόβο και σε
οποιαδήποτε φυσική δύναμη. Πρέπει, με άλλους όρους, η απειλή  της τιμω-
ρίας να συνοδεύει και να προηγείται της οδηγίας του νόμου.
Το πρώτο μέσο να θέσουμε την δύναμη από τη μεριά του νόμου, είναι το

πλήθος:  όσο περισσότεροι πιστοί  συμβαλλόμενοι  υπάρχουν,  τόσο περισ-
σότερους κινδύνους θα διατρέχουν αυτοί που θα διέλυαν το συμβόλαιο. Κα-
θένας, καθώς αντιλαμβάνεται έτσι πίσω από τη δύναμη του καθενός την δύ-
ναμη όλων, θα αισθάνεται ότι πρέπει να το σεβαστεί. Αλλά ο ηθικολόγος δεν
θα αφεθεί καθόλου να ξεγελαστεί από το υποκριτικό σφίξιμο των χεριών. Θα
αντιληφθεί στο πλήθος και στην συμφωνία των συμβαλλομένων τη μόνη αι-
τία της ειρήνης.
Εντούτοις  η συμφωνία δεν είναι αρκετή για να διαμορφώσει διαρκή ειρήνη.

Η συμφωνία όλων, πράγματι,  εξαρτάται από την θέληση του καθενός, και η
θέληση που ο Hobbes βάζει στον άνθρωπο, δηλαδή η υπερίσχυση  της πιο
έντονης επιθυμίας, ή της πιο έντονης κίνησης, είναι κατά βάση μεταβαλλόμε-
νη. Απαιτείται λοιπόν κάτι πιο σταθερό,  και γι’ αυτό κάτι πιο αναγκαίο, κατά
συνέπεια ακόμα πιο δυνατό. Πρέπει όλες οι θελήσεις, όχι μόνο να συμφω-
νούν μεταξύ τους  σε ορισμένα σημεία,  να θέτουν κάποιους  γενικούς κα-
νόνες, αλλά επί πλέον να δίνουν σάρκα και οστά στους κανόνες αυτούς, να
τους ζωντανέψουν και να τους δυναμώσουν, να τοποθετήσουν για φύλαξή
τους μια φυσική δύναμη, ένα πρόσωπο. Στην ομόφωνη συμφωνία, οι διάφο-
ρες θελήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως  μια μόνη θέληση:  αλλά αυτή η
ενότητα είναι μια αφαίρεση που η παραμικρή αλλαγή στις διαφορετικές θε-
λήσεις που την αποτελούν  είναι αρκετή για να την κάνει  να εξαφανιστεί.
Αντίθετα, εάν πραγματοποιήσουμε την αφαίρεση αυτή σε ένα πρόσωπο, εάν
της δώσουμε έναν εκπρόσωπο και έναν προστάτη, θα επιβιώσει ότι και να
συμβεί, έτοιμο να επαναφέρει στην τάξη και να οδηγήσει προς την  ζωντανή
ενότητα οποιονδήποτε θα ήθελε να διαφύγει. Αυτή η προσωποποίηση της
θέλησης όλων, είτε βρίσκεται σε έναν άνθρωπο, είτε βρίσκεται σε μια συ-
νέλευση,  είναι αυτή που ο Hobbes ονομάζει η ένωση και που την διαχωρίζει
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με προσοχή από την συμφωνία1. 
Εδώ βρίσκεται το λεπτό σημείο της θεωρίας του Hobbes: μέχρι τώρα, κα-

θώς είχαν τεθεί οι προϋποθέσεις του συστήματος, να γνωρίζουμε ότι ο άν-
θρωπος θεωρείται ζώο όχι κοινωνικό και χωρίς ελευθερία, ο Hobbes έβγαλε
από αυτές   αυστηρά συμπεράσματα, και δεν  ήταν καθόλου δυνατό να θεω-
ρήσουμε λάθος  στην λογική του. Αλλά, από αυτή τη στιγμή, δεν θα  είναι
πλέον μόνο ο αμερόληπτος και  ευσυνείδητος φιλόσοφος, θα είναι ο υπερα-
σπιστής της απόλυτης μοναρχίας, ο φίλος και ο δάσκαλος του Καρόλου Β΄.
Επίσης το συμπέρασμα θα πάψει να είναι σωστό: η λογική του οπαδού δεν
ταιριάζει πλέον με αυτήν του στοχαστή.
Καθώς όλο το πολιτικό μέρος των γραπτών του  Hobbes θα έχει μικρότερη

επιστημονική αξία και θα περιέχει λιγότερη αλήθεια, θα έχει επίσης λιγότερη
ιστορική αξία και μικρότερη επιρροή  στον σχηματισμό των κατοπινών συ-
στημάτων. Ο δεσποτισμός στον οποίον ο Hobbes έκανε τον συνήγορο ανα-
τράπηκε από τον Guillaume d’ Orange και διαψεύστηκε από τον Locke. Από
τη στιγμή εκείνη, διώχτηκε τελείως από τα επικούρεια και ωφελιμιστικά συ-
στήματα: ο Helvetius είναι φιλελεύθερος, το ίδιο και ο Holbach, και ο Diderot.
Το ίδιο ο Saint–Lambert, το ίδιο και ο Volney. Η Αγγλική ωφελιμιστική σχολή,
στην οποία η θεωρία του Hobbes άσκησε τεράστια επιρροή, αλλά που ήξερε
να αντισταθμίσει επιδέξια τον Hobbes με τον Locke, τον εγκαταλείπει τελεί-
ως από το σημείο αυτό όπου έχουμε φτάσει, και ακολουθεί τις βασικές αρχές
του αντιπάλου του, που εξάλλου, σε πάρα πολλά σημεία, δεν είναι παρά συ-
νεπής μαθητής του.
Μπορούμε να αποδώσουμε στον  Hobbes ότι η θέληση όλων, κυρίως για

έξοδο  από  την  κατάσταση  του  πολέμου  όπου  μας  τοποθετεί  ξανά,  έχει
ανάγκη να προσωποποιείται σε κάποιους, να στεριώνει, με άλλα λόγια να
ενοποιείται. Αλλά είναι δυνατόν να παραχθεί αυτή η ένωση με δυο τρόπους,
είτε  μεταβιβάζοντας σε  μια  συνέλευση,  για  περιορισμένο  χρόνο,  περιορι-
σμένη  εξουσία, είτε αλλοτριώνοντας προς όφελος  μιας συνέλευσης ή ενός
μόνο προσώπου, για απεριόριστο χρόνο, εξουσία χωρίς όρια. Ο  Hobbes,
όπως θα δούμε, καθώς δεν εξέτασε παρά μόνο τη δεύτερη υπόθεση, θριαμ-
βεύει πολύ εύκολα στους οπαδούς της ελευθερίας. Ανάμεσα σε έναν ηγε-

1 De cive,Imp. V, 6,7.
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μόνα ή μια συνέλευση που κυβερνά από τη μια μεριά, και μια εντολοδόχο
συνέλευση από την άλλη,  υπάρχει κάποια διαφορά. Ο Hobbes διαιρεί την
μεγάλη του μελέτη για τον Πολίτη  σε δύο κύρια μέρη1, όπου μας δείχνει δια-
δοχικά τον άνθρωπο σε κατάσταση πολέμου, διχόνοιας, αναρχίας: σ’ αυτή
την κατάσταση δίνει το περισσότερο ή λιγότερο ακριβές όνομα της Ελευθερί-
ας.  Κατόπιν, την κατάσταση πολέμου διαδέχεται η ειρήνη με απόλυτο δε-
σποτισμό: αυτό είναι το ιδεώδες του Hobbes: είναι η κατάσταση που αντιτί-
θεται  στην  αρχική αναρχία και  που την ονομάζει  το Κράτος.  Για  κείνον,
ολόκληρη  η  ιστορία  της  ανθρωπότητας  συμπυκνώνεται  σ’  αυτές  τις  δύο
λέξεις:  αναρχία,  κράτος.  Η  μία  δηλώνει  το  σημείο  εκκίνησης,  η  άλλη  το
τέλος. – Αλλά, ανάμεσα στις δύο αυτές ακραίες καταστάσεις, ο Hobbes δεν
φαίνεται  καν  να  σκέπτεται  ότι  υπάρχει  κάποια  άλλη.  Εντούτοις,  ανάμεσα
στον δεσποτισμό και την αναρχία, δεν υπάρχει ακριβώς θέση γι’ αυτή την
ελευθερία την έννοια της οποίας δεν αντιλαμβάνεται; Δεν θα κάνουμε εδώ
κριτική στο ωφελιμιστικό σύστημα του Hobbes, θέλουμε μόνο να παρατηρή-
σουμε μια παράλειψη,  ένα συλλογιστικό  λάθος που έκανε και που θα εκ-
θέσει συγχρόνως, στα μάτια των λογικών, την αλήθεια, στα μάτια των ιστορι-
κών, την επιτυχία της πολιτικής του θεωρίας. Ότι και εάν είναι, θα μπούμε
μαζί του στην εξέταση του Κράτους, αυτού του μοναδικού μέσου της πα-
γκόσμιας ειρήνης,  που πολύ δύσκολα θα είχε  αποδεχθεί  ο  Επίκουρος,  ο
εχθρός κάθε ακατανίκητης δύναμης, κάθε πεπρωμένου. 
Για να περάσουμε, λέει ο  Hobbes, από την απλή  συμφωνία κυριολεκτικά

στην ένωση, πρέπει όλες οι θελήσεις να υποταχθούν όλες στην θέληση του
ενός μόνου προσώπου. Αυτή η αλλοτρίωση όλων προς χάριν ενός μόνο δεν
θα είναι κάτι άλλο παρά ένα νέο συμβόλαιο, προορισμένο να εξασφαλίσει
την διατήρηση του πρώτου, και να ο τύπος του: «μεταβιβάζω το δικαίωμα
μου  σε αυτόν τον ηγεμόνα, αρκεί να του μεταβιβάσεις το δικό σου2». Κατά
τα  άλλα,  αυτός  ο  πανίσχυρος  ηγεμόνας  δεν  είναι  απαραίτητα  ένα  μόνο
πρόσωπο: μπορεί να είναι επίσης μια συνέλευση, μια αριστοκρατία, μια δη-
μοκρατική συνέλευση, αρκεί να είναι ένα σώμα, μια ενότητα, και που η εξου-
σία της θα είναι απεριόριστη. Αλλά οι προτιμήσεις του Hobbes για την αμιγή

1 Το τρίτο  μέρος Religio, ήταν πιθανόν δευτερεύον στα μάτια του 
Hobbes, που ήταν άπιστος όπως οι περισσότερο επικούρειοι.

2 De cive,Imp. VI, 20. Leviath., De civ., c. xvii.
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μοναρχία είναι εμφανείς1. Τα θέλει όλα ή τίποτα, τον δεσποτισμό ή την αναρ-
χία, μια αδιάλυτη δέσμη ή μια πάλη όλων των δυνάμεων. Είναι ο εχθρός των
ιδιοσυγκρασιών, αυτών των «τριών  εξουσιών που είναι δεμένες με κόμπο»,
αυτών των κυβερνήσεων  όπου η διαίρεση, περιμένοντας ότι θα κάνει να ξε-
σπάσει ο μελλοντικός πόλεμος, δημιουργεί την τρέχουσα αδυναμία: η δύνα-
μη, να η τελευταία λέξη της πολιτικής του, όπως και της ηθικής του και της
ψυχολογίας του. Όταν  όλοι θα έχουν έτσι υποτάξει τις θελήσεις τους και θα
έχουν μεταφέρει όλα τα δικαιώματά τους σε έναν μόνο, αυτός θα αποκτήσει
εξ’ αυτού τόσο μεγάλη δύναμη, «που, από τον τρόμο που θα εμπνεύσει, θα
μπορέσει να συμμορφώσει τις θελήσεις του καθενός στην ενότητα και στην
ειρήνη2».
Με το συμβόλαιο αυτό και αυτή την αλλοτρίωση όλων των δικαιωμάτων,

δημιουργείται η πολιτεία3, η πολιτεία, αυτό το υπέροχο πράγμα, αυτή η τε-
χνητή αρμονία  των φυσικά   παράφωνων δυνάμεων,  αυτό  το  θαυμαστό
τέρας τα τόσο διαφορετικά μέρη του οποίου, έτοιμα να ξεφύγουν και να δια-
σκορπιστούν προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν παραμένουν ενωμένα παρά
από μόνο το θέλγητρο του συμφέροντος και από μόνο το δεσμό της εξουσί-
ας.  Όταν  ο   Hobbes κατασκεύασε  αυτό  το  περίεργο  ον  με  όλους  τους
πόρους του μυαλού του, μένοντας κατάπληκτος από το ίδιο του το έργο, το
θαυμάζει και ψάχνει να του δώσει ένα συμβολικό όνομα. Αφού έτσι δημιούρ-
γησε, ανέπτυξε, αύξησε στην υπέρτατη εξουσία αυτόν τον ηγεμόνα βασιλιά,
αυτό το πολιτικό πρόσωπο που το κάνει να αναπνέει, να ζει και να κινεί το
Κράτος, τι άλλο του μένει να κάνει, εάν όχι να το θεοποιήσει και να το λα-
τρέψει;  Αυτό το θαυμάσιο ον είναι περισσότερο θεϊκό παρά ανθρώπινο: εί-
ναι ο θνητός θεός, ο Λεβιαθάν. Έτσι οι πρόγονοι μας περιτριγυρισμένοι από
ένα θρησκευτικό τρόμο από αυτούς τους γιγάντιους όγκους που είχαν  στή-
σει  με  τα  ίδια  τους  τα  χέρια  και  που,  ενώ  κουνιόνταν   χωρίς  ποτέ  να
πέφτουν,  απειλούσαν  αιώνια  τους  γονατιστούς  λατρευτές.  Ο  θεός  του
Hobbes, όπως αυτός των πρώτων ανθρώπων, είναι ο θεός της δύναμης, εί-
ναι κυρίως γι’ αυτό, ίσως, ένας θνητός θεός.
Σαν συμπέρασμα, το πολιτικό μέρος του συστήματος του  Hobbes, που δεν

1 De cive,Imp. , X . Leviath., De civ., XIX.
2 De cive,Imp. V, 8.
3 De cive,Imp. V, 9.
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θα εκθέσουμε εδώ σε όλες του τις λεπτομέρειες, δεν υστερεί ούτε σε ευρω-
στία ούτε σε λογική: εφ’ όσον δεχθούμε έναν οποιονδήποτε ηγεμόνα, και όχι
μόνο έναν  εντολοδόχο, όλες οι συνέπειες στις οποίες καταλήγει ο  Hobbes
πρέπει να γίνουν αποδεκτές εκ των προτέρων. Η πολιτική του σφάλει λοι-
πόν  κυρίως λόγω της βασικής αρχής από την οποία συνάγεται, και θα χαθεί
μαζί του. Αυτό που οι διάδοχοι του  Hobbes θα κρατήσουν τροποποιώντας
το, είναι το ευρύ αισθησιοκρατικό και φυσιοκρατικό σύστημα του οποίου ο
Hobbes ήταν ο ανανεωτής στη σύγχρονη εποχή, όπως ο Επίκουρος και ο
Δημόκριτος ήσαν οι δημιουργοί τους στην αρχαιότητα. Ο Hobbes, πράγματι,
άσκησε τεράστια επιρροή στην ανάπτυξη των επικούρειων ιδεών, είτε στη
Γαλλία, είτε στην Αγγλία. Ξαναβρίσκουμε σχεδόν όλες τις βασικές αρχές του
στον Helvetius και στον μεταφραστή του τον Holbach. Τέλος πολλές από τις
ιδέες του πέρασαν  στους ίδιους τους αντιπάλους του, και, μπορούμε να το
πούμε, δε υπήρξε λιγότερο χρήσιμος για το θέμα που πολεμούσε παρά γι’
αυτό που υπηρετούσε. Αυτός είναι, πράγματι, που πρώτος προσπάθησε να
μεταχειριστεί την ηθική και την πολιτική ως  επαγωγικές επιστήμες, να τις
προσηλώσει  στην ευρωστία της λογικής. Μέχρι τότε, στην πολιτική, ζητού-
σαν κυρίως να παρατηρούν. Αυτός, θέλησε να αποδείξει. Αγανακτεί ενάντια
σ’ αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν μπορούμε να χειριστούμε φιλοσοφικά αρ-
χές του Κράτους.- Εάν αυτές οι βασικές αρχές, λένε, μπορούσαν να αποδει-
χθούν, αυτό θα είχε ήδη  γίνει. - Αλλά, απαντά ο Hobbes, δεν υπήρξε εποχή
όπου οι άνθρωποι δεν ήξεραν να κτίζουν; Το έμαθαν. Καθ’ όμοιο τρόπο θα
μάθουν  να κτίζουν, με μόνη   βοήθεια αυτή της νόησης, αυτό το πολιτικό οι-
κοδόμημα που μοιάζει σήμερα έργο του τυχαίου. Η πολιτική και η ηθική είναι
επιστήμες, και μπορούν να δέχονται απόδειξη  εκ των προτέρων 1.

Τώρα εάν, μη θεωρώντας τον Hobbes ως συνεχιστή του Επίκουρου, ανα-
ρωτηθούμε τι κέρδισε η επικούρεια φιλοσοφία στα χέρια του, βρίσκουμε το
σύστημά του πιο βαθύ,  αλλά λιγότερο ευρύ.  Βρισκόμαστε επίσης μακριά
από αυτό το ελκυστικό που προσέφερε η επικούρεια φιλοσοφία: η ιδέα που
ο Επίκουρος έδινε για το συμφέρον ήταν πλατειά και σύνθετη, και ο ρόλος
που έπαιζε η φυσική δύναμη έμενε τελείως σβησμένη. Ο  Hobbes, ο ίδιος,

1 Leviath., De civit, xxx. – Cf. De Hom., X, 5.
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δεν αντιλαμβανόταν στο συμφέρον παρά την πιο μηχανιστική πλευρά, και,
εμβαθύνοντας στην στενή ιδέα  που του έδινε, καταλήγει να τοποθετήσει το
μεγαλύτερο συμφέρον στην δύναμη. Επίσης ο Hobbes γίνεται κήρυκας της
δύναμης, όπως άλλοι γίνονται κήρυκες  της γλυκύτητας και της ευμένειας.
Το σύστημά του είναι σημαντικό κυρίως για την επιστημονική του ευρωστία.

Συνδέεται, γενικά, με λογική δύναμη τόσο ακατανίκητη όσο η υλική δύναμη
που συνδέει την πολιτεία του  και τον πολίτη του. Αλλά επίσης, ποτέ η ελάχι-
στη λάμψη ευαισθησίας, ποτέ η ελάχιστη διδαχή φιλανθρωπίας, ευμένειας,
ελεημοσύνης,  όπως μπορούμε να βρούμε στον  Holbach τον  Diderot και
στους επικούρειους του δεκάτου όγδοου αιώνα. Αντί αυτού, η πιο σφιχτή και
η πιο μοιραία αφαίρεση. Ο  Hobbes είναι ένα είδος  λογικού μισάνθρωπου.
Πιστεύει στην φυσική διαφθορά του ανθρώπου. Το ηθικό του σύστημα,  δε-
δομένων των βασικών αρχών της αισθησιαρχίας, δεν είναι καθόλου αδύνατο
παρά ως προς ένα σημείο, και ως προς αυτό το σημείο επίσης είναι που φα-
νερώθηκε πρακτικά η αδυναμία του πολιτικού του συστήματος: εννοώ αυτήν
την αντίληψη, βασική  στο σύστημά του, για μία φυσική και δεσποτική δύνα-
μη σαν προϋπόθεση της ευτυχίας και της ειρήνης για το άτομο. « Ποια ειρή-
νη!  Θα  πει  ο  Montesquieu.  Η  σιωπή  μιας  πόλης  που  την  κατέλαβε  ο
εχθρός».

Η σύγχρονη Επικούρεια Φιλοσοφία1

Δεν υπάρχει φιλοσοφική θεωρία που να δέχθηκε  περισσότερες επιθέσεις
και κριτική από την επικούρεια αρχαία και σύγχρονη. Δεν υπήρξε άλλη που
να αντέκρουσε με μεγαλύτερη δριμύτητα την κοινώς παραδεδεγμένη γνώμη
στο θέμα δύο πραγμάτων που βρίσκονται κατ’ εξοχήν στην ανθρώπινη καρ-
διά: την ηθική και την θρησκεία.
Οι  αρχαίοι  επικούρειοι  είχαν,  όπως γνωρίζουμε,  ως κύριους  αντίπαλους

τους στωικούς, βίαιους αντιπάλους, που παραμόρφωναν την θεωρία ενάντια
στην οποία οργάνωναν την αντίσταση. Οι αρχαίοι, κυρίως οι Ρωμαίοι, αγνο-
ούσαν την ειλικρινή και ευγενική συζήτηση, την από κοινού και χωρίς προκα-
τάληψη έρευνα της αλήθειας. Επίσης η επικούρεια φιλοσοφία δεν έφθασε

1 J.M. Guyau,  Η ηθική του Επίκουρου και οι σχέσεις της με τις 
σύγχρονες θεωρίες,  βιβλίο 4, επίλογος.
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μέχρι σε μας στην αρχή παρά διαστρεβλωμένη από τον στωικισμό ή από
την έμφαση του Κικέρωνα. Παρά τους υπερασπιστές όπως ο  Gassendi, ο
μεγαλύτερος αριθμός ιστορικών δεν είδαν τον Επίκουρο δια μέσου του Κι-
κέρωνα, και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν την θεωρία του στην σωστή της
αξία. Ένας από πιο άξιους  ιστορικούς της αρχαίας φιλοσοφίας, ο Ritter, έχει
και αυτός αυτή την άδικη κρίση για τον Επίκουρο: «Δεν μπορούμε να δούμε
στο σύνολο των θεωριών του Επίκουρου μια ολότητα που τα μέρη της να
ταιριάζουν καλά. Είναι προφανές ότι το κανονικό  και το φυσικό του Επίκου-
ρου δεν είναι παρά αδέξιο παράρτημα της ηθικής του. Αλλά ποιος θα μπο-
ρούσε να εγκωμιάσει την ηθική του Επίκουρου, είτε εξ’ αιτίας των αληθειών
που περιέχει, ή ακόμα λόγω της πρωτοτυπίας της, ή τέλος ακόμα για την λο-
γική συνοχή ιδεών που επικρατεί σ’ αυτήν; Κατ’  αρχήν δεν βρίσκουμε καμιά
πρωτοτυπία… Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια θεωρία καλά συνδεδε-
μένη… Αυτή η θεωρία μας φαίνεται ότι έχει ελάχιστη επιστημονική αξία1».
Ελπίζουμε ότι έχουμε δικαιώσει τον Επίκουρο για ένα μέρος από αυτές τις
επικρίσεις. Ο  M. Zeller,  ο πιο ολοκληρωμένος από τους ιστορικούς της φι-
λοσοφίας της αρχαιότητος, παραμένει πολύ αυστηρός σε σχέση με τον Επί-
κουρο.  Μας δίνει ακριβή περίληψη της θεωρίας του, αν και ατελή. Αλλά είναι
τόσο εχθρικός  στις  θεμελιώδεις  ιδέες  της  επικούρειας  φιλοσοφίας  για  να
αντιληφθεί την πραγματική αξία και την πραγματική θέση στην ακολουθία
των συστημάτων. Ο Kant, του οποίου το κύρος δεν μπορούμε να παραγνω-
ρίσουμε, ακόμα και στην ιστορία της φιλοσοφίας, είχε εντούτοις πει ότι, εάν ο
Πλάτων είναι ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των ιδεατών πραγμάτων, ο Επίκου-
ρος είναι, κατ’ εξοχήν, ο φιλόσοφος των αισθητών πραγμάτων.
Όλοι οι  σύγχρονοι επικούρειοι  είχαν την ίδια τύχη με τον δάσκαλό τους.

Κατ’ αρχήν ο Hobbes, του οποίου η ανελέητη ειλικρίνεια και  λογική  εξόργι-
σαν τον αιώνα του. «Δεν θα μπορούσαμε καθόλου να αναφέρουμε συγγρα-
φέα, λέει ο Lange, που είχε τόσο υβριστεί όσο ο  Hobbes συγχρόνως από

1 Ιστορ. Της αρχαίας φιλοσοφ., III, 412. Έχουμε αποδείξει, 
τουλάχιστον για την ηθική του Επίκουρου, μια δυνατή συνοχή ιδεών 
και ένα πραγματικό επιστημονικό σύστημα, που ήδη προσφέρει τα 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου ωφελιμισμού. Σε ότι αφορά το 
κανονικό του και τη φυσική του, έχουμε επίσης δει την στενή σχέση 
τους με την ηθική της ευτυχίας.
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τους ανθρώπους όλων των σχολών, τη στιγμή μάλιστα που, από την εξαιρε-
τική του ευκρίνεια, τους υποχρέωνε όλους να σκεφθούν με μεγαλύτερη ευ-
κρίνεια και ακρίβεια». Αργότερα, ο  La Mettrie προκάλεσε και αυτός όλους
του συγγραφείς του αιώνα του εναντίον του. Η θεωρία του, όπως παρατηρή-
σαμε, ήταν λιγότερο ανήθικη από κάποια άλλη, για παράδειγμα από αυτήν
του Mandeville. Εντούτοις δέχθηκε πολύ μεγαλύτερη επίθεση. Ακόμα περισ-
σότερο που ο  La Mettrie, το γνωρίζουμε, έκανε, στα μάτια των αντιπάλων
του, το βαρύ λάθος να πεθάνει από δυσπεψία. Ο Helvetius καταδικάστηκε
από το κοινοβούλιο και την Σορβόνη για το βιβλίο του  Για το Πνεύμα, και
έπρεπε ο ίδιος να το αναιρέσει δημοσίως. Το Σύστημα της φύσης του Hol-
bach ξεσήκωσε θύελλες. Παντού η αποδοχή επικούρειων ιδεών ξεσήκωνε
ενάντια στους συγγραφείς τους τις πιο βίαιες αντιδράσεις, και η επικούρεια
φιλοσοφία είχε πιο συχνά  μέχρι τώρα περισσότερους αντιπάλους παρά κρι-
τές.
Εντούτοις, εδώ και κάποια χρόνια, κυρίως στο εξωτερικό, έχει δημιουργηθεί

στην φιλοσοφική γνώμη μια κίνηση υπέρ του Επίκουρου. Ενώ στην Γαλλία
παραμένουμε  τόσο  στις  παλιές  παραδόσεις  της  κλασικής  φιλοσοφίας,  ο
Lange στη Γερμανία ανύψωσε τις υλιστικές θεωρίες, απέδειξε τον σημαντικό
ρόλο που έπαιξαν στην ανάπτυξη των συγχρόνων ιδεών μας, και τοποθέτη-
σε τον Επίκουρο  ανάμεσα στους υλιστές στοχαστές που άσκησαν την μεγα-
λύτερη επιρροή.
Φαίνεται ότι έφτασε η στιγμή που μπορούμε περισσότερο δίκαια να εκτιμή-

σουμε την επικούρεια θεωρία, και να αναζητήσουμε  το μέρος της αλήθειας
που περικλείει.  Πράγματι, είναι αδύνατο να κάνουμε πλήρη εκτίμηση ενός
συστήματος όσο δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του: είναι ένα είδος
εσωτερικής κριτικής που δουλεύει στο εσωτερικό κάθε συστήματος, και που
το αναγκάζει  να τελειοποιείται  αδιάκοπα,   να επανεμφανίζεται  με  μορφές
πάντα νέες  τη στιγμή μάλιστα που κάποτε  θεωρούσαμε ότι έχει ανατραπεί.
Τέτοιο ήταν το επικούρειο σύστημα στην ιστορία, και στις μέρες μας μάλιστα
η ανάπτυξή του δεν έχει ολοκληρωθεί. Ζει και συνεχίζει ακόμα, άλλα με εντε-
λώς νέα μορφή, στην σύγχρονη αγγλική σχολή. Δεν μπορούμε να κρίνουμε
την επικούρεια φιλοσοφία αν παραλείψουμε τις αγγλικές θεωρίες. Επίσης
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προτείνουμε, σε ένα άλλο έργο, να μελετήσουμε ειδικά αυτές τις θεωρίες1 .
Προς το παρόν, αντί μιας εκτίμησης πρώιμης ακόμα, θα περιοριστούμε να
υπογραμμίσουμε τα σημεία όπου  η επικούρεια σκέψη αναπτύχθηκε στους
πραγματικούς κληρονόμους του Επίκουρου. Η ιστορία της προόδου μιας θε-
ωρίας δεν είναι άλλο πράγμα από ένα είδος ζωντανής κριτικής, πιο ενδια-
φέρουσας και συχνά πιο χρήσιμης από μια κρίση που δεν είναι ποτέ τελική.
Όλοι οι επικούρειοι, και εδώ βρίσκεται η θεμελιώδης ιδέα της θεωρίας τους,

συμφωνούν να βεβαιώνουν ότι η ηδονή ή ο πόνος  είναι οι μόνες δυνάμεις
που θέτουν σε κίνηση το όν, οι μόνοι μοχλοί που με την βοήθεια τους μπο-
ρούμε να παράγουμε μια οποιαδήποτε ενέργεια. 
Όταν τεθεί αυτή η αρχή, ο Επίκουρος και οι συνεχιστές του συμπεραίνουν

ότι, αφού η ηδονή είναι ο μόνος τελικός σκοπός των όντων, η ηθική πρέπει
να είναι για κάθε άτομο η τέχνη να προξενεί στον εαυτό του τον  μεγαλύτερο
αριθμό ατομικών ηδονών. Υπ’  αυτή την έννοια η ηθική δεν είναι πλέον άλλο
πράγμα, όπως είπε ένας ωφελιμιστής, από την ρύθμιση του εγωισμού. Ο
Hobbes πριν από τον Spinoza προσπάθησε να δομήσει μια γεωμετρία των
ηθών, ο Helvetius να δομήσει μια φυσική των ηθών, ο Holbach, μια φυσιο-
λογία των ηθών. Αλλά κάτω από αυτά τα διαφορετικά ονόματα, η επικούρεια
ηθική δεν είναι πάντοτε, συμπερασματικά, παρά η αναζήτηση του ατομικού
συμφέροντος.  Βασίζεται στην τολμηρή  σύγχυση της πράξης και του καθή-
κοντος. Στην πράξη, πιστεύει, ότι το άτομο δεν επιδιώκει παρά τη δική του
ηδονή.  Στο δικαίωμα, πρέπει επίσης να επιδιώκει  την ηδονή,  είτε αυτή η
ηδονή βρίσκεται  κατά τύχη σε αντίθεση με αυτή του άλλου, είτε βρίσκεται
κατά τύχη σε αρμονία με αυτήν. Και εντούτοις, όλοι οι επικούρειοι, συμπερι-
λαμβανομένου και του  La Metrie, συμφωνούν να δεσμεύουν το άτομο να
μην οχυρώνεται μέσα σε έναν ανόητο εγωισμό, να καλλιεργεί την φιλία, να
δείχνει κοινωνικό και ωφέλιμο. Διότι, σύμφωνα με αυτούς, υπάρχει αρμονία
στην γενικότητα των περιπτώσεων, ανάμεσα στην ηδονή ενός ατόμου και
αυτής των άλλων. Αλλά, να το αντιληφθούμε καλά, δεν υπάρχει εδώ βασική
και πρωτόγονη αρμονία: οι εγωισμοί πάνε μαζί όπως το εκκρεμές, χωρίς να
συγχέονται και χωρίς να ενώνονται στο βάθος.  Και η ηθική μάλιστα  δεν έχει
σκοπό  να παράγει αυτή την ένωση, γιατί αυτό θα ήταν αδύνατο. Στο σημείο

1 Δες το έργο μας Σύγχρονη Αγγλική Ηθική, 2η έκδοση.
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αυτό η επικούρεια φιλοσοφία, ακόμα μια φορά, πολύ λίγο προχώρησε στην
Γαλλία. Ο Dalembert, ο  Holbach, ο Volney, κατά διαστήματα διαισθάνονται
την σύγχρονη αγγλική σχολή, αλλά δεν αργούν  να επιστρέψουν πάντα στο
ατομικό συμφέρον σαν την ειλικρινή αρχή κάθε ηθικής. Και, εδώ υπάρχει ση-
μαντική απόκλιση  ανάμεσα στους επικούρειους και την σύγχρονη αγγλική
σχολή. Αυτή η απόκλιση θα αυξηθεί από τον  Bentham στον Stuart Mill και
κυρίως στον M. Spencer, από τις  αρχές του οποίου μπορούμε να οικοδομή-
σουμε για πρώτη φορά μια σχεδόν πλήρη φυσική ή φυσιολογία των ηθών.
Οι άγγλοι  ηθικολόγοι  διατηρούν καλά πάντοτε  την ατομική ηδονή ως τον
μόνο  μοχλό  που  είναι  ικανός  να  θέτει  το  ον  σε  κίνηση.  Μόνο,  αντί  να
δώσουν αυτή την ίδια την ηδονή σαν νόμιμο σκοπό στο ηθικό ον, εργάζονται
με όλες τους τις δυνάμεις να το κάνουν να επιδιώκει την ηδονή του άλλου. Ο
ωφελιμισμός τους που εκφράζεται με αυτή τη μορφή, δείχνει πρώτα μια φα-
νερή ασυνέπεια, και θα εξετάσουμε αλλού εάν δεν περιέχει, πράγματι, καμιά
ασυνέπεια1. Εντούτοις, υπάρχει σε αυτή τη θεωρία κάτι το βαθύ που πρέπει
οπωσδήποτε, από τώρα, να το  φέρουμε στο φως.
Τελικά, τι  θα ήταν μια ηδονή καθαρά προσωπική και εγωιστική; Υπάρχει

τέτοιο είδος ηδονής, και τι μέρος έχει στη ζωή; Καθώς κατεβαίνουμε με την
σκέψη την κλίμακα των όντων, βλέπουμε ότι η σφαίρα όπου το καθένα από
αυτά κινείται είναι στενή και σχεδόν κλεισμένη. Καθώς, αντίθετα, ανεβαίνου-
με προς τα ανώτερα όντα, βλέπουμε ότι η σφαίρα των ενεργειών τους ανοί-
γει, απλώνεται, συγχέεται όλο και περισσότερο με την σφαίρα των ενεργειών
άλλων όντων. Το εγώ διακρίνεται όλο και λιγότερο από άλλα εγώ, καλύτερα
έχει όλο και περισσότερο ανάγκη από αυτά για να διαμορφωθεί και να επι-
βιώσει.  Και,  αυτό το είδος της κλίμακας που διατρέχει  την σκέψη, το αν-
θρώπινο είδος το έχει ήδη διατρέξει εν μέρει στην εξέλιξή του. Το σημείο εκ-
κίνησης ήταν ακριβώς ο εγωισμός. Αλλά ο εγωισμός, δυνάμει της ίδιας της
γονιμότητας όλης της ζωής, ήρθε να αυξηθεί, να δημιουργήσει έξω από αυ-
τόν νέα κέντρα για την ίδια του την δράση. Συγχρόνως γεννήθηκαν λίγο-λίγο
συναισθήματα σχετικά με αυτή την φυγόκεντρη τάση  και σαν να κάλυψαν τα
εγωιστικά συναισθήματα που τους χρησίμευαν για αρχή. Βαδίζουμε προς
μια εποχή όπου ο εγωισμός όλο και περισσότερο θα υποχωρεί και θα απω-

1 Δες το Σύγχρονη Αγγλική Ηθική, μέρος δεύτερο.
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θείται  σε μας, όλο και περισσότερο θα γίνεται αγνώριστος. Σε αυτή την ιδε-
ώδη εποχή το ον δεν θα μπορεί πλέον, στην κυριολεξία, να απολαμβάνει
μοναχικά: η ηδονή του θα είναι σαν κονσέρτο  όπου η ηδονή των άλλων θα
μπαίνει ως αναγκαίο στοιχείο. Και από τώρα, στη γενική  περίπτωση, δεν εί-
ναι ήδη έτσι; Όταν συγκρίνουμε, στην κοινή ζωή, το μέρος που έχει αφεθεί
στον καθαρό εγωισμό και το μέρος που καταλαμβάνει ο «αλτρουισμός», θα
δούμε ποσό είναι σχετικά μικρό το πρώτο μέρος. Ακόμα και οι ηδονές οι πιο
εγωιστικές επειδή είναι τελείως φυσικές, όπως η ηδονή του να πίνεις ή να
τρως, δεν αποκτούν όλη τους την γοητεία παρά όταν τις μοιραζόμαστε με
τους  άλλους.  Αυτό  το  δεσπόζον  μέρος  των  κοινωνικών  συναισθημάτων
πρέπει να διαπιστώνεται από όλες τις θεωρίες, και με τέτοιο τρόπο ώστε να
αντιλαμβανόμαστε τις βασικές αρχές της ηθικής. Καμία θεωρία, πράγματι,
δεν μπορεί να κλείσει  την ανθρώπινη καρδιά.  Δεν μπορούμε να ακρωτη-
ριάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, και ο καθαρός εγωισμός θα ήταν ανοησία,
κάτι το αδύνατο. Με τον ίδιο τρόπο που το εγώ, εν ολίγοις, είναι για την σύγ-
χρονη  ψυχολογία  ψευδαίσθηση,  που  δεν  υπάρχει  προσωπικότητα,  που
αποτελούμαστε από μια απειρία όντων και από μικρές συνειδήσεις, έτσι και
η εγωιστική ηδονή, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι ψευδαίσθηση: η δική
μου ηδονή δεν υφίσταται χωρίς την ηδονή των άλλων. Πρέπει όλη η κοινω-
νία λίγο- πολύ να συνεργαστεί σ’  αυτό, από την μικρή κοινότητα που με πε-
ριβάλλει, από την οικογένεια  μέχρι την μεγάλη κοινωνία όπου ζω. Η ηδονή
μου, για να μη χάσει τίποτα από την ένταση της, πρέπει να κρατήσει όλη της
την έκτασή 1.
Η εξελικτική ηθική, την οποία μπορούμε να  θεωρήσουμε από κάποια άπο-

ψη ως ανάπτυξη της επικούρειας φιλοσοφίας, είναι επίσης η καλύτερη κριτι-
κή. Δείχνει σαφώς την ανεπάρκεια της αρχής του καθαρού εγωισμού, ανε-
πάρκεια που εμφανίζεται ήδη ακόμα και στον Επίκουρο  και τους ρωμαίους
επικούρειους. - Σε άλλα σημεία, το επικούρειο σύστημα δέχτηκε, διασχίζο-
ντας την ιστορία, αξιοσημείωτες τελειοποιήσεις. Έτσι, όταν επρόκειτο να εμ-
βαθύνει την ίδια τη φύση της ηδονής που την έδινε ως τελικό σκοπό στη
ζωή, ο Επίκουρος όριζε την ηδονή αυτήν ως κατάσταση ηρεμίας του σώμα-
τος και της ψυχής, κατάσταση φυσικής ισορροπίας  και πνευματικής «αταρα-

1 Δες το έργο μας Σχέδιο μιας ηθικής χωρίς καταναγκασμό ή τιμωρία,
σελ.29
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ξίας». Δεδομένης μιας τέτοιας αντίληψης για την  ηδονή, ο Επίκουρος συ-
μπεραίνει αμέσως εξ’  αυτού ότι το ιδεώδες για κάθε ον είναι να κλείνεται
στον εαυτό του, να αναζητά μέσα του και χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια την
ανάπαυση και την ηρεμία. Αυτή η θεωρία, που, εκ πρώτης όψεως, δεν της
λείπει το μεγαλείο, καταλήγει στην πράξη στις πιο αξιολύπητες συνέπειες.
Σε αυτό το σημείο, ο Hobbes  φέρνει μια ευτυχή αλλαγή στο επικούρειο σύ-
στημα, ξαναγυρνώντας στις ιδέες του Αρίστιππου και υποστηρίζοντας ότι η
ηδονή είναι στην ουσία κίνηση, δράση, ενέργεια, κατά συνέπεια πρόοδος. Το
να απολαμβάνουμε, σημαίνει να ενεργούμε, και να ενεργούμε, σημαίνει να
προχωράμε. Χωρίς αμφιβολία μπορούμε να υποστηρίξουμε μαζί με τον Επί-
κουρο ότι  η ηδονή  συνοδεύεται από εσωτερική ισορροπία, από αρμονία
όλων των χαρισμάτων μας. Αλλά δεν βρίσκεται εκεί, εν ολίγοις,  παρά η κα-
τάσταση της ηδονής, και, εάν την εξετάσουμε πιο βαθειά αυτή την ίδια, θα
αναγνωρίσουμε ότι αυτή η εσωτερική ισορροπία μας επιτρέπει ακριβώς μια
πράξη όλο και περισσότερο επικοινωνιακή προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις
μέρες μας, η αγγλική σχολή θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο: θα αποδεί-
ξει ότι η ευαισθησία συνοδεύει στην προοδευτική ανάπτυξή της την ενεργητι-
κότητα μας. Η ηδονή δεν είναι πράγμα ακίνητο, όπως το θεωρούσε ο Επί-
κουρος, αλλάζει συνεχώς. Η συνήθεια και η κληρονομικότητα την συνδέουν
με νέες πράξεις. Υφίσταται ανέχεται έτσι τον νόμο της καθολικής εξέλιξης:
υπάρχει σε αυτή την ίδια εξέλιξη και πρόοδος του όντος.
Στο πρόβλημα της ελευθερίας, βρίσκουμε τους αρχαίους και σύγχρονους

επικούρειους σε πλήρη ασυμφωνία μεταξύ τους.  Γνωρίζουμε ότι ο Επίκου-
ρος δέχεται την ελεύθερη βούληση και τοποθετεί όχι μόνο στον άνθρωπο,
αλλά στη φύση και τα άτομα, έναν αυθορμητισμό που βγάζει από τον εαυτό
του την βασική αρχή της πράξης του. Αντίθετα, ο  Hobbes, ο  Helvetius, ο
Holbach,  με  άλλα  λόγια  όλοι  οι  σύγχρονοι  επικούρειοι,  χωρίς  εξαίρεση,
απορρίπτουν την ελευθερία  και παρουσιάζονται ειλικρινά αιτιοκράτες, κάπο-
τε μάλιστα, όπως ο Hobbes και ο La Mettrie, κατ’  εξοχήν μοιρολάτρες. Δεν
εξετάζουμε εδώ την απόλυτη αλήθεια αυτών των αντίθετων θεωριών, αλλά
μπορούμε να αναρωτηθούμε  ποια από αυτές είναι η πλέον σύμφωνη με της
βασικές επικούρειες αρχές. Και πρέπει σαφώς να αναγνωρίσουμε ότι η πί-
στη στην ελευθερία είναι  ανωμαλία  στο σύστημα του Επίκουρου.  Αυτός ο
τελευταίος,  αφού έθεσε την ευτυχία σαν τελικό σκοπό,  αναγνωρίζει  ότι  η
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ηρεμία της ψυχής είναι η απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της ευτυχίας, και
πιστεύει ότι η ιδέα μια καθολικής αναγκαιότητας που κυριαρχεί στην φύση
θα ήταν ασύμβατη με την ηρεμία της ψυχής. Σύμφωνα με αυτόν, το γνωρί-
ζουμε,  υπάρχει κάτι το σκοτεινό και το ενοχλητικό στο συναίσθημα της μοι-
ρολατρίας: γι’ αυτό και την απορρίπτει. Μετά, αφού έκανε την αρχή να την
απορρίψει, με αξιοσημείωτο πνεύμα λογικής την απωθεί από παντού και το-
ποθετεί  σε  κάθε  πράγμα  τον  αυθορμητισμό.  Αυτό  που  δεν  απέδειξε  κα-
θόλου, είναι εάν αυτός ο ίδιος ο αυθορμητισμός θα μπορούσε να υπάρξει.
Ούτε καν προσπάθησε να τον αποδείξει. Γι’ αυτόν, είναι προφανής αντίληψη
όσο η ηθική ελευθερία. Και, εφόσον τεθεί η ελευθερία του ανθρώπου, συ-
νάγεται με μεγάλη δύναμη ο αυθορμητισμός της φύσης. Αλλά δεν αντιλαμ-
βάνεται ότι από τα δύο πράγματα το ένα, ή ηθική ελευθερία είναι αμφίβολη
και τότε το σύστημά του έχει περιβληθεί από την ίδια αβεβαιότητα, ή είναι
βέβαιη, και τότε πρόκειται για νέα βασική αρχή  την οποία πρέπει να υπολο-
γίσουμε. Εάν έχω ελευθερία, μπορώ να θεμελιώσω εκεί απάνω μια ηθική,
και να στερηθώ εντελώς την βασική αρχή του συμφέροντος. Μάλιστα από
την ιδέα της ελευθερίας μπορεί να συναχθεί  το καθήκον  χωρίς να είναι
ανάγκη να επικαλεστούμε την ηδονή. Το ότι ένας αιτιοκράτης είναι ωφελιμι-
στής, είναι κατανοητό.  Αλλά ένας οπαδός της ελεύθερης βούλησης που πι-
στεύει ότι αισθάνεται μέσα του κάτι το απόλυτο δεν ξέρω τι, μιαν αιτία που
ζει  και  που  δρα από μόνη  της,  που  κατέχει  πραγματική  αξία  και   αξιο-
πρέπεια, να την θέσει κάτω από έναν κανόνα εξωτερικής δράσης, να την
στρέψει προς έναν σκοπό ξένο και να την κάνει όργανο ηδονής, αυτή εδώ
είναι, κατά βάθος, αντίφαση από την οποίαν είχαν δίκιο να ξεφύγουν οι σύγ-
χρονοι επικούρειοι. Στο σημείο αυτό, το επικούρειο σύστημα απέκτησε στις
μέρες μας νέα δύναμη και ομοιογένεια. Ο Επίκουρος παραπονιόταν για το
ότι η ιδέα της καθολικής αιτιοκρατίας βαρύνει στην ανθρώπινη ψυχή, επειδή
ο άνθρωπος υποφέρει να θυσιάσει στην φύση την πλήρη και ολοκληρωμένη
ανεξαρτησία.  Ξεχνούσε  ότι  η  ηθική,  όχι  περισσότερο  από οποιανδήποτε
άλλη επιστήμη, δεν μπορεί να εισέλθει στο θέμα αυτό των ατομικών προτι-
μήσεων. Κάθε επιστήμη ερευνά όχι αυτό που ευχαριστεί την νόηση ή την αι-
σθητικότητα, αλλά αυτό που υπάρχει. Επιδιώκει όχι την απόλυτη ευτυχία,
αυτή την ουτοπία της αρχαίας επικούρειας φιλοσοφίας, αλλά την σχετική ευ-
τυχία, συμβατή με την πραγματικότητα, και δεν υποχωρεί μπροστά σε καμία
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αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι.
Επίσης για την ίδια αιτία η σύγχρονη επικούρεια φιλοσοφία εγκατέλειψε γε-

νικά τις παρηγοριές που η επικούρεια θεωρία για τον θάνατο ισχυριζόταν ότι
έφερε. Γενικά οι σύγχρονοι ωφελιμιστές, άνθρωποι πρακτικοί, ασχολούνται
περισσότερο με τη ζωή παρά με τον θάνατο. Σύμφωνα με αυτούς,  η ηθική
έχει σκοπό να κανονίσει την συμπεριφορά μας κατά τη διάρκεια της ζωής,
δεν έχει σκοπό να μεταβάλει τις ιδέες μας στο θέμα του θανάτου: αυτό αφο-
ρά μάλλον την μεταφυσική ή τις θρησκείες. 
Στις κοινωνικές θεωρίες, οι σχέσεις είναι πολύ πιο μεγάλες μεταξύ της αρ-

χαίας επικούρειας φιλοσοφίας και της σύγχρονης. Πρώτα απ’ όλα, ξαναβρί-
σκουμε στον Hobbes και αργότερο στον δέκατο όγδοο αιώνα αυτή την μεγα-
λοφυή θεωρία του Επίκουρου που θεμελιώνει  την  κοινωνία  σε ένα  συμ-
βόλαιο.  Οι επικούρειοι, θεωρώντας πάντοτε τους ανθρώπους σαν εγωιστές
κατά βάθος, κατά συνέπεια εχθρούς, οδηγήθηκαν εξαρχής να ψάξουν ένα
τεχνητό μέσο για να τους φέρουν κοντά ή να τους ενώσουν. Η ιδέα του συμ-
βολαίου παρουσιάστηκε αμέσως στη σκέψη  σαν ο πιο κατάλληλος σύνδε-
σμος να δέσει τους ανθρώπους μεταξύ τους.  Αλλά ο Επίκουρος είχε αντιλη-
φθεί  το  συμβόλαιο  αυτό  ως ένα  είδος  πρωτόγονης  συμφωνίας  ανάμεσα
στους ανθρώπους, μάλλον αυθόρμητη παρά μετά από σκέψη. Στην θεωρία
του τα ανθρώπινα ζώα πλησιάζουν τα μεν στα δε και, πριν ακόμα  μάθουν
να μιλούν, συμφωνούν με σήματα να ζήσουν με ειρήνη και με φιλία. Αυτή
δεν είναι πλέον η αντίληψη του κοινωνικού συμβολαίου στον  Hobbes και
στους διαδόχους του. Η πρωτόγονη συμφωνία των ανθρώπων φαίνεται να
γίνεται γι’  αυτούς  συμβόλαιο καλά σχηματοποιημένο, περασμένο μπροστά
από μάρτυρες, με  όρους  τέλεια καθορισμένους και συγκεκριμένους. Μια
τέτοια  επινόηση,  μισό-  σχολαστική  και  μισό-μυθιστορηματική,  χάνει  κάθε
ιστορική αξία. Αντίθετα ο πρωτότυπος χαρακτήρας της επικούρειας κοινω-
νιολογίας, όπως βρίσκεται εκτεθειμένη  στον Λουκρήτιο, είναι ότι ισχυρίζεται
ότι στηρίζεται σε γεγονότα και συνάγεται από την ιστορία. Ομοίως στην ιστο-
ρία στηρίζονται στις μέρες μας οι πιο πιστοί συνεχιστές της επικούρειας πα-
ράδοσης.  Γι’  αυτούς,  οι  ανθρώπινες  κοινωνίες  δεν  γεννήθηκαν αμέσως,
από μια  ξαφνική δράση της θέλησης των ατόμων: οικοδομήθηκαν αργά,
από  συσσώρευση  εθίμων,  ηθών,  από  την  σταδιακή  προσαρμογή  των
ατόμων των μεν με τα δε: οι ιδέες της δικαιοσύνης, του δικαίου, της αγαθο-
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εργίας και της φιλανθρωπίας, μακριά από το να έχουν δημιουργήσει την κοι-
νωνία, πηγάζουν από την ίδια την κοινωνία. Μακριά από το να την ερμηνεύ-
ουν, ερμηνεύονται από αυτήν. 
Από αυτό  ακριβώς η  κοινωνική  επικούρεια  ηθική  είναι  βασικά  ιστορική,

προϋποθέτει την ιδέα της εξέλιξης, της προόδου. Στον Λουκρήτιο είναι που
έχουμε  ξαναβρεί  την  ιδέα  της  προόδου  του  ανθρώπου  που  σχεδόν  για
πρώτη φορά εκφράζεται.  Ο  Helvetius αναπαράγει  την  ίδια  ιδέα χρησιμο-
ποιώντας την ειδικά στο δίκαιο και την νομοθεσία. Αυτή την ιδέα την ξανα-
βρίσκουμε στον Holbach και στους περισσότερους στοχαστές, επικούρειους
ή όχι, του δέκατου όγδοου αιώνα. Η ιδέα της προόδου είναι η ίδια η βάση
του φιλελευθερισμού. Και γι’ αυτό έπρεπε να εκδηλωθεί με τόσο σθένος τον
δέκατο όγδοο αιώνα, την προηγούμενη της μεγάλης διεκδίκησης των ελευ-
θεριών. Στην κίνηση που παρέσυρε τότε τα πνεύματα, είδαμε πόσο τεράστιο
μέρος ανήκει στους εκπροσώπους της επικούρειας φιλοσοφίας.  Στην πολι-
τική και στην κοινωνική ηθική οι επικούρειοι του δεκάτου ογδόου αιώνα αι-
τιολογούν πολύ καλύτερα παρά στην καθαρή ηθική. Ο Helvetius είναι ειλικρι-
νά φιλελεύθερος, ο Holbach είναι κυρίως ριζοσπάστης και επιτίθεται μάλιστα
με δριμύτητα στην βασιλεία και στα αναπόφευκτα μειονεκτήματά της.
Στην θρησκεία, οι επικούρειοι δεν είναι λιγότερο νεωτεριστές. Είναι μάλιστα

παράξενο να βλέπουμε, σε όλη την ιστορία της επικούρειας θεωρίας, τους
εκπροσώπους της σε άμεση ή έμμεση εχθρότητα με την δεδομένη θρησκεία.
Το σύστημα του Hobbes είναι βασικά άθρησκο. Δεν ήταν η θέληση του πρί-
γκιπα που έρχεται να την διατηρήσει σε κάθε περίπτωση, η θρησκεία διέτρε-
χε μεγάλους κινδύνους. Ο  Hobbes επιτίθεται στα θαύματα, και, από άλλη
πλευρά, δεν δίνει στην θρησκεία άλλο «φυσικό σπόρο» από το φόβο, την
άγνοια και, με μια λέξη, «την έμφυτη κλίση στον άνθρωπο σε βιαστικά  συ-
μπεράσματα1». Ο ίδιος ο σεβάσμιος Gassendi, που ποτέ δεν έχασε τον με-
γάλο του σεβασμό για την θρησκεία της οποίας ήταν ιερέας, δεν έλεγε μι-
λώντας για τον δάσκαλό του τον Επίκουρο:  «Εάν ο Επίκουρος παραβρι-
σκόταν σε κάποιες θρησκευτικές τελετές της χώρας του που τις αποδοκίμαζε
τελείως στο βάθος της καρδιάς του, η συμπεριφορά του μέχρις ενός σημείου
είναι συγχωρητέα. Πράγματι, ήταν παρών σ’ αυτές, γιατί το πολιτικό δίκαιο

1 Λεβιαθάν, c. VI, 45. C. XII. Κλπ.

287



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

και η δημόσια τάξη το απαιτούσε από αυτόν: τις αποδοκίμαζε, επειδή τίποτα
δεν αναγκάζει την ψυχή του σοφού να σκέπτεται με τον τρόπο του αδαούς…
Ο ρόλος της φιλοσοφίας ήταν τότε να σκέπτονται όπως οι λίγοι, να μιλούν
και  να  πράττουν  με  το  πλήθος1».  Δεν  μας  εμποδίζει  να  πιστεύουμε  ότι
γράφοντας τις  γραμμές αυτές ο  Gassendi επέστρεφε στον εαυτό του και
σκεφτόταν για τον αιώνα του ότι και γι’ αυτόν του Επίκουρου.
Σε ότι αφορά τους επικούρειους του δεκάτου ογδόου αιώνα, αφαιρούν τε-

λείως το πέπλο. Ο La Mettrie, ο Helvetius, και ο Holbach επιτίθενται ανοιχτά
στην θρησκεία. Σε δεκατέσσερα μεγάλα κεφάλαια του Συστήματος της Φύ-
σης,  ο  Holbach, με θάρρος που πολλοί λίγοι  φιλόσοφοι είχαν μέχρι τότε,
προσπαθεί να ανατρέψει την ιδέα του Θεού σε όλες της τις μορφές. Ο δέκα-
τος όγδοος αιώνας, σε μεγάλο μέρος, στηρίζει την απιστία του στην επικού-
ρεια φιλοσοφία. Όπως βλέπουμε, οι μαθητές προχώρησαν πιο μακριά από
τον δάσκαλό, ίσως παρά πολύ μακριά, διότι δεν είδαν ότι, καθώς το θρη-
σκευτικό συναίσθημα υφίστατο στην πράξη,  θα έπρεπε να λογαριαστούν
μαζί του, ότι αντιπροσώπευε μια τάση, νόμιμη ή όχι, της ανθρώπινης φύσης,
και ότι η φιλοσοφία έπρεπε να αναζητήσει να την ικανοποιήσει σε κάποιο
μέτρο.
Συμπερασματικά, οι επικούρειες θεωρίες άσκησαν  αναμφισβήτητη επίδρα-

ση στην ανάπτυξη της ανθρώπινης σκέψης. Στις φυσικές επιστήμες, το κο-
σμολογικό σύστημα του Δημόκριτου και του Επίκουρου φαίνεται να θριαμ-
βεύει στις μέρες μας. Στις ηθικές και κοινωνικές επιστήμες, οι θεωρίες που
προέρχονται από την επικούρεια φιλοσοφία είναι επίσης πιο δυνατές όσο
ποτέ. Αυτή τη στιγμή μάλιστα η αγγλική σχολή εξύψωσε, εναντίον στον ανα-
νεωμένο από τον  Kant στωικισμό,  μια επικούρεια φιλοσοφία ανανεωμένη
από τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης.  Παλιές  ιδέες και   ριζωμένες
προκαταλήψεις από τις οποίες η επικούρεια φιλοσοφία συνέπραξε να απαλ-
λαγεί ο ηθικός τομέας!  Ομοίως, το είδαμε, στην σφαίρα της θρησκείας ο
Επίκουρος  εργάστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο φιλόσοφο της
αρχαιότητας να απελευθερώσει την ανθρώπινη σκέψη από την πίστη στο
θαυμαστό στο θαύμα και στην πρόνοια.  Πολύ πριν από την έλευση του χρι-
στιανισμού, είχε ήδη επιτεθεί στην  παγανιστική θρησκεία και την είχε κατα-

1 De vita et moribus Epicuri, IV, 4.
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στήσει αδύναμη. Ακόμα και στις μέρες μας το πνεύμα του γέρο- Επίκουρου,
σε συνδυασμό με νέες θεωρίες, εργάζεται και υποσκάπτει τον χριστιανισμό.
Ανάμεσα  στους  σημερινούς  ελεύθερους  στοχαστές,  πόσοι  αξίζουν  να
φέρουν το όνομα «επικούρειος» με το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας και οι
Ιουδαίοι αποκαλούσαν ήδη και τους ελεύθερους στοχαστές άλλων εποχών.
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Ο Επίκουρος  κατά τον Μεσαίωνα 

Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συμποσίου
Επικούρειας Φιλοσοφίας

 Η Επικούρεια φιλοσοφία, όπως γράφει ο Γάλλος φιλόσοφος του 19ου
αιώνα  Ζαν-Μαρί Γκυγιώ (Jean-Marie Guyau) στο έργο του “Η ηθική του
Επίκουρου”, ήταν το τελευταίο από τα φιλοσοφικά συστήματα που επέζη-
σαν ακόμα για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από την επικράτηση του χρι-
στιανισμού. Παρέτεινε την ύπαρξή της έως τετρακόσια χρόνια μετά τον Χρι-
στό. Την εποχή εκείνη φαίνεται να εξαφανίζεται τελείως.
 Έτσι, το βασικό  έργο του Επίκουρου καταστράφηκε, γράφει ο Γάλλος

ιστορικός Ζαν-Φρανσουά Καν (Jean–François Kahn),  και χρησιμοποίησαν
σπάνια μανία για να υλοποιήσουν το κάψιμο στην πυρά. Μια χιλιετία μετά
από αυτη την καταστροφή, έγινε δυνατό να ανασυγκροτηθεί η σκέψη του
φιλοσόφου μέσα από το καταπληκτικό ποίημα του Λουκρήτιου “Για τη φύση
των πραγμάτων”, που χρονολογείται τον 1ο π.χ. αιώνα, και την σύνθεση
που έκανε ο Διογένης Λαέρτιος για τις μεγάλες ιδεολογίες και θεωρίες της
αρχαιότητας τον 3ο μ.χ. αιώνα. 

Παρανόηση και εξαφάνιση του Επίκουρου κατά τον Μεσαίωνα
Για  περισσότερο  από  χίλια  διακόσια  χρόνια,  οι  ύποπτοι  για

«Επικουρισμό» δοκίμαζαν την πυρά, καθώς η Επικούρεια φιλοσοφία δεν
θύμιζε πλέον παρά την τέχνη μιας ακραίας ηδονιστικής και απολαυστικής
ζωής. Επικούρειος, άρα ηδονιστής. Λάτρης του οίνου, της καλοπέρασης,
της καλοφαγίας και των απολαύσεων. Αυτή είναι η  συνηθισμένη έννοια του
όρου τουλάχιστον για τους περισσότερους, από την αρχαιότητα μέχρι και
σήμερα. 
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Η ευτυχία των Επικούρειων, όπως την παρουσίαζαν στην Δύση ανά τους
αιώνες,  είναι  η  ευτυχία  της  κοιλιάς,  σε όλες  της  τις  καταστάσεις  και  τις
υπερβολές. Ολοκληρωτική παρανόηση. Επειδή η ευτυχία, σύμφωνα με την
φιλοσοφία  του  Επίκουρου,  βρίσκεται  στον  αντίποδα  της  αχαλίνωτης
απόλαυσης. Καμία σχέση με όργια, φαγοπότια, μεθοκόπια ή τεχνητούς πα-
ράδεισους. Αντίθετα, αυτή η φρόνιμη ευτυχία έχει εντυπωσιακή λιτότητα.
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Η καθιερωμένη ιστοριογραφία για τον Επίκουρο
Η αντίληψη που έχουμε για τον Επίκουρο κατά τον Μεσαίωνα, όπως την

παρουσιάζουν οι ιστορίες της φιλοσοφίας, παλαιότερες και σύγχρονες, είναι
ότι ο Επίκουρος και οι Επικούρειοι ήταν στην κυριολεξία απόντες από την
φιλοσοφική σκηνή, περιορισμένοι σε μύθους χωρίς πηγές, συμπεριλαμβα-
νόμενοι στους αιρετικούς ή στους οπαδούς κάθε ριζοσπαστικής  φιλοσοφί-
ας και αποστασίας, είτε υλιστικής ή απλά άπιστης. 
Δεν συγκρατεί, λοιπόν, κανείς γενικά από τον Μεσαίωνα παρά μόνο την

θέση που προορίζει ο Δάντης (Dante) για τον Επίκουρο και τους μαθητές
του στον έκτο κύκλο της Κολάσεως, μαζί με όλους τους αιρετικούς στην
“Θεία Κωμωδία” του. Τα πρώτα επικούρεια ξεπετάγματα θα ήταν το γεγο-
νός  του  Φραντσέσκο  Τζαμπαρέλλα  (Francesco  Zabarella),  του  πρώτου
που  αποκατέστησε  τον  Επίκουρο  στο  έργο  του  “Περί  Ευτυχίας”  (“De
felicitate”), και ακολούθησε από κοντά το έργο “Υπεράσπιση του Επίκου-
ρου”  (“Defensio  Epicuri”)  του  Κόσμα Ραϊμόντι  (Cosma Raimondi)  και  το
έργο “Περί Ηδονής” (“De Voluptate”) του Λορέντσο Βάλλα (Lorenzo Valla)
τις πρώτες δεκαετίες του 15ου αιώνα. 
Η ιστοριογραφία παλαιότερη αλλά και σύγχρονη κάνει αναφορά στις μαρ-

τυρίες του Κικέρωνα, του Σενέκα, του Πλούταρχου ή του Γαληνού και στα-
ματά συνήθως στον Διογένη Οινοανδέα  (3ος αιώνας), ενώ περνά κατευ-
θείαν στον Πιερ Γκασσαντί (Pierre Gassendi, 17ος αιώνας) χωρίς οποιαδή-
ποτε αναφορά στον Μεσαίωνα. Η έλλειψη αυτή οφείλεται στο κενό ιστοριο-
γραφίας τόσο παλαιότερης όσο και πρόσφατης σε ότι αφορά την περίοδο
του Μεσαίωνα, καθώς αυτή  είναι βαθιά επηρεασμένη από το φιλοσοφικό
έργο του Γκασσαντί. 
Πράγματι, ο Γκασσαντί στα μέσα του 17ου αιώνα παρουσιάζει την  απο-

κατάσταση του Επίκουρου σαν να ήταν ο πρώτος που ορθώθηκε ενάντια
στην λαϊκή γνώμη και στην γνώμη των σοφών, που θεμελιώθηκε στις συ-
κοφαντίες των Στωικών και των Πατέρων της Εκκλησίας. Δεν βρίσκει κανείς
ούτε μια λέξη για τον Μεσαίωνα στο έργο του. Θέλοντας να ξεριζώσει ένα
θρύλο, ο Γάλλος αναβιωτής της Επικούρειας φιλοσοφίας έδινε άθελά του
το υλικό για να δημιουργήσουν από αυτό ένα νέο θρύλο.
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Η πρόσφατη έρευνα για τον Επίκουρο κατά τον Μεσαίωνα 
Πρόσφατες μελέτες (Aurélien 2013) φαίνεται ότι ανατρέπουν  την επι-

κρατούσα αντίληψη για τον Επίκουρο κατά τον Μεσαίωνα, αφού παρου-
σιάζουν μια σειρά έργων διαφόρων συγγραφέων του 12ου αιώνα, αλλά και
του 13ου και 14ου αιώνα, που αναφέρονται στον Επίκουρο και στην φιλο-
σοφία του. 
Είναι σημαντικό κατ’ αρχήν να προσδιορίσουμε τις διαθέσιμες πηγές που

χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς αυτοί, επειδή : 
α) Η εκ νέου ανακάλυψη του έργου “Για την φύση των πραγμάτων του

Λουκρήτιου” από τον Poggio Bracciolini έγινε τo 1417 και τυπώθηκε πολύ
αργότερα.  

β) το 10ο βιβλίο του έργου “Βίοι και θεωρίες σημαντικών φιλοσόφων” του
Διογένη Λαέρτιου δεν μεταφράστηκε στα λατινικά παρά μόνο το 1433 από
τον Αμπρότζιο Τραβερσάρι (Ambrogio Traversari). Για την μετάφραση αυτή
εργάστηκε από το 1424 μέχρι το 1433. Το έργο κυκλοφόρησε ευρύτατα σε
χειρόγραφο και εκδόθηκε εκτυπωμένο στην Ρώμη το 1472 (το ελληνικό κεί-
μενο τυπώθηκε μόλις το 1533). Χειρόγραφο αυτής της μετάφρασης υπάρ-
χει σήμερα στην Βιβλιοθήκη Bodleian της Οξφόρδης. 
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 Έτσι, οι συγγραφείς του Μεσαίωνα, προσπαθώντας να υπογραμμίσουν
τα σημαντικά στοιχεία της σκέψης του Επίκουρου, μη διαθέτοντας άλλες
πηγές παραθέτουν αποσπάσματα βγαλμένα από τα έργα του Κικέρωνα,
του Σενέκα και των Πατέρων της Εκκλησίας. Το σύνολο  σχεδόν των φιλο-
σόφων και θεολόγων του Μεσαίωνα επέκριναν ανοικτά τον Επίκουρο και
τους μαθητές του και κανένας δεν είχε τολμήσει να επικαλεστεί ολόκληρη
την φιλοσοφία του Κήπου εκείνη την εποχή. 
Παρόλα αυτά, αρκετές  μαρτυρίες κάνουν να  εμφανισθεί μια άποψη όχι

κατηγορηματική. Από την άποψη αυτή, αρκετά κείμενα του 12ου, 13ου και
14ου αιώνα επαληθεύουν μια υπόθεση που έχει διατυπωθεί ότι  ο Μεσαίω-
νας γνώρισε δύο Επίκουρους, έναν ιστορικό, τον άλλο λαϊκό. 

Ambrogio Traversari
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Κείμενο του 12ου αιώνα για τον Επίκουρο 
Η υπόθεση ότι ο Μεσαίωνας γνώρισε έναν ιστορικό και έναν λαϊκό Επί-

κουρο είναι ιδιαίτερα εμφανής στο έργο “Policraticus” (Πολικρατικός) του
Ζαν ντε Σαλίσμπουρυ (Jean de Salisbury) από τον 12ο αιώνα. Ο ντε Σαλί-
σμπουρυ (1115-1180) υπήρξε φιλόσοφος, ιστορικός, πολιτικός, επίσκοπος,
φίλος και γραμματέας του αρχιεπισκόπου Τόμας Μπέκετ (Thomas Becket),
που δολοφονήθηκε από αυλικούς του βασιλέα της Αγγλίας και ανακηρύ-
χθηκε άγιος από τον Πάπα. 
Στο βιβλίο VIII, ο αυλικός της εποχής εμφανίζεται κατ’ επανάληψη ως χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα Επικούρειου, δηλαδή  αυτού που απεικονίζει με
την συμπεριφορά του κάποιες από τις μορφές της Επικούρειας φιλοσοφίας
που έχουν παρανοηθεί, κυρίως  τον εγωισμό, την επιδίωξη τιμών, πλούτου
και γενικώς αγαθών που οδηγούν τελικά στην άρνηση της πίστης. Εντού-
τοις, ο ίδιος ο Επίκουρος δεν είναι ποτέ ο στόχος των επιθέσεων του ντε
Σαλίσμπουρυ. Βέβαια, ξαναβρίσκουμε στα γραπτά του κάποιες από τις πα-
ραδοσιακές  επιθέσεις  ενάντια  στον  Επίκουρο,  κυρίως στην  άρνηση της
Θείας Πρόνοιας, στην ιδέα ενός κόσμου που διέπεται από το τυχαίο και την
τυχαία ένωση των ατόμων. 
Μια χριστιανική νέα ανάγνωση της φιλοσοφίας του Επίκουρου είναι δυνα-

τή κατά τον ντε Σαλίσμπουρυ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνει κανείς
την ίδια γκάφα με τους Επικούρειους. Η  αληθινή ευχαρίστηση  πρέπει λοι-
πόν να θεωρείται ως ευχαρίστηση του πνεύματος και όχι του σώματος, η
πιο προχωρημένη μορφή της οποίας συνίσταται στην ενατένιση του Θεού.
Για να επιτύχει κανείς την ευτυχία, πρέπει, σύμφωνα με τον ντε Σαλίσμπου-
ρυ,  να υποτάξει  την σάρκα στο πνεύμα,  υποταγή που δεν είναι  δυνατή
παρά μόνο με την ελπίδα μιας μέλλουσας ζωής. Μόνο αυτός ο νέος ορι-
σμός θα έδινε νόημα στην επικούρεια προσταγή να μην φοβάται κανείς τον
θάνατο. Ο ντε Σαλίσμπουρυ θεωρεί λοιπόν την ηθική φιλοσοφία του Επί-
κουρου ως μια ανοικτή φιλοσοφία που μπορεί να επιδέχεται πολυάριθμες
ερμηνείες, κυρίως χριστιανικές.
Σ’ αυτή την πλαστικότητα  των επικούρειων θέσεων βρίσκεται η αιτία της

διαστρέβλωσης των θέσεων του Κήπου από αυτούς που τους ονομάζουν
«Επικούρειους». Με αυτό τον τρόπο ο Ζαν ντε Σαλίσμπουρυ ερμηνεύει τον
μηχανισμό που οδηγεί στο να μεταμορφώνει κανείς μια  φιλοσοφική θεωρία

295



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

και να  προτείνει από αυτήν μια μυθική έκδοση. Από έναν σωστό ορισμό,
αλλά  υπερβολικά  γενικό,  μπορεί  κανείς  να  εξάγει  από  την  επικούρεια
σκέψη το απόφθεγμα για μια ζωή ακολασίας. Γράφει χαρακτηριστικά:
“Δεν οργανώνω σκευωρία ενάντια στην γνώμη που προσδιορίζει την ευ-

τυχία ως  μια κατάσταση πάντοτε ευχάριστη και γαλήνια μιας ήρεμης ζωής,
αλλά εκτιμώ ότι δυσφημίστηκε από κακή ερμηνεία και ακόλαστη εφαρμογή,
σε τέτοιο βαθμό που στην πραγματικότητα, παρότι υπήρχαν πολλοί Επι-
κούρειοι, με άλλα λόγια επιπόλαιοι μαθητές της ηδονής, λίγοι καυχιόνται γι
αυτό το όνομα. Επειδή κοκκινίζουν από ντροπή να αποκαλούνται αυτό που
είναι και να προσπαθούν να κρύψουν την δική τους αισχρότητα κάτω από
το όνομα κάποιου άλλου, μην επιθυμώντας τόσο να είναι καλοί όσο να φαί-
νονται καλοί”.
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  Το κοσμητικό «Επικούρειος» κατείχε λοιπόν ήδη τον 12ο αιώνα την λαϊκή
έννοια που γνωρίζουμε, γι' αυτό και μπορούσε ήδη να χρησιμεύσει σαν ο
πιο σύντομος δρόμος για να υποδηλώσει τους πιο ακόλαστους της μεσαιω-
νικής κοινωνίας. Για να απεικονίσει αυτό το χάσμα ανάμεσα στην ιστορική
μορφή του Επίκουρου και αυτών τους οποίους χυδαία ονομάζουν Επικού-
ρειους, ο ντε Σαλίσμπουρυ υπενθυμίζει κάποια από τα λόγια του Σενέκα,
του Κικέρωνα ή του Ιερώνυμου πάνω στα σοφά λόγια του Επίκουρου. Όχι
μόνο, ο επικούρειος ορισμός του υπέρτατου αγαθού φαίνεται αποδεκτός
στον χριστιανό συγγραφέα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τον μεταμορ-
φώσουν σε μια ξέφρενη αναζήτηση σωματικών ηδονών, αλλά τα ήθη του
Επίκουρου μαρτυρούν ότι άσκησε μια σοφία άλλη από αυτήν που του απο-
δίδει το πλήθος. Η σοφία του Επίκουρου και η ηθική του κατά τον ντε Σαλί-
σμπουρυ θα ήσαν λοιπόν συμβατές με την χριστιανική φιλοσοφία, “παρά
τα λάθη του που αφορούν την αδιαφορία των Θεών και την θνητότητα της
ψυχής”.

Κείμενα του 13ου και του 14ου αιώνα για τον Επίκουρο 
Θα παραθέσουμε στην συνέχεια  έργα που αφορούν την φιλοσοφία του

Επίκουρου, γραμμένα τον 13ο  και τον 14ο αιώνα.
 Ο Ελινάντ ντε Φρουαμόντ (Hélinand de Froidmont, 1160- πιθανόν 1237),

μοναχός  του  Αββαΐου  του  Φρουαμόντ,  μεσαιωνικός  ποιητής,  χρονικο-
γράφος και εκκλησιαστικός συγγραφέας, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος που
συγκέντρωσε το  αναγκαίο  υλικό  για  την  συγγραφή μιας  βιογραφίας  του
Επίκουρου στο βιβλίο “Χρονικόν 18: Περί της ηθικής και του φιλοσοφικού
βίου” (“Chronicon 18: De moribus et vita philosophorum”) περί το 1223.
Επιπλέον, ο Επίκουρος αναφερόταν και  σε άλλα έργα σχετικά με βίους φι-
λοσόφων, όπως το “Compendiloquium de vitis  illustrium philosophorum”
(μετά το 1250) του Ζαν ντε Γκαλ  (Jean de Galles, πέθανε το 1295), ενός
Ουαλού φραγκισκανού φιλοσόφου και θεολόγου, και το “De viris illustribus”
(1300-1340) του Τζοβάννι Κολόννα (Giovanni Colonna, 1295-1348), ενός
Ρωμαιοκαθολικού Καρδιναλίου που ανήκε στην περίφημη οικογένεια των
Colonna με σημαντική παρουσία στην ιστορία της Ιταλίας. 
Άλλα κείμενα με βίους φιλοσόφων στα οποία αναφέρεται ο Επίκουρος πε-

ριλαμβάνουν: 
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1.  Vincent  de  Beauvais  (1190-1264,  Δομινικανός  μοναχός)  “Speculum
historicale” (1256- 59).
2. Ανωνύμου “Fiori e vita di filosofi e d’altri savi e d’imperadori” (1265-

1300).
3.  Burley  Walter (1275-1344, από τους πλέον σημαντικούς φιλοσόφους

του 14ου αιώνα τόσο στην Αγγλία όσο και στην Γαλλία) “De vita et moribus
philosophorum”.
4. Pseudo-Walter Burley “Liber de vita et moribus philosophorum” (αρχές

του 14ου αιώνα). Έργο γραμμένο από ανώνυμο ιταλό που αποδιδόταν για
μεγάλο χρονικό διάστημα στον Walter Burley.
5. Benzo d’ Alessandria (από τους πρώτους ουμανιστές) “De moribus et

vita philosophorum” (1320).

Vincent de Beauvais
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Όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά προσαρμογές αυτών που βρίσκουμε
στα κείμενα του ντε Φρουαμόντ. Βρίσκουμε πάντοτε σ’ αυτά τα ίδια μέρη,
μερικές φορές οργανωμένα με διαφορετική σειρά. Τα μέρη αυτά είναι μια
σύντομη βιογραφική σημείωση, ένα απάνθισμα παραθέσεων βγαλμένων
από τα έργα του Κικέρωνα, του Σενέκα, του Τερτυλλιανού, του Λακτάντιου,
του Αμβρόσιου, του Ιερώνυμου, του Αυγουστίνου και του Βοήθιου, ο σκο-
πός  των  οποίων  είναι  να  υπογραμμίσουν  τα  σημαντικά  στοιχεία  της
σκέψης του Επίκουρου.
Μόνο η έκδοση του Ανωνύμου στην λαϊκή ιταλική γλώσσα του τέλους του

13ου αιώνα απαλείφει κάθε κριτική για τον Επίκουρο. Τα υπόλοιπα κείμενα
μοιράζονται την άποψη του ντε Φρουαμόντ και αναφέρουν τρία λάθη που
έκανε ο Επίκουρος σύμφωνα με την χριστιανική οπτική: 1) ο Επίκουρος
αρνείται την Θεία Πρόνοια, 2) είπε ότι η ηδονή είναι το υπέρτατο αγαθό, 3)
βεβαίωσε ότι η ψυχή είναι θνητή. Ο Κολόννα προσθέτει και ένα τέταρτο
λάθος, την αιωνιότητα του κόσμου. Ανάλογα με την σειρά έκθεσης που δια-
λέγουν και ανάλογα εάν τονίζεται η σοφία ή τα λάθη, καταλήγουν σε ένα
πορτραίτο του Επίκουρου  διαφορετικό ανάλογα με την έκδοση. 

Ο Ελινάντ ντε Φρουαμόντ για τον Επίκουρο
Τα  κείμενα του Ελινάντ ντε Φρουαμόντ (όπως και όλα αυτά που εμπνέο-

νται από αυτόν) είναι σχεδόν εξολοκλήρου αφιερωμένο  στην ηθική διδα-
σκαλεία του Επίκουρου. Αυτά τα κείμενα λένε, επικαλούμενα τον Άγιο Ιε-
ρώνυμο και τον Βοήθιο, ότι ο Επίκουρος είπε πολύ ωραία πράγματα, αν
και δεν είχε σπουδάσει φιλολογία ή την τέχνη της φιλονικίας. Τα επιχειρή-
ματά του Επίκουρου για την ηδονή, την εγκράτεια και την ελευθερία  επαι-
νούνται  ρητά. 
Επιπλέον, αναφέρεται μια επιλογή από είκοσι έξι επικούρεια αποφθέγμα-

τα βγαλμένα από το “Epistulae ad Lucilium”  και το “Beneficiis” του Σενέκα.
Ο σκοπός μιας τέτοιας συλλογής από τα πιο ωραία αυτά αποφθέγματα εί-
ναι  να κάνει να βγει, παρά τα λάθη του, η σοφία του παγανιστή φιλοσόφου
και η συμβατότητά της με αυτή του χριστιανού φιλοσόφου της εποχής. Τί-
ποτα δεν δείχνει καθαρά ότι αυτά τα αποφθέγματα είναι τυπικά επικούρεια,
εάν εξαιρεθεί ίσως αυτό που επιμένει για μια ζωή στο παρόν. Θα μπορού-
σαν εξίσου καλά να είναι στωικά, περισσότερο επειδή δεν κάνουν τίποτα
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άλλο από το να εξυμνούν την εγκράτεια, κυρίως  στην αναζήτηση των υλι-
κών αγαθών, την εγκράτεια στα πάθη και συνολικά σε κάθε τι που μπορεί
να οδηγήσει στην αρετή. 
Το κείμενο του ντε Φρουαμόντ τελειώνει, παρά τον επαινετικό τόνο του

συνόλου, με μια επικριτική σημείωση αφιερωμένη στα φιλοσοφικά και θεο-
λογικά λάθη του Επίκουρου: “Περισσότερο από όλους τους άλλους φιλο-
σόφους, ο Επίκουρος έκανε λάθος σε πολλά θέματα.  Πράγματι υποστήρι-
ζε ότι ο Θεός δεν ασχολείται με τα ανθρώπινα, ότι είναι αδιάφορος και μένει
αδρανής. Βεβαίωσε επίσης ότι η ηδονή είναι το υπέρτατο αγαθό και ότι οι
ψυχές χάνονται με το σώμα”. 
Το κείμενο του ντε Φρουαμόντ, κατά συνέπεια, αφήνει στον αναγνώστη

την εντύπωση ότι ο ιδρυτής του Κήπου ήταν χωρίς  αμφιβολία  μεγάλος σο-
φός,  ο οποίος σίγουρα έκανε κάποια επιλήψιμα φιλοσοφικά λάθη,  αλλά
που είναι εύκολο να διορθωθούν χωρίς να αγγίξουν τις ίδιες τις βασικές αρ-
χές της σοφίας του. Αφαιρώντας αυτά τα λάθη της, η επικούρεια σκέψη δεν
γίνεται μόνο συμβατή με την χριστιανική σοφία, αλλά επίσης και με κάποιο
ιδεώδες μοναστικής ζωής, το οποίο έχει στωική προέλευση.

Ο Ζαν ντε Γκαλ για τον Επίκουρο
Ο Ζαν ντε Γκαλ (Jean de Galles) ήταν ο έκτος λέκτορας στο φραγκισκανό

μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης λίγο μετά το 1256 και μέχρι το
1262. Στην συνέχεια έφυγε για το Παρίσι  και έγινε καθηγητής θεολογίας το
1281-1283.  Το  έργο  του  “Compendiloquium  de  vitis  illustrium
philosophorum et  de Dictis moralibus eorundem”,  που περιλαμβάνει  την
ζωή του Επίκουρου, γράφτηκε πιθανόν στο Παρίσι την δεκαετία του 1270.
Το κεφάλαιο “De Epycuro et variis eius dictis atque sententiis” τοποθετεί-

ται κατευθείαν στην ηθική ανάλυση και μάλιστα δεν φροντίζει να υπενθυμί-
σει τα θεολογικά λάθη του Επίκουρου. Εξάλλου, ο Ζαν ντε Γκαλ δεν φαίνε-
ται να ενδιαφέρεται τόσο για τον  ίδιο τον Επίκουρο όσο για τους Επικού-
ρειους, στους οποίους αποδίδει δύο θεμελιώδεις θέσεις που αφορούν στο
θέμα του υπέρτατου αγαθού. Αρχίζει με το να υπενθυμίσει ότι για τον Επί-
κουρο το μέγιστο αγαθό βρίσκεται στην ηδονή (voluptas), αλλά προσθέτει
ότι  θα  υπήρχαν δύο τύποι  αγαθού για  να  φτάσει  κανείς  στην  ηδονή:  η
απουσία  πόνου για  το  σώμα και  η  απουσία  ταραχής για  την  ψυχή.  Το
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ερώτημα που θέτει ο ντε Γκαλ είναι να μάθει μήπως ο Επίκουρος και οι
Επικούρειοι έχουν ευνοήσει τις ηδονές του σώματος σε βάρος της ηρεμίας
της ψυχής. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήταν πλέον δυνατή η ερμηνεία
που προτείνεται από τον ντε Σαλίσμπουρυ, ότι η αληθινή επικούρεια ευχα-
ρίστηση πρέπει λοιπόν να θεωρείται ως ευχαρίστηση του πνεύματος και
όχι του σώματος.
Η στρατηγική του ντε Γκαλ συνίσταται στο να δείξει το διφορούμενο του

Επίκουρου μέσα από ένα παιχνίδι παραθεμάτων που τείνει να δείξει  ότι ο
φιλόσοφος ευνοούσε άλλοτε τις σωματικές ηδονές και άλλοτε την εγκράτεια
και τα αγαθά του πνεύματος. Η επιλογή κατά κάποιο τρόπο θα αφηνόταν
στον Επικούρειο να διαλέξει το υπέρτατο αγαθό του.
Ο ντε Γκαλ είναι κατά συνέπεια λιγότερο κριτικός απέναντι στην επικού-

ρεια ηθική, αλλά δεν επιμένει τελικά πραγματικά στην κατεύθυνση του ντε
Σαλίσμπουρυ ή σε αυτήν των πιο πικρόχολων κριτικών για τον Επίκουρο.
Αρκείται να φανερώσει κάποια κενά κατά την γνώμη του στην θεωρία του
Επίκουρου,  αφήνοντας  έτσι  ανοικτό  τον  απαιτούμενο χώρο για  την  συ-
γκρότηση της μορφής του Επικούρειου όπως την ξέρουμε ακόμα και σήμε-
ρα. Κατά τον ντε Γκαλ Επίκουρος δεν είναι ίσως πάντοτε λογικός και οι μα-
θητές του έχουν επιλέξει για να ακολουθήσουν τον πιο εύκολο δρόμο, δη-
λαδή τον δρόμο της σωματικής ηδονής. 

Ο Τζιοβάννι Κολόννα για τον Επίκουρο
Ο Τζιοβάννι Κολόννα (Giovanni Colonna) δεν υπογραμμίζει μόνο την δυ-

νατότητα διπλής ανάγνωσης της ηδονής στο Επίκουρο, αλλά επιμένει στην
πολύ μεγαλύτερη  ελαστικότητα της ηθικής του, κάτι που θα τον έφερνε κο-
ντά στους σοφιστές. Αντίθετα με τον Ζαν ντε Σαλίσμπουρυ, ο δομινικανός
εννοεί να αποδείξει ότι οι λαϊκοί Επικούρειοι μπορούν κάλλιστα να διεκδική-
σουν την κληρονομιά του Επίκουρου, καθώς η διδασκαλία του δικαιολογεί
όλα τα δυνατά είδη ζωής, ακόμα και αυτά που φαίνονται αντιφατικά μεταξύ
τους. Επιπλέον φαίνεται να εγκωμιάζει την επιστροφή σε μια στωική θε-
ώρηση των αρετών ενάντια στον ηδονισμό. 
Παρότι ο τόνος του είναι πολύ περισσότερο κριτικός από τους προηγούμε-

νους, ο Τζιοβάννι Κολόννα καταλήγει να αναφέρει κάποια από τα πιο όμορ-
φα λόγια του Επίκουρου, όπως τα αναφέρουν ο Ιερώνυμος και ο Σενέκας.
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Ξαναβρίσκουμε λοιπόν τα ίδια στοιχεία, όπως και στις άλλες βιογραφίες. Ο
Κολόννα υποστηρίζει ότι ο Επίκουρος έχει επαινέσει την αξία της λιτότητας,
όπως αναφέρει ο Ιερώνυμος, και έγραψε ωραία πράγματα, αν και δεν είχε
φιλολογική συγκρότηση, όπως λέει ο Σενέκας.

Συμπεράσματα
 Είναι  εμφανές ότι από τον 12ο μέχρι τον 14ο αιώνα δεν είναι σπάνιο να

βρει κανείς ένα μάλλον θετικό πορτραίτο του Επίκουρου, τουλάχιστον σε
ότι αφορά τα ήθη του και την διδασκαλία του, που αφορά την πρακτική σο-
φία.  Δεν βρίσκει  κανείς ούτε  ίχνος  ύβρεως ή αισχρότητας.  Κατά γενικό
τρόπο, η μεσαιωνική κριτική διακρίνει δύο κατηγορίες Επικούρειων: αυτούς
που ακολουθούν την διδασκαλία του Δασκάλου  και πέφτουν στα ίδια λάθη,
δηλαδή τους αιρετικούς, και αυτούς που έχουν παρανοήσει αυτή την διδα-
σκαλία και έχουν παραγάγει  από αυτήν δικαιολογίες για τις καταχρήσεις
τους, δηλαδή τους οπαδούς του λαϊκού  ηδονισμού. Εκτός από τον Κολόν-
να, που αρνείται να κάνει μια τέτοια διάκριση, φαίνεται ότι οι περισσότεροι
από  τους   συγγραφείς  των   κειμένων  που  αναφέραμε  πιο  πάνω  βε-
βαιώνουν  διάσταση  ανάμεσα  στην  φιλοσοφία  και  την  λαϊκή  εικόνα  την
οποία αποδίδουν στους μαθητές του. 
Κατά συνέπεια,  το έργο του ντε  Σαλίσμπουρυ,  όπως και  των χρονικο-

γράφων και βιογράφων, δεν μπορεί να θεωρείται ενιαία αντίληψη. Η εργα-
σία της συρραφής για την ζωή και τα ήθη του Επίκουρου έδωσε διαφορετι-
κά αποτελέσματα ανάλογα με το πορτρέτο που ήθελαν να προβάλουν γι ‘
αυτόν. Αλλά, σπάνια η εικόνα του Επίκουρου είναι τόσο σκοτεινή όσο θα
ήθελαν να μάς κάνουν να πιστέψουμε. 
Από αυτή την άποψη διαπιστώνουμε ότι  το  μεσαιωνικό πορτραίτο  του

Επίκουρου δεν είναι πιο σκοτεινό από αυτό του Γκασσαντί και είναι πολύ
λιγότερο από αυτό του Διογένη Λαέρτιου. Κυρίως είναι η  διαθεσιμότητα και
η χρήση των αρχαίων πηγών που φαίνεται να διακρίνουν την εποχή του
Μεσαίωνα. Oι   συγγραφείς του Μεσαίωνα που έκαναν συρραφή πληροφο-
ριών, και καθώς δεν   είχαν πρόσβαση στα κείμενα του Διογένη Λαέρτιου,
κατόρθωσαν να βρουν σε κάποιους Στωικούς και κάποιους Πατέρες της
Εκκλησίας αρκετό υλικό για να παρουσιάσουν στους συγχρόνους τους τον
Επίκουρο και τη φιλοσοφία του Κήπου στον βαθμό που την αντιλαμβάνο-

302



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

νταν.
Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των φιλοσόφων και θεολόγων του Με-

σαίωνα έκανε κριτική στον Επίκουρο για τα λάθη του σύμφωνα με την χρι-
στιανική οπτική, δεν συμφωνούν όλοι για την σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα
λάθη και σε εκείνα, άλλου είδους, τα οποία αποδίδουν στους Επικούρειους.
Καταλήγοντας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διαφεύγει της προσο-

χής  μας ότι,  παρά την  τρομοκρατία  της  πυράς και  του  αφορισμού που
έπληξε  τους  περιστασιακούς  συνεχιστές  της  Επικούρειας  φιλοσοφίας,
παρά την  διαστρέβλωση  βασικών αρχών της και παρά την προσπάθεια
εκχριστιανισμού της, όπως γράφει ο Ζαν-Φρανσουά Καν (Jean–François
Kahn),  η  κριτική  σκέψη του  Επίκουρου  δεν  σταμάτησε,  με  τρόπο υπο-
βόσκοντα, να ανατρέπει εκ των έσω τον ιδεολογικό ολοκληρωτισμό –αυτή
την εμφανιζόμενη ως μοναδική αληθινή σκέψη-  που μέχρι τον 18ο αιώνα
τουλάχιστον στην Δύση θα επιβάλει ή θα προσπαθήσει να επιβάλει στην
φιλοσοφία τον σκληρό της νόμο.
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Πιερ Γκασσαντί, 
ο αναβιωτής της Επικούρειας φιλοσοφίας

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Εισαγωγή
Ως αντιμαρτύρηση στην ανιστόρητη άποψη των πεσσιμιστών ότι «ένα άτο-

μο δεν μπορεί να αλλάξει την ροή της ανθρώπινης ιστορίας» ένας αντικειμε-
νικός παρατηρητής θα μπορούσε να αναφέρει το παράδειγμα του Γάλλου
φιλοσόφου, επιστήμονα και ιερέα Πιερ Γκασσαντί. 
Ο άνθρωπος αυτός  έκανε μια  ιστορική φιλοσοφική παρέκκλιση τον 17ο

αιώνα προκαλώντας μια θεαματική πολιτιστική μεταστροφή, που οδήγησε
στον Διαφωτισμό και στην Επιστήμη της σύγχρονης εποχής.
Ο Γάλλος φιλόσοφος και ιερέας ήταν ο άνθρωπος που συγκέντρωσε στο

πρόσωπό του όλες τις διαφορετικές τάσεις της Επικούρειας φιλοσοφίας που
υπήρχαν στην εποχή του και αντιλήφθηκε την υπεροχή αυτής της φιλοσοφί-
ας στην επιστημονική εξήγηση του Κόσμου έναντι της επικρατούσας θεο-
κρατικής κοσμοθεωρίας. Αποφάσισε να αναδείξει την φιλοσοφία του Επίκου-
ρου εναρμονίζοντάς την με τα κύρια δόγματα του Χριστιανισμού, όπως είχαν
κάνει  με  τον  Πλατωνισμό  οι  Καππαδόκες  Βασίλειος  Καισαρείας  και  Γρη-
γόριος Ναζιανζηνός τον 4ο αιώνα και με τον Αριστοτελισμό ο Ιταλός Θωμάς
Ακινάτης τον 13ο αιώνα. 
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Ο Γκασσαντί αφιέρωσε πολλά
χρόνια στην έρευνα αρκετών βι-
βλιοθηκών  και  στην  αποκα-
τάσταση  πολλών  χειρογράφων
για να καταφέρει να συναρμολο-
γήσει το δέκατο βιβλίο του Διο-
γένη  Λαέρτιου  «Βίοι  φιλο-
σόφων», που περιείχε τον βίο,
την  φιλοσοφία,  τρεις  επιστολές
και τις Κύριες Δόξες του Επίκου-
ρου. Η φιλολογική επιμέλεια των
κειμένων  αυτών,  καθώς  και  η
μετάφρασή τους από τα ελληνι-
κά στα λατινικά μαζί με τον σχο-
λιασμό  τους  αποτελεί  το  έργο
ζωής του μεγάλου Γάλλου φιλο-
σόφου.   

Ο αντιεπικούρειος Μεσαίωνας 
Η κυρίαρχη φιλοσοφία του Μεσαίωνα (περίπου 400-1400) στην Ανατολική

και την Δυτική Ευρώπη ήταν ο χριστιανικός Νεοπλατωνισμός, ενώ από τον
13ο αιώνα στην Δύση κυριάρχησε ο Σχολαστικισμός, δηλαδή ο χριστιανο-
πλατωνικός Αριστοτελισμός. Στα κύρια χαρακτηριστικά της χιλιετίας της με-
σαιωνικής βαρβαρότητας περιλαμβάνονται η ολιγαρχία, η αμάθεια, η δεισι-
δαιμονία και οι άδικες ύβρεις κατά του Επίκουρου. Οι ύβρεις αυτές περιλάμ-
βαναν τις άδικες κατηγορίες της «ανόητης αθεΐας» και της «κτηνώδους φιλη-
δονίας».  Χαρακτηριστική  είναι  η  μαρτυρία  του  μεσαιωνικού  Λεξικού  του
Σουΐδα, όπου κατονομάζεται ο μέγιστος των φιλοσόφων Επίκουρος με τα
υβριστικά επίθετα «χλούνης» (κακούργος που κυλιέται στην χλόη) και «γύν-
νις» (μαλθακός). 
Κατά την διάρκεια της χιλιετούς βαρβαρότητας υπήρξαν ελάχιστες μεμονω-

μένες προσπάθειες να διατυπωθούν επικούρειες απόψεις. Για παράδειγμα,
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ο Γάλλος φιλόσοφος και θεολόγος Νικόλαος της Ωτρκούρ (1299-1369) υπο-
στήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από αδιαίρετα άτομα και υπάρχει αιώνια. Ο
Νικόλαος καταδικάστηκε από την Ιερά Εξέταση ως αιρετικός,  εκδιώχθηκε
από το Πανεπιστήμιο στο οποίο δίδασκε και υποχρεώθηκε να κάψει τα γρα-
πτά του δημοσίως.   

Η ανακάλυψη του Λουκρήτιου και η Αναγέννηση
Η πρώτη αχτίδα φωτός μέσα στο σκότος του Μεσαίωνα φάνηκε το 1417

όταν ο Ιταλός Πότζιο Μπρατσιολίνι (Poggio Bracciolini) ανακάλυψε σε ένα
μοναστήρι της Βαυαρίας το μεγαλειώδες ποίημα του Ρωμαίου Επικούρειου
Λουκρήτιου “De rerum natura” («Περί της φύσεως των πραγμάτων»), που
αποτελούσε σε έμμετρη μορφή το έργο «Περί φύσεως» του Επίκουρου. Με
την επίδραση του Λουκρήτιου, κάποιοι έμφρονες μορφωμένοι άρχισαν να
αλλάζουν γνώμη για την Επικούρεια φιλοσοφία δημιουργώντας σταδιακά την
Αναγέννηση, τα σπέρματα της οποίας είχαν ήδη τεθεί πριν από μισό αιώνα
από τους πρώτους Ιταλούς Ουμανιστές Πετράρχη και Βοκκάκιο. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στις ουμανιστικές απόψεις του Πετράρχη μεγάλη συμβολή είχε
η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας από τον Αριστοτελικό
Έλληνα Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την αυτοκρατο-
ρία  της Κωνσταντινούπολης μετά από διαμάχη του με τους Πλατωνικούς
Ησυχαστές.
Ο  πρώτος  Ουμανιστής  που  τόλμησε  να  υποστηρίξει  τις  ηδονιστικές

απόψεις  του  Επίκουρου  ήταν  ο  Ιταλός  Λορέντζο  Βάλλα  το  1431  με  τον
διάλογό του “De voluptate” («Περί ηδονής»). Στον διάλογο αυτό ο Βάλλα κα-
τέκρινε τον Στωικισμό που καταδίκαζε τα συναισθήματα και υποστήριξε τις
επικούρειες  απόψεις  ότι  ο  ενάρετος  φρόνιμος  άνθρωπος ζει  ηδονικά  και
ατάραχα,  δηλαδή  ευδαιμονικά.  Αργότερα,  σε  άλλα  κείμενά  του  ο  Βάλλα
απέδειξε με φιλολογικούς όρους ότι ορισμένα διάσημα χριστιανικά έγγραφα
ήταν πλαστά,  αφού η γλώσσα στην οποία  ήταν γραμμένα περιελάμβανε
αναχρονιστικές εκφράσεις του Μεσαίωνα. Μεταξύ αυτών των πλαστών εγ-
γράφων  ήταν  το  περίφημο  λατινικό  κείμενο  της  «Δωρεάς  του
Κωνσταντίνου», στο οποίο ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος υποτίθεται ότι είχε
δωρίσει όλη την Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στον Πάπα Συλβέστρο Α΄ και
τους διαδόχους του ποντίφηκες της Καθολικής Εκκλησίας, καθώς και η περί-
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φημη ελληνόγλωσση αλληλογραφία του Ιησού με τον Σύρο βασιλέα Άβγαρο,
που συνδεόταν με την υποτιθέμενη  εικονογράφηση της μορφής του Χρι-
στού στο «Ιερό Μανδήλιο». Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την υποτιθέμενη
«αχειροποίητη» μορφή του Ιησού βασίστηκαν αργότερα όλες οι εικόνες του
στην  Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Το μεγαλειώδες έργο του Λουκρήτιου «Περί της φύσεως των πραγμάτων»

κυκλοφόρησε σε περισσότερα από πενήντα χειρόγραφα αντίγραφα και πε-
ρισσότερες από τριάντα εκδόσεις από την ανακάλυψή του έως το 1600. Η
επίδραση του Επικούρειου φιλοσόφου-ποιητή στην Αναγέννηση ήταν σημα-
ντική παρά το γεγονός ότι δεν είναι ευρύτατα γνωστή. Οι δύο διασημότεροι
αναγεννησιακοί  πίνακες  του  Σάντρο  Μποτιτσέλλι,  η  «Αφροδίτη»  και  η
«Άνοιξη», είναι εμπνευσμένοι από το επικούρειο ποίημα του Λουκρήτιου. Ο
πρώτος πίνακας αποτελεί αναφορά στην εισαγωγή του βιβλίου Ι του ποιήμα-
τος, που περιλαμβάνει τον ύμνο στην θεϊκή προσωποποίηση της ηδονής,
την θεά Αφροδίτη. Ο δεύτερος πίνακας του Μποτιτσέλλι αναπαριστά πιστά
την περιγραφή του ερχομού της Άνοιξης στο βιβλίο  V, όπου ο Λουκρήτιος
αναφέρει τον Ζέφυρο, την Χλωρίδα (Fauna), την Αφροδίτη και τον φτερωτό
προάγγελό της,  τον Έρωτα («Περί  της φύσεως των πραγμάτων»  V 737-
740). 
Ανάμεσα στα λιγότερο γνωστά έργα του Μποτιτσέλλι αξίζει να αναφερθούν

«η συκοφαντία  του Απελλή»,  που αποτελεί  απεικόνιση μιας ιστορίας του
Επικούρειου συγγραφέα Λουκιανού, και η προσωπογραφία ενός σύγχρονού
του  Έλληνα  Ουμανιστή,  του  Μιχαήλ  Μάρουλλου  Ταρχανιώτη.  Ο  Ταρχα-
νιώτης ήταν ένθερμος οπαδός του Λουκρήτιου και είχε εμπνευστεί από αυ-
τόν το ποίημα «Φυσικοί Ύμνοι» το 1497.       
Όμως,  για  δύο και  πλέον αιώνες  οι  περισσότεροι  Ουμανιστές  διάβαζαν

Λουκρήτιο από θαυμασμό στην σαγηνευτική ποίηση και στα όμορφα λατινι-
κά του. Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι στα περιθώρια των σελίδων των
αντιγράφων του ποιήματος υπάρχουν κυρίως φιλολογικές σημειώσεις, ενώ
λιγότερο από το ένα δέκατο των ιδιόχειρων σημειώσεων αφορούν είτε την
Φυσική είτε την Ηθική της Επικούρειας φιλοσοφίας. Μπορεί η μεγάλη διάδο-
ση του βιβλίου του Λουκρήτιου να οφειλόταν κυρίως στην όμορφη ποίησή
του, αλλά οι φιλοσοφικές ιδέες του επηρέασαν και μερικούς διανοούμενους.
Αυτοί ανήκαν σε τέσσερις κατηγορίες: 
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α)  κάποιοι  φωτισμένοι  Χριστιανοί  Ουμανιστές,  που  αναγνώρισαν  κοινά
στοιχεία στην Ηθική του Επίκουρου και του Ιησού, όπως η ελεύθερη βούλη-
ση και η προώθηση της φιλίας/αγάπης μεταξύ των ανθρώπων (όπως ο Ιτα-
λός Βάλλα, ο Άγγλος Μορ, ο Ολλανδός Έρασμος και ο Γάλλος Μονταίνι), 
β)  κάποιοι  Αλχημιστές,  που  αντιλήφθηκαν  ότι  η  επικούρεια  θεωρία  των

ατόμων εξηγούσε πολύ καλύτερα τις παρατηρήσεις τους από ό,τι η επικρα-
τούσα τότε θεωρία των τεσσάρων στοιχείων νερό, γη, αέρας, φωτιά (όπως ο
Ολλανδός Μπέικμαν και ο Γερμανός Σέννερτ), 
γ)  κάποιοι  Αστρονόμοι,  που  δέχονταν  την  πολλαπλότητα  των  κόσμων

όπως πρέσβευε ο Επίκουρος και δεν αποδέχονταν την ύπαρξη ενός μοναδι-
κού κόσμου που υποστήριζε ο Αριστοτέλης και ο Χριστιανισμός (όπως οι
Ιταλοί Μπρούνο και Γαλιλαίος, καθώς και ο Γερμανός Κέπλερ), 
δ) κάποιοι «Λιμπερτίνοι» (Libertins erudite, δηλαδή «μορφωμένοι Ελευθε-

ρόφρονες ή Ελευθεριάζοντες», όπως τους είχε ονομάσει επιτιμητικά ο Γάλ-
λος Καλβίνος, ο ηγέτης των Διαμαρτυρομένων που ήταν επηρεασμένος από
στωικές απόψεις), οι αντικομφορμιστές με φιλελεύθερο πνεύμα που δέχο-
νταν την ηδονιστική φιλοσοφία του Επίκουρου (όπως ο Ιταλός Βανίνι και με-
γάλος αριθμός Παριζιάνων). 
Οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν αποσπασματικά την διδασκαλία του Επίκου-

ρου και  σπάνια  συνομιλούσαν μεταξύ τους.  Κάποιοι  από αυτούς  κάηκαν
στην πυρά μετά από βασανιστήρια της Ιεράς Εξέτασης πληρώνοντας με την
ζωή τους την υποστήριξη επικούρειων απόψεων. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα είναι ο Τζορντάνο Μπρούνο, που κάηκε το 1600 στην Ρώμη επειδή δί-
δασκε ότι υπάρχουν πολλοί κόσμοι στο σύμπαν, και ο Τζούλιο Τσέζαρε Βανί-
νι, που κάηκε το 1619 στην Τουλούζη επειδή υποστήριζε την ατομική σύστα-
ση του σύμπαντος, την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών από συγγενικά
είδη και την κοινή φυλογενετική καταγωγή του ανθρώπου και των πιθήκων.
Η ημιμάθεια, η διαστρέβλωση, ο φόβος και η σιωπή κυριαρχούσαν για πολ-
λές δεκαετίες ώσπου εμφανίστηκε ο Γκασσαντί, ο οποίος πρώτος παρουσία-
σε την Επικούρεια φιλοσοφία ως συνολικό σύστημα. 

Η προεπικούρεια περίοδος του Γκασσαντί
Ο Πιερ Γκασσαντί  (Pierre Gassendi) ή Γκασσάντ γεννήθηκε από φτωχούς

γονείς το 1592 στο χωριό Σαντερσιέ (Champtercier), κοντά στην κωμόπολη
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Ντιν (Digne) της Προβηγκίας, στην νοτιοανατολική Γαλλία. Από μικρός έδειξε
μεγάλη κλίση στην μελέτη λατινικών και ελληνικών κειμένων, καθώς και μα-
θηματικών έργων. 
Σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία, αρχικά στο κολλέγιο της Ντιν και αρ-

γότερα στο Πανεπιστήμιο της Αιξ-αν-Προβάνς (Aix-en-Provence), μιας με-
γάλης πόλης της Νότιας Προβηγκίας. Το 1615 ονομάστηκε διδάκτωρ θεολο-
γίας στο μεγάλο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν (Avignon), της γαλλικής πόλης
που υπήρξε η έδρα επτά παπών κατά τον 14ο αιώνα, και το επόμενο έτος
χειροτονήθηκε ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας σε ηλικία 24 ετών. Αμέσως
μετά τού προσφέρθηκε μια θέση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αιξ-αν-
Προβάνς, όπου προτίμησε να διδάξει φιλοσοφία και όχι θεολογία. 
Εκείνη την εποχή ο Γκασσαντί διέμενε στο σπίτι του αστρονόμου Γκωτιέ

(Gautier), που ήταν υπό την κηδεμονία του πατρώνου του Περές (Pereisc).
Ο Περές ήταν ένας πλούσιος και ιδιαίτερα μορφωμένος αριστοκράτης, αρ-
χαιολάτρης, Oυμανιστής και λάτρης της αστρονομίας από τότε που είχε γνω-
ρίσει στην Ιταλία τον Γαλιλαίο, τον τότε καθηγητή μαθηματικών του Πανεπι-
στημίου της Πάντοβας,  που είχε  κατασκευάσει  το πρώτο αξιόπιστο τηλε-
σκόπιο. Ο Γαλιλαίος είχε δωρίσει στον Περές ένα από τα πρώτα τηλεσκόπια
και ο πλούσιος Γάλλος κατασκεύασε ένα μικρό αστεροσκοπείο για την λει-
τουργία του οποίου προσέλαβε τον αστρονόμο Γκωτιέ. 
Παράλληλα με την διδασκαλία της Αριστοτελικής φιλοσοφίας στο Πανεπι-

στήμιο, ο Γκασσαντί εργάστηκε επί μια εξαετία ως βοηθός του Γκωτιέ, από
τον οποίον έμαθε για τις πρωτοποριακές αστρονομικές εργασίες του Γαλιλαί-
ου και του Κέπλερ. Ο νεαρός Γάλλος ιερέας γοητεύθηκε από την νέα τότε
επιστήμη της Αστρονομίας, που βασιζόταν πλέον σε παρατηρήσεις με τηλε-
σκόπιο.  Πραγματοποίησε  αρκετές  αστρονομικές  μελέτες  και  δημοσίευσε
κάποιες επιστημονικές εργασίες, η σημαντικότερη από τις οποίες αφορούσε
την πρωτοποριακή περιγραφή του Βόρειου Σέλαος (Aurora Borealis), ονο-
μασία που έδωσε εκείνος πρώτος το 1621.           
Το  1623  το  Πανεπιστήμιο  της  Αιξ-αν-Προβάνς  όπου  δίδασκε,  περιήλθε

στον  έλεγχο  των  Ιησουϊτών,  της  πανίσχυρης  Αδελφότητας  του  Ιησού,  ο
Ισπανός ιδρυτής της οποίας Ιγνάτιος Λογιόλα είχε αγιοποιηθεί το προηγού-
μενο έτος. Σκοπός των Ιησουϊτών ήταν η ενδυνάμωση της παπικής εξουσίας
και η καταστολή των κινημάτων αμφισβήτησης της Καθολικής πίστης είτε
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από τους  Διαμαρτυρόμενους  είτε  από τους  Ελευθερόφρονες.  Η  μέθοδος
που είχε  επιλέξει  ο  Λογιόλα ήταν η διάδοση των χριστιανικών δογμάτων
μέσω της πλήρως ελεγχόμενης παιδείας με την επάνδρωση όλων των Πανε-
πιστημίων και των σχολείων από μέλη της Αδελφότητας του Ιησού. Όταν
ανέλαβαν το Πανεπιστήμιο της Αιξ-αν-Προβάνς, οι Ιησουΐτες κράτησαν όλες
τις καθηγητικές θέσεις για τα μέλη τους και απέλυσαν μεταξύ άλλων και τον
Γκασσαντί. 
Εκείνος μετακόμισε στην πόλη Γκρενόμπλ (Grenoble), όπου φιλοξενήθηκε

από τον πατρώνο του Περές και εκεί αποφάσισε να αντιδράσει στην στείρα
επανάληψη των απόψεων του Σχολαστικισμού, δηλαδή του χριστιανοπλα-
τωνικού Αριστοτελισμού που είχε γίνει η επικρατούσα θεωρία του Καθολικι-
σμού. Τον 13ο αιώνα o μοναχός Θωμάς Ακινάτης είχε εισαγάγει τον χριστια-
νοπλατωνικό Αριστοτελισμό περιγράφοντας την περιέργεια (curiositas) ως
αμαρτία,  ενώ  η  αντίστοιχη  αρετή  κατ’  εκείνον  ήταν  η  μελετηρότητα
(studiositas) των γραφών για την λεπτομερή ανάλυσή τους. Ο Σχολαστικι-
σμός  χαρακτηριζόταν  από  την  προσπάθεια  λογικής  εναρμόνισης  της
γνώσης με την πίστη μέσω της μικρολογίας και της τυπολατρίας. 
Ο Γκασσαντί αφιέρωσε επί ένα χρόνο όλη του την ενεργητικότητα για να

γράψει  το  βιβλίο  «Ασκήσεις  σε  παράδοξα  εναντίον  των  Αριστοτελικών»
(“Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos”), που εξέδωσε το 1624.
Η επίθεση που έκανε ο Γκασσαντί στον Σχολαστικισμό ήταν επηρεασμένη
από τους  Σκεπτικούς  και  κυρίως  από  τον  Σέξτο  Εμπειρικό.  Σχεδίαζε  να
γράψει  δέκα  βιβλία  στα οποία να επιτίθεται  λεπτομερώς στις  παράδοξες
απόψεις του Αριστοτελισμού, τον οποίο γνώριζε πολύ καλά επειδή τον είχε
διδάξει  επί  μια  εξαετία  στο  Πανεπιστήμιο  της  Αιξ-αν-Προβάνς.  Όμως,  το
πρώτο του βιβλίο συνάντησε τόσο μεγάλη αντίδραση από τους σχολαστι-
κούς και εκκλησιαστικούς κύκλους, που εγκατέλειψε αυτή την προσπάθεια
και δεν εξέδωσε άλλο παρόμοιο κείμενο. Μόνο αρκετές δεκαετίες μετά τον
θάνατό του εκδόθηκαν οι σημειώσεις του δεύτερου σχετικού αντιαριστοτελι-
κού βιβλίου του, μέσα στα «Άπαντα Έργα» του (“Opera Omnia”). 
Αφού εγκατέλειψε την αρνητική πολεμική, ο Γκασσαντί αποφάσισε να προ-

τείνει μια συγκροτημένη φιλοσοφία που θα αντικαταθιστούσε τον Σχολαστικι-
σμό και θα εξηγούσε τα επιστημονικά ευρήματα της εποχής του. Εκείνη την
εποχή και άλλες κοσμοθεωρίες αντιμάχονταν τον Σχολαστικισμό, οι σπου-
δαιότερες από τις οποίες ήταν ο Πλατωνικός μυστικισμός, ο Στωικός παν-
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θεϊσμός  και  η  Αστρολογία.  Απορρίπτοντας  όλες  τις  άλλες  φιλοσοφίες  ως
ασύμβατες με τον Ουμανιστικό Χριστιανισμό και τις επιστημονικές παρατη-
ρήσεις της εποχής του, ο Γκασσαντί βρέθηκε πιο κοντά στην Επικούρεια φι-
λοσοφία, αλλά ακόμη δεν είχε πειστεί πλήρως. 

Η επικούρεια επίδραση του Γαλιλαίου στον Γκασσαντί
Σε ηλικία 27 ετών ο Γκασσαντί αποφάσισε να μελετήσει τις σωζόμενες επι-

κούρειες πηγές. Ως πρώην καθηγητής φιλοσοφίας, γνώριζε την Επικούρεια
φιλοσοφία από το ποίημα του Λουκρήτιου, αλλά και από τα κείμενα του Κι-
κέρωνα και του Σενέκα. Ήθελε, όμως, να μελετήσει τα πρωτότυπα κείμενα
του Επίκουρου και η πληρέστερη πηγή γι’ αυτό ήταν το δέκατο βιβλίο του
Διογένη Λαέρτιου «Βίοι φιλοσόφων», που δεν είχε εκδοθεί προηγουμένως,
αφού δεν υπήρχε σε καμμία βιβλιοθήκη ένα ολοκληρωμένο αντίγραφό του.
Για να καταγράψει  όλα τα τμήματα αυτού του κατακερματισμένου βιβλίου
επισκέφθηκε διάφορες βιβλιοθήκες της Γαλλίας. Κυρίως εργάστηκε για μια
διετία στην βιβλιοθήκη της Ντιν και αργότερα, με την βοήθεια του πατρώνου
του Περές, επισκέφθηκε την βιβλιοθήκη του ιστορικού Ζακ Ντυ Του (Jacques
Du Thou) στο Παρίσι. 
Γενικά ο Γκασσαντί είχε καλή γνώμη για την Επικούρεια φιλοσοφία επειδή

ήταν  επηρεασμένος  από  τους  Χριστιανούς  Ουμανιστές  που  εκτιμούσε,
όπως ο Έρασμος που είχε γράψει ότι «ο καλός Επικούρειος φέρεται όπως ο
καλός Χριστιανός». Επιπλέον, είναι γνωστό ότι την εποχή που δίδασκε στο
Πανεπιστήμιο της Αιξ-αν-Προβάνς είχε διαβάσει τουλάχιστον τον Λουκρήτιο,
αφού σε μια επιστολή του το 1621 ο Γκασσαντί ανέφερε ότι διέθετε ένα αντί-
γραφο του «Περί της φύσεως των πραγμάτων». Όμως, πιθανότατα την με-
γαλύτερη επιρροή υπέρ της Επικούρειας φιλοσοφίας άσκησε στον Γάλλο φι-
λόσοφο ο Γαλιλαίος, τον οποίο ο Γκασσαντί θαύμαζε και με τον οποίο αλλη-
λογραφούσε. 
Σε  ένα  γράμμα  του  προς  τον  Ιταλό  αστρονόμο,  ο  Γκασσαντί  γράφει:

«Πρώτα, Γαλιλαίε μου, θα ήθελα να θεωρείς βέβαιο ότι ενστερνίζομαι την
Κοπερνίκεια  άποψή σου για την Αστρονομία με τόσο μεγάλη πνευματική
ηδονή, που εξαιτίας της φαίνεται ότι έχω απελευθερωθεί και περιπλανιέμαι
με  ελεύθερο  νου  στις  απέραντες  εκτάσεις  του  σύμπαντος,  καθώς  έχουν
σπάσει τα φράγματα του καθιερωμένου συστήματος» (Opera Omnia 6.b).

311



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Στο κείμενο αυτό είναι αξιοσημείωτη η ομοιότητα των λόγων του Γκασσαντί
με  ένα  τμήμα  του  ποιήματος  του  Λουκρήτιου,  σύμφωνα  με  το  οποίο:
«...πρώτος ένας Έλληνας (ο Επίκουρος) τόλμησε να υψώσει το βλέμμα του
το θνητό ...χωρίς να τον σταματήσουν μήτε οι θρύλοι των θεών, μήτε οι κε-
ραυνοί τους, μήτε το απειλητικό μουρμουρητό τ’ ουρανού. Ίσα-ίσα που δυ-
νάμωσαν το θάρρος της ψυχής του και την θέληση ν’ αποτινάξει, πρώτος
αυτός, τις κλειδωνιές που σφράγιζαν τα μυστικά της φύσης. Κι η ζωντανή
ορμή του νου θριάμβευσε και διάβηκε τους φλογισμένους φράκτες τ’ ουρα-
νού, και περπάτησε το απέραντο σύμπαν με λογισμό και πνεύμα. Και μας
ξανάρθε νικητής να μας πει τι μπορεί να γενεί και τι όχι, και πώς ορίζεται, με
νόμους ακλόνητους, η δύναμη στο κάθε τι. Έτσι ...κι εμάς η νίκη του μας
υψώνει στα ουράνια» («Περί της φύσεως των πραγμάτων» Ι 66-79).    
Ο Γαλιλαίος ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από τον Λουκρήτιο και είχε πολ-

λές επικούρειες ιδέες, όπως η βαρύτητα των σωμάτων, η ατομική σύσταση
της ύλης, η ύπαρξη πολλών κόσμων στο σύμπαν που είχε επιμαρτυρήσει με
την παρατήρηση των πλανητών και των δορυφόρων τους με τηλεσκόπιο.
Την εποχή που αλληλογραφούσε με τον Γκασσαντί, ο Ιταλός επιστήμονας
είχε πραγματοποιήσει το περίφημο πείραμα της Πίζας, που θεωρείται συμ-
βολικά ως το πρώτο πείραμα της σύγχρονης Επιστήμης,  ώστε να διαπι-
στώσει με την παρατήρηση ποιος από τους δύο Έλληνες φιλοσόφους είχε
δίκιο, ο Αριστοτέλης ή ο Επίκουρος. Ο Γαλιλαίος ανέβηκε στον κεκλιμμένο
πύργο της Πίζας και άφησε να πέσουν ταυτόχρονα δύο μεταλλικές σφαίρες,
μια μικρή και μια μεγάλη. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η μεγάλη σφαίρα θα
έπεφτε πρώτη στη γη, «αφού θα την έσπρωχνε η φύση της ταχύτερα στο
κέντρο του κόσμου». Σύμφωνα με τον Επίκουρο, οι δύο σφαίρες θα έφταναν
στο έδαφος μαζί, «καθώς στον κενό χώρο η ταχύτητα των σωμάτων είναι
ίδια», όπως και έγινε. 
Το 1623 ο Γαλιλαίος κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Αγγελιαφόρος»

(“Saggiatore”) στο οποίο περιέγραφε την ατομική φυσική, τις πρωτογενείς
ιδιότητες των ατόμων (π.χ. βάρος) και τις δευτερογενείς ιδιότητες των συσ-
σωματωμάτων των ατόμων (π.χ.  χρώμα).  Στα αρχεία του Βατικανού έχει
βρεθεί μια ανώνυμη καταγγελία ενός Ιησουΐτη στην Ιερά Εξέταση για αυτό το
«αιρετικό» βιβλίο του Ιταλού επιστήμονα. Σύμφωνα με το χριστιανικό δόγμα,
η ατομική θεωρία ήταν αιρετική καθώς δεν επέτρεπε «την μετουσίωση του
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κρασιού σε αίμα του Ιησού κατά το μυστήριο της Ευχαριστίας». Όμως, εκεί-
νη την εποχή ο Γαλιλαίος είχε την εκτίμηση του Πάπα και δεν αντιμετώπισε
προβλήματα.
Ο Γκασσαντί είχε πειστεί για την εγκυρότητα της επικούρειας αστρονομίας

επηρεασμένος από τον Γαλιλαίο και εκτιμούσε την επικούρεια ηθική επηρεα-
σμένος από τον Έρασμο. Όμως, από όσα γνώριζε δεν ένιωθε πεπεισμένος
ότι ήταν σωστές οι επικούρειες απόψεις περί ατομικής σύστασης της φύσης.
Μια ιστορική συγκυρία τού επέτρεψε να γνωρίσει έναν ξεχωριστό άνθρωπο,
που τον έπεισε ότι και η ατομική φυσική του Επίκουρου ήταν έγκυρη.

Η επικούρεια επίδραση του Μπέικμαν στον Γκασσαντί 
Η ιστορική συγκυρία ήταν ο τριακονταετής πόλεμος μεταξύ Καθολικών και

Διαμαρτυρομένων, που ήδη μαινόταν για μια δεκαετία. Το περίεργο ήταν ότι
η Γαλλία (της οποίας ο πληθυσμός ήταν στην πλειονότητά του Καθολικός και
είχε ως πρωθυπουργό τον Καθολικό καρδινάλιο Ρισελιέ) συμμάχησε με τους
Διαμαρτυρόμενους Γερμανούς, Ολλανδούς και Σκανδιναβούς εναντίον των
καθολικών κρατών  της  Αυστριακής  «Αγίας  Ρωμαϊκής» Αυτοκρατορίας  και
της Ισπανίας. Αυτή η πολιτική απόφαση πάρθηκε από τον Ρισελιέ επειδή θε-
ώρησε ότι συνέφερε τον βασιλικό οίκο των Βουρβόνων της Γαλλίας να απο-
δυναμωθούν η Αυστρία και η Ισπανία, στις οποίες βασίλευαν συγγενείς Αψ-
βούργοι.     
Αυτή η ιστορική συγκυρία επέτρεψε στον Γκασσαντί να ταξιδέψει το 1628

στην Φλάνδρα (την ολλανδόφωνη περιοχή του Βελγίου) και στην Ολλανδία.
Ταξίδεψε στις συμμαχικές περιοχές των Διαμαρτυρομένων μαζί με τον Λι-
μπερτίνο φίλο του Φρανσουά Λυγιέ (François Luillier), που είχε γνωρίσει στο
Παρίσι. Στην Ολλανδία συνάντησε τον Ισαάκ Μπέικμαν (Isaac Beeckman)
και εντυπωσιάστηκε τόσο από αυτόν, που τον περιέγραψε σε γράμμα του
προς τον Περές «ως τον καλύτερο φιλόσοφο που είχε συναντήσει». Ο χημι-
κός φιλόσοφος Μπέικμαν ήταν εκείνος που έπεισε τον Γκασσαντί ότι η επι-
κούρεια ατομική φυσική εξηγεί τα φαινόμενα πολύ καλύτερα από τα τέσσερα
στοιχεία των Πυθαγορείων, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μετά από αυτή
την συνάντηση, ο Γκασσαντί αποφάσισε να γράψει βιβλία Επικούρειας φιλο-
σοφίας βασισμένα στις πρωτότυπες πηγές, τις οποίες θα συνέχιζε να ερευ-
νά συστηματικά επί μια δεκαπενταετία.        
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Παράλληλα, επηρεασμένος από την νέα Επιστήμη που προσέγγιζε εμπει-
ρικά την φύση, συνέχισε τις αστρονομικές παρατηρήσεις και την αλληλογρα-
φία με τον Γαλιλαίο. Το 1629 ο Γκασσαντί υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που
παρατήρησε με τηλεσκόπιο την διέλευση μπροστά από τον ήλιο ενός πλα-
νήτη, του Ερμή, επιβεβαιώνοντας μια πρόβλεψη του Κέπλερ. Δημοσίευσε το
1631 αυτή την παρατήρησή του, που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη αίσθηση
στους επιστήμονες της Ευρώπης, καθώς επιβεβαίωνε την ηλιοκεντρική θεω-
ρία.    

Η καταδίκη του Γαλιλαίου
Το 1632 ο Γκασσαντί απόρησε όταν έμαθε ότι ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε

από την Ιερά Εξέταση της Ρώμης σε ισόβιο κατ’ οίκον περιορισμό. Όμως,
δεν σχολίασε ιδιαίτερα αυτό το γεγονός στα γράμματά του προς τους φίλους
του επειδή προφανώς φοβήθηκε. Αυτή η εκκλησιαστική καταδίκη επηρέασε
πολύ τον Γκασσαντί, επειδή ένιωθε πολύ κοντά του τον Γαλιλαίο πνευματικά
και  συναισθηματικά.  Συνέχισε  να  αλληλογραφεί  με  τον  Ιταλό  επιστήμονα
στηρίζοντάς τον ψυχολογικά. 
Το 1633, σε ηλικία 41 ετών, διορίστηκε προκαθήμενος ιερέας του καθεδρι-

κού ναού της Ντιν και παρέμεινε σε αυτή την θέση για μια οκταετία. Παράλ-
ληλα,  δημοσίευσε  επιστημονικά  κείμενα  όπως «Περί  του  φαινομένου  με-
γέθους του ήλιου στον ορίζοντα και στον ουρανό». Όταν το 1637 πέθανε ο
φίλος και πάτρωνάς του Περές επηρεάστηκε βαθιά και έγραψε τον βίο του. 
Παρά τον κατ’ οίκον περιορισμό του, το 1638 ο Γαλιλαίος κατάφερε να στεί-

λει κρυφά στην Ολλανδία  για δημοσίευση το βιβλίο του «Διάλογοι και μαθη-
ματικές αποδείξεις σχετικά με δύο Νέες Επιστήμες που άπτονται της Μηχα-
νικής». Στο έργο του αυτό υποστηρίζει ότι τα ορατά υλικά σώματα αποτελού-
νται από έναν άπειρο αριθμό απειροελάχιστα μικροσκοπικών στοιχείων που
περικλείουν έναν άπειρο αριθμό μικροσκοπικών κενών. Τα απειροελάχιστα
στοιχεία των σωμάτων βρίσκονται σε συνεχή κίνηση, ακόμη και αν εμείς πα-
ρατηρούμε ότι  κάποια σώματα είναι ακίνητα.  Αυτός ο ιδιόμορφος «ατομι-
σμός» περιγράφηκε από τον Γαλιλαίο με μαθηματικό τρόπο. 
Μερικά χρόνια αργότερα, μετά τον θάνατο του Γαλιλαίου, ο συγκλονισμένος

Γκασσαντί δημοσίευσε το έργο «Περί κινήσεως» (“De motu”) για να υποστη-
ρίξει τις απόψεις του Ιταλού επιστήμονα υπέρ της ηλιοκεντρικής θεωρίας. Ο

314



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Γάλλος ανέπτυξε εκεί αυτό που ονόμασε «το θεώρημα του Γαλιλαίου», εξη-
γώντας ότι εάν είμαστε επάνω σε ένα σώμα που βρίσκεται σε κίνηση (όπως
η Γη) θα μας φαίνονται ακίνητα κάποια σώματα (όπως τα βουνά), ενώ στην
πραγματικότητα  θα κινούνται  (μαζί  με  την  Γη).  Αιώνες αργότερα,  αυτή η
υποκειμενική αντίληψη του παρατηρητή θα αποτελούσε την βάση της θεωρί-
ας της σχετικότητας του Αϊνστάιν. 
Η επικούρεια περίοδος του Γκασσαντί
Το 1641 ο Γκασσαντί πήγε στο Παρίσι για να μελετήσει τα σωζόμενα χει-

ρόγραφα του Διογένη Λαέρτιου σε βιβλιοθήκες της πόλης. Την εποχή εκείνη
άρχισε να διδάσκει εξωπανεπιστημιακά Επικούρεια φιλοσοφία σε πολλούς
αντικομφορμιστές νέους, που αυτοχαρακτηρίζονταν «μορφωμένοι Λιμπερτί-
νοι». Σε μια τετραετία απέκτησε πολυάριθμους αφοσιωμένους μαθητές, που
επηρεάστηκαν πολύ από τις επικούρειες απόψεις. Μεταξύ αυτών υπήρχαν
πολλοί που αργότερα διέπρεψαν ως άνθρωποι του πνεύματος και των τε-
χνών: 
α)  ο Μολιέρος (Molière),  ο  μετέπειτα σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας,

που εκείνη την εποχή υπήρξε ο πρώτος που μετέφρασε στα γαλλικά ένα με-
γάλο μέρος του ποιήματος του Λουκρήτιου «Περί της φύσεως των πραγ-
μάτων», 
β)  ο Συρανό ντε Μπερζεράκ (Cyrano de Bergerac),  ο πρώτος μετά τον

Λουκιανό συγγραφέας έργων επιστημονικής φαντασίας με τίτλους «Κωμική
ιστορία των κρατών και αυτοκρατοριών της Σελήνης» και «Κωμική ιστορία
των κρατών και αυτοκρατοριών του Ήλιου», όπου διακωμωδεί τις φιλοσοφι-
κές και θρησκευτικές πεποιθήσεις που θεωρούσαν την Γη ως το κέντρο του
σύμπαντος και τον άνθρωπο ως σκοπό της ύπαρξης του σύμπαντος,    
γ) ο Νικολά Πουσέν (Nicolas Poussin), ο διάσημος Ουμανιστής ζωγράφος

που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «ο ζωγράφος φιλόσοφος» και φιλο-
τέχνησε πολυάριθμους πίνακες με θέματα του ελληνορωμαϊκού κόσμου, με-
ταξύ των οποίων είναι και «Ο λοιμός των Αθηνών», που περιγράφεται γλα-
φυρά από τον Λουκρήτιο στο έκτο βιβλίο του «Περί της φύσεως των πραγ-
μάτων»,  
δ) ο Άγγλος Υλιστής φιλόσοφος Τόμας Χομπς (Thomas Hobbes), που αρ-

γότερα έγραψε για το φυσικό δικαίωμα των ανθρώπων και το δίκαιο ως συμ-
φωνημένο κοινωνικό συμβόλαιο και 
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ε) ο Φρανσουά Μπερνιέ (François Bernier), ο φιλόσοφος που δίδαξε αρ-
γότερα τον Άγγλο Εμπειριστή φιλόσοφο Τζων Λοκ (John Locke), αλλά και
μετέφρασε τα επικούρεια έργα του Γκασσαντί στα περσικά, όταν ταξίδεψε
έως την Ινδία.   
Το 1642 δημοσίευσε στο Παρίσι τις «Αντιρρήσεις» του στο έργο «Διαλογι-

σμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας», που είχε δημοσιεύσει ένα χρόνο πριν ο
Γάλλος Καρτέσιος (Descartes). Στο έργο αυτό ο Καρτέσιος υποστήριζε με
«ορθολογικά» επιχειρήματα το πλατωνικό δόγμα των έμφυτων ιδεών και πο-
λεμούσε τον Σχολαστικισμό με μια περισσότερο ιδεαλιστική θεωρία. Ο Γκασ-
σαντί αντέδρασε επειδή θεώρησε επιζήμια για την ανερχόμενη Επιστήμη μια
θεωρία «του καθαρού λόγου» χωρίς την εμπειρική επιμαρτύρηση των αι-
σθήσεων. Στις «Αντιρρήσεις» του αποδομεί τα καρτεσιανά επιχειρήματα και
αναδεικνύει το γεγονός ότι είναι ασύμβατα με τον πραγματικό κόσμο.
Σε αναγνώριση του επιστημονικού έργου του, το 1645 του προσφέρθηκε η

έδρα των μαθηματικών στο βασιλικό κολλέγιο των Παρισίων, όπου δίδαξε
επί  σειρά  ετών  με  μεγάλη  επιτυχία.  Στο  βιβλίο  «Αστρονομικός  Θεσμός»
(“Institutio Astronomica”), που προέκυψε από τις παραδόσεις του στο Κολ-
λέγιο, φαίνεται ότι δίδασκε και τα τρία γνωστά συστήματα: το γεωκεντρικό
(Αριστοτέλη και Πτολεμαίου),  το ηλιοκεντρικό (Αρίσταρχου Σάμιου και Κο-
πέρνικου)  και  το  ηλιοκεντρικό  σύστημα για  όλους  τους  άλλους  πλανήτες
εκτός από την ακίνητη Γη (Ηρακλείδη Ποντικού και Τύχο Μπράχε). Ο Γκασ-
σαντί αντιμετώπιζε το γεωκεντρικό σύστημα ως ασύμβατο με τα φαινόμενα,
ενώ θεωρούσε ότι τα δύο ηλιοκεντρικά ήταν σύμφωνα με τις αστρονομικές
παρατηρήσεις. Επιπλέον, έγραφε ότι «ήταν άδικη η καταδίκη του Γαλιλαίου
από την Ιερά Εξέταση», αλλά και ότι «ίσως το Τυχονικό σύστημα να είναι πι-
θανότερο». 
Φαίνεται λοιπόν ότι ο Γάλλος φιλόσοφος αντιμετώπιζε τα θέματα αυτά με

επιστημονική νηφαλιότητα. Ως Επικούρειος, εξέταζε όλες τις πιθανές θεωρί-
ες καταρρίπτοντας μία από αυτές λόγω αντιμαρτύρησης των φαινομένων,
υπογράμμιζε το γεγονός ότι η υποστήριξη οποιασδήποτε θεωρίας δεν ήταν
θέμα πίστης αλλά ελεύθερου φιλοσοφικού διαλόγου και φαινόταν να επιλέγει
μια πιθανή θεωρία για φιλοσοφικούς λόγους και όχι για δογματικούς θεολο-
γικούς λόγους.     
Την ίδια εποχή δημοσίευσε διάφορα επιστημονικά άρθρα φυσικής  σχετικά
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με την επιτάχυνση κατά την πτώση των σωμάτων, την εξήγηση του ύψους
των ήχων, την μέτρηση της ταχύτητας των ήχων. Το σημαντικότερο, όμως,
ήταν ότι κατάφερε να ολοκληρώσει το σπουδαιότερο έργο της ζωής του, την
ανάδειξη της Επικούρειας φιλοσοφίας. 
Το 1647 δημοσίευσε το έργο «Βίος, θάνατος και δόγμα του Επίκουρου σε

οκτώ βιβλία» (“Vita, moribus et doctrina Epicuri libri  octo”),  που περιλαμ-
βάνει τον βίο και την φιλοσοφία του Επίκουρου, τις επιστολές του και τις Κύ-
ριες Δόξες, με λατινική μετάφραση, το οποίο συνάντησε μεγάλη επιτυχία. To
1649 δημοσίευσε το έργο “Παρατηρήσεις στο 10ο Βιβλίο του Διογένη Λαέρ-
τιου” (Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii) σε τρία βιβλία,
που αποτέλεσε την πρώτη σχολιασμένη έκδοση του δέκατου βιβλίου του
Διογένη Λαέρτιου. Μετά από δώδεκα αιώνες παραποίησης και σιωπής, αυτά
τα έργα υπήρξαν τα μοναδικά που υπερασπιζόταν τον Επίκουρο, παραθέτο-
ντας τις πραγματικές πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρώτο βιβλίο του,
υπάρχει και ένα χαρακτικό του φιλολόγου Ντυπουά (Dupuy), που εμφανίζει
τον Επίκουρο φαλακρό, καθώς τότε ήταν άγνωστη η μορφή του και έγινε
γνωστή μόνο μετά την ανακάλυψη μιας προτομής του με επιγραφή στην
Ρώμη το 1742.
Μια ασθένεια των πνευμόνων τον ανάγκασε το 1648 να διακόψει την διδα-

σκαλία του στο βασιλικό κολλέγιο των Παρισίων και να ταξιδέψει μαζί με τον
μαθητή του γιατρό Μπερνιέ για μερικά χρόνια στη Νότια Γαλλία, που είχε κα-
λύτερο κλίμα. Το 1649 δημοσίευσε το δεύτερο επικούρειο βιβλίο του «Σχόλια
στο βιβλίο 10 του Διογένη Λαέρτιου» (“Animadversiones in X librum Diogeni
Laertii”). Την ίδια χρονιά δημοσίευσε και το «Φιλοσοφικό σύστημα του Επί-
κουρου» (“Syntagma philosophiae Epicuri”), όπου περιέγραψε διεξοδικά την
Επικούρεια φιλοσοφία. Τα βιβλία αυτά προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση στους
μορφωμένους κύκλους της Ευρώπης.  

Η εκχριστιανισμένη εκδοχή της Επικούρειας φιλοσοφίας
Ο Γκασσαντί ήταν αντικειμενικός επιστήμονας και μπορούσε να αντιληφθεί

την τεράστια αξία της Επικούρειας φιλοσοφίας για την ανθρωπότητα. Για τον
λόγο αυτό ανέλαβε να καθαρίσει το ατόφιο χρυσάφι του Επίκουρου από την
λάσπη ύβρεων και διαστρεβλώσεων τόσων αιώνων. 
Ο Γάλλος ιερέας εργάστηκε επί πολλά χρόνια μεθοδικά για να παρουσιάσει
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πιστά  την  φιλοσοφία  του  Επίκουρου  βασισμένος  στις  αυθεντικές  πηγές,
αλλά επέφερε και κάποιες αλλαγές που θεώρησε επιβεβλημένες ώστε να
την εναρμονίσει  με τον Χριστιανισμό.  Αυτό το θεωρούσε μια φυσιολογική
επικαιροποίηση της Επικούρειας φιλοσοφίας αφού υπήρχαν ανάλογα παρα-
δείγματα στο παρελθόν. Οι Νεοπλατωνικοί είχαν τροποποιήσει τον Αριστο-
τέλη ώστε να ταιριάζει με τις πλατωνικές απόψεις, ενώ οι Χριστιανοί είχαν
«εκχριστιανίσει» πρώτα τον Πλάτωνα και αργότερα τον Αριστοτέλη. 
Ως Χριστιανός ο Γκασσαντί άλλαξε τρία σημεία της Επικούρειας φιλοσοφί-

ας. Κατά τον Γάλλο φιλόσοφο: 
α) Υπάρχει ένας μοναδικός Θεός που δημιούργησε εκ του μηδενός τα άτο-

μα και τον κενό χώρο του σύμπαντος. Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον
Θεό ως υλικό ον αλλά είναι άυλος και εκτός του σύμπαντος. 
β) Η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου επιτρέπεται από την θεία πρόνοια,

ενώ δεν υπάρχει το τυχαίο.
γ) Η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη λόγω της αγάπης του Θεού. 
Είναι εμφανές ότι και στα παραπάνω τρία σημεία ο Γάλλος φιλόσοφος και

ιερέας ξεκινά με μια επικούρεια θέση (άτομα και κενό, ελεύθερη βούληση,
ψυχή του ανθρώπου) την οποία εκχριστιανίζει,  τροποποιώντας σημαντικά
την  αρχική  της  σημασία  (δημιουργία  ατόμων  και  κενού,  ύπαρξη  θείας
πρόνοιας και  ανυπαρξία τυχαίου,  αθανασία ψυχής και  αγάπη του Θεού).
Από τις τρεις αυτές τροποποιήσεις, μόνο η πρώτη εξακολουθεί να μην αντι-
μαρτυρείται από τα δεδομένα της σύγχρονης Επιστήμης. 
Ο Γκασσαντί  πρότεινε  την  θεϊκή δημιουργία των ατόμων επειδή επηρε-

άστηκε  από  κάποιον  παλαιότερο  συγγραφέα,  τον  οποίο  αναφέρει  ως
“Aneponymus”,  δηλαδή  «Ανεπώνυμο» (“Syntagma” 1.294).  Αξίζει  να ανα-
φερθεί ποια ήταν η προέλευση αυτής της άποψης, σύμφωνα με την ιστορική
έρευνα των τελευταίων ετών.

Ο Θεός ως δημιουργός των ατόμων
Ο συνδυασμός της ύπαρξης ατόμων και του δημιουργού Θεού, που προ-

τάθηκε από τον Γκασσαντί δεν ήταν πρωτότυπος. Το 200 περίπου ο Ρωμαί-
ος Χριστιανός Τερτυλλιανός είχε γράψει πως «ο Θεός διάλεξε να φτιάξει το
σύμπαν από αντίθετα στοιχεία, όπως τα άτομα και το κενό» («Απολογητι-
κόν» 48), αλλά κανένας εκκλησιαστικός συγγραφέας δεν τον μιμήθηκε. 
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Χίλια χρόνια μετά, την ίδια θέση  υποστήριξε τον 12ο αιώνα ο Γάλλος φι-
λόσοφος και θεολόγος Γουλιέλμος της Κονς (Guillaueme de Conches), που
δίδασκε στο Παρίσι και στην γειτονική πόλη Σαρτρ. Αυτός ήταν ο «Ανεπώνυ-
μος», τις απόψεις του οποίου αναφέρει ο Γκασσαντί. Έναν αιώνα πριν από
τον εκχριστιανισμό του Αριστοτέλη από τον Θωμά Ακινάτη, ο Γουλιέλμος της
Κονς παραδεχόταν την ύπαρξη  ατόμων, χωρίς να έχει επηρεαστεί από τον
Χριστιανό Τερτυλλιανό,  αλλά επειδή είχε επηρεαστεί  από αραβικά ιατρικά
κείμενα, όπως εκείνα του διάσημου Πέρση γιατρού και αλχημιστή αλ-Ραζί,
που έζησε τον 9ο αιώνα. 
Η πίστη στην δημιουργία των ατόμων από έναν άχρονο και άυλο Θεό εμ-

φανίστηκε  τον  8ο αιώνα σε μια  πνευματική  κίνηση μιας ομάδας μορφω-
μένων,  μετριοπαθών και  ορθολογικών Μουσουλμάνων,  που ονομάζονταν
Μουταζιλίτες («Αποσκιρτούντες», Mutazilah). Σε αντίθεση με όλους τους άλ-
λους  οπαδούς  του  Ισλάμ,  οι  Μουταζιλίτες  πρέσβευαν  την  σύσταση  των
πάντων από άτομα, την δημιουργημένη (και όχι αιώνια) προέλευση του Κο-
ρανίου, την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων και το δικαίωμα αντίστασής
τους ενάντια σε κάθε άδικο ηγεμόνα. 
Η σύγχρονη έρευνα έχει  δείξει  πως η  στροφή ορισμένων μορφωμένων

Μουσουλμάνων προς την ατομική φυσική και  άλλες επικούρειες  απόψεις
αρχικά έγινε από αντίδραση προς τους δυϊστές Γνωστικούς και Πλατωνικούς
Μουσουλμάνους. Οι Μουταζιλίτες θεωρούσαν πως τις ιδεαλιστικές και πλα-
τωνικές απόψεις περί τέλειας αρμονίας της φύσης τις εξέφραζε σε μεγάλο
βαθμό ο Νεοπλατωνικός Έλληνας γιατρός Γαληνός, του οποίου τα συγγράμ-
ματα ήταν ευρύτατα διαδεδομένα, καθώς αποτελούσαν την βάση της ιατρι-
κής εκπαίδευσης της εποχής. Ο Γαληνός στα έργα του έκανε εμφανώς άδι-
κες επιθέσεις κατά του Επίκουρου και του Επικούρειου γιατρού Ασκληπιάδη,
περιγράφοντας την ατομική θεωρία. Κατά συνέπεια, ως αντίπαλοι των Πλα-
τωνικών Μουσουλμάνων και με το σκεπτικό «ο εχθρός του εχθρού μου είναι
φίλος μου» οι Μουταζιλίτες θεολόγοι και γιατροί προσέγγισαν τις θέσεις του
Επίκουρου και αποδέχθηκαν πολλές από αυτές.
Την  περίοδο  818-833  ο  Αμπασίδης  χαλίφης  αλ-Μαμούν  υιοθέτησε  τις

απόψεις των Μουταζιλιτών, υποστήριξε τις θετικές επιστήμες, ίδρυσε αστε-
ροσκοπεία σε διάφορες πόλεις και δημιούργησε στην Βαγδάτη τον «Οίκο
της  Σοφίας»,  μια  μεγάλη  βιβλιοθήκη  με  ελληνικά  χειρόγραφα  και  μετα-
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φράσεις ελληνικών φιλοσοφικών και επιστημονικών έργων. Ο αλ-Μαμούν
προσκάλεσε στην βιβλιοθήκη του και λογίους από την Κωνσταντινούπολη,
μεταξύ  των  οποίων  ήταν  και  ο  περίφημος  Λέων ο  Φιλόσοφος,  που  έχει
γράψει ένα επικούρειο επίγραμμα: «Τύχη, κάνεις πολύ  καλά  που µε στο-
λίζεις και με ευχαριστείς με την ηδονικότατη και ηρεμότατη απραγμοσύνη
του Επίκουρου. Τι µου χρειάζεται η ασχολία των ανθρώπων µε τις τόσες
έγνοιες; Δεν επιθυµώ τον πλούτο, που είναι φίλος τυφλός και αλλοπρόσαλ-
λος,  ούτε  και  τις  τιµές,  που  είναι  σαν  ξεθωριασµένο  όνειρο  για  τους
θνητούς» (Παλατινή Ανθολογία, XV 12).  
   Για λιγότερο από δύο δεκαετίες η φυσική φιλοσοφία άνθησε στην Βα-

γδάτη και σε άλλες μεγάλες μουσουλμανικές πόλεις. Όμως, το συνολικό εγ-
χείρημα  συνάντησε  αντίσταση  από  κάποιους  συντηρητικούς  νομοδιδα-
σκάλους και ο φωτισμένος αλ-Μαμούν πέθανε ξαφνικά. Μερικά χρόνια αρ-
γότερα, κάποιος επόμενος χαλίφης κήρυξε διωγμό κατά των Μουταζιλιτών
και ο όχλος των φανατικών Μουσουλμάνων έκαψε τα βιβλία του «Οίκου της
Σοφίας». 
Ορισμένοι Μουταζιλίτες υπήρχαν έως και τον 11ο αώνα, αλλά μετά απορ-

ροφήθηκαν από τα άλλα μουσουλμανικά ρεύματα. Ένας από τους τελευταί-
ους, φαίνεται ότι ήταν ο Πέρσης αστρονόμος, μαθηματικός και γιατρός Ομάρ
Καγιάμ  (1048-1122),  διάσημος  για  τα  επικούρεια  ποιήματά  του.  Η  προ-
σπάθεια για Αναγέννηση και Διαφωτισμό μέσω της Επικούρειας φιλοσοφίας
υπήρξε βραχύβια στον μουσουλμανικό κόσμο, που παρέμεινε έκτοτε στον
δικό του Μεσαίωνα.             

Η επικούρεια προσέγγιση του Χριστιανισμού
Όπως και μερικοί άλλοι Χριστιανοί πριν από αυτόν, ο Γκασσαντί αναγνώρι-

σε στην Επικούρεια φιλοσοφία ένα υψηλό επίπεδο ευσέβειας, που ήταν σε
μεγάλη αντίθεση με τις διαδεδομένες πρακτικές ιδιοτέλειας και δεισιδαιμονί-
ας. Χαρακτηρικτικά, έγραψε στα «Σχόλια στο βιβλίο 10 του Διογένη Λαέρ-
τιου»:
«Συνηθίζουμε να αποδίδουμε την λατρεία του Θεού σε δύο λόγους. Ο ένας

είναι η έξοχη και υπέρτατη φύση του Θεού, που την θεωρούμε άξια σεβα-
σμού και λατρείας για αυτήν την ίδια, χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Ο
άλλος λόγος είναι οι ωφέλειες που μας παρέχει ο Θεός: ό,τι μας συγκινεί πε-
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ρισσότερο μπορεί να μας το χαρίσει δίνοντάς μας την ευλογία του ή προφυ-
λάσσοντάς μας από κάθε κακό. Αν κάποιος λατρεύει τον Θεό για τον πρώτο
λόγο, τότε λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος νιώθει καθαρά υιική αγάπη. Αν τον
λατρεύει για τον δεύτερο, τότε είναι υπολογιστής και το συναίσθημά του είναι
ταπεινό. Τέτοια ταπεινή αγάπη και σεβασμός δεν θα πρέπει να τιμάται κα-
θόλου. Δεν πρέπει ποτέ να είμαστε αγνώμονες στον ευεργέτη μας. Όμως,
ποιος δεν θα παραδεχτεί την απεριόριστη ανωτερότητα της αγάπης που του
εμπνέει η ίδια η φύση του Θεού;»
Αυτός ο ανυστερόβουλος σεβασμός προς το Θείο χαρακτηρίζει τον Επί-

κουρο και αυτόν ανέδειξε ο Γκασσαντί  διορθώνοντας τις άδικες επιθέσεις
πάμπολλων Χριστιανών κατά του Έλληνα φιλοσόφου επί πολλούς αιώνες.
Μελετώντας  τα  αυθεντικά  επικούρεια  κείμενα  και  ακολουθώντας  το  πα-
ράδειγμα κάποιων φωτισμένων Χριστιανών Ουμανιστών, όπως ο Έρασμος,
ο Γάλλος ιερέας και επιστήμονας αναγνώρισε τον καλοκάγαθο ανθρωπισμό
και την πραγματική ευσέβεια της Επικούρειας φιλοσοφίας.  
Σε όλα του τα επικούρεια βιβλία ο Γκασσαντί υποστηρίζει ότι πιστεύει τα

δόγματα της Καθολικής Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά σε κάποια σημεία κα-
ταγράφει προσεκτικά τον σκεπτικισμό του. Για παράδειγμα, στο «Φιλοσοφι-
κό σύστημα του Επίκουρου» αναφέρει ότι κάποιοι εκκλησιαστικοί πατέρες
θεωρούν ως αλληγορική την βιβλική διήγηση της δημιουργίας σε έξι ημέρες
αφού ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει τα πάντα σε μια στιγμή. Κατά
αντίστοιχο τρόπο, θεωρεί ότι τα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που υποστη-
ρίζουν ότι η Γη είναι το κέντρο του σύμπαντος δεν θα έπρεπε να διαβάζονται
κατά γράμμα (“Syntagma” 1.485a). Ο Γκασσαντί επιμένει ότι ο γεωκεντρι-
σμός δεν είναι θέμα πίστεως, δεν υποστηρίζεται από τις επιστημονικές πα-
ρατηρήσεις και απλώς αποτελεί μια «προκατάληψη». 
Για  τον Γκασσαντί,  ένας ευφυής και  καλόκαρδος Χριστιανός δεν μπορεί

παρά να είναι φίλος της Επικούρειας φιλοσοφίας. Παρατηρώντας την αν-
θρώπινη φύση, ο Γάλλος ιερέας αντιλήφθηκε ότι  δεν μπορούσε παρά να
υποστηρίξει την θεϊκή προέλευση της ηδονής: «Ο Θεός εμπότισε σε κάθε
ενέργεια ένα κάποιο δέλεαρ ηδονής. Και θέλησε η ηδονή να είναι ανάλογη
με την σημαντικότητα της ενέργειας για την διατήρηση ενός ζώου ή ενός
ολόκληρου ζωικού είδους» (“De Felicitate”, Opera Omnia 2.701b). Ο Γκασ-
σαντί θεωρεί τις έννοιες της ηδονής και της ευδαιμονίας ως αντίστοιχες και
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σκοπό της ζωής για έναν έμφρονα άνθρωπο: «Η αρετή είναι πραγματικά συ-
γκρίσιμη με το χώμα. Γιατί όπως το χώμα δεν το χρειαζόμαστε ούτε για το
ίδιο ούτε για τα φυτά που φυτρώνουν πάνω του, αλλά για την απόλαυση της
ζωής που κάποιος περιμένει να προέλθει από αυτό, έτσι και την αρετή δεν
την χρειαζόμαστε ούτε για την ίδια ούτε για κάποια ματαιοδοξία που θα την
συνοδεύει, αλλά ολοκληρωτικά χάρη της ευτυχισμένης ζωής, δηλαδή της εί-
δους της ηδονής που περιγράψαμε παραπάνω» (“De Felicitate”, Opera Om-
nia 2.688a).     
Την επικούρεια επιδίωξη της ευδαιμονίας μέσω της αρετής δεν την υποστή-

ριζε με υποκρισία, αλλά την εφάρμοζε στην πράξη. Οι βιογράφοι του Γκασ-
σαντί τον περιγράφουν ως συνετό, ειλικρινή, κοινωνικό, ευγενικό και σεμνό.
Σε ένα γράμμα του, ο Άγγλος φιλόσοφος Χομπς γράφει με θαυμασμό στον
Γάλλο δάσκαλό του: «Επιθυμώ να μιμηθώ, όσο περισσότερο μπορώ, τον
ενάρετο τρόπο ζωής σου και να ξεχωρίσω από τον λανθασμένο, πομπώδη
και υστερικό βίο κάποιων, που επιθυμούν να είναι μόνo εκείνοι αυθεντίες,
παρά την ύπαρξη όλων των άλλων».
Ο Επίκουρος θεωρούσε απαραίτητη την συνεχή μελέτη της φύσης για την

επίτευξη  της  ευδαιμονίας,  όπως  αναφέρει  στην  επιστολή  προς  Ηρόδοτο
(Δ.Λ. Χ 37). Κατά αναλογία, ο Γκασσαντί υποστηρίζει ότι αυτή είναι η ανώτε-
ρη μορφή ηδονής για  τον άνθρωπο:  «Αυτή η αναζήτηση των σπουδαιο-
τέρων αλλά και των πιο κρυφών πραγμάτων προκαλεί ευχαρίστηση. Πραγ-
ματικά, εάν γίνει αντιληπτό κάτι που ο νους το θεωρήσει εύλογο, τότε ο νους
γεμίζει με την πιο ταιριαστά ανθρώπινη από τις ηδονές. Η ίδια η έρευνα της
φύσης παράγει μια αδιάκοπη ηδονή με την προοπτική της γνώσης» (“De
Felicitate”, Opera Omnia 2.678b).         
Για τον Γάλλο ιερέα και φυσικό φιλόσοφο η επιστημονική, η φιλοσοφική και

η  θεολογική  αναζήτηση  αποτελούν  τμήματα  του  ίδιου  προγράμματος  για
έναν έμφρονα άνθρωπο. Ο Γκασσαντί αναφέρει ότι «ενώ ο Πλάτων θεωρού-
σε την θεολογία και την φυσική ως διαφορετικούς κλάδους της φιλοσοφίας,
οι Επικούρειοι έκαναν την θεολογία τμήμα της φυσικής, καθώς η φυσική,
ερευνώντας τα αίτια των πραγμάτων, αναγνωρίζει σε αυτά θεϊκές αιτίες και
ιδίως την αιτία που παράγει, διατηρεί και κυβερνά τα πάντα» (“Syntagma”
6.137b). Ο Γάλλος φιλόσοφος πίστευε ότι η εμπειρική γνώση των φυσικών
φαινομένων  μέσω των  αισθήσεων  μπορούσε  να  οδηγήσει  στην  αληθινή
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γνώση του Θεού. 

Τα τελευταία χρόνια του Γκασσαντί
Ο Γκασσαντί παρέμεινε στην Νότια Γαλλία επί μια πενταετία και η υγεία

των πνευμόνων του βελτιώθηκε. Το 1652 η βασίλισσα της Σουηδίας Χριστί-
να τον προσκάλεσε στο παλάτι της ως προσωπικό της δάσκαλο, αλλά εκεί-
νος αρνήθηκε ευγενικά «λόγω της προχωρημένης ηλικίας του» των 60 ετών.
Αυτή ήταν σοφή κίνηση,  αν αναλογιστεί  κάποιος ότι  ο  λίγο νεότερός του
Καρτέσιος,  ο  δήθεν  «ορθολογικός» φιλόσοφος,  είχε  δεχτεί  πριν  από δύο
χρόνια την πρόσκληση της Χριστίνας και μέσα σε πέντε μήνες παραμονής
στη Σουηδία αρρώστησε από πνευμονία και πέθανε.  
Ο Γκασσαντί γύρισε μαζί με τον Μπερνιέ το 1653 στο Παρίσι για να δημο-

σιεύσει τα βιβλία του που αφορούσαν τις βιογραφίες των αστρονόμων Κο-
πέρνικου και Τύχο Μπράχε, αλλά και να συνεχίσει την διδασκαλία στο βασι-
λικό κολλέγιο. Την περίοδο αυτή δημοσίευσε μια σειρά επιστημονικών φυλ-
λαδίων μικρότερης σημασίας. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και ένα δεκαεξασέλιδο
γαλλικό κείμενο για να καθησυχάσει τους Παριζιάνους, που είχαν θορυβηθεί
από ένα δημοσιευμένο φυλλάδιο που προφήτευε δήθεν την καταστροφή του
κόσμου κατά την επόμενη έκλειψη ηλίου. 
Το 1655 η κατάσταση των πνευμόνων του επιδεινώθηκε από ένα κρυο-

λόγημα. Μετά από μια πολύμηνη αρρώστια, κατά την οποία οι γιατροί τού
έκαναν φλεβοτομή δεκατέσσερις φορές για να αντιμετωπίσουν τον πυρετό, ο
Γκασσαντί πέθανε σε ηλικία 63 ετών ανάμεσα σε φίλους ως Επικούρειος,
αφού εξομολογήθηκε ως Χριστιανός. Τα τελευταία του λόγια ήταν στα λατινι-
κά: “Vides quid sit hominis vita” («Βλέπεις τι είναι η ζωή του ανθρώπου»). 

Η επίδραση του Γκασσαντί στην νεότερη εποχή 
Στην  αρχαιότητα,  η  Επικούρεια  φιλοσοφία  διδάχθηκε  σε  αναρίθμητες

πόλεις επί επτά σχεδόν αιώνες (περίπου από το 300 π.Χ. έως το 400 μ.Χ.).
Στην συνέχεια, υπήρξε η χιλιετής βαρβαρότητα του Μεσαίωνα και έπρεπε να
μεσολαβήσουν δύο σημαντικοί πολιτιστικοί σταθμοί επανάκαμψης της Επι-
κούρειας φιλοσοφίας για να επέλθει η εποχή του Διαφωτισμού και της Επι-
στήμης. Ο ένας σταθμός ήταν η ανακάλυψη του επικούρειου ποιήματος του
Λουκρήτιου το 1417, που συνετέλεσε στην περίοδο της Αναγέννησης και του
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Ουμανισμού.  Ο δεύτερος  σταθμός ήταν η  αναβίωση της  φιλοσοφίας του
Επίκουρου από τον Γάλλο ιερέα και φυσικό φιλόσοφο Γκασσαντί το 1647. 
Αν και δεν κατόρθωσε να αναγνωριστεί ως νέος Θωμάς Ακινάτης από την

Καθολική Εκκλησία, όπως ενδεχομένως θα ήθελε, η επίδραση του φίλου της
Επικούρειας φιλοσοφίας Γκασσαντί υπήρξε τεράστια. Μπορεί οι θεολόγοι να
τον  αγνόησαν,  αλλά ορισμένοι  φιλόσοφοι  και  επιστήμονες  επηρεάστηκαν
τόσο πολύ από εκείνον και από την «Νέα Φιλοσοφία» του, που ξεπέρασαν
τον Σχολαστικισμό και έθεσαν τις βάσεις για την σύγχρονη εποχή της Επι-
στήμης. Πολλοί φιλοσοφικοί και επιστημονικοί όροι εμφανίστηκαν για πρώτη
φορά στα γραπτά του Γάλλου φιλοσόφου, όπως για παράδειγμα tabula rasa
(άγραφος πίνακας) και molecule (μόριο). 
Πολλοί φιλόσοφοι γνώρισαν τον Επίκουρο από τα βιβλία του Γκασσαντί.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Άγγλοι Χομπς και Λοκ, που έγραψαν για τα φυσικά δι-
καιώματα και  το  κοινωνικό συμβόλαιο,  και  ο  Γάλλος  Μπαιλ  (Bayle),  που
έγραψε για το δικαίωμα της θρησκευτικής έκφρασης και την ανεξιθρησκία. 
Πολλοί  επιστήμονες  επηρεάστηκαν  από επικούρειες  απόψεις  μέσω του

Γκασσαντί. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Άγγλοι επιστήμονες Μπόυλ (Boyle),
που έθεσε τις βάσεις της Χημείας, Χουκ (Hooke), που καθιέρωσε την παρα-
τήρηση με μικροσκόπιο, υποστήριξε την εξέλιξη των ειδών και εισηγήθηκε
την κυματική φύση του φωτός, και Νεύτωνας (Newton), που διατύπωσε τον
νόμο της παγκόσμιας βαρύτητας.  
Πολλοί Επικούρειοι  γνώρισαν τον Επίκουρο από τον Γκασσαντί.  Μεταξύ

αυτών ξεχωρίζουν οι Γάλλοι Κοντιγιάκ (Condillac), ο φιλόσοφος ιερέας που
υποστήριξε μια φυσιοκρατική ψυχολογία και Ντιντερό (Diderot), που ήταν ο
κύριος  εμπνευστής  και  συγγραφέας  της  περίφημης  Εγκυκλοπαίδειας,  ο
Ρώσος Λομονόσωφ, που ίδρυσε το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ρωσί-
ας στην Μόσχα,  ο Αμερικανός Τζέφφερσον (Jefferson), που ήταν ο κύριος
συγγραφέας της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και  του νόμου για την κα-
θιέρωση θρησκευτικής ελευθερίας,  καθώς και  ο ιδρυτής  του πρώτου δη-
μόσιου Πανεπιστημίου των Η.Π.Α., του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. 
Μέσω του Λοκ, του Κοντιγιάκ, των επιστημόνων, των εγκυκλοπαιδιστών και

του Τζέφφερσον οι επικούρειες ιδέες του δικαιώματος της ευδαιμονίας, του
κοινωνικού συμβολαίου,  της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της
γνώσης και της έκφρασης επηρέασαν και ορισμένους Έλληνες Διαφωτιστές,
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όπως τον Ιώσηπο Μοισιόδακα, τον Ρήγα Βελεστινλή και τον συγγραφέα της
«Ελληνικής  Νομαρχίας» Ανώνυμο Έλληνα.  Θα πρέπει  κάποια  στιγμή να
αναδειχθεί το γεγονός ότι οι ιδέες του Διαφωτισμού που επηρέασαν την Ελ-
ληνική Επανάσταση (όπως αντίστοιχα και την Αμερικανική) είχαν περισσότε-
ρο τις ρίζες τους στον Χριστιανό φίλο της Επικούρειας φιλοσοφίας Γκασσα-
ντί, παρά σε κάποιους άθεους φιλοσόφους στους οποίους στηρίχθηκε ιδεο-
λογικά η Γαλλική Επανάσταση.  
Αν και ο Γκασσαντί παραμένει άγνωστος στους πολλούς, εκείνοι που ερευ-

νούν με αντικειμενικότητα, και γνωρίζουν, έχουν αναγνωρίσει την τεράστια
συμβολή του Γάλλου φιλοσόφου στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην σελίδα 329 του ΙΑ΄ τόμου της «Ιστορίας του
Ελληνικού Έθνους» (Εκδοτική Αθηνών) αναφέρεται ότι είναι: «ορθό να ανα-
ζητούμε την μακρινή αρχή του Διαφωτισμού ως τον Μπαιλ, ως τον Λοκ, και
πιο πίσω ακόμη ως τον Γκασσαντί». Αλλά και η Επιστήμη τον έχει αναγνω-
ρίσει ως πρωτοπόρο επιστήμονα, αφού ένας μεγάλος κρατήρας της Σελή-
νης έχει ονομαστεί «Γκασσαντί» προς τιμή του. 
Ο Γάλλος φιλόσοφος, επιστήμονας και ιερέας διέθετε έναν αναμφισβήτητο

συνδυασμό ευφυΐας, μεθοδικότητας και ανθρωπισμού, που αξιοποίησε με
την αναβίωση της Επικούρειας φιλοσοφίας στο επιστημονικό και θεολογικό
πλαίσιο της εποχής του. Ο γόνος της φτωχικής οικογένειας από το μικρό χω-
ριό της Νότιας Γαλλίας έκανε μια φιλοσοφική παρέκκλιση καταφέρνοντας να
αλλάξει την κατεύθυνση της ανθρώπινης ιστορίας. 
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Τόμας Τζέφφερσον, ο επικούρειος ηγέτης

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Σκοπός της εισήγησης είναι κατά πρώτο να αναδείξει το πόσο μπορεί
να επηρεάσει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και η Επικούρεια φιλοσο-
φία όχι μόνο μια προσωπικότητα αλλά και ολόκληρη την ιστορία της αν-
θρωπότητας. Κατά δεύτερο να κάνει γνωστότερο και τιμήσει τη σύγχρο-
νη εποχή στον χώρο των Eπικουρείων και όχι μόνο, τον άνθρωπο-ηγέτη
Τόμας Τζέφφερσον (Thomas Jefferson, 1743-1826). 
Η αρχική επαφή μου με τον Τόμας Τζέφφερσον έγινε με την ανάγνωση

του βιβλίου “Επίκουρος: Κείμενα-Πηγές της Επικούρειας Φιλοσοφίας και
Τέχνης του Ζην”, εκδόσεις Θύραθεν (σελ. 309-310).  Εντυπωσιασμένος,
ξεκίνησα την περαιτέρω έρευνα για τον Τζέφφερσον στις πηγές της βι-
βλιοθήκης  του Κογκρέσου των ΗΠΑ,  του Πανεπιστημίου της  Βιρτζίνια
και του οργανισμού “Μοντιτσέλο” στις οποίες  στηρίχθηκε η εν λόγω ερ-
γασία, μέρος της οποίας παρουσιάζω στο Συμπόσιό μας.

Εισαγωγή 
Από το φως στο σκοτάδι και από το σκοτάδι στο φως. Από το φως της

κλασικής,   ελληνιστικής  και  ελληνορωμαϊκής  αρχαιότητας,  στο  σκότος
του μεσαίωνα. Από τη χιλιόχρονη σκοτεινή εποχή στην Αναγέννηση και
το Διαφωτισμό. Αυτή είναι επιγραμματικά η πορεία της ανθρωπότητας. 
Στο περιβάλλον μας τα μεν κατ'  ανάγκη γίνονται,  τα δε από τύχη και

άλλα από εμάς. Για αυτά που γίνονται από ανάγκη είμαστε ανυπεύθυνοι
και τα τυχαία τα βλέπουμε ως άστατα. Γι  αυτά που γίνονται από εμάς
έχουμε την ελευθερία της επιλογής τους. 
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Με τον ίδιο τρόπο, πίσω από το πολιτιστικό φως ή το σκότος βρίσκο-
νται τα  αναγκαία φαινόμενα,  τα τυχαία γεγονότα και  η προαίρεση των
ανθρώπων.  Ένας  από  αυτούς  τους  ανθρώπους  που  από  προαίρεση
επέλεξε το Φως και τη διάδοσή του στην εποχή του ήταν ο Αμερικανός
Τόμας Τζέφφερσον. 

Thomas Jefferson, 1743-1826

Ο  Τζέφφερσον  ήταν  διαφωτιστής  και  επαναστάτης  του  18ου  αιώνα.
Ήταν ένας από τους κύριους ιδρυτές των ΗΠΑ, κύριος συντάκτης της
Διακήρυξης  της  Αμερικανικής  Ανεξαρτησίας,  συντάκτης  της  Συνθήκης
της Βιρτζίνια για τη Θρησκευτική Ελευθερία, συνεμπνευστής της Γαλλι-
κής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, ιδρυτής
του  Πανεπιστημίου  της  Βιρτζίνια,  πρώτος  υπουργός  εξωτερικών  των
ΗΠΑ, αντιπρόεδρος και μετέπειτα πρόεδρος(ο τρίτος) των ΗΠΑ για δύο
θητείες. Ο Τζέφφερσον μελέτησε και στήριξε τις πράξεις του στον αρχαίο
ελληνικό και ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Σε μια επιστολή προς τον Αδα-
μάντιο Κοραή την οποία συνέταξε στις  31 Οκτωβρίου του 1823  ανα-
φέρει:  «Είμαστε  όλοι  υποχρεωμένοι  (στους  αρχαίους  Έλληνες)  για  το
ΦΩΣ εκείνο που μας οδήγησε μακριά από το σκοτάδι».1

Ο Τζέφφερσον προχώρησε σε βάθος στη μελέτη της αρχαιότητας και
ξεχώρισε μια φιλοσοφική σχολή στην οποία έδειξε φανερά την προτίμη-
σή του. Σε μια επιστολή του προς τον Ουίλιαμ Σορτ με ημερομηνία 31
Οκτωβρίου 1819 αναγράφει:«Είμαι  κι  εγώ Επικούρειος.  Θεωρώ ότι  τα
πραγματικά  (όχι  αυτά  που  του  καταλογίζουν)  δόγματα  του  Επίκουρου
εμπεριέχουν όλη την ορθολογική φιλοσοφία που η Ελλάδα και η Ρώμη
μας άφησαν».2 

1 The Library of Congress - The Thomas Jefferson Papers Series 1. General 
Correspondence. 1651-1827 - Thomas Jefferson to Adamantios Coray, 
October 31, 1823

2 The Library of Congress - The Thomas Jefferson Papers Series 1. General 
Correspondence. 1651-1827 - Thomas Jefferson to William Short, October 31,
1819

328



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Ο βίος 
Ο Τόμας Τζέφφερσον γεννήθηκε στις 13 Απριλίου 1743 στη Βιρτζίνια

της Αμερικανικής Ηπείρου. Έζησε 83 έτη και πέθανε στις 4 Ιουλίου του
1826, ακριβώς πενήντα χρόνια μετά τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. 
Ο  πατέρας  του  Πίτερ  Τζέφφερσον  ήταν  ιδιοκτήτης  φυτείας  και

σκλάβων,  όπως  όλοι  οι  γαιοκτήμονες  της  εποχής  του.  Η  μητέρα  του
Τζέιν Ράντολφ ανήκε σε μια από τις πιο παλιές και εύπορες οικογένειες
της Βιρτζίνια. Ο Τόμας ήταν ο πρώτος από τα αγόρια και όταν ο Πίτερ
πέθανε  το  1757,  αφήνοντας  σχεδόν  φτωχή  την  οικογένεια,  ο  νεαρός
Τόμας έγινε αρχηγός της σε ηλικία 14 ετών. 
Οι σπουδές
Το 1752, σε ηλικία εννέα ετών, ο Τζέφφερσον άρχισε να μελετά λατινι -

κά, ελληνικά και γαλλικά. Συνέχισε με ιστορία, επιστήμες και κλασσικές
σπουδές. Στην ηλικία των 16 ετών σπούδασε στο μοναδικό ανώτατο εκ-
παιδευτικό ίδρυμα της εποχής εκείνης στο Νότο. Σπούδασε μαθηματικά,
μεταφυσική, και φιλοσοφία υπό τον καθηγητή Ουίλιαμ Σμολ που τον ει -
σήγαγε στον κόσμο των διαφωτιστών  Νιούτον, Λοκ, Σμιθ κ.ά. και νομικά
υπό τον καθηγητή νομικής Τζορτζ Γουίθ, ο οποίος έγινε μέντοράς του.
Επίσης, βελτίωσε τα γαλλικά και τα ελληνικά του, ενώ ταυτόχρονα έμαθε
να παίζει βιολί. Λέγεται ότι ο Τζέφφερσον κυκλοφορούσε πάντοτε με την
ελληνική γραμματική ανά χείρας. Έτσι γνώρισε την ελληνική γραμματεία
από τα πρωτότυπα. 

Τα βιβλία
Σε  όλη  τη  ζωή του  τα  βιβλία  διαδραμάτισαν  έναν  ζωτικής  σημασίας

ρόλο στην μόρφωσή του. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής
Επανάστασης και αργότερα ενώ ήταν υπουργός στη Γαλλία, ο Τζέφφερ-
σον συνέλεγε χιλιάδες βιβλία για τη βιβλιοθήκη της οικίας του στο Μοντι -
τσέλο. Ένα σημαντικό τμήμα της βιβλιοθήκης του Τζέφφερσον την κλη-
ρονόμησε από τον καθηγητή του Τζορτζ Γουίθ. 
Πάντα πρόθυμος για περισσότερη γνώση ο Τζέφφερσον δήλωσε κάπο-

τε: «δεν μπορώ να ζήσω χωρίς βιβλία».1

1 The Library of Congress - Thomas Jefferson to John Adams - June 10, 1815
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Η πολιτική 
Η πολιτική καριέρα του Τζέφφερσον ξεκινά το 1769 στην ηλικία των 26

ετών. Την ίδια χρονιά ξεκινά να χτίζει το σπίτι του στο Μοντιτσέλο. Τρία
χρόνια μετά νυμφεύθηκε τη χήρα Μάρθα Γουέιλς  Σκέλτον υπερδιπλα-
σιάζοντας με την προίκα της την περιουσία του.
Το 1774, ως μέλος της Βουλής των Αστών, ο Τζέφφερσον συνέταξε το

πρώτο  γνωστό  του  κείμενο,  τη  «Συνοπτική  Έκθεση των  Δικαιωμάτων
της Βρετανικής Αμερικής», όπου υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Αμε-
ρικανών αποίκων. Ένα χρόνο μετά ξεκινά η ρήξη ανάμεσα στους Βρετα-
νούς και τους Αμερικανούς. 
Το  1776  ανατίθεται  στον  τριαντατριάχρονο  Τζέφφερσον  η  συγγραφή

της «Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας». Χρειάστηκε τρεις εβδομάδες για να
γράψει το κείμενό της. Στη συνέχεια, άντρες της επιτροπής όπως ο Βε-
νιαμίν Φραγκλίνος και ο Τζον Άνταμς, συμμετείχαν στη μερική διαμόρ-
φωσή του. Γι’ αυτό σήμερα θεωρείται αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς,
όμως το βασικό κείμενο ανήκει στον Τζέφφερσον. 
Η Διακήρυξη η οποία ψηφίστηκε από το Κογκρέσο στις 4 Ιουλίου του

1776 ξεκινά με τις παρακάτω φράσεις: «Όταν κατά την πορεία των αν-
θρωπίνων γεγονότων γίνεται απαραίτητο για έναν λαό να λύσει τους πο-
λιτικούς  δεσμούς,  οι  οποίοι  τον  συνδέουν  με  άλλον  και  να  αναλάβει
ανάμεσα στις δυνάμεις της γης την ξεχωριστή και ίση θέση την οποία δι -
καιούται  από  τους  Νόμους  της  Φύσης  και  τον  Θεό  της  Φύσης,  στοι-
χειώδης σεβασμός προς τη γνώμη της ανθρωπότητας επιβάλει [στο λαό
αυτό] να διακηρύξει τα αίτια που τον ωθούν στο διαχωρισμό. Δεχόμαστε
τις εξής αλήθειες ως αυταπόδεικτες, πως όλοι οι άνθρωποι δημιουργού-
νται ίσοι και προικίζονται από το Δημιουργό τους με συγκεκριμένα απα-
ραβίαστα Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι το δικαίωμα στη Ζωή, το
δικαίωμα  στην  Ελευθερία  και  το  δικαίωμα  στην  επιδίωξη  της  Ευτυχί-
ας..»... 
Οι  επικούρειες  και  ανθρωπιστικές  απόψεις  του  Τζέφφερσον  αποτυ-

πώνονται σαφώς σε αυτό το κείμενο. Μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά
στη σύγχρονη ιστορία, αναφέρεται η ύπαρξη του δικαιώματος της επιδί -
ωξης της ευτυχίας.  

330



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Μέχρι  το  τέλος  του  πολέμου  της  Ανεξαρτησίας  ο  Τζέφφερσον  επι-
στρέφει  στη  Βιρτζίνια.  Από εκεί  εισηγείται  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις,
όπως  τη  συνθήκη  για  τη  θρησκευτική  ελευθερία  και  το  διαχωρισμό
κράτους – εκκλησίας.   
Ο νόμος για την καθιέρωση θρησκευτικής ελευθερίας, κοινώς γνωστός

ως το  «Καταστατικό της  Βιρτζίνια  για  τη Θρησκευτική Ελευθερία» συ-
ντάχθηκε από τον Τζέφφερσον το 1777 και θεσπίστηκε μετά από μεγάλο
αγώνα του το 1786. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους της
σύγχρονης ανθρωπότητας, ο οποίος περιλαμβάνει φράσεις όπως οι πα-
ρακάτω: «..ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος να συνδέεται
ή να υποστηρίξει οποιαδήποτε θρησκευτική λατρεία, τόπο, ή κανένα ιε-
ρατείο, ούτε να αναγκαστεί, να συλληφθεί, να κακοποιηθεί, ή να επιβα-
ρυνθεί στο σώμα ή τα αγαθά του, ούτε με άλλο τρόπο να υποφέρει λόγω
των θρησκευτικών του απόψεων ή πεποιθήσεών του, αλλά όλοι οι  άν-
θρωποι πρέπει να είναι ελεύθεροι να πρεσβεύουν και να διατηρούν τη
γνώμη τους σε θέματα θρησκείας, και επίσης αυτό δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να μειώσει, μεγεθύνει ή να επηρεάσει τις ικανότητές τους ως
πολίτες».   
Στη συνέχεια ο Τζέφφερσον εισηγήθηκε και άλλες μεταρρυθμίσεις, με-

ταξύ των οποίων την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού και την εκπαί-
δευση τριών βαθμίδων (ήταν υπέρμαχος της άποψης ότι τα παιδιά έπρε-
πε να μάθουν αρχαίες γλώσσες, όπως λατινικά και ελληνικά, αλλά και
διάφορες επιστήμες, γιατί έτσι η διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου
θα ήταν πιο ολοκληρωμένη). Το 1778 με την υποστήριξη του Τζέφφερ-
σον η Γενική Συνέλευση της Βιρτζίνια απαγόρευσε την εισαγωγή δού-
λων στην Βιρτζίνια.  Ήταν μία από τις πρώτες κυβερνήσεις στον κόσμο
που απαγόρευσε το εμπόριο σκλάβων. Αργότερα την ακολούθησαν όλες
οι άλλες αμερικανικές πολιτείες. To 1782 ψηφίστηκε από τη Γενική Συ-
νέλευση της Βιρτζίνια νόμος για το δικαίωμα απελευθέρωσης σκλάβων
από τα αφεντικά τους.  
Το 1780 εκλέγεται μέλος της Αμερικανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας στη

Φιλαδέλφεια.  Πρόεδρος  της  εταιρείας  διατέλεσε  από  το  1797  έως  το
1814.
Το 1782 πεθαίνει η σύζυγός του Μάρθα Γουέιλς Σκέλτον Τζέφφερσον.
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Στον τάφο της ο Τζέφφερσον χαράζει το εξής επιτάφιο επίγραμμα: 

Ει δε θανόντων περ καταλήθοντ' ειν Άδαο
αυτάρ εγώ και κειθι φίλου μεμνήσομ' εταίρου

«Μα και αν οι πεθαμένοι ξεχνούν βρισκόμενοι στον Άδη
εγώ κι εκεί θα συλλογίζομαι τον αγαπημένο σύντροφό μου» 

(Ομήρου Ιλιάδα Χ,389-390) 

Μετά τον τερματισμό του πολέμου της  Ανεξαρτησίας διετέλεσε  μέλος
του Κογκρέσου το 1783 και το 1784. Την 1 Μαρτίου 1784 ο Τζέφφερσον
υποβάλλει στο  Κογκρέσο έκθεση για το σχεδιασμό της κυβέρνησης για
τις νέες Δυτικές Πολιτείες. Η προτεινόμενη νομοθεσία περιλάμβανε εκτός
της οργάνωσης των νέων εδαφών των  ΗΠΑ και την απαγόρευση της
δουλείας μέχρι το 1800 στις νέες αυτές πολιτείες.  Στις 23 Απριλίου το
Κογκρέσο αποδέχτηκε το διάταγμα του Τζέφφερσον, ωστόσο, αρνήθηκε
το σημείο περί της απαγόρευσης της δουλείας για μια ψήφο. Τελικά, με
νέο αναθεωρημένο διάταγμα, το 1787 απαγορεύεται η δουλεία στις δυτι -
κές  πολιτείες,  πέραν  του  ποταμού  Οχάιο.1 Επιπλέον,  τον  Μάρτιο  του
1784 εισηγήθηκε τη δημιουργία νέου εθνικού νομίσματος, του δολαρίου. 
Ακολούθησε ο διορισμός του ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία έως

το 1789. Κατά τη παραμονή του στο Παρίσι συναναστρεφόταν μεγάλους
διαφωτιστές και στοχαστές της εποχής, όπως το Ντιντερό. Υπήρξε αυ-
τόπτης μάρτυρας της Γαλλικής Επανάστασης και της κατάληψης της Βα-
στίλης. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «βρισκόμουν σε επαφή με τους αρχη-
γούς  πατριώτες  της  Εθνοσυνέλευσης.  Επειδή  προερχόμουν  από  μια
χώρα που έχει περάσει από ανάλογες μεταρρυθμίσεις, μου εμπιστεύο-
νταν τις σκέψεις τους». 
Ο Τζέφφερσον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της «Διακή-

ρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου»,  αλλά και  στο Σύνταγμα που
προτάθηκε, συνεργαζόμενος με το Γάλλο επαναστάτη Λαφαγιέτ (Marquis

1 Northwest Ordinance; July 13, 1787
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de Lafayette, 1757-1834). Μαζί του συνέγραψε έναν χάρτη ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, που χρησίμευσε ως βάση για τη συγγραφή  της γαλλικής
«Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου». Από το 1801 ο Τζέφ-
φερσον ήταν μέλος του Ινστιτούτου της Γαλλίας, δείγμα αναγνώρισης και
προσφοράς στη Γαλλική Επανάσταση. Ο Τζέφφερσον έφυγε από το Πα-
ρίσι το Σεπτέμβριο του 1789. Ακολούθησε ο διορισμός του ως γραμμα-
τέα του Κράτους και αντιπροέδρου των ΗΠΑ το 1796. 
Το 1800 κέρδισε τις εκλογές όπως και τις επόμενες, διατελώντας πρόε-

δρος των ΗΠΑ( ο τρίτος στην ιστορία τους) ως το 1809.  Για την περίοδο
της προεδρίας του θα αναφερθούν ενδεικτικά κάποιες δράσεις του: Δι-
πλασιάζει  την  έκταση των  ΗΠΑ προς  δυσμάς  δίχως  πόλεμο  αλλά  με
αγορά από τη Γαλλία της Λουϊζιάννα,  ενώ υλοποιεί  εξερευνητική απο-
στολή έως τις ακτές του Ειρηνικού με στόχο τη μελλοντική εξάπλωση της
χώρας. Καταργεί τους άμεσους φόρους και τους αντικαθιστά με δασμούς
στα εισαγόμενα προϊόντα πολυτελείας που απευθύνονται στους πλού-
σιους. Ασκεί πολιτική κατά των δανείων και του τραπεζικού συστήματος.
Θέλει να εξαλείψει το εθνικό χρέος, γιατί το θεωρεί πρόσθετη πηγή δια -
φθοράς, ιδιαίτερα το δανεισμό από ξένες τράπεζες μέσω κρατικών ομο-
λόγων και καταφέρνει εξαιρετική μείωσή του.1 Εισηγείται νόμο που απα-
γορεύει την εισαγωγή σκλάβων σε οποιοδήποτε μέρος εντός της δικαιο-
δοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την 1η Ιανουαρίου 1808.2

Η απόσυρση από την πολιτική
 Σε ηλικία 65 ετών αποσύρεται από την ενεργό πολιτική σκηνή, αλλά

όχι και από τα πολιτικά πράγματα. Ασχολείται με το διάβασμα, αλλά και
τη συγγραφή βιβλίων και πολλών επιστολών. Η έδρα του είναι η οικία
του στο Μοντιτσέλο της Βιρτζίνια. Μια οικία που σχεδίασε ο ίδιος, ακο-
λουθώντας τις οδηγίες της ελληνικής αρχιτεκτονικής που περιγράφει ο
Βιτρούβιος, και την επανασχεδίαζε, κατασκεύαζε και τελειοποιούσε για
40 χρόνια.  Κύριος στόχος του την εποχή αυτή ήταν η δημιουργία του
Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, του πρώτου δημόσιου πανεπιστημίου της

1 Thomas Jefferson: 2nd Annual Message, December 15, 1802 
2 An Act to Prohibit the Importation of Slaves into any Port or Place Within the 

Jurisdiction of the United States.
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Αμερικής.
Το 1814 η βιβλιοθήκη του αποτελούνταν από 6.700 περίπου βιβλία τα

οποία  παρενθετικά  αναφέρω ότι  διέθεσε  αντί  τιμήματος  στην  Ουάσιγ-
κτον,  όταν  η  βιβλιοθήκη  του  Κογκρέσου  καταστράφηκε  από  Άγγλους
στρατιώτες.  Η πρόταση ψηφίστηκε  με  ενθουσιασμό από τη  Γερουσία,
εκτός της αντιπολίτευσης των φεντεραλιστών που κατηγόρησε το περιε-
χόμενο της βιβλιοθήκης ως φιλοσοφικά άθεο και επιπλέον μη χρήσιμο
αφού εμπεριείχε πολλά βιβλία σε ξένες γλώσσες (ελληνικά, λατινικά και
γαλλικά). Η βιβλιοθήκη του Τζέφφερσον αποτέλεσε τη βάση της μεγαλύ-
τερης  σύγχρονης  βιβλιοθήκης  του  κόσμου,  της  βιβλιοθήκης  του  Κο-
γκρέσου. Παρά το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των βιβλίων του κάηκαν σε
πυρκαγιά το 1852, ό,τι απόμεινε σήμερα είναι χαρακτηρισμένο ως εθνι-
κό κειμήλιο. 

Η επιστολή του Τζέφφερσον προς τον Ουίλιαμ Σορτ 
Το  1819  γράφει  μια  επιστολή  στον  φίλο  του  Ουίλιαμ  Σορτ,  που  τον

γνώριζε από το Παρίσι όταν ο τελευταίος ήταν γραμματέας του και τον
χαρακτήριζε ως θετό γιο του. Παρενθετικά αναφέρω ότι ο Σορτ είχε γεν-
νηθεί κι αυτός στη Βιρτζίνια και είχε σπουδάσει στο ίδιο κολέγιο που είχε
σπουδάσει  ο  Τζέφφερσον,  αλλά  16  χρόνια  αργότερα.  Εκεί  ίδρυσε  το
1776, τη χρονιά της αμερικανικής επανάστασης, τη φοιτητική κοινότητα
ΦΒΚ με ελληνικά αρχικά που σημαίνει Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης. Η
ΦΒΚ υπάρχει μέχρι τις ημέρες μας και έχει αναδείξει μεγάλες προσωπι-
κότητες της Αμερικής. Στην επιστολή αυτή ο Τζέφφερσον δηλώνει Επι-
κούρειος και στο τέλος της δίνει μια λίστα με τα κύρια σημεία της Επι-
κούρειας φιλοσοφίας. 

Το απόσπασμα της χειρόγραφης επιστολής του Τζέφφερσον στο οποίο
αναφέρει ότι είναι Επικούρειος
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«Όπως λέτε για τον εαυτό σας είμαι κι εγώ Επικούρειος. Θεωρώ ότι τα
πραγματικά  (όχι  αυτά  που  του  καταλογίζουν)  δόγματα  του  Επίκουρου
εμπεριέχουν όλη την ορθολογική φιλοσοφία που η Ελλάδα και η Ρώμη
μας άφησαν... (ακολουθεί  υπεράσπιση της επικούρειας φιλοσοφίας σε
σχέση με τις άλλες σχολές και αναφορά σε κάποια σχέδια για συγγραφή
μιας φιλοσοφικής επιτομής)  ....Αλλά με το ένα πόδι στον τάφο, αυτά τα
σχέδια είναι πλέον σε αδράνεια για μένα. Η ασχολία μου είναι να διασκε-
δάζω την κούραση της φθίνουσας ζωής μου, όπως προσπαθώ να κάνω
με την απόλαυση κλασικών αναγνωσμάτων και  μαθηματικών αληθειών
και με την παρηγοριά μιας υγιούς φιλοσοφίας, εξίσου αδιάφορης για την
ελπίδα και το φόβο.
Παίρνω το θάρρος παρατηρώντας ότι δεν είσαστε γνήσιος μαθητής του

δάσκαλού  μας  Επίκουρου,  απολαμβάνοντας  τη  ραθυμία  που  λέτε  ότι
αποδίδουν σε σας. Ένας από τους κανόνες του, ξέρετε, ήταν ότι η ηδονή
που εμποδίζει  τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση,  ή παράγει  ένα  μεγαλύτερο
πόνο, πρέπει να αποφεύγεται. Η αγάπη σας για την ανάπαυση θα οδη-
γήσει στην πορεία στην αναστολή της άσκησης, της υγείας, στη χαλάρω-
ση του νου, σε μια αδιαφορία για τα πάντα γύρω σας, και τελικά σε αδυ-
ναμία του σώματος και  σε  νωθρότητα του νου,  το  απώτατο όλων των
πραγμάτων  από την  ευτυχία  που  η  καλά  οργανωμένη  απόλαυση  του
Επίκουρου εξασφαλίζει. Η ανδρεία, ξέρετε, είναι μία από τις τέσσερις κύ-
ριες αρετές του. Αυτή μας διδάσκει να αντιμετωπίσουμε και να υπερβού-
με  τις  δυσκολίες  και  να  μην  τις  αποφεύγουμε  όπως  κάνουν  οι  δειλοί,
αφού θα τις  αποφεύγουμε ματαίως  γιατί  θα  τις  συναντάμε  και  θα μας
πιάνουν σε κάθε στροφή του δρόμου μας. Το ζυγίζω το θέμα καλά; Στη-
ρίξτε τον εαυτό σας».

Η επιστολή κλείνει με τα κύρια σημεία των δογμάτων του Επίκουρου,
σύμφωνα με τον Τζέφφερσον, σε επιγραμματική μορφή:
Φυσική
Το σύμπαν είναι αιώνιο.
Τα μέρη του, μεγάλα και μικρά, εναλλάσσονται.
Ύλη και κενό μόνο.
Κίνηση συνδεόμενη με τη βαρύτητα και την παρέγκλιση.
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Αιώνια ανακύκλωση των στοιχείων των σωμάτων.
Οι Θεοί ως όντα αμέσως ανώτερα των ανθρώπων, απολαμβάνουν στη
δική τους σφαίρα την ευτυχία τους, αλλά δεν ανακατεύονται με τις ανη -
συχίες της κλίμακας των όντων που βρίσκονται κάτω από αυτούς.
Ηθική
Η ευτυχία είναι ο σκοπός της ζωής.
Η αρετή είναι το θεμέλιο της ευτυχίας.
Η ωφέλεια είναι το κριτήριο της αρετής.
Καταστηματική ηδονή και απονία.
Η απονία είναι η έλλειψη του πόνου, η αληθινή ευδαιμονία.
Η ενέργεια  της κινητικής ηδονής  δεν είναι  ευτυχία,  αλλά την παράγει.
Έτσι η απουσία της πείνας είναι ένα στοιχείο ευδαιμονίας. Το να τρως εί -
ναι το μέσο για να την αποκτήσεις.
Ευδαιμονία είναι το να μην υποφέρει το σώμα και να μην ταράσσεται ο
νους.
Απονία του σώματος, αταραξία του νου.
Για προσλάβουμε την ηρεμία του νου πρέπει να αποφεύγουμε τις άμε-
τρες επιθυμίες και τους φόβους, τις δύο κύριες ασθένειες του νου.
Ο άνθρωπος είναι ελεύθερη ατομικότητα. 
Η αρετή συνίσταται στα εξής μέρη: 
1.Φρόνηση 2.Εγκράτεια 3.Ανδρεία 4.Δικαιοσύνη.
Τα οποία αντιπαραθέτονται στα εξής: 
1.Αφροσύνη 2.Επιθυμία 3.Φόβος 4.Εξαπάτηση.

Η επιτύμβια στήλη του 
Μετά από δική του έγγραφη επιθυμία, κατασκευάστηκε μνημείο συγκε-

κριμένων προδιαγραφών. Στο κείμενο που συνέταξε υπό τη μορφή οδη-
γιών έγραψε τα εξής:1

«Θα μπορούσαν οι νεκροί να αισθάνονται κανένα ενδιαφέρον για μνη-
μεία ή άλλες αναμνήσεις από αυτούς, όταν, όπως λέει ο (ποιητής) Ανα-
κρέων:  
           λίγη δ  κεισόμεσθαὀ ὲ

1 (7)The Thomas Jefferson Papers Series 1. General Correspondence. 1651-
1827 Thomas Jefferson, no date, Epitaph
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           κόνις στέων λυθέντων ὀ

           (στο χώμα θα είμαστε ολίγη
           σκόνη διαλυθέντων οστών)

Τα παρακάτω θα ήταν ό,τι πιο ευχάριστο για τις Manes μου (ρωμαϊκές
θεότητες που αντιπροσωπεύουν τις ψυχές των νεκρών). Σχετικά με τον
τάφο,  να  είναι  απλός  τάφος  ή  κύβος  3  ποδιών  (ενός  μέτρου),  που
επάνω του  να  υπάρχει  οβελίσκος  6  ποδών (δύο μέτρων)  από φτηνή
πέτρα. 
Στην όψη του οβελίσκου να υπάρχει η ακόλουθη επιγραφή και ούτε μια

λέξη παραπάνω: 

Εδώ είναι θαμμένος ο Τόμας Τζέφφερσον
συγγραφέας 
της Διακήρυξης της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας
της Συνθήκης της Βιρτζίνια για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες
και ιδρυτής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια

γιατί με αυτά, από όσες εμπειρίες έχω ζήσει, θα ήθελα περισσότερο να
με θυμούνται». 

Ο Τζέφφερσον πέθανε στις 4 Ιουλίου του 1826, στην επέτειο της Αμερι-
κάνικης  Ανεξαρτησίας  σχεδόν  μισό  αιώνα μετά  από τη  συγγραφή της
διακήρυξής της. Στο μνημείο των τεσσάρων προέδρων  που σμιλεύτη-
καν  σε  γρανίτη  στο  βουνό  Ράσμορ  στη  Νότια  Ντακότα  των  ΗΠΑ,  ο
Τόμας  Τζέφφερσον  έχει  την  τιμητική  θέση  του  ανάμεσα  στον  Τζορτζ
Ουάσινγκτον, στον Αβραάμ Λίνκολν και τον Θήοντορ Ρούζβελτ.

Επίλογος
Η εισήγηση για τον Τόμας Τζέφφερσον θα κλείσει με δικά του λόγια, τα

οποία νομίζω ότι θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την διαμορφωμένη
από τα παραπάνω θετική εικόνα για  το πρόσωπο του μεγάλου αυτού
ανθρωπιστή, διαφωτιστή και Επικούρειου ηγέτη. Παραθέτω απόσπασμα
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από μια επιστολή του Τζέφφερσον1, την οποία συνέγραψε επτά χρόνια
μετά από την παράδοση της προεδρίας των ΗΠΑ:
«Δεν ανήκω σ’ εκείνους που φοβούνται το λαό. Αυτός και όχι οι πλού-

σιοι αποτελούν την εγγύησή μας για διαρκή ελευθερία. Και για να προ-
στατεύσουμε την ανεξαρτησία του δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στους
κυβερνώντες  να μας φορτώσουν με διαρκές χρέος… Αν βρεθούμε σε
κατάσταση τέτοιου  χρέους  ώστε  να  αναγκαστούμε  να φορολογηθούμε
για ότι τρώμε και πίνουμε, για τα αναγκαία και τις ανέσεις μας, για τις ερ -
γασίες και τις διασκεδάσεις μας… (όπως συμβαίνει με το λαό της Αγγλί -
ας), τότε και ο λαός μας θα χρειαστεί να δουλεύει 16 ώρες από τις 24 και
να δίνει ότι κερδίζει από τις 15 ώρες στην κυβέρνηση για τα χρέη της και
τις καθημερινές δαπάνες της… Τότε όμως δεν θα έχουμε χρόνο για να
σκεφτούμε και κανένα μέσο για να εγκαλέσουμε αυτούς που μας κυβερ-
νάνε άσχημα. Δεν θα έχουμε καμιά άλλη επιλογή από το να εκμισθώνου-
με τους εαυτούς μας σε εκείνους που το μόνο που θέλουν είναι να μας
κρατάνε δεμένους… έως ότου ο κύριος όγκος της κοινωνίας καταλήξει
να είναι ένα απλό αυτόματο μιζέριας δίχως καμιά άλλη αίσθηση εκτός
από το να αμαρτάνει και να υποφέρει». 

Πηγές
-The Library of Congress - The Thomas Jefferson Papers Series 1 
General Correspondence. 1651-1827
-Northwest Ordinance; July 13, 1787
-Thomas Jefferson: 2nd Annual Message, December 15, 1802 
-An Act to Prohibit the Importation of Slaves into any Port or Place 
Within the Jurisdiction of the United States.

1 The Library of Congress - The Thomas Jefferson Papers Series 1. General 
Correspondence. 1651-1827 - Thomas Jefferson to Samuel Kercheval, 
Monticello, Julie 12,  1816
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Επικούρειες επιδράσεις στον Ρήγα Βελεστινλή

Μπάμπης Πατζόγλου

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συμποσίου

Επικούρειας Φιλοσοφίας

Τι σ’ ωφελεί αν ζήσης και είσαι στην σκλαβιά;
Στοχάσου πως σε ψένουν καθ’ ώραν στην φωτιά.

Βεζύρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθής,
ο τύραννος αδίκως σε κάμνει να χαθής.
Δουλεύεις ολ’ ημέρα σε ό,τι κι αν σε πη,

κι’ αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη.
Καλλιό'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή!

Παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή.

Αυτοί οι διαφωτιστικοί στίχοι, που κάλλιστα θα μπορούσαν να έχουν γρα-
φεί  σήμερα,  γράφτηκαν το 1797 και  είναι  απόσπασμα του Θούριου του
Ρήγα. Είναι τόσο επίκαιροι, που λες πως απηχούν την δικιά μας εποχή.
Μάλλον θα έλεγα, την κάθε εποχή, όπου επικρατούν ανελεύθερα, πραξικο-
πηματικά, τυραννικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Την κάθε εποχή, όπου
υπάρχει ο εξουσιάζων και ο εξουσιαζόμενος. 
Ναι αγαπητοί μου!  Σήμερα θα σας μιλήσω για μια μεγάλη προσωπικότη-

τα, για ένα φάρο της ελευθερίας, για  έναν διαφωτιστή με Επικούρειες επι-
δράσεις, ένα συγγραφέα του Υλισμού και επαναστάτη  του οικουμενικού
Ελληνισμού και όχι μόνο: τον Ρήγα Φεραίο (Βελεστινλή). Όντως, δεν ήταν
κολλημένος, όπως και ο Κολοκοτρώνης  σε μισαλλόδοξες, ρατσιστικές ή
φυλετικές καταστάσεις,  αλλά ονειρευόταν μία  γενική εξέγερση όλων των
λαών που βρίσκονταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό και στην δημιουργία μιας
πολυεθνικής πολιτείας με σκοπό την Δημοκρατία, την Ευτυχία, την Ελευθε-
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ρία. 
Έτσι, ο Ρήγας ήταν ένας Έλληνας όχι μόνο επαναστάτης των Βαλκανίων

και της Μικράς Ασίας, αλλά και διαφωτιστής, συγγραφέας, στοχαστής και
πολιτικός.  Θεωρείται εθνομάρτυρας και πρόδρομος της επανάστασης του
1821. Επηρεάστηκε, όπως θα δούμε παρακάτω, απ’ τους διαφωτιστές της
Ευρώπης. 

Η ζωή του Ρήγα στην Οθωμανική αυτοκρατορία
Γεννήθηκε 1757 στο Βελεστίνο της Θεσσαλίας, στις αρχαίες Φερές, από

εύπορη οικογένεια. Το πραγματικό του όνομα ήταν Αντώνιος Κυρίτζης ή
Αντώνιος Κυριατζής1.  Τα νεανικά χρόνια του Ρήγα είναι  βυθισμένα στην
αχλή του θρύλου. Είναι δύσκολο να ανιχνευθούν τα πραγματικά γεγονότα,
όπως και ένα μεγάλο μέρος από τις δραστηριότητές του. Αυτό οφείλεται κυ-
ρίως στο γεγονός ότι τα άτομα με τα οποία συνεργαζόταν, συνελήφθησαν
και εκτελέστηκαν. Αλλά και οι περισσότερες από τις προκηρύξεις του κατα-
στράφηκαν. 
Τις βασικότερες πληροφορίες για τον ίδιο και την οικογένειά του μάς τις

παρέχει ο Χριστόφορος Περραιβός που υπήρξε συνεργάτης του και συνα-
γωνιστής.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  τον  Περραιβό,  τα  πρώτα  του  γράμματα
λέγεται ότι τα διδάχθηκε από ιερέα του Βελεστίνου και κατόπιν στο Ελληνο-
μουσείο της Ζαγοράς του Πηλίου. Αυτό ήταν ένα σχολείο  με  σπάνια βι-
βλία, όπου διδάσκονταν η Αστρονομία, η Γεωγραφία, η Φιλοσοφία, η Ιστο-
ρία και οι Ξένες γλώσσες. Καθώς διψούσε για μάθηση, ο πατέρας του τον
έστειλε στα Αμπελάκια της Λάρισας, όπου και εκεί υπήρχε σχολή πάλι με το
όνομα Ελληνομουσείο, για περαιτέρω μόρφωση. 
Όταν επέστρεψε, έγινε δάσκαλος στην κοινότητα του Κισσού του Πηλίου.

Στην ηλικία των είκοσι ετών σκότωσε στο Βελεστίνο έναν Τούρκο πρόκριτο,
επειδή του είχε συμπεριφερθεί δεσποτικά και κατέφυγε στο Λιτόχωρο  του
Ολύμπου. Εκεί κατατάχθηκε στο σώμα των αρματολών του θείου του Σπύ-
ρου Ζήρα. Αργότερα, πηγαίνει στο «Άγιο» όρος φιλοξενούμενος του ηγου-
μένου της μονής Βατοπεδίου Κοσμά, με τον οποίο και ανέπτυξε στενή φι-
λία. Στην ίδια μονή συνδέθηκε φιλικά με τον συμπατριώτη του, τον μοναχό

1  Βιβλίο που υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη  «Αρχαίοι Γεωγράφοι του 1571» και βρίσκεται το
αυτόγραφο του Ρήγα.
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Νικόδημο, ο οποίος του είχε παραχωρήσει τα κλειδιά της βιβλιοθήκης, της
φημισμένης Αθωνιάδας Σχολής,  για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Στον
Άθω  έμεινε πολύ λίγο. 
Πήγε μετά στην Κωνσταντινούπολη μετά από πρόσκληση του Πρέσβη της

Ρωσίας για σπουδές, στην οικία του οποίου γνώρισε τον  Αλέξανδρο Υψη-
λάντη (1726-1806),  μέγα διερμηνέα του Σουλτάνου και παππού του με-
τέπειτα  αρχηγού  της  Φιλικής  Εταιρίας,  επίσης  Αλέξανδρου  Υψηλάντη.
Όταν αυτός ο Υψηλάντης πήρε μετάθεση για το Ιάσιο, προκειμένου να γίνει
ηγεμόνας της Μολδαβίας, ο Ρήγας τον ακολούθησε.
 Διαφώνησε όμως  με τον Υψηλάντη και πήγε στην διπλανή επαρχία της

οθωμανικής αυτοκρατορίας την Βλαχία. Εκεί,  και συγκεκριμένα στο Βου-
κουρέστι,  έγινε  γραμματέας  του ηγεμόνα της  Βλαχίας Νικολάου Μαυρο-
γένη, τον αδερφό του παππού της Μαντώς Μαυρογένους.  
Εκείνη την εποχή ο Ρήγας, ως άνθρωπος των γραμμάτων και ανήσυχο

πνεύμα που ήταν,  είχε σχέσεις με την Ακαδημία του Βουκουρεστίου και
ήρθε σε επικοινωνία με τον σκεπτόμενο κύκλο αυτής της πόλης. Αναφέρε-
ται ως παράδειγμα διανοούμενου του Βουκουρεστίου ο Δημητράκης Κα-
ταρτζής,  που  ήταν  προσωπικότητα  του  νεοελληνικού  διαφωτισμού.  Ένα
άλλο παράδειγμα είναι ο Ιώσηπος  Μοισιόδαξ, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος
του Ρήγα. Και όλα αυτά μετά το 1783  όταν ο Ρήγας ήταν 26 ετών. 

Η διαφωτιστική δράση του Ρήγα  
Μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και  την ήττα της Τουρκίας το 1790,  ο

Μαυρογένης αποκεφαλίστηκε ως υπαίτιος της ήττας. Τότε ο Ρήγας κατέφυ-
γε στην Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας, την οποία
έκανε έδρα της επαναστατικής του δράσης. Στη Βιέννη ταξίδεψε μαζί με τον
Αυστριακό βαρώνο Ελληνικής καταγωγής Χριστόδουλο Λάνγκενφελτ-Κιρ-
λιανό, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με άλλους ομογενείς.
Στους έξι μήνες που έμεινε στην  Βιέννη είχε σαν συνεργάτες του κυρίως

Έλληνες έμπορους ή σπουδαστές. Οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν οι
αδελφοί Πούλιου από την Σιάτιστα της Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν  τυπο-
γράφοι. Στο τυπογραφείο τους τύπωσε τον Θούριο, την Επαναστατική προ-
κήρυξη,  Το σύνταγμα της  Ελληνικής  Δημοκρατίας  και Τα Δίκαια του αν-
θρώπου σε χιλιάδες αντίτυπα προκειμένου να μοιραστούν στους Έλληνες
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των Βαλκανίων. Επιπλέον, Το σχολείο των ντελικάτων εραστών, το Ηθικός
Τρίπους, το Νέος Ανάχαρσις, καθώς και Το Φυσικής Απάνθισμα που είναι
ένα βιβλίο εμπνευσμένο από την Εγκυκλοπαίδεια του Γάλλου Ντιντερό και
την Φυσική του Επίκουρου. 
Ο Ρήγας, όπως είπαμε, απέβλεπε στην απελευθέρωση και ενοποίηση με

βάση τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό όλων των Βαλκανικών λαών, ακόμα
και των ίδιων των Τούρκων, και φυσικά όλου του ελληνικού στοιχείου που
ήταν διασκορπισμένο στην Ανατολή και στην Βαλκανική.   Επηρεασμένος
από τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, πίστεψε βαθιά στην ανάγκη της επαφής
των Ελλήνων και με τις νέες ιδέες που σάρωναν την Ευρώπη, οι οποίες
ήταν  εμπνευσμένες  από  την  Αρχαία  Ελληνική  Γραμματεία.  Και  για  του
λόγου το αληθές, ετοίμαζε  την έκδοση μιας Ελληνικής μετάφρασης του πε-
ρίφημου έργου του Μοντεσκιέ Το Πνεύμα των Νόμων. 
Τα έργα που εκδίδει ο Ρήγας είναι ενδεικτικά του δρόμου που είχαν πάρει

οι πνευματικές αναζητήσεις του. Όταν  η Γαλλική επανάσταση του 1789
εξάγεται  από την Γαλλία,  ο Ρήγας προσανατολίζεται ολοκληρωτικά στην
δημοκρατική και τυραννομάχο Γαλλία.  Αναχωρεί ξανά για την Βλαχία το
1791 όπου μέχρι το 1796 προετοιμάζει το διαφωτιστικό και επαναστατικό
του πρόγραμμα. Εκεί μελετά τους κλασικούς του Διαφωτισμού Βολταίρο,
Ρουσώ, Ντιντερό, Ντ' Αλαμπέρ (οι δύο τελευταίοι από τους οποίους είχαν
επικούρειες απόψεις). 
Όταν την άνοιξη του 1796 ο Ναπολέων περνά τις Άλπεις και κατεβαίνει

στην Ιταλία με σύνθημα «την απελευθέρωση των λαών από τους τυράν-
νους» (εννοώντας τους Αυστριακούς, τους Βενετούς και τον Πάπα) ο Ρήγας
είναι ασυγκράτητος. Είναι βέβαιος ότι η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Τον Αύ-
γουστο του 1796 αναχωρεί ξανά για την Βιέννη, όπου θα μείνει μέχρι τον
Δεκέμβριο του 1797. 
Στο 16μηνο αυτό, αναπτύσσει μία πρωτοφανή εκδοτική, πολιτική και συ-

νωμοτική δραστηριότητα διαφωτισμού.  Εκτός από τα νεανικά του πονή-
ματα-διηγήματα τα οποία δημοσίευσε με τον τίτλο Ηθικός Τρίπους (1797),
τώρα δημοσιεύει  και  την  Νέα Χάρτα της Βλαχίας,  την Γενική Χάρτα της
Μολδαβίας, την Μεγάλη Χάρτα της Ελλάδας. Ο τελευταίος Χάρτης καλύπτει
όλη σχεδόν την Βαλκανική και την δυτική Μικρά Ασία. Είναι πράξη επανα-
στατική για όλους τους καταπιεσμένους λαούς οι οποίοι κατοικούν σ’ αυτά
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τα μέρη. Τον ίδιο σκοπό είχε και η μετάφραση από αυτόν και την παρέα του
του  έργου  του  Ζαν-Ζακ  Μαρτελεμύ  (Jean-Jacques Barthelemy) «Νέος
Ανάχαρσις», που περιγράφει  ένα φανταστικό ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα
της κλασικής εποχής. 
Στο μεταξύ, το καλοκαίρι του 1797 οι Γάλλοι αποβιβάζονται στα Επτάνη-

σα. Ο Ρήγας τότε στέλνει μήνυμα στον Ναπολέοντα και επικοινωνεί με τους
φίλους του και τους οπαδούς του στην Αυστρία και στην Ιταλία. 
Το Οκτώβριο του 1797 τυπώνει κρυφά το  Επαναστατικό Μανιφέστο.  Το

μανιφέστο αυτό περιλαμβάνει,  εκτός από τον Θούριο,  την Επαναστατική
προκήρυξη, όπου θέτει σε ελληνικό κείμενο για πρώτη φορά στην νεότερη
Ιστορία το Δικαίωμα στην Ευτυχία. Κάτι που δεν υπάρχει  στα Στωικοπλα-
τωνικά μανιφέστα που κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν ως τα  σήμερα.
Μας λέει ότι «Να έχει έκαστος ωσάν λαμπρόν καθρέπτη εμπροστά του εις
τα ομμάτια του τα θεμέλια της ελευθερίας, της σιγουρότητος και της ευτυχί-
ας».

Το μαρτυρικό τέλος του Ρήγα
Τυπώνει επίσης και την «Νέα Πολιτική Διοίκηση των κατοίκων, της Ρούμε-

λης, της Μικράς Ασίας, των Μεσογείων νήσων και της Βλαχομπογδανίας».
Το κείμενο αυτό, που βασίζεται στις αρχές του Διαφωτισμού και στο Γαλλι-
κό  σύνταγμα  του  1793,  περιλαμβάνει  35  άρθρα περί  «Δικαίων  του  Αν-
θρώπου και του Πολίτου» και 124 άρθρα του Συντάγματος της «Ελληνικής
Δημοκρατίας», όπως ονομάζει ο Ρήγας το πολυεθνικό κράτος που οραμα-
τίζεται. 
Ετοιμάζει και άλλα πολλά, αλλά δεν μπορεί να περιμένει την εκτύπωσή

τους. Στέλνει στην Τεργέστη τα κιβώτια με το επαναστατικό υλικό και κατε-
βαίνει ο ίδιος εκεί για να τα παραλάβει. Την ίδια νύχτα όμως που φτάνει
στην Τεργέστη συλλαμβάνεται από την Αυστριακή αστυνομία, ειδοποιημένη
από τον  Κοζανίτη έμπορο, τον Δημήτριο Οικονόμου  που ήρθε στα χέρια
του το επαναστατικό υλικό. Συνελήφθησαν επίσης και όλοι οι φίλοι και οι
συνεργάτες του.
Κατά την διάρκεια της φυλάκισής του κάνει μία απόπειρα  να αυτοκτονή-

σει και δύο-τρεις προσπάθειες να προκαλέσει την παρέμβαση του Γάλλου
προξένου. Όμως, αυτά είχαν απλώς ως αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τη
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θέση του. Τελικά κρατήθηκαν μόνο ο Ρήγας και επτά φίλοι του, οι οποίοι
έναντι  διπλωματικών και άλλων ανταλλαγμάτων παραδόθηκαν από τους
Αυστριακούς στις Τουρκικές αρχές. 
Κλείστηκαν στο παραδουνάβιο φρούριο Νεμπόισα του Βελιγραδίου, όπου

μετά από 40 ημέρες βασανιστηρίων, και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου του
1798, στραγγαλίστηκαν από τους Τούρκους.   

Ο Επικούρειος Διαφωτισμός του Ρήγα
Ο Ρήγας οραματιζόταν μία ομοσπονδία πολιτειών για όλη την Βαλκανική

με κυρίαρχο το Ελληνικό πνεύμα. Όχι από μισαλλοδοξία, αλλά διότι αυτό
είχε παράγει πολιτισμό και είχε προάγει τον Άνθρωπο. Επηρεάστηκε κυρί-
ως από τους Γάλλους Διαφωτιστές, που όλοι αυτοί είχαν μελετήσει απο-
σπάσματα της Επικούρειας φιλοσοφίας 
 Άλλωστε, το περίφημο έργο του «Φυσικής απάνθισμα» είναι μία ανθολο-

γία από σχετικά γερμανικά και γαλλικά κείμενα (κυρίως των Εγκυκλοπαιδι-
στών)  επηρεασμένα  από  την  Επικούρεια  Φυσική,  όπως  είναι  δοσμένη
μέσα από την επιστολή προς Ηρόδοτο του Επίκουρου και από το έργο του
Λουκρήτιου. Αποδεικνύεται έτσι, ότι ο Ρήγας χρησιμοποίησε για το διαφωτι-
στικό του βιβλίο εναντίον των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών την σύγ-
χρονη επιστημονική γνώση της εποχής του. Αυτή την γνώση την ανέπτυξε
στην απλή γλώσσα, για να είναι κατανοητή από τους αναγνώστες του. Με
το  «Φυσικής Απάνθισμα»  προσπαθεί να  εμφυσήσει στους Έλληνες και
στους άλλους Βαλκάνιους την εμπειρική σκέψη μέσω της Φυσικής, για να
τους προετοιμάσει για την διεκδίκηση της ελευθερίας τους. Και όπως ανα-
φέρει στον πρόλογό του: «...δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω
την κατάστασιν του γένους μου, αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχισα
όσον το επ' εμοί, απανθίζωντας από τε της Γερμανικής και Γαλλικής γλώσ-
σης τα ουσιωδέστερα της φυσικής ιστορίας». 
Μέσα στο βιβλίο  «Φυσικής απάνθισμα»  βρίσκεται και η θαυμάσια ρήση

του Ρήγα: «Οποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά». Δύο αιώνες
μετά την εμφάνισή του στο τυπογραφείο της Βιέννης, το «Φυσικής απάνθι-
σμα» διδάσκει στους σημερινούς δάσκαλους «πώς να διδάσκουν».
Επί πλέον, ο Ρήγας είχε και την ιδιωτική του ζωή. Ήταν και αυτός γεμάτος

με συναισθήματα και αγαπούσε πολύ τις γυναίκες. Τον απασχόλησε πολύ
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το επικούρειο βίωμα, που είναι η Ηδονή. Γι’ αυτό  έγραψε το περίφημο βι-
βλίο  «Το σχολείο των ντελικάτων εραστών». Αυτό το βιβλίο δεν ήταν ένα
φτηνό μυθιστόρημα, αλλά είχε και τις εκδοχές του. Είχε και τα πολιτικά πα-
ρακλάδια του. Ο Ρήγας, στο βιβλίο αυτό εναντιώνεται στις καθιερωμένες
αντιλήψεις των διακρίσεων των ανθρώπων και στους τότε τίτλους ευγενεί-
ας. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «η αληθινή ευγένεια είναι φυτεμένη μέσα
στον άνθρωπο, και όχι εις τους κληρονομικούς τίτλους».  Kαι όπως λέει,
«καθώς μεγαλαυχούν μερικοί και υπεραίρονται ωσάν να εκατέβηκαν από
τα σύννεφα με το ζιμπήλι, και αν τους παρατηρήση κανείς, τους ευρίσκει ή
τρελούς ή μωρούς». 
Αυτή του η επισήμανση, μάς θυμίζει την ματαιοδοξία και τις μη φυσικές

και μη αναγκαίες επιθυμίες, τις οποίες περιγελούσε ο Επίκουρος. Η στάση
που προβάλλειο Ρήγας θυμίζει φρόνηση, αυτάρκεια και φιλία,  δηλαδή τα
χαρακτηριστικά της αταξικής κοινωνίας που υπήρχε στον Κήπο.  Και επι-
πλέον, ο Ρήγας αναφέρει σαρκαστικά και μάλλον χλευαστικά ότι οι έρωτες
που περιέχονται στο βιβλίο του «εις υπανδρείαν καταντούν, η οποία είναι
μυστήριον για την Ορθόδοξον Εκκλησίαν»1 Δηλαδή εδώ και πάλι μας θυμί-
ζει τον Επίκουρο που μας λέει ότι «ο σοφός, καλό θα είναι να μην παντρεύ-
εται». Και όπως αναφέρει μετέπειτα  ο Βίλχεμ Ράιχ «η κοπέλα μου με ποθεί
και την ποθώ, με αγαπά και την αγαπώ και δεν χρειαζόμαστε επιμαρτύρη-
ση  ούτε από τον παπά της ενορίας ούτε από τον Δήμαρχο της πόλης2».
Σύμφωνα με τον Λέανδρο Βρανούση (1921-1993) «Το Σχολείον των ντελι-
κάτων εραστών έφερνε στην Ελλάδα το νέο είδος της λογοτεχνικής πεζο-
γραφίας, το φιλελεύθερο ανάγνωσμα, για το οποίο διψούσε το ευρύ ανα-
γνωστικό κοινό». Γι' αυτό και θεωρείται ως το πρώτο ελληνόγλωσσο κείμε-
νο μυθιστορηματικής υφής.3

Εκτός από τα δύο πρωτοποριακά για την ελληνική γλώσσα βιβλία (Φυσι-
κής απάνθισμα και  Σχολείον των ντελικάτων εραστών), ο Ρήγας, όπως εί-
παμε, συνέταξε την Επαναστατική προκήρυξη, που ήταν η αφορμή για την
σύλληψή του. Σ’ αυτήν μιλά για τα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα και
οπωσδήποτε έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον Επίκουρο και από

1  Δημήτριος Καραμπερόπουλος 

2  Βίλχεμ Ράϊχ «Άκου Ανθρωπάκο»

3  Λ. Βρανούσης. “Ρήγας, Βασική Βιβλιοθήκη”, αρ. 10, Αθήνα 1954, σ. 201.
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τον Λουκρήτιο. Ακούστε τι γράφει στο άρθρο 1 σχετικά με τον σκοπό που οι
άνθρωποι έφτιαξαν πόλεις και χώρες: «Ο σκοπός όπου απ’ αρχής κόσμου
οι άνθρωποι συμμαζώχτηκαν από τα δάση την πρώτη φορά δια να κατοική-
σουν όλοι μαζί κτίζοντας χώρες και πόλεις ήταν για να αλληλοβοηθούνται
και να ζούνε ευτυχισμένοι, και όχι να αλληλοτρώγονται ή να ρουφά το αίμα
τους, Ένας».  
Ακόμα και στο θέμα της δικαιοσύνης βλέπουμε πως είναι περίπου η ίδια

με το συμφωνημένο δίκαιο του Επίκουρου, όπως αναγράφεται στις Κύριες
Δόξες του. Επίσης, με δεδομένο την δικαιοσύνη, μιλά για ισονομία, ισοπο-
λιτεία και ισηγορία. Στο άρθρο 7 μας μιλά για ανεξιθρησκία και για ελευθε-
ρία λόγου και τύπου. 
Επί πλέον μας λέει για την δημόσια μόρφωση όλου του λαού. Μας ανα-

φέρει συγκεκριμένα στο άρθρο 22: «Όλοι χωρίς εξαίρεση έχουν χρέος να
γνωρίζουν γράμματα. Και η πατρίδα πρέπει να ιδρύσει σχολειά σε όλα τα
χωριά» και πιο κάτω μας λέει ότι «να εξηγούνται οι παλιοί ιστορικοί συγ-
γραφείς…. η δε αρχαία Ελληνική να είναι απαραίτητη». 
Ακόμα, εκείνο που σαφώς βγαίνει από την προκήρυξη είναι μία κοινωνική

πολιτεία ελευθέρων ανθρώπων. Και επί πλέον έχει επηρεαστεί πάρα πολύ
από την Αθηναϊκή Δημοκρατία όταν μας λέει για παράδειγμα στο άρθρο 30:
«Τα δημόσια αξιώματα υφίστανται για τόσο καιρό, όσο θέλει και κρίνει εύ-
λογο η διοίκηση». Και στο άρθρο 31 λέει: «Τα εγκλήματα των επιτρόπων
του έθνους ποτέ δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα». Προσέτι, στο άρθρο 8
μιλά για απείθεια όταν η εξουσία βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του
λαού και δεν εισακούει τα παράπονά του. Τότε ο λαός παίρνει τα όπλα και
τιμωρεί τους τυράννους. 
Στο άρθρο 35 αναφέρει ακόμα και για τα χρέη των πόλεων, των πολι-

τειών, των χωρών και των πολιτών, τα οποία χρωστούνε προ 5 χρόνων,
και σ’ αυτό το διάστημα πληρωνόταν ο τόκος στους δανειστές. Η παρούσα
διοίκηση τα αναιρεί (τα παραγράφει), και οι δανειστές δεν έχουν να ζητούν
εις το εξής ούτε κεφάλαιο ούτε υπόλοιπα από τους οφειλέτες, ωσάν να εξο-
φλήθηκαν τα δάνειά τους, γιατί αυτοί διπλασιάζουν τα κεφάλαιά τους, μεσα
σε πέντε χρόνια.
Επίσης, στο  Σύνταγμά  του,  που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Παρθε-

νών, μιλά για ανεξιθρησκία και για την ισότιμη ένωση όλων των λαών της
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Βαλκανικής και της δυτικής Μικράς Ασίας. Λέει συγκεκριμένα στο άρθρο 7
του συντάγματός του: « Ο Αυτοκράτωρ (ο κυρίαρχος) λαός είναι όλοι οι
κάτοικοι του βασιλείου τούτου χωρίς εξαίρεσιν θρησκείας και διαλέκτου. Έλ-
ληνες, Αλβανοί, Βλάχοι, Αρμένηδες, Τούρκοι και κάθε άλλο είδος γενεάς».
Όπως και σήμερα, καλό θα είναι, να ενοποιηθούν όλοι οι λαοί της Νότιας
Ευρώπης που πλήττονται  από την  οικονομική κρίση και  οι  καταγόμενοι
από το γένος των Ελλήνων  κάτοικοι της Μικράς Ασίας και της κατεχόμενης
Κύπρου,  ενάντια στην θρησκευτική μισαλλοδοξία, στην Γερμανική λαίλα-
πα, στον Δεσποτισμό και στην κατοχή με στόχο την πραγματική ελευθερία
και Δημοκρατία. 

Το διαχρονικό μήνυμα του Ρήγα
Προφανώς ο Ρήγας εφάρμοσε, χωρίς βέβαια επιτυχία, κάτι που διαβάζου-

με  στην  επιστολή προς Μενοικέα:  «Και  προτιμάμε,  πολλές  φορές,  τους
πόνους από τις ηδονές, αν, ύστερα από πολύχρονή περίοδο βασανιστικών
πόνων, επέρχεται ακόμα μεγαλύτερη Ηδονή».  Γιατί έτσι ήταν η κατάσταση
τότε. 
Σήμερα  εφαρμόζουμε  μία  διαφορετική  στρατηγική.  Μέχρι  να  καταλυθεί

αυτή η Στωικοπλατωνική κοινωνία και να έρθει η πραγματική δημοκρατία, η
οποία εκφράζεται με την φράση «Δημοκρατικόν μεν το κληρωτας είναι τας
αρχάς, το δε αιρετάς (δηλ με εκλογές) ολιγαρχικόν”, μας δίνεται η δυνατότη-
τα  να  φτιάξουμε  σε  κάθε  πόλη,  σε  κάθε  επαρχία,  Κήπους.  Κήπους  με
στόχο την αυτάρκεια, την φιλία και την Ψυχική και Σωματική μας Ηδονή.
Ώστε να επικρατήσει ο λόγος του μεγάλου Ρήγα Φεραίου «Οποιος ελεύθε-
ρα συλλογάται, συλλογάται καλά».
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Καθηγητής Χαράλαμπος Θεοδωρίδης
Ο πρώτος Επικούρειος στην σύγχρονη Ελλάδα

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Δημοσιευμένο στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συμποσίου
Επικούρειας Φιλοσοφίας

 Η εισήγηση αφορά στον πανεπιστημιακό καθηγητή και φιλόσοφο Χαράλα-
μπο Θεοδωρίδη, τον πρώτο Έλληνα στην σύγχρονη εποχή που μελέτησε
και πρόβαλε τον Επίκουρο και την φιλοσοφία του. Το μνημειώδες  βιβλίο
του Θεοδωρίδη «Επίκουρος,  η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου»,  αξε-
πέραστο σε αξία έως και τις μέρες μας, είναι η κορύφωση της προσφοράς
του σε όλους εμάς τους σημερινούς φίλους της Eπικούρειας φιλοσοφίας. 
Στα πλαίσια της εισήγησης θα γίνει η παρουσίαση του βίου και το έργου
του. Τα βιογραφικά στοιχεία της εργασίας στηρίζονται στο κείμενο του Γε-
ωργίου Δημητράκου, μαθητή και φίλου του Θεοδωρίδη, με τίτλο: “Χαράλα-
μπος Θεοδωρίδης, ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο αγωνιστής”.1 

Ο βίος του Χαράλαμπου Θεοδωρίδη
 Ο Χαράλαμπος Θεοδωρίδης γεννήθηκε το 1883 στην Kαισάρεια της Kαπ-
παδοκίας της Μικράς Ασίας, το σύγχρονο Καϊσερί (Kayseri) στην σημερινή
Τουρκία. Εκεί τελείωσε το δημοτικό σχολείο. 
Όταν η οικογένειά του μετοίκησε στην Κωνσταντινούπολη, ο Θεοδωρίδης
εγγράφηκε στην  Mεγάλη του Γένους Σχολή. Εκεί έκανε τις γυμνασιακές του
σπουδές, μέσα σε ένα σκοτεινό κλίμα με φωτεινές εξαιρέσεις ολίγων σεβα-
στών διδασκάλων που έδιναν πραγματικές απαντήσεις στα ερωτήματά του,
όπως ο ίδιος συχνά ανέφερε (Δημητράκος 2007). Εκείνη την εποχή ήρθε

1  Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ουτοπία», τεύχος 74, 2007.
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σε επαφή με την ελληνική γραμματεία, κυρίως με την ποίηση αλλά και με
την γαλλική λογοτεχνία. 
 Με την αποφοίτησή του το 1900 σε ηλικία 17 ετών, ρίχνεται στην  βιοπάλη,
φροντίζοντας όμως παράλληλα να φοιτήσει στο κολέγιο των Λαζαριστών τε-
λειοποιώντας τα γαλλικά του. Επιπλέον ήρθε σε καλύτερη επαφή με την
ιστορία και φιλοσοφία,  που τον προσέλκυσαν από τότε και τον σηματο-
δότησαν στην υπόλοιπη ζωή του. 
 Σε ηλικία 18 ετών (το 1901) διορίζεται σχολάρχης στο ελληνικό σχολείο της
παραευξείνιας πόλης Ορντού, τα αρχαία Κωτύωρα. Παραμένει εκεί μέχρι το
1907. Στο διάστημα αυτό διαβάζει πολλά βιβλία λογοτεχνίας, ποίησης, φι-
λοσοφίας και ψυχανάλυσης. Ένα χρόνο μετά (το 1908) εγγράφεται στην Φι-
λοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποφοιτά το 1913 και επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη. Διορίζεται καθη-
γητής στο Εθνικό Ελληνογαλλικό Λύκειο, στο Ζωγράφειο και στην  Σχολή
Γλωσσών και Εμπορίου. 
 Η θέλησή του για να συνεχίσει τις σπουδές του σε ακόμα ανώτερο επίπε-
δο τον οδήγησε δύο χρόνια μετά (το 1915) στο πανεπιστήμιο της Λειψίας
της  Γερμανίας,  ένα  από  τα  παλαιότερα  της  Ευρώπης  (Γκαίτε,  Νίτσε,
Βάγκνερ) για δύο χρόνια και για άλλα δύο στο φημισμένο πανεπιστήμιο του
Μονάχου. Εκεί, στο τέλος του 1918 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ φιλοσοφίας,
ολοκληρώνοντας στην ηλικία των 35 ετών τις σπουδές που πάντοτε επιθυ-
μούσε. 
 Ένα χρόνο μετά (το 1919) επιστρέφει στην Πόλη, σε μια ατμόσφαιρα δια-
μορφωμένη από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα γεγονότα
της Οκτωβριανής Επανάστασης και την διάχυση της μεγάλης ιδέας. Ο Θεο-
δωρίδης όμως προτιμά να εγκατασταθεί στην Αθήνα. Διορίζεται το 1920 κα-
θηγητής στην Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή και γίνεται μέλος του Εκπαιδευτι-
κού Ομίλου με τον Τριανταφυλλίδη, τον Δελμούζο και τον Γληνό. Ο Όμιλος
είχε ως στόχο την  σπουδαίας σημασίας εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της
χώρας. Στην συνέχεια βιώνει τα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. 
 Το 1925, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατέλαβε την
έδρα της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ως καθηγητής ήταν πολύ αγαπητός και
τα αμφιθέατρα γέμιζαν στα μαθήματά του. Η επιτυχία του ήταν βασισμένη
στην πολυμάθειά του αλλά και στη προσωπική του σοφία και τον χαρακτή-
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ρα του. Η πρόσβασή του στα Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά και Γερμανικά
πρωτότυπα,  συνέβαλε τα  μέγιστα.  Είχε  διαμορφώσει  ένα γλαφυρό στυλ
λόγου, προφορικού και γραπτού. 
 Ήταν υπέρμαχος της δημοτικής. Το 1933 ο Θεοδωρίδης συνέγραψε το βι-
βλίο “Εισαγωγή στην Φιλοσοφία”, το οποίο βρήκε θερμή υποδοχή πανελ-
ληνίως. Ήταν το «πρώτο υπολογίσιμο δείγμα επιστημονικού έργου γραμ-
μένου στην δημοτική», όπως γράφει ο ίδιος. 
 Η προσήλωσή του στις ανθρωπιστικές αξίες του Διαφωτισμού, της δημο-
κρατίας, της ελευθερίας, της ισότητας και ισονομίας συμπληρωμένες με την
υλιστική θεώρηση των πραγμάτων και την σοσιαλιστική κοσμοθεωρία, τον
έφεραν απέναντι στις κρατούσες δυνάμεις της εποχής του. Το 1935 δέχεται
μια προσωρινή απόλυση από την έδρα του στο Πανεπιστήμιο. 
 Αργότερα, στον πόλεμο εμψυχώνει τους φοιτητές του που ήταν στο μέτω-
πο. Στην κατοχή οργανώνει το Συσσίτιο του Πανεπιστημίου και βρίσκεται
πάντα δίπλα στους φοιτητές. Εν μέσω της κατοχής, το 1942, ο Θεοδωρίδης
μετέφρασε από τα γερμανικά το έργο των Eduard Zeller - Wilhelm Nestle
“Σύνοψη της Ιστορίας της Ελληνικής Φιλοσοφίας”. Το βιβλίο εκδόθηκε από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον μονα-
δικό οδηγό στην ελληνική γλώσσα για την αρχαία φιλοσοφία. 
 Εκτός της πανεπιστημιακής του δράσης, ο Θεοδωρίδης πήρε μέρος στην
Εθνική Αντίσταση ως μέλος του ΕΑΜ με το ψευδώνυμο «Επίκουρος». Τα
μαθήματά του στα αμφιθέατρα, πολλές φορές μετατρέπονταν σε πατριωτι-
κές εκδηλώσεις. Την 25η Μαρτίου του 1943 κάπου τρεις χιλιάδες φοιτητές,
μαθητές και άλλοι νέοι της Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν κάτω από το
σπίτι του στο πλαίσιο τιμής της εθνικής επετείου της ανεξαρτησίας μας. Ο
Θεοδωρίδης εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του κρατώντας μια τεράστια ελλη-
νική  σημαία,  την  οποία  έριξε  στο  συγκεντρωμένο  πλήθος  ύστερα  από
απαίτησή του. Μετά τραγούδησαν όλοι μαζί τον εθνικό ύμνο και ο καθηγη-
τής μίλησε στο πλήθος για λίγα λεπτά, υπό τα βλέμματα της Γκεστάπο που
κατόπιν χτύπησε. Ήταν η αρχή που οδήγησε στην κορύφωση του αγώνα
για την ελευθερία στην πόλη. 
 Για την δράση του αυτή και για τις σοσιαλιστικές ιδέες του θα τιμωρηθεί
αργότερα το 1946 με την οριστική απόλυσή του από το Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης. Στην  συνέχεια επιστρέφει στην Αθήνα. 

350



Κήπος Αθηνών                                      Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας

Μετά τον εμφύλιο ξαναδούλεψε την “Εισαγωγή στην Φιλοσοφία”. Παράλλη-
λα, συνέγραψε το μεγάλο του έργο με τίτλο "Επίκουρος, η αληθινή όψη του
αρχαίου κόσμου". Πρώτα εξέδωσε τον «Επίκουρο» το 1954 και έναν χρόνο
αργότερα ακολούθησε η δεύτερη έκδοση της “Εισαγωγής στην Φιλοσοφία”.
Σχεδόν τρία χρόνια μετά την συγγραφή του έργου του για τον Επίκουρο, το
βράδυ της 17ης προς την 18η Νοεμβρίου 1957, ο καθηγητής πέθανε σε
ηλικία 74 ετών αφήνοντας σε εμάς τους φίλους της Επικούρειας φιλοσοφί-
ας μια πραγματικά μεγάλη κληρονομιά. 

Το επικούρειο έργο του Χ. Θεοδωρίδη
 Ο Θεοδωρίδης ήταν ένθερμος υποστηρικτής αλλά και ερευνητής του Επί-
κουρου. Τον είχε διαβάσει από το πρωτότυπο, όπως και τους άλλους φιλο-
σόφους, αρχαίους και σύγχρονους. Ο ίδιος αναφέρει στο έργο του “Εισα-
γωγή στην Φιλοσοφία”: ”Τη φιλοσοφία πρέπει να τη μελετήσουμε στα έργα
των φιλοσόφων και στο πρωτότυπο αν είναι δυνατό. Μια σελίδα κείμενο
αξίζει περισσότερο από ολόκληρες πραγματείες”. 
 Είχε ήδη εκφραστεί γραπτά για τον Επίκουρο στην “Εισαγωγή στην Φιλο-
σοφία” και το 1941 είχε δημοσιεύσει ένα πολυσέλιδο επικούρειο άρθρο με
τίτλο “Η φιλοσοφική διάθεση στην επιγραφή των Οινόανδων” στο περιοδικό
“Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού”, στο τεύχος-
αφιέρωση στην  μνήμη του καθηγητή αρχαιολογίας Χρήστου Τσούντα. 
 Σε μια εποχή που το μόνο τυπωμένο βιβλίο για τον Επίκουρο στην ελληνι-
κή ήταν το μεταφρασμένο βιβλίο του Γερμανού Χάινριχ Σμιθ, με τον τίτλο
“Η φιλοσοφία της ηδονής στον Επίκουρο” (1926)1 και ο φιλόσοφος ήταν
σαφώς περισσότερο παρεξηγημένος απ' ότι σήμερα, ο Θεοδωρίδης δημο-
σίευσε το 1954 το βιβλίο "Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου",
το οποίο κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις του Κήπου. Το μνημειώδες αυτό
έργο ήταν προϊόν πολύχρονης μελέτης μιας μεγάλης σε έκταση και ποιοτι-
κής βιβλιογραφίας αποτελούμενης από κείμενα στην αρχαία ελληνική, στην
λατινική,  στην  αγγλική,  στην  γερμανική,  στην  ιταλική  και  στην  γαλλική
γλώσσα, που γνώριζε άπταιστα ο καθηγητής. 
 Το έργο θεωρείται σταθμός στην ελληνική και όχι μόνο πραγματικότητα,

1  “Επίκουρου φιλοσοφία της χαράς της ζωής” είναι η σωστότερη απόδοση του 
γερμανικού τίτλου “Epikurs Philosophie der Lebensfreude” στα ελληνικά 
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για την Επικούρεια φιλοσοφία. Εκτείνεται σε 6 βιβλία, κατά τα επικούρεια
πρότυπα. Στα δύο πρώτα αναπτύσσει την κοινωνική και πολιτική κατάστα-
ση έως τον Επίκουρο, στην  προσπάθεια να εξηγήσει τις συνθήκες που
γέννησαν την  φιλοσοφική του σκέψη, στηριζόμενος στον ιστορικό υλισμό.
Στο τρίτο βιβλίο ξεδιπλώνει την ιστορία της Επικούρειας Σχολής, έχοντας
περιμαζέψει πλήθος σκόρπιων πηγών. Στο τέταρτο αναλύει την φιλοσοφία
του Επίκουρου με μοναδικό τρόπο, που πραγματικά συναρπάζει τον ανα-
γνώστη. Εξετάζει την αταραξία, την ηδονή, το λάθε βιώσας, την φιλία και
άλλα ηθικά θέματα. Στο πέμπτο βιβλίο εξετάζει το Κανονικό και την Φυσιο-
λογία του Επίκουρου σε συνδυασμό με την Ηθική. Εξετάζει το ίδιο περίφη-
μα τα άτομα με το κενό και την δικαιοσύνη, τα μετέωρα και την λύτρωση
από την ταραχή κ.α.  Στο έκτο και τελευταίο βιβλίο, το οποίο το ονομάζει “Ο
θρίαμβος του λογικού”, αναπτύσσει και αναλύει τις επικούρειες θέσεις για
την απελευθέρωση του ανθρώπου μέσα από την ορθή αντίληψη περί των
Θεών, του θανάτου και της ελεύθερης βούλησης. Το όλο έργο διακρίνεται
για την γλωσσική και εκφραστική του τελειότητα. 
 Με το έργο αυτό, ο Θεοδωρίδης έγινε ο πρώτος σύγχρονος Έλληνας που
ασχολήθηκε συστηματικά με τον φιλόσοφο Επίκουρο και άνοιξε τον δρόμο
προς την επανανακάλυψη της Επικούρειας φιλοσοφίας στην εποχή μας
στην  Ελλάδα και  όχι  μόνο.  Ο Θεοδωρίδης  αγωνίστηκε  στην  εποχή  του
«παράλληλα με εξαίρετους συναδέλφους στις δύο Ευρώπες και στις Ενω-
μένες Πολιτείες, για να αποκαταστήσει την αληθινή σημασία και να φέρει
στο φως τον ασύγκριτο ανθρωπισμό του Κήπου»,  όπως ο ίδιος δήλωνε
από το βήμα του καθιερωμένου παγκόσμιου Φιλοσοφικού Συνεδρίου του
1955, που διοργανώθηκε εκείνη την  χρονιά στην Αθήνα1 για πρώτη φορά
στην ιστορία του θεσμού, και μετά από επίμονες ενέργειές του καθηγητή2. 

Η επικούρεια κληρονομιά του Χ. Θεοδωρίδη
 Δεκαετίες  μετά,  το  έργο  του  "Επίκουρος,  η  αληθινή  όψη  του  αρχαίου
κόσμου" παραμένει η πληρέστερη παρουσίαση και ανάλυση της Επικού-
ρειας φιλοσοφίας από Έλληνα ερευνητή. Συνάμα με αυτό ο Θεοδωρίδης
προχωρά και σε κάτι άλλο. Αντιπαραθέτει κοινές καταστάσεις στις δυο επο-

1  Στις 4 Απριλίου του 1955
2  Επιθεώρηση Τέχνης, Μάιος 1955 σ.360-365
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χές, αυτής του Επίκουρου και την δική μας. Ζωντανεύει με τον τρόπο αυτό
το γραπτό του και μας ωθεί σε παραγωγή φρέσκιας φιλοσοφικής σκέψης
έξω από τα συμβατικά ιδεολογήματα, που μας περιτριγυρίζουν σήμερα, βα-
σισμένης πάντοτε στην ορθολογική επικούρεια διανόηση.
Η ιδεολογική ματιά του Θεοδωρίδη ίσως να είναι ή να μην είναι σύμφωνη
με την δική μας στις μέρες μας. Όμως, το πάθος του για την αληθινή ζωή,
την ελευθερία, την  γνώση και την διάδοσή της, η αγάπη του για την  πατρί-
δα, η ελπίδα του για ένα καλύτερο μέλλον και εν τέλει  ο ανθρωπισμός του
είναι άξια θαυμασμού. Όλα αυτά πάτησαν στα στέρεα βήματα του μεγάλου
Δάσκαλου Επίκουρου. 
 Θα κλείσω την εισήγηση με ένα μικρό απόσπασμα του Λουκιανού, το αγα-
πημένο του Θεοδωρίδη. Μ’ αυτό τελειώνει την εργασία του για την επιγρα-
φή των Οινοάνδων. Με το ίδιο απόσπασμα αρχίζει το βιβλίο του “Επίκου-
ρος”. 
“Αυτά... έκρινα σωστό να γράψω.... για να πάρω εκδίκηση στο όνομα του
Επίκουρου, εκείνου του ιερού και θεσπέσιου ανθρώπου, του μόνου που με
όπλο την αλήθεια ξεχώρισε τα καλά και τα μετέδωσε στον κόσμο κι ελευ-
θέρωσε το πνεύμα όσων μαθήτευσαν κοντά του”1 (Λουκιανός, «Αλέξανδρος
ή Ψευδομάντης» 61). 
Τιμή και μνήμη πρέπουν στον καθηγητή Χαράλαμπο Θεοδωρίδη.

Βιβλιογραφία
1. Γεωργίου Δημητράκου “Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, ο φιλόσοφος, ο δάσκαλος, ο
αγωνιστής” περιοδικό  «Ουτοπία», τεύχος 74, 2007.
2. Χαράλαμπου Θεοδωρίδη “Εισαγωγή στην Φιλοσοφία”, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα,
1955.
3. Χαράλαμπου Θεοδωρίδη "Επίκουρος, η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου", Εκ-
δόσεις Κήπος – Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1954.
4.  Διογένης  Οινοανδέας  «Οι  Πολύτιμες  Πέτρες  της  Φιλοσοφίας».  Εισαγωγή-
Μετάφραση-Σχόλια: Γ. Αβραμίδης, Πρόλογος: Χ. Θεοδωρίδης. Εκδόσεις Θύραθεν,
Θεσσαλονίκη, 2003.

1  Με τα λόγια αυτά του Λουκιανού, καταλήγει το άρθρο του Θεοδωρίδη για την 
επιγραφή των Οινοάνδων, το οποίο περιέχεται στο: Διογένης Οινοανδέας «Οι 
Πολύτιμες Πέτρες της Φιλοσοφίας», Εκδόσεις Θύραθεν.  
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Εκδόσεις Επικούρειας Φιλοσοφίας

 Παρουσίαση κορυφαίων εκδόσεων πηγών και μελετών, ιδανικών για την
γνωριμία με την Φιλοσοφική Σχολή του Επίκουρου. Όλες οι εκδόσεις με
περιληπτική παρουσίαση υπάρχουν στο www.epicuros.gr.

  

ΠΗΓΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - Κείμενα ~ Πηγές της Επικούρειας Φιλοσοφίας και 
Τέχνης του Ζην
Mετάφραση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, μετάφραση λατινικών ΠΕΤΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΘΥΡΑΘΕΝ(2000)

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ - ΗΘΙΚΗ, Η θεραπεία της ψυχής 
Mετάφραση, εισαγωγή, σχόλια: ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΖΗΤΡΟΣ (2009)

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΟΙΝΟΑΝΔΕΑΣ – ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Πρόλογος : Χ. Θεοδωρίδης,  Mετάφραση : ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΘΥΡΑΘΕΝ(1998) επανέκδοση (2003)

ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΣ - DE RERUM NATURA, "ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ"
Mετάφραση : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΡΟΥΛΑ ΧΑΜΕΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΘΥΡ ΑΘΕΝ(2005)

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, 3η Έκδοση
Συγγραφέας: Χρήστος Γιαπιτζάκης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ(2015)
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ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ – Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  
Συγγραφέας: Καθηγητής Χ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΕΣΤΙΑ (πρώτη έκδοση "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ", 1954)

ΛΑΘΕ ΒΙΩΣΑΣ - Η επικούρεια τέχνη του ευ ζην
Συγγραφέας: ΧΑΡΗΣ ΛΥΤΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΚΕΔΡΟΣ (2004)

Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Συγγραφέας: E. ANDERSON
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΘΥΡΑΘΕΝ(2002)

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΑΤΟΜΑ, ΗΔΟΝΗ, ΑΡΕΤΗ
Συγγραφέας: KOEN
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΘΥΡΑΘΕΝ(2005)

Η ΛΟΓΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ
Συγγραφέας: J.M. GABAUD
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ(2009)

ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Μετάφραση: Γιώργος Ζωγραφίδης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : Θύραθεν(2012)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Σειρά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Οι εκδόσεις των Πρακτικών των Πανελλήνιων Συμποσίων Επικούρειας 
Φιλοσοφίας. 

Σειρά: ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Οι εκδόσεις των  ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ με ενδιαφέροντα άρθρα και τα πρακτικά 
των θερινών Πανελλήνιων Συναντήσεων Επικουρείων. 
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Βιογραφικά Συγγραφέων

Λεωνίδας Αλεξανδρίδης

Είναι Πολιτικός Μηχανικός και ζει στην Αθήνα. Είναι μέλος των Φίλων Επι-
κούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος των Αθηνών". Έχει αρθρογραφήσει και έχει
δώσει διαλέξεις για την Eπικούρεια φιλοσοφία. Έχει μεταφράσει σημαντικά
κείμενα του Διογένη Λαέρτιου, του Κικέρωνα, του Σενέκα και του Γκυγιώ
που αφορούν την Επικούρεια φιλοσοφία. 

Δημήτρης Άλτας 

Είναι Ιατρός Καρδιολόγος και ζει στην Θεσσαλονίκη. Είναι μέλος των Φί-
λων Επικούρειας  Φιλοσοφίας "Κήπος της  Θεσσαλονίκης".  Ασχολείται  με
την Αρχαία Ελληνική ιστορία και Φιλοσοφία. Έχει αρθρογραφήσει και έχει
δώσει δεκάδες διαλέξεις για την Επικούρεια φιλοσοφία. 

Χρήστος Γιαπιτζάκης

Είναι Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γεννήθηκε στην Δράμα, με μισή του καταγωγή από την Κρήτη και ζει στην
Αθήνα. Είναι ιδρυτικό μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος
των Αθηνών". Είναι συγγραφέας του βιβλίου “ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΩΝ ΔΟΞΑΙ”. Έχει
αρθρογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την Επικούρεια φιλο-
σοφία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελένη Καπράλου 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα. Σήμερα ζει στην Αθήνα, όπου και εργάζεται ως
δικηγόρος. Είναι μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος Αθη-
νών".
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Γιώργος Μπακογιάννης

Ζει στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακό στην Θεωρητική Φυσική. Εί-
ναι ιδρυτικό μέλος των Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος των Αθη-
νών". Έχει αρθρογραφήσει και έχει δώσει δεκάδες διαλέξεις για την Επι-
κούρεια φιλοσοφία. 

Τάκης Παναγιωτόπουλος

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι Πληροφορικός και εργάζεται ως διοικη-
τικός υπάλληλος στο δημόσιο τομέα. Είναι ιδρυτικό μέλος των Φίλων Επι-
κούρειας Φιλοσοφίας "Κήπος των Αθηνών". Έχει αρθρογραφήσει και έχει
δώσει πολλές διαλέξεις για την Επικούρεια φιλοσοφία. Είναι ο ιδρυτής και
διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου www.epicuros.gr. 

Μπάμπης Πατζόγλου

Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και είναι συγ-
γραφέας.  Είναι  μέλος  των  Φίλων  Επικούρειας  Φιλοσοφίας  "Κήπος  των
Αθηνών"  και  διαχειριστής  της  Εταιρείας  Φίλων  Επικούρειας  Φιλοσοφίας
“ΚΗΠΟΣ”. Έχει αρθρογραφήσει και έχει δώσει διαλέξεις για την Επικούρεια
φιλοσοφία. 
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Η έκδοση των Μαθημάτων Επικούρειας
Φιλοσοφίας προέκυψε από την επιθυμία

διοργάνωσης του ομώνυμου κύκλου μαθη-
μάτων στον Κήπο Αθηνών.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου και την τυπογραφική μορ-
φοποίηση επιμελήθηκαν ο Χρήστος Γιαπιτζάκης

και ο Τάκης Παναγιωτόπουλος. 
Η έκδοση υποστηρίχθηκε από την 

Α.Μ.Κ.Εταιρεία 
Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας 

“ΚΗΠΟΣ”.

Γαργηττός, 2016

Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας

«ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ»

www.epicuros.gr
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