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Oι Επικούρειοι
Η φιλοσοφία των Επικούρειων: το Ιδανικό της μόνιμης ευδιαθεσίας
Σύγχρονα περίπου με τη Στωική φιλοσοφία αναπτύχθηκε και η φιλοσοφία των
Έπικουρείων, που αποτελεί ένα πνευματικό κίνημα των ελληνιστικών και των
ρωμαϊκών χρόνων τόσο σημαντικό όσο και το κίνημα των Στωικών. Η
φιλοσοφία των Έπικουρείων μοιάζει με εκείνη των Στωικών σε δυο σημεία:
στο πρόβλημα της ουσίας και στο πρόβλημα της πράξεως. Και τα δυο
συστήματα εναντιώνονται στην ιδεοκρατία και βοηθούν τον άνθρωπο να
επιτύχη στη ζωή του τη γαλήνη. Αλλά η φιλοσοφία των Επικουρείων έχει και
διαφορές από τη φιλοσοφία των Στωικών.

Ενώ η δεύτερη ανοίγει τις πύλες της στις δοξασίες της Ανατολής, η πρώτη
αντλεί δυνάμεις μόνο από την ελληνική παράδοση, και συγκέκριμένα από την
Ιωνική Φυσική. Ακόμη εκεί που η Στοά βάζει την Ειμαρμένη, ο Επικουρισμός
βάζει τη βούληση του ανθρώπου. Γι’ αυτό φαίνεται να μήν έχουν άδικο οι
ειδικοί,που λένε ότι ο Έπικουρισμός είναι ένα από τα πιο ανόθευτα ελληνικά
πνευματικά ρεύματα. Στις πηγές του βρίσκομε μόνο την ελληνική ζωή και την
ελληνική παράδοση.

1. Επίκουρος (341 - 270 π.Χ.). Ο αρχηγός των Έπικουρείων γεννήθηκε
στη Σάμο, αλλά οι γονείς του, Νεοκλής και Χαιρεστάτη, ήσαν γνήσιοι
Αθηναίοι. Η γενιά του, οι Φαλαϊδες, ήταν εκείνη που είχε βγάλει έναν
Πεισίστρατο, έναν Μιλτιάδη, έναν Κίμωνα και άλλους διάσημους άντρες.
Αν γεννήθηκε μακριά από την Αθήνα, αυτό όφείλεται στο ότι οι γονείς
του είχαν πέσει στη φτώχεια και αναγκάσθηκαν να πάρουν μέρος στην
κληρουχία, που έστειλαν οι Αθηναίοι στη Σάμο το 352 π.Χ., ένα είδος
υποχρεωτικής μεταναστεύσεως. Εκεί γεννήθηκε ο Επίκουρος και τα
τρία αδέλφια του, ο Νεοκλής, ο Χαιρέδημος και ο Αριστόβουλος.

Σύμφωνα με την παράδοση ο Επίκουρος πήρε μαθήματα από τον Πάμφιλο,
οπαδό του Πλάτωνα, και από τον Ναυσιφάνη, οπαδό του Δημοκρίτου αλλά με
τάσεις προς τον Σκεπτικισμό. Στα 17 του χρόνια ήλθε στην Αθήνα, για να
κάνη την «εφηβεία» του, τη στρατιωτική του θητεία, όπως θα λέγαμε σήμερα
(324 - 322 π.Χ.). Στο διάστημα αυτό έγιναν σημαντικά γεγονότα. Πέθανε ο
Μέγας Αλέξανδρος, οι Αθηναίοι πήραν θάρρος, ξεσήκωσαν τον Ααμιακό
πόλεμο και αγωνίσθηκαν να ξαναφέρουν την ανεξαρτησία και την παλιά
δημοκρατία τους. Αλλά οι ελπίδες δεν κράτησαν για πολύ. Οι Μακεδόνες
πέτυχαν να επιβληθούν, εγκατέστησαν μακεδονική φρουρά στην Ακρόπολη, ο
Δημοσθένης και οι άλλοι δημοκρατικοί αρχηγοί βρήκαν τραγικό τέλος. Οι
ολιγαρχικοί που ήλθαν στην εξουσία περιόρισαν τα πολιτικά δικαιώματα σε
όσους είχαν περιουσία πάνω από 2.000 δραχμές. Έτσι βρέθηκαν μόνο 9.000
Αθηναίοι, που μπορούσαν να παίρνουν μέρος στην πολιτική ζωή.

Οι Μακεδόνες αφαίρεσαν ακόμη τη Σάμο από την εξουσία της Αθήνας και
έδιωξαν τους κληρούχους από εκεί. Έτσι η οικογένεια του Επικούρου βρέθηκε
κατατρεγμένη, στην Κολοφώνα, στην αντικρινή στη Σάμο μικρασιατική
παραλία. Εκεί πήγε και ο Επίκουρος φεύγοντας από την Αθήνα. Οι τραγικές
αυτές μέρες άφησαν βαθειά εντύπωση στην ψυχή του ευαίσθητου νεαρού



Αθηναίου και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και
του στοχασμού του.

Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, δηλ. από τα 20 ως τα 32 του χρόνια, έζησε
στον χώρο της Ιωνίας, στην Κολοφώνα, στη Λάμψακο και στη Μυτιλήνη. Εκεί
συμπλήρωσε τη μόρφωσή του και άρχισε τη διδακτική δράση του. Το 310
ίδρυσε μια σχολή στη Μυτιλήνη, λίγο πιο ύστερα την πήγε στη Λάμψακο και
το 306 την έφερε στην Αθήνα, όπου και έφθασε στην ακμή της με το όνομα
«Κήπος».

Η διδασκαλία του Επικούρου βρήκε αμέσως μεγάλη απήχηση, γιατί
ανταποκρινόταν σε βασικές ανάγκες του ανθρώπου της εποχής εκείνης. Ο
«Κήπος» εξελίχθηκε σε μια κοινότητα ειρηνική και αμμέτοχη στην παραζάλη
της πολιτικής και κράτησε την ελληνικότητα και την ανθρωπιά. Εκεί μέσα δεν
είχε κανένα κύρος η διάκριση ανάμεσα στον ελεύθερο και στον δούλο ούτε η
διάκριση ανάμεσα στη νόμιμη σύζυγο και στην εταίρα. Όλα τα μέλη του
«Κήπου» ήσαν δεμένα με μια γνήσια φιλία. Ο ίδιος ο Επίκουρος ήταν ένας
άνθρωπος λεπτός, ήμερος και πε-ριποιητικός για όλο τον κόσμο. Έμεινε
άγαμος, αλλά είχε μια ευαίσθητη ψυχή για το ωραίο φύλο. Πέθανε 71 χρόνων
από σταμάτημα των ούρων και εντερικά.

Ο Επίκουρος είναι συγγραφέας γόνιμος και πρωτότυπος. Τα πιο σπουδαία
έργα του είναι το «Περί φύσεως», το «Περί κριτηρίου ή Κανών» (δηλ.
Γνωσιολογία), το «Περί τέλους» (δηλ. Ηθική), το «Περί ατόμων και κενού», η
«Επιτομή των προς τους φυσικούς», το «Περί έρωτος» και το «Συμπόσιον».
Εμείς σήμερα έχομε στα χέρια μας μόνο τρία γράμματά του, μερικές βασικές
θέσεις της διδασκαλίας του («Κύριαι δόξαι») και τη διαθήκη του. Από τα άλλα
έργα του σώζονται αποσπάσματα. Σημαντικά για μας είναι τα τρία γράμματά
του, γιατί μας δίνουν συνοπτικά το σύστημά του.

Το πρώτο, που απευθύνεται σε ένα φίλο του Ηρόδοτο, μας δίνει μια περίληψη
της Φυσικής του, το δεύτερο που απευθύνεται στον Πυθοκλή, μας δίνει μια
περίληψη της Μετεωρολογίας του, και το τρίτο, του απευθύνεται στο Μενοικέα,
μας δίνει μια περίληψη της Ηθικής του. Τα δείγματα της γραφής του μας
αποκαλύπτουν ένα συγγραφέα δυνατό με ύφος προσωπικό και ανάγλυφο. Η
έκφρασή του βρίσκειάμεσα την ουσία, χωρίς τεχνάσματα, στολίδια και
συναισθηματισμούς.

Σπάνια άνθρωπος αγαπήθηκε και εγκωμιάσθηκε η μισήθηκε και
κακολογήθηκε τόσο όσο ο Επίκουρος. Ο Ποσειδώνιος, ο Επίκτητος, ο
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, ο Πλούταρχος, ο Κλήμης, ο Ευσέβιος, ο
Λακτάνιος, ο Ιερώνυμος, ο Αυγουστίνος και πλήθος άλλοι έγραψαν τα πιο
άσχημα λόγια γι’ αυτόν. Τον συκοφάντησαν για αγράμματο, επειδή έδειχνε
αδιαφορία για τη γνώση εκείνου που δεν αναφερόταν στο πρόβλημα του
ανθρώπου.

Τον κατηγόρησαν για κήρυκα της ακολασίας, γιατί δεν καταλάβαιναν τη
θεωρία του για την ηδονή και για την εύδιαθεσία της ψυχής. Από την άλλη
πλευρά πολιτείες ολόκληρες τον λάτρεψαν, του έστησαν αγάλματα και
σκάλισαν σε πλάκες τα λόγια του. Ο μεγάλος ποιητής της Ρώμης Λουκρήτιος
τον αποθεώνει. Είναι, λέγει, ο πρώτος Έλληνας που κοίταξε κατάματα τον
ουρανό χωρίς φόβο, δίδαξε στους ανθρώπους την αληθινή ουσία των



πραγμάτων και τους λύτρωσε από το άγχος που είχαν σπείρει στα στήθη τους
οι λογής - λογής μύθοι.

Αλλά πέρα από τους ψόγους και τους επαίνους την αλήθεια για το πρόσωπο
του Επικούρου φαίνεται να μας τη λέγη ο ιστορικός της φιλοσοφίας Διογένης ο
Λαέρτιος: «Η ευγνωμοσύνη του απέναντι στους γονείς του, οι ευεργεσίες του
στους αδελφούς του, η ημερότητά του απέναντι στους δούλους του, όπως
φαίνεται από τη διαθήκη του και από το γεγονός ότι φιλοσοφούσαν μαζί του,
γενικά η πίστη του στον άνθρωπο, η ευλάβειά του στον θεό και η αγάπη του
στην πατρίδα είναι έξω από κάθε περιγραφή» (10, 10).

2. Η Γνώση. Για τον Επίκουρο η Φιλοσοφία πρέπει να υπηρετή την
ευτυχία του ανθρώπου. Όποια γνώση βγαίνει έξω από τα όρια αυτού
του σκοπού, δεν έχει σημασία. Με το κριτήριο αυτό η κριτική του πάνω
στη φιλοσοφία της σωκρατικής και της σοφιστικής γραμμής είναι
ανελέητη. Τα λέγει ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές. Ο ορισμός δεν
ωφελεί, οι θεωρίες για διαίρεση, συλλογισμό και απόδειξη μπερδεύουν
πιο πολύ από όσο βοηθούν την έρευνα. Είναι αρκετό να ακολουθούμε
πάντα τη γλώσσα που μιλούν τα πράγματα. Για τη γνώση που έχομε
σχετικά με τον κόσμο, η ουσία βρίσκεται στην αίσθηση. Μοναδικό
κριτήριο της αλήθειας είναι η αίσθηση. Όλες οι γνώσεις μας και
ολόκληρος ο διανοητικός κόσμος μας έχει τη βάση του στις αισθήσεις
μας. Με άλλα λόγια στο γνωσιολογικό πρόβλημα η θέση του
Επικούρου προβάλλει την αισθησιοκρασία.

Οι αισθήσεις δεν μας εξαπατούν ποτέ. Αν ορισμένα αντικείμενα τα βλέπομε
παραλλαγμένα στο σχήμα, στο χρώμα και στο μέγεθος, αυτό έχει τον λόγο
του στη θέση τους απέναντί μας. Ο υψηλός τετράγωνος πύργος π.χ. φαίνεται
από μακριά χαμηλός και στρογγυλός, επειδή η απόσταση και ο αέρας που
μεσολαβούν τον παριστάνουν χαμηλό και στρογγυλό. Δεν έχομε λοιπόν
όπτική απάτη. Το μάτι βλέπει το σωστό σχήμα. Η διαφορά του πύργου από
μακριά και από κοντά είναι ένα κανονικό φυσικό φαινόμενο. Για τα λάθη που
κάνομε φταίει η κρίση μας. Η αίσθηση είναι πάντα σωστή, η κρίση άλλοτε
σωστή και άλλοτε λαθεμένη. Σωστή είναι όταν επιβεβαιώνεται από τα
πράγματα, δηλ. όταν βλέπωμε το αντικείμενο καθαρά και όχι μέσα στις
συνθήκες που το παρομορφώνουν. Λαθεμένη είναι όταν γίνεται το αντίθετο.

3. Η Φύση. Η θεωρία του Επικούρου για τη φύση σταθερά πατάει πάνω
στην Ατομική φιλοσοφία, που αποτελούσε και την πιο αναγνωρισμένη
φυσική του 4ου αι. π.Χ. Ο κόσμος αποτελείται από τα άτομα και το
κενό. Δεν υπάρχει τίποτε πέρα από αυτά. Τα άτομα είναι τα στερεά και
απαράλλαχτα κομμάτια της ύλης, που δεν μπορούν να κομματιαστούν
πιο πολύ. Το κενό είναι ο άδειος χώρος. Μέσα σ’ αυτό κινούνται τα
άτομα και κάνουν τους άπειρους συνδυασμούς, που έχουν ως
αποτέλεσμα τον σχηματισμό των όντων.

Οι βασικές θέσεις του Επικούρου για το σύμπαν, τη γη, τη φύση, τον θεό και
τον άνθρωπο είναι σε πολύ συνοπτική μορφή οι παρακάτω: τίποτε δεν γίνεται
από το τίποτε. Το σύμπαν ήταν, είναι και θα είναι για πάντα όπως το ξέρομε.
Το σύμπαν είναι σχηματισμένο από τα άτομα και το κενό. Το σύμπαν δεν έχει



άκρη. Υπάρχουν αμέτρητοι κόσμοι όμοιοι ή διαφορετικοί από τον δικό μας.
Από τα σώματα άλλα είναι απλά και άλλα σύνθετα. Τα άτομα παρουσιάζουν
τεράστια ποικιλία σχημάτων. Τα άτομα κινούνται ολοένα. Φυτά και ζώα
υπάρχουν σε όλους τους κόσμους.

Τα φυσικά φαινόμενα δεν γίνονται με την επίβλεψη κανενός θεού γιατί θα
ήσαν αταίριαστες με την μακαριότητά του τέτοιες ασχολίες. Θεοί βέβαια
υπάρχουν αλλά δεν νιάζονται ούτε για τον κόσμο ούτε για τους ανθρώπους. Η
πίεση της ανάγκης και η κατασκευή του ανθρώπου γέννησαν τις τέχνες, τις
επιστήμες και τους κοινωνικούς θεσμούς. Οι άνθρωποι ζουν ο ένας κοντά
στον άλλο και κάνουν ένα συμβόλαιο, να μη βλάπτη ο ένας τον άλλο. Το
Κράτος δεν είναι καμωμένο παρά για να ασφαλίση τον πολίτη από το κακό
που μπορούν να του κάνουν οι άλλοι.

Κλείνοντας αυτή την παράγραφο οφείλομε να σημειώσωμε ότι ο Επίκουρος
καλλιέργησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον τομέα της Μετεωρολογίας, γιατί
πίστευε ότι με τις εξηγήσεις που δίνει η επιστήμη αυτή για όσα συμβαίνουν
στον κόσμο διαλύει πολλούς μύθους, προλήψεις και φόβους και λυτρώνει τον
άνθρωπο από ένα σχετικό άγχος.

4. Η Πράξη. Ζωή ευτυχισμένη είναι αδύνατη χωρίς καθαρή καρδιά. Με
την πρόταση αυτή θα μπορούσαμε να συνοψίσωμε ολόκληρη την
ηθική φιλοσοφία του Επικούρου. Το πρακτικό πρόβλημα της ζωής
παίρνει στον Επίκουρο την ακόλουθη μορφή: ο άνθρωπος είναι ικανός
να δημιουργήση μόνος την ευτυχία του, αρκεί να λείψουν οι ενοχλήσεις.
Ποια είναι αυτά που τον ενοχλούν;

Οι φόβοι. Οι φόβοι για τους θεούς, για τα φυσικά φαινόμενα και για τον
θάνατο. Και ακόμη οι φιλοδοξίες του, όταν ξεπερνούν τα φυσικά όρια. Όλα
αυτά, που έχουν τη ρίζα τους στις προλήψεις, στις δεισιδαιμονίες και γενικά
στην αμάθεια, πρέπει να τα καταπολεμήσωμε με την επιστήμη.

Το πιο υψηλό ιδανικό για τη ζωή του ανθρώπου είναι η γαλήνη της ψυχής.
Μέσα στη βίωση της γαλήνης δεν χρειαζόμαστε ούτε την ηδονή ούτε τη χαρά,
γιατί και αυτές ως συναισθήματα προκαλούν ταραχή. Προχωρώντας ο
Επίκουρος βρίσκει συγγένεια ανάμεσα στην ψυχική γαλήνη και στην οργανική
ηδονή. Η ηδονή και ο πόνος είναι ρυθμιστικές λειτουργίες του οργανισμού. Η
ικανοποίηση είναι ο δείκτης της ομαλής λειτουργίας του. Από τη φύση τους
όλα τα όντα αποφεύγουν τον πόνο καιεπιζητούν την ηδονή. Αυτό το βλέπομε
καθαρά στα νεογέννητα παιδιά και στα ζώα. Το ζώο μόλις γεννηθή, χαίρεται
την ηδονή και αυτήν ορέγεται και θεωρεί καλό, ενώ τον πόνο τον
αποστρέφεται και τον θεωρεί κακό. Το τι είναι καλό και κακό το ξέρουν πολύ
καλά τα μωρά και τα ζώα, γιατί σ’ αυτά η φύση δεν έχει διαστραφή. Έτσι ο
Επίκουρος φθάνει στη βασική βιολογική αρχή ότι η ηδονή είναι
προσαρμοσμένη στη φύση μας, συγγενική και σύμφυτη («οικείον»), ενώ ο
πόνος είναι ξένος («αλλότριον»). Αυτό τον υποχρεώνει να αποκαταστήση την
ηδονή και να τη βάλη σκοπό της ζωής.

Αλλά τι εννοεί ο Επίκουρος με τον όρο ηδονή; Μας το εξηγεί ο ίδιος στο
γράμμα του προς τον Μενοικέα. Όταν λέμε ότι ο σκοπός της ζωής είναι η
ηδονή, δεν εννοούμε τις ήδονές των ασώτων και τις άλλες σχετικές
απολαύσεις, αλλά το να μην πονάη ενός το σώμα και να μήν ταράζεται η



ψυχή του. Γιατί την ευχάριστη ζωή δεν την κάνουν ούτε τα μεθύσια και τα
συχνά ξεφαντώματα ούτε η απόλαυση των αγοριών και των γυναικών και
όλων των τροφών που έχει ένα πλούσιο τραπέζι, αλλά το νηφάλιο λογικό,
που έρευνα τις αιτίες για την κάθε προτίμηση και αποστροφή και διώχνει τις
φαντασιοκοπίες, που είναι η αφορμή για τις μεγάλες ψυχικές ταραχές.

Το πιο μεγάλο από όλα αυτά τα καλά είναι η φρονιμάδα. Γι’ αυτό και στη
φιλοσοφία παίρνει εξαιρετική θέση η φρονιμάδα, γιατί από αυτήν γεννιούνται
όλες οι αρετές. Αυτή μας διδάσκει ότι η ζωή είναι αδύνατη χωρίς τα μέτρα της,
την ομορφιά και τη δικαιοσύνη, όπως είναι αδύνατη και η ζωή με τη
φρονιμάδα την ομορφιά και τη δικαιοσύνη χωρίς την ηδονή. Γιατί οι αρετές και
η ευχάριστη ζωή πάνε μαζί: «Όταν ουν λέγωμεν ηδονήν τέλος υπάρχειν, ου
τας των ασώτων ηδονάς και τας εν απολαύσει λέγομεν, ως τινες αγνοούντες
και ουχ ομολογούντες η κακώς εκδεχόμενοι νομίζουσιν, αλλά το μη τε άλγειν
κατά σώμα μήτε ταράττεσθαι κατά ψυχήν. Ου γαρ πότοι και κώμοι συνείροντες
ουδ' απολαύσεις παίδων και γυναικών ουδ’ ιχθύων και των άλλων όσα φέρει
πολυτελής τράπεζα τον ηδύν γέννα βίον, αλλά νήφων λογισμός και τας αιτίας
εξερευνών πάσης αιρέσεως και φυγής και τας δόξας εξελαύνων εξ ών
πλείστος τας ψυχάς καταλαμβάνει θόρυβος. Τούτων δέ πάντων αρχή και το
μέγιστον αγαθόν φρόνησις, διο και φιλοσοφίας τιμιώτερον υπάρχει φρόνησις,
εξ ης αι λοιπαί πάσαι πεφύκασιν αρεταί, διδάσκουσα ως ουκ έστιν ηδέως ζην
άνευ του φρονίμως και καλώς και δικαίως, ουδέ φρονίμως και καλώς και
δικαίως άνευ του ηδέως, συμπεφύκασι γαρ αι αρεταί τω ζην ηδέως, και το ζην
ηδέως τούτων εστίν αχώριστον» (Διογένης Λαέρτιος, 10, 131 - 132).

Με γνώμονα την κατοχύρωση της ψυχικής γαλήνης ο Επίκουρος αξιολογεί
θεσμούς και μορφές επιστήμης και τέχνης και δίνει συμβουλές πρακτικής
ενέργειας. Αν θέλης να σώσης τη γαλήνη της ψυχής σου και την ανθρωπιά
σου, μακριά από την πολιτική «Λάθε βιώσας». Ζήσε χωρίς να σε ξέρη
κανένας. Δεν έζησαν δυστυχισμένοι όσοι δεν ήσαν διάσημοι. Ο σοφός
αποφεύγει ακόμη και τον γάμο. Όσο για τον έρωτα δεν μπορείς να μήν τον
αναγνωρίσης ως μιαν από τις πιο δυνατές φυσικές και γνήσιες ορμές. Η ορμή
αυτή πρέπει να ικανοποιηθή, αλλά πάντα μέσα στα όρια της λογικής και της
φρονιμάδας. Διαφορετικά καταντάει πάθος και καταστρέφει τη γαλήνη. Η
κριτική του Επικούρου για τα πνευματικά ρεύματα που δεν υπηρέτησαν το
ίδανικό της ευτυχίας του ανθρώπου είναι εξοντωτική: ο Όμηρος, ο Ησίοδος, ο
Αισχύλος, ο Πίνδαρος καταδικάζονται, γιατί με τα μυθεύρατά τους έφεραν στο
σκοτάδι στα μυαλά και το φόβο στις ψυχές των ανθρώπων. Το ίδιο και
φιλόσοφοι όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Στωικοί και οι
Σκεπτικιστές. Τα Μαθηματικά δεν έχουν σημασία, γιατί δεν υπηρετούν την
ευτυχία. Η Αστρολογία είναι αγυρτεία. Η Ρητορική είναι απάτη. Τους
σπουδαίους λόγους τους γεννάει η ψυχή, όχι η τέχνη.

Τι αξίξει λοιπόν; Η φιλία; Τη φιλία τη ζητούμε, γιατί μας βοηθάει να
ασφαλίσωμε τη γαλήνη μας. Τη φιλία πρέπει να τη θέλωμε για την ίδια. Αλλά
την αρχή της την έχει στην ωφέλεια: «Πάσα φιλία δι’ εαυτήν αιρετήν αρχήν δε
είληφεν από της ωφελείας». Δεν χρειαζόμαστε τόσο τη βοήθεια των φίλων
όσο την εμπιστοσύνη για τη βοήθεια τους: «Ουχ ούτως χρείαν έχομεν της
χρείας παρά των φίλων ως της πίστεως της περί της χρείας». Φίλος δεν είναι
ούτε εκείνος που κυνηγάει με κάθε τρόπο την ωφέλεια ούτε εκείνος που
αποφεύγει συστηματικά να υποχρεωθή. Γιατί ο ένας καπηλεύεται τη



συμπάθεια για κέρδη και ο άλλος κόβει κάθε ελπίδα για το μέλλον: «Ουθ’ ο
την χρείαν ειπιζητών δια παντός φίλος ουθ’ ο μηδέποτε συνάπτων ο μέν γαρ
καπηλεύει τη χάριτι την αμοιβήν, ο δε αποκόπτει την περί του μέλλοντος
ευελπιστίαν».

Και το πρόβλημα του θανάτου; Ο Επίκουρος θεωρεί ως βασικό σημείο της
πνευματικής αποστολής του φιλοσόφου να λυτρώση τον άνθρωπο από τον
φόβο του θανάτου. Η επιχειρηματολογία του παρουσιάζει δίπτυχο. Είναι
ανοησία να φοβώμαστε το θάνατο όσο ζούμε. Όταν πεθαίνωμε, χάνομε κάθε
αίσθηση, γιατί η ψυχή είναι υλική και σβήνει μαζί με το σώμα. Φρόντισε να
συνηθίσης με την ιδέα ότι ο θάνατος δεν έχει καμμιά σημασία, γιατί κάθε καλό
και κάθε κακό βρίσκεται στην αίσθηση. Aλλά θάνατος σημαίνει να στερηθείς
την αίσθηση. Επομένως τι απομένει; Όταν εμείς υπάρχωμε, ο θάνατος δεν
είναι παρών. Όταν πάλι είναι παρών ο θάνατος, εμείς δεν υπάρχομε: «Όταν
μεν ημείς ώμεν, ο θάνατος ου παρέστιν, όταν δε ο θάνατος παρή, τοθ’ ημείς
ουκ εσμέν». Ώστε ο θάνατος δεν έχει σχέση ούτε με τους ζωντανούς ούτε με
τους πεθαμένους. Όταν θα πεθάνωμε, θα είμαστε όπως προτού να
γεννηθούμε

Γενικά πρέπει να πούμε ότι η συμβολή του Επικουρισμού στην καταπολέμηση
του φόβου ήταν τεράστια. Και κάτι άλλο: με τον Επικουρισμό ο θερμός
ελληνικός πόθος για αυτάρκεια φθάνει στην ακραία συνέπειά του. Ο
άνθρωπος είναι μόνος του αρκετός για τον εαυτό του, για να υψωθή σε
προσωπικότητα και να επιτύχη την εύτυχία μου.

5. Η σ χ ο λ ή του Ε π ι κ ο ύ ρ ου. Η διάδοση του Επικουρισμού ήταν
πολύ μεγάλη. Το κήρυγμα του Επικούρου απλώθηκε σε όλο το πλάτος
του ελληνικού και του ρωμαϊκού κόσμου. Για πεντακόσσα ολόκληρα
χρόνια, δηλ. ως το τέλος του αρχαίου κόσμου, οι ιδέες του
Επικουρισμού, έδωσαν παρηγοριά σε αμέτρητες εύγενικές φύσεις, που
ένιωθαν το βάρος των αλλαγμένων καιρών και στις πιο μικρές πόλεις
υπήρχαν ομάδες από Επικούρειους και τα βιβλία της σχολής βρήκαν
παντού φίλους.

Στον «Κήπο» δεν γίνονταν συστηματικά μαθήματα. Τη μόρφωση της
κοινότητας την πετύχαινε ο δάσκαλος με την καθημερινή συναναστροφή, με
ομιλίες ευκαιριακές και με την άμεση ψυχική επαφή. Άμεσοι μαθητές του
Επικούρου είναι ο Μητρόδωρος, ο Πολύαινος, ο Έρμαρχος, ο Κολώτης, οι
τρεις αδελφοί του δασκάλου, Νεοκλής, Χαιρέδημος και Αριστάβουλος, ο
Ιδομενέας και η γυναίκα του η Θεμίστα, ο Ηρόδοτος, ο Πυθοκλής, ο Απελλής,
ο Μενοικέας, ο Νικάνωρ, ο Αμυνόμαχος, ο Τιμοκράτης, ο Μιθρής, ο Μύς, ο
Ηγησιάναξ, ο Ανάξαρχος και οι εταίρες Λεόντιον, Μαμμάριον, Εδεία, Ερώτιον
και Νικίδιον.

Από εκείνους που συνέχισαν το έργο του Επικούρου και διακρίθηκαν ως
σχολάρχες του «Κήπου» οι πιο σπουδαίοι είναι ο Έρμαρχος, ο Πολύστρατος,
ο Διονύσιος, ο Βασιλείδης, ο Απολλόδωρος και ο Ζήνων. Ύστερα από τον
Έρμαρχο, που είχε στα χέρια του τη διεύθυνση της σχολής από το 271 ως το
240, και από τον Πολύστρατο που ήταν διευθυντής από το 240 ως το 210
έγινε σχολάρχης ο Δ ι ο ν ύ σ ι ος Διονυσίου από το 210 ως το 180. Διάδοχός
του είναι ο Βασιλείδης από την Τύρο. Κράτησε στα χέρια του τη διεύθυνση της



σχολής από το 180 ως το 150 και επιδόθηκε στα Μαθηματικά. Ο Βασιλείδης
μαζί με τον Θ έ σ π η πραγματεύθηκε ακόμη και ηθικά προβλήματα. Τους δυο
τελευταίους τους ακούσε ο Φιλωνίδης από τη Λαοδίκεια της Συρίας,
άνθρωπος κοσμικός, με μεγάλη δράση, πολυγράφος, φίλος του Σελευκίδη
βασιλιά της Συρίας Αντιόχου του 4ου του Επιφανή (165 - 164). Ο Φιλωνίδης
μύησε τον βασιλιά στον Επικουρισμό. Με το πρόσωπο του Φιλωνίδη
σχετίζεται γενικά η μεταφύτευση του Επικουρισμού στη Συρία.

Ο Απολλόδωρος ο Αθηναίος, γνωστός με το επίθετο Κηποτύραννος, είχε στα
χέρια του τη διεύθυνση της σχολής από το 150 ως το 120. Όπως σημειώνει ο
Διογένης ο Λαέρτιος, «υπέρ τετρακόσια συνέγραψε βιβλία». Το έργο του
«Συναγωγή των Δογμάτων», η πρώτη ιστορία της φιλοσοφίας από επικουρική
σκοπιά, διαβαζόταν πολύ στην αρχαιότητα. Ο Δημήτριος ο Λάκων,
σχολάρχης από το 120 ως το 90, πραγματεύθηκε θέματα λογικά, φυσικά,
ηθικά και εγκυκλοπαιδικά. Με ένα κύκλο από μαθητές και φίλους εργάσθηκε,
για να ξεκαθαρίση τις γνώμες των πιο παλιών δασκάλων του «Κήπου» από
τις παρερμηνείες των αντιπάλων. Αντιπροσωπευτικά έργα του πάνω στη
γραμμή αυτή είναι το «Περί Ρητορικής», το «Περί Γεωμετρίας», το «Προς
Πολυαίνου απορίας» και το «Περί τινων συζητηθέντων κατά δίαιταν».

Στον 1ο αιώνα π.Χ. η Ελλάδα κάτω από τη Ρωμαϊκή εξουσία έχει ησυχάσει
και κατά κάποιον τρόπο έχει ισορροπήσει. Στην Αθήνα η κίνηση είναι ζωηρή,
οι σχολές λειτουργούν με άνεση. Έλληνες, Ρωμαίοι και άλλοι ξένοι έρχονται
να σπουδάσουν η να συμπληρώσουν τη μόρφωσή τους στο άστυ της
Παλλάδας. Ο κορυφαίος Επικούρειος της αρχής του 1ου αιώνα π.Χ. είναι ο Ζ
η ν ω ν ο Σιδώνιος. Ο Κικέρων μας πληροφορεί ότι τον άκουσε στην πρώτη
επίσκεψή του στην Αθήνα (79 - 78). Από τον ίδιο μαθαίνομε ότι ο Ζήνων πήρε
μαθήματα και από τον Καρνεάδη. Τα συγγράμματά του είναι λογικά, φυσικά,
ηθικά και εγκυκλοπαιδικά. Ασχολήθηκε ακόμη με την κριτική κειμένων και με
βιογραφίες. Γύρω στο 90 π.Χ. ο Φαιδρός δίδασκε στη Ρώμη επικουρική
φιλοσοφία. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν και ο Κικέρων, που αντιγράφει
σε πολλά σημεία το έργο του «Περί θεών». Άλλος Επικούρειος, ο Σ ί ρ ω ν,
ήταν δάσκαλος του Βιργιλίου και του Βάρου. Τέλος ο Φιλόδημος (110-28 π.Χ.),
από τα Γάδαρα της Κοίλης Συρίας επηρέασε με τη διδασκαλία του έκτος από
τον Βιργίλιο και τον Βάρο και τον Οράτιο.

Μεγάλη σημασία έχει το ρίζωμα του Επικουρισμού στη Ρώμη. Η πιο δυνατή
επικουρική φωνή μέσα στον λατινικό κόσμο είναι ο μεγάλος Ρωμαίος ποιητής
Λ ο υ κ ρ ή τ ι ο ς (98 - 54 π.Χ.). Τραγούδησε με δυνατή πνοή την επικουρική
φυσική και αγωνίσθηκε να ξαλαφρώση τους σύγχρονούς του από το
αδελφοκτόνο μίσος και τις μάζες από τις δεισιδαιμονίες και την αμάθεια. Σε
τόνους πρωτάκουστους έψαλε το τραγούδι της γης και τον νοσταλγικό ύμνο
της ειρήνης και της ομορφιάς της ζωής, που η μανία των ανθρώπων συχνά
την κάνει κόλαση. Το έπος του Λουκρητίου, που έχει τον τίτλο De rerum
natura, είναι το μόνο επικουρικό σύγγραμμα που σώθηκε ακέραιο και η
σημασία του για την πνευματική ιστορία.

Στην Ευρώπη ο Επικουρισμός βρήκε μελετητές και φίλους όπως ο Montaigne,
ο Bruno, ο Hobbes, ο Spinoza, ο La Rochefoucauld. Κοντά του στάθηκαν
ύστερα οι εκπρόσωποι του διαφωτισμού στον 18ο αιώνα, ο Helvetius, ο
Holbach, ο Voltaire, ο Diderot. Τέλος ο Θετικισμός του 19ου αιώνα αποτελεί
την πιο μεγάλη ιστορική νίκη και δικαίωση του Επικουρισμού. Γενικά



μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρη η επιστήμη του καιρού μας και ο πιο
γνήσιος ανθρωπισμός ακολουθούν τη θετική αμυθολόγητη και εξημερωτική
κατεύθυνση, που είχε χαράξει στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. ο Επίκουρος.


