
Επικούρεια φιλοσοφία 
και 

Σύγχρονος Κήπος Αθηνών  

Χρήστος  Γιαπιτζάκης
Ιδρυτικό Μέλος 

Φίλων Επικούρειας Φιλοσοφίας 
«Κήπος των Αθηνών»

 Επίκουρος Καθηγητής Νευρογενετικής 
        Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 



Επίκουρος Επίκουρος (341-270 πΧ)(341-270 πΧ)  
Εμπειριστής, Ανθρωπιστής, Διαφωτιστής φιλόσοφος Εμπειριστής, Ανθρωπιστής, Διαφωτιστής φιλόσοφος 
Ιδρυτής της σχολής των Επικουρείων «Κήπος»Ιδρυτής της σχολής των Επικουρείων «Κήπος»

Μέρη Επικούρειας ΦιλοσοφίαςΜέρη Επικούρειας Φιλοσοφίας

Κανονικόν (Γνωσιολογία) 
Μέθοδος Γνώσης με Κριτήρια Αλήθειας 

Φυσικόν (Επιστήμη)
Αντικειμενική Γνώση της Φύσης

Ηθικόν (Ηθική)
Επιλογές και Αποφυγές – Τρόπος Ζωής



Επίκουρος Επίκουρος (341-270 πΧ)(341-270 πΧ)  
Εμπειριστής, Ανθρωπιστής, Διαφωτιστής φιλόσοφος Εμπειριστής, Ανθρωπιστής, Διαφωτιστής φιλόσοφος 
Ιδρυτής της σχολής των Επικουρείων «Κήπος»Ιδρυτής της σχολής των Επικουρείων «Κήπος»

ΗθικήΗθική  
Ηδονή – Ηδονή – Συγγενική με τη φύση μαςΣυγγενική με τη φύση μας
Πόνος Πόνος – Εχθρικός προς τη φύση μας– Εχθρικός προς τη φύση μας

ΕπιθυμίεςΕπιθυμίες ΦόβοιΦόβοι
•  Φυσικές και ΑναγκαίεςΦυσικές και Αναγκαίες ΔεισιδαιμονίαΔεισιδαιμονία
•  Φυσικές και Μη ΑναγκαίεςΦυσικές και Μη Αναγκαίες Φόβος ΑνυπαρξίαςΦόβος Ανυπαρξίας
•  Μη Φυσικές και Μη ΑναγκαίεςΜη Φυσικές και Μη Αναγκαίες   Φόβος Φόβος Ανεκπλήρωτων Ανεκπλήρωτων 

  ΕπιθυμιώνΕπιθυμιών

«Δεν υπάρχει ευχάριστη ζωή χωρίς φρόνηση, καλοσύνη και δικαιοσύνη, «Δεν υπάρχει ευχάριστη ζωή χωρίς φρόνηση, καλοσύνη και δικαιοσύνη, 
ούτε ζωή με φρόνηση, καλοσύνη και δικαιοσύνη χωρίς να είναι ούτε ζωή με φρόνηση, καλοσύνη και δικαιοσύνη χωρίς να είναι 
ευχάριστη» ευχάριστη» Επίκουρος Επίκουρος (Κύρια Δόξα (Κύρια Δόξα VV))

ΕυδαιμονίαΕυδαιμονία
ηδονική κατάσταση ηδονική κατάσταση (καταστηματική ηδονή)(καταστηματική ηδονή)
απουσία σωματικούαπουσία σωματικού πόνου  πόνου (απονία)(απονία)
απουσία ψυχικήςαπουσία ψυχικής ταραχής  ταραχής (αταραξία)(αταραξία)

ΑρετήΑρετή –  – Μέσον για την απόκτηση της ευδαιμονίας Μέσον για την απόκτηση της ευδαιμονίας 
Επιστήμη («Φυσιολογία») Επιστήμη («Φυσιολογία») – – Μέσον για την απόκτηση της ευδαιμονίας Μέσον για την απόκτηση της ευδαιμονίας 
Φρόνηση και Φιλία Φρόνηση και Φιλία – τα σημαντικότερα συστατικά του βίου– τα σημαντικότερα συστατικά του βίου



Ο Κήπος ήταν μια αταξική κοινωνία φίλων 
που περιλάμβανε άνδρες και γυναίκες 

κάθε ηλικίας και τάξης, ελεύθερους και δούλους 

Φιλόδημος “Περί Παρρησίας” (100-90 πΧ)
  Περιγραφή της μεθόδου διδασκαλίας των Επικουρείων

• ψυχοπαιδαγωγική 
• ψυχοθεραπευτική

(της ψυχής θεραπεία)

Αναφορά στις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν 
οι καθηγητές και οι διαφορετικές αντιδράσεις 

των διαφόρων μαθητών 
στην κριτική με παρρησία

Μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή όλων 
σε μια διαδικασία κοινής εκτίμησης 

και αλληλοδιόρθωσης 
(συνεχής αυτοκριτική και κριτική σε φιλικό περιβάλλον)

ΔΙ’ ΑΛΛΗΛΩΝ ΣΩΖΕΣΘΑΙ
Φιλοδήμου Περί παρρησίας: Η επικούρεια ψυχοθεραπεία 

(Μετάφραση-Σχόλια: Χ. Γιαπιτζάκης), εκδόσεις Θύραθεν  2017

Ψυχοθεραπευτική διδασκαλία στον Κήπο



Κόσμοι στο Σύμπαν  Κόσμοι στο Σύμπαν  

  ΟΟ  ΕπίκουροςΕπίκουρος  συνδύασε την συνδύασε την 
ατομική ατομική ΦυσικήΦυσική  του του ΔημόκριτουΔημόκριτου  
και την και την αισθησιοκρατική αισθησιοκρατική ΒιολογίαΒιολογία  

του του ΑριστοτέληΑριστοτέλη  
  διόρθωσε τις μεταξύ τους διόρθωσε τις μεταξύ τους 

ασυμβατότητες καιασυμβατότητες και
  δημιούργησε δημιούργησε μια εξαιρετικά μια εξαιρετικά 

συνεκτική συνεκτική ΦυσιολογίαΦυσιολογία  
που που αποδείχθηκε σωστή      αποδείχθηκε σωστή      
σύμφωνα με τα δεδομένα σύμφωνα με τα δεδομένα 
της σύγχρονης της σύγχρονης ΕπιστήμηςΕπιστήμης

Επίδραση ΕπίκουρουΕπίδραση Επίκουρου  
Αναγέννηση Αναγέννηση (Γαλιλαίος)(Γαλιλαίος)

Εμπειρισμός Εμπειρισμός (Λοκ)(Λοκ)
Διαφωτισμός Διαφωτισμός (Γάλλοι (Γάλλοι 

Εγκυκλοπαιδιστές)Εγκυκλοπαιδιστές)

Σφαιρική Γη   

Άτομα Άτομα 
καικαι
Μόρια    Μόρια    Εξέλιξη ειδών Εξέλιξη ειδών 



«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» (Εκδοτική Αθηνών) τόμος ΙΑ΄, σελ. 329: 

«Ορθό είναι να αναζητούμε τη μακρινή αρχή του Διαφωτισμού 

ως τον Γκασσαντί». 



Επιρροές Επίκουρου (341-270 πΧ)  
Αναγέννηση (1600-1700)
 Γαλιλαίος, Γκασσαντί, Λοκ, Νεύτων

Διαφωτισμός (1700-1800)  
 ΛαΜετρί, Ντιντερό, Λαβουαζιέ
 Τζέφφερσον

Αρχές Επιστήμης (1800-1900)
 Ντάλτον, Παστέρ, Δαρβίνος 

Σύγχρονοι Φιλόσοφοι (1800-2000)
 Μπένθαμ, Στιούαρτ Μιλλ 
 Κοντ, Μαρξ 
 Νίτσε

 
«Η σύγχρονη Επιστήμη έχει βαλθεί να επιβεβαιώσει τον Επίκουρο»!

«Η σοφία δεν έχει προχωρήσει ούτε ένα βήμα μετά τον Επίκουρο και 
συχνά βρίσκεται πίσω του χιλιάδες βήματα»... 



Επιρροές Επίκουρου Επιρροές Επίκουρου (341-270 πΧ)(341-270 πΧ)

Σύγχρονος “Κήπος Αθηνών”Σύγχρονος “Κήπος Αθηνών”
  (Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2019)

Ο Κήπος Αθηνών ιδρύθηκε από Φίλους της Επικούρειας 
Φιλοσοφίας τον Ιανουάριο 2009 
με σκοπό την ηθική και φυσική υπεράσπιση του 
δικαιώματος στην ζωή, στην ελευθερία και εντέλει 
στην ευδαιμονία, μέσω της μελέτης, 
αποκατάστασης, ανάδειξης, διάδοσης και βίωσης 
της διδασκαλίας του Αθηναίου φιλοσόφου 
Επίκουρου στην σύγχρονη εποχή. 



Επιρροές Επίκουρου Επιρροές Επίκουρου (341-270 πΧ)(341-270 πΧ)

Σύγχρονος “Κήπος Αθηνών”Σύγχρονος “Κήπος Αθηνών”
  (Ιανουάριος 2009 – Ιανουάριος 2019)

Δράσεις ανοικτές στο κοινό 
Ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα epicuros.gr
Εβδομαδιαίες φιλοσοφικές συναντήσεις
Εκδόσεις βιβλίων
Διαλέξεις μετά από πρόσκληση
Διοργανώσεις ημερίδων, βιβλιοπαρουσιάσεων
Μαθήματα Επικούρειας Φιλοσοφίας (από 2015)
Διδασκαλία προπτυχιακού/μεταπτυχιακού επιπέδου 
Τμήματα Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Ιατρικής ΕΚΠΑ
Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια Φιλοσοφίας
Διοργάνωση Πανελληνίων Συνεδρίων
κλπ.



Πανελλήνιο Συμπόσιο Πανελλήνιο Συμπόσιο 
Επικούρειας ΦιλοσοφίαςΕπικούρειας Φιλοσοφίας

Ένας θεσμός Ένας θεσμός 99 ετών ετών









9ο 
Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας

9-10 Φεβρουαρίου 2019



            Η αναζήτηση της ευδαιμονίας Η αναζήτηση της ευδαιμονίας 

•  Απόφαση Ο.Η.Ε. 2012Απόφαση Ο.Η.Ε. 2012
  20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ευδαιμονίας20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ευδαιμονίας

•  Τόμας Τζέφφερσον Τόμας Τζέφφερσον ((1743 – 1743 – 1826)1826)
Διακήρυξη Ανεξαρτησίας  ΗΠΑ (1776)Διακήρυξη Ανεξαρτησίας  ΗΠΑ (1776)

•  Επίκουρος  Επίκουρος  (341-270 πΧ)(341-270 πΧ)
  Σκοπός κάθε έμφρονα ανθρώπουΣκοπός κάθε έμφρονα ανθρώπου

eudaimonia.eu



Διακήρυξη του Δικαιώματος 
της Ευδαιμονίας στην Ε.Ε.

Www.eudaimonia.eu



  20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ευτυχίας
  eudaimonia.eu – Συλλογή υπογραφών eudaimonia.eu – Συλλογή υπογραφών 

Διακήρυξη Δικαιώματος ΕυδαιμονίαςΔιακήρυξη Δικαιώματος Ευδαιμονίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωσηστην Ευρωπαϊκή Ένωση



Ευχαριστώ Ευχαριστώ 
για για 
την προσοχή σας!την προσοχή σας!

epicuros.gr

Είναι ανόητο να περιμένουμε Είναι ανόητο να περιμένουμε 
να γίνει τέλειο το σύμπαν να γίνει τέλειο το σύμπαν 
για να είμαστε ευδαίμονες.για να είμαστε ευδαίμονες.

Λίγα χρειάζονται για την ευδαιμονία.Λίγα χρειάζονται για την ευδαιμονία.
Λίγο νερό, λίγο φαγητό, ένα ρούχο,Λίγο νερό, λίγο φαγητό, ένα ρούχο,
φρόνηση και φιλία.φρόνηση και φιλία.

Μπορούμε να βελτιώσουμε τον κόσμοΜπορούμε να βελτιώσουμε τον κόσμο
αρχίζοντας από τον εαυτό μας!αρχίζοντας από τον εαυτό μας!
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