
Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ

Κήπος Αθηνών, Παρουσίαση: Ελένη Καπράλου



«Επίκουρος Νεοκλέους και Χαιρεστράτης, Αθηναίος, των δήμων Γαργήττιος, 
γένους του των Φιλαϊδών... κληρουχησάντων Αθηναίων την Σάμον εκείθι 
τραφήναι» - Διογένης Λαέρτιος 10,1.



-Γεννήθηκε στις 7 του μηνός Γαμηλιώνος το έτος 341.

-Άρχισε να φιλοσοφεί σε ηλικία 14 ετών, αμφισβητώντας 
μάλιστα την θεωρία του Ησιόδου για το χάος.

 «ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Δ’ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΡΩΤΩ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΒΙΟΥ ΦΗΣΙΝ ΕΛΘΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΕΠΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΝ 

ΚΑΤΑΓΝΟΝΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΜΗ ΕΔΥΝΗΘΗΣΑΝ 
ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΙ ΑΥΤΩ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡ’ ΗΣΙΟΔΩ ΧΑΟΥΣ»

Διογένης Λαέρτιος – Βίοι Φιλοσόφων- Επίκουρος 10.2.6 

-Το 322 σε ηλικία 19 ετών εκπλήρωσε τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις.



Το 321 επέστρεψε στην οικογένειά του που είχε μετακομίσει 
στην Κολοφώνα μετά την εκδίωξη των Αθηναίων κληρούχων 

από τη Σάμο.



-Σημαντικό διάστημα έως τα 32 του χρόνια έμεινε σε διάφορες 
πόλεις, στην Κολοφώνα, στην Λάμψακο, και τη Μυτιλήνη, 

συμπληρώνοντας την μόρφωσή του. 

-Στην Μυτιλήνη σε ηλικία 30 ετών δίδαξε στο Γυμνάσιο και 

αργότερα ίδρυσε σχολή το 310.

-Αργότερα μετέφερε τη σχολή του στην Λάμψακο της Ιωνίας, 
όπου και δίδαξε για μια 5ετία. Ο πρώτος φιλοσοφικός κύκλος 

αποτελούνταν από τον Έρμαρχο τον Μυτιληναίο, και τους 
Λαμψακηνούς Μητρόδωρο, Ιδομενέα, Λεοντέα, Κολώτη κ.ά.



- Το 306 μετέφερε τη σχολή του στην Αθήνα, όπου 

αγόρασε μια ιδιόκτητη έκταση κοντά στο Δίπυλο.



-Ο Επίκουρος πέθανε το 270 
από νεφρική απόφραξη και 

εντερικά.
 

-Παρέμεινε άγαμος και μετά τον 
θάνατό του τον διαδέχτηκε στην 

διεύθυνση του Κήπου ο Έρμαρχος  
όπως ο Επίκουρος επιθυμούσε 

μέσω της διαθήκης του. 

-Η επιστολή προς τον Ιδομενέα είναι 
η τελευταία του Επίκουρου. Την 

συνέγραψε λίγο πριν πεθάνει και 
βρίσκεται στο έργο του Διογένη 
Λαέρτιου, «Βίοι φιλοσόφων»:

 



Απόδοση στα σύγχρονα ελληνικά, Τάκης 
Παναγιωτόπουλος :

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΔΟΜΕΝΕΑ

22.Πορευόμενος τη μακαρία και 
τελευταία ημέρα του βίου μου σου 
γράφω αυτά. Ο υπερβολικός πόνος από 
τη συνεχή δυσουρία και δυσεντερία δεν 
απολείπεται του μεγέθους του. 
Αντιπαραθέτω σε όλα αυτά την χαρά της 
ψυχής επί των γεγονότων που ανακαλώ 
στη μνήμη μου. Εσύ όμως που άξια 
παραστάθηκες προς εμένα και την 
φιλοσοφία από νεαρός, να επιμεληθείς 
τα παιδιά του Μητρόδωρου. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• http://www.epicuros.gr/pages/biblia.htm

• http://www.epicuros.gr/pages/keim_arxaia.htm

• http://www.epicuros.gr/pages/keim_gr.htm

• http://www.epicuros.gr/pages/biblia_digit.htm

• Ιδίως για την επικούρεια φιλοσοφία στις χώρες της Ανατολής και τη Ρώμη ιδ. Χαράλαμπος 
Θεοδωρίδης, «Επίκουρος, Η αληθινή όψη του αρχαίου κόσμου», ΕΣΤΙΑ, 1954, σελ. 162-175.

• Ακούγεται ο Επιτάφιος του Σείκιλου:

 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%
B9%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BB
%CE%BF%CF%85
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