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'Ακαδημαϊκός 

1. Προκαταρκτικές θεωρήσεις. Κατά πόσον ή κατ' Έπίκουρον 
«τέχνη βίου» είναι δυνατόν να θεωρηθή πεττεία, δηλαδή λογισμός 
μιας σκακιστικής παιδιας; Οι ιδέες πού ακολουθούν θα καταταχθούν 
σε τρεις θεματικές ενότητες συνδεόμενες μεταξύ τους μ' ενα κατευ
θυντήριο νήμα πού εξασφαλίζει την συνέπεια τους και τήν λογική 
τους δομητικότητα: αρχικώς, θα καταβληθή προσπάθεια προσδιορι
σμού και διακριβώσεως τού ορού πεττεία ώς αναφερομένου σέ μιαν 
θεωρητική και συγχρόνως πρακτική διαδικασία αξιολογήσεως, προ
γραμματισμού κι αξιοποιήσεως ενδεχομένων πού προσφέρονται από 
τήν τύχη στο πλαίσιον ενός δεδομένου συμπλέγματος καταστάσεων 
ακολούθως θα έπιχειρηθή περιγραφή της λειτουργίας τού καιρού σέ 
σχέση προς τον προγραμματισμό αυτόν, λειτουργίας πραγματι
στικής (δηλαδή αποβλέπουσας εις επιτυχή άντιμετώπισιν ενδεχομέ
νων ιδεατών), μιας λειτουργίας, πάντως, πού εμφανίζεται υπό δυο 
άκρως διακρινόμενες όψεις: (α) ώς ανάπτυγμα τής προθετικότητος 
τής συνειδήσεως καί (β) ώς κινητική τής συνειδήσεως, νοούμενης ώς 
ικανής να εγκαθίσταται εκτός εαυτής μέσα στο παρελθόν ή στο μέλ
λον καί, συγχρόνως, ώς επιτρέπουσας τήν άκραν ενεργοποίηση μιας 
σειράς ευκαιριών προσφερομένων από τήν ϊδια τήν ροή τών γεγο
νότων τέλος, σέ μιαν τρίτη φάση, θά μελετηθούν οι συνθήκες δια
μορφώσεως μιας «τέχνης τού βίου», νοούμενης ώς «αίρέσεως βίου», 
προσηκούσης στον έπικούρειον σοφό. Μιά συμπερασματική σειρά 
στοχασμών θά έπιτρέψη τον ποσοτικόν προδιορισμό τής εύρύτητος, 
τής σημασίας καί τών ορίων τής εφαρμογής τής απαντήσεως πού 
θά έχη δοθή στο αρχικώς τεθέν πρόβλημα τής διακριβώσεως τής 
εννοίας τής πεττείας. 
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2. Ή πεττειακή δραστηριότης ώς ενέργεια διερευνήσεως δυνατο
τήτων. Πρόκειται, προπάντων, στην περίπτωση αυτήν, περί προσπε
λάσεως, χάριν διευκρινίσεως του, τοΰ κατ' εξοχήν μέσου το οποίον 
διαθέτει ή συνείδηση προκειμένου ή ίδια να τοποθετήται εντός μιας 
δομημένης ηθικής καταστάσεως εϊτε ήδη ύπαρχούσης εϊτε δημιουρ
γούμενης είτε, έστω, απλώς άναδομηθείσης από τήν Ιδια αυτήν συνεί
δηση, και ν ' αξιόλογη τήν σπουδαιότητα της, ώστε ν ' αντιλαμβάνεται 
και να ερμηνεύει καλύτερα τήν ποιότητα της πριν ή ίδια προχωρήσει 
σε κάποιαν επιλογήν ή και σε σειράν επιλογών εντασσομένων σ' ενα 
σύνολον πράξεων τακτικής, πού συναποτελούν μιαν δυναμική στρα
τηγική. Μ' άλλους λόγους, πρόκειται περί της συλλήψεως τών δυνα
τοτήτων χρησιμοποιήσεως, εκ μέρους της συνειδήσεως, ενός συνόλου 
διαδικασιών σχετικών προς τήν επέμβαση της συνειδήσεως αυτής επί 
ενός ακριβούς γίγνεσθαι πού τοποθετείται εκτός αυτής και πού εκτυ
λίσσεται ανεξαρτήτως εκείνης. Χάρη σε μιαν παρόμοιαν επέμβαση, ή 
συνείδησις επιβάλλεται, με τήν σειρά της, τόσον ώς συνείδησις εαυτής, 
όσον και ώς συνείδησις τού πλέγματος γεγονότων επί τών οποίων 
καλείται νά δράση. Στην περίπτωση αυτήν ή πεττεία συνδέεται προς 
τήν εκ μέρους τής συνειδήσεως «γνώσιν του συμπεριφέρεσθαι», 
δηλαδή προς μιαν γνώσιν υψηλής εξειδικεύσεως και ικανής νά τής 
προσπορίση τά πιο λεπτεπίλεπτα αναγκαία εφόδια πού νά έπιδέχω-
νται εφαρμογής επί τών πολυπλοκώτερων καταστάσεων τις όποιες ή 
συνείδηση καλείται ν' αντιμετώπιση1. 

Ή διαλεκτική αυτή δεν είναι δυνατόν ν' άποτελή παρά τήν αντι
στροφή και τήν εκλογίκευση τής μοιρολατρικής αντιλήψεως κατά 
τήν οποίαν τά πάντα συμβαίνουν εν αγνοία τών ανθρώπων, επί 
επιπέδου υπερβατικού, μεταξύ δύο σκακιστών, τοΰ 'Αγαθού και τού 
Κακού2. Τον αγώνα αυτόν πού κατατάσσεται στην κατηγορία 
αγώνων με δεσπόζουσαν μανιχαϊκήν, ο Επίκουρος τόν ανάγει, στην 
πραγματικότητα, εις περίπτωσιν έκδήλως άνθρωπίνην. Κατ' αυτόν, 
δεν τίθεται θέμα παθητικής αποδοχής μιας μοίρας άνωθεν επιβλη
θείσης. Κι όμως αυτό ακριβώς φαίνεται νά δέχωνται οι ΣτωϊκοΙ 
μέσω τής διδασκαλίας τής συναινέσεως προς τήν πρόνοιαν , μιας 

1. Πβ. ΠΛΑΤ., Πολιτ., Σ Τ ' 487 e· Φαΐδρ., 274 cl· Πολιτικ., 299e· Νομ., Ζ ' 820 c-e. 

2. Πβ. Τ. BURCKHARDT, Le symbolisme du jeu des échecs, Paris, 1954. 

3. Πβ. SVF, cm. 331, III , 81, 20-22 (ΔΊΩΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ., Λόγ. I l l , § 43, τ . Ι, σ. 41,7 

Arnim): «λέγεται γ α ρ ή αρχή " ν ό μ ι μ ο ς α ν θ ρ ώ π ω ν δ ι ο ί κ η σ ι ς " και " π ρ ό ν ο ι α 

α ν θ ρ ώ π ω ν κατά νόμον"». 
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διδασκαλίας ή όποια, μέ την σειρά της, ανάγει έαυτήν στην διδα
σκαλία περί ομολογίας του βίου προς την φύση , δίχως όμως και 
ν' απαγορεύει την δρασιν, προκειμένου ν' άποφευχθή ή υποταγή 
στο κακόν και να έπιτευχθή ή εκ του κακού απελευθέρωση χάρη 
στην επιλογή τού αγαθού, έστω κ' εκείνου τού αγαθού το όποιον 
αντιπροσωπεύεται από τήν ήδονήν. Ή δρασις αυτή είναι συγχρό
νως απελευθέρωση κ' επιβεβαίωση της συνειδήσεως: τήν ελευθερώ
νει από κάθε έπιβολήν τού ενδεχομένου καί, συγχρόνως, τήν καθιστά 
κυρίαν εαυτής καί, τρόπον τινά, κυρίαρχον της μοίρας της· μιας 
μοίρας τήν οποίαν ή ίδια δημιουργεί για τον εαυτόν της κατ' 
αποκλειστικότητα. Ή ίδια εφεξής ανυψώνεται στην κατάσταση δημι
ουργίας ενός γίγνεσθαι, τού ιδικού της γίγνεσθαι, όπως καί τού 
καθολικού γίγνεσθαι, τού οποίου είναι εις θέσιν ν' αναδόμηση τήν 
ροή χάρη στην αναδόμηση της ροής τού ιδίου αυτής γίγνεσθαι. 

"Ηδη κατά τον Ήράκλειτον, «ό παις αιών» επιδίδεται εις πετ-
τείαν : μετακινεί «πεττούς», δηλαδή πεσσούς, κατά βούλησιν, ένφ 
μάλλον δημιουργεί τους κανόνες, ακόμη ανύπαρκτους, της παι-
διακής αυτής δραστηριότητος. Για τον Πλάτωνα, ο όποιος λίγο-
πολύ εμπνέεται από τήν εικόνα αυτήν, ή πεττεία καθίσταται κυρίως 
μια διαδικασία- ή, καλύτερα, μια μάθηση-πειθαρχία ερεύνης, εξειδι
κευμένη, αλλά κ' εφαρμόσιμη σε πολλά επίπεδα, τό επιστημονικό 
καί τό καλλιτεχνικό λ.χ., καί συνίσταται στην εξαντλητικήν άπαρίθ-
μησιν όλων των δυνατών εντός ενός δεδομένου πλέγματος πού 
ευρίσκεται εν τφ γίγνεσθαι* κ' εν συνεχεία, στην κατηγοριοποίηση των 
δυνατών αυτών διά τού χαρακτηρισμού των ώς προσφορών ή ώς 
απρόσφορων, πριν από τήν ένσυνείδητην επιλογή τού προσφορώτε-
ρου εξ αυτών σε σχέση προς τον έπιδιωκόμενον σκοπό . 
Αντιμετωπίζεται εδώ μια υπόμνηση της γενικής σκοπιμότητος στην 
οποίαν παρενείρεται ή «πεττειακή» επιλογή τού αγαθού, στην 
οποίαν προβαίνει ή συνείδησις. Εφεξής, για τον Έπίκουρον, παρό-

4. Πβ. Ε. MouTSOPOULOS, «Les cités humaines comme répliques structurales du monde 

d' après Zenon de Cittium», Diotima^20 1992 10-16. 

5. Πβ. ΗΡΑΚΛ., άπ.#Β.52 (D.-K.16) : «αιών παις εστί παίζων, πεσσεύων». 

6. Πβ. ΠΛΑΤ., Φίληβ. 17 c-e- P. KUCHARSKI, Les chemins du savoir dans les derniers dialogues 

de Platon, Paris, P.U.F., 1949, σσ. 117-128· E. MOUTSOPOULOS, The Reality of Creation, 

New York, Paragon, 1991, σσ. 31-44, ιδία σ. 36 καί σημ. 36. 

7. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΎ, Φαινομενολογία των ηδονών, β' εκδ., "Αθήναι, Γρηγόρης, 1975, 

σσ. 33 κ.εξ. 
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μοια σκοπιμότης αποβαίνει αφ' εαυτής ανεξάρτητη οιασδήποτε ειμαρ
μένης (ή προνοίας)· υπακούει αποκλειστικά στην ιδέα την οποίαν 
έχει ή συνείδησις περί της ευεξίας και της ευδαιμονίας τον ανθρω
πίνου όντος τοϋ οποίου είναι συνείδησις. 'Ασφαλώς, αύτη ή ευεξία 
κι αύτη ή ευδαιμονία είναι δυνατόν να ορισθούν δια μέσου γενικω-
τάτων κατηγοριών, όπως της αταραξίας, της καταστηματικής ηδονής 
ή της κινητικής ηδονής ώστόσον οι κατηγορίες αυτές συνεπάγονται, 
σε κάθε μιαν συγκεκριμένην περίπτωσιν, επιλογές εξ ϊσου συγκε
κριμένες πού δεν ισχύουν παρά μόνον αν έχη προηγηθή συνειδητή 
άπόφασις επί τή βάσει της παραστάσεως τών αποτελεσμάτων πού 
κανονικώς οι επιλογές αυτές θά επιφέρουν. Ή αιτιότης, συνεπώς, 
δέν καταλύεται, ως εκ τούτου* απλώς αντιστρέφεται, αναδομείται, 
ώστε νά εξυπηρέτηση τους σκοπούς τους οποίους ή συνείδησις έχει 
θέσει εις έαυτήν. 

Ή πεττεία, γενικώς, συνεπάγεται δραστηριότητα της συνειδήσε
ως, δραστηριότητα πού νά περιλαμβάνη τις ακόλουθες φάσεις, 
δίκην τών φάσεων εκείνων της παιδιας, οι οποίες προηγούνται 
μιας συγκεκριμένης κινήσεως εκ μέρους τοϋ σκακιστού: (α) 
άναγνώρισιν τον πεδίου, ή οποία εμπεριέχει και άξιολόγησιν τών 
διαθεσίμων δυνάμεων έκατέρου τών παικτών, καθώς και τών προ
σφορών κι απρόσφορων όψεων τών αντιστοίχων καταστάσεων (β) 
άπαρίθμησιν, κατά τό δυνατόν έξαντλητικώτερην, τών προσφερο
μένων εις τον παίκτην επιλογών για τακτικές κινήσεις· (γ) άξιολό
γησιν, κατά σειράν, της σχέσεως χρησιμότητος και σκοπιμότητος μιας 
εκάστης τών κινήσεων αυτών προς τά πιθανά της αποτελέσματα· (δ) 
τελεσίδικον άπόφασιν περί της επιλογής της επιβαλλόμενης κινή
σεως, κ' έφαρμογήν της αποφάσεως αυτής κατά τήν συνέχισιν τής 
παιδιάς. Οι διαδοχικές όμως αυτές φάσεις είναι οι ίδιες εκείνες 
άπό τις όποιες διέρχεται κάθε συνείδηση κατά τήν σύλληψη και τήν 
εκτέλεση ενός οιουδήποτε σχεδίου σχετικού προς τήν βουλητική της 
δραστηριότητα , πού συνήθως συγκρίνεται προς «ένα δράμα σέ τέσ-
σερεις πράξεις». Ή άνάλυσις αυτή τής βουλητικής πράξεως φαίνε
ται νά εμπνέεται καθ' ύπερβολήν άπό μιαν νοοτροπία τουλάχιστον 
σχολαστικήν, αφού, στην πραγματικότητα, ή συνείδησις ενεργεί εν 

8. Π β . Τ Ο Υ ΑΥΤΟΎ, «Θεωρία της βουλήσεως», Φιλοσοφικοί Προβληματισμοί, τ . 3: 

Βιώματα και ενεργήματα, 'Αθήναι, εκδ. τοϋ Π α ν ε π . Α θ η ν ώ ν , 1985, σσ. 213-275, 

ίδια σσ. 234-235. 



18 ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

προκειμένω κατά τρόπον συνθετικόν ανάγει εξ αρχής κάθε πραξιν 
πού άφορα σε μιαν τακτική κίνησιν, στην στρατηγική τήν οποίαν 
επιδιώκει να ολοκλήρωση, και προσδιορίζει τήν τελική της 
επιλογήν οιονεί από της πρώτης αξιολογήσεως της αντιμετωπιζό
μενης καταστάσεως* ώστόσον υποχρεούται νά ύποβάλη τήν επιλο
γή της αυτήν σέ μιαν θεωρητική δοκιμασία προ της εκτελέσεως της 
αποφάσεως της. Ή φάση της βουλεύσεως (deliberado) παραμένει 
συνεπώς ή μόνη σημαντική μεταξύ όσων φάσεων συνιστούν τήν 
πεττειακήν δραστηριότητα, εκείνη δηλαδή πού συμπυκνώνει εν 
εαυτή όλες τις άλλες9. 

"Ας έφαρμόσωμε, τώρα, τήν λειτουργία της πεττείας επί της δια
δικασίας της εκ μέρους της συνειδήσεο3ς επιλογής στο επίπεδο των 
ηδονών, όπως ό Επίκουρος τήν αντιλαμβάνεται. Είναι προφανές 
πώς, γι' αυτόν, προκειμένου νά ένεργήση ορθώς, ή συνείδησις 
επιλέγει εκάστοτε τήν προσφορώτερη και τήν διαρκέστερη για τήν 
ύπαρξη ήδονήν. «Καλώς ζην»10, δηλαδή όμορφα, και «μακαρίως 
ζην»11, δηλαδή εύδαιμόνως, σημαίνει, τελικώς, νά είναι κανείς εις 
θέσιν νά συγκρίνη μετά λόγου τις δυνατότητες πού προσφέρονται 
στην συνείδησιν και νά επιλέγη τήν καλύτερη, παραμερίζοντας όσες 
δεν παρουσιάζουν αρκετές εγγυήσεις πού νά επιφέρουν οχι τις έντο-
νώτερες ηδονές, άλλα εκείνες τών οποίων ή σκοπιμότης προσφέρεται 
καλύτερα στον χαρακτήρα της ελλογης υπάρξεως. Με τον τρόπο 
αυτόν μονάχα είναι δυνατόν νά έρμηνευθή ή διαβεβαίωσις του 
Επικούρου, κατά τήν οποίαν, δεδομένου ότι τό προτιμητέον 
αγαθόν είναι αυτό πού εκ φύσεως προσήκει στην ύπαρξη («πρώτον 

10 

αγαθόν σύμφυτον» ), δεν έπιλέγομεν οιανδήποτε ήδονήν, άλλα συμ
βαίνει νά παραμερίζωμε πολλές ηδονές όταν αυτές συνεπάγωνται 
μείζονες δυσχέρειες13. 'Ακριβώς οι συνέπειες της επιλογής στην 
οποίαν προβαίνομεν είναι σημαντικώτερες της ηδονής τήν οποίαν 

9. Πρόκειται περί της «ματιάς» τών μεγάλων διδασκάλων, περί του συνοραν τον 
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ, Ρητορ., Α2, 1357 a 4· π.γεν.καί φθοράς, Α2, 316 a 5· Ήθ. Νικομ., 
Γ4, 1250 a 33: «συνιδειν τους καιρούς». 

10. Έπιστ. προς Μενοικέα, 126 (Usener 1996, 61, 18 και 21). 
11. Αυτόθι, 128 (U. 62,15) και 129 (U. 63,1). 
12. Αυτόθι, 129 (U. 63,5- πβ. ΠΛΑΤ., Φίληβ., 51 d: «και τούτων σύμφυτους ήδονάς 

έπομένας»). 
13. Αυτόθι, 129 (U. 63,5-8" πβ. άνωτ., και σημ. 7). 



Η «ΤΈΧΝΗ ΒΊΟΥ» ΚΑΤ' ΕΠΙΚΟΥΡΟΝ: ΠΕΤΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΡΌΣ 19 

εκ πρώτης όψεως επιζητούμε, σ' αυτό δε συνίστανται α φ ' ενός ο 
έλλογος χαρακτήρ της επικούρειου «ήδονοθηρίας», κι άφ' έτερου ή 
σπουδαιότης πού αποδίδεται στην πεττειακήν άναζήτησιν επί τοϋ 
πεδίου της έρεύνης και της εκ των προτέρων συλλαμβανομένης 
εξελίξεως της επιλογής εις την οποίαν ή συνείδησις θα κατάληξη 
μέσα στο πλαίσιο της Ιδιας της σκοπιμότητος πού προσήκει στην 
επιλογή αυτήν, άλλα και μέσα στο πλαίσιο της σκοπιμότητος της 
ίδιας της συνειδήσεως· μιας σκοπιμότητος ισότιμης μονάχα προς 
τήν σκοπιμότητα της υπάρξεως της οποίας συνείδησις ή συνείδησις 
διατελεί. "Αν ο πεττειακός χαρακτήρας της υπ ' όψιν διαδικασίας 
είναι τόσον εμφανής, τούτο οφείλεται στο οτι ή πεττεία είναι το 
άποτελεσματικώτερο μέσον το οποίον ή συνείδησις διαθέτει ώστε να 
φέρη εις πέρας τήν σκοπιμότητα της. 

3. Ή καιρικότης: μια μοναδικότης μέσα στο άνεπανάληπτον. 
Προσήκει, στο σημειον αυτό, είδικώτερα, να παραχωρηθή ο λόγος 
στον γάλλο στοχαστή Jean-Marc Gabaude14 ο όποιος, εκκινώντας 
από τήν έννοιαν τού καιρού κι από τήν προοπτικήν τήν οποίαν ή 
έννοια αυτή συνεπάγεται, προτείνει μιαν στέρεη και συνεπέστατη 
έρμηνευτικήν εφαρμογή της επικούρειου ηθικής15. Ή ερμηνευτική 
τού έπικουρισμού, τήν οποία ô Gabaude προτείνει υπό τό φως μιας 
φιλοσοφίας επικεντρωμένης επί της ιδέας τού καιρού, τονίζει ά φ ' 
ενός τήν στενή σχέση πού υφίσταται μεταξύ βιούμενης καιρικής 
εμπειρίας και προθετικότητος τής συνειδήσεως πού βιώνει τήν 
εμπειρίαν αυτήν, κι ά φ ' ετέρου τό ελάχιστον καί συγχρόνως βέλτι-
στον τού καιρού, δομής άναδομούσης τήν βιούμενη πραγματικότη
τα. Έ ν προκειμένω αντιμετωπίζονται δύο διαλεκτικές πού υπεισέρ
χονται ή μια εντός τής άλλης καί πού συνιστούν τους ορούς μιας 
γενικευμένης ευρύτατης διαλεκτικής. Καθ' ο μέτρον ή διαλεκτική 
αυτή εφαρμόζεται επί τού έπικουρισμού άπό τον γάλλο φιλόσοφο, 
ή ιδέα τής προθετικότητος τής συνειδήσεως, νοούμενη ήδη ώς 

14. Π β. J.-M. GABAUDE, «Ε. Moutsopoulos, philosophe du Kairos», Du vrai, du beau, du 

bien, Paris, Vrin, 1990, σσ. 14-25· κ α ι Diotima, 16,1988, σσ. 84-95. 

15. Πβ. Τ Ο Υ ΑΥΤΟΎ, «Les plaisirs selon Epicure»,Diotima, 11, 1983, σσ. 210-214, ιδ ία 

σσ. 210-213. Πβ. Τ Ο Υ ΑΥΤΟΎ, «Anthropologie épicuriste du plaisir», Revue de 

l'Enseignement Philosophique, 34/6, 1984, σσ. 1-13, ίδιο: σσ. 5-7, ό π ο υ περιέ

χονται πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. ΤΟΥ ΑΥΤΟΎ, «Éclairage sur le kairos à 
partir de la philosophie de Bergson», Philosophia, 21-22, 1991-1992, σσ. 349-357. 
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καθαρή πρόθεση και ώς σχέδιον, όπως την αντιλαμβάνεται ο Bergson, 
αποβαίνει, με την σειρά, «σχέδιον τάσεως προς έναν στόχο ηδονής» 
και «πρόθεση έπαναβιώσεως τοϋ στόχου εκείνου άπαξ αυτός έπιτευ-
χθή. Μέ τον τρόπο αυτόν ο στόχος έξυποκειμενίζεται κ' ή εσωτε-
ρίκευση σφραγίζει τό αντικείμενο, κυριαρχεί, επ' αύτοϋ, τό αξιο
λογεί (και) τό ανάγει εις έαυτήν»16, ενώ, κατά τήν ϊδια τάξη ιδεών, 
«τό υποκείμενο απολαύει εφεξής τής επί τοϋ αντικειμένου κυριαρ
χίας του. Ή συνείδησις ... στρατεύεται συνεπώς κατά πρόθεσιν ώς 
προς τό αντικείμενο της»1 . 

Ή ερμηνευτική εφαρμογή, άπό τον Gabaude, τής καιρικότητος, 
νοούμενης συγχρόνως ώς αντικειμενικής κι ώς υποκειμενικής, ώς 
προθετικής κι ώς βιούμενης, επί τοϋ προβλήματος τής βιώσεως των 
ηδονών, όπως αυτό συλλαμβάνεται από τον Έπίκουρον1 8, οδηγεί σε 
δυο φαινομενικά διαφορετικές προβληματικές, οι όποιες ώστόσον 
συνδέονται τόσο μεταξύ τους οσο και προς τήν ήδη άντιμετωπι-
σθεΐσαν προβληματικήν τοϋ πεττειακοϋ χαρακτήρος τής θεμελιώ
δους διαδικασίας έλλόγου επιλογής τών ηδονών: εξ άλλου, πάσα 
έκκαιρίκευσις συντελείται εντός μιας ζώνης μάλλον παρά επί ενός 
σημείου, «μιας ζώνης κρίσιμης, ενός κατωφλίου, ενός εύτυχοϋς 
τελεολογικού μεγίστου (κατά τον γράφοντα, ενός ελαχίστου και 

16. Πβ. Les plaisirs selon Epicure, σ. 5. 
17. Πβ. αυτόθι. Πβ. ώστόσον τήν ανάλυση τοϋ J. BRUN, L' épicurìsme, Paris, P.U.F., 

1959, σ. 39: «Για τους Στωικούς υφίσταται χρονική συνέχεια..., για τον 
Έπίκουρον ή σοφία συνίσταται στην αποφυγήν τής αλλαγής, στην άναζήτησιν 
τής ηδονής μέσα στην ηρεμία. Ή αϊσθησις είναι συνεπώς μια σύλληψις σε 
κατάστασιν ησυχίας, ή πλάνη καί τό πάθος συνίστανται στην προσθήκην, επί 
τής στιγμής αυτής, διαστάσεων τών οποίων ή ίδια στερείται..., δηλαδή στο νά 
θεωρούμε μέσα στή στιγμή ενα ολόκληρο παρελθόν μέ βαρύνουσαν σημασία. 
Τό ουσιώδες είναι νά μήν συμπεριφερώμεθα δίκην παθιασμένου, θύματος τής 
δόξης, έλπίζοντες ή φοβούμενοι» (ή τελευταία αυτή φράση αποτελεί τήν πρό-
δρομον έξεικόνισιν τής αντιστοίχου φράσεως του Descartes, τήν οποίαν έμιμή-
θη ο Καζαντζάκης, τόσον ύπερμέτρως εύφημούμενος δι' αυτήν). Καθίσταται 
προφανές ότι, για τον Jean Brun, ή χρονική ασυνέχεια τήν οποίαν υποβάλλει ή 
ύπαρξη τών διαφόρων στιγμών είναι δυνατόν νά έχη χαρακτήρα καιρικόν, 
αλλά και ότι όποια καιρικότης προϋποθέτει προθετικότητα παθιασμένην δέν 
είναι ίδια τοϋ σοφοϋ. 'Αντιθέτως, τίποτε δέν εμποδίζει τον σοφόν, ελεύθερον 
οιουδήποτε πάθους, ν' αναφέρεται προθετικώς εις τον καιρόν ώς εις στιγμήν 
μοναδικήν κι άνεπανάληπτον. 

18. Πβ. J.-M. GABAUDE, «Anthropologie épicuriste du pllasir», ενθ'άν. 
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συγχρόνως βέλτιστου, άλλα ó Gabaude καταφανώς προσδίδει εδώ 
στον όρο «μέγιστον» χαρακτήρα όχι ποσοτικόν, άλλα ποιοτικόν). 
Ή ζώνη αυτή συνιστά μιαν στιγμή συνεπτυγμένην κι άποφασιστικήν 
ή οποία, ώς πρόσφορος, αποβαίνει άξιολογικώς απαραίτητη»19, 
συνεπώς ενα πραγματικό βέλτιστον. Πρέπει να παρατηρηθή πώς 
παρόμοιος καιρός δεν νοείται κυρίαρχων της συνειδήσεως, μ' 
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άλλους λόγους «μέτρον άνέφικτον, ύποδουλωτικόν» • αντιθέτως, 
στην συνείδησιν απόκειται νά τον διαβλέψη, να τον εξέταση, νά τον 
αποκάλυψη και νά τον αξιοποίηση. Εκείνη προσδιορίζει τήν 
ειδοποιόν του εμβέλειαν, εκείνη καθορίζει και τό πεδίον εφαρμογής 
του. Ύπό τις συνθήκες αυτές ό καιρός παραμένει «εν συναρτήσει 
δράσεως προς τήν βιοτικήν συνάφειαν, προς τό περιβάλλον και 
προς τήν θυμικήν και νοητικήν, δηλαδή φιλοσοφικήν, τονικότητα 
του υποκειμένου»21. Ό άνθρωπος είναι κατ' αρχήν ικανός σε κάθε 
εύκαιρίαν νά υποδούλωση τον καιρόν προκειμένου νά επιτυχή 
καλύτερα τοϋ σκοποϋ του. «Κατά τήν καιρικήν ή προνομιοϋχον ή 
κρίσιμον στιγμή, ó βίος προσλαμβάνει ολόκληρη τήν σημασία του 
γιά όποιον γνωρίζει, καθώς γνωρίζουν οι φίλοι τοϋ Κήπου (τοϋ 
Επικούρου), νά συλλαμβάνη τήν τέχνη τοϋ τελετουργικού, της 
λεπτομέρειας, τού «σχεδόν», ακόμη και τοϋ αποφασιστικού «οιονεί 
μηδενός»22. Ύ π ό τό ίδιο πνεύμα ó Gabaude ερμηνεύει, κατά τρόπον 
όλως αύθεντικόν, τήν θεώρηση τού συντάσσοντος τις γραμμές 
αυτές, εφαρμόζοντας την επί της βιούμενης εμπειρίας της ηδονής: 
«Ή πρόθεσις τής ηδονής, άπαξ πληρωθή, οριοθετεί τήν εν γένει 
περιοχή τής συνειδητής υπάρξεως και συμπίπτει προς τήν σταθερή 
σοφίαν. Ή συνείδησις τοϋ επικούρειου διανοητού αποβαίνει εφεξής 
επιβεβαίωση τής υπερβάσεως τής υπάρξεως ώς καταστάσεως μονί
μου πού εξασφαλίζει τήν άνθηση τοϋ είναι σε πλέον-εΐναι... Τό 
πλέον-εΐναι, καταστηματικοποιούμενο, δηλαδή μονιμοποιούμενο, μέ 
τον τρόπο αυτόν, αποβαίνει όλοκλήρωσις, εύδαιμονική άνάλωσις, 
υπαρξιακή έντατικοποίησις τοϋ είναι»23. Μέσα στο κλίμα αυτό ò 

19. Αυτόθι. 

20. Αυτόθι, σσ. 5-6. 

2 1 . Αυτόθι. 

22. Αυτόθι, ο. 6. Π β . Ε. MOUTSOPOULOS, «Une philosophie de la dynamique créative», 
Philosophes critiques d'eux-mêmes, 7,1981 (Berne, P. Lang) σσ. 109-117 και 119-127. 

2 3 . J.-M. GABAUDE, «Anthropologie épicuriste du plaisir», ενθ. av., o. 6. 
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Επίκουρος αντιλαμβάνεται την κάρπωση τοϋ καιροϋ ώς προθετικήν 
διαδικασία βελτιστοποιήσεως της υπάρξεως δια μέσου της βιουμένης 
εμπειρίας μιας δεδομένης ηδονής· μιας ευκαιρίας δηλαδή ευνοϊκής γιά 
τήν ύπαρξη, προκειμένου αυτή να φθάση σ' έναν βαθμό συνειδήσεως 
οχι πια τοϋ είναι, αλλά τοϋ πλέον-εΐναι. Υπάρχει μια στατική τής 
ηδονής - κι αυτή ή στατική εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικώς επί 
των καταστηματικών ηδονών υπάρχει όμως εξ ίσου, στο επίπεδο τών 
κινητικών ηδονών, ακριβώς μια κινητική τής συνειδήσεως πού 
κινείται με τήν ταχύτητα τών ηδονών εκείνων καί, τέλος, υπάρχει μιά 
δυναμική τής συνειδήσεως έναντι τής ηδονής, και ή οποία καλύπτει 
το σύνολον τών προνομιούχων συνειδησιακών καταστάσεων , κατα
στάσεων καιρικών κατ' εξοχήν. Μέγιστον καί βέλτιστον, ώς χαρα
κτήρες ταυτοχρόνως αποδοτέοι στον καιρόν, προσιδιάζουν έξ άλλου 
σ' αυτήν τήν δυναμική τής συνειδήσεως καθ' ο μέτρον ή συνείδηση 
προσανατολίζεται προς τήν κάρπωσιν τής ηδονής, ιδιαίτερα αν ή 
βιούμενη ηδονή συνδυάζεται προς μιαν ηδονή πού δεν είναι μεν 
άμεση, τήν οποίαν όμως ή συνείδησις έχει ήδη επιλέξει. Ή ηδονή τής 
αναμονής μιας ηδονής είναι ωσάν ή κατά προήγησιν κάρπωσις τής 
ηδονής αυτής, όπως ακριβώς ή ηδονή τής ανακλήσεως μιας ηδονής 
είναι δυνατόν νά βιωθή ώς ενα παράγωγον εκείνης. 

'Οπωσδήποτε, μονάχα ή αναπάντεχη ηδονή είναι κατ' αρχήν 
δυνατόν νά βιωθή, καθ' όσον μονάχα αυτή έκφεύγει πάσης κατά 
προήγησιν καρπώσεως, άρα καί διαβρώσεως. Έπί πλέον, ή 
αναπάντεχη ηδονή συναγείρει διά μιας όλες τις συνειδησιακές 
δυνάμεις, κι ó στιγμιαίος αυτός συναγερμός τήν καθιστά έντονώτε-
ρα συνειδητήν. Ή αναπάντεχη ηδονή είναι, από μιαν άποψιν 
εντελώς ίδιαίτερην, ηδονή καθαρή. Ή συνείδησις δέν χωρεί στην 
κάρπωση της παρά μόνον άφοϋ αυτή έχει έκδηλωθή στο συνειδη
σιακό πεδίο. Ηδονή τοϋ είδους αύτοϋ είναι ενα εξαίφνης ώς προς 
τήν συνείδησιν, κι ακριβώς ο χαρακτήρας της αυτός τοϋ οϋπω βιω-
θέντος τήν καθιστά κατάσταση προνομιοϋχον τής συνειδήσεως, τής 
οποίας και προκαλεί τήν ϊδια τήν δομή και τήν λειτουργικότητα. 
Πράγματι, έξ απήνης καταληφθείσα, στην περίπτωση αυτήν, ή συνεί-
δησις συνέρχεται μετ' ολίγον, προκειμένου νά χωρήση, σύμφωνα 

24. Πβ. άνωτ. καί σημ. 15. Πβ. E. MOUTSOPOULOS, Ή πορεία τοϋ πνεύματος, τ. 3: 

ΑΙ άξίαι, Άθηνα, Έρμης, 1977, σσ. 224-226· ΤΟΥ ΑΥΤΟΎ, «Aliénation ou plus-
être? Vers une axiologie des plaisirs», Revue Philosophique, 102, 19 σο. 455-458. 
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προς τον καιροποιητικόν της δυναμισμόν, όχι πλέον στην άναζήτη-
σιν της ήδη επελθούσης ηδονής, άλλα της βέλτιστης καρπώσεως της, 
ορθώνοντας, με τον τρόπον αυτόν, εντός της ίδιας της ηδονής, μιαν 
καιρικότητα εις δεύτερον βαθμόν, συμπληρούμενην από μιαν καιρι-
κότητα εις τρίτον βαθμόν κ.ο.κ. Στο σημείον αυτό ανακύπτει για 
την συνείδησιν τό πρόβλημα του πώς ή ϊδια θα συνέλθει αρκετά 
ενωρίς από την έκπληξη της, ώστε να έπωφεληθή της δοκιμαζόμε
νης ηδονής πριν αύτη της διαφύγει, έξαφανισθή και, τελικώς, 
άπολεσθή γι' αυτήν25. Ό J.-M. Gabaude τονίζει ακριβώς «την εσωτε
ρική σχέση μεταξύ πλέον-εΐναι, προθετικότητος και καιρικής χρησι-
μότητος. Στην φιλοσοφία του Επικούρου, ή σχέση αυτή εκφράζει 
μιαν αλυσίδα ειδικών στιγμών ηδονής καθώς και τό έπαναλήψιμον 
μιας ηδονής. Πλέον-εΐναι, προθετικότης, εκκαιρικευτικότης είναι 
τρεις χαρακτήρες πού ταυτίζονται στο επίπεδο τών καταστηματικών 
ηδονών, και πού ορίζουν τήν βέλτιστην ποιότητα του βίου ως 
άποδεκτικότητος κατανοητικής, εκτιμητικής και αποτελεσματικής 
του εν ηδονή καρπωθέντος κόσμου»2 6. 

Στην Έπιστολήν προς Ήρόδοτον, ο Επίκουρος αναφέρει ώς 
δυνατήν πηγήν πλάνης «τό προσμένον»,27 δηλαδή τό άνοιγμα προσ
μονής τής συνειδήσεως προς τήν αϊσθησιν συγκεκριμένως τό 
«καλούπι» όπου τά υλικά ερεθίσματα, όσα προέρχονται έξωθεν, 
συλλέγονται γιά νά μεταμορφωθούν σε εικόνα. Ή πλάνη τοποθε
τείται συνεπώς τόσον επί τοΰ επιπέδου τής υποδοχής όσον κι επί 
τον επιπέδου τής ερμηνείας τών ερεθισμάτων τά οποία πιθανώς 
φθάνουν μέχρι τών αισθήσεων άφοϋ έχουν ήδη ύποστή άλλοίωσιν. 
Έ ν α ανάλογο «προσμένον» πρέπει, κατά πασαν άληθοφάνειαν, νά 
ληφθή ύπ' όψιν κατά τήν εκδήλωσιν τής καιρικής προθετικότητος 
τής συνειδήσεως προκειμένου περί τής αναζητήσεως τών ηδονών 
χάριν καρπώσεως των. Ώστόσον, ο κίνδυνος πλάνης τον όποιον ή 

25. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΎ, Φαινομενολογία τών ηδονών, σο. 49 κ.εξ. 

26. J.-M. GABAUDE, «Anthropologie épicuriste du plaisir», εθν. av., σ. 6. 

27. Π β. E. MouTSOPOULOs, «Le clinamen, source d'erreur?» Actes du VIH Congrès 

G.Budé, Paris, 1968, σο. 175-182. Κατά τους νεώτερους χρόνους, σ' άνάλογην 

ερμηνεία της π λ ά ν η ς θα προβή ó Hume, καταφεύγοντας στην εννοιαν τής νοη

τικής συνήθειας και στην αρχή post hoc, ergo propter hoc, κι α π ο δ ί δ ο ν τ α ς σπου

δαιότητα στην σύνδεσιν αναμενόμενων δ ι α δ ο χ ώ ν γ ια τήν δημιουργία πεπλανη

μένων α ί τ ι α κ ώ ν εξαρτήσεων. 
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στάση αύτη συνεπάγεται ελαχιστοποιείται κατά το δυνατόν λόγω 
της πεττειακής δραστηριότητος της συνειδήσεως, περί της οποίας 
έγινε προηγουμένως λόγος· δραστηριότητος ή οποία εκφράζει 
ακριβώς την μέριμναν αποφυγής τής πλάνης κατά την διαδικασίαν 
επιλογής μιας ηδονής πού κρίνεται λογικώς προτιμότερη μιας 
άλλης. Ή θυμική απόχρωση τής συνειδησιακής δραστηριότητος, 
οσάκις ή συνείδησις χωρεί στην κάρπωση μιας ηδονής, υπόκειται, 
τρόπον τινά, σε διόρθωσιν «εις την πηγήν», χάρη στην επέμβαση τής 
πεττείας πού, από την πλευρά της, χρωματίζεται άπό λογικότητα. 

Εφεξής ó σχετικός προς την ήδονήν καιρός δύναται νά βιωθή 
ορθώς και νά γίνη αντικείμενο χρήσιμον χειρισμού, χάρη στην πετ-
τείαν. 'Αξίζει και πάλιν νά δοθή ο λόγος στον J.-M. Gabaude, ο 
όποιος ύπομιμνήσκει την φράση τού Σωκράτους στον πλατωνικόν 
Φίληβο: «"Αν μέσα μας, οσο ζούμε, ή αρμονία διαλυθή, τότε, καθ' 
ον χρόνον, με τον τρόπο αυτόν, διαλύεται ή φύσις, γεννώνται και 
τά άλγη ... Ά ν όμως ή αρμονία άνασυντεθή κι αν ή φύσις άνασυ-
σταθή, τότε γεννάται ή ηδονή»29. Περισσότερον από την ίπποκρα-
τικήν καταγωγή τής θεωρήσεως αυτής30, το σημαντικό έδώ είναι οτι 
ή μηχανιστική στάση τού Πλάτωνος, ή οποία προϋποθέτει τήν δυνα
τότητα μιας άναδομήσεως τών δομών τής συνειδήσεως επ' ευκαιρία 
τής βιώσεως μιας ηδονής, ουδόλως αντιτίθεται προς τήν αντίστοι
χη στάση τού Επικούρου, ή οποία οργανώνεται γύρω από τήν 
ύφέρπουσαν εννοιαν τού καιρού. Προκειμένου ή συνείδησις νά 
χωρήση στην κάρπωση μιας ηδονής προέχει ή διακρίβωση μιας 
στιγμής μοναδικής. «Ούτε ενωρίτερον ούτε άργότερον τού δέοντος». 
Ή αντίληψη αυτή υποκρύπτει ενα δυναμικό ζεύγος αντιτιθέμενων 
κατηγοριών. «Ούτε ενωρίτερον ούτε άργότερον τού δέοντος αποβαί
νει, τελικώς, μιά καιρική κατηγορία μεταχρονική. Μεταβαλλόμενη 
σέ καιρικότητα, ή φαινομενική χρονικότης υπερβαίνεται άξιολο-
γικώς άπό τον Έπίκουρον. Ό σοφός μεταβάλλει τά πλαίσια τού 
χρόνου σέ πλαίσια τού καιρού»31. 

2 8 . Π β . J.-M. G A B A U D E , «Anthropologie épicuriste du plaisir», ενθ' av., σ. 7. 

2 9 . Φίληβ., 31 d· Δ Ι Ο Γ . Λ Α Ε Ρ Τ . , Χ , 131 ( U S E N E R , Epicurea, 68, σ. 121, 34-36, 

30. Π β . Ε. MouTSOPOULOS, «Mouvement musical et psychologie dans les derniers 

dialogues de Platon», Musique et philosophie, Dijon, Soc. Bourguignonne de Philos., 

1985, σσ. 3-14. 

3 1 . J . - M . G A B A U D E , «Anthropologie épicuriste du plaisir», ενθ.av., o. 7. 
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4. Μια ηθική συνδυαστική, οιονεί καλλιτεχνική. Πεττεια και 
καιρός διαφωτίζονται αμοιβαίως στο πλαίσιο της αναζητήσεως και 
της καρπώσεως της ηδονής. Σχετικώς προς το θέμα αυτό ή πετ
τεια αναδεικνύεται τέχνη τής διερευνήσεως του πεδίου τών 
εφικτών ηδονών και τής προδιαθέσεως τής συνειδήσεως να προ-
βαίνη ανάμεσα τους σ' επιλογή όρθήν, καθ' ο χρήσιμην για την 
συνέχιση τής υπάρξεως υπό τίς βέλτιστες συνθήκες. 'Από τής 
πλευράς του, ô καιρός, ορθώς άξιοποιούμενος εκ μέρους τής 
συνειδήσεως πού επιζητεί διακρίβωσιν τών αντικειμένων τής δρα
στηριότητος της, αποβαίνει αυτόχρημα το κριτήριον τής όρθότητος 
τής συνειδησιακής κινητικότητος κατά τήν περαιτέρω εφαρμογήν 
τών δεδομένων τής πεττείας, γιά τήν αναδόμηση τής πραγματικό-
τητος συμμόρφως προς τήν συνειδησιακή προθετικότητα. 
Συσχετιζόμενη προς τήν πεττειακή δραστηριότητα, ή καιρική δρα-
στηριότης καθίσταται ή εκδήλωση μιας ποσοτικής επιλογής πού 
συμπληρώνει τήν ποιοτικήν εκείνη επιλογή στην οποίαν ή συνεί-
δησις έχει ήδη προβή οιονεί κατά προήγησιν3 2. Πεττεια και καιρός 
διαμορφώνουν συνεπώς μια διττήν εγγύηση περί τής όρθότητος 
τής γενόμενης,έπιλογής άνάμεσ' από πολλές δυνητικές ηδονές, τής 
ηδονής δηλαδή εκείνης πού θα καταστή ηδονή ενεργείς. Αυτονόη
τον είναι πώς ή επιλογή αυτή πρέπει να είναι ή προσφορώτερη, 
ώστε ν ' άνταποκριθή προς τήν αποστολή της. "Αν ή πλάνη ύπει-
σέλθη στην διαδικασία αυτήν, ή συνείδησις ενδέχεται νά επανόρ
θωση τήν κρίση της μέ τήν ευκαιρία τής επόμενης επιλογής της, 
χωρίς ωστόσο ποτέ νά καταφθάση ο,τι έχει τελεσιδίκως άπολεσθή 
γι ' αυτήν. Ή έπαναληπτικότης τών ηδονών δεν αντισταθμίζει τήν 
μοναδικότητα τής κάθε μιας τους. 

Στο πλαίσιο τής άείποτε άνανεούμενης ιεραρχίας τών ηδονών, 
πού έχει διαμορφωθή από τήν συνείδησιν, είναι δυνατόν νά ύπερ-
βαθοϋν «ή αρχή κ' ή ρίζα παντός αγαθού», πού είναι ή σωματική 
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ηδονή, στην οποίαν κάθε άλλη ηδονή είναι άναγώγιμη, έστω κι αν 
προσιδιάζη στην σοφία και στην πνευματική καλλιέργεια34. Έ ν ώ γιά 

32. Πβ. τίς «κανονικές» διαδικασίες της «έπιμαρτυρήσεως» και της «ουκ έπιμαρ

τυρήσεως» (USENER, Epicurea, α π . 247, σ. 181, 16 και 21 α ν τ ι σ τ ο ί χ ω ς ) . 

33. Πβ. ΔΙΟΓ. ΛΑΕΡΤ., 128-129. 

34. Πβ. Αθην., ΑΕΙΠΝ., XII, 546 (USENER, Epicurea, απ. 409, σ. 278): «και τα σ ο φ ά κ α ι 

τα περιττά». 
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τους Κυρηναϊκούς, μ' επί κεφαλής τον Άρίστιππον, ή ηδονή είναι 
κίνηση παροδική, ο Επίκουρος υποστηρίζει τελικώς πώς ή αληθινή 
ηδονή τοποθετείται πέρα πάσης κινήσεως καί, κατά συνέπειαν, πέρα 
πάσης ανάγκης για ήδονήν. Οι σωματικές επιθυμίες ικανοποιούνται 
ευχερώς: έπαρκοΰν προς τοΰτο ó άρτος και το ΰδωρ35. Οι ανώτερες 
όμως ηδονές, πού δέν προϋποθέτουν έπιθυμίαν, οι οποίες κατατάσ
σονται μεταξύ τών «περιττών» καί οποίες δυσχερώς γίνονται 
εφικτές, χρήζουν ακριβώς μακράς προσπάθειας ώστε ν' αξίζουν τήν 
επιλογή διά της οποίας ή συνείδησις τις καταξιώνει* άπαξ ενεργο
ποιηθούν, εγγυώνται εξ ϊσου περί της υπερβάσεως της αγνοίας, 
κύριας αιτίας τών ψυχικών διαταραχών, κ' επιτρέπουν τήν έπιβε-
βαίωσιν τών καταστηματικών ηδονών πού συνεπάγονται τήν άταρα-
ξίαν, ύπέρτατην αξία του βίου. "Οθεν καί ή σωτήριος λειτουργία της 
φανταστικής καί της μνημονικής πλοηγήσεως,36 οι οποίες αφ' 
εαυτών προσφέρουν στην συνείδησιν ευχάριστες βιούμενες εμπειρίες 
οφειλόμενες σέ ηδονές δυνητικές ή παρελθούσες πού αρκεί ν' 
αναβιώσουν καιρική κατά τήν φύσιν καί τήν δομήν της, ή άναβίω-
σις αυτή αποβαίνει ουσιαστική γιά τον συνειδητό βίο. 

"Αντί ν' άφεθή νά παρασυρθή άπό επιθυμίες, τις οποίες, άλλω
στε, περιφρονεί, ο σοφός προστρέχει στην φρόνησιν, πού του 
υποβάλλει ποιες ηδονές έχει συμφέρον νά έπιζητή37, αφού προη
γουμένως καταφύγει σέ συνυπολογισμόν («συμμετρεΧν») τών «υπέρ» 
καί τών «κατά» μιας εκάστης εξ αυτών. Τήν φρόνησιν συνεπικουρ-
γεί ο λόγος ο οποίος έλκει διδάγματα άπό προηγούμενες εμπει
ρίες· διδάγματα πού καλείται νά ύποβάλη στην συνείδησιν είτε εκ 
προτέρου είτε εξ υστέρου, κατά περίπτωσιν3 8. Φρόνησις καί λόγος 
(λογισμός) συνιστούν δυο εκ τών στοιχείων της τετραπλής ρίζης 
του πρακτικού λόγου, τά οποία διέκρινεν ήδη ο Πλάτων3 9. Τα 

35. Πβ. Στοβ., Άνθ., XVII, 34 (USENER, Epicurea, απ. 181, σ. 156). 

36. Πβ. άνωτ., καί σημ. 27. 

37. Πβ. λ.χ. Πλατ., Νομ., Α', 631 c Α. DIES, «Unité et multiplicité de la vertu», Revue 
des Études Grecques, 55. 1942, σσ. 11 κ. εξ.· Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Περί της τετρα

πλής ρίζης του πρακτικού λόγου παρά Πλάτωνι», "Αθηνά, 69, 1965, σσ. 12-26. 

38. Πβ. Έπιστ. προς Μενοικέα, 132 (USENER, Epic, σ. 64, 15-16): «νήφων λογισμός 

και τάς αιτίας έξερευνών ... καί τάς δόξας έξελαύνων»· πβ. αυτόθι (USENER, 

Epic, σ. 66, 1-2): «κρειττον εύλογίστως ατυχεί ν ή αλογίστως εύτυχείν». 

39. Πβ. λ.χ. ΠΛΑΤ., Νομ., Ι, 631 c Α. DIES, ενθ' α ν Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, «Περί της 

τετραπλής ρίζης του πρακτικού λόγου», σσ. 12-16. 
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στοιχεία αυτά υποτίθεται πώς επιστρατεύονται αντιστοίχως κατά 
την διαδικασία της πεττειακής αναζητήσεως των ηδονών καΐ της 
καιρικής εφαρμογής των διδαγμάτων τής εμπειρίας. Έ ξ άλλου, 
καθόλου δεν χρειάζεται ή σχετική έρευνα νά επεκταθή: αρκεί νά 
ληφθή υ π ' όψιν, στην περίπτωσιν αυτήν, ή κατά τον Έπίκουρον 
συμβολή τών δυνάμεων τής ψυχής, συμβολή πού είναι, στην πραγ
ματικότητα, έπιστράτευσις καθολική. Φρόνησις και λόγος δεν 
είναι οι μόνες δυνάμεις πού εμπλέκονται στην διαδικασία αυτήν 
όπως ήδη ελέχθη, μνήμη και φαντασία συντελούν κι αυτές, διά 
τού ρόλου τον όποιον καλούνται νά παίξουν στις δραστηριότη
τες τής πεττείας και τού προσδιορισμού τού καιρού, προς άξιο-
λόγησιν και βίωσιν τών ηδονών. Ό μέγας όμως πρωταγωνιστής 
τής κατ' Έπίκουρον ηθικής εΐν' αναμφισβήτητα ή φύσις, πού 
υποβάλλει πρότυπα βίου σεβαστά εκ μέρους τού σοφού. Στο 
σημείον αυτό, Επικούρειοι και Στωικοί, οι μεγάλοι άνταγωνι-
σταί, ενώνονται ώς προς τον σεβασμό πού τρέφουν προς τήν 
φύση και προς τά πρότυπα ηθικού βίου τά όποια αυτή υποτίθε
ται πώς παρέχει 4 1 . 

"Αν και ο Ε π ί κ ο υ ρ ο ς προσανατολίζεται προς τήν φύσιν ανα
ζητώντας παραδείγματα συμπεριφοράς, δεν παραλείπει ωστόσο 
νά δημιουργήση α φ ' εαυτού νέα χάρη στις προχωρημένες αναλύ
σεις κατηγοριών τις όποιες ο ϊδιος ευνοεί. Δέν πρόκειται περί 
κατηγοριών ανεγνωρισμένων εκ τών προτέρων, αλλά περί κατη
γοριών διακριθεισών και άξιολογηθεισών κατά τήν συνάντηση 
τής συνειδήσεως προς τήν έμπειρίαν. Ή ύπαρξις κατηγοριών 
στο επίπεδο αυτό ουδόλως αναιρεί τήν σπουδαιότητα κάθε μιας 
τών ηδονών, όσων θεωρούνται καθ' εαυτής ώς μοναδικής συνει
δησιακής καταστάσεως. "Εργον τής συνειδήσεως εΐναι νά έπιστα-
τεΐ κάθε νέας εκ μέρους της προσπάθειας αξιολογήσεως τών 
παντοίων πλεγμάτων ενδεχομένων συμπεριφορών, τά όποια 
παρατηρεί δίκην περιπτώσεων μοναδικών. Ή τέχνη τού βίου, 
όπως αυτή εμφανίζεται πίσω από τήν χρήσιν τής πεττείας και 

40. Σχετικά π ρ ο ς τ ις περί φ α ν τ α σ ί α ς θεωρήσεις του Ε π ι κ ο ύ ρ ο υ , π β . Τ Ο Υ ΑΥΤΟΎ, 

Ό Πλωτίνος και το φανταστικόν, Α θ ή ν α ι , "Έκδ. τοΰ Π α ν ε π . "Αθηνών, 1982, 

ιδία σσ. 27-31. 

4 1 . Στην εκφρασιν «ομολογουμένως ζήν» τοΰ Ζήνωνος ό Χ ρ ύ σ ι π π ο ς προσέθεσε: 

«τή φ ύ σ ε ι » . Π β . Ε. MOUTSOPOYLOS, «Les cités humaines», ενθ.αν. (σημ.4). 
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την προσφυγή στον καιρόν, αποβαίνει μια ολόκληρη συνδυαστική 
προθετικοτήτων, της οποίας ή λειτουργική σκοπιμότης εντοπίζε
ται στην διακρίβωσιν της χρησιμότητος των ποιοτικών και ποσο
τικών επιλογών στις οποίες προβαίνει ή συνείδησις, σε σχέση 
προς μιαν σκοπιμότητα πρωτογενή πού αναφέρεται στον δημι-
ουργικόν χαρακτήρα τής δραστηριότητος ή οποία προσιδιάζει 
στην ήθικήν ύπαρξη. 

Ή ίδια αυτή δραστηριότης εκδηλώνεται υπό μορφήν αισθητικήν, 
δηλαδή ως καλλιτεχνική δημιουργικότης. Ό άνθρωπος τοϋ 
Επικούρου αποβαίνει, κατά ταύτα, καλλιτέχνης, ακριβέστερα τεχνί
της, ο όποιος δεν παύει να ύφαίνη, σύμφωνα προς ενα πρότυπο 
πού ó ίδιος έχει επιλέξει και στο πλαίσιο πού ó ϊδιος έχει προσ
διορίσει, κατά μήκος ενός δεδομένου συστήματος στημόνων, μιαν 
σειρά παραλλαγών τών οποίων ή κάθε μιά εμφανίζει χαρακτήρα 
μοναδικόν, άνεπανάληπτον και άμίμητον, δίχως ποτέ νά πίπτη 
στην παγίδα τήν οποίαν ή προεικόνιση αυτής ή εκείνης τής ηδονής 
θα εΐταν δυνατόν νά τού στήση42. Ό σοφός διατηρεί ωστόσο τό 
δικαίωμα νά μειδιά κατά τήν προεικόνιση μιας ηδονής προβλεπό
μενης, πλην ουδόλως επιζητούμενης και μάλιστα άναγκαστικώς 
μετατρεπτής εις ήδονήν βιουμένην43. Πάσα συνειδησιακή διερεύνη-
σις σχετική προς τον προσδιορισμό και προς τήν επιβολήν ενός 
κανόνος συμπεριφοράς συνεχώς άνανεούμενου ώστε ν' ανταποκρί
νεται προς τίς συνθήκες υπό τις όποιες ó άνθρωπος κάθε στιγμήν 
αναλαμβάνει ν' αντιμετώπιση τον βίο, διατηρώντας τό δικαίωμα 
του νά παραμένη ελεύθερος, κυμαίνεται μεταξύ δραστηριότητος 
πεττειακής και δραστηριότητος καιρικής. Τήν ίδια αυτήν ελευθερία 
ó άνθρωπος τήν εξασφαλίζει χάρη στην ικανότητα του νά τήν 
επιβεβαιώνει άνά πάσαν στιγμήν ώς έλευθερίαν καλλιτεχνικήν, 
προνόμιον και συγχρόνως δικαίωμα του, κατά τήν συνεχή προ-
σπάθειαν τής υπάρξεως νά ένταχθή στην πραγματικότητα τοϋ εν 
γένει ανθρώπινου γίγνεσθαι. «Ή επικούρειος άτομοκρατική φιλο
σοφία δεν περιορίζεται σε μιαν παράθεση μονάδων-νησίδων, 

42. Πβ. Α. SCHOPENHAUER, Die Welt als Wille und Vorstellung, I, b, §29· Πβ. E. 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ή διαλεκτική τής βουλήσεως ώς θεμέλιον τής αισθητικής και 

τό σύστημα τοϋ Schopenhauer,, Αθήνα, 1958, §12, σσ. 27-28. 

43. Πβ. ΤΟΥ ΑΥΤΟΎ, «AU pays du sourire ou la polyvalence d'une activité psycho

somatique», Annales d'Esthétique, 8, (1969), 99-118. 
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απομονωμένων άτομικοτήτων και στιγμών χωριστών τονίζει, αντι
θέτως, την άρχιτεκτονικήν οίκοδομητικότητα» . Όλόκληρη ή ζωή 
του άνθρωπου ανταποκρίνεται προς την εννοιαν «τέχνη βίου». 
"Αλλωστε, μέσα στην προοπτική αυτήν «υπερβαίνονται λογοκρα-
τικώς ή ήδονοθηρία κ' ή ενεργοποιητική θεώρηση του «εδώ και 
τώρα», τών Κυρηναϊκών . 

5. Μερικά συμπεράσματα. "Ο,τι, στο πλαίσιο της ηθικής τού 
έπικουρισμοΰ, χρησιμεύει ώς διαλεκτική αντίστιξη στην πεττεία 
και στον καιρό, όπως ol έννοιες αυτές προσδιορίστηκαν σ' ο,τι 
προηγήθηκε, είναι κυρίως ή ιδέα της συνολικότητος, εφαρμοζόμε
νη επί τοΰ βίου του σοφού, νοουμένου ώς συνόλου συνεπούς, 
ενοποιημένου κ' ένοποιοϋντος. Ή διερεύνηση του ορίζοντος τών 
ενδεχόμενων ηδονών χάριν επιλογής τής καταλληλοτέρας, ó καθο
ρισμός, ανάμεσα σ' όλες τις πρόσφορες στιγμές, τής καιρικής 
εκείνης στιγμής κατά τήν οποίαν ή ηδονή θα βιωθή προνομιακώς 
στο πλαίσιο ενός βίου συνεπούς, συνιστούν τήν κυρίαρχη μέρι
μνα τού επικούρειου ανθρώπου. Ή σταθερότης αυτή καθορίζει 
και τήν θεώρηση τής «αρχιτεκτονικής οικοδομητικότητος» γιά τήν 
οποίαν έγινε λόγος προηγουμένως. Πρόκειται, στην πραγματικό
τητα, περί θεωρήσεως «εν οικοδομήσει», εν συνέχει δημιουργία, ή 
οποία σέ κάθε στιγμήν εμπλουτίζεται δια νέων διαστάσεων, οι 
οποίες όμως ουδόλως ευρίσκονται σ' αντίθεση προς άλλήλας. Ώ ς 
εκ τούτου, πεττεία και καιρός χρησιμεύουν αντιστοίχως ώς μέσα 
προς ποιοτικήν και ποσοτικήν διακρίβωσιν τών ενδεχομένων πού 
προσφέρονται προς εις τήν συνείδησιν επιλογήν εντός τού πεδί
ου όπου αυτή ελίσσεται και τό όποιον χρησιμεύει ώς σύνδεσμος 
της προς τήν καθολικήν πραγματικότητα, εξασφαλίζοντας της, 
δυναμικώς, ενότητα, συνέχειαν και προπάντων πλαστικότητα στο 
πλαίσιο τής αδιάκοπης μέριμνας της προς καλλιτεχνικήν δημι
ουργία. Αυτή ή δομητικότης κι αυτή ή άναδομητικότης τού εν 
λόγω πεδίου ανταποκρίνονται προστακτικώς προς μιαν δομητι-
κότητα καί μιαν άναδομητικότητα τής αδιάκοπα δημιουργικής 
συνειδήσεως τού σοφού. Δι ' αυτών εξασφαλίζεται ή αρετή τής 
«αταραξίας» τής συνειδήσεως. Ή «αταραξία» αποκλείεται να είναι 

44. Π β . J.-M. GABAUDE, «Anthropologie, épicuriste du plaisir», ενθ. av. 

45. Αυτόθι. 
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προϊόν ασυνειδησίας· αν επιβάλλεται επί του εσωτερικού βίου, 
τοϋτο οφείλεται στην μόνιμη μέριμνα της συνειδήσεως να φθάση 
στην βεβαιότητα μιας υπαρξιακής συνοχής. Πεττεία και καιρός 
συμβάλλουν εις το να τής διευκολύνουν τήν πορεία προς παρό
μοια βεβαιότητα. 


