Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
10 χρόνια ΚΗΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: Εορτασμός μίας Ηδονικής Δεκαετίας
Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου “Μελίνα”,
διαμορφωμένη ώστε να θυμίζει τις ομορφιές της Αθήνας του πρώτου μισού
του 20ού αιώνα, εορτάστηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Ιανουαρίου 2019,
σε μια πανηγυρική εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, η
Δεκαετής Επέτειος της Ίδρυσης του Κήπου Αθηνών από τους Φίλους της
Επικούρειας Φιλοσοφίας στην οποία συμμετείχαν παλαιοί και νέοι Φίλοι οι
οποίοι διαμόρφωσαν ένα συγκινησιακό κλίμα.
Την εκδήλωση συντόνισε η Ελένη Καπράλου, δικηγόρος και Μέλος του Κήπου Αθηνών. Στην αρχή
τα Ιδρυτικά Μέλη του Κήπου Αθηνών Χρήστος Γιαπιτζάκης, γενετιστής, και Τάκης
Παναγιωτόπουλος, πληροφορικός, διηγήθηκαν πώς οι δυο τους είχαν συναντηθεί στον Γαργηττό,
τον τόπο καταγωγής του Επίκουρου, τον σημερινό Γέρακα, τον Ιανουάριο 2009 και είχαν
συμφωνήσει στην ίδρυση του Κήπου Αθηνών, που αρχικά ξεκίνησε το πρώτο εξάμηνο σε φιλικές
φιλοσοφικές συναντήσεις ενός πυρήνα 5-10 ατόμων. Ομολόγησαν ότι το κίνητρό τους ήταν η
ηδονή της ελεύθερης και φιλικής φιλοσοφικής συζήτησης κάθε εβδομάδα και τότε δεν φαντάζονταν
την μεγάλη επιτυχία των δράσεων του Κήπου Αθηνών τα επόμενα χρόνια.
Εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων Γιώργου Καμίνη, χαιρέτισε την εκδήλωση ο σύμβουλός του
Στρατής Κατάκος, βιολόγος και απόφοιτος των Μαθημάτων Επικούρειας Φιλοσοφίας του Κήπου
Αθηνών. Χαιρετισμό για την επέτειο των 10 χρόνων του Κήπου Αθηνών απεύθυναν μέσω
μηνυμάτων οι εξής:
-Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας από την Ελλάδα: εκ μέρους του Κήπου Θεσσαλονίκης ο
Αντώνης Μπιλίσης, εκ μέρους του Κήπου Χαλκίδας ο Μηνάς Πατσουράκης και εκ μέρους του
Κήπου Τρικάλων ο Αριστοτέλης Κερασοβίτης. Χαιρετισμό στον Κήπο Αθηνών απεύθυναν Φίλοι
της Επικούρειας Φιλοσοφίας από τον υπόλοιπο κόσμο: εκ μέρους της Διεθνούς Εταιρείας των
Φίλων του Επίκουρου ο Χιράμ Κρέσπο και ο Αμερικανός Διαχειριστής της ιστοσελίδας
Newepicurean.com.
-Πανεπιστημιακοί καθηγητές.
Ο Στήβεν Γκρήμπλατ, Καθηγητής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
ΗΠΑ, και βραβευμένος συγγραφέας του βιβλίου “Παρέγκλισις: Ο Λουκρήτιος και οι απαρχές της
Νεωτερικότητας”, απέστειλε μήνυμα δηλώνοντας ευεργετημένος από την θεραπευτική δύναμη της
διδασκαλίας του Επίκουρου και ενθουσιασμένος για το εύρος των εκδηλώσεων του Κήπου
Αθηνών. Επιπλέον, προβλήθηκε βίντεο του Καθηγητή Γκρήμπλατ, όπου εξηγεί την παρέκκλιση της
ανακάλυψης του ποιήματος του Λουκρήτιου, που συνετέλεσε στην γέννηση του σύγχρονου
κόσμου. Ο Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης έστειλε μήνυμα εκφράζοντας θαυμασμό για την ομάδα οραματιστών
που ξεκίνησαν πριν από μια δεκαετία ένα όμορφο φιλοσοφικό ταξίδι βελτιώνοντας τον εαυτό τους
αλλά και ωφελώντας την κοινωνία στην οποία ανοίχτηκαν χωρίς ίχνος ελιτισμού. Ο Ομότιμος
Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Χρούσος απέστειλε μήνυμα χαιρετισμού
της εκδήλωσης και, ως διεθνούς φήμης ερευνητής της φυσιολογίας και της παθολογίας του στρες,
υπογράμμισε τις επικούρειες έννοιες “ευστάθεια”, “ευδαιμονία” και “της ψυχής θεραπεία”, που ο
Επίκουρος υποστήριζε δημοκρατικά ότι μπορούν να προσεγγιστούν από όλους τους ανθρώπους.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και απεύθυναν χαιρετισμό οι:
Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Ηλίας Τεμπέλης χαιρέτισε την εκδήλωση
σημειώνοντας ότι η αμοιβαία επωφελής συμμετοχή του στα Πανελλήνια Συμπόσια Επικούρειας
Φιλοσοφίας του έδωσε την ευκαιρία να ερευνήσει και να φέρει στο φως την επίδραση της
Επικούρειας Φιλοσοφίας μέσω του Γκασσαντί και του Λοκ στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό του
18ου αιώνα, καθώς και την αναφορά των επικούρειων απόψεων στα ελληνικά εγχειρίδια
φιλοσοφίας του 19ου αιώνα. Επιπλέον, ο Καθηγητής Ηλίας Τεμπέλης ανέφερε ότι σε πρόσφατο
Διεθνές Συνέδριο στην Βρετανία παρουσίασε ομιλία για την αναβίωση της Επικούρειας φιλοσοφίας
στην σύγχρονη Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, που εντυπωσίασε όσους την άκουσαν.
Η Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας Άννα Παγοροπούλου χαιρέτησε την εκδήλωση αναφερόμενη
αφενός στις ομιλίες που είχε κάνει σε δύο Πανελλήνια Συμπόσια Επικούρειας Φιλοσοφίας περί
Επικούρειας Ψυχοθεραπείας και Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας και αφετέρου στην σχέση της
διδασκαλίας του Επίκουρου με την σύγχρονη Θετική Ψυχολογία.
Στον χαιρετισμό της η διεθνούς φήμης και βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών γλύπτρια
Ασπασία Παπαδοπεράκη, Φίλη της Επικούρειας Φιλοσοφίας και σχεδιάστρια του λαβάρου του
Κήπου Αθηνών, μίλησε συγκινημένη για την τετραετία που υπήρξε Μέλος του Κήπου Αθηνών,
κατά την οποία διδάχθηκε, συζήτησε και βίωσε πολλά. Αφορμή της πρόσκλησής της στο
Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας ήταν η έκδοση του βιβλίου της “Ο Επικούρειος
ποιητής Κ.Π. Καβάφης” , ενώ καρπός της αλληλεπίδρασής της με τους Φίλους του Κήπου Αθηνών
υπήρξε το βιβλίο “Ο Λουκρήτιος στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου και η εποχή στην
ποίησή του”. Τελειώνοντας τον χαιρετισμό της, με έκδηλη συγκίνηση η Ασπασία Παπαδοπεράκη
ευχήθηκε “και σε 100 χρόνια να γιορτάσουν την επέτειο της ίδρυσης του Κήπου Αθηνών οι
νεότερες γενιές, όταν εμείς δεν θα υπάρχουμε”.
Ακολούθησαν οι ομιλίες:
Ο Χρήστος Γιαπιτζάκης, Ιδρυτικό Μέλος του Κήπου Αθηνών, Επίκουρος Καθηγητής
Νευρογενετικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε με θέμα “Επικούρεια φιλοσοφία και
Σύγχρονος Κήπος Αθηνών”. Ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, Ιδρυτικό Μέλος του Κήπου Αθηνών,
πληροφορικός, παρουσίασε “Αναμνήσεις της Δεκαετίας του Κήπου Αθηνών”.
Μεταξύ των ομιλιών, ο γνωστός ταλαντούχος και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό ηθοποιός
Γεράσιμος Γεννατάς απήγγειλε στίχους του Ρωμαίου επικούρειου ποιητή Λουκρήτιου σε δύο
αποσπάσματα με τίτλους “Επικούρειον Ηδέως Ζην” και “Λουκρητίου Εγκώμιον προς Επίκουρον”.
Στο τελευταίο μέρος της βραδιάς, ο Μάριος Στρόφαλης, ο γνωστός ταλαντούχος και αγαπητός
συνθέτης μουσικής για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, μάγεψε το κοινό ως
σολίστ πιάνου με πέντε θεσπέσιες μελωδίες του.
Ήταν μαγευτικά ηδονικός για όλους τους παρευρισκόμενους που τον βίωσαν, αυτός ο συνδυασμός
της υπέροχης μουσικής, του όμορφου νοσταλγικού περιβάλλοντος της Αθήνας του περασμένου
αιώνα και της πνευματικής ανάτασης που πρόσφεραν οι αναφορές στην Επικούρεια Φιλοσοφία και
στην δεκαετή δράση του Κήπου Αθηνών.
Η κοινή εντύπωση όλων ήταν πως υπάρχει ελπίδα ακόμη και στον σύγχρονο κόσμο, τον γεμάτο
παραλογισμό, ανασφάλεια και δυστυχία, όταν οι άνθρωποι με φρόνηση και φιλία έρχονται κοντά,
αλληλοβοηθούνται και αναζητούν μαζί την κοινή ωφέλεια και την ευδαιμονία.
Σύντομα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.epicuros.gr φωτογραφίες, κείμενα και
εικονοσκοπήσεις της βραδιάς.

