Πολλούς χαιρετισμούς.
Από τη γωνιά μου στον κόσμο, θα ήθελα να συγχαρώ τους Φίλους της Επικούρειας φιλοσοφίας του
Κήπου Αθηνών για την 10η επέτειό τους. Εδώ στην Βόρεια και Νότια Αμερική, βλέπουμε μια αργή
αλλά ζωντανή ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για την Επικούρεια φιλοσοφία. Το περιεχόμενό της
δημοσιεύεται σε νέα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας του Επικούρειου Ραδιοφώνου
(Epicurean Radio), στην οποία έχουν μεταφορτωθεί αρχεία ήχου. Μου ζητήθηκε πρόσφατα να
γράψω ένα δοκίμιο 5.000 λέξεων για την Επικούρεια φιλοσοφία για ένα επερχόμενο βιβλίο με τίτλο
"Πώς να ζήσουμε μια καλή ζωή" (Vintage Books, 2019), που θα περιλαμβάνει κεφάλαια σχετικά με
διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες που ασκούνται σήμερα στον κόσμο. Το γεγονός ότι μου
ζητήθηκε να κάνω αυτή τη λογοτεχνική συνεισφορά και ότι πιθανότατα είμαι ο μόνος συνεισφέρων
σε αυτό το βιβλίο που δεν είναι μέλος ιερατείου ή πανεπιστημιακού φιλόσοφου, λέει κάτι για την
αυξημένη ορατότητα που απολαμβάνουμε αυτές τις μέρες.
Στο παρελθόν, η επικούρεια σοφία αφέθηκε εύκολα στο περιθώριο, αγνοήθηκε ή παρερμηνεύτηκε
σκόπιμα στον πανεπιστημιακό χώρο και έξω από αυτόν, αλλά χάρη στο έργο που κάνουμε, καθώς
και στο έργο διανοουμένων όπως ο Μισέλ Ονφραί (Michel Onfray) στον γαλλόφωνο κόσμο, αυτό
σιγά-σιγά αλλάζει. Δεν είμαστε μια σιωπηρή φιλοσοφία, ενταφιασμένη και υποβιβασμένη στην
μελέτη της ιστορίας. Είναι σημαντικό να απαντάμε όταν οι άνθρωποι κατακρίνουν τις αξίες που
αγαπάμε και να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους για το τι έχουν να πουν τα επικούρεια διδάγματα για
σημαντικά θέματα που αφορούν τον σύγχρονο κόσμο. Γι αυτό είμαι ευγνώμων για το έργο που
κάνετε εκεί στην Αθήνα και θα συνεχίσω να εργάζομαι εδώ στην Αμερική για την επέκταση της
Επικούρειας φιλοσοφίας. Εύχομαι ειρήνη και ασφάλεια σε όλους σας,
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Greetings.
From my corner of the world, I'd like to say congratulations to the Friends of Epicurean Philosophy
in Athens on their 10th anniversary. Here in the Americas, we are seeing a slow, but organic growth
in interest in Epicurean philosophy. Content is being published in new media, including the
Epicurean Radio webpage on which audio files have been uploaded, and I was recently asked to
write a 5,000 word essay on Epicurean philosophy for an upcoming book titled "How to Live a
Good Life" (Vintage Books, 2019), which will include chapters on various philosophies and
religions practiced in the world today. The fact that I was asked to make this literary contribution,
and that I am probably the only contributor to this book who is not a member of clergy or an
academic philosopher, says something about the increased visibility that we are enjoying these days.
In the past, Epicurean wisdom was easily brushed aside, ignored or willfully misrepresented in
academia and outside of it, but thanks to the work we are doing, as well as the work of intellectuals
like Michel Onfray in the French-speaking world, that is slowly changing. We are not a silent
philosophy entombed and relegated to the study of history. It is important that we talk back when
people criticize the values that we cherish, and that we educate people about what Epicurean
teachings have to say about important issues pertaining to the modern world. So I'm grateful for the
work that you are doing there, and I will continue to work for the expansion of Epicurean
philosophy here. Peace and Safety to you all,
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