
Αγαπητέ μου φίλε, Χρήστο Γιαπιτζάκη, Αγαπητοί φίλοι του Κήπου Αθηνών,

Η σημερινή περίσταση είναι εξόχως σημαντική όχι μόνον - ούτε τόσο πολύ - για

όλους εμάς, αλλά περισσότερο για την πνευματική ζωή του τόπου μας και, ιδίως,

για την μικρή κοινότητα όλων ημών που ασχολούμαστε με την φιλοσοφία. 

Βλέπετε, πριν από 10 χρόνια μια ομάδα ζηλωτών ίδρυσε τον Κήπο των Αθηνών, ο

οποίος, επιτρέψτε μου την όχι και τόσο εξεζητημένη συσχέτιση, αποτελεί την φυσική

συνέχεια του Κήπου της ελληνιστικής Αθήνας. Δεν ήμουν μέλος της ομάδας εκείνης,

και αισθάνομαι πως έχω χάσει κάτι πραγματικά σημαντικό, το οποίο θα ήθελα να

έχω ζήσει και στο οποίο θα ήθελα να έχω συμμετοχή. Στην σκέψη μου, όμως, έχω

την  αίσθηση του  πνεύματος  που  διακατείχε  την  ομάδα  αυτή  δέκα  χρόνια  πριν:

πάθος, αυτοπεποίθηση, αδιαφορία για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα - αυτήν την

αδιατάρακτης πνευματικής ραστώνης που επικρατεί επί αιώνες στην κοινωνία μας,

και ζήλος. 

Όλα όσα κατορθώσατε, φίλοι μου, μέσα στα δέκα αυτά χρόνια, δεν επιτυγχάνονται

εάν  λείπει  κάτι  από  τα  παραπάνω.  Και  πετύχατε  πολλά:  σπουδαία  και  μεγάλα

συνέδρια για την Επικούρεια σκέψη, ποιοτικές εκδόσεις, ορισμένες εκ των οποίων

προτείνω ως συγγράμματα στους φοιτητές μου, αλλά κυρίως, την διεύρυνση του

κύκλου  της  αρχικής  σας  "συνομωσίας".  Δεν  θελήσατε  να  γίνετε  μια  κλειστή,

περιχαρακωμένη  ομάδα  ολίγων  και  εκλεκτών,  αλλά  ανοιχτήκατε  στην  κοινωνία,

συνομιλήσατε μαζί της και την πείσατε πως αυτό που κάνετε αξίζει τον κόπο να το

παρακολουθήσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια γίνατε και οι ίδιοι καλύτεροι άνθρωποι,

αλλά ωφελήσατε και το κοινωνικό σύνολο. 

Επειδή στους θνητούς δεν επιτρέπεται υψηλότερη φιλοδοξία από αυτήν, δεν έχω

και εγώ κάτι άλλο να σας ευχηθώ για τα επόμενα χρόνια, παρά να μείνετε αυτοί που

είστε.  Φίλε  Χρήστο,  αγαπητοί  μου  φίλοι  του  Κήπου  Αθηνών,  το  Εργαστήριο

Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο ίδιος προσωπικά με

όποιες  δυνάμεις  διαθέτουμε θα είμαστε  δίπλα σας στο όμορφο αυτό  ταξίδι  που

εσείς  οραματισθήκατε,  και  στο  οποίο  παρασύρατε  και  όλους  εμάς  αργότερα.

Έρρωσθε.
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