Άδεια είναι τα λόγια του φιλοσόφου που προσφέρει θεραπεία για κανένα
ανθρώπινο πόνο. Διότι όπως δεν έχει καμία χρησιμότητα στην ιατρική
εμπειρογνωμοσύνη εάν δεν δίνει θεραπεία για σωματικές ασθένειες, έτσι και
η φιλοσοφία δεν έχει καμία χρησιμότητα εάν δεν διώχνει τον πόνο της ψυχής.
— Επίκουρος
Εταιρεία Φίλων του Επίκουρου: μια φιλοσοφική κοινότητα
Η Εταιρεία Φίλων του Επίκουρου είναι αφιερωμένη στη διδακτική αποστολή
των Επικούρειων Κήπων, των φιλοσοφικών κοινοτήτων που ίδρυσε ο αρχαίος
Έλληνας φιλόσοφος και σοφός Επίκουρος. Από το ταπεινό ξεκίνημά του στο
νησί της Σάμου, θα συνέχιζε να αναπτύσσει μια φιλοσοφία που θα ενέπνεε
εκατομμύρια για πολλούς αιώνες. Το έργο της Σχολής του έχει σημασία ακόμη
και για τον σύγχρονο κόσμο μας, γιατί αντιμετωπίζει μερικά από τα πιο
κεντρικά ερωτήματα της ζωής. Ο Επίκουρος υποστήριζε μια νατουραλιστική
κοσμοθεωρία σύμφωνα με την οποία το σύμπαν υπόκειται στους νόμους της
φυσικής χωρίς θεϊκή παρέμβαση. Δίδαξε ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει
κατανοητός μέσω μιας προσέγγισης στη γνώση που βασίζεται σε στοιχεία και
ότι η ευχαρίστηση, που επιδιώκεται έξυπνα και ηθικά, με μια κοινότητα
υποστηρικτικών φίλων, είναι ο στόχος της ζωής.
Η Εταιρεία μας ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2013 με την ελπίδα να
λειτουργήσει ως χώρος που θα επέτρεπε τη φυσική εξέλιξη μιας Κοινωνίας, ή
κοινότητας, φίλων Επικούρειων. Η διπλή εστίαση της Εταιρείας είναι στην
εκπαίδευση και τη φιλία, έτσι ώστε να έχουμε γνώστες και χαρούμενους
φίλους να ασκούν τη « μελέτη με άλλους ομοϊδεάτες», όπως συμβουλεύει ο
Επίκουρος στην Επιστολή του προς τον Μενοικέα . Με τον όρο μελέτη,
εννοούμε οποιαδήποτε μορφή διαβούλευσης ή πρακτικής της φιλοσοφίας.
Ενώ προσβλέπουμε στην υποτροφία για έμπνευση και συζήτηση, είμαστε
κατά κύριο λόγο μια μη ακαδημαϊκή αδελφότητα επαγγελματιών της
Επικούρειας φιλοσοφίας. Για εμάς, ο στόχος της φιλοσοφίας δεν είναι μια
διανοητική συζήτηση για χάρη της αλλά ένας τρόπος ζωής.
Συνοδευόμενος από τους στόχους της φιλίας και της εκπαίδευσης είναι ο
βοηθητικός στόχος της ηθικής ανάπτυξης ή της ανάπτυξης στις δικές του
προσωπικές ηθικές απόψεις και πρακτική. Έτσι , η διαδικασία της
παρασκευής μελέτας αποδίδει ένα τελικό προϊόν με τη μορφή ενός
επαγγελματία που έχει ενσωματώσει πλήρως τις διδασκαλίες για να κάνει τη
ζωή του πιο ευχάριστη. Αυτό δεν γίνεται πάντα εύκολα, και έτσι ένα στοιχείο
του ρόλου των φίλων είναι να παρέχουν συμβουλές ο ένας στον άλλο κατά
καιρούς και να ασκούν παρρησία, ή ειλικρινή κριτική, όπως χρειάζεται. Οι
διπλοί στόχοι της εκπαίδευσης και της φιλίας δεν είναι αυτοσκοποί, αλλά
υποτάσσονται στον ευρύτερο στόχο της γλυπτικής μιας ευχάριστης ζωής.
Αποστολή μας είναι να αναβιώσουμε την αρχαία παράδοση που ιδρύθηκε από
τον Επίκουρο, τον Μητρόδωρο , τον Πολύαινο και τον Ερμάρχο ,
προσαρμόζοντάς την στον 21ο αιώνα. Οι επικούρειες γραφές εκείνης της
περιόδου που σώζονται, κυρίως αυτές του Επίκουρου, του Λουκρήτιου, του
Φιλοδήμου και του Διογένη του Οινοάνδα , καθώς και άλλες αρχαίες πηγές,
εμπνέουν τις αξίες μας. Προσπαθούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία

μεταξύ της πιστότητας στην παράδοση και της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας. Αναγνωρίζουμε ότι οι γνώσεις μας για την αρχαία παράδοση
περιορίζονται από τις υπάρχουσες πηγές κειμένου μας. Όντας η τρέχουσα
κατάσταση των πραγμάτων, πρόθεσή μας είναι να ανασυνθέσουμε και να
ερμηνεύσουμε εκ νέου την αρχαία παράδοση στον βαθμό που είναι δυνατό,
και να την προωθήσουμε στον σύγχρονο κόσμο, πεπεισμένοι ότι η επικούρεια
φιλοσοφία είναι τόσο σχετική με τη ζωή τώρα όσο και στην το αρχαίο
παρελθόν.
Ο ιστότοπος του οργανισμού μας φιλοξενεί πολλούς πόρους για επίδοξους
Επικούρειους, όπως ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών επικουρικών κειμένων,
καθώς και αρχεία καταγραφής προηγούμενων φιλοσοφικών συζητήσεων,
μηνιαίων ευχετήριων μηνυμάτων, φυλλαδίων με δυνατότητα κοινής χρήσης,
κριτικές βιβλίων, συνδέσμους σε πρόσθετες πηγές και πολλά άλλα
περισσότερο.
Τη δημιουργία της ιστοσελίδας της Εταιρείας ακολούθησε η έκδοση του
βιβλίου Tending the Epicurean Garden από τον ιδρυτή, Hiram Crespo, ο
οποίος συνέχισε να δημιουργεί περιεχόμενο και να εκδίδει και να μεταφράζει
βιβλία. Έχει παρουσιαστεί σε διάφορες συνεντεύξεις και podcast στην
αγγλική και ισπανική γλώσσα. Έγραψε επίσης μια Επιτομή και
επανδημοσίευσε το τότε εξαντλημένο φιλοσοφικό μυθιστόρημα του 19ου
αιώνα της Φράνσις Ράιτ «Λίγες μέρες στην Αθήνα». Για να προωθήσει την
οικουμενικότητα και τον κοσμοπολιτισμό της επικούρειας φιλοσοφίας,
μετέφρασε και τα δύο αυτά έργα στα ισπανικά.
Από την αρχή, τα μέλη της Κοινωνίας μας διαχειρίζονταν ιστολόγια,
διαδικτυακά φόρουμ και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης - στα
αγγλικά και στα ισπανικά - ως χώρους αφιερωμένους στη φιλική συζήτηση
για τον Επικούρειο, και έχουν συμμετάσχει σε μερικά επεισόδια podcast. Ο
φίλος μας ο Άλεξ έχει επίσης δώσει συνεντεύξεις και διαλέξεις για την
Επικούρεια φιλοσοφία και έχει εκπροσωπήσει τη φιλοσοφία σε ανθρωπιστικά
συνέδρια. Ο φίλος μας ο Νέιθαν έγραψε μια κωμική επανεφεύρεση της
Επιστολής προς τον Μενοικέα για τους ντουντεϊστές . Έχει επίσης
συγκεντρώσει μια εξαντλητική συλλογή μεταφράσεων των Σαράντα Κύριων
Δογμάτων στην αγγλική γλώσσα.
Τα μέλη μας συναντώνται συχνά για να μελετήσουν μαζί ή να συζητήσουν τα
κοινά φιλοσοφικά μας έργα. Τα περισσότερα από τα μέλη της Εταιρείας είναι
από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά είμαστε διεθνείς και
ενδιαφέρουμε να επεκταθούμε σε περισσότερες χώρες.
Δημοσιεύουμε επίσης σύντομα εκπαιδευτικά βίντεο για το κανάλι μας στο
YouTube με σχόλια για τα Επικούρεια Δόγματα, καθώς και πολιτιστικά και
ιστορικά μαθήματα.
Ιστορικά, η φιλοσοφία του Επίκουρου, αν και δεν αναμένεται να γίνει
κατανοητή από όλους, δεν προοριζόταν μόνο για μια μικρή ομάδα μυημένων.
Σύμφωνα με τον Φιλόδημο :

« … προσκαλεί αυτούς τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε ένα γλέντι, όπως
καλεί και άλλους - όλους όσοι είναι μέλη του σπιτικού του και τους ζητά να
μην αποκλείσουν κανέναν από τους «απ' έξω» που έχουν καλή διάθεση τόσο
για αυτόν όσο και για τους φίλους του. . Κάνοντας αυτό, δεν θα ασχοληθούν
με τη συγκέντρωση των μαζών, κάτι που είναι μια μορφή ανούσιας
«δημαγωγίας» και ανάξια για τον φυσικό φιλόσοφο. Μάλλον ασκώντας ό,τι
είναι σύμφωνο με τη φύση τους, θα θυμούνται όλους εκείνους που έχουν καλή
διάθεση μαζί μας, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν την ευλογημένη τους
ημέρα στην παροχή των ιερών προσφορών».
Ειδικά η ομάδα του Facebook Garden of Epicurus είναι ένας χώρος όπου όσοι
είναι περίεργοι για τη φιλοσοφία μας μπορούν να έρθουν για να μάθουν και
να συζητήσουν διάφορα θέματα σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Το φόρουμ μας διευκολύνει επίσης τα μηνιαία Eikas , εικονικές
συγκεντρώσεις εμπνευσμένες από την αρχαία γιορτή στη μνήμη του
Επίκουρου και του Μητρόδωρου στις 20 κάθε μήνα. Το Eikas μας είναι ένα
δίωρο πρόγραμμα που περιλαμβάνει μια πρόποση στη μνήμη του Επίκουρου
και του Μητρόδωρου και μια εκπαιδευτική συνιστώσα ή συζήτηση που
διευκολύνεται από ένα μέλος της Κοινωνίας. Τα θέματα που έχουμε συζητήσει
κατά τη διάρκεια του Εικοστού κυμαίνονται από βιβλία, αποσπάσματα,
ιστορία, μυθολογία, επιστημονική φαντασία, σχέσεις, ηθική ανάπτυξη και
πολλά άλλα θέματα. Πιστεύουμε ότι ο εορτασμός του Εικοστού –μαζί με τον
πολλαπλασιασμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου μεταξύ των Φίλων– είναι
το κλειδί για τη συνέχεια της Επικούρειας φιλοσοφίας ως ζωντανής
παράδοσης.
Δυστυχώς, η Κοινωνία μας υπέστη την απώλεια ενός μέλους: του καθηγητή
Χεσούς Γκεβάρα, από τη Βενεζουέλα, που πέθανε σε ατύχημα με ποδήλατο
τον Απρίλιο. Είχε γίνει τακτικός στις συγκεντρώσεις μας στο Eikas μέσω του
zoom και είχε συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση της ισπανόφωνης
ιστοσελίδας μας προσφέροντας εθελοντικές μεταφράσεις πολλών δοκιμίων.
Ήταν επίσης πολύ φωνητικός για την αγάπη του για τον Επίκουρο και
μοιραζόταν την Επικούρεια φιλοσοφία με τους μαθητές και τους
συνομηλίκους του. Μετά τον θάνατό του, ως πράξη αλληλεγγύης και
καλοσύνης, ένας από τους αφοσιωμένους μαθητές του έδειξε την αγάπη του
χαράσσοντας στο φρέσκο τσιμέντο της ταφόπλακας του τις λατινικές λέξεις
«Non Fui . Φούι . Μη άθροισμα. Non curo », που μεταφράζεται σε «δεν
ήμουν, ήμουν, δεν είμαι, δεν με νοιάζει». Αυτό το έκανε αφού έμαθε την
πρακτική από μέλη της Κοινωνίας μας. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η
πρώτη φορά που οι επικούρειες ταφικές πρακτικές των αρχαίων Ρωμαίων
αναβιώνουν στη σύγχρονη εποχή.
Ένα από τα πιο πρόσφατα σχέδιά μας ήταν η ανάπτυξη ενός βασικού
προγράμματος σπουδών: ένα επίσημο σύνολο σχολίων και παραδόσεων που
προοριζόταν να μελετηθεί με τους φίλους για να αποκτήσει εξειδίκευση στα
Κύρια Δόγματα του Επίκουρου. Μέσω αυτού του προγράμματος, μυούμε τους
φίλους μας στην πρακτική της φιλοσοφίας ως μια φιλική συνομιλία με άλλους
ομοϊδεάτες, όπως καθοδηγεί ο Επίκουρος στην Επιστολή του προς τον
Μενοικέα . Το πρόγραμμα σπουδών Κύριες Δόξες (Principal Doctrines)
συμβολίζει τη ζωντανή, συνεχή συνομιλία μεταξύ των σύγχρονων επικούρειων

ασκούμενων και των αρχαίων σοφών της παράδοσής μας, καθώς περιέχει όχι
μόνο βασικά αποσπάσματα από τα κανονικά κείμενα, αλλά και τα σχόλια, τις
ερμηνείες και τις καινοτομίες που είναι προϊόν εκτενείς συζητήσεις από τα
μέλη της Εταιρείας.
Μπορείτε να μας βρείτε στο socialofepicurus.com . Εάν θέλετε να
υποστηρίξετε το έργο μας, μπορείτε να εγγραφείτε στο Patreon μας ή να
αγοράσετε προϊόντα από το Κατάστημά μας. Σας προσκαλούμε να
συμμετάσχετε στη διαδικτυακή μας συζήτηση στην ομάδα του Κήπου του
Επίκουρου στο Facebook και να συμμετάσχετε στις μηνιαίες συγκεντρώσεις
Eikas . Αλλά το πιο σημαντικό, μπορείτε να δείξετε ηθική υποστήριξη
μοιράζοντας την ευχαρίστηση της Επικούρειας φιλοσοφίας με τους φίλους
σας!

