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Την Δευτέρα 24 Ιουνίου, 6.45 - 9.45 μμ.  θα πραγματοποιηθεί το 

8ο Σεμινάριο της παράλληλης φετινής σειράς μετά την διακοπή 

της προηγούμενης εβδομάδας λόγω της απουσίας μου. Η 

συνάντησή μας θα γίνει στην Αίθουσα Σεμιναρίων της 

«Αγοράς Αργύρη», είσοδος από Αγίου Ανδρέου. 

Χθες την Πέμπτη το βράδυ επαρθήκαμε πάνω στην ανάλυση του 

συστατικού Ελληνικού βιώματος που έχουμε διεξοδεύσει, για να 

κατανοήσουμε την φιλοσοφική θεμελίωση του Σινισμού. Σημαντικά 

συμπεράσματα προέκυψαν τόσο ως προς τις αντίστοιχες οντολογικές 

και κοσμογονικές Αρχές όσο και σχετικά με τις πολιτισμικές 

διαρθρώσεις, όσο και με την πρόγνωση των μελλοντικών 

κοσμοϊστορικών εξελίξεων του Παγκόσμιου Συστήματος. 

Μόλις τώρα την νύχτα τελειώσαμε το Αρχαιοελληνικό Συμπόσιο για 

τις Θερινές Τροπές του Ήλιου. Μιλήσαμε για την Αλήθεια και 

διαβήκαμε στα Ερωτικά, όχι άσκοπος συνδυασμός. Γιατί αφού Έρως 

είναι έρως του κάλλους και η δύναμη του κάλλους, και αφού η 

Αλήθεια εγγεννά την πίστη της αλήθειας που είναι η δύναμη της 

αλήθειας, και δεδομένης, τρίτον, της ταυτότητας αλήθειας και 

κάλλους στην φανέρωση του Είναι ως Μορφής του Είναι, έπεται 

συνεπακόλουθα η σύμπτωση πίστεως και έρωτος.  Η πίστις είναι έρως 

της αλήθειας, ο δε έρως βεβαία πεποίθηση του κάλλους. 

Την Δευτέρα, σε άμεση διαδοχή, θα εντείνουμε τον αγώνα διείσδυσης 

αγνώ ποδί και σεμνή φρενί στα Μεγάλα Μυστήρια του Έρωτα. Θα 

βασιστούμε, όπως πάντα κάνουμε στην παράλληλη σειρά των 

σεμιναρίων της Δευτέρας, στην ερμηνεία χωρίων από την αρχαϊκή 

ποίηση. Σε συντονισμό προς την ιεροθεσία της ημέρας, του Αγίου 

Πνεύματος,  θεματική εστία των αναπτύξεών μας θα είναι: 

                     



 

                        Το Άγιο και το Βέβηλο Πνεύμα 

                 Έρευνα πάνω στην Ελληνική Οντολογία  

                              του Εσθλού και του Δειλού. 

 

 

Τα αποσπάσματα που θα μελετήσουμε έπονται.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΓΙΟ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΟ, ΕΣΘΛΟ ΚΑΙ ΔΕΙΛΟ 

 

1/                         δεινότατον θέων, 

          <τὸν> γέννατ᾿ εὐπέδιλλος Ἶρις 

         χρυσοκόμαι Ζεφύρωι μίγεισα. 

     Αλκαίος Fr. 8 Diehl = Fr. 327 Vogt 

 

2/ 

τῇ ὅ γε παρκατέλεκτο χόλον θυμαλγέα πέσσων, 

ἐξ ἀρέων μητρὸς κεχολωμένος, ἥ ῥα θεοῖσιν 

πόλλ᾿ ἀχέουσ᾿ ἠρᾶτο κασιγνήτοιο φόνοιο,   

πολλὰ δὲ καὶ γαῖαν πολυφόρβην χερσίν ἀλοία, 

κικλήσκουσ᾿ Ἀίδην καὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν, 

πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάκρυσι κόλποι, 

παιδὶ δόμεν θάνατον· τῆς δ᾿ ἠεροφοῖτις Ἐρινύς 

ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν, ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα. 

      Όμηρος, Ιλιάς, Ι 565-572 

 

3/     Ὣς εἰποῦσ᾿ ἀπονόσφι θεῶν κίε χωομένη περ.  

αὐτίκ᾿ ἔπειτ᾿ ἠρᾶτο βοῶπις πότνια Ἥρη, 

χειρὶ καταπρηνεῖ δ᾿ ἔλασε χθόνα καὶ φάτο μῦθον· 

κέκλυτε νῦν μοι γαῖα καὶ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν, 

Τιτῆνές τε θεοὶ τοὶ ὑπὸ χθονὶ ναιετάοντες 

Τάρταρον ἀμφὶ μέγαν, τῶν ἐξ ἄνδρες τε θεοί τε· 

αὐτοὶ νῦν μευ πάντες ἀκούσατε καὶ δότε παῖδα 

νόσφι Διός, μηδέν τι βίην ἐπιδευέα κείνου· 

ἀλλ᾿ ὅ γε φέρτερος ἔστω ὅσον Κρόνου εὐρύοπα Ζεύς.  

      Ομηρικός Ύμνος εις Απόλλωνα, 331-339 

 

4/         ].ρά α τόδε Λέσβιοι 

…]…. εὔδειλον τέμενος μέγα 

Ξῦνον κά[τε]σσαν, ἐν δὲ βώμοις 

ἀθανάτων μακάρων ἔθηκαν, 

κἀπωνύμασσαν ἀντίαον Δία, 

σὲ δ᾿ Αἰολήιαν [κ]υδαλίμαν θέον 



πάντων γενέθλαν, τὸν δὲ τέρτον 

τόνδε κεμήλιον ὠνύμασσ[α]ν 

Ζόννυσσον ὠμήσταν. ἅ[γι]τ᾿ εὔνοον 

θῦμον σκέθοντες ἀμμετέρα[ς] ἄρας 

ἀκούσατ᾿ , ἐκ δὲ τῶν[δ]ε μόχθων 

ἀργαλέας τε φύγας ῤ[ύεσθε, 

τὸν Ὕρραον δὲ πα[ῖδ]α πεδελθέτω 

κήνων Ἐ[ρίννυ]ς ὤς ποτ᾿ ἀπώμνυμεν 

τόμοντες ἄ ..[    ‘..]ν.. 

μηδάμα μηδένα τὼν ἐταίρων 

ἀλλ᾿ ἢ θάνοντες γᾶν ἐπιέμμενοι 

κείσεσθ᾿ ὑπ᾿ ἄνδρων οἳ τότ᾿ ἐπικ..‘ην 

ἤπειτα κακκτάνοντες αὔτοις 

δᾶμον ὑπὲξ ἀχέων ῤύεσθαι.  

κήνων ὁ φύσγων οὐ διελέξατο 

πρὸς θῦμον ἀλλὰ βραϊδίως πόσιν 

ἔ]μβαις ἐπ᾿ ὀρκίοισι δάπτει 

τὰν πόλιν ἄμμι δέδ[.]..[.]ί.αις 

οὐ κὰν νόμον [.]ον..[ ]’.[ ] 

γλαύκας ἀ[.]..[.]..[ 

γεγρά.[ 

Μύρσιλ[ο 

 

     Αλκαίος Fr. 129 Vogt 

 

5/ Ὦναξ, ᾧ δαμάλης Ἔρως                              

καὶ Νύμφαι κυανώπιδες 

     πορφυρέη τ᾿ Ἀφροδίτη 

συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι δ᾿ 

ὑψηλὰς ὀρέων κορυφάς, 

γουνοῦμαί σε, σὺ δ᾿ εὐμενής 

ἔλθ᾿ ἡμίν, κεχαρισμένης δ᾿ 

     εὐχωλῆς ἐπακούειν.  

Κλευβούλῳ δ᾿ ἀγαθὸς γενεῦ 

σύμβουλος, τὸν ἐμὸν δ᾿ ἔρωτ᾿, 

     ὦ Δεύνυσε, δέχεσθαι.  

Ανακρέων, Fr. 14 Gentili 

 



6/ ποικιλόθρον᾿ ἀθανάτ’ Ἀφρόδιτα, 

παῖ Δίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε, 

μή μ᾿ ἄσαισι μηδ᾿ ὀνίαισι δάμνα, 

πότνια, θῦμον· 

ἀλλὰ τυίδ᾿ ἔλθ᾿, αἵ ποτα κἀτέρωτα 

τὰς ἔμας αὔδας ἀίοισα πήλοι 

ἔκλυες, πάτρος δὲ δόμον λίποισα 

χρύσιον ἦλθες 

ἄρμ᾿ ὐπασδεύξαισα· κάλοι δέ σ᾿ ἆγον 

ὤκεες στροῦθοι περὶ γᾶς μελαίνας 

πύκνα δίννεντες πτέρ᾿ ἀπ᾿ ὠράνω ἴθε- 

ρος διὰ μέσσω, 

αἶψα δ᾿ ἐξίκοντο· σὺ δ᾿, ὦ μάκαιρα, 

μειδιαίσαισ᾿ ἀθανάτωι προσώπωι 

ἤρε᾿ ὄττι δηὖτε πέπονθα κὤττι 

δηὖτε κάλημμι, 

κὤττι μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι 

μαινόλαι θύμωι· τίνα δηὖτε πείθω 

ἄψ �σάγην� ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ᾿, ὦ 

Ψάπφ᾿, ἀδικήει; 

καὶ γὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει· 

αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ᾿, ἀλλὰ δώσει· 

αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει 

κωὐκ ἐθέλοισα.  

ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον 

ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι 

θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον· σὺ δ᾿ αὔτα 

σύμμαχος ἔσσο. 

     Σαπφώ, Fr. 1 Vogt 

 

7/ Αἰσχυλος δὲ φλυαρεῖ φάσκων Ἀχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, ὃς ἦν καλλίων οὐ μόνον Πατρόκλου     

ἀλλ᾿ ἅμα καὶ τῶν ἡρώων ἁπάντων καὶ ἔτι ἀγένειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ, ὥς φησιν Ὅμηρος (Λ 

786 sq.). 

     Αισχύλος Fr. 134a Radt 

 

8/ σέβας δὲ μηρῶν ἁγνὸν οὐκ ἐπῃδέσω, 

    ὦ δυσχάριστε τῶν πυκνῶν φιλημάτων 

     Αισχύλος Fr. 135 



 

9/    AX. (ad Patroclum mortuum) 

 μηρῶν τε τῶν σῶν εὐσεβὴς ὁμιλία 

 �καλλίω� 

     Αισχύλος Fr. 136 

 

10/          <ΑΧ.> καὶ μήν, φιλῶ γάρ, ἀβδέλυκτ᾿ ἐμοὶ τάδε 

     Αισχύλος Fr. 137 

 

11/       Ganymedes μηροῖς ὑπαίθων τὴν Διὸς τυραννίδα 

     Σοφοκλής Fr. 345 Radt 

 

12/    ἔσθ᾿ ἥβης ἐρατοῖσιν ἐπ᾿ ἄνθεσι παιδοφιλήσῃ, 

            μηρῶν ἱμείρων καὶ γλυκεροῦ στόματος. 

     Σόλων Fr. 16 Gentili-Prato 

  

13/                            ἀλλὰ πρόπινε 

            ραδινούς, ὦ φίλε, μηροὺς 

                                                      Ανακρέων Fr. 43 G. 

 

14/         καὶ πεσεῖν δρήστην ἐπ᾿ ἀσκὸν κἀπὶ γαστρὶ γαστέρα προσβαλεῖν μηρούς τε μηροῖς 

Αρχίλοχος Fr. 72 Diehl 

 

 15/                             ἡ δὲ οἱ σάθη 

                   ὡς εἴ τ᾿ ὄνου Πριηνέος 

              κήλωνος ἐπλήμυρεν ὀτρυγηφάγου. 

     Αρχίλοχος Fr. 102 

 

 16/    ὥσπερ αὐλῶι βρῦτον ἢ Θρέιξ ἀνήρ 

          ἢ Φρὺξ ἔβρυζε· κύβδα δ᾿ ἦν πονευμένη. 

     Αρχίλοχος Fr. 28 Diehl 

 

17/       κύψαντες ὕβριν ἀθρόην ἀπέφλοσαν. 

     Αρχίλοχος Fr. 37 

 

 

 

 



 


