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Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα 

                               της Ύπαρξης 

 Έρευνες στη Φιλοσοφική Θεμελίωση των Πολιτισμών 
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Συνεχίζουμε αυτήν την Πέμπτη την κλιμάκωση των συναντήσεών μας 

που θα οδηγήσει στην αποκορύφωση της εβδομάδας 21 – 26 Ιουλίου κατά 

τα προηγγελμένα.  

Ακολουθούμε καθ’ όλα, ως έδει, δεόμεστοι, τις ουράνιες εξελίξεις, τους 

κοσμικούς ρυθμούς και συσχετισμούς, εν γένει και κατά μέρος. Και 

κρατυνόμεθα ευτυχούντες, προσδοκώντας θεόθεν τα βέλτιστα.   

Αλοίμονο σε όσους λίγους ανάμεσά μας έπραξαν και έπαθαν τους 

τελευταίους μήνες παρά την αίσα, άθεσμα και σε αναντιστοιχία προς τις 

παραδειγματώσεις της όψης που ο Ουρανός έδειχνε στην Γή. Ο οίκτος 

μας δεν θα τους βοηθήσει. Και δεν θα τους τιμωρήσει η περιφρόνησή μας, 

αλλά οι Ερινύες της άκοσμης υπερβασίας τους. 

Την Πέμπτη λοιπόν 11 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ θα τελέσουμε το 28ο 

Σεμινάριο της φετινής κύριας σειράς, εστιάζοντας τον νου μας στις 

σχέσεις φιλοσοφίας και θρησκευτικότητας στην Εποχή του Υψηλού 

Κλασσικισμού, τον χρυσούν 5ο αιώνα π. Χ. Σε ιστορικό επίπεδο έχουμε τις 

γραφές αθεΐας κατά στοχαστών. Στο πνευματικό πεδίο, εξαιρετικά 

προνομιούχο άποψη για την μελέτη του θέματος παρέχει ο περιβόητος 

Πάπυρος του Δερβενιού. Το κείμενό του προέρχεται από το τελευταίο 

τέταρτο του 5ου αιώνα, είναι πιθανώτατα του Αρχέλαου, του Δάσκαλου 

του Σωκράτη, και αποτελεί ιδιαίτερη και αναγνωρίσιμη φιλοσοφική 

ερμηνεία της αρχαϊκής Ορφικής θεογονίας και κοσμογονίας. Θα 

ερευνήσουμε το κείμενο και σε σχέση προς τα αρχαιολογικά δεδομένα της 

εύρεσής του παπύρου, αναφορικά με τις ταφές του Δερβενιού, ΒΑ της 

Θεσσαλονίκης. Το γενικώτερο θέμα είναι η Θρακική καταγωγή του 

Διονυσιασμού και Ορφισμού. 

[Για τον Πάπυρο συμβουλευτείτε την ειδική κατηγορία αφιερωμένη στην 

έρευνά του στο site του Ινστιτούτου,  τμήμα “Research Projects”, κατηγορία     

“The Derveni Papyrus”.  Επίσης την διεξοδική αλλά πυκνή μελέτη μου “The 

Phallic Helios of the Derveni Papyrus and the Origin of Greek Solar Theology” στο 



Apostolos L. Pierris, Mystery and Philosophy, 2007, (Vol. II of “The Emergence of 

reason from the Spirit of Mystery”), Chapter 11, pp. 119 – 168.] 

Ο τίτλος της θεματικής μας στο σεμινάριο λοιπόν αυτής της Πέμπτης 

είναι: 

                        

                        Φιλοσοφία και Θρησκεία  

           στην Εποχή του Υψηλού Κλασσικισμού:  

                       ο Πάπυρος του Δερβενιού 

       Ορφισμός, Αναξαγόρεια Σχολή και Αρχέλαος.  

 

Το Σεμινάριο θα γίνει στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου 

και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α’. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 

                              *** 

 

                               ΙΙ 

 

Όπως επίσης προεξήγγειλα, η τελευταία και τελεστική συνάντησή μας 

των Σεμιναρίων του παράλληλου Κύκλου της Δευτέρας θα 

πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου σε ειδική εκδρομή.  

Η χαρακτηριστικώτερη και ουσιωδέστερη συμβολική έκφραση του 

συστατικού Δωρικού βιώματος του Ελληνισμού, του βιώματος του 

Κάλλους, συμπυκνώνεται στην θεότητα του Απόλλωνα. 



Ο Ήλιος, συναπολλώνεια υπόσταση της φωτοχυσίας του Κάλλους, 

εισέρχεται στον οικειότατο ουράνιο χώρο του, στον Λέοντα, μεγαλόπρεπα 

δορυφορούμενος, ακριβώς το βράδυ της 22ας Ιουλίου, με συνοδό 

αντιθετική την Σελήνη σε πανσέληνο. 

Οι λόγοι μου των τελευταίων μηνών, οντολογικοί, μεταφυσικοί, 

θεολογικοί, συμβολικοί, κοσμικοί, ιστορικοί, ανθρώπινοι, προσωπικοί – 

εκκινούσαν από τον Απόλλωνα, σήμαιναν τον Απόλλωνα, φανέρωναν 

δια δείξεως τον Απόλλωνα. 

Τριπλή συναιτιότητα επέβαλλε συνεπώς τον χώρο που διάλεξε ο ίδιος ο 

Απόλλων ως δικό του για τόπο τέλεσης του καταληκτικού και 

τελειωτικού σεμιναρίου της παράλληλης σειράς που ήταν αφιερωμένη 

στην Απολλώνεια ιερολογία. 

Η σεμνή μας ιεροβασία, τρίτη ευτυχία των τελευταίων μηνών μετά τα 

Βοιωτικά και Θηβαϊκά πρώτα και τα Λακωνικά και Σπαρτιατικά δεύτερα, 

θα γίνει στον Ομφαλό της Γης, εκεί που το Φως του Κάλλους, κατά την 

δισυπόστατη ομοουσιότητά του Απόλλωνα – Διονύσου, λατρεύεται στην 

ίδια την σκοτεινή κοσμική μήτρα, στους Δελφούς. 

Το πλήρες πρόγραμμα περιλαμβάνει περιδιάβαση στον αρχαιολογικό 

χώρο του Ιερού την Κυριακή 21 Ιουλίου, πιθανή πρόσβαση στο Κωρύκειο 

Άντρο το απόγευμα και κοσμικό συμποσιασμό την Κυριακή το βράδυ 

στην Αράχωβα,  επίσκεψη στο Μουσείο την Δευτέρα και εν συνεχεία το 

Σεμινάριο το βράδυ, μετά δε ιερό συμπόσιο στους Δελφούς. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ας με ειδοποιήσουν το συντομώτερο. 

Την Πέμπτη θα αναφερθώ διεξοδικώτερα στα προγραμματικά.  

Εκάς οι δειλοί. 

                            ***    

          

     Το δ’ ευ νικάτω.  


