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                    ΔΕΛΦΙΚΗ  ΙΕΡΟΒΑΣΙΑ 

 

Την Δευτέρα 22a Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί το 12ο Σεμινάριο της 

παράλληλης φετινής σειράς. Είναι το τελευταίο αυτής της σειράς,  όπου 

και συνεπώς θα αχθεί εις πέρας και τέλος το συνολικό έργο μας σε αυτήν. 

Προεδήλωσα την τριπλή ανάγκη να συντελεστεί αυτό το καταληκτικό 

σεμινάριο στους Δελφούς. 

Η καθαρώτερη και κρατιστεύουσα συμβολική μορφή του συστατικού 

βιώματος του κλασσικού Ελληνισμού είναι ο Απόλλων. Στην μορφή αυτού 

του νεαρώδους θεού συγκεφαλαιώνεται η ολοσχερής και πανταχού 

παρούσα κυριαρχία της Ελληνικής Μορφής, της μορφής του κάλλους που 

είναι η ουσία του όντος.  

Θα συνοψίσω την Οντολογία του Κάλλους και του Έρωτα που έχω 

διεξοδεύσει στα σεμινάρια της φετινής περιόδου, ειδικώτερα σε αυτά της 

παράλληλης σειράς εν αναφορά προς την δια-μόρφωση του Ελληνισμού 

κατά την πρώιμη αρχαϊκή εποχή. 

Θα εμφιλοχωρήσω στην  θεολογία του Απόλλωνα στο κλασσικό, στο 

Απολλώνειο πνεύμα, την  μυθολογία, τελετουργίες, τέχνη και χωρολογία 

του. Οι Δελφοί, ομφαλός της γης και κοσμική μήτρα, παρέχουν 

προνομιακό σημείο εστιασμού της αναζήτησής μας. Η Ηλιακή Τριάδα 

Φάνητα – Ήλιου – Απόλλωνα και η πανσθενής Δυάδα Απόλλωνα – 

Διονύσου θα βρεθούν στο κέντρο των δεόμεστων εξερευνήσεών μας.  

Στις 7.36 το βράδυ της Δευτέρας ο ανίκητος Ήλιος εισέρχεται στο οικείο 

ζώδιό του, στον Λέοντα. Στις 9.36 η Σελήνη καταλαμβάνει την ακριβώς 

αντιδιαμετρική θέση στην ουράνια αστροθεσία, εμβαίνουσα στον 

Υδροχόο. Είναι η στιγμή της Πανσελήνου. Ταυτόχρονα, η μεγαλόπρεπη 

συνοπαδεία του Ήλιου που έχω επισημάνει για τους τελευταίους μήνες 

ευρίσκεται σε πλήρη άνθιση. Προπορεύεται δορυφορούσα η Αφροδίτη 

παρθενευόμενη στην αρχή της Παρθένου. Ακολουθεί ο βασιλεύς  Ήλιος, 

συνδορυφορούμενος από τον Ερμή στα μέσα του Καρκίνου, ενώ τον 

υπεραίροντα πομπικό θρίαμβο κατακλείει φυλάσσοντάς τον ο Ζευς εν 

συνουσία με τον Άρη στην αρχή του Καρκίνου. Φαινόμενες ασφαλώς 

θέσεις και σχέσεις. Αλλά για μας τους του κλασσικού Ελληνισμού, τα 



φαινόμενα φθάνουν και περισσεύουν: μας αρκούν και μας σημαίνουν  

(«χραν»). Γιατί το Είναι του όντος συνίσταται στην φανέρωσή του. 

Τόπος και χρόνος ευλογούν την συνεύρεσή μας. 

Η δειλία δεν θα το βεβηλώσει. 

Θεματική μας: 

  

      Απόλλων και Διόνυσος, Αιωνιότητα και Χρόνος: 

             το Κάλλος και η Τραγωδία του Κόσμου. 

 

Το σεμινάριο θα γίνει από 6.30 – 10.00 μ.μ., με διάλειμμα στις 

8.00, στο Ξενοδοχείο «Αμαλία». 

 

                          *** 

  

Το γενικό και βασικό πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής: 

                               Κυριακή 21 Ιουλίου. 

Αναχώρηση. 

Πρωί – μεσημέρι: Αρχαιολογικός χώρος Δελφών. 

Απόγευμα: Κωρύκειο Άντρο. 

Βράδυ: Κοσμικό Συμπόσιο στην Αράχωβα. 

                              Δευτέρα 22 Ιουλίου. 

Πρωί – μεσημέρι: Μουσείο Δελφών. 

Απόγευμα – βράδυ: Σεμινάριο. 

Νύχτα: Ιερό Συμπόσιο στους Δελφούς. 



 

                              Τρίτη 23 Ιουλίου. 

Θάλασσα στο Γαλαξείδι. 

Επιστροφή. 

                          ***    

 

Το τελευταίο σεμινάριο της κύριας σειράς θα γίνει την Πέμπτη 25 Ιουλίου. 

Και όλος ο φετινός κύκλος θα εορτασθεί με ένα συμπόσιο στις 26 Ιουλίου.  

Για αυτά θα στείλω συμπληρωματική ειδοποίηση. 

 

                         *** 

 

Το δ’ ευ αεί νικάτω εν πάσι.   

         


