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Την Τετάρτη στις 21 Δεκεμβρίου και ώρα Ελλάδος 12.44 το μεσημέρι 

συμβαίνουν οι Χειμερινές Τροπές του Ήλιου. Θα τις εορτάσουμε κατά 

τα ειωθότα μας με αρχαιοελληνικό συμπόσιο, αρχίζοντας στις 9.30 το 

βράδυ της ίδιας ημέρας, στο Ἐν Πλῷ. 

Κινούμενος ο Ήλιος την ετήσια πορεία του, φαινομένη και άρα βαθειά 

αληθινή, προς Νότο, συμπιέζει συνεχώς την διάρκεια του επίγειου 

ημερήσιου φωτός. Σκοτεινιά και Παγωνιά αυξάνουν την κυριαρχία τους, 

και το Ον κρύπτεται για να διατηρηθεί στους κόλπους και τους φωλεούς 

της γης, στους Μυχούς του Κόσμου. Κατά την χειμέρια νάρκη του όντος 

βυσσοδομούνται στα χθόνια έγκατα της Ύπαρξης οι διαδικασίες του νέου 

Πέπλου της ζωής, οι υφάνσεις του καινούριου δέρματος του φοβερού 

Δράκου ης δημιουργίας. 

Αν δεν ίστατο ο Βασιλεύς Ήλιος στην διαδρομή του προς νότο, Ψύχος θα 

έκαιγε τον κόσμο και Σκότος θα τον μάραινε. Το Ον θα εβυθίζετο στο 

απύθμενο χάσμα του Μη Όντος. Αλλά: 

Ἥλιος γὰρ οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα. εἰ δὲ μή, Ἐρινύες μιν Δίκης ἐπίκουροι 

ἐξευρήσουσιν. 

                                                      Ἡράκλειτος 22Β94 DK 

 

Κι έτσι ο Ήλιος ορίζει την περιοδικότητα του Ενιαυτού, τον ετήσιο νόμο 

του Χρόνου: 

… περιόδους - ὧν ὁ Ἥλιος ἐπιστάτης ὤν καὶ σκοπὸς ὁρίζειν καὶ βραβεύειν 

καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν μεταβολὰς καὶ ὥρας αἵ πάντα φέρουσι 

καθ’ Ἡράκλειτον κτλ. 

                                                     Ἡράκλειτος 22Β100 DK 

                               

                              *** 
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   Στο συμπόσιο θα μιλήσουμε πάλι για Χρόνο και Αιωνιότητα, και 

για το Θείο Βρέφος των Χειμερινών Τροπών. Ποιος γεννάται τώρα; Τί 

συνδέει τα κατ’ αγρούς Διονύσια της Αττικής με τα Ρωμαικά 

Σατουρνάλια, και αμφότερα με την Ηλιολατρεία και τα Μιθραικά; 

Και που ο πρωθήβης του Κάλλους Απόλλων σε όλα αυτά; Και τις ο 

Χριστός;    

Και αφού περιοδικός είναι ο ρυθμός του Χρόνου, θα αναρωτηθούμε για 

την ατομική περίοδο του καθενός μας και για την Περιοδικότητα της 

Ιστορίας. Θα δούμε την φάση στην Περίοδο της Ιστορίας όπου ευρίσκεται 

σήμερα το παγκόσμιο σύστημα. Θα συζητήσουμε τις ιστορικές φάσεις στις 

οποίες κινείται αφ’ ενός το Ευρωπαϊκό σύστημα και αφ’ ετέρου το 

γεωπολιτικό σύμπλεγμα Βαλκανομικρασιατικού πεδίου, Μέσης Ανατολής 

και Ανατολικής Μεσογείου. Υπάρχει διαφορά φάσεως στα διάφορα 

υποσυστήματα του παγκόσμιου όλου, και σε ποια φάση της δικής του 

περιοδικότητας βρίσκεται το ηγεμονικό κέντρο; Θα επικεντρωθούμε τέλος 

στην Μορφή της Ιστορικότητας του Ελλαδικού χώρου, για να 

καταλάβουμε την α-φασία του Νεοελληνισμού (εκτός και άνευ φάσεως 

περιόδου) και την α-φυσία του (χωρίς ριζική ταυτότητα). Θα στοχασθούμε 

πάνω στην Μοίρα του τόπου και τα Πεπρωμένα του Ελληνισμού. 

Θα τονίσουμε τον πολιτισμικό προκαθορισμό της ιστορίας, καθολικής 

και κατά μέρη. Και θα τον εξηγήσουμε. 

    

                                                  *** 

 

Όποιος ενδιαφέρεται για πληροφορίες και συμμετοχή ας 

επικοινωνήσει μαζύ μου. 

 


