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Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα
της Ύπαρξης
Έρευνες στη Φιλοσοφική Θεμελίωση των Πολιτισμών

30ο Σεμινάριο

Ι
Ακολουθώντας αυτόν τον χρόνο εμπράκτως και ολοκληρωτικά την
θεία και κοσμική τάξη που θεωρητικά διαρθρώνουμε ευεργετούμεθα
συνεχώς θεόθεν με εντελέστερες αποκαλύψεις του Είναι και των
μορφών του.
Η αποκορύφωση της διατράνωσης του κλασσικού Ελληνικού πνεύματος
στην πλήρη αποκάλυψη του μυστηρίου της ύπαρξης χαρίστηκε κατά την
Δελφική Ιεροβασία από την οποία μόλις επιστρέψαμε. Ήταν μια
συγκλονιστική συνολική εμπειρία.
Ο Απόλλων «εσήμανε» με την λάμψη της αλήθειας και της
αιωνιότητας δια του επιλεγμένου μεσάζοντος υποφήτου του. Άλλως
απείχε, ως ταίριαζε. Αλλά η αλήθεια της υπέρβασης της χθονιότητας,
του γίγνεσθαι και του χρόνου δια του διπόλου της ταυτότητας του
Απολλώνιου και του Διονυσιακού απέστραψε με καταυγάζουσα
αίγλη.
Ο Διόνυσος φανερώθηκε με όλη την δύναμή του. Πρώτα με την
σπερματική βροχή κατά την ανάβαση στο Κωρύκειο Άντρο. Και μετά
με την ένθεο μανία που έπνευσε και την οδύνη του ιερού διαμελισμού
που μέσω της ανθρώπινης αδυναμίας προκάλεσε, επανέλαβε και
επέβαλε.
Εγκύμονες από το θείο σπέρμα μυηθήκαμε μέσα στο Άντρο των
άγιων οργιασμών την λύση του αινίγματος της ύπαρξης. Η απόλυτη
επικύρωση παρασχέθηκε την Στιγμή της ολοκλήρωσης με την
εκκωφαντική βροντοφώνηση του ανακτοκέραυνου Δία.
Βιώσαμε όντως όπως προανήγγειλα στον τίτλο του Σεμιναρίου της
Δευτέρας τόσο το κάλλος όσο και την τραγωδία του κόσμου, την
χαρά της αιωνιότητας αφ’ ενός, την οδύνη και πάθος του χρόνου αφ’
ετέρου εν παραλλήλω.
Καθαρθήκαμε φεύγωντας από τις βακχείες των Απολλώνειων εκστάσεων
στον ιερό πόντο του Κρισσαικού κόλπου.

ΙΙ
Την Πέμπτη 25 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί το 30ο
και καταληκτικό σεμινάριο της κύριας σειράς του φετινού Κύκλου. Θα
πρόκειται για μια ακόμη αποκορύφωση της διαδρομής μας στις εξελίξεις
της σκέψης από την γένεση της φιλοσοφίας μέχρι το τέλος του Χρυσού
Πέμπτου π. Χ. αιώνα.
Η θεματική μας, που συμπληρώνει την διαπραγμάτευση της Σοφιστικής
την προηγούμενη Πέμπτη, ορίζεται από τον τίτλο:

Το Αίνιγμα του Σωκράτη
Το σεμινάριο θα γίνει στο Ξενοδοχείο «Βυζαντινό», Ρήγα Φεραίου 106.

ΙΙΙ

Η πολυδύναμη και τελεσιουργός τελευταία εβδομάδα της περιόδου 2012 –
2013 θα κλείσει με αποχαιρετιστήριο για την θερινή ανάπαυλα και
επετειακό συμπόσιο το βράδυ - νύκτα της Παρασκευής, 26ης Ιουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ας με ειδοποιήσουν.

