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Την Πέμπτη 20 Μαρτίου συμβαίνει η Εαρινή Ισημερία του 2014. Στο 

πρόγραμμα της φετινής περιόδου, το βράδυ αυτής της Πέμπτης έχει 

μείνει ελεύθερο σεμιναρίου για αυτόν τον λόγο. Θα εορτάσουμε το νέο 

Άνοιγμα του Κόσμου με το ΙΑ’ Αρχαιοελληνικό Συμπόσιο. 

Αξονική θεματική μας θα είναι:  

                    Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης  

Υπό τους ήχους του ομώνυμου έργου του Stravinsky θα διαλεχθούμε 

και πάλι για το θαύμα του Έαρος και του Έρωτος. Θα απορήσουμε 

για τους ρόλους του Άρρενος και του Θήλεος στην Κοσμική τάξη. 

Κάθε χρόνο χρειάζεται μια Θυσία για να ξαναγυρίσει ο Τροχός του 

γίγνεσθαι, για να κυλίσει η περίοδος του Χρόνου. Τι θυσιάζουμε και 

υπέρ τίνος; Ποιο εν τέλει σώζει, ποιο λυτρώνει και ποιο τελειώνει; 

Και προεκτείνοντας από τον ενιαυτό στους μεγάλους ενιαυτούς της 

ιστορίας, τι ανανεώνει την ανθρώπινη πορεία; Πότε και πως γίνεται η 

Renovatio Mundi; Που βρισκόμαστε στον Μεγάκυκλο της ιστορίας; 

Πως συνδιατάσσονται αυτά που γίνονται, σε αυτόν; 

Και τι σημαίνουν όλα αυτά για τον εθνικό βίο και την ατομική μας 

ζωή; 

Αλλά θα παίξουμε παιδιές σοβαρές. 

Αίνιγμα: τι είναι αυτό που δεν είναι ούτε γή ούτε ουρανός ούτε            

ου-τοπία; 

Απάντηση: Όλυμπος. 

Παις παίζων πεσσεύων – παιδός η βασιλείη. 

Η ανυπέρβλητη σκληρότητα του Αρχαϊκού μειδιάματος. 

Και ένα ανεπίκαιρο ερώτημα: 

Μαγεία της Αιωνιότητας ή Επιστήμη του Χρόνου; 



Από τον Stravinski θα πάμε, ακουσματικά, στην Αναγέννηση, Jacopo 

Peri, L’ Euridice (1600). Και Emilio de’ Cavalieri, (υιός του Tommaso, 

υμνούμενου από τον Micchelangelo στα σονέτα του και εξαιωνισμένου 

στην «Δευτέρα Παρουσία» του), Rappresentatione di Anima et di Corpo, 

το ίδιο «Άγιο Έτος»  anno del Giubileo, 1600, προκηρυχθέν από τον 

Πάπα Κλήμεντα VIII. 

Το Γερμανικό επί ματαίω κατά Nietzsche, και η ματαιότητα της 

Ευρωπαϊκής Αναγέννησης. 

Αφορμή για πολλά παιχνίδια περί την «Ευρώπη». 

Και για να μη παραπονεθούν οι εγχώριοι Πίθηκοι για ακηδία εκ 

μέρους μας, θα τους απευθύνουμε τα Αρχιλόχεια περί Πιθήκου και 

Αλώπεκος. [ Frr. 185 – 7 West (2nd)].            

                                              *** 

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί με αρχαίες συνταγές 

εδεσμάτων στο Ἐν Πλῷ. 

                   

                           

 

 


