
ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
Απόλαυση + Γνώση

Ο χειμώνας υποχωρεί… αργά, αλλά αναπότρεπτα η άνοιξη πλησιάζει… Εδώ δεμένοι με τις
άχρονες διαδρομές του πλανήτη, που όμως ορίζουν το χρόνο, το χρόνο που ζούμε, πεθαίνουμε
και ξαναγεννιόμαστε, παιδιά αιώνια των Αλλαγών και των Επαναλήψεων… Εδώ αποχαι-
ρετάμε το χειμώνα με τον κορυφαίο ήρωα της πόλης μας, τον Θησέα! Πως να βγούμε από
τον Λαβύρινθο; Ποια αγάπη θα μας δώσει το Μίτο; Πως ιδρύουμε μια νέα πόλη, την Αθήνα,
εντός μας ή εκτός μας; Μια συνάντηση υψηλής απόλαυσης και βαθιάς μάθησης. 

Ασπασίας και Αναστάσεως γωνία στο Χολαργό, στο φιλόξενο σπίτι του Κώστα και της
Αθανασίας και των τεσσάρων παιδιών τους (Σεμέλη, Ερατώ, Αλκινόη, Ερμής).

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΘΗΣ ΕΑΣ
ΕΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΑΒΥ-
ΡΙΝΘΟ. ΑΝΟΙΓΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΛΗΣΤΕΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΤΟ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ !

Οι Βίοι Παράλληλοι του Πλούταρχου, ένα έργο που διαπαιδαγώγησε όλη την Ευρώπη για
αιώνες, ξεκινά με τον Θησέα, τον ιδρυτή της πόλης της Αθήνας. Θα δούμε πως παίρνουμε
τα όπλα που μας οδηγούν στην αποστολή της ζωής μας. Πως να καθαρίζουμε μέσα μας τα
κανάλια ενέργειας από τους ληστές που τα εκμεταλλεύονται. Πως να ελευθερώνουμε τους
Κούρους και τις Κόρες της ζωής μας μπαίνοντας στον πιο σκοτεινό Λαβύρινθο της ψυχής
μας. Τέλος, πως να εξημερώσουμε τον Μινώταυρο στον εσωτερικό Λαβύρινθο με τον Λάβρυ
της βούλησής μας και την αδιάκοπη Μνήμη μιας Αγάπης. Μια συγκλονιστική συνάντηση
για όποιον θέλει να βαθύνουν οι ρίζες των εμπειριών του για να ανθίσουν οι αρετές που φέρ-
νουν την ευδαιμονία.

Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
Ώρες: 10:30 π.μ. - 3:00 μ.μ.

(Με ενδιάμεσο διάλλειμα. Θα μοιραστεί κρασί και ελαφρύ γεύμα)

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 6 Μαρτίου

Κόστος συμμετοχής 25 €

Ρ Η Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Ο Σ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 25 ,  2ο ς  όροφος ,  ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 

Τηλ.: 210 80 42 042 * 210 88 14 952 * 6977 07 13 48

e-mail: giannisandrianatos@hotmail.com * www.ritorikoskyklos.gr


