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Μονεμβασία

Η Πανσέληνος στο τέλος του Σεπτεμβρίου είναι όλως διόλου
αξιοπρόσεκτη συνοδευόμενη από διττή ιδιαιτερότητα.
Με αφορμή τα κοσμικά αυτά φαινόμενα θα αναστοχασθούμε τα
πεπρωμένα του Ελληνισμού ως φορέως αιωνιότητας στον χρόνο. Θα
αναδιφήσουμε το μεταφυσικό ζήτημα του Ομφαλού της Γης στους
Δελφούς και θα μελετήσουμε το ιστορικό πρόβλημα των σχέσεων του
Ελληνισμού στα δίπολα Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου, όπως
τέθηκε στην τελευταία φάση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Οι τρεις στάσεις που εκφράστηκαν τότε, προσωποποιούμενες
από τις φυσιογνωμίες του Σχολάριου του Βησσαρίωνα και του
Πλήθωνα, θα μας απασχολήσουν στην σχέση τους με τις εξελίξεις του
15ου αιώνα αλλά και για την πανομοιότυπη σημασία τους για το
σημερινό σταυροδρόμι στην ιστορία της χώρας. Την έρευνά μας αυτή
θα την κάνουμε περιδιαβαίνοντες την Λακωνία, με έδρα την
Μονεμβασία,

παρακινούμενοι

από

το

σημαντικό

έργο

του

Παπαδιαμάντη, την «Γυφτοπούλα» και το γειτνιάζον «Σπήλαιο του
Πλήθωνος».

(α) Ο κλασσικός Ελληνισμός αρχίζει με την Δωρική Σπάρτη.
(β) Η τελευταία ριζοσπαστική προσπάθεια Ελληνικής αναγέννησης
την Ελληνιστική περίοδο πραγματοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες
βασιλείς Άγι και Κλεομένη τον 3ο π.Χ. αιώνα, ένα αιώνα μετά το Θηβαϊκό
εγχείρημα συνέχισης της Ελληνικής ζωής που είχε αρχίσει με την Κάθοδο
των Δωριέων.
(γ) Στην ανατολική Λακωνία και στον Πάρνωνα κατέφυγαν
Ελληνικοί πληθυσμοί κατά την Αβαρική και Σλαβική πλημύρα: σε αυτές
τις περιστάσεις έχει την γένεσή της η ίδια η Μονεμβασία, οχυρότατος

τόπος

λίγα χιλιόμετρα μακρυά από την αρχαία Επίδαυρο Λιμηρά.

(«Χρονικόν Μονεμβασίας»).
(δ) Τέλος στο Δεσποτάτο της Πελοποννήσου, στον Μυστρά,
αναπτύχθηκε η ροπή ολοκλήρωσης της πολιτισμικής αναγέννησης του
Ελληνισμού η οποία έβαινε συνεχώς ανδρούμενη για αιώνες στην
Βυζαντινή Αυτοκρατορία, και από την οποία εξεπήδησε η Ιταλική
Αναγέννηση.

Η Η’ λοιπόν Χωρολογική μας Συνάντηση της φετινής Περιόδου
θα γίνει από 25 – 28 Σεπτεμβρίου στην Μονεμβασία.

Θα

αποστείλω

σχετικό

προγραμματισμού.
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