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Το Ελληνικό Κάλλος και η Ευρωπαϊκή Αθλιότητα 

                               της Ύπαρξης 

 Έρευνες στη Φιλοσοφική Θεμελίωση των Πολιτισμών 
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Και αυτό το Σεμινάριο της κύριας σειράς, αυτής της Πέμπτης, ΔΕΝ θα 
γίνει στον συνήθη χώρο τέλεσής του (Μέγαρο Λόγου και Τέχνης) λόγω 
νέας έκτακτης πολιτικής συγκέντρωσης στην Πλατεία Γεωργίου Α’ την 
ίδια ώρα. 

Το 27ο λοιπόν Σεμινάριο, Πέμπτη 4 Ιουλίου, στις 8.30 το 
βράδυ θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού και 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Περί Τεχνών», στο 
Νεοκλασικό Κανακάρη 65 και Αράτου. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη.  

Η θεματική που θα μας απασχολήσει θα είναι η κατά το 
πρόγραμμα προεξηγγελμένη, λόγω και της ιδρυτικής επετείου 
αυτήν την ημέρα της νέας Οικουμενικής Δύναμης. Ο τίτλος 
είναι:  

          

           Αθηναϊκή Ηγεμονία, Ρωμαϊκό Imperium  

                και Αμερικανική Παγκοσμιοποίηση. 

      Συστατικό Βίωμα, Πολιτισμική Μορφοπλασία  

                      και Φιλοσοφική Ιδεολογία  

        σε Κοσμοϊστορικές Ροπές Οικουμενικότητας. 

 

Επί του θέματος συμβουλευτείτε πρωτίστως τις μελέτες μου στο site του 
Ινστιτούτου, τμήμα Research Projects, κατηγορία Geopolitics and the Vector 
of History: Unipolar Systems and World Hegemony, ιδίως το πρώτο “History 
and Theory of Geopolitical Dominance” που συνοψίζει σεμινάριο το οποίο 
έδωσα στο Woodrow Wilson Center, Washington D.C., και το δεύτερο 
“Athens, Rome and the American Imperium”. 



Επίσης και τις εργασίες στο ίδιο τμήμα, κατηγορία The Making of a 
Miracle: Athenian Golden Age. 

Τέλος στο βιβλίο μου «Χώρος και Ιστορία» θα βρείτε της βασικές αρχές της 
χωρολογικής γνώσης της ιστορίας και μια πρώτη διατύπωση της θεωρίας 
για την δυναμική γεωπολιτικής ολοκλήρωσης επί ενοποιητικής 
πολιτισμικής ταυτότητας.    

                              *** 
 

Θα ακολουθήσουν άλλα τρία σεμινάρια για να τελειώσουμε 
στον αριθμό 30 τον φετινό κύριο Κύκλο.  

Την Πέμπτη,στις 11 Ιουλίου, θα εμβαθύνουμε στις σχέσεις 
φιλοσοφικού και συμβολικού λόγου, φιλοσοφίας και 
θρησκευτικότητας, στην Εποχή του Υψηλού Κλασσικισμού, 
εστιαζόμενοι στην μελέτη του Αρχέλαου και του περίφημου 
Παπύρου του Δερβενιού. 

Στις 18 Ιουλίου θα μας απασχολήσει το μέγα φαινόμενο της 
Σοφιστικής, θα ενδιατρίψουμε στην γένεση και φύση αυτού του 
καθοριστικού κινήματος Νέας Σκέψης στον Χρυσούν Αιώνα, 
καθώς και στην αντίδραση τόσο προς αυτό όσο και προς την 
σύγχρονη ανάπτυξη της οντολογικής φυσιολογίας κυρίως στη 
ευρύτερη σχολή του Αναξαγόρα, η οποία αντίδραση 
εκδηλώθηκε πολιτιστικά με την διαβόητη αντιπαράθεση 
ποίησης (Αισχύλος, Κωμωδία - Αριστοφάνης)  και φιλοσοφίας. 

Τέλος, στις 25 Ιουλίου θα αφιερωθούμε στην εξιχνίαση του 
Αινίγματος του Σωκράτη. Εκεί κλείνει η Μεγάλη Πορεία και 
εξερχόμαστε στον 4ο αιώνα, και ήδη λοιπόν στα προαύλεια της 
Ελληνιστικής Εποχής. 

 



Στην Παράλληλη Σειρά των Σεμιναρίων θα έχουμε επίσης μια 
κλιμάκωση.  

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου θα παρακολουθήσουμε και 
ερμηνεύσουμε την αρχαιοελληνική αντίληψη και στάση προς 
την γυναίκα, όπως εκφράζεται στην πρώιμη λυρική ποίηση. 

Στις 15 Ιουλίου, εν αντιστίξει, το προσκήνιο του φωτισμού θα 
καταλάβει ο Ελληνικός Έρως, στην φυσιολογία, 
κοινωνιολογία, ιδεολογία και θρησκειολογία του.  

Και εν τέλει την Δευτέρα 22 Ιουλίου, πανσέληνο, και ενώ ο 
ανίκητος Ήλιος μπαίνει στον Λέοντα, θα τελέσουμε, σε ειδική 
εκδρομή μας, την υμνολογία της φιλοσοφικής επιστήμης που 
έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα: θα συνοψίσουμε παιανίζοντες την 
θεολογία της τριάδας Φάνης – Ήλιος – Απόλλων και της 
δυάδας Διόνυσος – Απόλλων, ως ουσιωδώς χαρακτηριστικής 
θεολογίας του κλασσικού Ελληνισμού. 

Την κατάληξη της όλης φετινής περιόδου θα συνεορτάσουμε 
συμποσιαζόμενοι την Παρασκευή 26 Ιουλίου, ειδική επετειακή 
ημερομηνία. 

Ταύτα και τοιαύτα. Θα στέλνω σχετικές ενημερώσεις κατά 
διαδοχήν. 

 

Το δ’ ευ νικάτω. 

                  


