
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

       ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ 

 

                        ΚΥΚΛΟΣ ΚΘ’ 

                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 - 2016 

  

  

         Η Ταυτότητα του Ελληνισμού 

              στην Ιστορία (c. 1104 – 404 π.Χ.)  

                                     Ή  

                   η Αιωνιότητα στον Χρόνο 

                (Παραλλαγές στο «Γνώθι σαυτόν») 

                        

                      ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  29ο 

                        Πέμπτη  30 Ιουνίου 2016 

                                                             

1/   Σημειώσεις                                                                                         

2/   Το Σεμινάριο 

 

 

 



 

                       ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

 

 

Ι 

Δεν στέλνω Κείμενο Εργασίας αυτήν την φορά (ούτε καν ακόμη την 

δέουσα Θριαμβολογία για το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις ιστορικές συνέπειές του) διότι τελειώνω μια νέα 

μελέτη για την Πελασγική Παρρασία και τον ναό του Επικουρίου 

Απόλλωνος στο Κωτίλιον όρος, που θα δημοσιευθεί λίαν προσεχώς στον 

υπό έκδοση νέο τόμο της Τριφυλιακής Εστίας. Η πραγματεία θα 

αποτελέσει την οδηγό μελωδία κατά την χωρολογική μας συνάντηση το 

τέλος του Ιουλίου στην Παρρασία και την χώρα των Καυκόνων, στην ζώνη 

από Λυκαίου δια Φιγαλείας στην Κυπαρισσία. 

Ας συνεννοηθούμε με όσους θέλουν να συμμετάσχουν ήδη από τώρα. Θα 

είναι ένα μείζων γεγονός, η φυσική συνέχεια του θαύματος της Σπάρτης.  

 

 

 

ΙΙ 

Προγραμματίζω για ένα Σαββατοκύριακο εκ-δρομή στα φοβερά Ύδατα 

της Στυγός με διαμονή στην Ζαρούχλα. Οι ενδιαφερόμενοι να μου το 

πούν ώστε την Πέμπτη να κανονίσουμε πότε βολεύει καλύτερα όλους.   

 

 

 



 

 

                         ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

 

Ουσιώνοντας το Δωρικό Ευαγγέλιο του Κάλλους μεταβαίνουμε εν χαρά 

της ύπαρξης από εορτής του βίου εις εορτήν. Εορτάζουμε το Είναι και την 

αιωνιότητα – εντελέχεια, πλησμονή, νεότητα, μειδίαμα, ιερό παιχνίδι. 

Ιδίως αυτόν τον καιρό από βιωθείσης Σπάρτης και Ταϋγέτου εις 

προσδωκόμενο Απόλλωνα Επικούριο.  

Κατάλληλο για αυτήν την εορταστική Πέμπτη, 30 Ιουνίου, όπου θα 

συναχθούμε στις 8.30 το βράδυ, των Αγίων (πάλι) Αποστόλων του θείου 

τώρα, το θέμα του Προγράμματος: 

                     

                       Ναός του Διός στην Ολυμπία – Παρθενών –          

                                 Ναός Επικουρίου Απόλλωνος 

 

 

                          *** 
 

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν ανάλυση και συζήτηση. Στόχος 

είναι να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα δίωρο, αρχίζοντας πια 

νωρίτερα, ει δυνατόν ακριβώς στις 8.30. 

 

Πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου  

Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α’, 2ος όροφος. 

 

 


