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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  

       ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

                 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Λ. ΠΙΕΡΡΗΣ 

                        ΚΥΚΛΟΣ Λ’ 

                           ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 - 2017 

  

       1/         ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 

            Ολιστική Ιστορία του Ελληνισμού 

(Από την Κάθοδο των Δωριέων μέχρι τους Περσικούς Πολέμους) 

                                        Ή  

                    η Αιωνιότητα στον Χρόνο 

                             Σεμινάριο 16ο  

                               Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 

  

2/    ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  

Περιφερειακή Πολιτική, Τουρισμός και Μ.Μ.Ε. 

                                     με θέμα: 

         Πολιτιστική Πολιτική για μια Ιδιαίτερη Περίπτωση: 

                                   Σπάρτη – Λακεδαίμων 

                             Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 



 

 

Ι/  

 

Τόσο η σκοτεινή χθόνια Μήτρα όπου βυσσοδομούνται τα μυστήρια 

της ζωής στο γίγνεσθαι και του θανάτου στον χρόνο, 

όσο και το αιθέριο χάος του Ουρανού απ’ όπου εκπορεύονται οι 

ακατάσχετες εκρήξεις βίας της υπερβατικής Ισχύος,  

είναι θεμελιωδώς άμορφες αρχές, πραγματικότητες δυναμερούς 

ασχήμιας. 

Σύμβολά τους οι τερατώδεις φύσεις και προσεπίμεικτες (Σφίγγα, Χίμαιρα, 

Μέδουσα, Γοργόνες, Πύθων, Ερινύες – η Μέλαινα Δήμητρα και η 

Ευρυνόμη και η ακολουθία του Διονύσου και αυτός ο Άξιος Ταύρος των 

Δελφών και της Ήλιδας και η φρίκη του ξοάνου της Αρτέμιδος Ορθίας και 

των παραμορφωμένων προσωπείων της. 

Για τιε θρησκευτικότητες της Χθόνιας Γονιμότητας καθώς και της 

Ουράνιας Κυριότητας, Κοσμική Τάξη είναι η Δαιμονική Μοίρα της 

Γένεσης.  

Είδαμε στις (παραστατικές) τέχνες τις δυο προηγούμενες Πέμπτες πως η 

Απολλώνια θρησκευτικότητα μορφοποιεί δια της νέας Αρχής του 

Κάλλους, δια του εναργούς θαύματος της τελειότητας, αυτήν την ίδια την 

δαιμονική τάξη του Κόσμου. 

Θα παρακολουθήσουμε αυτήν την Πέμπτη (30 Μαρτίου στις 8.30 το 

βράδυ) το ίδιο φαινόμενο να εκτυλίσσεται και στην ποίηση. Και θα 

μελετήσουμε και τα είδη της ποίησης από αυτήν την αποκαλυπτική, 

νοηματοδοτική άποψη. 

 

Η θεματική της συνάντησής μας δηλώνεται στον προγραμματικό τίτλο: 

                          



                          Το Μειδίαμα της Σφίγγας 

Το Έπος και η Γένεση και Πρώτη Ακμή της Λυρικής Ποίησης 

      στον 7ο αιώνα π.Χ. – Ιωνικός Ίαμβος και Δωρικό Μέλος  

 

                       *** 

\ 

Οι Συναντήσεις των Πατρών γίνονται κάθε Πέμπτη πλην 

εορταστικών περιόδων, κατά το πρόγραμμα, στις 8.30 το βράδυ. Χώρος 

είναι η Αίθουσα Διαλέξεων του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης (2ος όροφος) 

στην Πλατεία Γεωργίου Α’. 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 

 

 

 

ΙΙ/  

 

Στην διεπιστημονική διημερίδα που διοργανώνεται στην Σπάρτη 30 και 31 

Μαρτίου με γενικό τίτλο 

                     

                  «Περιφερειακή Πολιτική, Τουρισμός και Μ.Μ.Ε.», 

 

θα μιλήσω την Παρασκευή, 31 Μαρτίου στις 13:40 το μεσημέρι με θέμα: 



 

              Πολιτιστική Πολιτική για μια Ιδιαίτερη Περίπτωση:  

                                       Σπάρτη-Λακεδαίμων 

 

 

Ξεκινώντας από την απόλυτη ιδιαιτερότητα της Σπάρτης και της 

Λακεδαίμονος στον πολιτισμό και την ιστορία (σε όλες τις φάσεις 

Λελεγική, Αχαϊκή («Μυκηναϊκή»), Αρχαία Ελληνική, Βυζαντινή, 

Οθωμανική, Νεώτερη), και σε αρμονία προς την φυσική και πολιτισμική  

τοπολογία της περιοχής και την γεωγραφική φυσιογνωμία της Λακωνίας, 

θα εξηγήσω τις αρμόζουσες αρχές συνολικής στρατηγικής ανάπτυξης με 

άξονα μια ειδικά σχεδιασμένη πολιτιστική πολιτική, και θα παρουσιάσω 

ένα συγκεκριμένο πλάνο συναρτημένης δράσης για την Σπάρτη, την 

αμεσώτερη περιοχή της (από Σελλασίας και Πελλάνας μέχρι Φάριδος και 

Βρυσεών) και όλη την Λακωνία (Ταύγετος-Μάνη και Πάρνων-

Μονεμβασία[-Τσακωνία]). 

 

Χώρος του Συνεδρίου είναι η Αίθουσα στο Διοικητήριο. 

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.   

 

           

                           


