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Και αυτήν την Πέμπτη 13 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ συναντιόμαστε 

στον πατρινό Κύκλο σεμιναρίων για να παρακολουθήσουμε την 

επανακατάφαση του Δωρικού μέσα από τα νέα φαινόμενα που η Ιωνική 

(και Πελασγική) ύλη του Ελληνισμού απεγέννησε εμ-πνεόμενη μεν και 

σπερματούμενη από τον έρωτα του Απόλλωνα, τρέφοντας όμως την 

γέννα με αίμα χθονιότητας, της Γης Μητρός (Δή-μητρος). 

Είδαμε ότι η Ορφική αναβίωση των Μυστηρίων της Χθονιότητας κατά τον 

6ο αιώνα π.Χ. εξ αρχής ενείχε κίνηση προς την Απολλώνια ουσία αφ’ ενός 

μεν δια της εμφατικής εισαγωγής στα κατ’ εξοχήν γυναικεία μυστήρια 

Μητρός-Κόρης του Διονύσου (και Ιάκχου), αφ’ ετέρου δε με την 

κοσμογονική και θεογονική δόμηση του λόγου της σωτηρίας (όπως 

αντίστοιχα και mutatis mutandis συνέβη με την δογματική θεολογία της 

Ορθοδοξίας κατά την οικοδόμηση του εν Χριστώ σωτηρίου), τρίτον δε και 

τελικό με την καίρια έμφαση στην φανερωτική αρχή του Φάνητος. 

Θα αναλύσουμε τώρα την παράλληλη διαδικασία στην άλλη μεγάλη 

γέννα του Ιωνικού τον 6ο αιώνα π.Χ., την ανάδυση της φιλοσοφίας. Θα 

εξηγήσουμε την αρχική τροποποίηση από το αυθεντικό Δωρικό, η οποία 

είχε αρχίσει με το φαινόμενο των Σοφών ως ψευδο-μόρφωση (Spengler) 

του Δωρικού, και θα προχωρήσω στην ανάλυση του τρόπου 

επανυπερίσχυσης της Μορφής επί των γονίμων χύσεων της ύλης στο ίδιο 

το πεδίο της φιλοσοφίας. 

Η θεματική υποβάλλεται από τον προγραμματισμένο τίτλο: 

 

             Αφομοίωση της Φιλοσοφίας από το Δωρικό: 

                          Ηράκλειτος και Παρμενίδης 

 

                               *** 



 

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 και συμμετοχή είναι ελεύθερη. 

 

      

                               *** 

 

Το Πρόγραμμα των χωρολογικών και αρχαιολογικών 

δράσεων του Ιουλίου αποστέλλεται σε χωριστό κείμενο. 

 

 


