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Ι. 

 

Ολοκληρώνουμε την περίοδο του Κύκλου 2016-2017 αυτήν την Πέμπτη 3 

Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ με ένα νοητικό πείραμα. Θα εφαρμόσω 

την θεωρία της εορταστικής παιδιάς της αιωνιότητας στο πιο σοβαρό 

γεγονός και την επικινδυνώτερη απειλή κατά του Ελληνικού συστήματος 

στον ιστορικό χρόνο. Τι λέει και τι κάνει, τι χρησμοδοτεί ο Πρωθήβης 

Άναξ του Κάλλους, κύριος αυτός των μυστικών της Μοίρας και γνώστης 

των πάντων, κοινωνός ακόμη των μύχιων βουλών των θεών, σε αυτήν την 

καίρια περίσταση; 

Να λοιπόν η θεματική κατακλείδα της ολιστικής θεώρησης του 

Ελληνισμού από Δωρικής Καθόδου μέχρι των Μηδικών: 

   

                            Οι Περσικοί Πόλεμοι ως Παιδιά 

(Η Ανεξαρτησία της Πνοής Αιωνιότητας από τα Συμβεβηκότα 

του Χρόνου) 

 

Και ιδού σημείον επίκαιρον. 

Λίγες μέρες πριν, στις 30 Ιουλίου εφέτος καθ’ ημάς, συνέβη η Μάχη της 

Χαιρωνείας, 7η Μεταγειτνιώνος μεν (του 338 π.Χ.) κατά το Αττικό 

ημερολόγιο, Πανήμου δε κατά το Βοιωτικόν. Τέσσερις ημέρες μετά, σαν 

στις 3 επομένως Αυγούστου τώρα, ο Ισοκράτης ετελεύτα “ἐξαγαγὼν αὑτὸν 

τοῦ βίου τετράσιν ἡμέραις”, όταν έμαθε για την συμφορά της Χαιρώνειας.  

[Πλούταρχος, Κάμιλλος, 19, 8. Διονύσιος Αλικαρνασεύς, Βίοι των Δέκα 

Ρητόρων, 837Ε. Λουκιανός, περί Μακροβίων, 23]. 



Με την ήττα της Χαιρώνειας κλείνει η μεγάλη εποχή που άρχισε με την 

Κάθοδο των Δωριέων. Θα αναφερθώ στο νόημα των γεγονότων και στους 

συμβολισμούς των συγκυριών.        

 

                                *** 

 

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. 

 

                                *** 

IΙ. 

 

Το κλείσιμο και τέλος του φετινού κύκλου των Συναντήσεων της Πάτρας 

θα εορτάσουμε με Συμπόσιο, το Σάββατο 5 Αυγούστου το βράδυ από 

τις 9, παρά τον Αχαϊκό Αχελώο (τον και Πείρο) στο κτήμα Μαρούδα 

περί τον Άνω Αλισό. 

Θα συζητήσουμε προ πάντων συμποτικά, αλλά και απολογιστικά για την 

περίοδο που τελείωσε, θα σχεδιάσουμε δε και την επόμενη. 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν ας επικοινωνήσουν μαζύ μου.     

 

 



 


