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Εναρκτήριες Ομιλίες των δύο Σειρών: 

 

 

Πάτρα, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, 8.30 μ.μ. 

Σπάρτη, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου, 8 μ.μ. 
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  ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

 

 

Αυτή την εβδομάδα αρχίζουν δυο νέοι συνηρτημένοι Κύκλοι 

Σεμιναρίων, ο κανονικός στην Πάτρα την Πέμπτη, και ένας παράλληλος 

ειδικός στη Σπάρτη την Παρασκευή, βράδια και οι δυο, εβδομαδιαίος ο 

Αχαϊκός, δεκαπενθημερικός ο Λακεδαιμόνιος. 

Σκοπός των αναζητήσεών μας πάντα ο ίδιος. Μεταφυσικά 

εκπεφρασμένος είναι η ταύτιση προς το Είναι. Πολιτισμικά θεωρούμενος 

είναι η κατανόηση του Ελληνισμού. Υπαρξιακά βιούμενος είναι το “Γνώθι 

σαυτόν” μας. 

 

Ι.                    ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 

 

      ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

Από την Κάθοδο των Δωριέων μέχρι τους Περσικούς Πολέμους) 

                                    ή 

                   η Αιωνιότητα στον Χρόνο 

 

Στην Πάτρα θα καινοτομήσουμε μια “Ολιστική” ιστορία του 

Ελληνισμού από της Δωρικής Καθόδου μέχρι των Περσικών Πολέμων. 

“Ολιστική” γιατί θα παρακολουθούμε την ύφανση του γίγνεσθαι της 

ανθρώπινης παρουσίας στον χρόνο (τότε) και στον χώρο (εδώ) σε δυο 

πλοκές συνοχής:  

μια εξελικτική, που θα συνέχει οργανικά το πρότερον και το 

ύστερον των ιστορικών γεγονότων στην αλληλουχία σπόρου-δένδρου, όχι 
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στη μηχανιστική χρονολογική διαδοχή προηγούμενου προς επόμενο με 

εξωτερική και επίπλαστη φαντασίωση συνάφειας·  

και μια μορφολογική, η οποία θα αναδεικνύει την ταυτότητα 

μερών προς όλο, μεταξύ όλων των πεδίων της ανθρώπινης ύπαρξης 

(πολιτική ιστορία, τρόπος βίου, εξωτερικές δράσεις, υψηλός πολιτισμός 

γραμμάτων και τεχνών, θρησκευτικότητα) στην ενότητα της ανθρώπινης 

φύσης.  

(Π.χ. τι συγκεκριμένα συνδέει σε μια χρονική συνέχεια την 

Γεωμετρική τέχνη, την Αρχαϊκή στα διάφορα είδη της και τον Αυστηρό 

ρυθμό; Και πάλι, στην άλλη διάσταση, τι συγκεκριμένα συνδέει σε μια 

χρονική συμπαρουσία τους Κούρους, τις πολιτικές εξελίξεις της Αρχαϊκής 

εποχής, τα διάφορα είδη της Λυρικής ποίησης τότε, την γένεση της 

Φιλοσοφίας και την επινόηση του Χρήματος;)       

Οι δυο πλοκές, η διαχρονική και η συγχρονική, συνδέονται 

άρρηκτα μεταξύ τους γιατί ο Χρόνος υφίσταται μόνο για να 

επιτυγχάνεται το τέλος της ουσίας του όντος, είναι το πλαίσιο για να 

μπορεί να “κινηθεί” το κάθε πράγμα προς την τελειότητά του. Ο 

Χρόνος δεν είναι ουδέτερη αρχή και μέτρο μεταβολών, αλλά 

προσεσημασμένη οδός τελείωσης με ωρισμένη κατεύθυνση και φορά. Το 

άνυσμα του χρόνου δεν δείχνει προς ένα αδιάφορο μέλλον, αλλά άγει 

προς ορισμένο “τέλος”. Μέλλον είναι απλά το ατέλεστο. Το δε 

τετελεσμένο, δεν είναι παρελθόν, αλλά ες αεί. Το Είναι δεν γεννάται, 

δεν μεταβάλλεται και δεν φθείρεται. Είναι τέλειο και άρα αιώνιο. Και έτσι 

μόλις επιτυγχάνεται η οικεία τελειότητα του όντος, τούτο αίρεται υπέρ 

τον χρόνο εις αιωνιότητα. Άλλως λεγόμενο, το ον μετέχει της 

αιωνιότητας δια του κάλλους του. Γιατί με το κάλλος της τελειότητάς 

του το ον Είναι πραγματικά. Και η μόνη σωτηρία είναι η τελειότητα. 
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Μετά την Εισαγωγή, η ειδική θεματική της πρώτης μας 

συνάντησης είναι: 

 

Η Κάθοδος των Δωριέων: Αρχή του Ελληνισμού      

 

 

                 ΙΙ.   ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

Η ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΙ Η ΔΩΡΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

                   (Από της Καθόδου των Δωριέων 

                μέχρι τις Αρχές του 6ου Αιώνα π.Χ.) 

 

 

Στην Σπάρτη θα σπουδάσουμε το φαινόμενο Σπάρτη.  

Η Σπάρτη ήταν ο καταλληλότερος τόπος για την αποκάλυψη 

του νοήματος της ιστορίας.  

Οι φανερώσεις του Είναι έχουν τόπο όπως και χρόνο. Υπάρχουν 

άγιοι τόποι. Θα μελετήσουμε τον καθοριστικό και θεμελιώδη ρόλο της 

Σπάρτης στη διαμόρφωση του κλασσικού Ελληνισμού. Το Δωρικό 

υπαρξιακό βίωμα βρήκε εκεί το κατάλληλο έδαφος για να πιάσει δυνατές 

ρίζες και να αναπτυχθεί. Θα ερευνήσουμε τις διαδικασίες με τις οποίες 

δημιούργησε τις μορφές που ορίζουν τον Ελληνισμό και άρα την 

παγκόσμια ιστορία.  

Γιατί αν το Κλασσικό αποτελεί το σημείο αναφοράς της 

ανθρώπινης εξέλιξης, αν το πριν και το μετά νοηματοδοτούνται από 

τη (θετική ή αρνητική) σχέση τους προς το Ελληνικό “θαύμα”· και αν 

ο Ελληνισμός προέρχεται από το Δωρικό πνεύμα και τη συναρπαγή 

των άλλων στοιχείων του Ελλαδικού χώρου από αυτό – από τη 
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Δωρική πνοή και την των λοιπών αναπνοή· τότε η αρχή των 

πολιτισμικών συντεταγμένων του ιστορικού χωροχρόνου ευρίσκεται 

στην καθαροΔωρική Σπάρτη μετά την Κάθοδο των Δωριέων. 

Θα κατανοήσουμε την Ελληνική Κοσμογονία στον τόπο όπου 

συνέβη. Από την ίδρυση της Δωρικής Σπάρτης (το 1070/1069 π.Χ. κατά τον 

Έφορο) θα παρακολουθήσουμε τη Δημιουργία του Ελληνικού “Κόσμου” 

μέχρι το σημείο της Μεγάλης Ακμής (7ος αιώνας π.Χ.) και την 

επακολουθήσασα Μεγάλη Τροπή (αρχές του 6ου αιώνα). 

Μετά την Εισαγωγή, η ωρισμένη θεματική του πρώτου μας 

σεμιναρίου είναι: 

 

          Λακωνία: Γεωγραφία και Εθνογραφία 

            Το Πελασγικό Υπόστρωμα: Λέλεγες 

                       Η Λεγεοκαρική Τριάς  

 

                     *** 

 

Στα εισαγωγικά των δυο εναρκτήριων συναντήσεων θα εξηγήσω 

επίσης τους λόγους των περιοδοποιήσεων που έκανα: από την Κάθοδο 

των Δωριέων μέχρι τους Περσικούς Πολέμους για την Πατραϊκή Σειρά, 

από το αυτό αρχικό ορόσημο μέχρι γύρω το 600 π.Χ. για τη Σπαρτιατική. 
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[Για τις Συναντήσεις της Σπάρτης δείτε τα επιγραμματικά 

Προλογικά στο επισυναπτόμενο Πρόγραμμα. 

 

Corpus αναλυτικών μελετών επί των σχετικών θεμάτων ευρίσκεται 

στον ιστότοπο του Ινστιτούτου, Τμήμα Reseach Projects, κατηγορίες 

Δωρικές Μελέτες 

Ολύμπιες Μελέτες 

Απόλλων Επικούριος στις Βάσσες 

Μορφολογικές Έρευνες – Classical Theory of Form]. 

 

* * * 

 

 

 

 

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’. 

Ειδικά η εναρκτήρια αυτήν την Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου, λόγω της 

ημέρας, θα πραγματοποιηθεί στο Βιβλιοπωλείο του Λεωνίδα 

Πανόπουλου, ANIMA LIBRI,  Κολοκοτρώνη  36, αριστερά τω 

κατερχομένω. 

 

Οι Συναντήσεις της Σπάρτης θα πραγματοποιούνται ανά 

δεκαπενθήμερο, Παρασκευές βράδυ στις 8.00 πλην εορταστικών 

περιόδων, κατά το Πρόγραμμα. Τόπος η Αίθουσα Διαλέξεων της 
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Πνευματικής Εστίας, Λυκούργου 82, απέναντι από το Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Τυχόν αλλαγή του τόπου για λόγους συμβεβηκότων θα 

αναγγέλλεται κατά περίσταση εγκαίρως. 

 

 

            Επισυνάπτονται: 

1/   Το Πρόγραμμα των Συναντήσεων της Πάτρας 

2/    Προλογικά και το Πρόγραμμα των Συναντήσεων της Σπάρτης 

3/  Η Πρόσκληση για την εναρκτήριο ομιλία των Συναντήσεων της 

Σπάρτης 

   

 

 

 


