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Ι

Β’ Χωρολογική Επίσκεψη

Η χωρολογική μας εκδρομή (1 – 4 Μαΐου) στην ΒΑ Αττική (Επακρία και
Διακρία) επί και πέραν της ορογραμμής Πεντέλης – Ανατολικής
Πάρνηθος) είχε εξαιρετική επιτυχία. Επιβεβαίωσε δε και στην προκειμένη
περίπτωση την στενή αντιστοιχία δομών χώρου και πολιτισμού που η
θεωρία μου αξιώνει σύμφωνα με την αρχή της εντοπιότητας του
πνεύματος. Μελετήσαμε βιώνοντας την τοπική ιδιαιτερότητα
ευρύτερης

περιοχής

του

Μαραθώνα,

την

δε

ανάλυση

και

της
τα

συμπεράσματα των ερευνών και των σεμιναρίων μας επί τόπου εκεί κατά
το πρόγραμμα που είχα κυκλοφορήσει, θα παρουσιάσω εν ευθέτω καιρώ.
Προς το παρόν θα επανέλθω προσεχώς στην σειρά των εργασιών για την
Πελασγική Λυκαία και τον Απόλλωνα Επικούριο στις Βάσσες, εν όψει και
της επικείμενης (6 – 9 Ιουνίου) δεύτερης επίσκεψής μας στον χώρο αυτήν
την περίοδο.

***

ΙΙ
Το Σεμινάριο
Την Πέμπτη 8 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ συνεχίζουμε μετά την
εορταστική διακοπή τον βασικό κύκλο των σεμιναρίων μας εισερχόμενοι
στο τρίτο μέρος της φετινής περιόδου που αφορά στην Υστεροκλασσική
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Εποχή του 4ου αιώνα π. Χ. , μεταβατική φάση από τον Υψηλό Κλασσικισμό
στην Ελληνιστική Εποχή. Θα αρχίσουμε με την γενική τοποθέτηση του
χαρακτήρα της περιόδου από την ήττα της Αθηναϊκής Αρχής και το τέλος
της Ηγεμονίας (404 π.Χ.) μέχρι την Μάχη της Χαιρωνείας και την
ανατροπή του συστήματος ισχύος των Ελληνικών πόλεων (338) και πάρα
κάτω μέχρι την Μακεδονική κυριαρχία, την εκστρατεία και τις
κατακτήσεις και την παγκόσμιο αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου (334 –
323).
Τίτλος της θεματικής μας έχει αναγγελθεί:

Το Υπαρξιακό Πρόβλημα του 4ου Αιώνα:
Πήγε Κάτι Σοβαρά Λάθος στο Θαύμα του Χρυσού Αιώνα;
(Η Παρακμή Ψάχνει τις Σκιές της Ακμής).

***

ΙΙΙ
Στην Ελλάδα ζούμε αποκαλυπτικές στιγμές. Συμπληρωματικά λοιπόν
προς το κύριο θέμα μας, και επέκεινα της δέουσας καταλυτικής κριτικής,
θα ασχοληθούμε επικαιρικά εξ αιωνιότητος με την ριζική και τελική λύση
του ΝεοΕλληνικού Ζητήματος, θα διαγνώσουμε την μόνη οδό σωτηρίας
για την χώρα και την κοινωνία. Θα μεταβούμε από τη προφανή άρνηση
στην προφανέστερη, ει και αποκρυπτόμενη, ολοσχερή θέση. Θα δούμε ότι
τόσο θεωρητικά όσο και ιστορικά μία και μοναδική είναι η λύση των
εξισώσεων της πορείας του ΝεοΕλληνισμού τώρα.
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***

ΙV
Στις 10 Μαΐου θα δώσω για το «Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και
Σταδιοδρομίας» (Σειρά Business Days) ένα σεμινάριο στο Συνεδριακό
Κέντρο της Μήλου με θέμα:

Η Υπόθεση των Μηλίων στον Θουκυδίδη:
Ηγεμονική Στρατηγική, Οικονομία και Πολιτισμός
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας
κατά το Δεύτερο Ήμισυ του Χρυσού Αιώνα.

