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ΙΙ. Αύγουστος 
Συνοπτικό Πρόγραμμα 

 

 

 

Α. Παρασκευή 11 ή Σάββατο 12 – Κυριακή 13 Αυγούστου 

 Επίδαυρος 
 

 Σάββατο, 12 

                            Με αφορμή την παράσταση των «Περσών» του Αισχύλου στο 

                                 Αρχαίο Θέατρο της Επιδαυρου από το Κρατικό Θέατρο Κύπρου 

                                  που θα παρακολουθήσουμε, θα συζητήσουμε για την 

                                  γέννηση της τραγωδίας στην Αττική και το Αισχύλειο ύψος.  

                                  Η εμφάνιση του δράματος τον 6ο αιώνα π.Χ. εντάσσεται στο 

                                  πλαίσιο ανάδυσης φαινομένων τότε διαφοροποίησης του 

                                   Δωρικού άξονα, εμπνεόμενων πάντως από Δωρικό έρωτα. 

                                   (Τυραννία, χρήμα και χρηματική οικονομία και Ιωνική 

                                    πολυτέλεια, φιλοσοφία, Διονυσιασμός και Ορφική 

                                    αναμόρφωση των Μυστηρίων, Ιωνική μαλακότητα στην 

                                   πλαστική και κομψότητα στην αρχιτεκτονική). 

                                   Θα συγκρίνω την τραγική μεγαλοπρέπεια του Αισχύλου προς 

                                   την αποκορύφωση του Δωρικού λυρικού μέλους στον Πίνδαρο 

                                 (και τον Βακχυλίδη), θα συνεντάξω δε αμφότερα και με το 

                                  Αυστηρό ύφος της Πλαστικής στην ενιαία κατανόηση 

                                  των φαινομένων που αρχίζουν την κλασσική 

                                  δημιουργία του Χρυσού Αιώνα. Θα μιλήσω για την μεγάλη 

                                  Μεταμόρφωση της Μορφής στις αρχές του Αιώνα και την 

                                   σχέση της προς τους Περσικούς Πολέμους. Που μας φέρνει 

                                     ακριβώς στην θεματική της προκειμένης τραγωδίας και στην 

                                  μορφολογία της. Θα αναλύσω την τριλογία στην οποία ανήκε 

                                 καθώς ο Αισχύλος δούλευε επίμονα τριλογικά στο έργο του. 



 

  

        

Β.  Πέμπτη 17 – Σάββατο 19 Αυγούστου 

 (Κυπαρισσία) 

       Αρχαία Τριφυλία: Τοπογραφία – Πληθυσμοί – 

                     Θρησκευτικότητα και πολιτισμική Ταυτότητα 

 
                                    Επιτόπιες έρευνες και αυτοψίες. 

 

  

 

 

 

Γ. Τρίτη 22 – Κυριακή 27 Αυγούστου 

          Αρχαία Ολυμπία     
  

                                      Η έρευνά μου εδώ εστιάζεται σε δύο άξονες. 

                                       1/  Ο Κούρος της Φιγαλείας και η αρχή της μνημειακής 

                                                                                                  Πλαστικής 

                                       2/  Ο γλυπτικός διάκοσμος του ναού του Διός και η μεγάλη 

                                              Μεταμόρφωση της Μορφής στο πρώτο ήμισυ του 5ου π.Χ. 

                                           Αιώνα. (Η γένεση και το νόημα του Αυστηρού Ρυθμού). 

                                            

                                         [Προκαταρκτικές μελέτες για τις δυο αυτές διαρθρωτικές 

                                        θεματικές ευρίσκονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου]. 

 

                                         Σάββατο και Κυριακή θα οργανωθούν ειδικά σεμινάρια 

                                         και περιηγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο και τα Μουσεία. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δ.   Παρασκευή 1- Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 

                  Σπάρτη 

            

                                       
Προαναγγελία Ομιλίας, Συμποσίου και Αρχαιολογικών περιηγήσεων 

                                                                       για τα Κάρνεια. 

 

 

 

 

 

 

[Το παρόν παρέχει γενικό προσανατολισμό. Λεπτομερέστερο 

 Πρόγραμμα θα ακολουθήσει εν καιρώ].     
 

                                          
 


