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Από τα Υακίνθια στις Γυμνοπαιδιές. 

Και από τον Θέρμο της Αιτωλίας στην Παρρασία της Αρκαδίας και 

εκείθεν στην Λακεδαίμονα, τελούντες και τελούμενοι τα Φοιβαία όργια 

του Υπερτελεάτα Κούρου, εις αναζήτηση και βίωση της αυθεντικής 

εμπειρίας του Ελληνισμού και κατανόηση των φανερώσεών της. 

Στον δεύτερο θερινό μήνα του Σπαρτιατικού ημερολογίου, αντίστοιχο του 

Αττικού Μεταγειτνιώνος (~ τέλος Ιουλίου – τέλος Αυγούστου) εορτάζοντο 

οι Γυμνοπαιδιές, “ἑορτὴ δὲ εἴ τις ἄλλη καὶ αἱ γυμνοπαιδίαι διὰ σπουδῆς 

Λακεδαιμονίοις εἰσίν…” (Παυσανίας ΙΙΙ, 11, 9). 

Οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες σημαδευόντουσαν από τις τρεις μεγάλες και 

πολυήμερες γιορτές του Απόλλωνα, Υακίνθια – Γυμνοπαιδιές – Κάρνεια. 

Με λόγο, αυτοψία τόπου και συμπόσιο συνεορτάζουμε και εμείς την 

αιωνιότητα του κάλλους. 

Με την ευκαιρία θα μιλήσω για τον Σπαρτιατικό τρόπο βίου, τον 

καθημερινό και τον εορταστικό, και για την σχέση του προς το 

Δωρικό αξονικό βίωμα και τις μορφές υψηλού πολιτισμού που αυτό 

παρήγαγε και επέβαλε.  

Επαναλαμβάνω εδώ το συνοπτικό Πρόγραμμα των Γυμνοπαιδικών 

εκδηλώσεων, από τις δράσεις του Ιουλίου («Χωρολογικές και 

Αρχαιολογικές Έρευνες και Συναντήσεις, Θέρος 2017, Ι, Ιούλιος»). 
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                    Παρασκευή 28 – Κυριακή 30 Ιουλίου 

                                               Σπάρτη     
  

         Παρασκευή, 28 

 8.30 μ.μ. Ομιλία με θέμα: 

    «Τι και Πώς Εόρταζε η Σπάρτη: η Περίπτωση των  

    Γυμνοπαιδιών» 

                                    [Δείτε τις μελέτες μου:  

                                    1/ «Λακεδαίμων Εορτάζουσα ΙΙ: Γυμνοπαιδιαί», 

                                    2/ «Γυμνοπαιδιαί και οι Ορειχάλκινοι «Θυρεατικοί» 

                                                      Παίδες (Ομάδα Αγαλματίων Β)», και 

                                    3/  «Οι Θυρεατικοί Στέφανοι και ο Απόλλων-Ζευς του 

                                            Ugento. Μορφολογία και Συμβολισμός»]. 

                                 Η εκδήλωση θα γίνει στην Αίθουσα του Εμπορικού 

                                     Συλλόγου Σπάρτης, Ηλ. Γκορτσολόγου 97.    

                                                                                                              

 

  

        Σαββάτο, 29 
 11.30 π.μ.        Ο «Χορός» των Γυμνοπαιδιών στην Αγορά της 

                                  Σπάρτης: 

    Αυτοψία στον Χώρο. Κάθοδος στο μέρος παρά τον 

                                 Ευρώτα όπου ελάμβαναν χώρα αρχικά οι Απέλλες 

                                    («μεταξύ Βαβύκας τε και Κνακιώνος»). Και από εκεί 

                                 μετάβαση στον παρακείμενο ναό του Λυκούργου, 

                                  του Απολλώνειου θεσμοφόρου Δωρικού «Κόσμου». 

                                   Θα συναντηθούμε στην είσοδο του αρχαιολογικού 

                                   χώρου της Ακρόπολης της Σπάρτης.  

                               

                                    [Η σχεδιαζόμενη μουσική εκδήλωση θα 

                                    πραγματοποιηθεί προσεχώς καθώς δεν υπήρξε 

                                     επαρκής χρόνος για την προετοιμασία της.  

                                     Συνίσταται σε εκτέλεση έργων για πιάνο 

        του Eric Satie με πυρήνα τις Gymnopédies του. 

                                    Πρόγραμμα και πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί και 

                                    τελεσφορήσει η ιδέα].    

  

        9.30 μ.μ.  Αρχαιοελληνικό Συμπόσιο 

                                     (με αρχαίες συνταγές και αρχαιοπρεπή συμποτικά 



4 

 

                                      θέματα συζήτησης – όπως στο συμπόσιο για τα 

                                      Υακίνθια λίγες εβδομάδες πριν – δείτε τον Επίλογο 

                                      που έστειλα για εκείνη την εορτή) 

                                     Ταβέρνα «Κτήμα Σκρέκα», Πικουλιάνικα. Σεφ 

                                      Δημήτρης Σκρέκας.   

 

 Κυριακή, 30 
 11.30 π.μ. Γύθειο – Λας 

                          Τοπογραφικά, ιστορικά, θρησκειολογικά, αρχαιολογικά. 

                                    Κατακλείδα:  προσφυγή στα νερά του όρμου του 

                                  Σκουταριού. 

                               Αναχώρηση από την έξοδο της πόλης στην γέφυρα της 

                                Τίασας ( ρέμα της Μαγούλας, Μαγουλίτσα). 

 

 

 

 

                                             

                                            ΙΙ 
 

 

Το καταληκτικό σεμινάριο της Πάτρας αναβάλλεται από αυτήν την 

Πέμπτη για την επόμενη, 3 Αυγούστου. Το θέμα θα είναι το διεγερτικό 

προανηγγελμένο:  

  

                            Οι Περσικοί Πόλεμοι ως Παιδιά 

                    (Η Ανεξαρτησία της Πνοής Αιωνιότητας  

                         από τα Συμβεβηκότα του Χρόνου)  
 

 

Θα στείλω σχετική ειδοποίηση μαζύ με το Πρόγραμμα των δράσεων του 

Αυγούστου. 

 

        

 

 

       

 


