
«Παρνησιάδες δ’ ααί�ι κ�ρυ�αί
καταλαμπ�μεναι την ημερίαν
αψίδα ρ�τ�ίσι δέ��νται»

Eυριπίδης, «Iων»¹

Oι Δελ�	ί �ρίσκ	νται στη Στερεά
Eλλάδα, στ	 ν	μ� Φωκίδας. H αρ-
�αία Φωκίδα ήταν η μισή απ� την τω-
ρινή σε έκταση. Eίναι τ�π	ς κυρίως
	ρειν�ς π	υ καλύπτεται απ� την 	-
ρ	σειρά τ	υ Παρνασσ	ύ και τις δυ-
τικές διακλαδώσεις τ	υ Eλικώνα.

Στην πλαγιά της �αράδρας, ανά-
μεσα στ	ν Παρνασσ� και στην Kίρ-
�η, σ’ ένα τ	πί	 απερίγραπτης 	-
μ	ρ�ιάς �π	υ κυριαρ�	ύν 	ι ελιές
και τα κυπαρίσσια, κτίστηκε τα αρ-
�αϊκά �ρ�νια τ	 μαντεί	 των Δελ-
�ών και τ	 ιερ� τ	υ, π	υ τα απ	μει-
νάρια τ	υ υπάρ�	υν ακ�μη. Aπ	μει-
νάρια, άμεσα συνδεδεμένα ��ι μ�ν	
με την ιστ	ρία της Eλλάδας αλλά
και 	λ�κληρ	υ τ	υ τ�τε γνωστ	ύ
κ�σμ	υ.

Σύμ�ωνα με τη μυθ	λ	γία, 	ι Δελ-
�	ί πήραν τ	 �ν	μά τ	υς τ	ν 7	 π.X.
αιώνα, πιθανώς απ� τ	 δελ�ύς π	υ
σημαίνει κ	ιλιά, μήτρα, κ	ίλ	ν. O
Δελ��ς ήταν γι	ς τ	υ Π	σειδώνα,
θε	ύ των υδάτων και της μαινάδας
τ	υ Δι�νυσ	υ Θυίας, π	υ ήταν κ�ρη
τ	υ Kασταλία, απ’ �π	υ και η Kαστα-

λία πηγή. T	υς πρώτ	υς �ρησμ	ύς
έδινε η Γη, μητέρα τ	υ Π	σειδώνα.
Eκεί �ρησμ	δ	τ	ύσε η μυθική Σί-
�υλλα, μετά η Hρ	�ίλη π	υ 	ν	μά-
στηκε Πυθία απ� τ	ν Hρ�δ	τ	.

T	 κεντρικ� στ	ι�εί	 της δελ�ικής
θε	λ	γίας είναι 	 αγώνας τ	υ καλ	ύ
με τ	 κακ�, της τά&ης με την ατα&ία.
Hταν πνευματική θρησκεία με επίκε-
ντρ	 την ανθρώπινη ηθική. O Δίας -
Aπ�λλων αντιπρ	σώπευε την τά&η.
Συγκρ	ύσθηκε με τ	ν Πύθωνα και τη

Δελ�ίνη, δράκ	ντες π	υ εκπρ	σω-
π	ύσαν τα νερά, τα σύννε�α, τ	 θά-
νατ	. H νίκη της τά&ης, εί�ε σαν απ	-
τέλεσμα να γίνει 	 Aπ�λλων 	 νέ	ς
κυρίαρ�	ς τ	υ να	ύ...

Oι Δελ�	ί είναι γεμάτ	ι αρ�αί	υς
μύθ	υς. Yπάρ�ει �μως και η πραγμα-
τικ�τητα: Eκεί δημι	υργήθηκε η
πρώτη Aμ�ικτυ	νία, 	 σπ	υδαι�τε-
ρ	ς ιστ	ρικ�ς θεσμ�ς της αρ�αι�τη-
τας τ	ν 	π	ί	 π	λλ	ί πρ	σ	μ	ιά'	υν
με τ	ν σημεριν� Oργανισμ� Hνωμέ-
νων Eθνών. Hταν μια θρησκευτική έ-
νωση δώδεκα π�λεων - κρατών απ�
τη Στερεά και την Πελ	π�ννησ	, π	υ

αργ�τερα ε&ελί�θηκε σε π	λιτική.
Σκ	π�ς της Aμ�ικτυ	νίας ήταν η α-
παγ�ρευση των ε�θρ	πρα&ιών μετα-
&ύ των μελών της, ενώ 	ι απ	�άσεις
της ήταν υπ	�ρεωτικές.

O Aγγελ	ς Σικελιαν�ς αυτ� ακρι-
�ώς ήθελε να ανα�ιώσει: την εν�τη-
τα μετα&ύ των Eλλήνων, μέσα απ�
κ	ιν	ύς π	λιτισμικ	ύς δεσμ	ύς. Γι’
αυτ� τ	 λ�γ	 άλλωστε δημι	ύργησε
τις Δελ�ικές Γι	ρτές, με αναπαρα-
στάσεις αθλητικών αγώνων της αρ-
�αι�τητας, θεατρικές παραστάσεις,
μ	υσικ	ύς αγώνες.

Στ	ν ιερ� τ�π	 των Δελ�ών είναι
α�ιερωμένες 	ι «Eπτά Hμέρες»: κεί-
μενα γνωστών επιστημ�νων, ε&ετά-
'	υν τις δια�	ρετικές �άσεις της ι-
στ	ρίας τ	υς, καταγρά�	υν τα αρι-
στ	υργήματα π	υ διασώθηκαν απ�
τ	 Iερ� και τ	 Mαντεί	. Σήμερα, τ	
Eυρωπαϊκ� Π	λιτιστικ� Kέντρ	 Δελ-
�ών π	υ δημι	υργήθηκε επί των η-
μερών τ	υ Kωνσταντίν	υ Kαραμαν-
λή, επιδιώκει μέσα απ� π	λιτιστικά
και εκπαιδευτικά πρ	γράμματα να ε-
πιτελέσει ένα σημαντικ� ρ�λ	 στ	
σύγ�ρ	ν	 ευρωπαϊκ� γίγνεσθαι...

Σημείωση¹: «Kι �ι κ�ρ�ές τ�υ Παρνασσ�ύ
�ι απάτητες υπ�δέ��νται �λ�λαμπρες της
μέρας τ�ν ήλι� για �άρη των θνητών».
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E�ώ�υλλ�: Tέμεν�ς της Πρ�ναίας
Aθηνάς. T� περί�ημ� σε αρ�ιτεκτ�νι-
κή σύλληψη και τελει�τητα της εκτέλε-
σής τ�υ, κυκλικ� κτίρι�, η θ�λ�ς. Γύρω
στα 380 π.X. (�ωτ. Nίκ�ς K�κκαλιάς).

Yπεύθυν	ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ
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στην π�λιτικ�κ�ινωνική �ωή τ�υ Aρ�αί�υ Eλληνισμ�ύ
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Παράσταση Γιγαντμα�ίας απ� τ δε�ι� τμήμα της ��ρειας �ω��ρυ των Σι�νίων. Aντιμέτωπες �άλαγγες Θεών και Γιγάντων.

T	 Iερ� και τ	 Mαντεί	
Mε τ�υς �ρησμ�ύς και τ� θεσμ� της αμ
ικτυ�νίας επηρεά�ει και επεμ�αίνει ενεργητικά στα ιστ�ρικά γεγ�ν�τα

T	υ Xρήστυ Kαρύ�υ

Aρ�αι�λ�γ�υ

ΣTHN π	λυτάρα�η ιστ	ρία των Δελ-
�ών μπ	ρ	ύμε να διακρίν	με δύ	
περι�δ	υς με δια�	ρετικ� �αρα-
κτήρα:

1) Mια παλι�τερη π	υ κατε�αίνει
ώς τ	ν 4	ν αι. π.X. και

2) Mια νεώτερη απ� τ	ν 4	ν αι.
ώς την επικράτηση τ	υ Xριστιανι-
σμ	ύ.

H παλι�τερη περί	δ	ς, απ� τ	ν
8	 τ	υλά�ιστ	 αιώνα ώς τ	ν 4	ν
αι., στα �ρ�νια τ	υ Φιλίππ	υ και
τ	υ Aλε&άνδρ	υ, είναι η περί	δ	ς
της μεγάλης ακμής τ	υ Δελ�ικ	ύ
ιερ	ύ. Eίναι τα �ρ�νια �π	υ ανα-
πτύσσεται και ακμά'ει η «π�λις –
κράτ	ς» – η ιδι�τυπη δηλαδή εκεί-
νη και εντελώς ελληνική μ	ρ�ή
της π	λιτικής 	ργάνωσης, �π	υ
κάθε π�λη, μικρή ή μεγάλη, επιδιώ-
κει και πετυ�αίνει να είναι απ� κά-
θε άπ	ψη ένα τέλει	, αυτ�ν	μ	 και
αύταρκες κράτ	ς. 

Στα �ρ�νια αυτά τ	 Δελ�ικ� ιερ�
δεν είναι απλώς ένας παθητικ�ς
καθρέ�της της ελληνικής ιστ	-
ρίας, αλλά και ένας ενεργητικ�ς

συντελεστής της: δηλαδή δεν
πλ	υτί'εται μ�ν	 με τα α�ιερώμα-
τα των ισ�υρών της ημέρας, 	ύτε
περιμένει τις ιστ	ρικές περιπέτει-
ες να καθ	ρίσ	υν αυτές την τύ�η
τ	υ, αλλά επεμ�αίνει ενεργητικά
στα ιστ	ρικά γεγ	ν�τα και επηρεά-
'ει ώς ένα σημαντικ� �αθμ� την
π	ρεία τ	υς, είτε άμεσα με τ	υς
�ρησμ	ύς είτε έμμεσα με τ	 μέσ	
της Aμ�ικτυ	νίας.

H Aμ
ικτυ�νία
Hδη στ	ν 7	ν αι. εί�ε διαμ	ρ�ω-

θεί γύρω απ� τ	 ιερ� της Δήμητρας
στην Aνθήλη, κ	ντά στις Θερμ	πύ-
λες, μια Aμ�ικτυ	νία (= 	ργάνωση
των περι	ίκων λαών = Aμ�ικτυ	-
νες) της κεντρικής Eλλάδας και των
Θεσσαλών. Στις συνελεύσεις τ	υς,
απ� τ’ �ν	μα των γειτ	νικών (Θερ-
μ	πυλών 	ν	μά'	νταν –και π	λύ
αργ�τερα ακ�μη– Πυλαίαι), πρ	έ-
�	υσα θέση και την πλει	ψη�ία εί-
�αν 	ι δυνατ	ί Θεσσαλ	ί, π	υ εί�αν
�μως πάντ	τε ε�θρικές σ�έσεις με
τ	υς ν	τι	τέρ	υς Φωκείς. Oι Δελ-
�	ί ήταν Φωκείς και αυτ	ί, αλλά, ε-
νώ η π�λη τ	υς δεν εί�ε καμιά πρ	- O λα�ευμένς στ �ρά� της ανατλικής Φαιδριάδας κρηναίς «θάλαμς» της

Kασταλίας Πηγής. (Φωτ. Nίκς Kκκαλιάς).Συνέ�εια στην 4η σελίδα
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Aναπαράσταση τυ Iερύ των Δελ�ών απ�
τν Γάλλ αρ�ιτέκτνα Tournaire. Στ �ώρ
αυτ� διασταυρώθηκαν �λα τα κσμϊστρι-
κά γεγν�τα της Eλληνικής Iστρίας. Eίναι
 �ώρς στν πί εναπθέτνταν τα ανα-
θήματα απ� �λες τις π�λεις - κράτη της
Aρ�αίας Eλλάδας, πλύτιμι θησαυρί – με-
ρικί απ� τυς πίυς �ιλ�ενύνται σή-
μερα στ Mυσεί της π�λης των Δελ�ών.

Aναπαράσταση τυ άδυτυ, τυ μέρυς εκείνυ τυ ναύ τυ Aπ�λλωνα, �πυ η
Πυθία, καθισμένη πάνω στν Tρίπδα –δίπλα στη δά�νη και τν Oμ�αλ�– έδινε
τυς �ρησμύς της. Στα δε�ιά,  «ίκς» (δωμάτι) �πυ περίμεναν ι πρσκυνη-
τές και �ητύσαν �ρησμ�.

ϋπ�θεση για να απ	κτήσει &ε�ωρι-
στή δική της π	λιτική δύναμη, τ	 ιε-
ρ� τ	υ θε	ύ �μως εί�ε και ηθική
δύναμη και υλικά συμ�έρ	ντα ιδιαί-
τερα. Eτσι, τ	 μεν ιερ� ήθελε την α-
νε&αρτησία τ	υ και πρ	 πάντων την
ε&ασ�άλιση της ελευθερίας στ	υς
πρ	σκυνητές τ	υ· των άλλων Φω-
κέων �μως τ	 	ικ	ν	μικ� και π	λι-
τικ� συμ�έρ	ν ήταν να τ	 έ�	υν
στ	ν έλεγ�� τ	υς.

H σύγκρ	υση αυτή των συμ�ερ�-
ντων τ	υ μεγάλ	υ Φωκικ	ύ ιερ	ύ
με τις �ιλ	δ	&ίες και επιδιώ&εις

τ	υ υπ�λ	ιπ	υ Φωκικ	ύ λα	ύ είναι
ένα μ�νιμ	 �αρακτηριστικ� της μα-
κρινής Δελ�ικής ιστ	ρίας, π	υ πρ	-
κάλεσε μέσα σε 250 �ρ�νια 4 π	λέ-
μ	υς, τ	υς λεγ�μεν	υς ιερ	ύς, και
στ	 τέλ	ς την καταστρ	�ή των Φω-
κέων - 	 πρώτ	ς ιερ�ς π�λεμ	ς γί-
νεται ακρι�ώς στα �ρ�νια τ	ύτα,
στις αρ�ές τ	υ 6	υ αιώνα.

Oι Δελ�	ί εί�αν 'ητήσει την ε-
πέμ�αση της Aμ�ικτυ	νίας των
Θερμ	πυλών, επειδή 	ι Φωκείς της
Kρίσας, αντίθετα με τα πρ	στάγμα-
τα των Aμ�ικτυ�νων, ε&ακ	λ	υ-
θ	ύσαν να �	ρ	λ	γ	ύν �αριά τ	υς

Συνέ�εια απ� την  3η σελίδα
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πρ	σκυνητές π	υ έρ�	νταν απ� τη
θάλασσα και περν	ύσαν απ� τ	 λι-
μάνι, την Kίρρα, και απ� τ	 Kρισαί	
πεδί	.

Δεκά�ρ�ν�ς π�λεμ�ς

T�τε 	ι Aμ�ικτύ	νες εκήρυ&αν
ιερ� π�λεμ� κατά της Kρίσας, στ	ν
	π	ί	ν έλα�αν μέρ	ς εναντί	ν των
Kρισαίων και 	ι Aθηναί	ι με τ	 Σ�-
λωνα και τ	ν Aλκμέωνα (γέν	ς
Aλκμεωνιδών) και πρ	πάντων 	 δυ-
νατ�ς τύρανν	ς της αντικρυνής Σι-
κυών	ς (λίγ	 πι	 μέσα απ� τ	 Kιά-

τ	) Kλεισθένης, π	υ δεν ανε��ταν
την ανάπτυ&η δυνατής πλ	ύσιας
π�λης αντίκρυ στ	 κράτ	ς τ	υ. O
π�λεμ	ς κράτησε 10 �ρ�νια και τε-
λείωσε κατά τα 590 π.X.: 	ι δύ	 π�-
λεις, η Kρίσα και η Kίρρα, κατασκά-
�τηκαν και η γη τ	υς α�ιερώθηκε
στ	υς θε	ύς των Δελ�ών, 	ρίστη-
κε μάλιστα να μένει ακαλλιέργητη,
�έρσα. A�	ύ τελείωσε 	 π�λεμ	ς η
παλιά μεγάλη γι	ρτή τ	υ Aπ�λλω-
ν	ς, τα Πύθια, αναδι	ργανώθηκε:
ως τ�τε γίν	νταν κάθε 8 �ρ�νια, για
ανάμνηση τ	υ 8�ρ	ν	υ καθαρμ	ύ
τ	υ Aπ�λλων	ς (&αναγύρισε στ	υς

Δελ�	ύς ύστερα απ� 8 �ρ�νια), και
έως τ�τε 	ι αγώνες ήταν κυρίως
μ	υσικ	ί, πρ	πάντων η κατε&	�ήν
απ	λλωνιακή κιθαρωδία και έψαλ-
λαν άσματα, τ	υς παιάνες και κατε-
&	�ήν τ	ν λεγ�μεν	 πυθικ� ν�μ	,
π	υ η σύνθεσή τ	υ και 	 ρυθμ�ς
τ	υ ήταν μίμηση τ	υ ��ν	υ τ	υ
δράκ	ντ	ς.

Tώρα τα Πύθια 	ρίστηκαν να γί-
ν	νται κάθε τέσσερα �ρ�νια με την
επ	πτεία των Aμ�ικτυ�νων και
στ	υς μ	υσικ	ύς αγώνες πρ�σθε-
σαν και γυμνικ	ύς και ιππικ	ύς, �-
πως στην Oλυμπία· γίν	νταν τ	 μή-

να B	υκάτι	 (=Aύγ	υστ	 - Σεπτέμ-
�ρι	)· τ	 έπαθλ	 ήταν στέ�αν	ς α-
π� δά�νη, τ	 δέντρ	 τ	υ Aπ�λλω-
ν	ς. H πρώτη Πυθιάς αρ�ί'ει τ	 582
π.X. Tη �ρ	νιά αυτή στ	υς ιππικ	ύς
αγώνες ενίκησε με άρμα ένας απ�
τ	υς σπ	υδαι�τερ	υς νικητές τ	υ
ιερ	ύ π	λέμ	υ, 	 Kλεισθένης της
Σικυών	ς.

H 
ήμη τ�υ Mαντεί�υ

H ηθική επι�	λή τ	υ μαντεί	υ,
π	υ εί�ε αρ�ίσει π	λύ παλι�τερα,

Συνέ�εια στην 6η σελίδα
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μεγάλωνε, �έ�αια �λ	 και περισσ�-
τερ	 και απλων�τανε σε �λ	 πι	
μακριν	ύς τ�π	υς. Eτ	νίσαμε ήδη
�τι έπαι'ε σπ	υδαι�τατ	 μέρ	ς
στ	ν απ	ικισμ�, στη λατρεία, στ	υς
καθαρμ	ύς π	υ εί�αν συ�νά σ�έση
με τ	υς π	λιτικ	ύς αγώνες (Aθήνα
- Eπιμενίδης), στη ν	μ	θεσία (Λυ-
κ	ύργ	ς). 

Mια ε&αιρετικά εντυπωσιακή απ�-
δει&η τ	υ διεθν	ύς κύρ	υς τ	υ ή-
ταν η μακρυά σειρά των πλ	ύσιων
α�ιερωμάτων των �ασιλιάδων της
Φρυγίας και της Λυδίας: επί 150
�ρ�νια, απ� τις αρ�ές τ	υ 7	υ αιώ-
να ώς τα �ρ�νια τ	υ Kρ	ίσ	υ στα
μέσα τ	υ 6	υ αι., �λ	ι, �ωρίς διακ	-
πή, επι'ητ	ύσαν με αναθήματα πα-
ραμυθένι	υ πλ	ύτ	υ και ε&ωτικά
στη μ	ρ�ή τη �	ήθεια τ	υ θε	ύ και
τ	υς ευν	ϊκ	ύς �ρησμ	ύς τ	υ για
να στερεώσ	υν ή να απλώσ	υν την
ε&	υσία τ	υς. 

Γι’ αυτ� �ταν τ	 548 π.X. 	 παλι�ς
να�ς τ	υ Aπ�λλων	ς –αυτ�ς π	υ 	
ύμν	ς λέει �τι τ	ν έ�τισε 	 ίδι	ς 	
θε�ς– εκάηκε απ� τυ�αία πυρκαγιά,
η α�	σίωση στ	 Δελ�ικ� ιερ� ��ι
μ�ν	 των Eλλήνων, αλλά και των
&ένων π	υ τ	υς εί�ε επηρεάσει 	
ελληνικ�ς π	λιτισμ�ς, �ανερώθηκε
αμέσως πρ�θυμη. Tα έ&	δα για τ	
&ανα�τίσιμ	 τ	υ να	ύ υπ	λ	γίστη-
καν σε 300 τάλαντα (1.800.000 αρ-
�αίες δρα�μές = 10.800.000 δρ�.
τ	υ 1912). Aπ’ αυτά τα 225 τάλαντα
τα μά'εψαν 	ι Aμ�ικτύ	νες, τα 75
υπ	�ρεώθηκαν να τα δώσ	υν 	ι ίδι-
	ι 	ι Δελ�	ί· επειδή �μως κι αυτά ή-
ταν πάρα π	λλά, 	ι Δελ�	ί έστει-
λαν ανθρώπ	υς για εράν	υς στ	υς
άλλ	υς Eλληνες της εδώ Eλλάδας
και των απ	ικιών και στ	υς �ιλέλ-
ληνες �ασιλιάδες και αυτ	ί ανταπ	-
κρίθηκαν πρ�θυμα· 	 Aμασις π.�.
της Aιγύπτ	υ και 	 Kρ	ίσ	ς έδωσαν
μεγάλα π	σά. 

T	 �τίσιμ	 τ	υ νέ	υ να	ύ τ	 πή-
ραν ως εργ	λά�	ι 	ι Aλκμεωνίδες,
τ	 μεγάλ	 και περί�ημ	 αθηναϊκ�
σπίτι, π	υ με τ	υς Δελ�	ύς εί�αν
σ�έσεις απ� τ	ν ιερ� π�λεμ	 ακ�μη
και στα �ρ�νια τ	ύτα εί�αν ε&	ρι-
στεί απ� την Aθήνα απ� τ	ν ε�θρ�
τ	υς Πεισίστρατ	.

Oι Aλκμεωνίδες

Oι Aλκμεωνίδες θέλ	ντας να κερ-
δίσ	υν τ	 θε� με τ	 μέρ	ς τ	υς για
τις π	λιτικές τ	υς επιδιώ&εις, έκα-
μαν τ	 να� π	λυτελέστερ	 απ� �σ	
εί�αν υπ	�ρέωση: η συμ�ωνία ήταν
να γίνει 	 να�ς απ� π	υρί της K	-
ρίνθ	υ, αυτ	ί �μως έκαμαν την
πρ�σ	ψή τ	υ τ	υλά�ιστ	 απ� π	-
λύτιμ	 παριαν� μάρμαρ	. Kαι τ	 μα-
ντεί	 τ	υ θε	ύ τ	υς &επλήρωσε με
τ	 παραπάνω την υπ	�ρέωση· δυ-
σαρεστημέν	 και αυτ� απ� τ	ν Πει-
σίστρατ	 π	υ ακ	λ	υθ	ύσε π	λιτι-
κή ανε&αρτησίας απ� τ	υς Δελ-
�	ύς (ευν�ησε περισσ�τερ	 τ	 ιω-
νικ� ιερ� τ	υ Aπ�λλων	ς της Δή-
λ	υ) δεν έπαψε να συμ�	υλεύει
κρυ�ά και �ανερά (με �ρησμ	ύς)
τ	υς Σπαρτιάτες να ρί&	υν την τυ-
ραννίδα των Πεισιστρατιδών, πράγ-
μα π	υ έγινε στα 511 π.X. Oι Σπαρ-
τιάτες γελάστηκαν �έ�αια στ	υς
λ	γαριασμ	ύς τ	υς γιατί την τυ-
ραννίδα τη διαδέ�τηκε ��ι, �πως
περίμεναν, η αριστ	κρατία, αλλά η

δημ	κρατία με πρωταγωνιστή πάλι
έναν Aλκμεωνίδη, τ	 μεγάλ	 Kλει-
σθένη. H �ιλία τ	υ θε	ύ �μως μένει
σταθερή και επικυρώνει έμμεσα τη
ρι'	σπαστική καιν	τ	μία τ	υ Kλει-
σθένη, γιατί η Πυθία είναι π	υ δια-
λέγει τα 	ν�ματα των επωνύμων η-
ρώων για τις 10 �υλές της καιν	ύρ-
γιας π	λιτικής 	ργάνωσης.

Περσικ�ί π�λεμ�ι

Στα 480, παραμ	νές των Θερμ	-
πυλών και της Σαλαμίνας, τ	 μα-
ντεί	 κλ	νίστηκε �λέπ	ντας �λ	υς
σ�εδ�ν τ	υς ��ρει	υς Eλληνες, α-
π� τ	υς Mακεδ�νες και τ	υς Θεσ-
σαλ	ύς ως τ	υς B	ιωτ	ύς, να γ	-
νατί'	υν μπρ	ς στην περσική θε	-
μηνία κι έ�γα'ε �ρησμ	ύς απαισι�-
δ	&	υς, ικαν	ύς να τσακίσ	υν τ	 η-
θικ� των Eλλήνων και να παραλύ-
σ	υν τ	ν αγώνα, αν 	ι Eλληνες δεν
�ρίσκ	νταν στην «καλή τ	υς ώρα».
Kαι �μως τ	 ηθικ� κύρ	ς τ	υ ιερ	ύ
δεν ε'ημιώθηκε· δεν κλ	νίστηκε η
πίστη των Eλλήνων στην αμερ	λη-
ψία τ	υ θε	ύ «π	υ κατά την κρίση
τ	υ μ	ιρά'ει τη νίκη ή την ήττα». Γι’
αυτ� μετά τη νίκη η ευγνωμ	σύνη
των Eλλήνων ελάμπρυνε τ	 Δελ�ι-
κ� ιερ� με αλλεπάλληλα πλ	ύσια
δώρα π	υ τα περισσ�τερά τ	υς ή-
ταν και μ	ναδικής π	ι�τητας καλλι-
τε�νήματα.

Mέσα �μως στα 50 �ρ�νια μετα&ύ
των Περσικών π	λέμων και τ	υ Πε-
λ	π	ννησιακ	ύ 	 ανταγωνισμ�ς
της Aθήνας και της Σπάρτης 	&ύν-
θηκε. Γύρω στα μέσα τ	υ 5	υ αιώνα
	ι Φωκείς κατ�ρθωσαν, με τη �	ή-
θεια των Aθηναίων, ν’ απ	κτήσ	υν
πάλι καμιά εικ	σαριά �ρ�νια την
π	λιτική επικυριαρ�ία στ	υς Δελ-
�	ύς, πράγμα π	υ πρ	κάλεσε ένα
δεύτερ� ιερ� π�λεμ�, μακρ�τερ	ν
π	λύ απ� τ	ν πρώτ	, αλλά η επιτυ-
�ία των Φωκέων κράτησε μ�ν	 κα-
μιά δεκαριά �ρ�νια: με την υπ	στή-
ρι&η των Σπαρτιατών 	ι Δελ�	ί, τ	
447, έγιναν πάλι ανε&άρτητ	ι. Στ	ν
Πελ	π	ννησιακ� π�λεμ	 τ	 Δελ�ι-
κ� ιερ� πήρε αν	ι�τά τ	 μέρ	ς της
Σπάρτης· �ταν άρ�ισε, έδωσε τ	
μαντεί	 στ	υς Σπαρτιάτες �ρησμ�
�τι 	 θε�ς θα τ	υς �	ηθήσει «καλε-
σμέν	ς και ακάλεστ	ς».

Oύτε και τώρα �μως αισθάνθηκε
κανείς τη στάση αυτή τ	υ μαντεί	υ
σαν αθέμιτη μερ	ληψία: και απ� τις
δυ	 αντίθετες παρατά&εις συρρέ-
	υν στ	 τέμεν	ς τ	υ Aπ�λλων	ς τα
αναθήματα ά�θ	να και επιδει�τικά.
Hταν ταυτ��ρ	να έκ�ραση ευγνω-
μ	σύνης για την επιτυ�ία, αλλά και
επίδει&η δύναμης και πρ	σπάθεια
πρ	σεταιρισμ	ύ τ	υ θε	ύ και των
άλλων Eλλήνων.

O 4	ς αιώνας είναι �ρ�νια μεγά-
λων περιπετειών για τ	 Δελ�ικ� ιε-

ρ�, περιπετειών π	υ διασταυρών	-
νται με άλλα κ	σμ	ϊστ	ρικά γεγ	-
ν�τα της ελληνικής ιστ	ρίας. Kατά
τ	 373 π.X. δυνατ�ς σεισμ�ς –ίσως
	 ίδι	ς π	υ στη B. παραλία της
A�αΐας ε�	ύλια&ε στη θάλασσα την
Eλίκη και τη B	ύρα– γκρέμισε με-
γάλ	υς �ρά�	υς απ� τις Φαιδριά-
δες π	υ πλάκωσαν και κατάστρε-
ψαν τ	 να� τ	υ Aπ�λλων	ς, δηλαδή
τ	ν αρ�αϊκ� των Aλκμεωνιδών. Oι
Eλληνες απ	�ασί'	υν πάλι να συ-
ντρέ&	υν �λ	ι με συνεισ�	ρές για
την αν	ικ	δ�μηση τ	υ να	ύ και 	ι
εργασίες αρ�ί'	υν τ	 369, αλλά
πρ	�ωρ	ύν σιγά· και τ	 356 π.X. &ε-
σπάει 	 τρίτ�ς ιερ�ς π�λεμ�ς ενα-
ντί	ν των Φωκέων πάλι, π	υ εί�αν
καταπατήσει μέρ	ς της ιερής γης.
Oι Φωκείς κατ�ρθωσαν να κρατη-
θ	ύν κύρι	ι τ	υ ιερ	ύ επί 10 �ρ�-
νια, αλλά 	ι ανάγκες τ	υ π	λέμ	υ
τ	υς έκαμαν να �άλ	υν �έρι ��ι μ�-
ν	 στα �ρήματα τ	υ να	ύ, αλλά και
στα ιερά αναθήματα.

Tα περισσ�τερα απ� τα �ρυσά
και αργυρά α�ιερώματα και έργα
τέ�νης τα μετέ�αλαν σε ν�μισμα
και η πρά&η αυτή δυνάμωσε τ	 ενα-
ντί	ν τ	υς μίσ	ς των Eλλήνων, π	υ
τ	υς εθεώρησαν ασε�είς και ιερ�-
συλ	υς. O Φίλιππ	ς, π	υ ένας τέ-
τ	ι	ς π�λεμ	ς ε&υπηρετ	ύσε π	λύ
τα π	λιτικά τ	υ σ�έδια, ανακατώ-
θηκε ενεργητικά σ’ αυτ�ν και ε-

Συνέ�εια απ� την  5η σελίδα

O Aγίας, διάσημς παγκρατιαστής, στυς Πανελληνίυς Aγώνες τυ 5υ αιώνα.
Συνδέεται με την τέ�νη τυ διάσημυ καλλιτέ�νη των �ρ�νων τυ Aλε�άνδρυ,
Λύσιππ.

Ωδή στ	ν Aπ�λλωνα
«Xρυσή κιθάρα π� ’�ει � Aπ�λλω-

νας
με τις �μ�ρ��πλέ!�υδες τις M�ύ-

σες κ�ιν� κτήμα,
στ� πρ�σταγμά τ�υ υπάκ�υ�
των ��ρευτών τ� ήμα
αν�ίγει τη �αρ�ύμενη γι�ρτή
και τα σημάδια σ�υ ακ�λ�υθ�ύν
πιστά �ι τραγ�υδιστάδες,
�ταν, τρεμάμενη, κάνεις αρ�ή
στα πρ�ανακρ�ύσματά τ�υ
π�υ τ� ��ρ� �δηγ�ύν.
Συ και τ�υ ��ερ�ύ τ�υ κεραυν�ύ
την ά�θαρτη �ωτιά τη σήνεις
και πάνω στ�υ Δι�ς τ� σκήπτρ� �

αετ�ς
λαγιά$ει, των π�υλιών � ασιλιάς,
με κρεμαστές τις γ�ργ��τέρ�υγές

τ�υ
απ� τη μια κι άλλη μεριά.
Kαι γύρω απ’ τ� κε�άλι τ�υ τ’ α-

γκυλωτ�
τ�υ άπλωσες σύγνε�� σκ�τεινωπ�,
γλυκί των λέ�αρών τ�υ κλείστρ�,
και υπν�παρμέν�ς δω και κει
τη ρά�η τ�υ αερ�$υγιά$ει τη �υτή
απ� τη δύναμή τ�υ δαμασμέν�ς·
γιατί ως κι � άγρι�ς Aρης την τρα-

�ειά
των κ�νταριών α�ίν�ντας αντάρα
με τις γητειές σ�υ την καρδιά τ�υ

γαληνεύει,
κι �ι σαϊτιές σ�υ των θεών ευ�ραί-

ν�υν την ψυ�ή
�άρη στ�υ Φ�ί�υ τη σ��ή
και των αθύκ�λπων M�υσών την

τέ�νη.
Mα �π�ι�υς � Δίας δεν αγαπά, α-

νταριά$�νται
των Πιερίδων τη �ωνή ν’ ακ�ύνε
και στη στεριά και στην άσωστη

θάλασσα»

(Πρ

ίμι
 της 1ης Πυθικής Ωδής τ
υ
Πινδάρ
υ. Mετά�ραση: I. Γρυπάρης).
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H Zω��ρς των Σι�νίων. Παριστάνει συνέλευση των Oλυμπίων Θεών, πυ παρακλυθύν τη μά�η Eλλήνων και Tρώων, έ-
�ω απ� τα τεί�η της Tρίας.

�	ήθησε τ	υς ε�θρ	ύς των Φωκέ-
ων Θεσσαλ	ύς, Λ	κρ	ύς και Θη-
�αί	υς· τέλ	ς, τ	 346, ενίκησε τ	υς
Φωκείς 	λ	κληρωτικά και τ	υς α-
νάγκασε να παραδ	θ	ύν �ωρίς �-
ρ	υς. T	 «κ	ιν�» των Φωκέων δια-
λύθηκε, διώ�τηκαν απ� την Aμ�ι-
κτυ	νία και τις ψή�	υς τ	υς τ	υς
πήρε 	 Φίλιππ	ς· υπ	�ρεώθηκαν α-
κ�μη να πληρώσ	υν στ	 Δελ�ικ�
ιερ� απ	'ημίωση τ	 κ	λ	σσιαί	 π	-
σ� των 420 ταλάντων μέσα σε 15
�ρ�νια, πράγμα π	υ ω�έλησε π	λύ
τις εργασίες τ	υ να	ύ, π	υ εί�αν
σ�εδ�ν σταματήσει στα �ρ�νια τ	υ
ιερ	ύ π	λέμ	υ.

O 4�ς ιερ�ς π�λεμ�ς
Δεν εκράτησε �μως η ειρήνη γύ-

ρω απ� τ	 Δελ�ικ� ιερ� παραπάνω
απ� ε�τά �ρ�νια, γιατί εκείνη τη
στιγμή δεν συνέ�ερε στ	 Φίλιππ	 η
ειρήνη: τ	 339 &εσπάει 	   τέταρτ�ς
ιερ�ς π�λεμ�ς, εναντί	ν των Λ	-
κρών της Aμ�ισσας αυτή τη �	ρά,
και με πρ��αση πάλι την καταπάτη-
ση της ιερής γης. Στ	 συνέδρι	 των
Aμ�ικτυ�νων, π	υ κάθε άν	ι&η γι-
ν�τανε στ	υς Δελ�	ύς, 	 γνωστ�ς
ρήτ	ρας Aισ�ίνης, αντιπρ�σωπ	ς
τ�τε (Πυλαγ�ρας) των Aθηναίων,
για να απ	κρ	ύσει μια επίθεση των
Aμ�ισσέων, �αλτών αυτών απ�
τ	υς ε�θρ	ύς των Aθηναίων, τ	υς
Θη�αί	υς, κατηγ�ρησε δριμύτατα
τ	υς Aμ�ισσείς για την καταπάτηση
της ιερής γης. (...)

O Φίλιππ	ς πρ�θυμα δέ�τηκε την
αρ�ηγία τ	υ π	λέμ	υ π	υ τ	υ ανά-
θεσαν 	ι Aμ�ικτύ	νες, κατέστρεψε
την Aμ�ισσα και έδωσε πάλι τ	 Kρι-
σαί	 πεδί	 στ	 θε�, πρωτύτερα �-
μως εί�ε πιάσει την Eλάτεια και κα-
τα�άλει τ	 τελευταί	 πρ	πύργι	
της ελληνικής ελευθερίας π	υ απ	-
τελ	ύσαν 	ι Aθηναί	ι και 	ι Θη�αί-
	ι, σύμμα�	ι και την τελευταία στιγ-
μή, στην περί�ημη μά�η της Xαιρώ-
νειας τ	 338 π.X.

O νέ�ς να�ς
Tέλ	ς, τ	 333 π.X. έγιναν τα ε-

γκαίνια τ	υ νέ	υ να	ύ τ	υ Aπ�λλω-
ν	ς, π	υ για την 	ικ	δ�μησή τ	υ
&	δεύτηκαν κάπ	υ 600 τάλαντα,

δηλαδή διπλάσια απ� �σα εί�αν
�ρειαστεί για τ	ν παλι�τερ	 να�
των Aλκμεωνιδών. Στα εγκαίνια π	υ
έγιναν με π	λλή μεγαλ	πρέπεια ήλ-
θαν αντιπρ	σωπείες, «θεωρίες»,
π	λυάριθμες απ� τις ελληνικές π�-
λεις: της αθηναϊκής «πυθαΐδ	ς»
π	υ πρ�σ�ερε στ	ν Aπ�λλωνα ένα
�άλκινα τρίπ	δα ψηλ�ν 1,75 μ., αρ-
�ηγ	ί ήταν 10 επίσημα πρ�σωπα
της αθηναϊκής π	λιτείας απ� τα πι	
πλ	ύσια και αρ�	ντικά σπίτια της
Aθήνας, π.�. 	ι γνωστ	ί ρήτ	ρες
Λυκ	ύργ	ς και Δημάδης. Στ	ν Aρι-
στ	τέλη και στ	ν ανιψι� τ	υ Kαλλι-
σθένη, ιστ	ρι	γρά�	 τ	υ Mεγάλ	υ
Aλε&άνδρ	υ, αναθέσανε τ	ν ίδι	
καιρ� 	ι Δελ�	ί να συντά&	υν και-
ν	ύργι	 κατάλ	γ	 �σων εί�αν νική-
σει έως τ�τε στα Πύθια, επειδή τα
παλιά αρ�εία τ	υ να	ύ εί�αν �αθεί
με την καταστρ	�ή τ	υ. 

Για την ιστ	ρική αυτή εργασία
τ	υς 	ι Δελ�	ί ετίμησαν τ	ν Aρι-
στ	τέλη και τ	ν Kαλλισθένη με ψή-
�ισμα π	υ σώθηκε. Oταν �μως, με-
τά τ	 θάνατ	 τ	υ Aλε&άνδρ	υ, τ	
323, �λη σ�εδ�ν η Eλλάδα &εσηκώ-
θηκε κατά των Mακεδ�νων ανακά-
λεσαν και 	ι Δελ�	ί τις τιμές εκεί-
νες επειδή 	 Aριστ	τέλης και η
Σ�	λή τ	υ στάθηκαν κ	ντά στη Mα-
κεδ	νική δυναστεία.

Mε τ	ν Aλέ&ανδρ	 και τ	υς δια-
δ��	υς τ	υ αρ�ί'ει για �λη την
Eλλάδα η λεγ�μενη ελληνιστική ε-
π	�ή και για τη δελ�ική ιστ	ρία η �΄
περί	δ	ς. T	 �αρακτηριστικ� της
νέας αυτής περι�δ	υ, απ� την άπ	-
ψη της π	λιτικής ιστ	ρίας, είναι �τι
τ	 Kράτ	ς της «π�λης», αυτή η πα-
λιά και τ�σ	 ελληνική μ	ρ�ή της
π	λιτικής 	ργάνωσης, διαλύεται
πια και δίνει τη θέση της σε νέ	υς
ευρύτερ	υς π	λιτικ	ύς 	ργανι-
σμ	ύς· είτε δημ	κρατικής μ	ρ�ής,
�πως είναι 	ι διά�	ρες Συμπ	λιτεί-
ες (= 	μ	σπ	νδίες, Aιτωλική, A�αϊ-
κή κ.λπ.), είτε απ	λυταρ�ικής μ	ρ-
�ής, �πως είναι 	ι ελληνιστικές μ	-
ναρ�ίες. 

Mέσα στ	υς νέ	υς αυτ	ύς �ρ	υς
τ	 Δελ�ικ� ιερ� παί'ει μέρ	ς εντε-
λώς παθητικ�, είναι μ�ν	 καθρέ-
�της τ	υ τι γίνεται γύρω τ	υ. T	
σέ�	νται πάντ	τε, αλλά –�ώρια απ�

τ	υς ιδιώτες– 	ι δυνατ	ί τ	 ρωτ	ύν
μάλλ	ν για να επικυρώσει τις επι-
θυμίες τ	υς, πρωτ	�	υλία δεν τ	υ
αναγνωρί'	υν· τα α�ιερώματά τ	υς
είναι π	λύ λιγ�τερ	 εκδήλωση ευ-
λά�ειας ή ευγνωμ	σύνης στ	 θε�
και π	λύ περισσ�τερ	 διακήρυ&η
�αντα�τερή της πρ	σωπικής τ	υς
επιτυ�ίας.

Aιτωλική Συμπ�λιτεία

Aκρι�ώς η Aιτωλική Συμπ	λιτεία
είναι 	 π	λιτικ�ς κυρίαρ�	ς στ	
Δελ�ικ� ιερ� 	λ�κληρ	 τ	ν 3	ν αι.,
και με τη �	ήθεια των Aιτωλών 	ι
Δελ�	ί γλιτών	υν τ	 279 π.X. απ�
ένα σ	�αρ�τατ	 κίνδυν	 λεηλασίας
και καταστρ	�ής, απ� τη �	�ερή
Γαλατική επιδρ	μή. 

Oι κελτικές 	ρδές των Γαλατών,
	ι ίδιες π	υ ένα αιώνα πρωτύτερα
εί�αν �τάσει έως τη Pώμη, α�	ύ
κατατρ�πωσαν τ	υς Pωμαί	υς και
εγκαταστάθηκαν στη B. Iταλία, πή-
ραν ύστερα τ	 δρ�μ	 τ	υ Δ	ύνα�η
και έ�τασαν ως την καρδιά της
Eλλάδας, α�	ύ πέρασαν και τις
Θερμ	πύλες· στ	υς Eλληνες η �αρ-
�αρική αυτή επιδρ	μή έκανε εντύ-
πωση ανάλ	γη με την Περσική.
Oταν με τ	ν αρ�ηγ� τ	υς Bρένν	 έ-
�τασαν στ	υς Δελ�	ύς απέ&ω απ�
τ	 τέμεν	ς της Πρ	ναίας, 	ι �ρυσ	ί
και επί�ρυσ	ι ανδριάντες τ	υ ιερ	ύ
τ	υ Aπ�λλων	ς, π	υ �αίν	νταν α-
π� εκεί, άναψαν τ	υς Γαλάτες πε-
ρισσ�τερ	. 

Aλλά και 	ι Eλληνες αντιστάθη-
καν και 	 Θε�ς �	ήθησε γιατί, κατά
την παράδ	ση, �πως και στην επι-
δρ	μή των Περσών, απ� τις �ρ	�ές
και τα �ι�νια κ�πηκαν �ρά�ια απ�
τις Φαιδριάδες π	υ σκ�τωσαν π	λ-
λ	ύς �αρ�άρ	υς και τ	υς έκαμαν
να τ	 �άλ	υν στα π�δια. Για ανά-
μνηση 	ι Aιτωλ	ί ίδρυσαν καιν	ύρ-
για πανελλήνια γι	ρτή και μ	υσι-
κ	ύς αγώνες, τα Σωτήρια, π	υ γίν	-
νταν κάθε �ρ�ν	 για τ	 Σωτήρα Δία
και τ	ν Aπ�λλωνα...

Σημείωση: T� κείμεν� απ�τελεί απ�σπασμα
απ� τ� ιλί� τ�υ αρ�αι�λ�γ�υ Xρήστ�υ
Kαρ�ύ$�υ «Δελ��ί», Eκδ�σεις «Eρμής»,
Aθήνα, 1974.

1600-1100 π.X. Δείγματα �ργανωμέ-
νης $ωής απ� τη μυκηναϊκή ε-
π��ή. Eντ�πίστηκαν ευρήματα
στ� ιερ� τ�υ Aπ�λλωνα και στ�
ιερ� της Aθηνάς Πρ�ναίας. Δη-
μι�υργία τ�υ μαντεί�υ της Γαί-
ας.

1100-800 π.X. Kάθ�δ�ς των Δωριέ-
ων. Kατάκτηση τ�υ ιερ�ύ απ�
τ�ν Aπ�λλωνα.

8�ς-4�ς αι. π.X. T� Iερ� ε!ελίσσεται
σε σπ�υδαί� θρησκευτικ� και
πνευματικ� κέντρ� των Eλλή-
νων.

590-580 π.X. Πρώτ�ς ιερ�ς π�λεμ�ς.
Kαταστρ��ή των π�λεων Kίρ-
ρας και Kρίσας.

448-446 π.X. Δεύτερ�ς ιερ�ς π�λε-
μ�ς. Oι Φωκείς διέπρα!αν την
ιερ�συλία να καλλιεργήσ�υν
την ιερή πεδιάδα της Kρίσας.
Διώ�τηκαν απ� τ�υς Σπαρτιά-
τες, απ�καταστάθηκαν απ�
τ�υς Aθηναί�υς. T� Iερ� απέ-
κτησε πάλι την ανε!αρτησία
τ�υ τ� 421 π.X.

356-346 π.X. Oι Φωκείς με αρ�ηγ�
τ�ν Φιλ�μηλ� κατέλααν τ�υς
Δελ��ύς (356 π.�.), τ�υς ��ύ-
ρωσαν κι έμειναν κύρι�ι εκεί
δέκα �ρ�νια. Eπέμαση τ�υ
ασιλιά Φιλίππ�υ τ�υ Mακεδ�-
να, ήττα των Φωκέων και εκ-
δίω!ή τ�υς απ’ την Aμ�ικτυ�-
νία.

339-338 π.X. Tέταρτ�ς ιερ�ς π�λε-
μ�ς. Oι Λ�κρ�ί της Aμ�ισσας
καταπάτησαν την ιερή πεδιά-
δα. H αρ�ηγία τ�υ π�λέμ�υ α-
νατέθηκε στ� ασιλιά Φίλιππ�.
Oι Aμ�ισσείς νικήθηκαν και �
τ�π�ς τ�υς πέρασε απ� �ωτιά
και σίδερ�.

480 π.X. Eπιδρ�μή των Περσών με
κύρι� σκ�π� την αρπαγή των
πλ�ύσιων α�ιερωμάτων.

279-275 π.X. Στί�η Γαλατών με αρ-
�ηγ� τ� Bρένν� επιτέθηκαν
στ�υς Δελ��ύς για να τ�υς λεη-
λατήσ�υν. T�υς Γαλάτες απώ-
θησαν �ι Aιτωλ�ί, π�υ έγιναν �ι
νέ�ι κύρι�ι τ�υ Iερ�ύ.

86 π.X. O Pωμαί�ς στρατηγ�ς Σύλ-
λας καταλαμάνει τ� Iερ� και
αρπά$ει τα π�λύτιμα α�ιερώ-
ματα.

83 π.X. Eπιδρ�μή των Mαίδων (Θρα-
κική �υλή) κατά των Δελ�ών.
Kαί�υν τ� να� τ�υ Aπ�λλωνα.

67 μ.X. O Nέρων λεηλάτησε τ�υς
Δελ��ύς και μ�ίρασε στ�υς
στρατιώτες τ�υ την ιερή γη της
Kρίσσας.

84 μ.X. O Δ�μητιαν�ς συντήρησε τα
μισ�ερειπωμένα κτίρια τ�υ Iε-
ρ�ύ.

394 μ.X. O Mέγας Θε�δ�σι�ς, με διά-
ταγμά τ�υ, απαγ�ρευσε την ά-
σκηση της ειδωλ�λατρικής θρη-
σκείας και έκλεισε τ� Iερ�. Για
αρκετ� διάστημα μετά, �ι Δελ-
��ί κατ�ικήθηκαν απ� μία �ρι-
στιανική κ�ιν�τητα και τέλ�ς ε-
γκαταλεί�θηκαν �ριστικά γύ-
ρω στ�ν 7� αι. μ.X. O �ώρ�ς
σκεπάστηκε με �ώμα απ� τις
κατ�λισθήσεις και πάνω εκεί
εμ�ανίσθηκε αργ�τερα τ� �ω-
ρι� Kαστρί.

1891 T� Kαστρί απαλλ�τριώθηκε και
η Γαλλική Aρ�αι�λ�γική Σ��λή
άρ�ισε αμέσως τις ανασκα�ές,
�ι �π�ίες έ�εραν σταδιακά στ�
�ως ανεκτίμητ�υς αρ�αι�λ�γι-
κ�ύς θησαυρ�ύς.

Iστ	ρική π	ρεία
τ	υ Δελ�ικ	ύ Iερ	ύ



8 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 26 NOEMBPIOY 1995

Πλάτωμα μπρ
στά στ
 να τ
υ Aπλλωνα, την επ
�ή των πρώτων ανασκα�ών (1892;), απ τη Γαλλική Aρ�αι
λ
γική Σ�
λή. Διακρίν
νται ακμη τα σπίτια τ
υ �ωρι
ύ
Kαστρί, πως και η εκκλησία τ
υ Aγί
υ Nικ
λά
υ, π
υ αργτερα εγκαταλεί�θηκαν.

Aνασκα�ές απ
 τ�υς Γάλλ�υς
Eπειτα απ� μακρ
�ρ�νιες διαπραγματεύσεις παρα�ωρήθηκε η έρευνα στη Γαλλική Aρ�αι
λ
γική Σ�
λή τ
 1891

T�υ Oliver Picard

Eπίτιμ�υ Διευθυντή της Γαλλικής Aρ�αι�λ�γικής
Σ��λής

Oι Δελ��ί, είναι, μετά την Aθήνα, η
θέση π�υ ανα�έρεται συ�ν�τερα
στην αρ�αία ελληνική �ιλ�λ�γία.T�
μαντεί� �υπν�ύσε πάντα π�λύ �ωη-
ρ� ενδια�έρ�ν, ιδιαίτερα στ�υς Πα-
τέρες της Eκκλησίας, π�υ τ� θεω-
ρ�ύσαν έργ� τ�υ δια!�λ�υ. H Aνα-
γέννηση πρ�κάλεσε άνθηση στ�ν
τ�μέα των κλασικών σπ�υδών.
Eτσι, �ι Δελ��ί, άρ�ισαν πάλι να κε-
ντρί��υν τ� ενδια�έρ�ν των λ�-
γίων. H θέση τ�υς ταυτίστηκε π�λύ
γρήγ�ρα, ήδη, απ� τα μέσα τ�υ
15�υ αιώνα, απ� έναν έμπ�ρ� της
Aνκ�νας, τ�ν Kυριακ�, π�υ διά!ασε
εκεί επιγρα�ές �ι �π�ίες ανέ�εραν
τ� �ν�μα των Δελ�ών. T�ν 18� αιώ-
να άρ�ισαν να επισκέπτ�νται στην
αρ�αία π�λη Γάλλ�ι, αργ�τερα
Aγγλ�ι και τ�ν 19� αιώνα Γερμαν�ί.

Oι περισσ�τερ�ι ήταν λ�γι�ι π�υ έ-
ψα�ναν τα ί�νη των αρ�αίων μνη-
μείων π�υ περιέγρα�αν � Hρ�δ�-
τ�ς και � Παυσανίας. 

Oι πρώτες ανασκα�ές

H ανε�αρτησία της Eλλάδας κινη-
τ�π�ίησε τ� ενδια�έρ�ν για τ�υς
Δελ��ύς. O Kαπ�δίστριας, τ� 1829
έστειλε έναν αρ�ιτέκτ�να για να κά-
νει ανασκα�ές στη νεκρ�π�λη. Aπ�
τ�τε και μετά, η Aρ�αι�λ�γική Yπη-
ρεσία ασ��λήθηκε με την δια�ύλα�η
τ�υ �ώρ�υ καθώς και μερικών αρ�αι-
�τήτων π�υ εί�αν συγκεντρωθεί.
Παράλληλα, �έν�ι επιστήμ�νες και ι-
διαίτερα Γάλλ�ι, π�υ ανήκαν στη
Σ��λή π�υ ιδρύθηκε τ� 1846, καθώς
και Γερμαν�ί π�υ ανήκαν στ�ν περί-
γυρ� τ�υ Oθωνα, ήθελαν να επεκτεί-
ν�υν τις ανασκα�ικές τ�υς έρευνες.
Oι Eλληνες αρ�αι�λ�γ�ι π�υ συνε-
νώθηκαν πρ�κειμέν�υ να απ�τελέ-
σ�υν την Aρ�αι�λ�γική Eταιρεία, η

�π�ία ιδρύθηκε τ� 1837, εί�αν επί-
σης την ίδια �ιλ�δ��ία. O K.O.
Mueller ε�ερεύνησε τ� 1840 «υπ�-
γεια» π�υ θα απ�δεικνυ�ταν �τι ανή-
καν στ�ν πρ�να�. O P. Foucart, π�υ
θα γιν�ταν διευθυντής της Γαλλικής
Σ��λής απ� τ� 1880 ως τ� 1892, ανέ-
σκαψε στη !άση τ�υ π�λυγωνικ�ύ
τ�ί��υ και ανακάλυψε τ� 1861 τη
Σ�ίγγα των Nα�ίων. 

T� !έ!αι�, πάντως, ήταν, �τι έπρε-
πε να μετατ�πισθεί τ� �ωρι� π�υ υ-
πήρ�ε εκεί, γιατί, �πως �ρ�ν�ύσαν
�ι αρ�αι�λ�γ�ι απ� �λες τις �ώρες,
δεν μπ�ρ�ύσαν αλλιώς να γίν�υν σ�-
!αρές ανασκα�ικές έρευνες. 

Aυτ� παραλίγ� να γίνει, �ταν, μετά
τ� σεισμ� τ�υ 1870, �ι κάτ�ικ�ι, �ή-
τησαν να μετα�ερθ�ύν, γιατί ��ύσαν
σε ένα τ�π� επικίνδυν�. H Eλλάδα,
�μως, εκείνη την επ��ή ήταν π�λύ
πτω�ή για κάτι τέτ�ι�. Oι διαδικασίες
επιτα�ύνθηκαν, �ταν δι�ρίστηκε � P.
Foucart διευθυντής της Γαλλικής

Aρ�αι�λ�γικής Σ��λής στην Aθήνα,
� �π�ί�ς πρ�σπάθησε να ανασκάψει
τ� �ωρι�. T�ν !�ήθησε μια ευν�ϊκή
συγκυρία: H Γαλλία δεν εί�ε ακ�μη
διευθετήσει τη διπλωματική !�ήθειά
της πρ�ς την Eλλάδα. Πρ�κειμέν�υ
η Eλλάδα να επιτύ�ει, στ� συνέδρι�
τ�υ Bερ�λίν�υ, την εκ νέ�υ πρ�σάρ-
τηση της Θεσσαλίας στη Mητέρα Πα-
τρίδα, η κυ!έρνηση τ�υ K�υμ�υν-
δ�ύρ�υ δεσμεύτηκε με την υπ�σ�ε-
ση να αναθέσει στη Γαλλική Σ��λή
την ανασκα�ή των Δελ�ών, ε�ισ�ρ-
ρ�πώντας με την απ��αση π�υ ανέ-
θετε την ανασκα�ή της Oλυμπίας
στ�υς Γερμαν�ύς.

Oι Γάλλ
ι επισήμως
στ
υς Δελ�
ύς

Oι νέες �μως εκλ�γές (Δεκ. 1881)
έ�εραν στην ε��υσία τ�ν Xαρίλα�
Tρικ�ύπη, πρ�τ�ύ ψη�ιστεί � σ�ετι-

Συνέ�εια στην 10η σελίδα
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H ανακάλυψη τ
υ Bίτωνα, 
 ένας απ τ
υς περί�ημ
υς νεαρ
ύς διδύμ
υς, π
υ εί�ε δει στ
υς Δελ�
ύς 
 Hρδ
τ
ς. H παράδ
ση της δαιδαλικής τέ�νης τ
υ 7
υ αιώ-
να είναι ακμη π
λύ κ
ντινή, τσ
 στ
 σ�ήμα της κε�αλής σ
 και στην ισ�υρή μ
ρ�ή, π
υ υπ
#άλλει την ιδέα της δράσης.
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κ�ς ν�μ�ς. Eκείν�ς, παρ�τι δια!ε-
!αίωνε �τι θα σε!αστεί την απ��α-
ση τ�υ πρ�κατ���υ τ�υ, ήθελε ε-
ντ�ύτ�ις να επω�εληθεί απ� τη
συμ�ωνία, πρ�κειμέν�υ να πετύ�ει
τη σύναψη εμπ�ρικής σύμ!ασης
π�υ θα ευν��ύσε την ε�αγωγή
σ�υλτανίνας στη Γαλλία. Aκ�λ�ύθη-
σαν δεκά�ρ�νες περίπλ�κες δια-
πραγματεύσεις, με απ�τέλεσμα να
υπ�γρα�εί η τελική συμ�ωνία τ�
1891. Στ� μετα�ύ άρ�ισαν να μπαί-
ν�υν και καν�νες για την δραστη-
ρι�τητα των �ένων αρ�αι�λ�γικών
σ��λών στην Eλλάδα: Aγ�ρά των ε-
κτάσεων και πληρωμή των δαπανών
απ� τ�ν ανασκα�έα, σε αντάλλαγμα
τ�υ μ�ν�πωλί�υ στη μελέτη ως τη
δημ�σίευση - αυτ� π�υ �ι αρ�αι�λ�-
γ�ι �ν�μά��υν «επιστημ�νική ιδι�-
κτησία»- δια�ύλα�η �λων των ευρη-
μάτων στην Eλλάδα (ακ�μη κι εκεί-
νων π�υ υπάρ��υν εις διπλ�ύν κα-
θώς και αντικειμένων �ωρίς α�ία),
και έλεγ�� των ανασκα�ών απ� εκ-
πρ�σωπ� της Aρ�αι�λ�γικής Eται-
ρείας. Σύμ�ωνα με τ�ν �ρ� αυτ�, η
γαλλική !�υλή ψή�ισε τη διάθεση
(για την απαλλ�τρίωση και ανασκα-
�ή) τ� π�σ� τ�υ μισ�ύ εκατ�μμυρί-
�υ �ρυσών �ράγκων, π�σ� π�υ εί-
ναι δύσκ�λ� να υπ�λ�γισθεί σήμε-
ρα. Iσως να αντιστ�ι�εί με δισεκα-
τ�μμύρια δρα�μές...

T
 ιερ� τ
υ Aπ�λλωνα

O P. Foucart πήρε μέρ�ς στην α-
νασκα�ή, την �π�ία �ργάνωσε �
Th. Homolle, π�υ εί�ε ανασκάψει τη
Δήλ�. Xρησιμ�π�ιήθηκαν π�λλές
δεκάδες εργάτες, αριθμ�ς π�υ
�α�νιά�ει τ�υς σημεριν�ύς αρ�αι�-
λ�γ�υς. Oι ανασκα�είς ή�εραν τί έ-
ψα�ναν: ήθελαν να απ�καλύψ�υν
τ� ιερ� τ�υ Aπ�λλωνα π�υ περιγρά-
�ει � Παυσανίας. Γνώρι�αν ήδη απ�
τ�υς αρ�αί�υς συγγρα�είς τη θέση
τ�υ να�ύ, τ� μεγάλ� π�λυγωνικ�
κτίσμα, τ� καλυμμέν� με επιγρα-
�ές, την ιερά �δ� και, απ� την τ�μή
π�υ έκανε ένας Γερμαν�ς αρ�αι�-
λ�γ�ς, τη ν�τι�ανατ�λική είσ�δ�
τ�υ ιερ�ύ. Oπως έγραψε τ� 1900 �
G. Radet, π�υ διηγείται την ιστ�ρία
της Γαλλικής Σ��λής, ακ�λ�υθώ-
ντας την ιερά �δ� «πρ�σπαθ�ύσαν
να πλησιάσ�υν τ� ιερ� �πως � Παυ-
σανίας, πράγμα π�υ επέτρεπε να
πρ�!άλλ�υν τ� �ως των κειμένων
στ�ν συγκε�υμέν� σκελετ� των
μνημείων». Eπρεπε, επίσης, να �α-
να!ρ�ύν τα έργα τέ�νης π�υ ανέ-
�εραν �ι αρ�αίες πηγές και περίμε-
ναν ακ�μη π�λλές επιγρα�ές, ελπί-
δα π�υ δεν διαψεύστηκε. O επιστη-
μ�νικ�ς κ�σμ�ς παρακ�λ�υθ�ύσε
την πρ��δ� των εργασιών και η α-
νακάλυψη, τ� 1893, τ�υ θησαυρ�ύ
των Aθηναίων, παράσταση των ύ-
μνων στ�ν Aπ�λλωνα με τη μ�υσική
τ�υς συν�δεία, και αργ�τερα, τ�
1896, τ�υ Hνί���υ, έκαναν τις ερ-
γασίες αυτές διάσημες σε �λη την
Eυρώπη. 

Xρειάστηκαν πράγματι έντεκα
�ρ�νια τεράστιας δ�υλειάς για να
πάρ�υν, τα ιερά τ�υ Aπ�λλωνα και
της Aθηνάς στη Mαρμαριά, την �ψη
π�υ έ��υν σήμερα και να απ�καλυ-
�θ�ύν συλλ�γές απ� γλυπτά και ε-
πιγρα�ές, π�υ είναι, εκτ�ς απ� ε-
κείνες της Aθήνας, �ι πλ�υσι�τερες

π�υ έδωσε π�τέ κάπ�ια ελληνική
αρ�αι�λ�γική θέση. 

Eγκαίνια 
�ώρ
υ  μ
υσεί
υ

T� 1903 � αρ�αι�λ�γικ�ς �ώρ�ς
εγκαινιάστηκε ταυτ��ρ�να με τ�
M�υσεί�, τ� κτίσιμ� τ�υ �π�ί�υ εί-
�ε �ρηματ�δ�τήσει � Aνδρέας Συγ-
γρ�ς. O Homelle, π�υ λίγ� αργ�τε-
ρα εγκατέλειψε τη διεύθυνση της
Γαλλικής Σ��λής, πίστευε �τι η ερ-
γασία στ� �ώρ� εί�ε τελειώσει και
�τι �ι έρευνες θα �λ�κληρωθ�ύν
με την �ριστική δημ�σίευση, π�υ
πρ�έ!λεπε, σύμ�ωνα με τ� πρ�τυ-
π� της δημ�σίευσης της Oλυμπίας,
να γίνει σε πέντε τ�μ�υς, με τίτλ�
«Aνασκα�ές στ�υς Δελ��ύς». T�-
μ�ι α�ιερωμέν�ι στην ιστ�ρία των
ανασκα�ών, στην τ�πι�γρα�ία και
στην αρ�ιτεκτ�νική, στις επιγρα-
�ές, στη γλυπτική και στα μικρά α-
ντικείμενα. Eπρ�κειτ� �μως για
ψευδαίσθηση, γιατί �ι έρευνες για
τη δημ�σίευση κράτησαν πάρα π�-
λύ �ρ�ν� και !ρίσκ�νταν π�λύ μα-
κρυά απ� την �λ�κλήρωση, την ε-
π��ή τ�υ θανάτ�υ των τελευταίων
ανασκα�έων. 

Oι έρευνες θα απαιτ�ύσαν συ-
μπληρωματικές ανασκα�ές και κυ-
ρίως �ι αρ�αι�λ�γ�ι ανακάλυπταν
σιγά- σιγά, �τι δεν υπάρ�ει �ριστική
δημ�σίευση: �σ� τέλεια κι αν είναι
μια μελέτη, η καλύτερη υπηρεσία
π�υ πρ�σ�έρει είναι ακρι!ώς �τι ε-
πιτρέπει να γίν�υν νέες έρευνες,

με σκ�π� να �τάσ�υν πι� κ�ντά
στην αλήθεια. 

H ιστ�ρία της θέσης αυτής απ� τ�
1903 και ε�ής �αρακτηρί�εται ταυ-
τ��ρ�να απ� την πρ��δευτική συ-
νειδητ�π�ίηση των καιν�ύργιων
καθηκ�ντων π�υ επι!άλλ�νταν
στην αρ�αι�λ�γία και απ� την ανά-
πτυ�η των διευθύνσεων και απ�κα-
ταστάσεων π�υ έγιναν σε στενή συ-
νεργασία μετα�ύ της Aρ�αι�λ�γι-
κής Yπηρεσίας και της Γαλλικής
Σ��λής. 

Tα μεγάλα 
αριστ
υργήματα 

Στ� μακρ��ρ�ν� διάστημα των α-
νασκα�ών !ρέθηκαν π�λλά �άλκι-
να ειδώλια, ύψ�υς 15 έως 20 εκατ.,
τ� ελε�άντιν� άγαλμα τ�υ Aπ�λλω-
να, τα δύ� κ�λ�σσιαία αγάλματα
των Διδύμων τ�υ Aργ�υς, ελε�ά-
ντινες κε�αλές �ρυσελε�άντινων
αγαλμάτων, � αργυρ�ς ταύρ�ς
πρ�σ��ρά της π�λης της Iωνίας, η
�ω��ρ�ς τ�υ θησαυρ�ύ των Σι�-
νίων, � περίλαμπρ�ς Hνί���ς, η με-
τ�πη τ�υ θησαυρ�ύ των Aθηναίων,
τ� μνημεί� τ�υ Δα���υ με μεγάλ�
αριθμ� αγαλμάτων, την κε�αλή τ�υ
Φλαμινίν�υ και π�λλά άλλα. 

Παράλληλα, �μως, με τις αναστη-
λώσεις π�υ έγιναν στη συνέ�εια, �ι
αρ�αι�λ�γ�ι �ανάρ�ισαν τις ανα-
σκα�ές. Mπ�ρ�ύμε να διακρίν�υμε
τρεις περι�δ�υς: Aπ� τ� 1920, η
Γαλλική Σ��λή επικέντρωσε ανα-
σκα�ικά τ� ενδια�έρ�ν της στ� ιε-

ρ� της Aθηνάς στη Mαρμαριά. Oι
αρ�αι�λ�γ�ι πίστεψαν τ�τε �τι θα
μπ�ρ�ύσαν να !ρ�υν, με την απ�-
κάλυψη μυκηναϊκών ειδωλίων τ�-
π�θετημένων πάνω σε μια μεγάλη
πέτρα, την απ�δει�η �τι υπήρ�ε ή-
δη απ� την Eπ��ή τ�υ �αλκ�ύ ένα
μεγάλ� ιερ� α�ιερωμέν� σε μια γυ-
ναικεία θε�τητα, π�υ αντιστ�ι��ύ-
σε στ� ιερ� τ�υ Aπ�λλωνα. Σήμερα
γίνεται δεκτ� �τι αυτά τα ειδώλια
!ρίσκ�νταν μέσα σ’ ένα μυκηναϊκ�
τά��, π�υ αν�ί�τηκε κατά την κα-
τασκευή τ�υ αρ�αϊκ�ύ ιερ�ύ. 

Παραδ��ως, μια καταστρ��ή τ�υ
Δεκεμ!ρί�υ 1935, αν�ίγει μια δεύ-
τερη περί�δ� ανασκα�ών, π�υ συ-
νε�ίστηκε και μετά τ�ν π�λεμ�, πε-
ρίπ�υ έως τ� 1950. Xωρίς θεωρητι-
κές πρ�καταλήψεις, πρ�σπάθησαν
να ερευνήσ�υν συστηματικά τα
στρώματα της αρ�αϊκής επ��ής, α-
νακαλύπτ�ντας ένα σημαντικ� �ικι-
σμ� γεωμετρικής και μυκηναϊκής ε-
π��ής. Kάτω �μως απ� τ� πλακ�-
στρωτ� τ�υ Aλω έγινε η σημαντικ�-
τερη ανακάλυψη τ� 1939, απ� τ�ν
Πιέρ Aμ�ντρί, � �π�ί�ς υπήρ�ε διε-
θυντής της Γαλλικής Aρ�αι�λ�γι-
κής Σ��λής απ� τ� 1969- 1981.
Yπήρ�αν εκεί, μπρ�στά στη Στ�ά
των Aθηνών, δύ� τά��ι, μέσα
στ�υς �π�ί�υς, γύρω στ� 420π. X.,
�ι Δελ�ιείς εί�αν θάψει, α��ύ έ!α-
λαν �ωτιά, π�λύτιμα αντικείμενα,
μετα�ύ των �π�ίων και αγάλματα α-
π� �ρυσ� και ελε�αντ�στ�ύν ή άρ-
γυρ�, καθώς και π�λλά �άλκινα. Tα
αντικείμενα π�υ εί�αν μείνει ανέ-
πα�α λεηλατήθηκαν κατά την αρ-
�αι�τητα, �μως αυτή η ανακάλυψη
μας δίνει την καλύτερη ιδέα για τ�
μυθικ� πλ�ύτ� των πρ�σ��ρών
π�υ γιν�ταν στ�ν Aπ�λλωνα. 

Συνεργασία 
Eλλήνων - Γάλλων

H τρίτη περί�δ�ς είναι η σημερι-
νή, �π�υ συνεργά��νται στενά η
E��ρεία Aρ�αι�τήτων με τη Γαλλι-
κή Σ��λή. H σημαντικ�τερη ανα-
σκα�ή �λ�κληρώθηκε μ�λις πρ�-
σ�ατα, στις αρ�ές I�υλί�υ 1992, και
έγιναν στα αρ�αϊκά στρώματα π�υ
πρ�στατευ�ταν απ� σειρά κλασι-
κών μνημείων: τ�ν τρίπ�δα π�υ
πρ�σέ�εραν �ι Eλληνες μετά τη νί-
κη των Πλαταιών και τ� Aρμα τ�υ
Hλί�υ π�υ πρ�σέ�εραν �ι P�δι�ι.
Kάτω απ� τα !άθρα αυτών των μνη-
μείων !ρέθηκε � αρ�αϊκ�ς περί!�-
λ�ς, π�υ �ρ�ν�λ�γείται σήμερα
στις αρ�ές τ�υ 6�υ π. X. αιώνα, δη-
λαδή την επαύρι� τ�υ π�λέμ�υ. 

Kάτω απ� αυτά απ�καλύ�θηκαν
τρία σπίτια �τισμένα επάλληλα, τ�
ένα απ� τα μέσα τ�υ 7�υ π. X. αιώ-
να, τ� δεύτερ� απ� τ� τέλ�ς τ�υ
8�υ, και τ� αρ�αι�τερ�, εγκατεστη-
μέν� στη !άση τ�ί��υ ανα�ώματ�ς,
�τισμέν�υ στη μυκηναϊκή επ��ή (α-
π� τις αρ�ές τ�υ 8�υ). Aπ�δεί�τηκε
έτσι η συνέ�εια τ�υ �ικισμ�ύ απ�
τη μυκηναϊκή ως τη γεωμετρική ε-
π��ή, κι έ��υμε τώρα μια π�λύ α-
κρι!ή εικ�να των σπιτιών της πρώι-
μης περι�δ�υ, π�υ είναι κατασκευ-
ασμένα απ� πηλ�, με μικρά δωμάτια
π�υ θερμαίν�νταν απ� ένα ��ύρν�.
H μεγάλη �μως α�θ�νία �άλκινων
αντικειμένων, αγγείων και �πλων
δεί�νει τη ακτιν�!�λία των Δελ�ών
εκείνη την επ��ή. 

Συνέ�εια απ την 8η σελίδα

Mια ιστ
ρική �ωτ
γρα�ία: O Θε�ιλ
ς Oμλ στ
 κέντρ
, διευθυντής ττε της
Γαλλικής Aρ�αι
λ
γικής Σ�
λής (1892) και μέλη της υπλ
ιπης απ
στ
λής π
υ έ-
καναν ανασκα�ές στ
υς Δελ�
ύς.



T�υ Φώτη Nτάσι	υ

Aρ�αι�λ�γ�υ στ� M�υσεί� Δελ�ών

AN AΦHΣOYME κατά μέρ�ς τη σημα-
ντική συμ��λή τ�υ πανελλήνι�υ ιε-
ρ�ύ των Δελ�ών και ειδικ�τερα τ�υ
Mαντεί�υ τ�υ στην ιστ�ρία της αρ-
�αι�ελληνικής θρησκείας, η ανακά-
λυψη τ�υ ιερ�ύ πλ�ύτισε τις γνώσεις
μας πάνω σε #ητήματα αρ�ιτεκτ�νι-
κής, πλαστικής και ιστ�ρίας τ�υ αρ-
�αί�υ ελληνικ�ύ κ�σμ�υ, συμπληρώ-
ν�ντας και συ�νά επι�ε�αιών�ντας
τ�υς αρ�αί�υς συγγρα�είς (Hρ�δ�-
τ�ς, Πλ�ύταρ��ς, Παυσανίας κ.α.).

H ιδιαιτερ�τητα τ�υ αρ�αι�λ�γικ�ύ
�ώρ�υ των Δελ�ών, ως τ�π�υ �π�υ η
αρ�αι�λ�γική σκαπάνη έ�ερε στ�
�ως πλήθ�ς απ� π�λύτιμες μαρτυ-
ρίες τ�υ παρελθ�ντ�ς, ��είλεται κυ-
ρίως σε δύ� �ασικ�ύς τ�μείς της αρ-
�αι�λ�γικής επιστήμης, την αρ�ιτε-
κτ�νική γλυπτική και την επιγρα�ική
με την ευρύτερη ένν�ια π�υ απ�δί-
δ�υμε στ�υς δύ� παραπάνω �ρ�υς.

Oι Δελ��ί μας έδωσαν μια πλ�ύσια
και πυκν�τατη π�ικιλία τε�ν�τρ�-
πιών και σ��λών �λων σ�εδ�ν των
περι�δων της ελληνικής τέ�νης με
κάπ�ιες, �έ�αια ανισ�τητες π�υ δεν
μειών�υν �μως τη συν�λική εικ�να
μιας έ%��ης και διδακτικής αλληλ�-
διαδ��ής ρυθμών, τάσεων και λε-
πτ�μερειών.

Eργα π�υ �τιά�τηκαν απ� δημι-
�υργ�ύς πρ�ερ��μεν�υς απ� τα πι�
παραγωγικά κέντρα τ�υ ελληνικ�ύ
κ�σμ�υ, απ� τις αρ�αϊκές Kυκλάδες
μέ�ρι τη Mικρασιατική Πέργαμ� των
ελληνιστικών �ρ�νων, απ� την K�-
ρινθ�, την Aθήνα, τη Mακεδ�νία, μέ-
�ρι και τις ελληνικές απ�ικίες της
Δύσης.

Oλη αυτή η παραγωγή π�υ στ�λι#ε
τ� ιερ� και απ�τελ�ύνταν απ� α�ιε-
ρώματα π�λεων και ιδιωτών στ� θε�
Aπ�λλωνα δ�υλεύτηκε απ� τ�ν αρ-
�αί� αρ�ιτέκτ�να, π�υ ήταν ταυτ�-
�ρ�να και γλύπτης, σε υλικ� π�ικίλ�,
απ� τη δύσκ�λη πέτρα τ�υ Παρνασ-

σ�ύ –τ�ν περί�ημ� στα�τί τιταν�λι-
θ�– μέ�ρι τ� πεντελικ� και παριαν�
μάρμαρ�.

Δελ�ική αρ�ιτεκτνική

Oι Δελ��ί είναι απ� τ�υς ελά�ι-
στ�υς τ�π�υς αν ��ι � μ�ναδικ�ς, �-
π�υ συνυπάρ��υν τ�σα π�λλά συ-
στήματα επε%εργασίας της πέτρας:
λίθ�ι π�λυγωνικ�ί με αρμ�ύς ευθύ-
γραμμ�υς ή καμπύλ�υς, λίθ�ι τραπε-
#ι�σ�ημ�ι ή παρελληλεπίπεδ�ι, σε
σειρές καν�νικές ή ακαν�νιστες με ή
�ωρίς μεταλλικ�ύς συνδέσμ�υς. T�
κάθε κ�μμάτι απ�κτά έτσι μια αυτ�-
τέλεια απ� τ� πλήθ�ς των λεπτ�με-
ρειών π�υ τ� �αρακτηρί#�υν –αρμ�-
σεις, επε%εργασία επι�ανειών, δια-
κ�σμηση– και στ� σύν�λ� είτε πρ�-
κειται για να�, θησαυρ�, στ�ά, ανά-
λημμα, ή άλλ� �ικ�δ�μημα, δημι�υρ-
γείται ένα άριστ� και αρμ�νικ� απ�-
τέλεσμα.

Oι γλυπτές συνθέσεις π�υ στ�λί-

#�υν σήμερα τ� M�υσεί� Δελ�ών α-
νήκ�υν κύρια σε αρ�ιτεκτ�νήματα
τ�υ ιερ�ύ �τιαγμένα με μεράκι και
δε%ι�τητα ε�άμιλλη ή και π�λλές
��ρές μεγαλύτερη των γλυπτών
τ�υς παραστάσεων.

Eτσι, μπ�ρεί κανείς να θαυμάσει
τις διακ�σμητικές ταινίες π�υ #ώ-
ν�υν �λ�γυρα τη θεμελίωση τ�υ θη-
σαυρ�ύ των Mασσαλιωτών στ� ιερ�
της Aθηνάς Πρ�ναίας και να αισθαν-
θεί την ίδια απ�λαυση με τη θέαση
της διακ�σμησης της ανωδ�μής της
γειτ�νικής θ�λ�υ, τ�υ κυκλικ�ύ αυ-
τ�ύ �ικ�δ�μήματ�ς, π�υ η �ρήση
τ�υ απ�τελεί και σήμερα μυστήρι�
για τ�υς αρ�αι�λ�γ�υς.

T� ίδι� συμ�αίνει και με τις καμπύ-
λες αρμ�σεις τ�υ μεγάλ�υ π�λυγω-
νικ�ύ τ�ί��υ π�υ �άστα#ε τ� άνδηρ�
τ�υ να�ύ τ�υ Aπ�λλωνα και π�υ συν-
θέτ�υν μια στέρεα αρμ�νία, δημι-
�υργώντας ένα σύν�λ� π�υ επι�άλ-
λεται στ�ν επισκέπτη, σημεριν� και
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O αρ�αι�λ�γικ
ς �ώρ�ς
Oι Δελ�ί απτελύν ένα υπαίθρι μυσεί αρ�αιελληνικής τέ�νης και ιστρίας

Aναπαράσταση της πρ�σ	ψης τ	υ αρ�αί	υ να	ύ τ	υ Aπ�λλωνα, τ	υ λεγ	μέν	υ των Aλκμεωνιδών, γιατί 	λ	κληρώθηκε απ� τ	ν Aθηναί	 Kλεισθένη, π	υ κατασκεύα-
σε την πρ�σ	ψή τ	υ απ� παριαν� μάρμαρ	. H εσωτερική διάτα�η τ	υ να	ύ είναι ελά�ιστα γνωστή, αλλά τα αετώματά τ	υ, αρκετά καλ	διατηρημένα, εκτίθενται στ	
μ	υσεί	. T	 ανατ	λικ� αέτωμα δεί�νει την ά!ι�η τ	υ Aπ�λλωνα στ	υς Δελ!	ύς πάνω σε τέθριππ	 άρμα, ενώ τ	 δυτικ� παρίστανε τη μά�η των Θεών και των Γιγάντων.
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Συνέ�εια απ� την 11η σελίδα

Γενική άπ	ψη τ	υ Iερ	ύ τ	υ Aπ�λλωνα απ� την πηγή Kέρνα (1977).

T	π	γρα!ικ� σ�έδι	 τ	υ Iερ	ύ τ	υ Aπ�λλωνα.

αρ�αί�. Iδιαίτερη εντύπωση πρ�κα-
λεί και τ� ε%αντλητικ� δ�ύλεμα των
λίθων θεμελίωσης τ�υ να�ύ τ�υ
Aπ�λλωνα –αυτ�ύ π�υ δεσπ�#ει στ�
κέντρ� τ�υ ιερ�ύ και π�υ σώ#εται με
αναστηλωμέν�υς τ�υς κί�νες της
πρ�σ�ψής τ�υ– με τ�υς πάμπ�λ-
λ�υς συνδέσμ�υς και τα αρ�ιτεκτ�-
νικά σημάδια πάνω τ�υς και �λα αυ-
τά σε μέρη π�υ ήταν αθέατα στ�ν
αρ�αί� πρ�σκυνητή.

Oι θησαυρί
T� κυρίαρ�� ανάθημα π�υ �ιλ�δ�-

%�ύσε να α�ιερώσει μια ελληνική π�-
λη στ� θε� Aπ�λλωνα, μετα%ύ τ�υ
6�υ και 4�υ π.X. αι., ήταν � θησαυ-
ρ�ς, ένα είδ�ς να�σ�ημ�υ �ρθ�γώ-
νι�υ κτίσματ�ς, με διακ�σμηση περί-
τε�νη, έτσι ώστε να πρ�καλεί τ� εν-
δια�έρ�ν και να πρ��άλλει συνάμα
την εικ�να της α�ιερώτριας π�λης.

Γιατί �ι θησαυρ�ί, πέρα απ� την
καλλιτε�νική τ�υς α%ία, συμ��λι#αν
την ισ�ύ και την πρ�παγανδιστική
δύναμη μιας π�λης απέναντι σε μια
άλλη, συνήθως ανταγωνίστριας. Oι
συ�νές διαμά�ες των ελληνίδων π�-
λεων, ιδιαίτερα στα αρ�αϊκά και κλα-
σικά �ρ�νια, �ι ανταγωνισμ�ί των κυ-
ρίαρ�ων δυνάμεων τ�υ ελληνικ�ύ
�ώρ�υ αλλά και τα μεγάλα ιστ�ρικά
γεγ�ν�τα τ�υ εληνισμ�ύ και των
�αρ�άρων αντικατ�πτρί#�νται με
πυκν� και εναργή τρ�π� μέσα απ�
την καθίδρυση αυτών των μνημείων,
την τ�π�θέτησή τ�υς σε συγκεκρι-
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O θησαυρ�ς των Aθηναίων �τίστηκε απ� λά!υρα των Περσών απ� τ	 Mαραθώνα και απ	τελεί τ	ν αρ�αι�τερ	 δωρικ� θησαυρ� απ� μάρμαρ	. H �ρ	ν	λ�γησή τ	υ
δι�ά&ει τ	υς αρ�αι	λ�γ	υς: μερικ	ί θεωρ	ύν �τι κτίστηκε μετά τη μά�η τ	υ Mαραθώνα (490 π.X.), ενώ άλλ	ι υπ	στηρί&	υν �τι α!ιερώθηκε απ� τη νέα Aθηναϊκή
Δημ	κρατία (505-500 π.X.).

μένη θέση τ�υ ιερ�ύ και τη διακ�-
σμησή τ�υς με παραστάσεις και επι-
γρα�ές δηλωτικών και ιστ�ρικών
συμ�άντων. H �ρ�ν�λ�γική σειρά
των θησαυρών %εκινά με αυτ�ν των
K�ρινθίων τ�υ 7�υ π.X. αι. και τελει-
ώνει με αυτ�ν των Θη�αίων, π�υ κτί-
στηκε μετά την νίκη τ�υς κατά των
Σπαρτιατών στα Λεύκτρα τ� 371 π.X.

Mε τ�υς Θη�αί�υς και την ε�ήμε-
ρη κυριαρ�ία τ�υς στα πράγματα της
Eλλάδας λήγει και η α�ιέρωση τ�υ
θησαυρ�ύ ως τύπ�υ αναθήματ�ς.

Oι νέες ανερ��μενες δυνάμεις (Aι-
τωλ�ί, Mακεδ�νες, Bασίλεια διαδ�-
�ων) π�υ κυριάρ�ησαν στα ελληνικά
�ρ�νια έ�εραν και άλλ�υς τρ�π�υς
πρ�παγάνδισης της ισ�ύ�ς τ�υς. Στη
θέση των κ�μψών να�σ�ημων κτι-
σμάτων των π�λεων �ρθώθηκαν �ά-
θρα αγαλμάτων των ελληνιστικών η-
γεμ�νων και πλ�ύσιων ιδιωτών, π�υ
απ�τέλεσαν και την απαρ�ή τ�υ ευ-
τελισμ�ύ των α�ιερωμάτων στα με-
τέπειτα ρωμαϊκά �ρ�νια. Eίναι η επ�-
�ή π�υ ανεγείρ�νται και τα δύ� «κ�ι-
ν��ρηστα κτίρια» π�υ λ�γω τ�υ �-
γκ�υ τ�υς επεκτάθηκαν και πέραν
των στενών �ρίων τ�υ περι��λ�υ
τ�υ κυρίως ιερ�ύ, η στ�ά τ�υ Aττά-
λ�υ στα ανατ�λικά, δώρ� των περγα-
μηνών ηγεμ�νων, και η στ�ά των Aι-
τωλών στα δυτικά, �π�υ �υλάσσ�-
νταν τα λά�υρα απ� την επιδρ�μή
των Γαλατών (279 π.X.)

T� ιερ� πρ�σαρμ�#εται στις νέες
συνθήκες �άνει �μως τ�ν αυστηρά
θρησκευτικ� και π�λιτικ� τ�υ �αρα-

κτήρα π�υ εί�ε στα αρ�αϊκά και κλα-
σικά �ρ�νια, αλλά η αίγλη τ�υ παρα-
μένει αμείωτη στ�ν ελληνικ� κ�σμ�.

Aκ�μη και τ�ν 2� μ.X. αι., �ταν τ�
επισκέ�θηκε � Παυσανίας μένει ε-
ντυπωσιασμέν�ς απ� την πληθώρα
των α�ιερωμάτων παρ�λες τις αρπα-
γές και λεηλασίες της ρωμαϊκής πε-
ρι�δ�υ.

Oι επιγρα�ές

Oι Δελ��ί θεωρ�ύνται τ� «�ασί-
λει�» των ελληνικών επιγρα�ών: η
ανασκα�ή έ�ερε στ� �ως 6.000 πε-
ρίπ�υ ενεπίγρα�α κ�μμάτια π�υ
πλ�υτί#�υν τις γνώσεις μας, ��ι μ�-
ν� πάνω στην ιστ�ρία τ�υ ιερ�ύ, αλ-
λά και στην ιστ�ρία �λ�κληρ�υ τ�υ
αρ�αι�ελληνικ�ύ κ�σμ�υ. Kείμενα
σ�ετικά με την �ργάνωση τ�υ ιερ�ύ
και της π�λης των Δελ�ών αλλά και
της Aμ�ικτυ�νίας, της �ργάνωσης
π�υ ένωνε τις π�λεις της Kεντρικής
Eλλάδας με δεσμ�ύς συμμα�ίας –έ-
να είδ�ς πρ�δρ�μικ�ύ σημεριν�ύ
O.H.E.– και η �π�ία εί�ε τη μία απ�
τις δύ� έδρες της στ�υς Δελ��ύς.
Διακρίνει κανείς επίσης αναθηματι-
κές επιγρα�ές πάνω σε �άθρα αγαλ-
μάτων, μερικές των �π�ίων ανήκ�υν
σε διάσημ�υς γλύπτες της αρ�αι�τη-
τας (Λύσιππ�ς, Θε�πρ�π�ς κ.ά.).
Aλλα κείμενα ανα�έρ�νται σε συν-
θήκες μετα%ύ π�λεων ή σε δικαστι-
κές πρά%εις π�υ απ�δίδ�υν δικαι�-
σύνη σε διά��ρες υπ�θέσεις π�λι-

Συνέ�εια στην 14η σελίδα

T	 α!ιέ-
ρωμα των
�	ρευ-
τριών (B΄
μισ� τ	υ
4	υ π.X.
αιώνα),
π	υ στ�-
λι&ε τ	
�ώρ	 της
εισ�δ	υ
τ	υ να	ύ
τ	υ Aπ�λ-
λωνα.
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Aερ	!ωτ	γρα!ία (1978) τ	υ ιερ	ύ της Πρ	ναίας Aθηνάς. Mυκηναϊκά αγγεία και ειδώλια π	υ +ρέθηκαν κάτω απ� τ	ν αρ�αϊκ� να� και τ	υς +ωμ	ύς, δεί�ν	υν �τι απ�
τα μυκηναϊκά �ρ�νια υπήρ�ε στ	 ίδι	 μέρ	ς μικρ� ιερ�, �π	υ λατρευ�ταν μια θεά π	υ ήταν η ίδια η Aθηνά, ή η πρ	ϊστ	ρική πρ�δρ	μ�ς της. Eκτ�ς απ� τ	ν αρ�αϊκ� να�
της Aθηνάς, υπάρ�	υν και δυ	 μικρ�τερ	ι α!ιερωμέν	ι στην Yγεία και στην Eιλείθυια.

τών. Περιλαμ�άν�νται επίσης λ�γα-
ριασμ�ί �ικ�δ�μικής �ύσεως π�υ α-
να�έρ�νται σε πρ�γράμματα �ικ�-
δ�μησης κτισμάτων τ�υ ιερ�ύ και
της π�λης και π�υ απ�τελ�ύν π�λύ-
τιμα τεκμήρια της �ικ�ν�μικής ιστ�-
ρίας της επ��ής. Aλλά εκεί �π�υ
πλε�νά#�υν �ι επιγρα�ές είναι �ι λε-
γ�μενες απελευθερωτικές, π�υ α-
��ρ�ύν απελευθερώσεις δ�ύλων,
καθώς και τις εγγυήσεις π�υ δίδ�-
νταν για τη διατήρηση τ�υ καθεστώ-
τ�ς ελευθερίας των. E%ίσ�υ μεγάλ�ς
είναι και � αριθμ�ς των δια��ρων
ψη�ισμάτων πρ�%ενείας και πρ�μα-
ντείας π�υ ��ρηγ�ύσε η π�λη των
Δελ�ών και τ� αμ�ικτυ�νικ� συνέ-
δρι� σε π�λίτες. Mε τ� δικαίωμα αυ-
τ� διν�ταν σε π�λίτες τ� πρ�ν�μι�
της πρ�τεραι�τητας στη διαδικασία
λήψης τ�υ �ρησμ�ύ απ� τ� μαντεί�.

H εικ�να π�υ εμ�ανί#ει σήμερα τ�
ιερ� των Δελ�ών είναι μια εικ�να
δια��ρετική αυτής π�υ εμ�άνι#ε
πριν απ� λίγες δεκαετίες και π�υ �ι
�ωτ�γρα�ίες της διακ�σμ�ύν ακ�μη
και σήμερα τις σελίδες των ανατυ-
πωμένων «τ�υριστικών» �δηγών.
Eνα �ώρ�, δηλαδή, πνιγμέν� στη
�λάστηση, π�υ �ι κατ�ψεις των κτι-
ρίων μετά �ίας διακρίν�νταν, π�υ �ι
διαδρ�μές περι�ρί#�νταν σε μερικά
�ασικά μνημεία, μερικά απ� τα �π�ία

λάθ�ς ταυτισμένα, απ�τ�κ�ς παλαι-
ών και %επερασμένων ταυτίσεων.

Σήμερα, �άρη και στις συστηματι-
κές πρ�σπάθειες τ�υ τελευταί�υ
E��ρ�υ Aρ�αι�τήτων Δελ�ών Eυ-
άγγελ�υ Πεντά#�υ, � �ώρ�ς έ�ει αλ-
λά%ει �ψη· τα κτίσματα ανάσαναν απ�
την εν��λητική �λάστηση, �ι τ�ί��ι
%ανα�γήκαν στην επι�άνεια και μερι-
κ�ί απ�καταστάθηκαν με μικρ�επεμ-
�άσεις π�υ δέν�υν με τ� περι�άλλ�ν,
τα διάσπαρτα αρ�αία λιθάρια τακτ�-
π�ιήθηκαν με τρ�π� υπ�δειγματικ�
και διδακτικ�, κ�ντά στα μνημεία π�υ
ανήκαν σε συνεργασία με τη Γαλλική
Aρ�αι�λ�γική Σ��λή άρ�ισε σιγά σιγά
ένα ευρύτατ� πρ�γραμμα αναστηλώ-
σεων. Aπ� την άλλη μεριά η επιστη-
μ�νική μελέτη των μνημείων τ�υ ιε-
ρ�ύ πρ��ωρά με γρήγ�ρ� ρυθμ�, νέα
στ�ι�εία συμπληρών�υν παλιές μελέ-
τες και καιν�ύργιες ταυτίσεις αναθε-
ωρ�ύν λανθασμένες απ�ψεις. Oι Δελ-
��ί ε%ακ�λ�υθ�ύν να γ�ητεύ�υν
πλήθ�ς ερευνητών απ� �λα τα μέρη
της γης και τα πρ��λήματα των μνη-
μείων τ�υς θα συνε�ίσ�υν να απα-
σ��λ�ύν την επιστημ�νική κ�ιν�τητα
και την επ�μενη εκατ�νταετία. Eίναι
και αυτ� μια απ�δει%η της περίπλ�-
κης και συνάμα σαγηνευτικής ιδιαιτε-
ρ�τητάς τ�υς, π�υ τα κατατάσσει
στην πρώτη γραμμή τ�υ επιστημ�νι-
κ�ύ ενδια�έρ�ντ�ς.

Συνέ�εια απ� την 13η σελίδα

Aναπαράσταση τ	υ θησαυρ	ύ των Σι!νίων, σε αίθ	υσα τ	υ παλαι	ύ M	υσεί	υ
των Δελ!ών (αρ�ές τ	υ αιώνα). Δίπλα τ	υ διακρίνεται η Σ!ίγγα των Nα�ίων και η
αναπαράστασή της πάνω σε κί	να. Στην πρ�σ	ψή τ	υ έ!ερε αντί για κί	νες δύ	
κ�ρες, γνωστές ως Kαρυάτιδες.
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Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Tα αριστ�υργήματα τ�υ M�υσεί�υ
Eργα τέ�νης και αναθήματα απ� τ� Iερ� και τ� Mαντεί�, πρ�σελκύ�υν επισκέπτες απ� �λ� τ�ν κ�σμ�

Tης P��ίτας K�λώνια

Aρ�αι�λ�γ�υ στ� M�υσεί� Δελ�ών

TA EKΘEMATA τ�υ M�υσεί�υ των
Δελ�ών θα μπ�ρ�ύσαν να �ρ�υν έ-
να ιδανικ� �ώρ� παρ�υσίασης στ� ί-
δι� τ� δελ�ικ� ιερ�, π�υ στα �ρ�νια
της �ωής τ�υ ήταν ένα πλ�υσι�τατ�
υπαίθρι� M�υσεί�. Eνα κ�σμ�π�λι-
τικ� M�υσεί�, α��ύ συνέλεγε ��ι
μ�ν� τα α�ιερώματα των ταπεινών
πρ�σκυνητών τ�υ, αλλά και τα έργα
τέ�νης π�υ επιδείκνυαν γύρω απ�
τ� να� ή κατά μήκ�ς της ιεράς �δ�ύ
διά��ρες π�λεις ή �ιλ�δ�"�ι ηγε-
μ�νες απ� τις απ�ικίες της Σικελίας
ως τη Φρυγία της Aσίας, με την ευ-
καιρία κάπ�ιας στρατιωτικής ή π�λι-
τικής τ�υς επιτυ�ίας: μικρ�τε�νή-
ματα απ� π�λύτιμ� υλικ�, �άλκινα ή
μαρμάρινα αγάλματα και πλαστικές
συνθέσεις, κτίρια με πλ�ύσι� γλυ-
πτ� ή �ωγρα�ικ� διάκ�σμ�. Kαι κα-
θώς τ� ιερ� πλ�υτί��νταν συνε�ώς
με νέα αναθήματα πήρε την �ψη ε-
ν�ς απέραντ�υ καλλιτε�νικ�ύ εργα-
στηρί�υ με ασταμάτητη παραγωγή
�π�υ γλύπτες, �ωγρά��ι, αρ�ιτέ-
κτ�νες και απλ�ί τε�νίτες συναγω-
νί��νταν να παρ�υσιάσ�υν τις καλύ-
τερες δημι�υργίες τ�υς.

Aν και τα ευρήματα της ανασκα-
�ής των Δελ�ών μας έδωσαν μια ει-
κ�να τ�υ αρ�αί�υ ιερ�ύ στα �ρ�νια
της ακμής τ�υ απ� τ�ν 8� ώς τ�ν 4�
π.X. αιώνα, π�λύ �τω��τερη εκεί-
νης π�υ μας α�ήν�υν να �αντα-
σθ�ύμε �ι �ιλ�λ�γικές πηγές, �ι ε-
πιγρα�ές και τα �άθρα, είναι αρκε-
τά για να καταστήσ�υν τ� M�υσεί�
π�υ σήμερα τα στεγά�ει, ένα πρ�τυ-
π� σ��λεί� της ελληνικής τέ�νης,
στ� �π�ί� αντιπρ�σωπεύ�νται �λες
�ι �άσεις και �λες �ι πτυ�ές της πα-
ραγωγής της, συ�νά, μάλιστα, με
δείγματα ακρι�ώς �ρ�ν�λ�γημένα
απ� τη γνώση π�υ μας πρ�σ�έρ�υν
�ι πηγές.

Xρυσελε�άντινα
αγάλματα

Mια ιδέα για τα μυθώδη α�ιερώ-
ματα σε �ρυσ�, άργυρ�, ελα�αντ�-
δ�ντ� π�υ έστελναν στ�υς Δελ-
��ύς �ι Mικρασιάτες �ασιλιάδες, �
Mίδας και � Kρ�ίσ�ς, � διασημ�τε-
ρ�ς αναθέτης τ�υ ιερ�ύ και είδε �
Hρ�δ�τ�ς στ�υς θησαυρ�ύς των
Kλα��μενίων και K�ρινθίων, μας έ-
δωσε την εντυπωσιακή απ�κάλυψη
των Γάλλων αρ�αι�λ�γων τ� 1939.
Kάτω απ� τ� ρωμαϊκ� πλακ�στρωτ�
της ιεράς �δ�ύ κ�ντά στ� θησαυρ�
των K�ρινθίων �ρέθηκαν τα υπ�-
λείμματα π�λύτιμων αρ�αϊκών έρ-
γων σπάνιων τ�σ� για τ� υλικ� και
την τε�νική τ�υς �σ� και για την
καλλιτε�νική τ�υς π�ι�τητα: ένα ει-
δώλι� απ� ελε�αντ�δ�ντ� π�υ πα-
ριστάνει ήρωα ή θε� (Aπ�λλωνα ή
Δι�νυσ�), να δαμά�ει τ� θήραμά
τ�υ, ένας ταύρ�ς σε �υσικ� μέγε-

Oι περί�ημ�ι Δίδυμ�ι τ�υ Aργ�υς, � Kλέ��ις και � Bίτων. Tα δύ� αυτά κ�λ�σσιαία αγάλματα (ύψ�υς 2.20 μ.) σημειών�υν την
αρ�ή της εμ�άνισης μεγάλων, πέτρινων αγαλμάτων στ�υς Δελ��ύς, γύρω στ� 580 π.X.
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Xάλκιν� αγαλμάτι� μιας κ!ρης «πεπλ��!ρ�υ», π�υ μετέ�ερε στ� τέμεν�ς τελε-
τ�υργικ! σκεύ�ς, τ� θυμιατήρι�. Δεν εντυπωσιά�ει μ!ν� για τη μ�ναδικ!τητά τ�υ
ως έργ� τέ�νης, αλλά συγκινεί ως ιερ! σκεύ�ς π�υ �ρησιμ�π�ιήθηκε απ! κάπ�ι-
�ν ιερέα.

Kε�άλι απ� �ρυσελε�άντιν� άγαλμα καθιστής μ�ρ�ής. Λαμπρ! ανάθημα ιωνικής
π!λης, με �ρυσ! διάδημα και ένθετα μάτια. (6�ς π.X. αι.).

O Hνί���ς: Eνα απ! τα σπάνια �άλ-
κινα αριστ�υργήματα, σύμ��λ�
τ�υ M�υσεί�υ των Δελ�ών. Παρι-
στάνει ηνί��� άρματ�ς, νικητή,
την ώρα τ�υ θριάμ��υ τ�υ στα
Πύθια. H �μ�ρ�ιά τ�υ πρ�σελκύει
επισκέπτες απ! !λ�ν τ�ν κ!σμ�.
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K�ρμ�ί Aμα�!νων απ! τις ανάγλυ�ες μετ!πες τ�υ Θ!λ�υ. Eίναι �αρακτηριστικ�ί για την τε�νική τ�υ έ&εργ�υ ανάγλυ��υ
και την τ�λμηρή κίνηση των μ�ρ�ών στ�ν ελεύθερ� �ώρ� (380 π.X.).

Mετ!πη απ! τ� «M�ν!πτερ� Θησαυρ!» των Σικυωνίων. Oι Δι!σκ�υρ�ι με την πλ�ύσια λεία τ�υς, μετά την επι�είρηση αρπα-
γής �ώων στην Aρκαδία.



θ�ς απ� �ύλλα ασημι�ύ π�υ πρ�-
σαρμ���νται σε "ύλιν� πυρήνα –α-
π�τελεί τ� μεγαλύτερ� παράδειγμα
της λεγ�μενης σ�υρήλατης τε�νι-
κής– κε�άλια απ� ελε�αντ�δ�ντ�
και �ρυσά ελάσματα με έκτυπη δια-
κ�σμηση π�υ ανήκαν σε τρία �ρυ-
σ�ελε�άντινα αγάλματα, πλακίδια
απ� ελε�αντ�δ�ντ� π�υ διακ�-
σμ�ύσαν κάπ�ι� "ύλιν� έπιπλ�, κα-
σέλα ή θρ�ν� (7�ς - 6�ς π.X.).

Eίναι �λα αριστ�υργηματικά έργα
ιωνικών κυρίως εργαστηρίων της α-
νατ�λικής Eλλάδας π�υ έπειτα απ�
τη �θ�ρά π�υ τ�υς πρ�κάλεσε κά-
π�ι� καταστρ��ικ� γεγ�ν�ς (σει-
σμ�ς, πυρκαγιά) κατα�ώθηκαν ευ-
λα�ικά στ� τέλ�ς τ�υ 5�υ αι. π.X.,
σε δυ� λάκκ�υς –απ�θέτες– για να
μην απ�μακρυνθ�ύν απ� τ� ιερ�
τέμεν�ς τ�υ θε�ύ στ�ν �π�ί� εί�αν
α�ιερωθεί.

Oι δίδυμ�ι τ�υ Aργ�υς

H σειρά των έργων της μεγάλης
πλαστικής στ�υς Δελ��ύς αρ�ί�ει
με τ�υς δίδυμ�υς K�ύρ�υς, γνω-
στ�ύς ως � Kλέ��ις και � Bίτων, π�υ
μας εισάγ�υν «στη νέα μαγική �ώρα
τ�υ 6�υ αιώνα» (Buschor).

Eργα Aργεί�υ καλλιτέ�νη, �πως
μας πληρ���ρεί η �αραγμένη στ�
�άθ�ς επιγρα�ή, συσ�ετίσθηκαν α-
μέσως μετά την απ�κάλυψή τ�υς
με τ� Aργ�ς και τ� ανέκδ�τ� τ�υ
Hρ�δ�τ�υ: Mια ημέρα γι�ρτής, ε-
πειδή η ιέρεια της Hρας έπρεπε να
πάει στ� ιερ� της θεάς έ"ω απ� τ�
Aργ�ς και τα ��δια π�υ θα έσερναν
τ� άρμα δεν έρ��νταν, �ι δυ� γι�ί
της �εύτηκαν �ι ίδι�ι τ� αμά"ι και
τ� �δήγησαν στ� ιερ� 45 στάδια
μακριά (8 �λμ.).

Για να ανταμείψει τη γεμάτη ευ-
γένεια πρά"η τ�υς η θεά τ�υς �άρι-
σε σύμ�ωνα με την παράκληση της
μητέρας τ�υς τ� ωραι�τερ� δώρ�·
μετά τη γι�ρτή τα παιδιά κ�ιμήθη-
καν απ�καμωμένα στ� ιερ�, για να
μην "ανα"υπνήσ�υν. Oι Aργεί�ι
τ�υς τίμησαν με αγάλματα π�υ α-
�ιέρωσαν στ�υς Δελ��ύς.

Σήμερα η ερμηνεία των «δίδυμων
τ�υ Aργ�υς» δεν είναι αδια�ιλ�νί-
κητη. Mια δια��ρετική απ�κρυπτ�-
γρά�ηση των �θαρμένων επιγρα-
�ών της �άσης τ�υς, πρ�τείνει την
ταύτιση των εικ�νι��μένων με τ�υς
Δι�σκ�υρ�υς.

*ε�ωριστή θέση στη συλλ�γή τ�υ
M�υσεί�υ κατέ�ει η αρ�ιτεκτ�νική
πλαστική, τα γλυπτά, �λ�γλυ�α (Kα-
ρυάτιδες, αετώματα, ακρωτήρια) ή
ανάγλυ�α π�υ διακ�σμ�ύσαν τα αρ-
�ιτεκτ�νικά μνημεία τ�υ ιερ�ύ, τ�
να� και τ�υς «θησαυρ�ύς», μικρά,
δηλαδή, �ικ�δ�μήματα π�υ έ�τι�αν
διά��ρες π�λεις για να �υλάσσ�υν
σ’ αυτά τα π�λύτιμα α�ιερώματά
τ�υς, αλλά και π�υ τα ίδια απ�τε-
λ�ύσαν σπ�υδαία αρ�ιτεκτ�νικά έρ-
γα, αναθήματα στ� θε� τ�υ ιερ�ύ.

M�ναδικές
γλυπτές μετ�πες

O «M�ν�πτερ�ς» θησαυρ�ς των
Σικυωνίων (μικρ� κτίρι� με στεγα-
σμένη μ�ν� κι�ν�στ�ι�ία �ωρίς τ�ί-
��υς στ� εσωτερικ�) είναι τ� αρ�αι-
�τερ� κτίρι� στ�υς Δελ��ύς π�υ
σώ�ει ανάγλυ�η διακ�σμηση με ει-

κ�ν�γρα�ικές παραστάσεις (560
π.X.). Oι γλυπτές μετ�πες τ�υ μας
δίν�υν π�λύτιμες πληρ���ρίες για
τα �αρακτηριστικά τ�υ "ακ�υστ�ύ
στην αρ�αι�τητα εργαστηρί�υ πλα-
στικής της Σικυώνας. Mε τ� ασυνή-
θιστα μακρ�στεν� σ�ήμα τ�υς και
τ� �αθύ κ�κκιν� �ρώμα στα ��ρέ-
ματα των μ�ρ�ών π�υ �ωηρεύ�υν
τ�ν ω�ρ�λευκ� πωρ�λιθ�, με τ� α-
κρι�ές σ�έδι� μας δίν�υν την εντύ-
πωση �ωγρα�ικών πινάκων, �π�υ α-
ναπτύσσ�νται τα θέματα με τη μα-

γεία «της πρώιμης μυθ�πλασίας»
(Kαρ�ύ��ς): επεισ�δι� της αργ�-
ναυτικής εκστρατείας, η αρπαγή
της Eυρώπης απ� τ� μεταμ�ρ�ωμέ-
ν� σε ταύρ� Δία, � Kαλυδώνι�ς κά-
πρ�ς και η μ�ναδική πλαστική απει-
κ�νιση εν�ς επεισ�δί�υ απ� τ� μύ-
θ� των Δι�σκ�ύρων. Oι Δι�σκ�υρ�ι
Kάστωρ και Π�λυδεύκης μα�ί με τα
"αδέλ�ια τ�υς Iδα και Λυγκέα (επι-
γρα�ές σμιλευμένες στ� �άθ�ς �-
ν�ματί��υν τ�υς ήρωες) επιστρέ-
��υν �πλισμέν�ι με λ�γ�ες απ� την

επι�είρηση αρπαγής ��διών στην
Aρκαδία, �δηγώντας την πλ�ύσια
λεία τ�υς. H �μ�ι�μ�ρ�η παράτα"η
των ηρώων και των �ώων με τ�ν πα-
ράλληλ� �ηματισμ� δίν�υν την ε-
ντύπωση στρατιωτικής παρέλασης.

O θησαυρ�ς
των Σι�νίων

Aντά"ι� της περιγρα�ής τ�υ απ�
τ�ν Hρ�δ�τ� και τ�ν Παυσανία ως
τ�υ λαμπρ�τερ�υ �ικ�δ�μήματ�ς
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Συνέ�εια απ! την 15η σελίδα

Aντίν��ς: Λατρευτικ! άγαλμα τ�υ αγαπημέν�υ συντρ!��υ τ�υ αυτ�κράτ�ρα Aδριαν�ύ, π�υ στήθηκε στ� Δελ�ικ! Iερ!, με-
τά τ�ν τραγικ! θάνατ! τ�υ, στην ακμή της νε!τητάς τ�υ...
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των Δελ�ών τ� εύρημα τ�υ «θη-
σαυρ�ύ των Σι�νίων». H �ικ�δ�μη-
σή τ�υ, �πως μας διηγ�ύνται �ι δύ�
συγγρα�είς συνδέεται με την �ικ�-
ν�μική άνθηση της Σί�ν�υ απ� την
εντατική εκμετάλλευση των μεταλ-
λείων �ρυσ�ύ και ασημι�ύ στ� νησί.
H πλ�ύσια γλυπτή τ�υ διακ�σμηση
με τις δύ� K�ρες στην πρ�σ�ψη,
στα αετώματα, στα κ�μψά κυμάτια
και στα κι�ν�κρανα, αλλά κυρίως
στη �ω��ρ� �αιρετίσθηκαν απ� την
πρώτη στιγμή της εύρεσής τ�υς ως
σημεί� ανα��ράς της αρ�αϊκής
πλαστικής.

«(...) T� ωραι�τερ� εύρημα της ανα-
σκα�ής είναι � θαυμάσια διατηρημέ-
ν�ς μαρμάριν�ς διάκ�σμ�ς εν�ς θη-
σαυρ�ύ, π�υ σύμ�ωνα με την περιήγη-
ση τ�υ Παυσανία πρέπει να είναι των
Σι�νίων (...). H θαυμάσια !ω��ρ�ς
π�υ υπερ"αίνει �τιδήπ�τε μας είναι ως
τώρα γνωστ� απ� την αρ�αϊκή ελληνι-
κή τέ�νη τ�υ αναγλύ��υ με τη διατή-
ρηση, τη λεπτ�τητα της εκτέλεσης, την
ασυνήθιστη !ωντάνια και τα νεωτερι-
κά θέματα» (Furtwangler, 1894).

Στην ανατ�λική �ω��ρ� � καλλι-
τέ�νης ιστ�ρεί ένα επεισ�δι� απ�
την Iλιάδα: τη μά�η Eλλήνων και
Tρώων γύρω απ� ένα νεκρ� π�λε-
μιστή. Aριστερά �ι Oλύμπι�ι θε�ί
παρακ�λ�υθ�ύν καθιστ�ί τη μά�η,
�ωρισμέν�ι σε δύ� αντιμέτωπες �-
μάδες, ευν�ϊκές αντίστ�ι�α πρ�ς
τ�υς Tρώες ή τ�υς Eλληνες. Xαρα-
κτηριστικές �ι �ειρ�ν�μίες �ικει�-
τητας των καθιστών μ�ρ�ών, �ι �-
π�ίες εκ�ρά��υν την εσωτερική έ-
νταση π�υ επικρατεί στ� κρίσιμ�
για την έκ�αση της μά�ης συμ��ύ-
λι� των θεών.

Στη ��ρεια πλευρά της �ω��ρ�υ
π�υ έ�λεπε πρ�ς την ιερά �δ� �ι
πρ�σκυνητές μπ�ρ�ύσαν με άνεση
να θαυμάσ�υν στις λεπτ�μέρειές
της, την ταραγμένη α�ήγηση της
Γιγαντ�μα�ίας, της μά�ης της Oλύ-
μπιων θεών εναντί�ν των γιγάντων.
Παρ�λ� π�υ �ι αντιμα��μενες �ά-
λαγγες διεισδύ�υν η μία στην άλλη
και �ι σκηνές εκτυλίσσ�νται σε δια-
σταυρ�ύμενα επίπεδα, � καλλιτέ-
�νης κατ�ρθώνει να απ�δώσει τ�
σύν�λ� τ�υ θέματ�ς με α"ι�θαύμα-
στη ευκρίνεια.

Θησαυρ�ς
των Aθηναίων

Στ�ν πασίγνωστ� «θησαυρ� των
Aθηναίων» καταν��ύμε καλύτερα
απ� �π�ι�δήπ�τε άλλ� μνημεί� τ�
πέρασμα απ� την αρ�αϊκή στην
πρώιμη κλασική τέ�νη (490 π.X.).
Στ�υς Aθηναί�υς καλλιτέ�νες π�υ
�ιλ�τέ�νησαν τις 30 μετ�πες τ�υ
κτιρί�υ με τα κατ�ρθώματα τ�υ
Hρακλή, τ�υ Θησέα και σκηνές
Aμα��ν�μα�ίας, �ι ειδικ�ί διακρί-
ν�υν δύ� τάσεις στ� πλάσιμ� και τη
σύνθεση των μ�ρ�ών, μια συντη-
ρητικ�τερη, πρ�σκ�λλημένη στην
αρ�αϊκή παράδ�ση και άλλη περισ-
σ�τερ� πρ��δευτική, έτ�ιμη να δε-
�θεί τ�υς νεωτερισμ�ύς της κλασι-
κής τέ�νης.

Aπ� ιστ�ρική άπ�ψη � θησαυρ�ς
των Aθηναίων μετά τη μά�η τ�υ
Mαραθώνα, εγκαινιά�ει τη σειρά
των α�ιερωμάτων π�υ στήθηκαν
στ�υς Δελ��ύς απ� διά��ρες π�-
λεις μετά την απ�μάκρυνση τ�υ

περσικ�ύ κινδύν�υ, στην �π�ία κατ’
ε"��ήν εί�ε συμ�άλει η στρατιωτι-
κή δύναμη της νεαρής αθηναϊκής
δημ�κρατίας. Tη συμ��λή ακρι�ώς
αυτή θέλησαν να διακηρύ"�υν �ι
Aθηναί�ι με τ� επι�λητικ� τ�υς α-
νάθημα και την πρ���λή στην εικ�-
ν�γρα�ία της κύριας �ψης τ�υ κτι-
ρί�υ τ�υ Θησέα, τ�πικ�ύ ήρωα και
θεμελιωτή τ�υ π�λιτεύματ�ς τ�υς.
Xαρακτηριστική είναι η εμπνευσμέ-
νη παράσταση της «ιεράς συν�μι-
λίας». (Sacra Conversazione») �π�υ
� Θησέας στέκεται �λ�ς ευλά�εια
μπρ�στά στην Aθηνά π�υ �αρί�ει σε
αυτ�ν και την π�λη τ�υ την ιερή
πρ�στασία της.

Aνάμεσα στα αναθήματα π�υ έ-
κανε "ακ�υστ�ύς τ�υς Δελ��ύς εί-
ναι και � «Hνί���ς». Bρέθηκε σ�ε-
δ�ν άθικτ�ς και ανήκε σε ένα �άλκι-
ν� τέθριππ� π�υ α�ιέρωσε � τύ-
ρανν�ς της Γέλας Π�λύ�αλ�ς μετά
απ� τη νίκη τ�υ στ�υς Πυθικ�ύς α-
γώνες (476 π.X.) Eίναι ένα απ� τα
σπάνια πρωτ�τυπα έργα της μεγά-
λης �αλκ�πλαστικής, έργ� τ�υ αυ-
στηρ�ύ ρυθμ�ύ, π�υ σώ�εται στις
μέρες μας.

H πλαστική
τ�υ 4�υ αιώνα

Oι μετ�πες της θ�λ�υ με τις σκη-
νές Aμα��ν�μα�ίας και Kενταυρ�-
μα�ίας μας εισάγ�υν στην πλαστική

τ�υ 4�υ αιώνα (380 π.X.). Oι δημι-
�υργ�ί τ�υς �ρησιμ�π�ι�ύν την ει-
κ�ν�γρα�ική παράδ�ση τ�υ 5�υ αι-
ώνα, αλλά με μια ε"αιρετική επιδε-
"ι�τητα στην επε"εργασία τ�υ μαρ-
μάρ�υ απελευθερών�υν τις πλαστι-
κές μ�ρ�ές απ� τ� αρ�ιτεκτ�νικ�
τ�υς �άθ�ς και τις κιν�ύν ελεύθερα
στ�ν τρισδιάστατ� �ώρ�. Mε την έ-
"αρση τ�υ αναγλύ��υ και την τ�λ-
μηρή κίνηση των μ�ρ�ών, �ι σκη-
νές της σ��δρής πάλης των Eλλή-
νων με τις Aμα��νες και των Kε-
νταύρων με τ�υς Λαπήθες κερδί-
��υν σε δραματικ�τητα, �πως στη
μετ�πη, �π�υ � κτυπημέν�ς π�λε-
μιστής πρ�σπαθεί να απ��ύγει τ�
�αριστικ� κτύπημα π�υ ετ�ιμά�εται
να τ�υ δώσει η Aμα��να.

H κακή διατήρηση των γλυπτών
της θ�λ�υ ��είλεται στ� �τι �ι λεί-
ες πλάκες των μετ�πών εί�αν �ρη-
σιμ�π�ιηθεί ήδη απ� τ�ν 5� ή 6� αι.
π.X. και ε"ής, ως �ικ�δ�μικ� υλικ�,
και τα ακρωτηριασμένα θραύσματά
τ�υς εί�αν διασκ�ρπισθεί ακ�μη και
ως την Aμ�ισσα. Aντίθετα με άλλα
μνημεία, π�υ παρέμειναν στ� ιερ�
και μετά τ� τέλ�ς της αρ�αι�τητας,
έως �τ�υ κατέρρευσαν επί τ�π�υ.

T� σύν�λ� των αγαλμάτων τ�υ α-
ναθήματ�ς τ�υ Δα���υ είναι η μ�-
ναδική μαρτυρία π�υ έ��υμε σήμε-
ρα για τα α�ιερώματα στ�ν τύπ�
των πλαστικών συνθέσεων απ� πε-
ρισσ�τερα αγάλματα. Eίναι τ� μνη-

μεί� εν�ς αριστ�κρατικ�ύ γέν�υς
απ� τα Φάρσαλα της Θεσσαλίας
π�υ εικ�νί�ει με γενεαλ�γική �ρ�-
ν�λ�γική σειρά επι�ανείς εκπρ�-
σώπ�υς τ�υ απ� τ� τέλ�ς τ�υ 6�υ
αιώνα έως τ� 335 π.X., �ταν α�ιε-
ρώθηκε στ�ν Aπ�λλωνα απ� τ�
Θεσσαλ� α"ιωματ�ύ�� Δά��� B΄,
εκπρ�σωπ� της �ώρας τ�υ στην
Aμ�ικτυ�νία και �παδ� της �ιλ�μα-
κεδ�νικής παράτα"ης. Στ� κ�ιν�
�άθρ�, �π�υ ήταν στημένα τα α-
γάλματα, �αραγμένα επιγράμματα
μνημ�νεύ�υν τις π�λιτικές, αθλητι-
κές ή στρατιωτικές επιδ�σεις των
εικ�νι��μένων.

Aπ� τα αγάλματα τ�υ �ικ�γενεια-
κ�ύ αναθήματ�ς π�υ σώθηκαν,
σπ�υδαι�τερ� για την ιστ�ρία της
τέ�νης είναι τ� άγαλμα τ�υ Aγία,
πρ�πάππ�υ τ�υ Δα���υ και �ν�μα-
στ�ύ πρωταθλητή στ� παγκράτι�.

Eκτ�ς απ� την ατ�μική καλλιτε-
�νική τ�υ π�ι�τητα, έ�ει και ένα ε-
πιπλέ�ν θέλγητρ� π�υ τ�υ �άρισαν
�ι μελετητές τ�υ· τ� συσ�ετισμ�
τ�υ με τ� �ν�μα και την τέ�νη τ�υ
μεγάλ�υ καλλιτέ�νη των �ρ�νων
τ�υ Aλε"άνδρ�υ, τ�υ Λύσιππ�υ. Πι-
στεύεται, �τι είναι αντίγρα�� εν�ς
�άλκιν�υ ανδριάντα τ�υ ίδι�υ α-
θλητή, π�υ εί�ε στηθεί στα Φάρσα-
λα και στ� �άθρ� π�υ μας σώθηκε
έ�ει την υπ�γρα�ή τ�υ διάσημ�υ
Σικυών�υ �αλκ�υργ�ύ.

Pωμαϊκ�ί �ρ�ν�ι

Tα δυ� έργα της επ��ής των Pω-
μαίων αυτ�κρατ�ρων, στην τελευ-
ταία αίθ�υσα τ�υ M�υσεί�υ, είναι
ένας αντιπρ�σωπευτικ�ς επίλ�γ�ς
της περιήγησης στη συλλ�γή, αλλά
και της καλλιτε�νικής και θρησκευ-
τικής �ωής τ�υ ιερ�ύ με την υπ��ώ-
ρηση της παλαιάς θρησκείας (2�ς -
3�ς αι. μ.X.). Διδακτικά για τ� νέ�
πνεύμα της επ��ής αυτής τ�υ τέ-
λ�υς της ειδωλ�λατρείας.

T� άγαλμα τ�υ Aντιν��υ εικ�νί�ει
τ� �ημισμέν� για την �μ�ρ�ιά τ�υ
νέ�υ απ� τη Bιθυνία π�υ στην ακμή
της νε�τητάς τ�υ πνίγηκε στα νερά
τ�υ Nείλ�υ. O ν�σταλγ�ς της κλα-
σικής Eλλάδας και ευεργέτης τ�υ
δελ�ικ�ύ ιερ�ύ αυτ�κράτ�ρας
Aδριαν�ς, π�υ με πάθ�ς εί�ε αγα-
πήσει τ�ν πανέμ�ρ�� νέ�, διέτα"ε
να στηθ�ύν αγάλματά τ�υ στα ελ-
ληνικά ιερά και τις π�λεις. 

Στ� άγαλμα των Δελ�ών, απ� τα
�μ�ρ��τερα π�ρτρέτα π�υ μας σώ-
θηκαν στις πι� απ�μακρυσμένες
περι��ές της ρωμαϊκής αυτ�κρατ�-
ρίας εκ�ρά�εται με διδακτικ� τρ�-
π� � αδριάνει�ς κλασικισμ�ς, η ν�-
σταλγική ανα�ήτηση τ�υ κλασικ�ύ
πνεύματ�ς στην τέ�νη και τη θρη-
σκεία. H ε"άρτηση �μως τ�υ έργ�υ
απ� τα κλασικά πρ�τυπα είναι επι-
�ανειακή, τ� σώμα τ�υ ε�ή��υ δεν
έ�ει την πν�ή των αθλητικών μ�ρ-
�ών της αρ�αίας τέ�νης τ� �νειρ�-
π�λ� �λέμμα τ�υ �αίνεται να ατενί-
�ει μια επ��ή π�υ δύει.

H ευγενική μ�ρ�ή «τ�υ �ιλ�σ�-
��υ» με τ� στ��αστικ� �λέμμα (αρ-
�ές 3�υ αι.) αναδύει την τελευταία
αναλαμπή τ�υ αρ�αί�υ κ�σμ�υ, ε-
ν�ς κ�σμ�υ π�υ σε λίγ� θα διαλυθεί
για πάντα μα�ί με τη μαντική δύνα-
μη τ�υ πι� �ημισμέν�υ ιερ�ύ της
ειδωλ�λατρείας.

T� π�ρτρέτ� εν!ς Φιλ�σ!��υ. Σπ�υδαί� έργ� της Eικ�ν�γρα�ικής Tέ�νης τ�υ
2�υ μ.X. αιώνα, τ� �π�ί� �ρίσκεται στ� M�υσεί� των Δελ�ών.
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Eικ�νες απ� τ�υς Δελ��ύς
T� τ�πί� στάθηκε πηγή έμπνευσης για τ�υς �ιλ�τε�ν�υς περιηγητές και λάτρεις τ�υ κλασικισμ�ύ

«Oι Δελ��ί» τ�υ H. W.W. Williams. Tέμπερα τ�υ 1822. Συλλ�γή I. Πασσά.

«H Kασταλία Πηγή», τέμπερα τ�υ Nτ�ντγ�υελ. Aπ� τ� «Views in Greece», 1820.

T�υ Nίκ�υ Γρηγ�ράκη

Iστ�ρικ�ύ Tέ
νης

«...Πρέπει να γυρίσω και να πάω
στ�υς Δελ��ύς για να πω τ� ευ
αρι-
στώ στ�ν Nα� τ�υ Aπ�λλωνα».

Σέιμ�υς Xίνι
(N�μπελ Λ�γ�τε�νίας, 1995)

TO ΦIΛEΛΛHNIKO ρεύμα ��υντώ-
νει με τη Γαλλική Eπανάσταση
(1789) π�υ κηρύσσει την ιδέα της
αδελ��σύνης, της ισ�τητας και
της ελευθερίας των λαών. Στα υ-
π�δ�υλα έθνη της Kεντρικής Eυ-
ρώπης, της Bαλκανικής και της
Mεσ�γεί�υ αρ�ί"ει να πνέει � άνε-
μ�ς της ανε#αρτησίας των υπ�-
δ�υλων λαών ενάντια στην κυ-
ριαρ�ία της Pωσίας, της T�υρκίας
και της Aυστρίας. Mέσα σε ένα τέ-
τ�ι�, επαναστατικ� κλίμα, η υπ�-
δ�υλη στ�υς T�ύρκ�υς Eλλάδα,
στε�ανωμένη απ� τ� κλέ�ς τ�υ
αρ�αί�υ ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ
της, γίνεται τ�ν 19� αιώνα τ� επί-
κεντρ� τ�υ ενδια�έρ�ντ�ς των
�ωρών της Eυρώπης.

H ευαισθησία πρ�ς τη �ώρα π�υ
γέννησε τη �ιλ�σ��ία, τη δημ�-
κρατία και θε�π�ίησε την �μ�ρ�ιά,
η ευαισθησία πρ�ς τη �ώρα π�υ λά-
#ευσε και απεικ�νισε στ� μάρμαρ�
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την αντίληψη της λιτ�τητας, της
αρμ�νίας, τ�υ ρυθμ�ύ, τ�υ κλασι-
κ�ύ κάλλ�υς, ώθησε κυρίως Γάλ-
λ�υς, Aγγλ�υς και Γερμαν�ύς πε-
ριηγητές –ερασιτέ�νες "ωγρά��ι
�ι περισσ�τερ�ι– να επισκε�θ�ύν
τ�ν υπ�δ�υλ� ελληνικ� �ώρ� και
να εικ�ν�γρα�ήσ�υν περιηγητικά
κείμενα με λιθ�γρα�ημένα σ�έδια,
ή �αλκ�γρα�ίες και υδατ�γρα�ίες
π�υ θα δημ�σιεύσ�υν αργ�τερα.

Tα�ιδιώτες - άρπαγες

Oι #έν�ι τα#ιδιώτες των πρ�επα-
ναστατικών �ρ�νων απεικ�νί"�υν
σε σ�έδια αρ�αία μνημεία π�υ συ-
ναντ�ύν και γενικά τ� πλήθ�ς των
αρ�αι�τήτων της κλασικής Eλλά-
δας, απεικ�νιση π�υ τις περισσ�-
τερες ��ρές δεν είναι παρά τ�
πρ�σ�ημα για να «αρπά#�υν» π�λ-
λά απ� τα θαυμαστά δημι�υργήμα-
τα τ�υ κλασικ�ύ ελληνικ�ύ π�λιτι-
σμ�ύ, παράλληλα �μως και να τα
μετα�έρ�υν έ#ω απ� τ�ν �υσικ�
τ�υς �ώρ�, �π�υ επί αιώνες παρέ-
μεναν. 

Mεγάλ� μέρ�ς των απεικ�νίσε-
ων συνιστά η τ�πι�γρα�ία, αλλά
και σκηνές τ�υ καθημεριν�ύ %ί�υ,
καθώς και η απ�τύπωση των τ�πι-
κών ενδυμασιών των κατ�ίκων της
υπ�δ�υλης σύγ�ρ�νης Eλλάδας.
Oι απεικ�νίσεις αυτές κυκλ���-
ρ�ύν στα μεγάλα κέντρα της Eυ-
ρώπης και, με τις πληρ���ρίες π�υ
απ� μ�νες τ�υς παρέ��υν, έ��υν
πλατιά επίδραση συντελώντας α-
π��ασιστικά στη δημι�υργία εν�ς
�ιλελληνικ�ύ ρεύματ�ς, π�υ %�η-
θάει την επαναστατική διάθεση.

Eνας απ� τ�υς πι� σημαντικ�ύς
π�λ�υς έλ#ης της Eλλάδας για
τ�υς �ιλ�τε�ν�υς περιηγητές και
λάτρεις της ελληνικής αρ�αι�τη-
τας είναι �ι Δελ��ί, η αρ�αία π�λη,
στην �π�ία %ρισκ�ταν και τ� μεγα-
λύτερ� θρησκευτικ� κέντρ� της
αρ�αι�τητας, γνωστ� κυρίως για
τ� Mαντεί� τ�υ Πυθί�υ Aπ�λλωνα
και τ�υς �ρησμ�ύς τ�υ - σε μια τ�-
π�θεσία π�υ γ�ητεύει και υπ�%άλ-
λει. Aμ�ιθεατρικά κτισμέν�ι �ι
Δελ��ί αναδεικνύ�νται σε ένα απ�
τα ωραι�τερα τ�πία της Eλλάδας.

Eικ�νες απ� τ�υς Δελ��ύς και
τη γύρω περι��ή έ��υμε απ� τ�ν
Aγγλ� αρ�αι�λ�γ�-"ωγρά�� Eδ�υ-

άρδ� Nτ�ντγ�υελ (Edward
Dodwell, 1767-1832). O Nτ�ντγ�υ-
ελ πραγματ�π�ίησε δύ� περιηγή-
σεις στην Eλλάδα, τ� 1801 και τ�
1805 έως τ� 1806. T� έργ� π�υ δη-
μ�σίευσε στ� τα#ιδιωτικ� τ�υ �ρ�-
νικ� (1819) είναι αρ�αι�λ�γικ�, αλ-
λά και τ�πι�γρα�ικ�. Aπ� τ� πλη-
σί�ν �ωρι� Xρισ�, �π�υ �ιλ�#ενή-
θηκε � Aγγλ�ς αρ�αι�λ�γ�ς, επι-
σκέ�θηκε στη συνέ�εια τ�υς Δελ-
��ύς, α�ηγ�ύμεν�ς και μια σκηνή
π�υ διαδραματί"εται στην Πηγή
της Kασταλλίας. Στ� «Views in
Greece» (1820) έ��υμε μια "ωγρα-
�ική αναπαράσταση της «Kασταλ-

λίας πηγής» π�υ ανα%λύ"ει απ� τη
ρί"α τ�υ %ρά��υ, με τ�ν λα#ευμέ-
ν� απ� την αρ�αι�τητα, γύρω �ώρ�
�π�υ έμενε τ� νερ� για να μπ�ρεί
η Πυθία να λ�ύ"εται πριν δώσει τ�
�ρησμ�. T� έργ� αυτ� έ�ει �αρά#ει
σε �αλκ� � �αράκτης Bennet. Aπ�
τ�ν Nτ�ντγ�υελ έ��υμε ακ�μα μια
"ωγρα�ική σκηνή γεύματ�ς στ�
σπίτι τ�υ Δεσπ�τη των Σαλώνων,
π�υ %ρισκ�ταν στ� �ωρι� Xρισ�.

X. Γ�υίλιαμς

Σε έναν άλλ� Aγγλ� περιηγητή
και γνωστ� "ωγρά�� της επ��ής

τ�υ, τ�ν X. Γ�υίλιαμς (Huch
William Williams, 1773-1829), � �-
π�ί�ς επισκέ�θηκε για πρώτη ��-
ρά την Aθήνα τ� 1817 και άλλες
περι��ές της Eλλάδας (�πως I�νια
νησιά, κ.ά.), ��είλ�υμε ένα π�λύ
ρ�μαντικ� τ�πί� των Δελ�ών. O
Γ�υίλιαμς απ� τ� 1811 υπήρ#ε μέ-
λ�ς της «New Society of Painters
in water colour». T� 1818 γύρισε
στ� Λ�νδίν� και ε#έθεσε τ�υς
πρώτ�υς πίνακες απ� τις περιηγή-
σεις τ�υ. 

Στ� έργ� αυτ� απεικ�νί"εται η
γ�ητεία τ�υ δελ�ικ�ύ τ�πί�υ, ενώ
είναι �λ��άνερη η πρ�σθήκη αρ-
κετής �αντασίας. Στ� %άθ�ς υψώ-
νεται τ� %�υν� Eλικών, π�υ εκτεί-
νεται μετα#ύ Παρνασσ�ύ και Kιθαι-
ρών�ς, και �π�υ κατ�ικ�ύσαν �ι
M�ύσες. Στην αριστερή πλευρά
τ�υ Eλικώνα διακρίν�νται �ι Φαι-
δριάδες, %ρά��ι της ν�τιας πλευ-
ράς τ�υ Παρνασσ�ύ, απ’ �π�υ κα-
ταγκρέμι"αν τ�υς %έ%ηλ�υς. Σύμ-
�ωνα δε με την παράδ�ση, � θε�ς
Aπ�λλωνας κύλησε αυτ�ύς τ�υς
%ρά��υς και ��νευσε τ�υς Πέρσες
κατά την επιδρ�μή τ�υς εναντί�ν
τ�υ Mαντεί�υ των Δελ�ών τ� 480
π.X. Στη δε#ιά πλευρά διακρίνεται
η Kίρ�ις, αρ�αία �ν�μασία τ�υ
%�υν�ύ της Φωκίδας, τ� σημεριν�
*ηρ�%�ύνι.

O Π�υκε�ίλ

Eνας άλλ�ς π�λύ γνωστ�ς στ�υς
Eλληνες περιηγητής ήταν � Γάλ-
λ�ς πρ�#εν�ς στα Γιάννενα, για-
τρ�ς και ιστ�ρι�γρά��ς Π�υκε�ίλ
(F.C.H.L. Pouqueville, 1770-1838),
� �π�ί�ς έ"ησε δέκα �ρ�νια στην
Eλλάδα. Πραγματ�π�ίησε π�λλές
περιηγήσεις στην κατε��μενη ελ-
ληνική επικράτεια, συγκεντρών�-
ντας και απ�τυπών�ντας στ� έργ�
τ�υ π�λύτιμες πληρ���ρίες για τις
εκδηλώσεις τ�υ ιδιωτικ�ύ και δη-
μ�σι�υ %ί�υ. 

Στ� πεντάτ�μ� �ρ�νικ� τ�υ για
την Eλλάδα «Voyage en Grece»
στ�ν τέταρτ� τ�μ�, τ�υ 1820, δη-
μ�σιεύεται ένα λιθ�γρα�ημέν�
σ�έδι� απ� τ�ν M�τ π�υ εικ�νί"ει
τ� «Λάλ�ν Yδωρ» της Kασταλλίας
πηγής στ� Δελ�ικ� Mαντεί�. 

Στ�ν ίδι� τ�μ� %ρίσκεται εικ�ν�-
γρα�ημένη η είσ�δ�ς στ�υς Δελ-
��ύς απ� την ανατ�λική πλευρά,
μια άπ�ψη τ�υ �ωρι�ύ Kαστρί (έτσι
λέγ�νταν τα πρ�επαναστατικά
�ρ�νια �ι Δελ��ί). Πρ�κειται για
σ�έδι� – αντιγρα�ή τ�υ Robineau,
απ� τ� αρ�ικ� σ�έδι� τ�υ M.
Fauvel, λιθ�γρα�ημέν� απ� τ�ν λι-
θ�γρά�� M�τ (C. Motte).

Σ’ έναν άλλ� περιηγητή, Γερμα-
ν� αυτήν τη ��ρά, ��είλ�υμε μια
γκρα%�ύρα. Πρ�κειται για τ�ν γνω-
στ� αρ�αι�λ�γ� Bαρ�ν� Στάκελ-
μπεργκ (Otto. von Stackelberg,
1787 - 1837), � �π�ί�ς επισκέ�θη-
κε την Eλλάδα τ� 1810 παραμέν�-
ντας ως τ� 1813. O Στάκελμπεργκ
απεικ�νισε μετα#ύ άλλων και μια
�ωρική γυναίκα της περι��ής των
Δελ�ών, ντυμένη με την τ�πική
ενδυμασία της να γνέθει με τη ρ�-
κα. H γκρα%�ύρα δημ�σιεύθηκε
στ� λεύκωμα «Costumes et Usages
des Peuples de la Grece Moderne»
Rome, 1825.

Πηγές:
1) Kυριάκ�ς Σιμ�π�υλ�ς «�έν�ι τα�ιδιώτες

στην Eλλάδα», τ�μ. Γ1 (1800 - 1810), τ�μ.
Γ2 (1810 - 1821), 1973.

Π�υκε�ίλ: «Kασταλία Πηγή». Λιθ�γρα�ία τ�υ M�τ (4�ς τ�μ�ς), 1827.

Π�υκε�ίλ: «H είσ�-
δ�ς στ�υς Δελ-

��ύς» (Kαστρί). Λι-
θ�γρα�ία τ�υ M�τ,

1827. Aνήκει στη
συλλ�γή τ�υ Eυ-
ρωπαϊκ�ύ Π�λιτι-

στικ�ύ Kέντρ�υ
Δελ�ών.
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Πηγή έμπνευσης και για τ�υς Eλληνες
Zωγρα�ικά και 
αρακτικά έργα με θέμα τ�πία απ� τ�υς Δελ��ύς

T�υ Nίκ�υ Γρηγ�ράκη

Iστ�ρικ�ύ Tέ
νης

H EΛΛHNIKH �ωγρα
ική τέ�νη μ�-
ν� στις αρ�ές τ�υ 20�ύ αιώνα κα-
τ�ρθώνει να απ�δυναστευθεί απ�
την Aκαδημαϊκή Tέ�νη τ�υ M�νά-
��υ. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στην
πρώτη και δεύτερη δεκαετία �ι �ω-
γρά
�ι K. Παρθένης και K. Mαλέας
θέτ�υν με τ� έργ� τ�υς τα θεμέλια
για ένα νέ� #εκίνημα της νε�ελλη-
νικής �ωγρα
ικής, α
�ύ �ι εικαστι-
κές τ�υς ανα�ητήσεις ��ι απλώς
αρν�ύνται, αλλά έρ��νται και σε
σύγκρ�υση με τ�ν γερμανικ� ακα-
δημαϊσμ�. Oι �ωγρά
�ι αυτ�ί μα�ί
με τ�ν Nικ�λα� Λύτρα και άλλ�υς
συσπειρών�νται, 
έρν�ντας μια
«άν�ι#η» στις ελληνικές εικαστικές
τέ�νες.

Aπ� τ� έργ� τ�υ Kωνσταντίν�υ
Mαλέα (1879-1928), τ�υ ανανεωτή
της νε�ελληνικής �ωγρα
ικής, έ-
��υμε καταγράψει πέντε ελαι�γρα-

ίες τ�υ με θέμα τ�υς τ�πία απ�
τ�υς Δελ
�ύς, δύ� απ� τις �π�ίες
&ρίσκ�νται στη συλλ�γή της Eθνι-
κής Πινακ�θήκης. Tα έργα αυτά α-
νήκ�υν στην πρώτη περί�δ� τ�υ
�ωγρά
�υ και έ��υν δημι�υργηθεί
πριν απ� τ� 1923. Eδώ, παρ�υσιά-
��υμε τ� έργ� «H Πρ�ναία». Δια-
κρίν�νται τα ερείπια τ�υ να�ύ μέσα
απ� συστάδα δένδρων. O να�ς της
Πρ�ναίας Aθηνάς στ�υς Δελ
�ύς,
&ρισκ�ταν μπρ�στά απ� τ� να� τ�υ
Aπ�λλωνα. Στ� έργ� αυτ� τ�υ Mα-
λέα είναι ευδιάκριτες �ι απλ�υ-
στευμένες 
�ρμες των �γκων τ�υ
αρ�αι�λ�γικ�ύ τ�πί�υ, με τις 
αρ-
διές πινελιές π�υ �ρησιμ�π�ιεί και
εκτελεσμέν� σε ιμπρεσι�νιστικ�
στυλ με �ρωματικές επιθέσεις.

Λυκ�ύργ�ς K�γε�ίνας

Eνας άλλ�ς γνωστ�ς �ωγρά
�ς
και �αράκτης, � Kερκυραί�ς Λυ-
κ�ύργ�ς K�γε�ίνας (1887-1940) ε-

μπνεύστηκε στ� έργ� τ�υ απ�
τ�υς Δελ
�ύς. O K�γε&ίνας σπ�ύ-
δασε στ� Παρίσι και υπήρ#ε απ� τα
ιδρυτικά μέλη της καλλιτε�νικής
«Oμάδας Tέ�νης» μα�ί με τ�υς K.
Mαλέα, Π. Bυ�άντι�, Θ. Tριαντα-

υλλίδη και άλλ�υς, �ι �π�ί�ι ε#έ-
θεσαν μα�ί τ� 1917 διακηρύσσ�ντς
τη θέση τ�υς ενάντια στ� ακαδη-
μαϊκ� κατεστημέν�. O K�γε&ίνας,
παράλληλα με τ� �ωγρα
ικ� τ�υ
έργ�, επιδ�θηκε με επιτυ�ία και
στη �αρακτική και είναι, ιστ�ρικά,
ένας απ� τ�υς πρωτ�π�ρ�υς
Eλληνες �αράκτες, α
�ύ τ� 1915
εκθέτει στ� αθηναϊκ� κ�ιν� �αλ-
κ�γρα
ίες τ�υ με την τε�νική της
�-
�ρτ.

O K�γε&ίνας μα�ί με τ�υς Δ. Γα-
λάνη, Aγγ. Θε�δωρ�π�υλ�, Eυθ.
Παπαδημητρί�υ ήταν απ� τ�υς
πρώτ�υς εικαστικ�ύς π�υ έθεσαν
τα θεμέλια για την αυτ�τέλεια της

νε�ελληνικής καλλιτε�νικής �α-
ρακτικής, εν�ς κλάδ�υ της εικα-
στικής �μιλίας, � �π�ί�ς ε#ελί�θη-
κε τ�σ� και αναδεί�θηκε στην
Eλλάδα στα μέσα τ�υ αιώνα μας.
Aπ� τ�ν πρωτ�π�ρ�, λ�ιπ�ν, �α-
ράκτη Λ. K�γε&ίνα έ��υμε δύ� �α-
ρακτικά τ�υ με θέματα απ� τ�υς
Δελ
�ύς. 

H πρώτη �αλκ�γρα
ία με τίτλ�
«Oι Δελ
�ί», παριστάνει κ�λ�νες
απ� τ� Nα� τ�υ Aπ�λλωνα, τ� κυ-
ρίως ιερ� των Δελ
ών. Xαρά�θη-
κε στ� Παρίσι τ� 1924 για να συ-
μπεριλη
θεί στ� λεύκωμα «Aρ-
�αία T�πία στην Eλλάδα» («Grece
paysages antiques»), π�υ κυκλ�-

�ρησε με 12 �αλκ�γρα
ίες σε
250 αντίτυπα και με πρ�λ�γ� τ�υ
αρ�αι�λ�γ�υ G. Fougere. Eνα
δεύτερ� έργ� τ�υ K�γε&ίνα, μια
μικρ�τερη �αλκ�γρα
ία, π�υ �ά-
ρα#ε την ίδια περίπ�υ �ρ�νιά και
η �π�ία κυκλ�
�ρησε ανε#άρτη-
τα απεικ�νί�ει τ�ν «Θησαυρ� των
Aθηναίων». Πρ�κειται για τ� μι-
κρ� κτίσμα δωρικ�ύ ρυθμ�ύ απ�
Παριαν� μάρμαρ�, πρ�σ
�ρά τ�υ
Δήμ�υ της Aρ�αίας Aθήνας, σε α-
νάμνηση της νίκης τ�υ Mαραθώ-
να, π�υ ήταν τ�π�θετημέν� ως α-
νάθημα στην Iερά �δ� των Δελ-

ών.

Λέλα Πασ
άλη

Oι Δελ
�ί ενέπνευσαν �μως και
μία γυναίκα εικαστικ�, τη γνωστή
Eλληνίδα �αράκτρια, Λέλα Πασ�ά-
λη (1914-1977) π�υ σπ�ύδασε �α-
ρακτική στ� Παρίσι και σταδι�δρ�-
μησε στη γαλλική πρωτεύ�υσα, α-

�ύ �ι μεγαλύτερ�ι εκδ�τικ�ί �ί-
κ�ι την εμπιστεύθηκαν αναθέτ�-
ντάς της να εικ�ν�γρα
ήσει με
αυθεντικά �αρακτικά της π�λυτε-
λείς εκδ�σεις (Livres de Luxe).

Eνα απ� τα &ι&λία αυτά ήταν: «O

ημί-θε�ς ή T� τα#ίδι στην Eλλάδα»
(Le demi-dieu, ou, Le voyage de
Grece) τ�υ Γάλλ�υ ακαδημαϊκ�ύ
Zακ Λακρετέλ (Jacques de
Lacretelle). T� &ι&λί� αυτ�, κυκλ�-

�ρησε τ� 1954 απ� τ�ν εκδ�τικ�
�ίκ� «ONTEON» (Editions de l’
Onteon) σε 200 μ�ν� αντίτυπα. Στ�
τελευταί� και έ&δ�μ� (VII) κε
ά-
λαι� και στις σελίδες 169 έως 188
� Λακρετέλ περιγρά
ει τ�υς Δελ-

�ύς. H Πασ�άλη, για να εικ�ν�-
γρα
ήσει αυτή την εκτενή περι-
γρα
ή, �αρά�ει τρεις �αλκ�γρα-

ίες (burin) απ� τις �π�ίες �ι δύ�
έ��υν ως θέμα τ�υς τις αρ�αι�τη-
τες τ�υ �ώρ�υ. 

H μία απ� αυτές παριστάνει
τρεις δωρικές κ�λ�νες με τ� θρι-
γκ� π�υ ανήκ�υν σε ένα κυκλικ�
κτίσμα, άγνωστ�υ πρ��ρισμ�ύ και
απ�καλείται η «Θ�λ�ς» –ενώ η άλ-
λη �αλκ�γρα
ία δεί�νει υπ�λείμ-
ματα απ� κερκίδες μάλλ�ν τ�υ
Σταδί�υ με 
�ντ� τ� δελ
ικ� τ�-
πί�. H τρίτη �αλκ�γρα
ία της Πα-
σ�άλη απ�τυπώνει τη 
υσική �-
μ�ρ
ιά της περι��ής, καθώς πα-
ρ�υσιά�ει μια παν�ραμική άπ�ψη
των Δελ
ών πρ�ς τα ν�τι�δυτικά,
ενώ κάτω κείται η κ�ιλάδα τ�υ
πλειστ�ύ και στ� &άθ�ς διακρίνε-
ται � κ�λπ�ς της Iτέας.

Στ�ν κατάλ�γ� των έργων καλ-
λιτε�νών π�υ εμπνεύσθηκαν απ�
τ�υς Δελ
�ύς σπ�υδαία θέση κα-
τέ�ει και τ� γλυπτ� μαρμάριν� έρ-
γ� τ�υ μεγάλ�υ Eλληνα γλύπτη
Γεράσιμ�υ Σκλά��υ (1927-1967),
με τίτλ� «Δελ
ικ� 
ως» π�υ κ�-
σμεί #εν�δ��εί� των Δελ
ών.

Bι�λι�γρα	ία:
1) Nίκ�ς Γρηγ�ράκης, «Eλληνική Xαρακτι-

κή» (Eκδ. Tράπε�α Kαστ�ριάς), 1985.
2) Aντώνης Kωτίδης, «O �ωγρά��ς K. Mα-

λέας», (Θεσ/νίκη), 1982.
3) Nίκ�ς Γρηγ�ράκης, «Λυκ�ύργ�ς K�γε�ί-

νας», 1985.

«Δελ��ί - Iερ�
τ�υ Aπ�λλωνα»,
�αλκ�γρα�ία τ�υ
1924, �ιλ�τε�νη-
μένη απ� τ�ν Λυ-
κ�ύργ� K�γε�ίνα.
Aνήκει στη συλλ�-
γή τ�υ Eυρωπαϊ-
κ�ύ Π�λιτιστικ�ύ
Kέντρ�υ Δελ�ών.

«Δελ��ί - H Πρ�ναία». Eλαι�γρα�ία σε μ�υσαμά (1917-1923;). Eργ� τ�υ Mαλέα.
Συλλ�γή: Γ. Kατσίγρα.



Tης Kατερίνας I. Kακ
ύρη

Θεατρ�λ	γ�υ

O Aγγελ�ς Σικελιανς �ργανών�-
ντας τις Δελ�ικές Γι�ρτές (1927
και 1930) θέλησε να εγκαινιάσει
στ� �ώρ� αυτ μια παγκσμια
πνευματική πρ���λή της σημερι-
νής Eλλάδας. Nα παρ�υσιάσει μια
ιερ�τελετ�υργική απδ�ση της
αρ�αίας τραγωδίας στ� θέατρ�
των Δελ�ών, πάνω απ τ� ιερ
τ�υ μυθικ�ύ Φωτ�δτη Aπλλωνα,
με σύμ��λ� τ�ν αισ�υλικ �ωτ�-
δτη Πρ�μηθέα. Θέλησε με αρ�αι-
�λ�γικά τεκμήρια και με σύμ��λα
να συγκλ�νίσει τ�υς καλεσμέν�υς
τ�υ –διαλεκτ�ύς τ�υ πνεύματ�ς
και της τέ�νης– και λ�ι μα%ί, συ-
γκρ�τώντας «τάγμα εκλεκτών»,
να συνέρ��νται στ�υς Δελ��ύς,
πως κατά την αρ�αιτητα �ι

Aμ�ικτύ�νες για ειρηνευτικ σκ�-
π. «Πρτεινα τ�υς Δελ��ύς», τ-
νισε � Σικελιανς, «ως σύνθημα
π�υ �άρη στην πρ�αιώνια πρ�έ-
λευσή τ�υ εγκλείει δυναμικά την ι-
καντητα μιας �ικ�υμενικής ιδε�-
λ�γικής ακτιν���λίας πάνω σ’ �-
λάκερη τη γη».

Oι εύπλαστ
ι νέ
ι

Aίτημα της Δελ�ικής Iδέας ήταν
και η επιστημ�νική ανα%ήτηση �ρι-
σμένων αρ�αι�ελληνικών κατα��-
λών π�υ κληρ�δ�τημένες απ τ�ν
αρ�αί� στ�ν μεσαιωνικ ελληνισμ
απ�μέν�υν στ�ν νε�ελληνικ. Για
τ� σκ�π αυτν πήρε κ�ντά τ�υ λί-
γ�υς απ τ�υς ττε διαλε�τ�ύς.
Nέ�υς, με την αγντητα και τ�ν εν-
θ�υσιασμ των ε�η�ικών τ�υς �ρ-
νων για να συγκρ�τήσει στ�ν ελλη-
νικ �ώρ� τις μελλ�ντικές «πρ��υ-

λακές της σκέψης και της δράσης».
Θέλησε να πλάσει ψυ�ές ικανές να
επωμιστ�ύν τ� μ�θ� της συλλ�-
γής, της ερμηνείας, κυρίως της διά-
σωσης των λαϊκών εθίμων και τε-
�νών. Oνειρευταν να μας συγκε-
ντρώσει σε «Aδελ�άτ�», �ι σε αρι-
στ�κρατικ Πυθαγρει� «�μα-
κι�ν» πως λεγταν, αλλά σε λαϊ-
κ μιλ� π�υ θα ακ�λ�υθ�ύσε την
«πρακτική» των Oρ�ικών. Πρ�σπά-
θησε να ρι%ώσει στις ψυ�ές των νέ-
ων ττε στενών συνεργατών τ�υ,
τ� αίτημα της εντητας λων των
π�λιτιστικών �άσεων τ�υ Eλληνι-
σμ�ύ. O Σικελιανς ήταν μεγαλ-
πν��ς, αλλά δεν ήταν ανεδα�ικς.

H μ
ναδική Eύα

Συν�δ�ιπρ�ς τ�υ πρώτ�ς και
ασύγκριτ�ς στάθηκε η γυναίκα
τ�υ, η ε*αίσια Eύα, κρη τ�υ π�-

λυεκατ�μμυρι�ύ��υ Πάλμερ, με-
γάλ�υ μαικήνα της Aμερικής σε
παλιτερα �ρνια. H Eύα ενσάρ-
κωνε τη �ύση της γυναίκας σε ι-
δανική συνθετικτητα.

T� %ευγάρι Aγγελ�υ και Eύας Σι-
κελιαν�ύ υπήρ*ε δεσμς υψηλής
έκ�ανσης. Kάθε μεγάλ� ιδανικ
τ�υ Σικελιαν�ύ ήταν και ιδανικ
της Eύας· πρσ�ερε για τ� έργ�
τ�υ συντρ��υ της τ�ν πνευματι-
κ και ψυ�ικ της πρ�ικισμ, την
πν�ή της ψυ�ής της και τα εκα-
τ�μμύριά της. Kαι �ι δύ� α�ειδώ-
λευτα πρσ�εραν στ��ασμ, π�ι-
ητική πν�ή, έμπνευση, μ�θ� και
�άρη σ’ αυτν τ� συνθετικ δεσμ
πραγματ�π�ιήθηκαν �ι Δελ�ικές
Γι�ρτές. 

Για την πραγματ�π�ίησή τ�υς ε-
*ανεμίστηκε η τεράστια περι�υσία
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Σκηνή απ� τ
ν «Πρ
μηθέα Δεσμώτη» τ
υ Aισ�ύλ
υ, στις Δελ�ικές Γι
ρτές τ
υ 1930. T
 αρ�αί
 θέατρ
 των Δελ�ών γεμάτ
 κ�σμ
. Mα"ί με τ
 κ
ιν� και 
ι π
λυπλη-
θείς #έν
ι καλεσμέν
ι τ
υ "εύγ
υς Σικελιαν
ύ.

Oι Δελ�ικές Γι�ρτές
Mε γνώμ
να τη λαϊκή παράδ
ση, πρ��αλλαν τις πνευματικές και καλλιτε�νικές α�ίες τ
υ Eλληνισμ
ύ



τ�υς, αλλά �ύτε καν τ� πρσε*αν.
Λυπήθηκαν μν� γιατί �ωρίς �ρή-
ματα δεν θα μπ�ρ�ύσαν να συνε-
�ίσ�υν τ� Δελ�ικ έργ�. Aνεύθυ-
ν�ι κριτές πρ��άλλ�υν την άπ�ψη
τι δημι�υργς των Δελ�ικών
Γι�ρτών τ�υ 1927 και 1930 υπήρ*ε
μν� � Aγγελ�ς, άλλ�ι τι υπήρ*ε
μν� η Eύα. H αλήθεια �ρίσκεται
στ� γεγ�νς τι η έμπνευση τ�υ
π�ιητή και �ι ικαντητες της Eύας
να υλ�π�ιήσει τα �ράματά τ�υ, �-
λ�κλήρωσαν τ� μεγαλπν�� έργ�.

Γεγ
ν�τα - Σύμ�
λα

Στις Δελ�ικές Γι�ρτές γεγ�ντα
κ�ινωνικ�-ιστ�ρικά πήραν σημα-
σία συμ�λων. Στ� αρ�αί� στάδι�
των Δελ�ών έγιναν αθλητικές και
��ρευτικές επιδεί*εις. H αναπαρά-
σταση τ�υ Πυρρί�ι�υ, τ�υ αρ�αί�υ
π�λεμικ�ύ ��ρ�ύ, π�υ διατηρείται
ώς σήμερα απ τ� λα μας, εί�ε ε-
πιλεγεί απ τ�ν Σικελιαν σαν
μνήμη τ�υ Eλληνα αγωνιστή π�υ
για να περισώσει τη λευτεριά τ�υ
«τά�θηκε να �υλάει Θερμ�πύ-
λες», πως λέει και � Kα�ά�ης.
Σύμ��λ� υπήρ*ε και η αναπαρά-
σταση της μακεδ�νικής �άλλαγας,
μνήμη της πρ�π�λεμικής πρ�πα-
ρασκευής τ�υ μεγάλ�υ �ασιλιά Φι-
λίππ�υ της Mακεδ�νίας, π�υ μέσα
στις πρ�θέσεις τ�υ ήταν να κα-
ταργήσει τη διαίρεση των Eλλή-
νων σε πλεις-κράτη.

H παράδ
ση
στ
 σήμερα

Tρία �ρνια εντατικής δ�υλειάς
�ρειάστηκαν για την πρ�ετ�ιμασία
των Δελ�ικών Γι�ρτών. Θυμί%ω,
την πρ�σεκτική συγκέντρωση απ
λη την Eλλάδα δημι�υργημάτων
της λαϊκής τέ�νης, λίγες ημέρες
πριν αρ�ίσ�υν �ι γι�ρτές στα σπί-
τια τ�υ �ωρι�ύ, έτσι πως τα �-
μ�ρ��στλισε η Aγγελική Xατ%η-
μι�άλη· έγιναν τ� γνήσι� πλαίσι�

διαλεγμένων έργων της λαϊκής
�ειρ�τε�νίας π�υ λες και συνέ�ι-
%αν τη «�ωρική» τέ�νη των νε�λι-
θικών πρ�γνων μας. Mεγάλ� και
τ� θέμα τ�υ λαϊκ�ύ ��ρ�ύ. Ως ε-
κτέλεση, �ι λαϊκ�ί ��ρ�ί ήταν �α-
ρωπ στ�λίδι της Γι�ρτής και �ρ-
γανώθηκαν με περίσκεψη. E�εραν
�μάδες ��ρευτών- τραγ�υδιστών
απ κ�ντινά �ωριά, ντυμένων με
τις τ�πικές ��ρεσιές τ�υς. 

Στ� ��ρευτικ λαϊκ τραγ�ύδι η
Eύα και ειδικ�ί συνεργάτες της %ή-
τησαν έρεισμα για την απδ�ση
των ��ρικών της αισ�υλικής τρα-
γωδίας. Kαι εδώ πρ�κύπτ�υν �ι α-
ντιγνωμίες: η �αμένη πρ�σωδία
τ�υ αρ�αι�ελληνικ�ύ λγ�υ, αυτή
π�υ εί�ε επιτρέψει την �ργανική
συνένωση π�ιητικ�ύ λγ�υ-μ�υσι-
κής- ��ρ�ύ και δημι�ύργησε την
περιλάλητη «ένωση τε�νών», π�υ
λάμπρυνε πριν απ αιώνες τα ��-
ρικά σε παραστάσεις τραγωδιών. 

O σημερινς μως νε�ελληνικς
λγ�ς π�υ είναι τ�νικς δεν επι-
τρέπει �ργανική συνένωση τε-
�νών. Aπ τα πρωτ��ριστιανικά
�ρνια, � ελληνικς λγ�ς εί�ε ευ-
ρύτατα μετατραπεί σε τ�νικ. Oι
πρωτ��ριστιανικ�ί ψαλμ�ί τ�υ Σύ-
ρ�υ E�ραίμ, τ�υ «Aρίωνα της Xρι-
στιαν�σύνης», �ασί%�νται σε τ�νι-
κ λγ�, πως και η π�λυσύνθετη
�υ%αντινή μ�υσική τ�υ Pωμαν�ύ
τ�υ Mελωδ�ύ, τ�υ «Θέσπιδ�ς»της
Xριστιανικής Oρθ�δ�*ίας.

Bυ�αντινά ακ
ύσματα

Στ�υς Δελ��ύς εκτελέστηκαν
ψαλμ�ί, ύμν�ι, κ�ντάκια και εγκώ-
μια της Eκκλησίας μας απ �υ%α-
ντινή ��ρωδία και ήταν αληθινά
συγκλ�νιστικ τι στ�ν ίδι� �ώρ�
της δελ�ικής θυμέλης, πάνω απ
τ� Aπ�λλώνι� ιερ π�υ αντη��ύσε
κάπ�τε � πρ�σωδιακς λγ�ς τ�υ
«παιάνα» για τ�ν θε τ�υ �ωτς
τ�υ αρ�αί�υ δωδεκαθέ�υ, � ίδι�ς
� πρ�αιώνι�ς ελληνικς λγ�ς α-
ντή�ησε στην τ�νική τ�υ συγκρ-
τηση, στη �ριστιανική υμνωδία για
τ�ν θε της Aγάπης τ�υ μεσαιωνι-
κ�ύ και νε�ελληνικ�ύ �ριστιανι-
σμ�ύ. Yπ�στηρί%εται απ �ρισμέ-
ν�υς τι ί�νη της αρ�αίας πρ�σω-
δίας απ�μέν�υν στ� λαϊκ ��ρευ-
τικ τραγ�ύδι μας. 

T� θέμα είναι επιστημ�νικ –ει-
δικά μ�υσικ�λ�γικ– γλωσσ�λ�γι-
κ. Θεατρ�λ�γικά, ν�μί%ω τι μ�-
νά�α � αντι�ωνικά εκτελεσμέν�ς
λγ�ς τ�υ ��ρευτικ�ύ μας τρα-
γ�υδι�ύ, π�υ τ� πρωταρ�ί%ει ένας
και τ� επαναλαμ�άνει η �μάδα ��-
ρευτών, έ�ει την κατα��λή τ�υ
δραματικ�ύ είδ�υς.  N�μί%ω, επί-
σης, τι η Eύα και �ι συνεργάτες
της, αν ήταν αδύνατ�ν να αναστή-
σ�υν την «ένωση τε�νών», κατρ-
θωσαν με στ��ασμ η μ�υσική να
μην καλύπτει τ� λγ�, πως στην
τέ�νη τ�υ μελ�δράματ�ς, �ύτε να
υπ��ι�αστεί η μ�υσική σε παθητι-
κή υπκρ�υση και η ιερατική κίνη-
ση της ρ�ησης σεμνά ακ�λ�ύθη-
σε λγ� και μ�υσική.

Eνδυματ
λ
γικές
καιν
τ
μίες

Tαυτ�ρ�να, η Eύα κατρθωσε
με τη ��ρ�γρα�ία της να δώσει
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Συνέ�εια απ� την 23η σελίδα

H Iώ απ� την παράσταση τ
υ «Πρ
μηθέα Δεσμώτη» τ
υ Aισ�ύλ
υ, στις Δελ�ικές
Γι
ρτές τ
υ 1930. H μάσκα της $
ϊδ
κέρατης I
ύς έ�ει παραμείνει μ
ναδική, ε-
#αιτίας της αλλαγής εκ�ράσεων ανάλ
γα με την κίνηση της ηθ
π
ι
ύ. Hταν α-
κρι$
πληρωμέν
 έργ
 της Aμερικανίδας γλύπτριας Helene Sardeau.

H αναπαράσταση τ
υ Πυρρί�ι
υ, αρ�αί
υ π
λεμικ
ύ �
ρ
ύ, π
υ διατηρείται ακ�μη και σήμερα. O Σικελιαν�ς επέλε#ε να ε-
ντά#ει αυτ� τ
 �
ρ� στις Δελ�ικές Γι
ρτές, στη μνήμη τ
υ Eλληνα αγωνιστή, π
υ «τά�θηκε να �υλάει Θερμ
πύλες...».
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Aπ� τις Δελ�ικές Γι
ρτές τ
υ 1930, με την Πνευματική και Kαλλιτε�νική Eταιρία «Δεσμ
ί» π
υ εί�ε ιδρύσει 
 Aγγελ
ς Σικελιαν�ς και η σύ"υγ�ς τ
υ. Στην πρώτη σει-
ρά, απ� αριστερά: Eύα Σικελιαν
ύ, Eστερ Λ
μπάρντ
, Aθανάσι
ς K
ντράρ
ς, Aγγελ
ς Σικελιαν�ς, Θανάσης Bελ
ύδι
ς, Nίκ
ς Aιγινίτης (κρατάει στ
 �έρι τ
υ δεν-
δρίλλι
 Παπύρ
υ). Πίσω, αριστερά: Nικ. Πλαστήρας και πίσω τ
υ 
 Γάλλ
ς λ�γι
ς και Φιλέλλην Mάρι
 M
νιέρ, δύ
 Iταλ
ί δημ
σι
γρά�
ι και μέλη τ
υ θιάσ
υ. (Aρ�εί

«Kαθημερινής»).

παλμ %ωής σε σημερινές �ρ�η-
στικές «��ρές» και σε σ�ήματα
διασωσμένα σε γλυπτά και αγγει-
�γρα�ίες της αρ�αιτητας. 

Aπ ενδυματ�λ�γική άπ�ψη, η
Eύα καιν�τμησε σε διεθνή κλίμ-
ακα.Yστερα απ στ��αστική μελέ-
τη αρ�αι�ελληνικών γλυπτών και
αγγει�γρα�ιών ανέστησε τη �αμέ-
νη πτύ�ωση αρ�αι�ελληνικών �ι-
τώνων και �λαμύδων. 

Mετά αλλεπάλληλες τριετείς α-
π�τυ�ίες και πειραματισμ�ύς, υ-
�αίν�ντας στ�ν αργαλει της, πέ-
τυ�ε την αρ�αία πτύ�ωση. X�ρ�-
γρα�ικά και ενδυματ�λ�γικά, η
δημι�υργία της Eύας στα ��ρικά
της αρ�αίας τραγωδίας υψώθηκε
σε ανώτερ�υς �αθμ�ύς αισθητι-
κής α*ίας. 

Σκηνικές σκευές, πως τ� διά-
δημα της Bίας και τ�υ Kράτ�υς, ή-
ταν �τιαγμένα απ �ρυσά�ι γνή-
σι�, γιατί η Eύα ήθελε να είναι
γνήσια σα υλ�π�ι�ύσαν τα �ρά-
ματα τ�υ π�ιητή. 

Πάνω απ λα, �ι μάσκες, ιδιαί-
τερα η υπ��λητική τ�υ Ωκεαν�ύ
και η μάσκα της ��ϊδ�κέρατης
I�ύς, μ�ναδική μέσα σε λες τις
αρ�αίες και σύγ�ρ�νες θεατρικές
για την αλλαγή εκ�ράσεων ανάλ�-
γα με την κίνηση της ηθ�π�ι�ύ. H

εκπληκτικτερη μάσκα π�υ είδα
π�τέ σε σκηνές η σε θεατρικά
μ�υσεία της Eυρώπης ήταν ακρι-
��πληρωμέν� έργ� της Aμερικα-
νίδας γλύπτριας Helene Sardeau.

Tα κ�στ�ύμια, π�λυτελή στη
γνησιτητά τ�υς – κστι%ε τ� 1927
τ� καθένα 4.000 δρ�., γιατί ήταν
�αρύ τ� γνήσι� μετά*ι τ�υς και
π�λλά τα μερ�κάματα για την π�-
λύπλ�κη διακσμησή τ�υς. 

Στ� κ�στ�ύμι τ�υ H�αιστ�υ
π�ρ�υρές �λγες απ�λήγανε σε
�ρώμα καπν�ύ και τ� ω�ρ γκρί%�

�ρώμα στ� κ�στ�ύμι τ�υ θε�ύ
Eρμή έπαιρνε στ� �ως τ�υ ελληνι-
κ�ύ ήλι�υ την ψη τ�υ ατ�ι�υ α-
σημι�ύ. 

T� κ�στ�ύμι τ�υ Ωκεαν�ύ σε
�ρώμα �αθυγάλα%�, πως � πλα-
τύς ωκεανς, εί�ε στ�λίδι υ�αντά
ρδινα κ�ράλια. Tα κ�στ�ύμια
των Ωκεανίδων αρμ�νικά σε �ρω-
ματισμ�ύς, ήταν θαυμαστά στ�λι-
σμένα με λευκ�τερα θαλασσ�-
π�ύλια, πλ�κάμια �ταπ�διών, κ�-
�ύλια και �υτά της ελληνικής θά-
λασσας.

Mε την πάρ�δ� τ�υ X�ρ�ύ, �ι
Ωκεανίδες, ντυμένες τα ε*αίσια
κ�στ�ύμια τ�υς, πρ�αλαν στη
Θυμέλη. Aργά, π�μπικά, πρ��ω-
ρ�ύσαν με ιερπρεπη κίνηση π�υ
συνταιριάστηκε με τ�ν μεγαλ�-
πρεπή αισ�υλικ λγ�. 

Oταν � �μαδικς ψαλμς τ�υς
αντή�ησε γεμάτ�ς γυναικεία τρυ-
�ερτητα και συμπνια για τ�ν
πάσ��ντα ημίθε�, ταν υπ��λητι-
κή σε τραγικ�ύς τν�υς υψώθηκε
η μελωδική �ωνή της α΄ κ�ρυ�αί-
ας τ�υ ��ρ�ύ (1927) για τ�ν Aθώ�
Eσταυρωμέν� της αρ�αι�ελληνι-
κής ειδωλ�λατρίας, ττε πάνω α-
π την αρ�αία θυμέλη απλώθηκε
σαν απαλς α�ς τ� σιγ�ψιθύρι-
σμα έκπλη*ης και θαυμασμ�ύ των
θεατών. 

Oι παραστάσεις των αισ�υλικών
τραγωδιών, κ�ρύ�ωση των Δελ�ι-
κών Γι�ρτών, *ά�νιασαν τ�υς *έ-
ν�υς καλεσμέν�υς των Σικελια-
νών: καλλιτέ�νες, στ��αστές, εκ-
πρ�σώπ�υς τ�υ διεθν�ύς Tύπ�υ
π�υ πρ�αλλαν πρώτη ��ρά σε -
λ� τ�ν *έν� κσμ� τις ώς ττε ά-
γνωστες πνευματικές και καλλιτε-
�νικές α*ίες τ�υ σύγ�ρ�ν�υ Eλλη-
νισμ�ύ. 

Σημείωση: H Kατερίνα Kακ�ύρη εί�ε πάρει
μέρ�ς στις Δελ�ικές Γι�ρτές.

Δελ�ικ�ς Yμν�ς
«Ω Aπ	λλωνα, απ’ τα �έρια σ�υ, π�υ ’ν’ ά�αντα στ� �ως
μια μέρα εγώ τα �έλη σ�υ να τα κρατήσω ακ	μα,
και κάθε �έλ�ς και �αμ	ς στ�υς ταπειν�ύς κρυ�	ς, 
και κάθε �έλ�ς θάνατ�ς στ’ άγι� σ�υ απάνω �ώμα, 
στ�υ �άλτ�υ τα γεννήματα π�υ πλήθυνε η σκλα�ιά
και θρέ�ει ως ψάρια π�υ ��σκ�ύν τη λάσπη σε γι�άρι 
και ως �ρύν�ι αναταρά#�υνε την υψηλή �ραδιά 
με των αδύνατων �ωνών, μακρυά τ� �λύαρ� σμάρι. 
Στερνή είν’ η �άρη π�υ #ητώ απ	 σε. Tι καθαρ	ς 
κι 	λα θ’ αγνίσω �λ	γυρα σε σένα με τ� θειά�ι
δί�ως τη ��ήθειά σ�υ, ω Θεέ, θ’ ανέ�ω την κ�ρ�ή, 
και μ	ν�ς με τις �ρένες μ�υ και με τα σωθικά μ�υ
- θα περιμέν�υν στις κ�ρ�ές πι� κάτω �ι αδελ��ί- 
θα τραγ�υδήσω την καρδιά τ�υ ανθρώπ�υ, την καρδιά μ�υ». 

(Aπ�σπασμα απ� τ�ν «Δελικ� Yμν�» π�υ δημ�σιεύθηκε απ� τ�ν Σικελιαν� τ� 1910, και,
κατά την �μ�λ�γία τ�υ, κρύ�ει μέσα τ�υ �λ�κληρ� τ� σ�έδι� της Δελικής Iδέας). 
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T� �ραμα τ�υ Σικελιαν�ύ
H Δελ�ική Iδέα ε�έ�ρα�ε την πίστη τ�υ π�ιητή στη συμ�ιλίωση και συμ�ίωση των ανθρώπων

T�υ T��ν Aντ�ν

Eλληνιστή, καθηγητή στ Πανεπιστήμι της Φλώριδα

ΠOΛΛA γεγ�ν	τα συνέ�αλαν τα τε-
λευταία �ρ	νια στην αναγνώριση
των Δελ�ών ως �ώρ�υ πρ���λής
των ελληνικών παραδ	σεων, ενώ,
ταυτ	�ρ�να, πήρε τη θέση π�υ δι-
καιωματικά κατέ�ει � κλασικ	ς π�-
λιτισμ	ς στ� σημεριν	 κ	σμ�. Πέ-
ρα απ	 τις δραστηρι	τητες τ�υ Eυ-
ρωπαϊκ�ύ Π�λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ
Δελ�ών π�υ συνε�ώς πρ�ωθ�ύν
συνα�είς σκ�πιμ	τητες με επιμ�ρ-
�ωτικά πρ�γράμματα και καλλιτε-
�νικές εκδηλώσεις, παράλληλα έ-
�ει διασωθεί τ� έργ� των δύ� Σικε-
λιανών, π�υ έ�ει πια συνδεθεί ακα-
τάλυτα με τις α$ίες τ�υ Δελ�ικ�ύ
�ώρ�υ. Aυτή η στενή συσ�έτιση έ-
�ει γίνει πρ�σιτή για �αθύτερη ε-
κτίμηση και μελέτη με τη συμπλή-
ρωση της έκδ�σης των Aπάντων
τ�υ Aγγελ�υ Σικελιαν�ύ και της
«Aυτ��ι�γρα�ίας» της Eύας Σικε-
λιαν�ύ (αγγλικ	 κείμεν� και σε ελ-
ληνική μετά�ραση με τίτλ� «Iερ	ς
Πανικ	ς», εκδ. «E$άντας», 1992),
καθώς και η τελική απ�κατάσταση
τ�υ σπιτι�ύ τ�υ Σικελιαν�ύ στ�υς
Δελ��ύς. Xάρη στις πρ�σπάθειες
και την πρωτ���υλία πρ�σώπων
και θεσμών έ�ει πραγματ�π�ιηθεί
τ� πρώτ� μέρ�ς της π�λιτισμικής
απ�στ�λής των Δελ�ών, πέρα απ	
την ανεκτίμητη εργασία π�υ επετέ-
λεσε η αρ�αι�λ�γική σκαπάνη.

T� �ραμα
τ�υ Σικελιαν�ύ

H απ�κατάσταση παίρνει τώρα
τις διαστάσεις της πνευματικής α-
π�στ�λής. Oι Δελ��ί έ��υν ήδη
πάρει τη θέση τ�υς στην πρωτ�π�-
ρία των πρ��δευτικών παραγ	-
ντων π�υ δίν�υν καιν�ύργια %ωή
στα μεγάλα διδάγματα τ�υ ελληνι-
κ�ύ πνεύματ�ς. T� $εκίνημα έγινε
με τις Δελ�ικές E�ρτές τ�υ 1927
και 1930, π�υ πρ�ετ�ιμάστηκε με
τ� 	ραμα π�υ συνέ�αλε � Aγγελ�ς
Σικελιαν	ς, 	πως �αίνεται μέσα α-
π	 τα πε%ά γραπτά τ�υ και απ	 την
επίμ�νη δράση της Eύας και των
�ωτισμένων Eλληνίδων π�υ συ-
νεργάστηκαν για την πραγματ�π�ί-
ηση των ε�ρτών.

T� ελληνικ	 	ραμα τ�υ Σικελια-
ν�ύ, π�υ είναι ταυτ	�ρ�να και �ι-
κ�υμενικ	, τ� στηρί%�υν δύ� αρ-
�αίες παραδ	σεις: η Eλευσίνια Δια-
θήκη και η Δελ�ική Iδέα, 	πως τις
�ν	μασε στ� έργ� τ�υ.

H Eλευσίνια Διαθήκη

Παρ�τρύνει τ�ν μυ�ύμεν� να %η-
τήσει τη λύση στις πρωταρ�ικές κα-
τα��λές της %ωής και να ψά$ει να
�ρει τη ρί%α τ�υ πρ��λήματ�ς στην
τ�μή π�υ έγινε με την ήττα της μη-
τριαρ�ίας απ� τ�ν ανδρισμ	. O Σικε-
λιαν	ς πιστεύει 	τι η διαμά�η �$ύν-

θηκε ύστερα απ	 τη ρι%ική μετάπτω-
ση π�υ συνέ�η με τ� πέρασμα απ	
την ειρηνική %ωή γύρω απ	 τ� γ	νι-
μ� αγρ	 στην ανήσυ�η, αγωνιστική,
κ�μματιασμένη στάση εν	ς στρα-
τευμέν�υ �ί�υ στις �γκ�ύμενες π	-
λεις με ανθρώπινες μά%ες. Aπ	 τις
πρώτες εκρή$εις της αστυ�ιλίας πα-
ρατηρείται κι	λας � κατατεμα�ι-
σμ	ς τ�υ μύθ�υ της εν	τητας π�υ
σ�ι�τ�δένει τη %ωή με τη �ύση. T�
άστυ κατέλη$ε να γίνει πρ�γραμμα-
τισμέν� πρ�ϊ	ν τ�υ μα�	μεν�υ αρ-
σενικ�ύ.

H Δελ�ική Iδέα

Eκ�ρά%ει τ� 	ραμα της συμ�ιώσε-
ως και της συμ�ιλιώσεως των αν-
θρώπων. Mε την ιδέα αυτή γίνεται
έκδηλη η πίστη τ�υ Σικελιαν�ύ στην
ανάσταση, αναστήλωση και συνειδη-
τή απ�κατάσταση τ�υ �θ	νι�υ αν-
θρωπισμ�ύ. T�ν συλλαμ�άνει στη
ν�ητή τ�υ πληρ	τητα � λυρικ	ς
στ��ασμ	ς, 	ταν τ�ν αισθάνεται

πρ�-λ�γικά, δηλαδή πρ�τ�ύ η α�αι-
ρετική δραστηρι	τητα επι�άλει τα
σ�ηματικά της περιγράμματα πάνω
στην άμεση εμπειρία της πραγματι-
κ	τητας π�υ διασώ%εται μέσα στ�
μύθ�. H Δελ�ική Iδέα στ� έργ� τ�υ
Σικελιαν�ύ, �ασισμένη καθώς είναι
και στην κυκλική θεώρηση της ιστ�-
ρίας τ�υ ανθρώπ�υ και τ�υ κ	σμ�υ,
ενεργεί σωτηρι�λ�γικά. Eίναι η Iδέα
π�υ κατέ�ει τ� κλειδί και π�υ αν�ί-
γει τη θύρα πρ�ς τη λύτρωση.

«Eσταυρωμέν�ς έρως»

Mέσα απ	 αυτές τις δύ� ένν�ιες
�λέπει � Σικελιαν	ς τη σκ�πιμ	τητα
της %ωής, και μέσα απ	 αυτές θα α-
ντλήσει τα ν�ήματα π�υ ε$ασ�αλί-
%�υν τη λύση των τεράστιων πρ�-
�λημάτων π�υ �ασανί%�υν τη σύγ-
�ρ�νη επ��ή.

Xρησιμ�π�ιώντας ένα δυνατ	
π�ιητικ	 σύμ��λ� π�υ είναι και θρη-
σκευτικ	, � Σικελιαν	ς συν	ψισε τ�
πρ	�λημα τ�υ σημεριν�ύ ανθρώ-

π�υ με την έκ�ραση «εσταυρωμέ-
ν�ς έρως» και «εσταυρωμέν�ς Δι	-
νυσ�ς», δηλών�ντας με τα λ	για
αυτά τ� απειλητικ	 �άσμα π�υ 	λ�
και μεγαλώνει ανάμεσα σε γυναίκα
και άντρα, �ύση και άνθρωπ�, π�λί-
τη και π�λιτεία, θεσμ�ύς και ν�μ�-
θέτες, θε	 και �ωμ	, καρπ	 και ρί%α,
ιδέα και πρά$η. Ψά�νει ως π�ιητής
και στ��αστής μήπως και �ρει τρ	-
π� να ενώσει και να %ευγαρώσει και
πάλι τις �αμένες εν	τητες και δεν
�λέπει γύρω τ�υ παρά μ	ν� την τε-
ράστια μη�ανή της τε�ν�κρατίας
π�υ 	λ� και απλώνει τα πλ�κάμια
της σε 	λα τα κράτη τ�υ κ	σμ�υ και
σε 	λ�υς τ�υς λα�ύς. Aντί να λυ-
τρώσει τ�ν άνθρωπ� απ	 τη μ	νωση
και την ψυ�ική απ	σταση π�υ απ�-
$ενώνει τις κ�ινωνίες με έ�θρες και
καταστρ��ές, αντίθετα �δηγεί σε
�αθύτερη κρίση. H «σταύρωση» γί-
νεται 	λ� και πι� σκληρή.

Xωρίς να αρνιέται και τις υπηρε-
σίες π�υ πρ�σ�έρει στ�ν άνθρωπ�
η ανάπτυ$η της τε�ν�κρατίας, � Σι-
κελιαν	ς επιμένει 	τι τα πρ�ϊ	ντα
της μη�ανής δεν αρκ�ύν και δεν
συμ�ιλιών�υν τ�υς ανθρώπ�υς είτε
με τη �ύση είτε ανάμεσά τ�υς. Aνα-
%ητώντας τ� δρ	μ� π�υ �δηγεί στη
λύτρωση, επήγε στην πηγή απ	 	-
π�υ $εκιν�ύν τα μεγάλα ν�ήματα:
τ�ν αρ�έγ�ν� Mύθ�. Ως σύλληψη
της πρωταρ�ικής αλήθειας, � Mύ-
θ�ς π�υ θεμελιώνει και την Eλευσί-
νια Διαθήκη και τη Δελ�ική Iδέα, αν
�έ�αια αναστηθεί και γίνει στήριγμα
της παιδείας και των θεσμών της
κ�ινωνίας, θα �έρει τ�υς ανθρώ-
π�υς πέρα απ	 τη δέσμευση π�υ α-
σκεί η τε�ν�κρατία και η ηδ�ν�θη-
ρία. Aν την πρ�σταγή για την ανά-
σταση τ�υ Mύθ�υ την ειπ�ύμε «α-
π�καθήλωση» ή �ιλ�σ��ημένη στά-
ση τ�υ �ί�υ, � σκ�π	ς δεν αλλά%ει.
Ως αλήθεια � Mύθ�ς δεν είναι κατα-
σκεύασμα θεωρητικ	 σαν τά�α μια
ε�εύρεση με ε�αρμ�γές και ερμη-
νευτικές δυνατ	τητες.

Aρ�έγ�νη εν�τητα

Για τ� Σικελιαν	, � Mύθ�ς εκ�ρά-
%ει την Eλευσίνια Διαθήκη και τη
συνδέει με τη Δελ�ική Iδέα. O Mύ-
θ�ς της αρ�έγ�νης εν	τητας των α-
ντιθέσεων π�υ εισ�ώρησαν στη %ωή
των ανθρώπων και τ�υς �ώρισαν,
πρέπει να $αναγυρίσει ατ	�ι�ς, να
ενεργήσει σαν μέγας θεσμ�θέτης
και θεσμ��ύλακας, να γίνει τ� θεμέ-
λι� της νέας παιδείας. Mε τέτ�ι�υς
στ��ασμ�ύς %ήτησε � Σικελιαν	ς να
ιδρυθεί τ� Δελ�ικ	 Πανεπιστήμι�,
τ� σ��λεί� τ�υ ανθρωπισμ�ύ, π�υ
θα στεγά%ει και θα πρ�στατεύει τις
τέ�νες, τη μ�υσική, τις επιστήμες,
τις παραδ	σεις, 	λα 	σα δημι�υργεί
� άνθρωπ�ς με την καρδιά και με τ�
ν�υ και π�υ πρ�στατεύ�υν την κα-
θαρ	τητα τ�υ �υσικ�ύ κ	σμ�υ και
ταυτ	�ρ�να ε$ασ�αλί%�υν την α-
δελ�	τητα των λαών με έργα ειρη-
νικά και θεάρεστα.

O Aγγελ�ς και η Eύα Σικελιαν�ύ, εμπνευστές των Δελ�ικών Γι�ρτών. Oι δύ�
τ�υς, �ωρίς �ειδώ, πρ�σέ�εραν στ��ασμ�, π�ιητική πν�ή, έμπνευση και μ��θ�.
Για την �ργάνωση των Γι�ρτών ε"ανεμίστηκε η τεράστια περι�υσία τ�υ �ευγαρι-
�ύ... (Aρ�εί� «Kαθημερινής»).



Tης Mάρως Nικ�λ�π�ύλ�υ

OI ΔEΛΦOI, σε πείσμα των καιρών,
επιμέν�υν να συμ��λί��υν δια-
�ρ�νικές π�λιτιστικές και ανθρω-
πιστικές α�ίες, την καλλιτε�νική έ-
μπνευση και τη δημι�υργία. Mε
στ��� να εκ!ράσει αυτή ακρι�ώς
την πανάρ�αια κληρ�ν�μιά, με
σύγ�ρ�ν� π�λιτιστικ� λ�γ�, γεν-
νήθηκε τ� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστικ�
Kέντρ� Δελ!ών (E.Π.Kε.Δ.).

Oλα �εκίνησαν την δεκαετία τ�υ
’60, με πρωτ���υλία τ�υ Kωνστα-
ντίν�υ Kαραμανλή. T�τε �τίστη-
καν, με την �ικ�ν�μική συμ��λή
τ�υ συμ��υλί�υ της Eυρώπης, �ι
συνεδριακές εγκαταστάσεις
στ�υς Δελ!�ύς. T� 1977, με ν�μ�
π�υ ψή!ισε η B�υλή των Eλλή-
νων, τ� E.Π.Kε.Δ. πήρε τη σημερι-
νή τ�υ μ�ρ!ή, ως ν�μικ� πρ�σω-
π� Iδιωτικ�ύ Δικαί�υ, επ�πτευ�-
μεν� απ� τ� υπ�υργεί� Π�λιτι-
σμ�ύ και υπ� την αιγίδα τ�υ συμ-
��υλί�υ της Eυρώπης. Σύμ!ωνα
με τ�ν ιδρυτικ� ν�μ� σκ�π�ς τ�υ
Kέντρ�υ Δελ!ών είναι «η ε�υπη-
ρέτησις διεθν�ύς π�λιτιστικ�ύ
συμ!έρ�ντ�ς» και «ανάπτυ�ις
των κ�ινών π�λιτιστικών στ�ι�εί-
ων, τα �π�ία ενών�υν τ�υς λα�ύς
της Eυρώπης».

Στ� δι�ικητικ� τ�υ συμ��ύλι�,
στ� �π�ί� σήμερα πρ�εδρεύει η
Eλένη Γλύκατ�η - Aρ�ελέρ, συμ-
μετέ��υν πρ�σωπικ�τητες των
Γραμμάτων και των Tε�νών, Eλλη-
νες και �έν�ι, μετα�ύ των �π�ίων,
ε� α�ιώματ�ς, � εκάστ�τε γενικ�ς
γραμματέας τ�υ Συμ��υλί�υ της
Eυρώπης, � πρ�εδρ�ς της Eπιτρ�-
πής Π�λιτιστικής Συνεργασίας τ�υ
Συμ��υλί�υ της Eυρώπης και εκ-
πρ�σωπ�ι των ελληνικών υπ�υρ-
γείων Π�λιτισμ�ύ και E�ωτερικών.

Συναντήσεις

T� λαμπρ�τερ�, ίσως γεγ�ν�ς,
με τ� �π�ί� έ�ει σε μεγάλ� �αθμ�
ταυτιστεί τ� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστι-
κ� Kέντρ� Δελ!ών, είναι �ι Διε-
θνείς Συναντήσεις Aρ�αί�υ Eλλη-
νικ�ύ Δράματ�ς με συμπ�σι�, θε-
ατρικά εργαστήρια και παραστά-
σεις στ� Aρ�αί� Στάδι� των Δελ-
!ών, π�υ �εκίνησαν τ� 1985. Tα
τρία πρώτα �ρ�νια �ργανώθηκαν
απ� τ�ν σκην�θέτη Θ�δωρ� Tερ-
��π�υλ�.

K�ρυ!αί�ι άνθρωπ�ι τ�υ θεά-
τρ�υ �πως � Πίτερ Στάιν, � Πίτερ
X�λ, � Xάινερ Mίλερ, � Mπ�μπ
Γ�υίλστ�ν, � T�νι Xάρισ�ν, � Tα-
ντάσι Σ�υ��ύκι, � E�υτ�ένι� Mπάρ-
μπα, � Eκε�άρτ Σαλ, � Xανς-Γκί-
ντερ Xάιμε, � Σλα�ατ�ρ Tά��ρα, η
Eλλεν Στ�ύαρτ, η N�υρία Eσπέρτ,
� Γι�ύρι Λι�υμπίμ�!, � Aνατ�λι
Bασίλιε!, η Aλλα Nτεμίντ��α,
Aντρέι Σερμπάν συναντήθηκαν με
Eλληνες δημι�υργ�ύς �πως τ�υς,
Kάρ�λ� K�υν, Γιάννη Tσαρ�ύ�η,
Δι�νύση Φωτ�π�υλ�, Σπύρ� Eυαγ-

γελάτ�, Θ�δωρ� Tερ��π�υλ�,
Γιώργ� K�υρ�υπ�, Aσπασία Παπα-
θανασί�υ, Λυδία K�νι�ρδ�υ, Nίκη
Xαραλάμπ�υς κ.α.

Στα συμπ�σια διασταύρωσαν τις
απ�ψεις τ�υς �ι Γιαν K�τ, Eρνστ
Σ�υμά�ερ, Mαριάννα Mακ Nτ�ναλ-
ντ, Oλι�ερ Tάπλιν, Πιερ Bιντάλ Nα-
κέ, Kατρίν Kλεμάν, Oυμπέρτ�
Aλμπίνι, Xανς Tις - Λίμαν, X�σέ
M�υλε�ν, Δημήτρης Mαρωνίτης,
Kώστας Γεωργ�υσ�π�υλ�ς, Γιώρ-
γης Γιατρ�μανωλάκης, Φάνης Kα-
κριδής, Eλένη Bαρ�π�ύλ�υ κ.α.

Σημεί� τ�μής στ�ν θεσμ� υπήρ-
�ε η !ετινή –Oγδ�η κατά σειρά–
Συνάντηση Aρ�αί�υ Δράματ�ς με
θέμα «Θεατρική Oλυμπιάδα; Δια-
σ�ί��ντας την Xιλιετία» (Aύγ�υ-
στ�ς 1995), την �π�ία διεύθυνε
καλλιτε�νικά � Θε�δωρ�ς Tερ��-
π�υλ�ς. 

Στην Συνάντηση αυτή, π�υ έγινε
με τη συνεργασία της Διεθν�ύς
Eπιτρ�πής Θεατρικής Oλυμπιά-
δας, εγκαινιάστηκαν �ι θεατρικές
συμπαραγωγές (Παγκ�μιες Πρώ-
τες Παρ�υσιάσεις) μετα�ύ

EΠ.Kε.Δ. και διεθνών θεατρικών
και καλλιτε�νικών �ργανισμών
(Στ�ύντι� Eθνικ�ύ Θεάτρ�υ Λ�νδί-
ν�υ, Watermill Foundation, Japan
Performing Arts Center κ.α.).

E�ίσ�υ σημαντικ� είναι και τ�
Πρ�γραμμα των Eικαστικών Συνα-
ντήσεων τ�υ EΠ.Kε.Δ., π�υ εγκαι-
νιάστηκε τ� 1988. Στην Πρώτη Διε-
θνή Eικαστική Συνάντηση παρ�υ-
σιάστηκαν έργα σημαντικ�τατων
καλλιτε�νών Σύγ�ρ�νης Tέ�νης �-
πως είναι � A. Oυ�ρ��λ, � Φρ. Στέ-
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Eυρωπαϊκ	 Π�λιτιστικ	 Kέντρ�
Σκπ�ς τυ είναι η ανάπτυ�η των κινών πλιτιστικών στι�είων, τα πία ενώνυν τυς λαύς της Eυρώπης

H κ. Eλένη Γλύκατ�η - Aρ�ελέρ, νυν πρ�εδρ�ς τ�υ δ.σ. τ�υ Eυρωπαϊκ�ύ Π�λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ Δελ�ών, στη διάρκεια της «B΄
Συνάντησης Bυ�αντινής Iστ�ρίας» στ�υς Δελ��ύς.

O Γιάννης Tσαρ�ύ�ης στην 4η Διεθνή Συνάντηση Aρ�αί�υ Δράματ�ς στ�υς Δελ��ύς τ� 1988.
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T�υ Bασίλη Kαρασμάνη

Eπ. Kαθηγητή Φιλ�σ��ίας E.M.Π. Διευθυντή
τ�υ E.Π. Kε.Δ.

O ΣKOΠOΣ τ�υ Eυρωπαϊκ�ύ Π�λιτι-
στικ�ύ Kέντρ�υ Δελ!ών (EΠKεΔ)
είναι η πρ�ώθηση των κ�ινών στ�ι-
�είων τ�υ ευρωπαϊκ�ύ π�λιτισμ�ύ
και τ�υ ιδεώδ�υς της ενωμένης Eυ-
ρώπης �πως αυτά ερμηνεύ�νται α-
π� τ� Συμ��ύλι� της Eυρώπης.
Eνας τέτ�ι�ς σκ�π�ς ίσως να θεω-
ρηθεί απ� π�λλ�ύς αρκετά περι�ρι-
στικ�ς. Mπ�ρεί �μως να ερμηνευ-
θεί είτε με μια στενή ένν�ια είτε με
κάπ�ια ευρύτητα και � δεύτερ�ς εί-
ναι � τρ�π�ς με τ�ν �π�ί� πρ�τιμά-
με να τ�ν ερμηνεύ�υμε. Δεν είναι
μ�ν� τα κ�ινά στ�ι�εία αλλά και �ι
π�λιτισμικές ιδιαιτερ�τητες π�υ έ-
��υν σημασία και π�υ �λα μα�ί συ-
νεισ!έρ�υν με την π�ικιλία τ�υς
και τη δυναμικ�τητά τ�υς στ� πλαί-
σι� μιας κ�ινής Eυρώπης των λαών.
Eπιπλέ�ν, πιστεύ�υμε –με πλήρη
συμ!ωνία �λων των μελών τ�υ Δι-
�ικητικ�ύ Συμ��υλί�υ, Eλλήνων και
�ένων– �τι στις ρί�ες τ�υ σύγ�ρ�-
ν�υ ευρωπαϊκ�ύ π�λιτισμ�ύ �ρί-
σκεται � αρ�αί�ς κλασικ�ς π�λιτι-
σμ�ς, �ι ανθρωπιστικές α�ίες τ�υ �-
π�ί�υ εγαλ�ύ�ησαν γενεές ανθρώ-
πων σε δύση και ανατ�λή και απ�-
δεί�θηκαν �ικ�υμενικές και δια-
�ρ�νικές. Mε αυτή την ένν�ια �
κλασικ�ς π�λιτισμ�ς και η «ελληνι-
κή παιδεία» δεν έ��υν �ρ�νικά ή
τ�πικά �ρια, είναι παγκ�σμια κλη-

ρ�ν�μιά και απ�τελ�ύν πηγή έ-
μπευσης για �λες τις σύγ�ρ�νες
πνευματικές και π�λιτιστικές δρα-
στηρι�τητες.

Oι παραπάνω θέσεις πρ�ϋπ�θέ-
τ�υν κάπ�ιες γενικ�τερες αντιλή-
ψεις για τ�ν π�λιτισμ� και τ� π�λιτι-
στικ� γίγνεσθαι. Θεωρ�ύμε τ�ν π�-
λιτισμ� ως υψηλή εκδήλωση της
κ�ινωνικής αυτ�συνείδησης εν�ς
λα�ύ ή μιας κ�ινωνικής �μάδας ή
τά�ης. K�ινωνικ�ς άνθρωπ�ς και
π�λιτισμ�ς είναι πρ�ϊ�ντα της ιστ�-
ρίας και ��ι της !ύσης. H ίδια η λέ-
�η παραπέμπει στην «π�λη», δηλα-
δή σ’ αυτή την μ�ρ!ή κ�ινωνικής
�ργάνωσης π�υ κατά τ�υς αρ�αί-
�υς κλασικ�ύς στηρί�εται σε δύ�
�ασικά θεμέλια, τ� «ελεύθερ�ν»
και τ�ν «λ�γ�» π�υ εμ!ανί�εται ως
«διάλ�γ�ς» μέσα απ� την αλληλεπί-
δραση των ανθρώπων στην π�λη.

Eτσι, π�λιτισμ�ς και π�λιτική �α-
σί��νται στις ίδιες πρ�ϋπ�θέσεις.
Στην πρώτη περίπτωση � «ελεύθε-
ρ�ς λ�γ�ς» �δηγεί σε νέες μ�ρ!ές
αισθητικής έκ!ρασης και πνευματι-
κών ανα�ητήσεων, ενώ στη δεύτε-
ρη σε μ�ρ!ές �ργάνωσης της π�λι-
τείας και τε�νικές επικ�ινωνίας αν-
θρώπων. Aυτ�συνείδηση, ελευθε-
ρία και λ�γ�ς απ�τελ�ύν επίσης τις
πρ�ϋπ�θέσεις για υπευθυν�τητα,

πνεύμα ανα�ήτησης, δημι�υργικ�-
τητα και πρωτ�τυπία, �ασικές πα-
ραμέτρ�υς τ�υ π�λιτιστικ�ύ γίγνε-
σθαι. Tα δύ� �μως πρωταρ�ικά
στ�ι�εία γύρω απ� τα �π�ία δ�μεί-
ται κάθε π�λιτισμ�ς και π�λιτιστική
έκ!ραση είναι η γλώσσα και �ι α-
�ίες. H γλώσσα δεν είναι απλώς μέ-
σ�ν επικ�ινωνίας αλλά �υσιαστικ�
π�λιτισμικ� στ�ι�εί�, !�ρέας τ�υ
«λ�γ�υ» και των α�ιών π�υ διαμ�ρ-
!ώνει μια κ�ινωνία και επ�μένως α-
ναγκαία συνθήκη αλλά και αντανά-
κλαση τ�υ π�λιτισμ�ύ της. Aπ� την
άλλη, �ι α�ίες, πηγά��ντας απ� τις
σ�έσεις ανθρώπων αλλά και ανθρώ-
π�υ και !ύσης, δίν�υν περιε��μεν�
και ν�ημα σε κάθε κ�ινωνική και
π�λιτιστική δραστηρι�τητα.

Στη σημερινή κ�ινωνία π�υ �αρα-
κτηρί�εται απ� μια μ�ν�πλευρη α-
νάπτυ�η της επιστήμης και της τε-
�ν�λ�γίας, �π�υ �ι α�ίες απ�συν-
δέθηκαν απ� τη γνώση, τ� �ικ�ν�-
μικ� �!ελ�ς κατάντησε συνώνυμ�
της ανθρώπινης ευτυ�ίας, η α!θ�-
νία των υλικών αγαθών συν�δεύτη-
κε απ� την κατάρρευση τ�υ κ�ινω-
νικ�ύ ιστ�ύ, την απ�μ�νωση τ�υ
ανθρώπ�υ απ� άνθρωπ� και την κα-
ταστρ�!ή της !ύσης, ανα�ητ�ύμε
πάλι σταθερές α�ίες. Στ� κατώ!λι
της νέας �ιλιετίας δεν έ��υμε π�λ-

λές επιλ�γές. O αιώνας π�υ έρ�εται
ή θα είναι � αιώνας εν�ς νέ�υ αν-
θρωπισμ�ύ και πρ�στασίας της !ύ-
σης ή θα είναι � αιώνας μιας πρωτ�-
!αν�ύς καταστρ�!ής. Σε μια τέ-
τ�ια καμπή, σε μια τέτ�ια περί�δ�
ανα�ήτησης α�ιών, η ανθρωπ�τητα
αναγκαστικά θα �αναεπιστρέψει
στις ρί�ες της. Oι ρί�ες αυτές δεν
είναι παρά � κλασικ�ς ελληνικ�ς
π�λιτισμ�ς, � π�λιτισμ�ς π�υ μας
δίδα�ε τις αιώνιες α�ίες τ�υ ανθρώ-
π�υ –την ελευθερία, τ� διάλ�γ�, τ�
σε�ασμ� τ�υ άλλ�υ, τ� μέτρ� και
την �ρθή κρίση– και π�υ σε μια ι-
στ�ρία τριών �ιλιάδων �ρ�νων δεν
έπαψε να απ�δεικνύει την επικαι-
ρ�τητα την �ικ�υμενικ�τητα και τη
!ρεσκάδα τ�υ.

Aυτή ακρι�ώς τη !ιλ�σ�!ία πρ�-
σπαθεί να εκ!ράσει –στ� μέτρ� τ�υ
δυνατ�ύ– τ� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστι-
κ� Kέντρ� Δελ!ών. A�ι�λ�γεί τ�ν
π�λιτισμ� και κατά συνέπεια τις π�-
λιτιστικές εκδηλώσεις ��ι ως «κα-
ταναλωτικ� πρ�ϊ�ν» αλλά ως π�λυ-
σύνθετ� !αιν�μεν� με κύριες πα-
ραμέτρ�υς τη δημι�υργία, την έ-
ρευνα και την παιδεία.

T� 1997 τ� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστι�
Kέντρ� Δελ!ών συμπληρώνει 20
�ρ�νια λειτ�υργίας. Στ���ς μας εί-
ναι να καταστεί τ� σημαντικ�τερ�
π�λιτιστικ� κέντρ� σε ευρωπαϊκ� ε-
πίπεδ� π�υ να συνδυά�ει τη σύγ-
�ρ�νη δημι�υργία και τις νέες τε-
�ν�λ�γίες με την έρευνα και τις
κλασικές α�ίες.

λα, η Xρύσα, � Tάκις, η Nίκη ντε
Σαιν Φαλ, � Π. Pά�υσενμπεργκ, �
Λ. Σαμαράς, � M. Mπ�ύτε, � A. Pάι-
νερ, � A. Σα�ύρα, � Aλ. Φασιαν�ς, �
N. Kεσανλής, � Δ. Mυταράς, � Γ.
Tσαρ�ύ�ης, � N. Xατ�ηκυριάκ�ς-
Γκίκας, κ.ά.

T� 1994 εγκαινιάστηκε τ� πρ�-
γραμμα «Kαλλιτε�νική Δημι�υργία
για τ�υς Δελ!�ύς», π�υ απ�σκ�-
πεί στη δημι�υργία πρωτ�τυπων
έργων απ� καλλιτέ�νες διεθν�ύς
κύρ�υς ειδικά για τ� Kέντρ� Δελ-
!ών. Hδη, με τη Διεθνή Συνάντηση
Γλυπτικής (1994) δημι�υργήθηκε �
πρώτ�ς πυρήνας τ�υ Πάρκ�υ Γλυ-
πτικής ενώ με τη !ετινή Eικαστική
Συνάντηση (I�ύλι�ς 1995) εμπλ�υ-
τίστηκε η συλλ�γή με έργα εσωτε-
ρικ�ύ �ώρ�υ.

Oι άλλες καλλιτε�νικές εκδηλώ-
σεις τ�υ Kέντρ�υ περιλαμ�άν�υν
συναντήσεις μ�υσικής και ��ρ�ύ
�π�υ έ��υν συμμετάσ�ει καλλιτέ-
�νες �πως η σ�πράν� Mακ�άλα
Kασρασ�ίλι, � Γκρεγκ�ρι� Πανιά-
γκ�υα, η Γρηγ�ριανή X�ρωδία των
Παρισίων, κ.λπ. 

Στ� Aρ�αί� Στάδι� των Δελ!ών,
τ� X�ρ�θέατρ� της Πίνα Mπά�υς,
η Σ�υ�άνε Λίνκε, η Eλι�αμπέτ Πλα-
τέλ τ�υ μπαλέτ�υ της Oπερας τ�υ
Παρισι�ύ, η Nαντιέ�ντα Γκρατσέ�α
τ�υ μπαλλέτ�υ Mπ�λσ�ι και π�λ-
λ�ί άλλ�ι «κατέγραψαν» τις κλασι-
κές και σύγ�ρ�νες τάσεις τ�υ ��-
ρ�ύ.

Nέα πργράμματα
Στ� κατώ!λι τ�υ 2000 τ� Eυρω-

παϊκ� Π�λιτιστικ� Kέντρ� Δελ!ών
ανασυντάσσει τις δυνάμεις τ�υ και

επανε�ετά�ει τη !υσι�γνωμία τ�υ.
Hδη τ� 1995 εγκαινίασε ένα νέ�

πρ�γραμμα, τα σεμινάρια αρ�αίας
ελληνικής γλώσσας και π�λιτι-
σμ�ύ, π�υ θα γίν�νται κάθε �ρ�ν�
και απευθύν�νται σε καθηγητές
!ιλ�λ�γ�υς της Mέσης Eκπαίδευ-
σης των �ωρών - μελών της Eυρω-
παϊκής Eνωσης. 

Tρία άλλα μεγάλα πρ�γράμματα,
π�υ �εκίνησαν τ� 1995 αναμένεται
να �λ�κληρωθ�ύν μέσα στ� 1996:
Πρ�κειται για την περί!ημη έκθε-
ση της συλλ�γής Kωστάκη, τ� με-
γάλ� εικαστικ� γεγ�ν�ς της Eθνι-
κής Πινακ�θήκης της Eλλάδ�ς για
τ� 1996, π�υ δι�ργανώνεται απ�
κ�ιν�ύ με τ� κέντρ� Δελ!ών, την
παραγωγή CD-ROM με θέμα την ι-
στ�ρία των Oλυμπιακών Aγώνων
και την ανακατασκευή της αρ�αίας
Yδραύλεως.

Για τ� 1996 πρ�γραμματί��νται
επίσης εικαστική συνάντηση με
θέμα την καλλιτε�νική !ωτ�γρα-
!ία, διεθνής συνάντηση μ�υσικής
και π�λλά επιστημ�νικά συνέδρια.

Mακρ�πρ�θεσμα τ� ευρωπαϊκ�
Π�λιτιστικ� κέντρ� Δελ!ών, π�λι-
τιστικ�ς !�ρέας με πρ�ν�μιακές
σ�έσεις με τ� συμ��ύλι� της Eυ-
ρώπης, σε στενή συνεργασία με
την συμπαράσταση τ�υ υπ�υργεί-
�υ Π�λιτισμ�ύ, έ�ει τεράστιες δυ-
νατ�τητες ανάπτυ�ης μιας δυναμι-
κής παρ�υσίας στ�ν �ώρ� τ�υ π�-
λιτισμ�ύ.

Σημείωση: H κ. Nικ�λ�π�ύλ�υ είναι υπεύ-
θυνη Tύπ�υ και Δημ�σίων Σ�έσεων τ�υ
Eυρωπαϊκ�ύ Π�λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ Δελ-
�ών.

Συνέ�εια απ� την 28η σελίδα

O Γιώργ�ς Kανδύλης (1985), τ�τε πρ�εδρ�ς τ�υ δ.σ. τ�υ Eυρωπαϊκ�ύ Π�λιτιστι-
κ�ύ Kέντρ�υ Δελ�ών, στη Συνδιάσκεψη της Oυνέσκ�, στ�υς Δελ��ύς.

Στ���ι και πρ��πτικές
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Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Aριστερά: «Aρ�αί� Mαρμάριν� Aλ�γ�» τ�υ Σαράντη Kαρα��ύ�η. Δε'ιά: «Tσαλακωμέν�ς Aντίν��ς» τ�υ Γιάννη Ψυ��παίδη. Eικαστική Συνάντηση 1995.

Zωγρα�ική παρακαταθήκη
O θεσμ�ς των ετήσιων εκθεσιακών συναντήσεων στ Eυρωπαϊκ� Πλιτιστικ� Kέντρ Δελ!ών

Tης Aθηνάς Σ�ινά

Kριτικ�ύ και Iστ�ρικ�ύ Tέ�νης στ� Πανεπιστήμι�
Aθηνών

TO EYPΩΠAΪKO Π�λιτιστικ� Kέντρ�
Δελ!ών, στη �άση μιας π�λυδιάστα-
της λειτ�υργίας, αναγ�μενης στην
επιστημ�νική έρευνα και τις τέ�νες,
συγκρ�τεί με τα �ρ�νια μια παράλλη-
λη εικαστική παρακαταθήκη. Oι ε-
κτεταμέν�ι �ώρ�ι τ�υ συνεδριακ�ύ
αυτ�ύ κέντρ�υ της ανταλλαγής απ�-
ψεως και ιδεών, μέσα απ� τ� θεσμ�
των ετήσιων εκθεσιακών συναντή-
σεων, απ�κτ�ύν μια �ωντάνια κι ένα
δια!�ρετικ� ύ!�ς. O κάθε σύνεδρ�ς
ή � επισκέπτης έ�ει τη δυνατ�τητα
να παρατηρεί και να στ��ά�εται γύ-
ρω απ� τα π�ικίλα ιδιώματα της �ω-
γρα!ικής και τις ερμηνευτικές ιδιαι-
τερ�τητες έργων, π�υ έ��υν πρ�-
σ!ερθεί ή δημι�υργηθεί, εμπνευ-
σμένα απ� τ�υς Δελ!�ύς.

Oι Δελ!�ί, ως γνωστ�ν, είναι ένας
τ�π�ς μ�ναδικής !υσικής �μ�ρ!ιάς
και πανάρ�αιας ιστ�ρίας, την �π�ία
πιστ�π�ι�ύν τα αρ�αι�λ�γικά ευρή-
ματα, τα μνημεία, �σ� και η συνε�ι-
��μενη �ωή σε αυτήν την περι��ή,
αλλά περισσ�τερ� απ’ �λα �ι π�λυε-
πίπεδες ανά τ�υς αιώνες, πνευματι-
κές σημασι�δ�τήσεις της. Tα συνε-
παγ�μενα μιας τέτ�ιας πρ�ϋπ�θε-
σης και κυρίως � ρ�λ�ς εν�ς εκσυγ-
�ρ�νισμέν�υ και αν�ι�τ�ύ στ� διά-
λ�γ� ευρωπαϊκ�ύ π�λιτιστικ�ύ κέ-
ντρ�υ θα απέτρεπε ευλ�γως τ� �α-
ρακτήρα π�υ θα μπ�ρ�ύσε να έ�ει έ-

να μ�υσεί� για παράδειγμα, ένα ιν-
στιτ�ύτ� ή μια αίθ�υσα τέ�νης. Tα
έργα της �ωγρα!ικής π�υ συγκε-
ντρών�νται α!’ης στιγμής και για
κάπ�ι� σύντ�μ� διάστημα συμπα-
ρ�υσιαστ�ύν –πρ�σ!έρ�ντας πα-
ράλληλα τη δυνατ�τητα στ�υς καλ-
λιτέ�νες να συναντηθ�ύν και να α-
ναπτύ��υν τις απ�ψεις τ�υς– πρ��-
ρί��νται κατ�πιν να παραμείν�υν για
πάντα στις κτιριακές εγκαταστάσεις,
πλαισιών�ντας έτσι τις εργασίες π�υ
κατά τη διάρκεια �λ�υ τ�υ �ρ�ν�υ
πραγματ�π�ι�ύνται στ� Eυρωπαϊκ�
Π�λιτιστικ� Kέντρ� Δελ!ών.

Kαλλιτε�νικί
πρ"ληματισμί

Mία μ�ν�μερής επ�μένως εκπρ�-
σώπηση της �π�ιας τάσης, εν�ς ύ-
!�υς, κάπ�ιας συγκεκριμένης τε-
�ν�τρ�πίας, θα απέκλειε �πωσδήπ�-
τε άλλες. Aπ� μια άλλη επίσης πλευ-
ρά, δεν θα ταίρια�ε στ� σκεπτικ� επι-
λ�γής έργων, μεθ�δ�λ�γικά έστω,
�ύτε � ιστ�ρικ�ς �αρακτήρας, π�λύ
δε λιγ�τερ�, η συγκέντρωση �ωγρα-
!ικών έργων πρ�ερ��μενων απ� μια
�ώρα και ��ι απ� περισσ�τερες ευ-
ρωπαϊκές ή και εκτ�ς της «γηραιάς»
ηπείρ�υ. 

Eιδικά τ�νί�εται εδώ και κάτι επι-
πλέ�ν, π�λύ �ασικ� κατά τ’ άλλα,
π�υ συνήθως αγν�είται. Oπως συμ-
�αίνει σε ανάλ�γες εκθεσιακές συ-
μπαρ�υσιάσεις, έτσι κι εδώ, σημασία
δεν έ�ει η εκθεσιακή συν��ή των έρ-

γων, ε!�σ�ν η μελλ�ντική τ�υς θέ-
ση δεν είναι δεδ�μένη στ�υς �ώ-
ρ�υς τ�υ π�λιτιστικ�ύ κέντρ�υ. Ση-
μασία έ�ει η π�ι�τητα των έργων και
η συμ��λή των δημι�υργών στ�υς
πρ��ληματισμ�ύς π�υ αντιμετώπισε
και αντιμετωπί�ει η τέ�νη. Eνα άλλ�
ακ�μη κριτήρι� είναι κατά π�σ�ν �ι
σημασίες και �ι σηματ�δ�τήσεις π�υ
απ�πνέ�υν �ι Δελ!�ί, έ��υν απα-
σ��λήσει τ�υς δημι�υργ�ύς ή θα
μπ�ρ�ύσαν να κινητ�π�ιήσ�υν τη
!αντασία τ�υς, τη στιγμή κατά την
�π�ία καλ�ύνται να συμμετάσ��υν.

Δια!ρετικά υλικά
και τε�νικές

Aσ!αλώς, �ι κατηγ�ρι�π�ιήσεις
π�υ ίσ�υαν παλαι�τερα, με ασ!ά-
λεια, στις εικαστικές τέ�νες (π.�. �ω-
γρα!ική, γλυπτική, �αρακτική κ.�.κ.)
έ��υν πάψει πρ� π�λλ�ύ να διατη-
ρ�ύν τη στεγαν�τητά τ�υς. Oι περισ-
σ�τερ�ι καλλιτέ�νες σήμερα έ��υν
τη δυνατ�τητα να εκ!ρά��νται �ρη-
σιμ�π�ιώντας διά!�ρα υλικά και τε-
�νικές. Eπ�μένως ένα α!ιέρωμα στη
�ωγρα!ική, εκλαμ�άνεται �τι α!�ρά
δυσδιάστατα και επίτ�ι�α έργα. Eργα
π�υ λειτ�υργ�ύν αυτ�ν�μα και δια-
πραγματεύ�νται με δημι�υργική ε-
λευθερία και στυλιστική ανε�αρτη-
σία τις ένν�ιες, τις ιδέες, τ�υς μύ-
θ�υς, τις αντιθετικ�τητες, τις ψευ-
δαισθήσεις ακ�μη ή τις �π�ιες πραγ-
ματικ�τητες π�υ αντιπρ�σωπεύ�υν
�ι Δελ!�ί, για τ�ν κάθε καλλιτέ�νη

�ε�ωριστά. Πιστεύ�ντας στ�ν πλ�υ-
ραλισμ� της «�ωγρα!ικής» ιδιαιτε-
ρ�τητας και στ� γεγ�ν�ς �τι �ι π�-
λυεπίπεδες εκδ��ές και �ι τρ�π�ι
διαπραγμάτευσης μιας έμπνευσης
π�υ α!�ρμάται απ� τ�υς Δελ!�ύς,
(�ωρίς να μπ�ρεί να περι�ριστεί σ’ έ-
να έστω και «έ�υπνα» διατυπωμέν�
«θέμα»), �ασί�εται επ�μένως κανείς
στις πρωτ�τυπες λύσεις π�υ μπ�ρεί
να δώσει � κάθε δημι�υργ�ς, ε!’ �-
σ�ν τα έργα τ�υ είναι πάντ�τε τα δα-
κτυλικά τ�υ απ�τυπώματα.

Mέ�ρι σήμερα, και με �άση τις δυ-
νατ�τητες π�υ παρέ��νται απ� τ�
Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστικ� Kέντρ� Δελ-
!ών, για την απ�κτηση των έργων
(με συμ��λική ανταμ�ι�ή των καλλι-
τε�νών) έ��υν πρ�σ!ερθεί α�ι�λ�-
γες �ωγρα!ικές και �αρακτικές δημι-
�υργίες.  Συν�πτικά, θα ανα!έραμε
απ� πρ�ηγ�ύμενα �ρ�νια, τα έργα
των Γ. Γαΐτη, Γ. Tσαρ�ύ�η, Δ. Mυτα-
ρά, X. Kυρια�ή, Z. Aπ�στ�λίδ�υ, Aλ.
Φασιαν�ύ, Γ. Φωκά, N. Γεωργιάδη, Γ.
Λα��γκα, ενώ πρ�σ!ατα απ�κτήθη-
καν έργα των Robert Kesseler, Eva
Fischer, Ch. Gianakos, Nina Roos,
Asrid Nehrig - Kokka, J. Christoforou,
Danil, Σ. Kαρα��ύ�η, Bλ. Kανιάρη, Γ.
Ψυ��παίδη, M. Mαν�υσάκη, Γ. K�υ-
�άκη, M. Σπηλι�π�υλ�υ, Aγγ. Aντω-
ν�π�υλ�υ. Xαρακτικά υπάρ��υν στ�
E.Π.Kε.Δ. των Λ. Πασ�άλη, Kε!αλλη-
ν�ύ καθώς και μια �μάδα έργων των
περιηγητών τ�υ 19�υ αι. π�υ ε-
μπνεύστηκαν απ� τ� τα�ίδι τ�υς
στ�υς Δελ!�ύς.
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Tης Σάνιας Παπά

Θεωρητικ
ύ τένης

ΣTON ιερ� εύ
�ρ� τ�π� και τ�πί� των Δελ
ών π�υ αέναα �ρί�εται και καθ�ρί�ε-
ται απ� τις παγκ�σμιες επικ�ινωνίες τ�υ πνεύματ�ς, σ’ ένα �ώρ� «ιερ�π�ιημέ-
ν�» π�υ δεν έ�ει επι�ληθεί ως παγκ�σμι�ς θεσμ�ς παραγωγής έργων απ� τ� διε-
θνές σύστημα της τέ�νης, απ� τ�υς αυτ�δύναμ�υς «α�ρατ�υς» μη�ανισμ�ύς ε-
πικ�ινωνίας και τις πρ�καθ�ρισμένες σκ�πιμ�τητες, �ργανώθηκε επιτυ�ώς τ�
καλ�καίρι τ�υ 1994 η Πρώτη Διεθνής Συνάντηση Γλυπτικής με τη συμμετ��ή δώ-
δεκα γνωστών καλλιτε�νών απ� δια
�ρετικές �ώρες της Eυρώπης και απ� δια-

�ρετικές γενιές, με έργ� αναγνωρισμέν� σε παγκ�σμια κλίμακα. Oι συμμετέ��-
ντες καλλιτέ�νες ήταν �ι ε$ής: Michel Gerard (Γαλλία, H.Π.A.), Manuel Saiz (Iσπα-
νία), Alfredo Romano (Iταλία), Patrique Raynaud (Γαλλία), Iάσων M�λ
έσης
(Eλλάδα-Γαλλία), Θε�δ�υλ�ς Γρηγ�ρί�υ (Kύπρ�ς), Kώστας Tσ�κλης, Γανιμανί-
δης, Nίκ�ς Aλε$ί�υ, Λύδια Bενιέρη (Eλλάδα-Γαλλία), Kώστας Bαρώτσ�ς (Eλλά-
δα-Iταλία). Παράλληλα �ργανώθηκε μια μικρή αναδρ�μική έκθεση α
ιερωμένη
στη μνήμη τ�υ γνωστ�ύ Iταλ�ύ καλλιτέ�νη Luciano Bartolini, � �π�ί�ς επρ�κει-
τ� να λά�ει μέρ�ς στη Συνάντηση α
ήν�ντας πίσω τ�υ ένα έργ� απραγματ�π�ί-
ητ�. H Συνάντηση αυτή απ�τέλεσε μια πρ�κληση και μια δ�κιμασία, μια μ�ναδική
εμπειρία, περιπετειώδης και ε$ερευνητική π�υ διαμ�ρ
ώθηκε και �λ�κληρώθη-
κε σταδιακά μέσω της �ειρωνακτικής πρά$ης και τ�υ πνευματικ�ύ διαλ�γ�υ.
Kαλλιτέ�νες απ� δια
�ρετικές γενιές και ταυτ�τητες �ρέθηκαν στη θε�π�ιημέ-
νη γη των Δελ
ών για ένα μήνα δ�κιμά��ντας για ακ�μη μια 
�ρά τα �ρια τ�υς,
συναντήθηκαν σ’ ένα �ώρ� 
�ρτισμέν� ιστ�ρικά, ένα �ώρ� ανάδυσης τ�υ ιερ�ύ,
τ�υ πνευματικ�ύ, τ�π� έλ$ης, τ�π� επιθυμητ� και παρθενικ� �ωρίς πρ�ϊστ�ρία
στ�ν τ�μέα της σύγ�ρ�νης τέ�νης. H πρ�κληση πρ�ς τ�υς καλλιτέ�νες για τη
δημι�υργία έργ�υ σ’ ένα πρωτ�γνωρ� ιερ� �ώρ� απ�τελεί μια πρ�κληση καθώς
δίνει τη δυνατ�τητα δυναμικής ανάπτυ$ης μιας «άλλης» διαδικασίας παραγωγής
εν�ς επί τ�π�υ έργ�υ (in situ), εν�ς έργ�υ δηλαδή καθαρά πρωτ�τυπ�υ.

Στ�υς Δελ
�ύς, ως �ώρ�ς αναπαράστασης �ι καλλιτέ�νες διασυνδέ�υν τ� έρ-
γ� τ�υς με τ� συμ��λικ� τ�υ περιε��μεν�, τ� επε$εργά��νται ως �ργαν� μνήμης
εγγρά
�ντας στ�ν τ�π� νέα αισθητικά σημεία και εικαστικές πρ�τάσεις. Oι ε-
πεμ�άσεις στ�υς �ώρ�υς ως συμ��λικές μυστικές τελετ�υργίες μνημ�νευσης
μετα�ι�ά��υν ένν�ιες, αναπαραστάσεις, στάσεις, καταστάσεις και κ�σμ�-εικ�-
νες π�υ πρ��άλλ�νται απ� τ�ν παρ�ντα �ρ�ν� στ�ν αρ�αι�μελλ�ντικ� �ρ�ν�. Tα
έργα απ�τελ�ύν μνημειακά σ�ήματα π�λύμ�ρ
ων πρ�τάσεων και αντιμετωπίσε-
ων, πρ�καλ�ύν, δεν ε$ηγ�ύν αλλά ερμηνεύ�υν εκ νέ�υ, επικαλ�ύμεν�ι τις αρ�έ-
γ�νες δια�ρ�νικές μ�ρ
ές αναπαράστασης τ�υ θεί�υ και τις συνειρμικές τ�υς
διαδικασίες.

H συνάντηση απ�τελεί μια εμπειρία απ�δρασης και ε$�δ�υ απ� τ�ν ιστ�ρικ�
�ρ�ν�. H 
ύση και η τέ�νη αλληλ�καθρεπτί��νται. Ως τ�π�θεσίες αναπαράστα-
σης �π�υ πρ��άλλ�νται �ι μελλ�ντικές εικ�νες τ�υ κ�σμ�υ, ως έργα κατά�ασης
με κ�ινή αίσθηση τη λειτ�υργική μνήμη, ως εκσκα
ές μνήμης ή σύγ�ρ�ν�ι εντα-

ιασμ�ί, αυτά τα έργα σιωπής, διαλ�γισμ�ύ και ατα$ίας με μνημειακή εσωστρέ-

εια, συγ�ωνεύ�νται με τ� περι�άλλ�ν, κρύπτ�νται, 
ανερών�νται ενισ�ύ�υν τη
δυναμική τ�πί�υ, δεν την π�λεμ�ύν. Yπ�γραμμί��υν την αναλ�γία και τη συμπά-
θεια των παραδ�σεων, τις διασταυρώσεις και αντιπαραθέσεις ατ�μικών και δια-
π�λιτισμικών συμ��λικών συστημάτων ανα
�ράς.

Oι Δελ
�ί αναταράσσ�υν τη μνήμη, α
υπνί��υν τ�υς δια�ρ�νικ�ύς μύθ�υς,
τις πρ���λές και τ�υς συνειρμ�ύς τ�υς, τ� �ραμα των �ρησμών, τις ιστ�ρικές
διηγήσεις και τις υπ�θέσεις. Πρ�καλ�ύν διαρκώς τη σύγ�ρ�νη σκέψη, συνενώ-
ν�υν και ανανεών�υν τα πνεύματα, γ�ητεύ�υν. Tα �ράματα στηρί��υν τ�ν Aπ�λ-
λωνα με την πνευματική μεσ�λά�ηση τ�υ εν-θ�υσιασμ�ύ.

Σημείωση: * H Σάνια Παπά υπήρ�ε επιμελήτρια της πρώτης Διεθν
ύς Συνάντησης Γλυπτικής.

«MXXΔ, 3010 � τελευταί�ς �ρησμ�ς», τ�υ Iάσωνα M�λ�έση, 1994.

Πάρκ� γλυπτικής
Πρώτη διεθνής συνάντηση με έργα 

δώδεκα  Eυρωπαίων καλλιτε�νών

Δελ�ικ�         
O �ικισμ�ς των Δελ�ών απ�τελεί μ�υσεί� 

της μεταπ�λεμικής ελληνικής αρ�ιτεκτ�νικής

Tης Eλένης Xατ�ηνικ�λά�υ

Aριτέκτ
ν
ς

και
T�υ Σ�λωνα �εν�π�υλ�υ

Aριτέκτ
ν
ς, Eπ. Kαθηγητή στ

Tμήμα Aριτεκτ�νων τ
υ E.M.Π.

O OIKIΣMOΣ των Δελ
ών, �ρίσκεται
σε απ�σταση 180 �ιλι�μέτρων απ�
την Aθήνα και σε ελά�ιστη απ�σταση
απ� τ�ν αρ�αι�λ�γικ� �ώρ� των
Δελ
ών.

Σε μια τ�π�λ�γική ανάγνωση των
σ�έσεων τ�υ �ικισμ�ύ με τ� ευρύτε-
ρ� τ�πί�, διακρίνεται μια συμμετρι-
κή σ�έση τ�υ με τ�ν αρ�αι�λ�γικ�
�ώρ� των Δελ
ών στα δυτικά και τις
εγκαταστάσεις τ�υ Eυρωπαϊκ�ύ Π�-
λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ Δελ
ών στα α-
νατ�λικά.

M�λ�ν�τι είναι ένας �ικισμ�ς με
συνηθισμένη 
υσι�γνωμία, εν τ�ύ-
τ�ις κρύ�ει ένα πλ�ύσι� αρ�ιτεκτ�-
νικ� υλικ�, με ενδια
έρ�ντα έργα
τα �π�ία απ�τελ�ύν ένα είδ�ς δια-
�ρ�νικ�ύ μ�υσεί�υ μεταπ�λεμικής
ελληνικής αρ�ιτεκτ�νικής. Στ���ς
τ�υ σημειώματ�ς αυτ�ύ είναι η ανά-
δει$η και η παρ�υσίαση των δειγμά-
των αυτών.

O �ικισμ�ς

O �ικισμ�ς των Δελ
ών είναι ένα
�ικιστικ� σύν�λ� τ� �π�ί� αναπτύσ-
σεται γραμμικά, κατά μήκ�ς εν�ς κυ-
κλ�
�ριακ�ύ ά$�να. Σε επα
ή με
τ�ν ά$�να αυτ�, είναι διατεταγμένες
�ι �ασικές λειτ�υργίες τ�υ κέντρ�υ
τ�υ, �ι �π�ίες συνίσταται κυρίως α-
π� εμπ�ρικές και τ�υριστικές δρα-
στηρι�τητες, $εν�δ��εία, καταστή-
ματα τ�υριστικών ειδών, κα
ενεία.

O �ικισμ�ς είναι διατεταγμέν�ς
στ� 
υσικ� τ�πί� αμ
ιθεατρικά, πα-
ρακ�λ�υθώντας τη μεγάλη κλίση
τ�υ εδά
�υς(1). Σε αντιστ�ι�ία επίσης
με τις υψ�μετρικές καμπύλες έ��υν
αναπτυ�θεί δρ�μ�ι δευτερεύ�ντες,
παράλληλ�ι τ�υ κεντρικ�ύ ά$�να, �ι
�π�ί�ι επικ�ινων�ύν με αυτ�ν μέσω
άλλων εγκάρσιων. Πρ�κύπτει έτσι, έ-
νας �δικ�ς ιστ�ς μ�ρ
ής παραμ�ρ-

ωμέν�υ πλέγματ�ς.

H παραμ�ρ
ωση τ�υ ιστ�ύ εμ
α-
νί�εται επίσης στη μ�ρ
ή των �δών
�π�υ παρ�υσιά��νται ελα
ρές απ�-
κλίσεις απ� την ευθεία, αλλά και αυ-
$�μειώσεις τ�υ πλάτ�υς, έτσι ώστε
να πρ�κύπτ�υν υπαίθρι�ι �ώρ�ι,
στάσης και κίνησης.

Oι σ�έσεις μετα$ύ αυτών των δύ�
διαστάσεων της στάσης και της κίνη-
σης, απ�τελ�ύν τη διατύπωση των
�ωρικών σ�έσεων π�υ τις διέπ�υν,
κατά τρ�π� ώστε να συγκρ�τ�ύν μια
απεικ�νιση της μ�ρ
ής τ�υ ιστ�ύ. O
δημ�σι�ς �ώρ�ς, και η μ�ρ
ή τ�υ
παραμ�ρ
ωμέν�υ πλέγματ�ς π�υ
τ�ν �αρακτηρί�ει, συνιστ�ύν τ� πε-
δί� και τ� εργαλεί� αντίστ�ι�α, για
την ανάπτυ$η των κ�ινωνικών σ�έ-
σεων τ�υ �ικισμ�ύ(2).

H κ�ινωνική �ωή αναπτύσσεται έ-

τσι στ� δημ�σι� �ώρ� και είναι μίγμα
απ� κατ�ίκ�υς τ�υ �ικισμ�ύ, περα-
στικ�ύς επισκέπτες, αλλά και επι-
σκέπτες π�υ διαμέν�υν �ρισμέν�
�ρ�νικ� διάστημα εκεί.

H εικ�να τ�υ �ικισμ�ύ, αλλά και η
σύστασή τ�υ είναι 
�ρτισμένες άμε-
σα απ� τη γειτνίασή τ�υ με τ�ν αρ-
�αι�λ�γικ� �ώρ�, καθιστώντας τ�ν
ένα είδ�ς ενδιάμεσ�υ πρ�ς τ�ν αρ-
�αι�λ�γικ� �ώρ�.

Eν τ�ύτ�ις, δια�ρ�νικά, σε συγκε-
κριμένα σημεία τ�υ �ικισμ�ύ και τ�υ
ευρύτερ�υ τ�πί�υ τ�υ, έ��υν κατα-
σκευασθεί αρ�ιτεκτ�νικά έργα, τα �-
π�ία απ�τελ�ύν μια καταγρα
ή εν�ς
σημαντικ�ύ τμήματ�ς στην ε$έλι$η
της μεταπ�λεμικής ελληνικής αρ�ι-
τεκτ�νικής.

Tα έργα αυτά είναι:
α) T� $εν�δ��εί� «/ενία» τ�υ Δη-

μήτρη Πικιώνη, με συνεργάτη τ�ν
Aλ. Παπαγεωργί�υ, 1951-1956 και
μεταγενέστερες επεκτάσεις και δια-
μ�ρ
ωση περι�άλλ�ντ�ς �ώρ�υ τ�υ
Π. Πικιώνη.

�) T� αρ�αι�λ�γικ� M�υσεί� Δελ-

ών (πρώτη ανέγερση 1903 και ση-
μαντική πρ�σθήκη απ� Π. Kαραντιν�
τ� 1958).

γ) T� $εν�δ��εί� «Aμαλία» τ�υ Nί-
κ�υ Bαλσαμάκη (1963-1972)

δ. Oι εγκαταστάσεις τ�υ Eυρωπαϊ-
κ�ύ Π�λιτιστικ�ύ Kέντρ�υ Δελ
ών
τ�υ καθηγητή A. Kιτσίκη με συνερ-
γάτη τ�ν A. Λαμπράκη. (Δεκαετία
1960).

ε. Δύ� περίπτερα τ�υ Πέτρ�υ Πι-
κιώνη (1957-1967)

στ. Διαρρύθμιση και πρ�σαρμ�γή
στ� τ�πί� τ�υ κτιρί�υ Kαλλιτε�νικ�ύ
Σταθμ�ύ Δελ
ών (1957-1967) τ�υ
Πέτρ�υ Πικιώνη.

�. Oικία Aγγελ�υ και Eύας Σικελια-
ν�ύ.

Eπιπλέ�ν και συμπληρωματικά με
τα �ικ�δ�μημένα αυτά έργα θα πρέ-
πει να επισημανθ�ύν δύ� γραπτές
μαρτυρίες - έργα τ�υ Δημήτρη Πι-
κιώνη. H πρώτη είναι κάπ�ιες ιδέες
σε σκαρι
ήματα και κείμενα για τ�
Δελ
ικ� κέντρ�, και η δεύτερη ένα ι-
διαίτερα σημαντικ� κείμεν� τ�υ (�λ.
σημ. 1) για τις πιθανές παρεμ�άσεις
στ�ν ιστ� τ�υ �ικισμ�ύ.

�εν�δ��εί� «�ενία»

T� ιδιαίτερ� �αρακτηριστικ� τ�υ
/εν�δ��εί�υ «/ενία» τ�υ Δημήτρη
Πικιώνη, είναι � τρ�π�ς έντα$ης τ�υ
στ� 
υσικ� τ�πί�. Eίναι μια κατα-
σκευή π�υ είναι κατατμημένη σε μι-
κρές δ�μικές εν�τητες, ακ�λ�υθεί
�αθμιδωτά τις έντ�νες κλίσεις τ�υ
�ρα�ώδ�υς εδά
�υς �ωρίς αλλ�ιώ-
σεις της τ�π�γρα
ίας τ�υ.

Oπως ανα
έρει � Aλ. Παπαγεωρ-
γί�υ ένα πρακτικ� λειτ�υργικ� κτί-
ρι� επρ�κειτ� να κτιστεί, κ�ντά σε
έναν �ώρ� λατρείας των «�θ�νιων
τ�πικών θε�τήτων» «T� γεγ�ν�ς
αυτ� πρ�σέδιδε στ� έργ�, πέραν
τ�υ ω
ελιμιστικ�ύ τ�υ πρ�σδι�ρι-
σμ�ύ, ένα �υσιαστικ�, δια�ρ�νικ�,



KYPIAKH 26 NOEMBPIOY 1995 - H KAΘHMEPINH   31

 τ
πί
 και αρ�ιτεκτ
νική

Mακέτα της πρ�έκτασης τ�υ Aρ�αι�λ�γικ�ύ M�υσεί�υ Δελ�ών. Mελέτη 1985-87. (Γρα�εί� Mελετών Aλέ!ανδρ�ς N. T�μπά�ης). Eργ� π�υ #ρίσκεται τώρα σε ε!έλι!η.

και αισθητικ� ν�ημα, π�υ ήταν 
υσι-
κ� να επηρεάσει τη διάρθρωση και
τη μ�ρ
�πλασία της κατασκευής
τ�υ, υπερ�αίν�ντας ίσως και την ί-
δια την πρακτικ�τητα τ�υ αρ�ικ�ύ
πρ�γράμματ�ς». (Σελ. 21-40-41 �ι-
�λί� Tεύ��ς V)

T� Aρ�αι�λ�γικ� M�υσεί� Δελ
ών
είναι κτισμέν� πάνω στην Eθνική �-
δ� Λι�αδειάς - Aμ
ισσας μετα$ύ τ�υ
αρ�αι�λ�γικ�ύ �ώρ�υ και της κ�ιν�-
τητας των Δελ
ών.

H σημερινή τ�υ μ�ρ
ή έ�ει πρ�-
κύψει απ� τη δια�ρ�νική πρ�σθήκη
νέων �ώρων στ�ν πυρήνα τ�υ αρ�ι-
κ�ύ μ�υσεί�υ π�υ σ�εδιάστηκε απ�
Γάλλ�υς και κτίστηκε τ� 1903 με
δωρεά τ�υ A. Συγγρ�ύ. Aπ� τις με-
τέπειτα επεμ�άσεις η σημαντικ�τε-
ρη είναι αυτή π�υ έγινε τ� 1958 με
σ�έδια τ�υ αρ�ιτέκτ�να Π. Kαραντι-
ν�ύ και ανανέωσε πλήρως λειτ�υρ-
γικά, εκθεσιακά και μ�ρ
�λ�γικά τ�
μ�υσεί�.

H συνε�ής και σημαντική αύ$ηση
τ�υ αριθμ�ύ επισκεπτών �δήγησε
στην εκπ�νηση της μελέτης επέκτα-
σης τ�υ Aρ�αι�λ�γικ�ύ M�υσεί�υ. H
μελέτη εκπ�νήθηκε στ� διάστημα
1987-1988 απ� τ�ν αρ�ιτέκτ�να Aλέ-
$ανδρ� N. T�μπά�η με συνεργάτη
αρ�ιτέκτ�να τη Στυλιάνα Nέλλα.

Kτίστηκε τ� 1963 και είναι έργ�
τ�υ αρ�ιτέκτ�να Nίκ�υ Bαλσαμάκη.
Bρίσκεται στ� ένα άκρ� τ�υ �ικισμ�ύ
πρ�ς την Aμ
ισσα. Διακρίνεται σε

τέσσερα τμήματα: ένα τετράγων�
μ�ν�ρ�
� �ώρ� �π�υ στεγά��νται
�λες �ι κ�ιν��ρηστες λειτ�υργίες
(μπαρ, εστιατ�ρια, �ώρ�ς υπ�δ��ής
κ.άλλα) και τρεις πτέρυγες με συν�-
λικ� αριθμ� 185 δωμάτια.

Eίναι 
ανερή η πρ�σπάθεια τ�υ
αρ�ιτέκτ�να να εντά$ει τ� κτίρι� στ�
τ�πί� με τ� σπάσιμ� και την παράθε-
ση των �γκων παράλληλα με την κλί-
ση τ�υ εδά
�υς και με τη �ρήση επι-
λεγμένων υλικών �ύτως ώστε να ται-
ριά��υν με τ� δελ
ικ� τ�πί�. (Πέτρα,
$ύλ�, εμ
ανές μπετ�ν κ.ά.).

Eνδια
έρ�υσα είναι η παρατήρη-
ση της κ. Eλένης Φέσσα - Eμμαν�υήλ
η �π�ία συγκρίν�ντας τ� $εν�δ��εί�
«Aμαλία» τ�υ N. Bαλσαμάκη με τα
«/ενία» τ�ν Aρη Kωνσταντινίδη, α-
να
έρει �τι �σ�ν α
�ρά τ�ν Bαλσα-
μάκη μ�λ�ν�τι η σ�εδιαστική λύση
είναι επηρεασμένη απ� τ�ν μ�ναδι-
κ� �αρακτήρα τ�υ τ�πί�υ, �ι συνθή-
κες επι�άλλ�υν στ�ν αρ�ιτέκτ�να να
�ειρισθεί τη 
ύση ως να ήταν «ένα
ακ�μα αισθητικ� και �ρηστικ� αντι-
κείμεν�»(3). 

(Kέντρ� Συνεδρίων. /εν�δ��εί�
«Eυρώπη» - Φυλάκι�)

T� Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστικ� Kέντρ�
Δελ
ών ιδρύθηκε με μια πρώτη μ�ρ-

ή στη δεκαετία τ�υ ’60. Kτίσθηκαν
τ�τε και �ι εγκαταστάσεις τ�υ με �ι-
κ�ν�μική συμ��λή τ�υ Συμ��υλί�υ
της Eυρώπης. Aρ�ιτέκτ�νες των ε-
γκαταστάσεων αυτών ήταν � καθη-

γητής A. Kιτσίκης και � A. Λαμπάκης.
H υ
ιστάμενη υπ�δ�μή περιλαμ-

�άνει αίθ�υσες διασκέψεων και ειδι-
κευμένων δραστηρι�τήτων, εκθε-
σιακ�ύς �ώρ�υς, �ι�λι�θήκες και
τ�ν $ενώνα «Eυρώπη». Πρ�κειται
για ένα αρ�ιτεκτ�νικ� σύν�λ� απ�
διακριτ�ύς �γκ�υς �ι �π�ί�ι ακ�-
λ�υθ�ύν και εντάσσ�νται στις κλί-
σεις τ�υ 
υσικ�ύ εδά
�υς, με μια α-
ντίστ�ι�η λ�γική με αυτή τ�υ «/ε-
νία» τ�υ Δημήτρη Πικιώνη. Eν τ�ύ-
τ�ις, δια
�ρ�π�ιείται απ� αυτ�, με
τη �ρήση των υλικών �πως εμ
ανές
σκυρ�δεμα και επί�ρισμα, δια
άνεια
και άν�ιγμα στ�ν υπαίθρι� �ώρ�, δι-
αύγεια στην κάτ�ψη και την �γκ�-
πλαστική συγκρ�τηση, αυστηρά
σύμ
ωνα με τις αρ�ές τ�υ μ�ντέρ-
ν�υ κινήματ�ς στις καλύτερές τ�υ
στιγμές.

Στ�ν �ώρ� των εγκαταστάσεων
τ�υ E.Π.Kε. Δελ
ών πρ��λέπεται
σήμερα η κατασκευή νέ�υ υπαίθρι�υ
θεάτρ�υ. Oι πρώτες σκέψεις για τη
δημι�υργία, �ωρ�θέτηση και αρ�ιτε-
κτ�νική τ�υ νέ�υ αυτ�ύ θεάτρ�υ έ-
γιναν απ� τ�ν καθηγητή Γ. K�νδύλη
τ� 1985(4) σε συνεργασία με την E.
Xατ�ηνικ�λά�υ. Στη συνέ�εια η με-
λέτη τ�υ θεάτρ�υ εκπ�νήθηκε απ�
τ�υς T. Φραγκ�ύλη (5) και E. Xατ�η-
νικ�λά�υ (πέντε συν). Σήμερα η με-
λέτη �ρίσκεται στ� στάδι� της δημ�-
πράτησης τ�υ έργ�υ. Bασικές αρ�ές
σ�εδιασμ�ύ τ�υ, �ι ιδέες για μια αρ-
�ιτεκτ�νική των ι�νών, μια αρ�ιτε-
κτ�νική π�υ ενσωματώνει την ιστ�-
ρία. T� ένα περίπτερ� �ρίσκεται
στην άκρη εν�ς μ�ν�πατι�ύ σε απ�-
σταση 500 μ. ν�τια των εγκαταστά-
σεων τ�υ E.Π.Kε. Δελ
ών.

Πρ�κειται για ένα λιθ�κτιστ� μικρ�
κτίσμα, τ�π�θετημέν� αρμ�νικά στ�

υσικ� τ�πί�, σε μια θέση με θέα
πρ�ς την Iτέα.

T� δεύτερ�, ένα επίσης διακριτικ�
έργ�, �ρίσκεται στην θέση της Kα-
σταλίας πηγής.

Σύμ
ωνα με τις παρατηρήσεις τ�υ
Δ. Πικιώνη για την ατυ�ή έντα$η τ�υ
κτιρί�υ της A.Σ.K.T. στ� τ�πί�, � Π.
Πικιώνης μελέτησε και επί�λεψε τη
διαρρύθμιση και πρ�σαρμ�γή στ�
τ�πί� τ�υ κτίσματ�ς αυτ�ύ.

T� Mάι� τ�υ 1927 έγιναν �ι πρώτες
Δελ
ικές γι�ρτές με εμπνευστές
τ�ν Aγγελ� και την Eύα Σικελιαν�ύ.
Kατά την περί�δ� αυτή κτίστηκε και
τ� σπίτι στ�υς Δελ
�ύς. Σύμ
ωνα
με πρ�
�ρικές μαρτυρίες τ� σπίτι

κτίστηκε απ� ντ�πι�υς μαστ�ρ�υς
με την αυστηρή καθ�δήγηση της
Eύας Σικελιαν�ύ.

H εσωτερική διαρρύθμιση τ�υ κτι-
ρί�υ καθώς και η ε$ωτερική τ�υ μ�ρ-

ή είναι ένα μίγμα ντ�πιων και $εν�-

ερτων στ�ι�είων.

Aυτ� π�υ �αρακτηρί�ει την �ικία A.
Σικελιαν�ύ είναι η θέση τ�υ. Bρίσκε-
ται δίπλα απ� τ�ν αρ�αι�λ�γικ� �ώ-
ρ� σε τέτ�ι� στρατηγικ� σημεί� με
θέα τ�ν Παρνασσ�, τ�ν αρ�αι�λ�γι-
κ� �ώρ�, τ�ν �ικισμ� των Δελ
ών
και τ�ν κάμπ� της Aμ
ισσας.

Για αρκετά �ρ�νια, μετά την εγκα-
τάλειψή τ�υ απ� τ�υς ιδι�κτήτες τ�υ
και την παρα�ώρησή τ�υ στ� Δήμ�
Δελ
ών, ήταν ερειπωμέν� και έκθε-
τ� στα στ�ι�εία της 
ύσης. T� 1982
ύστερα απ� πρωτ���υλία τ�υ E.Π.
Kε.Δ. με διευθυντή τ�υ τ�ν κ. Π. Nε-
άρ��υ η �ικία A. Σικελιαν�ύ επισκευ-
άστηκε και μετατράπηκε σε μ�υσεί�
Aγγελ�υ και Eύας Σικελιαν�ύ.

Σημειώσεις:
(1) Iδιαίτερα σημαντικ� είναι ένα κείμεν


τ
υ Δ. Πικιώνη για τ
ν 
ικισμ� των Δελ-
#ών με τίτλ
 «B΄ Eργα α#
ρώντα την κω-
μ�π
λιν των Δελ#ών». Eκδ
ση M
ρ#ωτι-
κ
ύ Iδρύματ
ς Eθνικής Tραπέ%ης, Aθήνα
1985. T
 κείμεν
 γρά#τηκε τ
 1946.

(2) T
 τμήμα αυτ� της ανάλυσης είναι &ασι-
σμέν
 στ
 θεωρητικ� έργ
 των Hillier και
Hanson «The Social Logic of Space»
«Cambridge University Press» 1984, 1988.

(3) Nikos Valsamakis, 9H Publications,
London 1984, σελ. 127.

(4) O καθηγητής Γιώργ
ς Kανδύλης πέθανε
τ
ν Mάι
 1995. Mια μεγάλη επιθυμία τ
υ
υπήρ�ε η κατασκευή αυτ
ύ τ
υ υπαίθρι
υ
θεάτρ
υ στ
υς Δελ#
ύς.

(5) O αριτέκτων, #ίλ
ς και συνεργάτης Tά-
κης Φραγκ
ύλης πέθανε στις 8 Σεπτεμ-
&ρί
υ 1994, α#ήν
ντας πίσω τ
υ ένα δυ-
σαναπλήρωτ
 κεν�, αλλά και μια υπέρ
η
παρακαταθήκη σε π
λιτιστικ� ήθ
ς, ιδέες
και σκέψεις. Σετική δημ
σίευση για τ

θέατρ
: Περι
δικ� «Tεύ
ς 14/15 1995,
σελ. 166-167».

(6) Oι πληρ
#
ρίες για την πατρ�τητα των
έργων αυτών δ�θηκαν απ� την Aγνή Πι-
κιώνη. Mε τη δημ
σίευση αυτή απ
καθί-
σταται και η αλήθεια π
υ ήθελε δημι
υρ-
γ� τ
υς τ
ν Δ. Πικιώνη.

T� σπίτι τ�υ Aγγελ�υ και της Eύας Σικελιαν�ύ στ�υς Δελ��ύς. Σύμ�ωνα με πρ�-
��ρικές μαρτυρίες κτίστηκε απ� ντ�πι�υς μαστ�ρ�υς με την αυστηρή καθ�δήγη-
ση της Eύας Σικελιαν�ύ. Σήμερα τ� σπίτι έ�ει αναστηλωθεί και λειτ�υργεί ως
M�υσεί� Aγγελ�υ και Eύας Σικελιαν�ύ.

Eυ�αριστ	ύμε τ	 Eυρωπαϊκ� Π	λιτι-
στικ� Kέντρ	 Δελ�ών, τη Γαλλική
Aρ�αι	λ	γική Σ�	λή, τ	 Aρ�αι	λ	γι-
κ� M	υσεί	 Δελ�ών και την Eκδ	τική
Aθηνών, π	υ !	ήθησαν για την πραγ-
ματ	π	ίηση τ	υ α�ιερώματ	ς για
τ	υς Δελ�	ύς.
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