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Εισαγωγή

Στον Καθηγητή Ελληνικού Πολιτισμού
στο Πανεπιστήμιο Paris-Sorbonne και πρώην Διευθυντή της
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής,
Kον Dominique Mulliez.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίες πίσω από τα γράμματα: μελετώντας τις επιγραφές
των Δελφών» σχεδιάστηκε με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών του Γυμνασίου με την αρχαία
επιγραφική και την κατανόηση της συμβολής της για την τεκμηρίωση της ιστορίας και τη συγκρότηση
της συλλογικής μνήμης. Στο παρόν έντυπο παρουσιάζονται και σχολιάζονται ορισμένες από τις
σπουδαιότερες επιγραφές των Δελφών, οι οποίες εκτίθενται στην Επιγραφική Στοά του αρχαιολογικού
Μουσείου Δελφών που φέρει το όνομα του Γάλλου αρχαιολόγου Θεόφιλου Homolle, πρώτου Διευθυντή
ανασκαφών των Δελφών.
Πρόσωπα που έζησαν ή ανήκουν στη σφαίρα του μύθου, όπως η Νύμφη Κασταλία, οι Πυλαγόρες
της Δελφικής Αμφικτυονίας, ο πυγμάχος Θεαγένης, ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, ο Ερμησιάναξ από τις
Τράλλεις, οι διπλωμάτες θεαροδόκοι, οι εκατοντάδες απελεύθεροι, η δολοπλόκος Πραξώ, η μάντισσα
Πυθία και οι Σατράπες της Καρίας μας ξεναγούν σε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας του
ξακουστού μαντείου της αρχαιότητας που ιδρύθηκε από τον Πύθιο Απόλλωνα στους Δελφούς. Τα
πρόσωπα αυτά, αποκτώντας σάρκα και οστά, γίνονται αφορμή να γνωρίσουν οι μαθητές σημαντικά
μνημεία του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, όπως την κρήνη Κασταλία, το ναό του Απόλλωνα,
το Στάδιο και το Γυμνάσιο, το ανάθημα του Κρατερού ή τον μεγάλο πολυγωνικό τοίχο, αλλά και
να λάβουν πληροφορίες ή ιδέες για περιήγηση σε άλλους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία της χώρας μας, όπως η Πέλλα, η Βεργίνα και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Οι «Ιστορίες πίσω από τα γράμματα» δίνουν επίσης το έναυσμα να συζητηθούν στο σχολείο
κρίσιμοι προβληματισμοί της σημερινής κοινωνίας σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη
λειτουργία των διακρατικών συνεργασιών, τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των αναβολικών
ουσιών στον αθλητισμό, την ισότητα των φύλων, το σύγχρονο δουλεμπόριο, την αρχιτεκτονική και
τη γλυπτική ως μέσον πολιτικής προπαγάνδας, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.α.
Η συμβολή του συναδέλφου Ν. Πετρόχειλου, διδάκτορος της Επιγραφικής, υπήρξε ουσιαστική
για το σχεδιασμό και τη συγγραφή του εντύπου. Και οι δύο ευχαριστούμε θερμά το Ταμείο
Αρχαιολογικών Πόρων και την αρχιτέκτονα Σταματία Μαμούτου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίες πίσω από τα γράμματα: μελετώντας τις επιγραφές
των Δελφών» αφιερώνεται στον Dominique Mulliez ο οποίος επιμελήθηκε το εποπτικό υλικό της
Επιγραφικής Στοάς Homolle του αρχαιολογικού Μουσείου Δελφών.
Αθανασία Ψάλτη
Προϊσταμένη της Ι’ ΕΠΚΑ
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Αρ. ευρ. 3959, 87-91 μ.Χ.

ΈΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤO ΑΦΙΈΡΩΜΑ: οι κρήνες των Δελφών
Η σημαντικότερη πηγή των Δελφών ήταν η Κασταλία. Το καθαρτήριο νερό της ανέβλυζε
από τους πρόποδες της Φαιδριάδας Υάμπειας και έρεε στο στενό φαράγγι, όπου σύμφωνα
με το μύθο φώλιαζε ο τρομερός φύλακας του μαντείου, ο γιος της Γης, Πύθων. H ομώνυμη
λιθόκτιστη κρήνη οικοδομήθηκε στο κράσπεδο του δρόμου που οδηγούσε στο τέμενος του
Απόλλωνος, στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. Τροφοδοτούσε το ιερό μαντείο με νερό, το οποίο
χρησίμευε για τον εξαγνισμό ανεξαιρέτως όλων, όσοι εισέρχονταν στο ιερό. Σύμφωνα με τις
τοπικές παραδόσεις η πηγή έλαβε το όνομά της είτε από τον τοπικό ήρωα Καστάλιο είτε
από τη νύμφη Κασταλία, κόρη του ποταμού Αχελώου.
Κατά τη χρήση της στο πέρασμα των αιώνων η Κασταλία κρήνη των αρχαϊκών χρόνων,
που μνημονεύεται από τον Ηρόδοτο, τον Πίνδαρο και πολλούς άλλους ποιητές, υπέστη πολλές
επισκευές και μετατροπές. Το νερό διοχετευόταν στο κεντρικό τμήμα της δεξαμενής μέσω
λαξευμένου υδαταγωγού. Η πρόσοψη του κεντρικού θαλάμου ήταν διακοσμημένη με ημικίονες
και τέσσερις ή, ίσως, επτά χάλκινους κρουνούς σε σχήμα λεοντοκεφαλής. Στο χώρο μπροστά
από τον κεντρικό θάλαμο είχε διαμορφωθεί πλακόστρωτη αυλή σε χαμηλότερο επίπεδο
με λίθινα θρανία κατά μήκος των τοίχων. Τον 1ο αι. π.Χ. η κρήνη των αρχαϊκών χρόνων
αντικαταστάθηκε από μία άλλη κατασκευή στο βάθος του βράχου και σε απόσταση πενήντα
περίπου μέτρων. Η νεότερη κρήνη είναι εξ ολοκλήρου λαξευμένη στο φυσικό πωρόλιθο και γι’
αυτό συχνά καλείται «κρήνη του βράχου». Έχει όμοιο σύστημα συγκέντρωσης και παροχής
του νερού με την αρχαϊκή Κασταλία. Επί Τουρκοκρατίας μία από τις τρεις μεγάλες κόγχες
μετατράπηκε σε αψίδα μικρής εκκλησίας η οποία ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον
Πρόδρομο.

«Ψηλά στο σπίτι με τις κληματίδες
Tα δετά τριαντάφυλλα, το νερό που κρυώνει.
Πάντα εσύ το πέτρινο άγαλμα και πάντα εγώ
η σκιά που μεγαλώνει.
Tο γερτό παντζούρι εσύ, ο αέρας που το
ανοίγει εγώ.
Eπειδή σ’ αγαπώ και σ’ αγαπώ…»
Ο. Ελύτης, Μονόγραμμα ΙΙΙ
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Αναπαράσταση της κρήνης Κασταλίας των αρχαϊκών χρόνων

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Με αφετηρία την Κασταλία ( για
λόγους προστασίας των επισκεπτών απο
τισ βραχοπτωσεις η ελληνιστικη κρηνη δεν
είναι επισκέψιμη ) να κάνετε έναν όμορφο
περίπατο έως το ναό του Απόλλωνος.
2.
Να βρείτε στοιχεία και για άλλες
σημαντικές κρήνες των Δελφών, όπως την
Κασσοτίδα και την Κερνά.
3.
Να συζητήσετε στην τάξη σας τα
αγαθά του νερού για τον σύγχρονο πολιτισμό.
Σε ποιές νέες πηγές ενέργειας μπορεί να
συνεισφέρει.
4. Να Διοργανώσετε μία εκδηλωση για την
ενημερωση των κατοίκων τησ περιοχησ σασ
σχετικα με τη διαχειριση των υδατινων πόρων.
5.
Να επισκεφθείτε τους νερόμυλους
στον παραδοσιακο Ελαιώνα των Δελφων.
6.
Να εντοπίσετε στο αρχαιολογικό
Μουσείο των Δελφών μνημεία τα οποία
σχετίζονται με το νερό.

Τμήμα γωνιακής σίμης με υδρορρόη - λεοντοκεφαλή,
Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών
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Αρ. ευρ. 3862, 246 π.Χ.

Η ΔΕΛΦΙΚΉ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΊΑ:
οι απαρχές της διακρατικής συνεργασίας
Ο όρος Αμφικτύονες ή Αμφικτίονες σήμαινε αρχικά
αυτούς που κατοικούν γύρω (αμφί+κτίζω).
Θεσμός αρχαιότερος της εμφάνισης της πόληςκράτους, η Αμφικτυονία αποτελούσε συνένωση
γειτονικών φυλετικών ομάδων που αρχικά είχε
μόνο θρησκευτικό αλλά σταδιακά απέκτησε
και πολιτικό χαρακτήρα. Την Αμφικτυονία της
Κεντρικής Ελλάδος αποτελούσαν δώδεκα φυλές,
κάθε μία από τις οποίες διέθετε δύο ψήφους στο
συνέδριο που συγκροτούσαν οι 24 αντιπρόσωποί
τους, οι Ιερομνήμονες, οι Πυλαγόρες, ένας
γραμματέας, ένας ιεροκήρυκας και η αμφικτυονική
Εκκλησία. Οι Ιερομνήμονες εκλέγονταν με κλήρο,
σχημάτιζαν το συμβούλιο της διοίκησης και
ήταν υπεύθυνοι για όλα τα θέματα του ιερού,
όπως για τη διαφύλαξη της ιερής εκεχειρίας. Οι
Πυλαγόρες ή Αγοραρτοί ήταν οι αντιπρόσωποι
των Αμφικτυονικών πόλεων, οι οποίοι εκλέγονταν
κάθε χρόνο και ήταν επιφορτισμένοι με την
προάσπιση των συμφερόντων των πόλεών τους
στο συνέδριο της Αμφικτυονίας. Η αμφικτυονική
Εκκλησία δεν είχε καμία δύναμη, καθήκον της
ήταν μόνο να εκδίδει ψηφίσματα. Ο Aθηναίος
ρήτορας Aισχύνης, Πυλαγόρας των Aθηναίων το
339 π.X., διέσωσε τον όρκο των Aμφικτυόνων.

«…μέσα στα ερείπια αυτά που ζούσα, εσωζόντανε προαίωνια μια σπίθα, οπού εάν την αναρριπίζαμε
με υπομονή, με πρόγραμμα και πίστη, θα μπορούσε κάποιαν ώρα ν’ αναδώσει ένα φως πραγματικά
παγκοσμικό.»
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Άγ. Σικελιανός, Η Δελφική ένωση
Αργυρός στατήρας Αμφικτυονίας 336-5 π.Χ.

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Στον ελλαδικό χώρο είχαν ιδρυθεί και άλλες
αμφικτυονίες. Να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες για τη
λειτουργία τους.
2.
Η ίδρυση και η λειτουργία του Aμφικτυονικού
συνεδρίου πριν από δυο χιλιάδες και παραπάνω χρόνια
αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ειρηνικής
διευθέτησης των διαφορών ανάμεσα σε πόλεις και λαούς.
Aπό αυτή την άποψη η Δελφική Aμφικτυονία (και αργότερα
σε περιορισμένη κλίμακα τα λεγόμενα «Kοινά»), στάθηκαν οι
πρόδρομοι διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως η Kοινωνία
των Eθνών, ο Oργανισμός Hνωμένων Eθνών και η Eυρωπαϊκή
Ένωση. Να συζητήσετε σε ποιο βαθμό η λειτουργία τους
έχει βοηθήσει τις σύγχρονες κοινωνίες και να θέσετε άλλα
ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη συνύπαρξης των λαών
σε σχηματισμούς πέραν των γεωγραφικών συνορων τους.
3.
Να συγγράψετε ως ομάδα τον όρκο που θα θέλατε
σήμερα να διέπει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.
Ποιες ήταν οι δώδεκα φυλές της Πυλαιοδελφικής
Αμφικτυονίας; Να περιγράψετε τον αργυρό στατήρα που έκοψε
η Αμφικτυονία.
5.
Ο Άγγελος και η Εύα Σικελιανού οραματίστηκαν τη
δημιουργία μίας παγκόσμιας αμφικτυονίας, υπό τη σκέπη
της οποίας θα εγκαθιδρυόταν η ειρήνη για όλους τους λαούς
της ανθρωπότητας, ανεξαρτήτως πολιτικών, θρησκευτικών
και φυλετικών διαφορών. Να αναζητήσετε στοιχεία, κυριωσ
οπτικοακουστικό υλικό, σχετικά με τις Δελφικές Εορτές του
ζευγουσ Σικελιανού. Μπορείτε να διοργανώσετε μία προβολή
με αυτο το υλικο.

« Αλλά δεν είναι οι πέτρες βέβαια,
ή το χρήμα, που πραγματικά θα
οικοδομήσουν στην Ελλάδα αυτή
τη νέα και παγκόσμια Κιβωτό. Την
Κιβωτόν αυτή θα την οικοδομήσει
η φωτεινή συνεργασία όλου
του κόσμου, αλλά προπάντων
η ευθύνη των Ελλήνων να τη
στήσουνε ως Έννοια μεταξύ
τους…»
Άγ. Σικελιανός, Το Δελφικό
Πανεπιστήμιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ

UNITED NATIONS
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Αρ. ευρ. 3835, αρχές του 4ου αι. π.Χ.

ΒΆΘΡΟ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΥΓΜΆΧΟΥ ΘΕΑΓΈΝΗ:
ένας λαοφίλητος και πολυνίκης αθλητής της αρχαιότητας
Ο πλέον διάσημος αθλητής του αρχαίου κόσμου ήταν ο
Θάσιος πυγμάχος Θεαγένης, ο οποίος σύμφωνα με την αρχαία
παράδοση πέτυχε να κερδίσει χίλια τετρακόσια στεφάνια και
συνεπώς ίσο αριθμό νικών. Ενδέχεται η μαρτυρία αυτή να μην
είναι παρά μια υπερβολή που συνόδευε το μύθο του, όπως
απίστευτες μοιάζουν και οι διηγήσεις για τη ζωή του• μεταξύ
άλλων λέγεται ότι, σε ηλικία μόλις εννέα ετών, ο Θεαγένης,
θαυμάζοντας ένα χάλκινο άγαλμα που ήταν στημένο στην
αγορά της Θάσου, το απέσπασε από τη βάση του και το
μετέφερε στην οικία του. Η πράξη του προκάλεσε αντιδράσεις
και πολλοί συμπολίτες του ζήτησαν ακόμα και την καταδίκη
του σε θάνατο. Η λογική επικράτησε με την πρόταση ενός
ηλικιωμένου, ότι επαρκής τιμωρία θα ήταν απλώς να μεταφέρει
το άγαλμα στη θέση του.
Ο Θεαγένης τίμησε την πόλη του με τις νίκες του και οι
συμπολίτες τον τίμησαν με την ανάθεση χάλκινου αγάλματος.
Σύμφωνα με μια παράδοση, κάθε βράδυ σε αυτό διοχέτευε
την οργή του, χτυπώντας το ένας αθλητής που δεν ευτύχησε
ποτέ να νικήσει τον Θεαγένη. Ωστόσο, κάποτε το άγαλμα
έπεσε από τη βάση του και καταπλάκωσε τον απογοητευμένο
αθλητή. Ο δικαστικός αγώνας, που ξεκίνησαν οι συγγενείς
του, οδήγησε στην καταδίκη του αγάλματος και τη ρίψη
του στη θάλασσα, προκειμένου να απομακρυνθεί το μίασμα.
Λίγα χρόνια αργότερα οι Θάσιοι ακολουθώντας έναν χρησμό
επανέφεραν το άγαλμα στη θέση του και καθιέρωσαν τη
λατρεία του Θεαγένη ως θεραπεύουσας θεότητας.
Το καθιερωμένο βραβείο για το νικητή στους αγώνες κατά
την αρχαιότητα ήταν ένα απλό στεφάνι από κλαδί ελιάς, ο
κότινος, αλλά η τιμή που τον συνόδευε στη ζωή του ιδίου και
των απογόνων του ήταν αξιοζήλευτη. Άλλωστε τα ονόματα
πολλών αθλητών ξεπέρασαν το εμπόδιο του χρόνου και
έφτασαν μέχρι τη σημερινή εποχή.
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Τοιχογραφία με παράσταση πυγμάχων. Ακρωτήρι Θήρας, Κτίριο Β’, 17ος αι. π.Χ.

«Όταν σε είδα δεν
ερώτησα
τί ακριβώς στα χέρια
σου κρατούσες.
Αμέσως ένιωσα πως
οδηγείς
κάτι πολύ σημαντικό•
της περιωπής
του άρματος του ήλιου.
Η προσοχή σου δεν
μπορούσε
να δινόταν έτσι σε τίποτε
φθαρτό και γήινο•
κάτι υψηλό,
κάτι μοναδικό έδειχνε ότι
ελέγχεις.
Και η γαλήνη σου έδειχνε
πως ήσουν γεννημένος
για τη μοναδικότητα
αυτή.»
Άθως Δημουλάς,
Ο Ηνίοχος των Δελφών

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Η Θάσος ιδρύθηκε στις αρχές
του 7ου αι. π.Χ. από Πάριους αποίκους
οι οποίοι ήθελαν να εκμεταλλευθούν
τα πλούσια ορυχεία του νησιού. Τί
γνωρίζετε για τα αίτια του ελληνικού
αποικισμού; Αναζητήστε μερικές από
τις γνωστότερες αποικίες στα παράλια
της Μικράς Ασίας, στη Βόρειο Ελλάδα
και στη Νότιο Ιταλία.
2.
Περιηγηθείτε στις αίθουσες
του αρχαιολογικού μουσείου Δελφων
και αναζητήστε αγάλματα και ειδώλια
αθλητών.
3.
Να κάνετε στην τάξη σας μία
ομαδική εργασία για τους σπουδαίους
αθλητικούς αγώνες της Αρχαιότητας,
τα Πύθια, τα Νέμεα, τουσ Ολυμπιακουσ
αγώνες κ.α.
4.
Εκτός από το στεφάνι οι
αθλητές έπαιρναν και άλλα έπαθλα,
όπως τους γνωστούς Παναθηναϊκούς
αμφορείς. Να αντλήσετε πληροφορίες
για αυτό το είδος των αγγείων.
5.
Να παρακολουθήσετε το
ντοκυμαντέρ που προβάλλεται στον
Προθάλαμο του Μουσείου Δελφών με
θέμα τη χύτευση των ορειχάλκινων
αγαλμάτων με τη «μέθοδο του
χαμένου κεριού».

Πύκτης. Πιθανόν έργο του Απολλώνιου. Ρώμη
Museo Nationale Romano. Γύρω στο 50 π.Χ.
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Αρ. ευρ. 2829, 337-327 π.Χ.

αριστοτελησ

ΟΙ ΔΕΛΦΟΊ ΤΙΜΟΎΝ ΈΝΑΝ ΦΙΛΌΣΟΦΟ:
η αριστοτελική διανόηση
Ο σταγειρίτης φιλόσοφος συγκαταλέγεται στους
μεγάλους Έλληνες διανοητές. Μαθητής του Πλάτωνα
και συνεχιστής του έργου του Σωκράτη, ο Αριστοτέλης
αναγνωρίζεται ως ο «πατέρας της Λογικής».
Διδάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον οποίο
μύησε στα ομηρικά έπη, ίδρυσε το 335 π.Χ. στην
Αθήνα, στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται το Εθνικό
Ωδείο, το Λύκειον. Μετά το θάνατο του Μακεδόνα
βασιλιά κατηγορήθηκε για το επίγραμμά του στους
Δελφούς προς τιμήν του φίλου του, τυράννου Ερμία.
Στη Χαλκίδα, όπου κατέφυγε, έκλεισε τα μάτια του
το 322 π.Χ. Θεωρείται ότι συνέγραψε περισσότερες
από 400 πραγματείες με κορυφαίες τα «Πολιτικά»
και την «Αθηναίων Πολιτεία», ενώ από το έργο του
«Ποιητική» διασώθηκαν ορισμένα αποσπάσματα τα
οποία αναλύουν την αρχαία τραγωδία.
Η διδασκαλία του έδωσε έμφαση στη διατύπωση των
νόμων και των τύπων της επιστημονικής σκέψης. Αντίθετα
με την πλατωνική «θεωρία των ιδεών», ο Αριστοτέλης
υποστήριξε ότι οι «ιδέες» πραγματοποιούνται στον
αισθητό, δηλαδή στον πραγματικό κόσμο, και αυτές
επηρεάζουν την ψυχή. Ο άνθρωπος, το τελειότερο ον
στη γη εκφράζεται με τη λογική και χαρακτηρίζεται
από την ελεύθερη βούληση. Για το λόγο αυτό διαφέρει
από τα ζώα τα οποία διακατέχονται από τα ένστικτα.
Είναι ον πολιτικό, προορισμένο να ζει μέσα στην
κοινωνία. Σχετικά με την πολιτειακή οργάνωση, ο
Αριστοτέλης θεωρεί ως το τελειότερο πολίτευμα την
πολιτεία, στην οποία οι άριστοι κυβερνούν και όχι ο
όχλος. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι κάθε πολίτευμα είναι
ορθό, όταν αποσκοπεί στο ηθικό καλό της κοινότητας.
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Αριστοτέλης, Χαρακτικό του Enea Vico (1523 - 1567)

διανοηση
Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Να εντοπίσετε στο
αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών το
Σύνταγμα των λεγόμενων φιλοσόφων
(αίθουσα ΧΙ). Να παρατηρήσετε
προσεκτικά τον τρόπο που ο γλύπτης
αποδίδει τις μορφές, τα ενδύματα,
την ηλικία, τις κινήσεις τους. Να
αναζητήσετε πληροφορίες για την
ευρεση τουσ.
2.
Να εντοπίσετε στον
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών το
ανάθημα του Κρατερού. Πώς συνδέεται
με τον μαθητή του Αριστοτέλη,
Μεγάλο Αλέξανδρο;
3.
Να συλλέξετε πληροφορίες
για την επιρροή του μακεδονικού
βασιλείου στην ιστορία των Δελφών.
Να επικεντρωθείτε στον πατέρα του
Αλεξάνδρου, Φίλιππο τον Β’.
4.
Γνωρίζετε άλλους μεγάλους
αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Βεργίνα
και η Πέλλα, οι οποίοι συνδέονται
με το βασίλειο των Μακεδόνων; Να
αναζητήσετε πληροφορίες για τα
μουσεία των περιοχών αυτών.
5.
Το Λύκειον του Αριστοτέλη
ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια
στην περιοχή του Εθνικού Ωδείου των
Αθηνών. Από το διαδίκτυο μπορείτε
να αναζητήσετε όλα τα σχετικά
δημοσιεύματα και να τα παρουσιάσετε
στην τάξη σας. Ποια κενά της ιστορίας
συμπληρώνει η αρχαιολογική σκαπάνη;

«Κι απ’ την θαυμάσια πανελλήνιαν

εκστρατεία,
την νικηφόρα, την περίλαμπρη,
την περιλάλητη, την δοξασμένη
ως άλλη δεν δοξάσθηκε καμιά,
την απαράμιλλη: βγήκαμ’ εμείς•
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας.»
Κ. Π. Καβάφης, Στα 200 π.Χ.

Το ψηφιδωτό του Αλεξάνδρου
Οικία Φαύνου. Πομπηία, περίπου 100π.Χ.
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Αρ. ευρ. 1823, β΄ τέταρτο του 1ου αι. μ.Χ.

Ο ΕΡΜΗΣΙΆΝΑΞ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΡΆΛΛΕΙΣ ΑΦΙΕΡΏΝΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΠΌΛΛΩΝΑ ΤΑ ΑΓΆΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΏΝ ΚΟΡΏΝ ΤΟΥ:
εκδήλωση ισότητας των φύλων
Αγώνες στην αρχαιότητα υπήρχαν πολλοί. Πιο
ξακουστοί ήταν αυτοί που γίνονταν κάθε τέσσερα
χρόνια στα πανελλήνια ιερά (Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία,
Νεμέα) και στους οποίους διαγωνίζονταν ενήλικες
άνδρες. Λιγότερο φημισμένοι ήταν επίσης οι αγώνες
παίδων, οι οποίοι εκτός από τα τέσσερα ιερά είναι
γνωστό ότι πραγματοποιούνταν σε πολλές ελληνικές
πόλεις• ο αθλητισμός και η άμιλλα που αναπτύσσεται
με τον αγώνα θεωρούνταν αναπόσπαστο τμήμα της
διαπαιδαγώγησης των νέων πολιτών.
Ωστόσο, η συμμετοχή στους αγώνες δεν ήταν
αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών και των αρρένων
παίδων. Στη Σπάρτη από τους αρχαϊκούς χρόνους
και στα Ηραία, γιορτή που γινόταν στην Ολυμπία,
συμμετείχαν κορίτσια σε αγώνες δρόμου, αργότερα,
κατά τους ελληνιστικούς και κυρίως τους ρωμαϊκούς
χρόνους, ολοένα και περισσότεροι είναι οι αγώνες στους
οποίους λαμβάνουν μέρος γυναίκες και νεαρές κόρες.
Είναι η εποχή που η θέση της γυναίκας στην κοινωνία
μεταβάλλεται και αναβαθμίζεται, αν και ποτέ δεν έφτασε
στο σημείο να εξομοιωθεί πλήρως με τη θέση του άνδρα.
Το αφιέρωμα του Ερμησιάνακτα για τις τρεις κόρες του,
με το οποίο τιμώνται για τις νίκες τους σε αγώνες
δρόμου στα Πύθια και στα Νέμεα, καθώς και σε μουσικούς
αγώνες στη Σικυώνα και την Επίδαυρο, αποκαλύπτει
τη φιλοδοξία των γυναικών και την υπερηφάνεια του
πατέρα τους.
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«Αρχόντισσα Ροδίτισσα, πως μπήκες;
Γυναίκες διώχνει μια συνήθεια αρχαία
Έδωθε.» «Έχω ένα ανίψι, τον Ευκλέα,
Τρία Αδέρφια, γιο, πατέρα Ολυμπιονίκες•
Να με αφήσετε πρέπει, Ελλανοδίκες,
Καὶ εγὼ να καμαρώσω μες τα ωραία
Κορμιά, που για το αγρίλι του Ηρακλέα
Παλαίβουν, θιαμαστὲς ψυχὲς αντρίκιες.
Με τες άλλες γυναίκες δεν είμαι όμοια•
Στον αιώνα το σόϊ μου θα φαντάζη
Με της αντριάς τα αμάραντα προνόμια.
Με μάλαμα γραμμένος το δοξάζει
Σε αστραφτερό κατεβατό μαρμάρου
Ύμνος χρυσὸς του αθάνατου Πινδάρου.»
Λορέντζος Μαβίλης, Καλλιπάτειρα

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Επισκεφθείτε και Συγκεντρώστε
πληροφορίες για το Γυμνάσιο και το Στάδιο των
Δελφών.
2.
Στην αρχαία Ελλάδα αυστηροί άγραφοι
νόμοι επέβαλλαν βαριά τιμωρία για όσους
με δόλιους τρόπους προσπαθούσαν να
αποσπάσουν τη νίκη στους αγώνες. Γνωρίζετε
ποιοί φρόντιζαν για την τήρησή τους και
περιπτώσεις τιμωρίας για τους παραβάτες;
3.
Τί γνωρίζετε για τη θέση της γυναίκας
στην αρχαία Ελλάδα;
4.
Να αναζητήσετε πληροφορίες για τους
αγώνες προς τιμήν του Πύθιου Απόλλωνος
στουσ Δελφουσ.
5.
Να συζητήσετε στην τάξη σας τις αρχές
οι οποίες θα έπρεπε και σήμερα να διέπουν τη
διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων.

Δρόμος γυναικών, τμήμα μελανόμορφης παράστασης. Ρώμη, Μουσείο Βατικανού

13

Αρ. ευρ. 8876, 3ος αι. π.Χ.

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΘΕΑΡΟΔΌΚΩΝ:
διπλωματία και διοικητική οργάνωση στο
ιερό των Δελφών
Οι πεντετηρικοί πανελλήνιοι αγώνες δεν ήταν
εκδηλώσεις στις οποίες απλώς λάμβαναν
μέρος αθλητές από διάφορες ελληνικές πόλεις,
που συναγωνίζονταν για την προσωπική
τους δόξα. Σε αυτούς συμμετείχαν με τον
πλέον επίσημο τρόπο πόλεις, οι οποίες
μέσω εκπροσώπων τους έφεραν πολύτιμα
αφιερώματα στο ιερό, σύναπταν διπλωματικές
σχέσεις και επιδίωκαν με τη νίκη των αθλητών
τους την πανελλήνια προβολή. Το τυπικό της
διαδικασίας επέβαλλε κάθε τέσσερα χρόνια την
αποστολή εκπροσώπων του ιερού σε όλες τις
ελληνικές πόλεις, προκειμένου να ειδοποιηθούν
ότι έφτασε και πάλι η στιγμή για το μεγάλο
γεγονός. Οι απεσταλμένοι αυτοί δεν πήγαιναν
στο άγνωστο, αναζητώντας τις αρχές της
κάθε πόλης. Αντίθετα, γίνονταν δεκτοί από
συγκεκριμένους, επιφανείς πολίτες, τους
θεαροδόκους, οι οποίοι από παλαιότερα είχαν
δεχθεί να φιλοξενούν τους εκπροσώπους του
ιερού και να τους παρουσιάζουν στις αρχές
της πόλης. Ο κατάλογος των θεαροδόκων του
ιερού των Δελφών αναγράφηκε κατά το τέλος
του 3ου αι. π.Χ. σε λίθο και περιλαμβάνει
τα ονόματα περισσότερων από 500 πόλεις
σε όλη την έκταση του αρχαίου ελληνικού
κόσμου.
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Προτασεις για Δραστηριότητες:

«Αιώνες που ξεκίνησε κι αιώνες
που διαβαίνει
με σφραγισμένα επίσημα,
ερμητικά τα χείλια
και με τα μάτια εκστατικά, το
χέρι στο κοντάρι,
πηγαίνοντας στα γαλανά της
Χίμαιρας βασίλεια…»
Κώστας Ουράνης, Δον Κιχώτης

H. Holbein ο Νεώτερος, Οι Πρέσβεις (1533)

1.
Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν
διάφορα υλικά ως επιφάνειες γραφής,
φθαρτά, όπως τον πάπυρο και τα δέρματα
ζώων, αλλά και διαρκή, όπως τον λίθο και
τον χαλκό. Συνήθως χρησιμοποιούσαν
κερωμένες πινακίδες, δηλαδή ξύλινες
επιφάνειες καλυμμένες με κερί. Πάνω σε
αυτές έγραφαν με ένα σιδερένιο μυτερό
αντικείμενο, η μια αποληξη του οποιου
ηταν πεπλατυσμενη, ώστε να διορθώνει
ο γραφέας τα σφάλματα. Για ποιο λόγο τα
ψηφίσματα και οι επίσημες αποφάσεις
χαράσσονταν και σε λίθους;
2.
Να αναζητήσετε στο μουσείο των
Δελφών σημαντικά αναθήματα πόλεων
προς το Μαντείο των Δελφών.
3.
Ανάμεσα στα σπουδαία αναθήματα
των πόλεων ήταν οι θησαυροί, μικρά
ναόσχημα οικοδομήματα, στο εσωτερικό
των οποίων φυλάσσονταν πολύτιμα
αντικείμενα. Στον αρχαιολογικό χώρο
να αναζητήσετε τους σημαντικότερους
θησαυρούς.
4.
Στην αρχαιότητα η φιλοξενία
θεωρούνταν πράξη αρετής, ενώ τους
ξένους προστάτευε ο Ξένιος Δίας. Να
παρουσιασετε μία εργασία για τη φιλοξενία
στην αρχαία Ελλάδα.
5.
Γνωρίζετε στοιχεία για δημόσιου
χαρακτήρα μνημεία στο ιερό των Δελφών,
όπως το Βουλευτήριο και το Πρυτανείο;
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Αρ. ευρ. 1071, 1ος αι. μ.Χ.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΈΣ ΠΡΆΞΕΙΣ:
η ανακήρυξη της ελευθερίας στο ιερό
Απελευθερωτικές πράξεις είναι οι επιγραφικές μαρτυρίες
που αναφέρονται στην απελευθέρωση των δούλων από
την ιδιωτική ή την κρατική κυριαρχία. Στους Δελφούς
υπάρχουν περισσότερες από 800 επιγραφές χαραγμένες
κυρίως στο μεγάλο πολυγωνικό τοίχο που λειτουργούσε
ως ανάλημμα του ανδήρου του ναού του Απόλλωνος.
Στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη ιδανικό ήταν ο πολίτης
να μην καταγίνεται με κοπιαστικές εργασίες, «βάναυσες»,
όπως τις αποκαλούσαν. Αυτές προορίζονταν για τους
δούλους, μια κατηγορία ανθρώπων που βρίσκοταν στην
τελευταία βαθμίδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και
είχαν βρεθεί σε αυτή τη θέση είτε από τη γέννησή τους είτε
ως αποτέλεσμα υποδούλωσης κατά τη διάρκεια πολέμου ή
λεηλασίας. Η μίσθωση δούλων σε βιοτεχνικές εργασίες ήταν
σημαντική πηγή εσόδων για τους πλούσιους, καθώς και
για τη λειτουργία κρατικών δραστηριοτήτων. Πιο γνωστή
είναι η περίπτωση των δούλων που εργάζονταν στα
μεταλλεία αργύρου της πόλης των Αθηνών στο Λαύριο.
Συχνά, πάντως, οι δούλοι μπορούσαν να αποκτήσουν ή
να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Αυτό γινόταν με δύο
κυρίως τρόπους• είτε με νομική πράξη από τον κύριο είτε
από το ίδιο το κράτος σε περιπτώσεις τέλεσης κάποιου
ανδραγαθήματος, οπότε η ελευθερία δινόταν από το κράτος
ως επιβράβευση. Στην πρώτη περίπτωση εγγυητής της
απελευθέρωσης του δούλου ήταν ο θεός, για αυτό το λόγο
σε πολλά ιερά έχουν βρεθεί απελευθερωτικές επιγραφές.
Δεν είναι, τέλος, σπάνιες οι περιπτώσεις δούλων που οι
ίδιοι κατάφερναν να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Οι
απελεύθεροι, ωστόσο, δεν αναγνωρίζονταν ως πολίτες
με πλήρη δικαιώματα, υποβάλλονταν σε φόρους και σε
περιορισμούς προνομίων και είχαν δεσμεύσεις απέναντι
στον προηγούμενο κύριο τους.
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Επιτύμβια στήλη με απoξυόμενο αθλητή (4ος αι. π.Χ.). Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Να επισκεφθείτε το
μεγάλο πολυγωνικό τοίχο στον
αρχαιολογικο χωρο των Δελφων,
όπου σώζονται εκατοντάδες
επιγραφές απελευθέρωσης δούλων.
Να σχολιάσετε την παρουσία των
απελευθερωτικών επιγραφών στο ιερό
των Δελφών σε σχέση με τη σημασία
του για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
2.
Να εξετάσετε το φαινόμενο
του δουλεμπορίου από τον 18ο έως
και τον 21ο αι. και τις προσπάθειες σε
διεθνές επίπεδο για την κατάργησή
του. Να σχολιάσετε το φαινόμενο της
δουλεμπορίας παιδιών και γυναικών
(trafficking) στη σημερινή εποχή.
3.
Μία βόλτα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο. Να
περιηγηθείτε στις αίθουσες με τις
επιτύμβιες στήλες και Να εντοπίσετε
τις περιπτώσεις όπου απεικονίζονται
δούλοι και οικιακές βοηθοί. Να
περιγράψετε τις διαφορές στην
απεικόνιση των κυρίων και των
δούλων.
4.
Ο οικισμός του Θορικού
ήταν ακμαίο κέντρο επεξεργασίας
μετάλλων κατά τον 5ο και 4ο
αι. π.Χ., καθώς βρισκόταν κοντά
στα μεταλλεία του Λαυρίου. Να
διοργανώσετε μια επίσκεψη με την
τάξη σας και να συμπεριλαβετε το
τεχνολογικο - πολιτιστικο παρκο
λαυριου.

«Μας ταπεινώσαν όλες οι
ταπείνωσες•

µε την απόφαση την ήσυχη του
ανέλπιδου
ρουφήσαµε όλους τους καηµούς
κι όλους τους τρόµους,
στη χώρα που όλες οι ζωές σα
φυτρωµένες,
φτερό την κάµαµε τη ρίζα µας, και
φύγαµε
µακριά στα ολάνοιχτα προς τους
µεγάλους δρόµους.»
Κ. Παλαμά,
Ο Δωδεκάλογος του γύφτου
17

Αρ. ευρ. 4812, αρχές του 2ου αι. π.Χ.

ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΏΣ ΣΤΟΝ ΑΠΌΛΛΩΝΑ:
απόπειρα πολιτικής δολοφονίας στην αρχαιότητα
Όταν ο Ευμένης ο Δεύτερος, βασιλιάς της Περγάμου, επέστρεφε
από τη Ρώμη, όπου ενώπιον της Συγκλήτου πρόβαλε κατηγορίες
κατά του Περσέα, πείθοντας τους Ρωμαίους να πολεμήσουν εναντίον
του Μακεδόνα βασιλιά, ο τελευταίος οργάνωσε σχέδιο δολοφονίας
κατά του Ευμένη. Η πράξη αποφασίστηκε να τελεστεί στο ιερό
των Δελφών, από όπου ο Ευμένης θα διερχόταν κατά το ταξίδι
επιστροφής του, προκειμένου να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα.
Για να το πετύχει, ο Περσέας δωροδόκησε τον Εύανδρο από την
Κρήτη, αρχηγό μιας ομάδας μισθοφόρων, καθώς και τρεις Μακεδόνες.
Τους έδωσε, επίσης, επιστολή για την Πραξώ, η οποία με την
οικονομική της επιφάνεια αποτελούσε εξέχον μέλος της κοινωνίας
των Δελφών και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Περσέα. Οι
δολοφόνοι κτύπησαν, όταν ο Ευμένης ανέβαινε από την Κίρρα στους
Δελφούς. Σε ένα σημείο ο δρόμος στένευε τόσο μεταξύ ενός τοίχου
και του γκρεμού, ώστε η πολυπληθής συνοδεία ήταν υποχρεωμένη
να πορεύεται κατά στοίχο, αφήνοντας τον βασιλιά έκθετο. Τότε οι
μισθοφόροι άρχισαν να εκτοξεύουν πάνω από τον τοίχο μεγάλες
πέτρες, από τις οποίες μια πέτυχε τον Ευμένη στο κεφάλι. Αρχικά
οι ακόλουθοί του σαστισμένοι τον εγκατέλειψαν εκτός από έναν,
τον Πανταλέοντα από την Αιτωλία. Γρήγορα, όμως, επέστρεψαν
και καταδίωξαν τους δολοφόνους μέχρι την κορυφή του Παρνασσού.
Ο Ευμένης, για τον οποίο όλοι πίστεψαν ότι είχε σκοτωθεί και η
σχετική φήμη έφτασε μέχρι την Πέργαμο και τη Ρώμη, ανέκτησε τις
αισθήσεις του και την επόμενη ημέρα μεταφέρθηκε στο λιμάνι και
από εκεί με πλοίο αρχικά στην Κόρινθο και μετά στην Αίγινα.
Η τύχη της Πραξώς, στο σπίτι της οποίας εξυφάνθηκε το σχέδιο
δολοφονίας, δεν είναι γνωστή, αν και μπορούμε να υποθέσουμε
ότι θα υπέστη τις συνέπειες της πράξης της στη Ρώμη, όπου την
μετέφερε ο Γάϊος Βαλέριος, απεσταλμένος της Συγκλήτου στην
Ελλάδα.
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Προτασεις για Δραστηριότητες:

«Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,
σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλι,
πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο,
κι άκουσε με συγκίνησιν, αλλ’ όχι
με των δειλών τα παρακάλια και παράπονα,
ως τελευταία απόλαυσι τους ήχους,
τα εξαίσια όργανα του μυστικου θιάσου,
κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις.»
Κ.Π.Καβάφης,
AΠOΛEIΠEIN O ΘEOΣ ANTΩNION

1.
Το Βασίλειο της Περγάμου ιδρύθηκε από τον
Φιλέταιρο, τον οποίο είχε τοποθετήσει θησαυροφύλακα
και διοικητή ο Λυσίμαχος, ένας από τους διεκδικητές
της πολιτικής κληρονομιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Ο Φιλέταιρος, εκμεταλλευόμενος τις διαμάχες
ανάμεσα στους ισχυρούς ηγεμόνες της εποχής,
ανεξαρτητοποιήθηκε, θέτοντας τις βάσεις για
τη μεταγενέστερη ανάπτυξη του βασιλείου του.
Αναζητήστε πληροφορίες για την πολιτική αυτού του
κράτους κατά τον 2ο αι. π.Χ.
2.
Γνωρίζετε άλλες περιπτώσεις τέλεσης
εγκληματικών πράξεων κατά πολιτικών
προσωπικοτήτων στην κλασική αρχαιότητα και στους
ρωμαϊκούς χρόνους;
3.
Προσπαθήστε να εντοπίσετε στον αρχαιολογικό
χώρο σημαντικά αναθήματα των Ατταλιδών.
4.
Να αναζητήσετε στο μουσείο των Δελφών το
μνημείο του Αιμίλιου Παύλου και να ανακαλύψετε
τον λόγο που συνδέεται με τον Περσέα, τον τελευταίο
μακεδόνα βασιλιά.
5.
Να αναζητήσετε στοιχεία για το λιμανι τησ
αρχαίασ Κίρρασ.

Vincenzo Camuccini, (1773-1844) , Η δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα
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Αρ. ευρ. 3970, τέλη του 5ου ή αρχές του 4ου αι. π.Χ.

ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΣΤΟ ΙΕΡΌ:
η χρησμοδοσία, οι ιερείς και οι μάντεις
Ο πέλανος ή πελανός ήταν ένα είδος γλυκίσματος,
μία πίτα από κριθάρι ζυμωμένη με μέλι, κάτι ανάλογο
με το σημερινό πρόσφορο, το οποίο προσέφεραν
οι θεοπρόποι, δηλαδή αυτοί που ζητούσαν να
λάβουν χρησμό. Μαζί με τον πέλανο προσέφεραν
ένα χρηματικό ποσό και θυσίαζαν ένα οικόσιτο
ζώο (ταύρο, κατσίκα ή χοίρο). Ο θεός έδειχνε τη
διάθεσή του να φανερωθεί μέσω του χρησμού,
όταν το ζώο άρχιζε να τρέμει πριν τη θυσία. Στη
συνέχεια οι ιερείς και οι θεοπρόποι έμπαιναν στο
άδυτο, το οποίο σύμφωνα με την επικρατέστερη
θεωρία βρισκόταν εντός του ναού του Απόλλωνος.
Εκεί, ήταν καθισμένη πάνω στον μαντικό τρίποδα
η Πυθία, μία γυναίκα πενήντα χρόνων που όφειλε
να είχε ζήσει υποδειγματικό βίο. Κατά τη διάρκεια
της χρησμοδοσίας η Πυθία καταλαμβανόταν από
ιερή μανία και έβγαζε άναρθρες κραυγές, ίσως
λόγω των αναθυμιάσεων που αναδύονταν από
το χάσμα γης, επί του οποίου είχε οικοδομηθεί ο
ναός. Το ιερατείο αναλάμβανε να ερμηνεύσει τα
όσα η Πυθία είχε εκστομίσει, δίνοντας ένα χρησμό
συχνά διφορούμενο, δηλαδή με περισσότερες από
μία ερμηνείες.
Η εξαίρετη φήμη του μαντείου των Δελφών αλλά
και ο σεβασμός με τον οποίο είχε περιβληθεί η
λειτουργία του, οφειλόταν στην παραδοχή ότι
ήταν ο ίδιος ο Απόλλων που έδινε το χρησμό
μέσω της Πυθίας. Από τους κλασικούς χρόνους η
χρησμοδοσία γινόταν την 7η ημέρα κάθε μηνός,
πλην του χειμώνα, οπότε σύμφωνα με το μύθο ο
Απόλλων εγκατέλειπε για τρεις μήνες το ιερό και
τη θέση του έπαιρνε ο Διόνυσος.
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Χαρακτικό του H.J.Richter (1772-1857), Η Πυθία των Δελφών. Βρετανικό Μουσείο

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Να επισκεφθείτε το ναό του
Απόλλωνος στον αρχαιολογικό χώρο. Να
μοιραστείτε σε ομάδες πόλεων που ζητούν
χρησμό και στους ιερείς του Μαντείου.
2.
Να εντοπίσετε στο αρχαιολογικό
Μουσείο τα αετώματα του ναού του
Απόλλωνος. Πώς εικονίζεται ο Απόλλων
και πώς ο Διόνυσος;
3.
Να αναζητήσετε παραδείγματα
σημερινών θρησκευτικών εθίμων στα
οποία να γίνεται η προσφορά αντίστοιχων
παρασκευασμάτων όπως ο πέλανος.
4.
Γνωρίζετε άλλα σημαντικά
μαντεία της αρχαιότητας; Στην τάξη σας
μπορείτε να σχεδιάσετε ένα χάρτη και να
τοποθετήσετε όλα τα γνωστά μαντεία της
αρχαιότητας. Η βιβλιοθήκη του Μουσείου
θα σας είναι πολύ χρήσιμη.
5.
Να αναζητήσετε φημισμένους
χρησμούς του μαντείου των Δελφών.

Η Θέμις ένθρονη στον τρίποδα και ο βασιλιάς της Αθήνας,
Αιγεύς. Ερυθρόμορφη κύλικα, 440-430 π.Χ.

«Το νου μου τραγικό λογιάζω Οιδίποδα

το φοβερό αίνιγμά μου να εξηγεί
–κυλίμι στρώνεται ο ίσκιος μου στη γη–
Το νου μου τραγικά λογιάζω Οιδίποδα•
Φριχτή κι απ’ της Πυθίας ακούω τον τρίποδα
της προφητείας να υψώνεται η κραυγή
Το νου μου τραγικό λογιάζω Οιδίποδα•
το γρίφο του εαυτού μου να εξηγεί.»
Μελισσάνθη, Σφίγγα
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Αρ. ευρ. 631, περίπου 340 π.Χ.

ΟΙ ΜΙΛΗΣΙΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΑΤΡΑΠΕΣ
ΙΔΡΙΈΑ ΚΑΙ ΆΔΑ:
το βασίλειο της Καρίας και το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
Ο Ιδριεύς και η Άδα ήταν σύζυγοι και αδέλφια, παιδιά του
Εκατόμνου, ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας που κυβέρνησε
τη σατραπεία, δηλαδή την ημιαυτόνομη διοικητική περιφέρεια
του περσικού κράτους της Καρίας. Ο μεγαλύτερος αδελφός
τους, ο Μαύσωλος, ο οποίος διαδέχθηκε τον Εκάτομνο,
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τις αντίρροπες
δυνάμεις που αναπτύσσονταν στο εσωτερικό της περσικής
αυτοκρατορίας. Το 357 π.Χ. μάλιστα συνέβαλε στην
αποδόμηση της Αθηναϊκής Συμμαχίας, προκαλώντας την
αποστασία της Χίου, της Κω, της Ρόδου και του Βυζαντίου.
Μετά το θάνατό του, το 353 π.Χ., τον διαδέχτηκε η επίσης
αδελφή και σύζυγός του, Αρτεμισία, η οποία ξεκίνησε την
ανέγερση ενός λαμπρού ταφικού μνημείου για το νεκρό σύζυγό
της, του Μαυσωλείου της Αλικαρνασσού. Το Μαυσωλείο
θεωρούνταν ώς ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας.
Μετά την κατάλυση του περσικού κράτους ο Αλέξανδρος
διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τη δομή του στο νεοσύστατο
κράτος του και όρισε την Άδα ως σατράπη της περιοχής.
Το ανάθημα των Μιλησίων πρέπει να ανάγεται στα χρόνια
351-343 π.Χ..
Κατά την περίοδο αυτή ο Ιδριεύς και η Άδα ήταν σατράπες
από κοινού. Για τον γλύπτη Σάτυρο από την Πάρο, ο
οποίος υπογράφει τη βάση του αναθήματος, είναι γνωστό
ότι μαζί με τον Πυθεό συνέγραψαν μελέτη για το Μαυσωλείο,
στην ολοκλήρωση του οποίου συνέβαλαν επίσης κορυφαίοι
γλύπτες της εποχής, ο Λεωχάρης, ο Βρύαξης, ο Πραξιτέλης
και ίσως ο Τιμόθεος.
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Άγαλμα του Μαυσώλου. Βρετανικό Μουσείο. Μέσα 4ου αι. π.Χ

Προτασεις για Δραστηριότητες:
1.
Το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού
θεωρούνταν ως ένα από τα επτά θαύματα του
αρχαίου κόσμου. Αναζητήστε περιγραφές του
οικοδομήματος και δώστε ιδιαίτερη έμφαση
στις ανάγλυφες ζωφόρους που περιετρεχαν
τη βάση. Μπορείτε να θυμηθείτε πόσα από τα
επτά θαύματα βρίσκονταν στον ελληνόφωνο
κόσμο;
2.
Στο Μαυσωλείο εργάστηκαν μερικοί από
τους πιο διάσημους γλύπτες της αρχαιότητας.
Περιγράψτε μερικά από τα κορυφαία έργα
πλαστικής τα οποία τους αποδίδονται.
3.
Την ίδια περίοδο που ανεγέρθηκε το
Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ολοκληρώθηκε
ο τρίτος ναός του Απόλλωνος στους Δελφούς.
Μπορείτε να εντοπίσετε διαφορές και
ομοιότητες ανάμεσα στα δύο μνημεία, τόσο
όσον αφορά στη μορφή τους, όσο και στην
ιδεολογία η οποία οδήγησε στην αρχιτεκτονικη
τους.
4.
Να εντοπίσετε στο μουσείο των Δελφών
αναθήματα ανατολικής προέλευσης.

«Στην άμμο, τα έργα
στήνονται μεγάλα των
ανθρώπων,
και σαν παιδάκι τα γκρεμίζει
ο Χρόνος με το πόδι.»
Κ.Γ. Καρυωτάκης, Φθορά

Αναπαράσταση του
Μαυσωλείου της
Αλικαρνασσού,
4ος αι. π.Χ.
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