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Κξπθηνχιη κε ηα πεχθα: 

Φαλεξή θαη… άθαληε Αθαία
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Σζα!!!
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Απέξηηηε νκνξθηά

4



Υξψκαηα θπζηθά ηεο γεο, η’ νπξαλνχ θαη ηνπ αηγηλήηηθνπ 

πσξφιηζνπ θαη κπξσδηέο ηνπ πεχθνπ γεκίδνπλ ηελ 

αηκφζθαηξα θαη γνεηεχνπλ ηνλ επηζθέπηε.
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Ήκεξν πξάζηλν ηνπ πεχθνπ θαη 

αλζξψπηλε δεκηνπξγία ζε απφιπηε 

αξκνλία: Υαίξε, Μεηέξα – Γε!!! 6



Απνκεηλάξηα ηνπ αιινηηλνχ 

κεγαιείνπ. «Οη πνιχηηκέο 

καο πέηξεο…» 
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… Ζ αξραία καο 

θιεξνλνκηά!!!
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Πάληα άλπλδξε ε Αίγηλα (ν παλάξραηνο 

κχζνο ηνπ Αηαθνχ ην απνδεηθλχεη) θαη ε 

εχξεζε – ζπιινγή ηνπ λεξνχ ήηαλ ην 

πξψην κέιεκα ζε θάζε ζεκαληηθφ έξγν. 

Έηζη έγηλε θαη κε ηνλ Ναφ ηεο Αθαίαο.
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Να θαη έλαο απφ ηνπο αγσγνχο πνπ 

νδεγνχζε ην λεξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ.
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Ζ ηζηνξηθή έξεπλα έρεη απνθαλζεί φηη ε Αίγηλα

πξσηνθαηνηθεζεθε από πξνειιεληθά θύια ηεο Μηθξάο Αζίαο,

πηζαλφηαηα απφ Κάξεο, ελψ έπεηηα απνηθήζεθε απφ

Φνίληθεο. Οη ηειεπηαίνη έθεξαλ καδί ηνπο ηε ιαηξεία ηεο

Αζηάξηεο (ζεάο Αθξνδίηεο). Απφ δσ πέξαζαλ φκσο θαη νη

Μηλσίηεο (Κξήηεο), πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ηηο δηθέο ηνπο

δνμαζίεο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο.

Αξγφηεξα (10νο αη. π.Υ.) νη Γσξηείο ηεο Δπηδαύξνπ, κε

αξρεγό ηνλ Γεκνθάληε, αθνχ εμεδίσμαλ ηνπο παιηνχο

θαηνίθνπο, εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί, πνπ έγηλε κέινο ηεο

ακθηθηπνλίαο ηεο Καιαπξίαο (Πόξνπ).

ηελ πεξίνδν απηή νη Αηγηλήηεο έγηλαλ ηνικεξνί

ζαιαζζνπόξνη, πεηξαηέο θαη έκπνξνη θαη έθηαζαλ ζηα

πέξαηα ηεο Μεζνγείνπ (Αίγππην, Ληβχε, Ηζπαλία, θ.η.ι.). Απφ

ην εκπόξην, θαη θπξίσο απφ ην δνπιεκπόξην, απεθφκηζαλ

ηεξάζηηα θέξδε θαη ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ απμήζεθε

ζεκαληηθά.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ
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ηε ζπλέρεηα εηζήγαγαλ κεγάιε πνζόηεηα αξγύξνπ 

από ηελ Ηζπαλία, θαη γύξσ ζηα 600 π.Χ., φηαλ ην λεζί 

ηεινχζε ππφ ηελ θπξηαξρία ηνπ ηπξάλλνπ ηνπ Άξγνπο 

Φείδσλα, θόπεθε ζηελ Αίγηλα ην πξώην λόκηζκα ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ αζεκέλην 

ζηαηήξα ή δίδξαρκν ή ρειώλε, πνπ δχγηδε πεξίπνπ 13

γξακκάξηα. 

Ολνκάζηεθε ρειψλε, γηαηί ζηε κηα πιεπξά ηεο εηθόληδε

ηε ζαιάζζηα ρειώλα, ζχκβνιν ηεο ζεάο Αθξνδίηεο ηεο 

Δππινίαο θαη δείγκα ηεο λαπηηθήο ηζρχνο ηεο Αίγηλαο. Σα 

λνκίζκαηα απηά είραλ πνιύ κεγάιε αμία.

Οη Αηγηλήηεο ίδξπζαλ θαη θάπνηεο απνηθίεο, πνπ είραλ 

φκσο ηνλ ραξαθηήξα εκπνξηθψλ ζηαζκψλ 

(«εκπνξείσλ»). Σέηνηεο ήηαλ ε Κπδσλία ζηελ Κξήηε, ν 

Αηγηλήηεο ζηελ Παθιαγνλία (βφξεηα Φξπγία) θαη ε 

Ναύθξαηηο ζηηο εθβνιέο ηνπ Νείινπ.
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Ζ κεγάιε νηθνλνκηθή άλζηζε ηνπ λεζηνχ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο ηνπ λα αλαιάβνπλ θαη λα θέξνπλ 

ζε πέξαο έλα ηφζν ζεκαληηθφ έξγν, φπσο ήηαλ ε θαηαζθεπή 

ηνπ επηβιεηηθνχ λανχ ηεο Αθαίαο.

Απφ ηνλ 7ν αη. π.Χ. άιισζηε μεθίλεζε θαη ε αλάπηπμε ηεο 

αηγηλήηηθεο πιαζηηθήο απφ ηνλ Αηγηλήηε γιχπηε κίιη, πνπ 

θηινηέρλεζε ην θαζηζηφ άγαικα ηεο Ήξαο ζηε άκν θαη απφ 

θείλνλ, φπσο αλαθέξεηαη, πξνέθπςε ην ξήκα ζκηιεύσ θαη ην 

φλνκα ηνπ ην βαζηθνχ εξγαιείν ησλ γιππηψλ, ηεο ζκίιεο. 

πνπδαηφηεξνη φκσο Αηγηλήηεο γιχπηεο ήηαλ ν Κάιισλ θαη 

ηδηαίηεξα ν Όλαηαο, γηνο ηνπ Μίθσλνο.

Φεκηζκέλνη Αηγηλήηεο ραιθνπιάζηεο ήηαλ νη: Γιαπθίαο, 

Άιηηκνο, Αλαμαγόξαο, ίκσλ, Αξηζηόλννο, πλλόσλ, 

Πηόιηρνο, ήξακβνο, Θεόπξνπνο θαη Φηιόηηκνο.

Γπζηπρψο δελ έρνπλ δηαζσζεί έξγα ηνπο αιιά κφλν απφ 

ηηο ηζηνξηθέο πεγέο γλσξίδνπκε θάπνηα πξάγκαηα γη’ απηά.
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Α ΓΟΤΜΔ ΛΟΗΠΟΝ ΜΑΕΗ ΣΖ 

ΜΔΓΑΛΖ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ ΜΔΑ ΣΟ 

ΥΡΟΝΟ ΔΝΟ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΑΣΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΜΝΖΜΔΗΟΤ, 

ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΜΑ ΜΝΖΜΔΗΟΤ, ΠΟΤ 

ΑΞΗΕΔΗ ΣΟ ΑΜΔΡΗΣΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 

ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΒΑΜΟ ΜΑ
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Ο λαόο ηεο Αθαίαο είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

αξραίνπο λανχο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Απέρεη πεξίπνπ 

δψδεθα ρηιηφκεηξα απφ ην ιηκάλη ηεο Αίγηλαο θαη έρεη 

ππέξνρε ζέα ζηνλ όξκν ηεο Αγίαο Μαξίλαο. 

Ζ ηνπνζεζία πνπ επηιέρηεθε, γηα λα ρηηζηεί, απνδεηθλχεη 

φηη νη αξραίνη Έιιελεο ήμεξαλ θαιά λα δηαιέγνπλ ην 

θαηάιιειν θπζηθό πεξηβάιινλ, γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο ζενχο 

ηνπο. 

Θαπκαζηφ ζηνηρείν πνπ ζπκπιεξψλεη ην κπζηθφ πέπιν 

πνπ θαιχπηεη ην κλεκείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη α) νη λανί 

ηεο Αθαίαο, ηνπ Πνζεηδώλα ζην νύλην θαη ηνπ Ζθαίζηνπ 

ζην Θεζείν θαη β) νη λανί ηεο Αθαίαο, ηνπ Απόιισλα ζηνπο 

Γειθνύο θαη ν Παξζελώλαο ζρεκαηίδνπλ λνεηά ηζνζθειή 

ηξίγσλα.

Ο ΝΑΟ ΣΖ ΑΦΑΗΑ
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Πην ζπγθεθξηκέλα…

ηνλ ίδην ρώξν, πνπ βξίζθεηαη ην ηεξό ηεο Αθαίαο είραλ ρηηζηεί 

ηξεηο λανί. 

Ο πξώηνο ρξνλνινγείην γύξσ ζην 600 π.Χ. θαη ζψδνληαη κφλν 

θάπνηα ίρλε ηεο ζεκειίσζήο ηνπ.

Ο δεύηεξνο ήηαλ κεγαιχηεξνο (14 Υ 9,5 κ.) θαη ζηελ αλαηνιηθή 

ηνπ πιεπξά ππήξρε βσκφο.

Ο ηξίηνο ηέινο είλαη απηόο πνπ βιέπνπκε ζήκεξα θαη ρηίζηεθε 

γύξσ ζην 500 π.Χ.. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηνπνζεηείηαη δειαδή ζηελ 

ύζηεξε αξρατθή πεξίνδν.

Πξφθεηηαη γηα έλαλ πεξίπηεξν δσξηθό λαό κε 6 θίνλεο ζην κήθνο 

θαη 12 ζην πιάηνο. Οη θίνλεο, νη ηνίρνη ηνπ ζεθνύ, ην επηζηύιην, ηα 

ηξίγιπθα θαη ηα ππόινηπα κέιε ηνπ ζξηγθνύ είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

από αηγηλήηηθν πσξόιηζν (αζβεζηόιηζν) κε επίρξηζκα, ελψ γηα ηα 

αεηψκαηα ζα κηιήζνπκε παξαθάησ. 
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Αιιά ηη ζεκαίλεη λαόο δσξηθνύ ξπζκνύ θαη πψο 

απηφο μερσξίδεη απφ έλαλ αληίζηνηρν ησληθνύ ή 

θνξηλζηαθνύ ξπζκνχ; Αο αθήζνπκε ηα ζρέδηα ηεο 

Γελλαδείνπ ρνιηθήο Δγθπθινπαίδεηαο λα «κηιήζνπλ» 

θαη αο παξαηεξήζνπκε θπξίσο ηα θηνλόθξαλα.

17



Να έλα θηνλφθξαλν ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο απφ θνληά: 

ιηηό, απζηεξό, απιό, ΓΩΡΗΚΟ. Ζ δηαθνξά ηνπ απφ 

ην θηνλφθξαλν ηνπ ζρεδίνπ ηεο Γελλαδείνπ 

Δγθπθινπαίδεηαο είλαη φηη είλαη θπθιηθό.
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Δ ΠΟΗΑ ΟΜΧ ΘΔΟΣΖΣΑ

ΖΣΑΝ ΑΦΗΔΡΧΜΔΝΟ Ο ΝΑΟ;

Ο κχζνο είλαη έηζη θη 

αιιηψο ε βάζε γηα φια 

θη απ’ απηφλ ζα 

αξρίζνπκε…
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«Κφθθηλε θισζηή δεκέλε 

ζηελ αλέκε ηπιηγκέλε

δνο ηεο θιφηζν λα γπξίζεη 

παξακχζη λ’ αξρηλήζεη…»

Ζ αξραία ειιεληθή κπζνινγία είλαη γλσζηή παγθνζκίσο θαη 

αζθεί ηδηαίηεξε γνεηεία αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο. 

ήκεξα ινηπφλ ζα ζαο δηεγεζψ κε ζπληνκία έλα ζαπκάζην 

αξραίν παξακύζη, πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα καο πνπ 

αγαπάκε ηελ Αίγηλα θαη κάιινλ δελ καο είλαη πνιχ γλσζηφο.

Ο κχζνο μεθηλά απφ ηα βνπλά ηεο κηλσηθήο Κξήηεο…

Αγγείν (ξπηό) κε ην 

ζχκβνιν ηεο κηλσηθήο 

Κξήηεο, ηνλ ηαύξν
ΑΦΑΙΑ
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Γελλήζεθε ζηελ

Καηλώ ηεο Κξήηεο

κηα πνιχ φκνξθε 

θνπέια, θφξε ηνπ 

παηέξα ησλ ζεψλ 

θαη ησλ αλζξψπσλ

Γία θαη ηεο Κάξκεο 

ηεο Δπβνύινπ.

Σν φλνκά ηεο 

ήηαλ Βξηηόκαξηηο 

θαη ζήκαηλε γιπθηά 

παξζέλα.

Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ…

Βξηηόκαξηηο ή Βξηηόκαξπηο 

Πεγή εηθφλαο: 

http://e-

rodios.blogspot.gr

21



Όηαλ κεγάισζε, έγηλε 

θίιε ηεο ζεάο Αξηέκηδνο 

θαη δνχζε κέζα ζηε 

θχζε, ζπλνδεχνληαο 

εθείλε ή κφλε ηεο.       

Κπλεγνχζε ειεύζεξε 

ζαλ γαδέια ζηα άγξηα 

βνπλά ηνπ λεζηνχ ηεο 

θαη πνιινί πίζηεπαλ φηη 

είρε εθεχξεη ην 

θπλεγεηηθό δίρηπ. 

Ζ ζεά ηνπ θπλεγηνύ Άξηεκηο

(Μνπζείν Γήινπ)
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Μηα κέξα εθεί πνπ θπλεγνχζε 

ηελ είδε θαη ηελ εξσηεχηεθε ν

βαζηιηάο Μίλσαο, πνπ ηελ 

θαηαδίσμε κέζα ζηα δαζσκέλα 

θξεηηθά ιαγθάδηα επί έμη 

νιφθιεξνπο κήλεο, ρσξίο 

επηηπρία, αθνχ εθείλε 

θαηάθεξλε ζπλερψο λα ηνπ 

μεθεχγεη.

Κάπνηε φκσο θαηφξζσζε λα 

ηελ πξνθηάζεη θνληά ζε έλα 

αθξσηήξη, φηαλ ην έλδπκά ηεο 

κπιέρηεθε ζε κηα κπξηηά. Ζ 

λεαξή φκσο λχκθε ήηαλ 

απνθαζηζκέλε λα απνθχγεη 

πάζε ζπζία ηνλ έξσηα ηνπ θαη 

λα κε ράζεη ηελ ειεπζεξία ηεο. 
Μηλσηθή δσγξαθηθή
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Έηζη έπεζε ζηε ζάιαζζα θαη, αθνχ ε Άξηεκε ηελ έζσζε 

απφ ηα θχκαηα, βξέζεθε κπιεγκέλε κέζα ζηα δίρηπα 

θάπνησλ ςαξάδσλ, πνπ ηελ πεξηζπλέιεμαλ. Απ’ απηφ ηεο 

ην πάζεκα (ή απφ ηελ εθεχξεζε ηνπ θπλεγεηηθνχ δηρηηνχ 

ή θαη απφ ηα δχν) νη Κύδσλεο, νη πην παιηνί θάηνηθνη ηεο 

Κξήηεο, νλφκαζαλ ηε Βξηηφκαξηε Γίθηπλλα, ηεο 

αθηέξσζαλ ηελ νξνζεηξά Γίθηε θαη ηε ιάηξεςαλ σο ζεά. 
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Βνπλά ηεο Κξήηεο

Πεγή εηθφλαο: http://www.gsmotoclub.gr



Γηα ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ παξαιιαγέο ηνπ κχζνπ.

Οη Κξεηηθνί ςαξάδεο (ή έλαο απ’ απηνχο ν Αλδξνκήδεο) 

πήξαλ καδί ηνπο ηελ θνπέια θαη ηαμίδεςαλ κε ηελ 

ςαξφβαξθα ηνπο πξνο ηνλ Βνξξά. Φηάλνληαο φκσο θνληά 

ζην βνξεηναλαηνιηθό αθξσηήξην ηεο Αίγηλαο, ηνλ Σνύξιν, 

άξρηζαλ λα ηελ παξελνρινχλ θαη λα ηζαθψλνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα ην πνηνο ζα ηελ απνθηήζεη. Σφηε εθείλε γηα κηα 

αθφκε θνξά έπεζε ζηε ζάιαζζα, θνιχκπεζε, βγήθε ζην 

λεζί θαη, αθνχ ράζεθε ζην πεπθφθπην δάζνο, θξχθηεθε ζε 

κηα ζπειηά θαη έγηλε… άθαληε.

Όηαλ νη ληφπηνη πξνζπάζεζαλ λα ηε βξνπλ, ζηε ζέζε 

πνπ επξφθεηην λα βξίζθεηαη ε ίδηα, αλαθάιπςαλ ην μφαλφ 

ηεο. Μεηά απ’ απηφ θήξπμαλ ηνλ ηφπν ηεξφ, νλφκαζαλ ηε

λχκθε Άθα ή Αθαία θαη δεκηνχξγεζαλ κηα κνλαδηθή 

πεξίπησζε ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, 

αξρίδνληαο λα ηε ιαηξεχνπλ σο ζεά. 
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Ζ ζπειηά ζηνλ λαφ ηεο Αθαίαο ζηελ νπνία ζχκθσλα 

κε ηελ παξάδνζε θξχθηεθε ε λεαξή Βξηηφκαξηηο
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Οη Κξεηηθνί ςαξάδεο θαη ν 

Αλδξνκήδεο ηνπ κύζνπ 

ππνθξύπηνπλ έλαλ ηζηνξηθό 

ππξήλα, πνπ απνθαιύπηεη ηε 

ζρέζε ηεο Αίγηλαο κε ηε 

κηλσηθή Κξήηε. Πηζαλφλ λα 

ζπκβνιίδνπλ ηνπο Κξήηεο 

απνίθνπο απφ ηελ Κπδσλία, 

πνπ ήξζαλ ζην λεζί, 

θέξλνληαο καδί θαη ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ζπλήζεηεο ηνπ 

ηφπνπ ηνπο. Άιισζηε 

ππάξρνπλ ελδείμεηο έληνλεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Κνιφλαο θαη ηεο Κξήηεο ήδε 

απφ ηελ 2ε ρηιηεηία π.Χ..

27

Κλσζόο



Αλ θαη ν κχζνο ράλεηαη βαζηά κέζα ζηε δεχηεξε ρηιηεηία 

π.Υ., νη Γσξηείο πιένλ θάηνηθνη ηεο Αίγηλαο, θαίλεηαη λα ηνλ 

δηαηήξεζαλ ζηε ζπιινγηθή κλήκε θαη λα ζπλέρηζαλ λα 

ιαηξεχνπλ ηε λεαξή ζεφηεηα απφ ηελ Κξήηε.

Έηζη, φηαλ νη ζπλζήθεο ήηαλ θαηάιιειεο θαη ππήξρε ε 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα (εμαηηίαο ηεο άλζηζεο ηνπ αηγηλήηηθνπ 

εκπνξίνπ θαη ηεο θνπήο ηεο ρειψλεο) θαη θαιιηηερληθή 

σξηκφηεηα (ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο αηγηλήηηθεο γιππηηθήο),

κεηαμύ ηνπ 510 – 480 π.Χ., έρηηζαλ ηνλ πεξίιακπξν δσξηθό 

λαό ηεο Αθαίαο.

Ζ αηγηλήηηθε ρειώλε ή 

ζηαηήξαο ή δίδξαρκν. 

Κφπεθε γχξσ ζηα 600 

π.Χ. θαη είλαη ην 

αξραηφηεξν αζεκέλην 

λφκηζκα ηεο Δπξψπεο
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Υξπζφ θφζκεκα πνπ αλαπαξηζηά κηα αξζεληθή ζεφηεηα λα 

θξαηά ζηα ρέξηα ηεο δχν ρήλεο. Οη αηγππηηαθέο θαη νη κηλσηθέο 

επηξξνέο είλαη εκθαλέζηαηεο. Πξνέξρεηαη απφ ηε ζπιινγή πνπ 

είλαη γλσζηή σο ν «ζεζαπξόο ηεο Αίγηλαο» πνπ βξίζθεηαη ζην 

Βξεηαληθό Μνπζείν (Λνλδίλν) θαη απνηειεί κηα αθφκε απφδεημε 

ηεο ζηελήο ζρέζεο ηεο Αίγηλαο κε ηελ Κξήηε.
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1. Ναφο ηεο Αθαίαο

2. Ο πεξίβνινο ηνπ 

3. Βσκφο

4. Πξφππιν

5. θαη 6. Βάζξα

7. Γεμακελή

8. Δμσηεξηθή απιή

9. ηνά θαη δσκάηηα 

10.Οηθνδφκεκα εθηφο 

ηεξνχ

ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΗΔΡΟΤ ΣΖ ΑΦΑΗΑ
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ΝΑΟ ΣΖ ΑΦΑΗΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ 1

ρέδην κε ηνκέο πνπ δείρλνπλ πσο πξέπεη λα ήηαλ 

ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ ζηελ αξραηφηεηα
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ΝΑΟ ΣΖ ΑΦΑΗΑ – ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ 2

Ο λαφο ρσξίο ην γιππηφ δηάθνζκν ησλ αεησκάησλ 32



ΝΑΟ ΣΖ ΑΦΑΗΑ –

ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ 3

33



Ξύιηλν πξόπιαζκα : άπνςε ηνπ λανχ ηεο 

Αθαίαο ηνπ 500 π.Υ. (Αίγηλα, Μνπζείν Αθαίαο)
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ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΧ ΝΑΟΤ
Γ

χ
ζ

ε

Αλαηνιή

Βνξξάο

35

Νφηνο



36

Δλψ ν λαφο θαηαζθεπάζηεθε, φπσο πξνείπακε, 

απφ αηγηλήηηθν πσξόιηζν, ηα γιππηά ησλ 

αεησκάησλ ηνπ θαζψο θαη ηα αθξσηήξηα είραλ σο 

πιηθφ ηνπο ην παξηαλό κάξκαξν.

Σα αεηψκαηα ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ 

ηνπ 490 – 480 π.Χ. θαη είλαη δηαθνζκεκέλα κε 

παξαζηάζεηο απφ ηνλ πόιεκν ηεο Σξνίαο κε 

θπξίαξρε κνξθή απηή ηεο ζεάο Αζελάο. 

ηηο επφκελεο ηξεηο δηαθάλεηεο ζα κάζνπκε πνηα 

ήηαλ αθξηβψο ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα 

αεηψκαηα, θαζψο θαη ζα δνχκε πνιχρξσκεο 

αλαπαξαζηάζεηο ηνπο, φπσο πηζηεχνπλ νη 

αξραηνιφγνη φηη απηά ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα.

ΣΑ ΑΔΣΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΑΟΤ ΣΖ ΑΦΑΗΑ
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ην αλαηνιηθό αέησκα παξηζηαλόηαλ ε εθζηξαηεία ηνπ Ζξαθιή 

ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά Λανκέδνληα. Σκήκα ηνπ αεηψκαηνο απηνχ 

θαηαζηξάθεθε κεηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, πηζαλφλ απφ 

θεξαπλφ. Σα αγάικαηα πνπ ζψζεθαλ ζηήζεθαλ ζηνλ πεξίβνιν 

ηνπ λανχ, ελψ ηα θαηεζηξακκέλα ζάθηεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ 

αξραία ζπλήζεηα. Έπεηηα απφ ιίγν λέα παξάζηαζε κάρεο 

αληηθαηέζηεζε ηελ παιηά.     

Κάπνηα απφ ηα θαηεζηξακκέλα θνκκάηηα ηνπ αεηψκαηνο 

αλαθαιχθηεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ηνπ 1901 θαη βξίζθνληαη ζην 

Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηελ Αζήλα.
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Αλαπαξάζηαζε ηνπ αλαηνιηθνύ αεηώκαηνο, 

φπσο πηζαλνινγείηαη φηη ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα



ην δπηηθό αέησκα παξηζηαλόηαλ ε εθζηξαηεία ησλ Διιήλσλ κε 

επηθεθαιήο ηνλ Αγακέκλνλα ελαληίνλ ηεο Σξνίαο ηνπ Πξηάκνπ. 

39

Αλαπαξάζηαζε ηνπ δπηηθνύ αεηώκαηνο, φπσο 

πηζαλνινγείηαη φηη ήηαλ ζηελ αξραηφηεηα



ύγρξνλε ρξσκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηκήκαηνο 

ηνπ ίδηνπ (δπηηθνχ) αεηψκαηνο
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ην ηέινο (457 π.Χ.), «ε ιύκε (ηζίκπια) ηνπ Πεηξαηά» - έηζη 

απνθαινχζε ν Πεξηθιήο ηελ Αίγηλα - παξά ηηο ζπαξηηαηηθέο 

εληζρχζεηο – αλαγθάζηεθε λα ππνηαρζεί ζηνπο Αζελαίνπο.

Όηαλ μέζπαζε ν Πεινπνλλεζηαθφο πφιεκνο (431 π.Χ.), νη 

Αζελαίνη αλάγθαζαλ όινπο ηνπο Αηγηλήηεο λα εθπαηξηζηνύλ θαη 

ζηελ Αίγηλα εγθαηέζηεζαλ Αζελαίνπο θιεξνύρνπο. Σφηε νη 

παξηηάηεο ηνπο παξαρψξεζαλ ηε Θπξέα θνληά ζην Άζηξνο, 

γηα λα εγθαηαζηαζνχλ. Οη Αζελαίνη κε ηνλ Νηθία έθηαζαλ φκσο 

σο εθεί θαη αθνινχζεζε ζθαγή.

Οη Αηγηλήηεο επέζηξεςαλ ζηνλ ηόπν ηνπο κεηά ηε ήηηα ησλ 

Αζελαίσλ από ηνπο παξηηάηεο ζηνπο Αηγόο Πνηακνύο (405 

π.Χ.) αιιά ε παιηά αίγιε ηνπ λεζηνύ δελ αλαθηήζεθε πνηέ πηα. 

ηε ζπλέρεηα πέξαζε απφ πνιινχο θαηαθηεηέο: ηνπο

Μαθεδόλεο ηνπ Κάζζαλδξνπ, ηνλ Γεκήηξην ηνλ Πνιηνξθεηή, 

ηνπο Αηησινύο, πνπ ήηαλ ζύκκαρνη ησλ Ρσκαίσλ θαη ηελ 

πνύιεζαλ αληί 30 ηαιάλησλ ζηνλ Άηηαιν ηνλ Α΄, βαζηιηά ηεο 

Πεξγάκνπ θαη ηέινο ηνπο Ρσκαίνπο (133 π.Χ.). 
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ΟΗ ΑΗΧΝΔ ΚΤΛΖΑΝ ΚΑΗ ΣΟ ΗΔΡΟ, 

ΟΠΧ ΑΛΛΧΣΔ ΚΑΗ ΟΛΟΚΛΖΡΟ 

Ο ΑΡΥΑΗΟΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΟΜΟ, 

ΔΠΔΔ ΣΑΓΗΑΚΑ Δ ΜΑΡΑΜΟ 

ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΑ Δ ΑΦΑΝΔΗΑ

ΑΚΟΛΟΤΘΖΔ Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ 

ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ «ΤΠΔΓΡΑΦΔ» ΣΖΝ 

ΟΡΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΗΚΖ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ 

ΚΟΜΟΤ, ΔΝΧ ΣΖ ΤΝΔΥΔΗΑ ΤΠΖΡΞΔ 

Ζ ΔΠΔΛΑΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ, ΣΧΝ 

ΦΡΑΓΚΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΛΑΣΗΝΧΝ ΠΟΤ 

ΤΠΔΣΑΞΑΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ 
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Σα εξείπηα πηα ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο πξνζέιθπζαλ μαλά ην 

ελδηαθέξνλ θάπνησλ πεξηεγεηψλ ην 17ν αη. (1675). Πξφθεηηαη γηα 

ηνπο J. Spon θαη G. Wheler πνπ πίζηεςαλ φηη ν ρψξνο ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζηνλ Διιάλην ή αιιηώο, Παλειιήλην Γία, πξάγκα 

φκσο πνπ αξγφηεξα ζεσξήζεθε ιαλζαζκέλν, αθνχ ην ηεξφ ηνπ 

βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή Διιάληνλ Όξνο (θπξίρηξεο). Έπεηηα 

αθνινχζεζαλ θη άιινη. 

Σν 1805 o Dodwell δσγξάθηζε φ,ηη ήηαλ ηφηε νξαηφ. Έπεηηα, 

θπξίσο απφ ηα γιππηά ησλ αεησκάησλ ζηα νπνία θπξηαξρνχζε ε 

θηγνχξα ηεο ζεάο Αζελάο, βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ν λαφο ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζ’ απηήλ. 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην ηεξφ ππέζηε πνιιέο θπζηθέο

θαηαζηξνθέο αιιά θπξίσο ιεειαζίεο από αλζξώπηλα ρέξηα πνπ 

ζεψξεζαλ θαιφ λα θαηαιεζηέςνπλ θαη λα ξεκάμνπλ ηελ ηζηνξηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο, πνπ εθείλε ηελ επνρή βξηζθφηαλ θάησ 

απφ ηνλ νζσκαληθφ δπγφ, ζην ζθνηάδη ηεο ακάζεηαο θαη ηνπ θφβνπ.

Καη νη ιεζηέο θαηέθζαζαλ απφ ηε κνξθσκέλε Δπξψπε κε φπιν 

ηηο γλψζεηο θαη ην ζξάζνο ηνπο θαη άγγημαλ κε βέβειν ρέξη φ,ηη 

γιίησζε απφ ηνλ αλειέεην θαη παλδακάηνξα ρξφλν. 
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Edward Dodwell: ην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο
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D. Ingres: πξνζσπνγξαθία 

ηνπ C. R. Cockerell

Ο Άγγινο αξρηηέθηνλαο C. 

H. Cockerell, ν Γεξκαλφο 

βαξφλνο Haller von 

Hallerstein θαη νη OI. 

Brondsted, J. Foster, J. 

Linckh, O. M. von 

Stackelberg, F. S. North 

Douglas ζπλέζηεζαλ ηελ 

αξραηνινγηθή εηαηξεία 

«Dilettanti» (‘‘Ξέλεηνλ’’) θαη 

απνθάζηζαλ λα επηζθεθηνχλ 

ηελ Αίγηλα κε ζθνπφ λα 

βξνπλ θαη λα νηθεηνπνηεζνχλ 

ηνπο αλεθηίκεηνπο 

ζεζαπξνχο γηα ηνπο νπνίνπο 

είραλ δηαβάζεη ζηα βηβιία θαη, 

θαζψο θάλεθε, ήηαλ πνιχ 

θαιά πιεξνθνξεκέλνη. 
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Οη ππνγξαθέο ησλ 

κειώλ ηεο 

αξραηνινγηθήο 

εηαηξείαο Dilettanti

(1811), πνπ αθφκε 

πίζηεπαλ φηη ν 

λαφο ήηαλ 

αθηεξσκέλνο ζηνλ 

Διιάλην Γία

Ήξζαλ ινηπφλ ζηελ Αίγηλα θαη 

έθαλαλ θάπνηεο πξφρεηξεο 

αλαζθαθέο (ην 1811).

Αλ θαη νη πξφθξηηνη ηεο πεξηνρήο 

ηνπο δήηεζαλ λα ζηακαηήζνπλ θαη 

λα κελ «ελνρινύλ» ηνπο αξραίνπο 

ζενχο, γηαηί ε επηρείξεζή ηνπο ζα 

«έθεξλε δπζηπρίεο ζηνλ ηόπν», 

εθείλνη ηνπο «πέηαμαλ»  

πεξηθξνλεηηθά 800 γξόζηα γηα… 

απνδεκίσζε. 

πγρξφλσο θπγάδεςαλ θξπθά ηα 

δεθαεπηά γιππηά από ηα αεηώκαηα 

ηνπ λανύ, πνπ είραλ αλαθαιχςεη 

ζηνλ Πεηξαηά. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε φηη απηά, γηα λα 

απνζπαζηνχλ θαη λα κεηαθεξζνχλ 

«θαθνπνηήζεθαλ». 
46



Απεηθφληζε ησλ αλαζθαθψλ ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ λανχ 

ηεο Αθαίαο (1811). Πξφθεηηαη γηα ζρέδην ηνπ W. Turner κε βάζε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ C. R. Cockerell (ραιπβδνγξαθία ηνπ 1860).
47

Έηζη «νινθιήξσζαλ ην έξγν ηνπο», πεξλψληαο ηα απφ 

ηελ αγγινθξαηνχκελε Εάθπλζν θαη απφ θεη ζηε Μάιηα θαη 

ηελ Ηηαιία, φπνπ θαη ηα έβγαιαλ ζε δεκνπξαζία.
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Σν 1813 βξέζεθαλ ζηα 

ρέξηα ηνπ βαζηιηά 

Λνπδνβίθνπ ηεο 

Βαπαξίαο, παηέξα ηνπ 

πξψηνπ βαζηιηά ηεο 

Διιάδαο Όζσλα.

Ο ίδηνο ην 1816 

μεθίλεζε ηε δεκηνπξγία 

ελφο ππέξνρνπ 

νηθνδνκήκαηνο, γηα λα 

ζηεγάζεη ηε ζπιινγή 

αξραηνηήησλ ηνπ κε 

ειιεληθά θαη ξσκατθά 

γιππηά. Απηφ ην 

νηθνδφκεκα ήηαλ ε

πεξίθεκε Γιππηνζήθε 

ηνπ Μνλάρνπ.Λνπδνβίθνο Α’ ηεο Βαπαξίαο 

(1786-1868), πνξηξέην ηνπ 

Εόδεθ ηίιεξ (1825)



W. von Kaulbach (ηκήκα λσπνγξαθίαο ζηε Γιππηνζήθε ηνπ  

Μνλάρνπ):  Ο Λνπδνβίθνο ν Α΄ (1768 – 1868) ηεο Βαπαξίαο 

ζπγθεληξώλεη αξραία αληηθείκελα. ηε δεμηά πιεπξά εηθνλίδεηαη ν 

Hallerstein πνπ πξνζθέξεη έλαλ ειιεληθό ακθνξέα θαη αξηζηεξά ν 

Stackelberg πνπ πξνζθέξεη ηα αξρατθά γιππηά ηεο Αθαίαο
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Έηζη ηα αξραία ηεο Αίγηλαο θαηέιεμαλ ζηε Γιππηνζήθε ηνπ 

Μνλάρνπ ζηελ νπνία εθηίζεληαη θαη ζήκεξα, ρσξίο λα 

δηαθαίλεηαη θακηά πξννπηηθή επηζηξνθήο ηνπο ζηε ρψξα πνπ 

ηα δεκηνχξγεζε. Ζ Αζελά, ν Σνμόηεο, ν Πνιεκηζηήο πνπ 

ςπρνξξαγεί θαη πνιιά άιια παξακέλνπλ εθεί, ελψ, θάπνηα 

ιίγα πνπ γιίησζαλ απφ ηε… ιεζηξηθή καλία ησλ Δπξσπαίσλ 

αξραηνζήξσλ, βξίζθνληαη ζην Δζληθό Αξραηνινγηθό Μνπζείν. 

Αο ηα δνχκε ινηπφλ.
50

Ζ Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ



Ζ ζεά Αζελά απφ ην 

δπηηθφ αέησκα ηνπ 

λανχ ηεο Αθαίαο, ην 

νπνίν ρξνλνινγείηαη 

κεηαμχ 500 – 490 π.Χ.

(Γιππηνζήθε ηνπ 

Μνλάρνπ). 

ηε δηπιαλή εηθφλα 

βιέπνπκε ρξσκαηηζηό 

εθκαγείν ηνπ ίδηνπ 

αγάικαηνο, πνπ ην 

αλαπαξηζηά έηζη φπσο 

πηζηεχεηαη φηη ήηαλ 

ζηελ αξραηφηεηα (απφ 

έθζεζε ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Αζελψλ, 2007). 
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Σν πξόζσπν ηεο ζεάο Αζελάο κε ην αξρατθό κεηδίακα

απφ ην άγαικα ηεο πξνεγνχκελεο δηαθάλεηαο θαη 

δίπια ε ρξσκαηηζηή αλαπαξάζηαζή ηνπ

52



Πιεγσκέλνο πνιεκηζηήο απφ ην δπηηθφ αέησκα 

ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο πνπ ρξνλνινγείηαη γχξσ 

ζην 500 π.Χ. (Γιππηνζήθε Μνλάρνπ)
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Πιεγσκέλνο πνιεκηζηήο:

εζηίαζε ζην πξφζσπν
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Σνμόηεο απφ ην 

δπηηθφ αέησκα ηνπ 

λανχ, ην νπνίν 

ρξνλνινγείηαη 

κεηαμχ ηνπ 500 – 490 

π.Χ. (Γιππηνζήθε 

ηνπ Μνλάρνπ)
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Πνιεκηζηήο κε αζπίδα απφ ην δπηηθφ αέησκα ηνπ λανχ 

(Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ)
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Κεθαιή πνιεκηζηή θαη θεθαιή Αζελάο απφ ην 

δπηηθφ αέησκα (Γιππηνζήθε Μνλάρνπ)
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Κνξκφο θφξεο

απφ ην 

αθξσηήξην ηνπ 

δπηηθνχ 

αεηψκαηνο ηνπ 

λανχ (γχξσ ζην

500 π.Χ.)
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Άγαικα ελόο πνιεκηζηή πνπ ςπρνξξαγεί απφ ην 

αλαηνιηθφ αέησκα ηνπ λανχ ην νπνίν ρξνλνινγείηαη 

κεηαμχ ηνπ 500 – 490 π.Χ. (Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ)
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Σν πξφζσπν ηνπ  πνιεκηζηή πνπ ςπρνξξαγεί
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Ο Ζξαθιήο ηνμεύσλ

απφ ην β΄ αλαηνιηθφ 

αέησκα ην νπνίν 

ρξνλνινγείηαη κεηαμχ 

ηνπ 490 – 480 π.Χ. 

(Γιππηνζήθε ηνπ 

Μνλάρνπ).



Ζ θεθαιή ηνπ 

πξνεγνύκελνπ

αγάικαηνο απφ 

θνληά. 
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Γεληθή άπνςε ησλ γιππηώλ από ηα αεηώκαηα ηνπ λανύ ηεο Αθαίαο 

πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ
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Δληππσζηαθή 

θνκςή κνξθή απφ 

αθξσηήξην 

(θφζκεκα 

αεηψκαηνο) ηνπ 

λανχ (Γιππηνζήθε 

ηνπ Μνλάρνπ) 
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Κεθαιή θίγγαο απφ 

ηνλ λαφ (Γιππηνζήθε 

ηνπ Μνλάρνπ)

Οη θίγγεο ήηαλ 

πνιχ 

ζπλεζηζκέλα 

γιππηά ζηελ 

αξραία Αίγηλα
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Αλάγιπθν ηνπ λανύ πνπ παξνπζηάδεη πνιεκηζηή πνπ ςπρνξξαγεί

(Γιππηνζήθε Μνλάρνπ)
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Σειηθά κηα επηγξαθή, πνπ 

απνθάιπςε ε αξραηνινγηθή 

ζθαπάλε ηνπ Γεξκαλνχ 

αξραηνιφγνπ Furtwangler κφιηο 

ην 1901, έδεημε φηη ν Ναφο είρε 

ηδξπζεί πξνο ηηκή ηεο 

θξεηνκπθελατθήο ζεόηεηαο 

Αθαίαο (=αόξαηεο – άθαληεο). Ζ 

Αθαία δειαδή ηαπηίδεηαη κε ηε 

κηλσηθή ζεφηεηα Βξηηόκαξηε, 

πνπ ήηαλ θίιε ηεο ζεάο ηνπ 

θπλεγηνχ Αξηέκηδνο. 

Πάλησο ππάξρεη θαη ε άπνςε 

φηη νη Αηγηλήηεο ίζσο 

ζπγρώλεςαλ ηε ιαηξεία Αθαίαο 

θαη Αζελάο ζηνλ ίδην ρώξν, εμ νπ 

θαη ε θεληξηθή ζέζε πνπ θαηέρεη 

ζηα αεηψκαηα ε ζεά ηεο ζνθίαο. 

Ο ζπνπδαίνο Γεξκαλφο 

αξραηνιφγνο Furtwangler
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Ο  Furtwangler ζηα 1901 αλέζθαςε ην ηεξφ θαη αλαθάιπςε 

κηα θνκκαηηαζκέλε ελεπίγξαθε πιάθα κε γξάκκαηα ηεο 

αξρατθήο επνρήο:

Όηαλ ηεξέαο ήηαλ ν Κιενίηαο ζεκειηψζεθε ν νίθνο ηεο 

Αθαίαο, θαηαζθεπάζηεθε ν βσκφο θαη ην ρξπζειεθάληηλν 

άγαικα θαη πεξηηνηρίζηεθε ν πεξίβνινο.  
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Ο λαφο ηεο Αθαίαο ζρεδηαζκέλνο απφ ηνλ Furtwangler (1901)
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ηηο αλαζθαθέο ηνπ 1901 βξέζεθαλ ζηε ζπειηά ηεο Βξηηνκάξηηδνο 

πήιηλα εηδψιηα δψσλ θαη γπλαηθψλ πνπ ζειάδνπλ ηα κσξά ηνπο 

ζηνηρείν πνπ παξαπέκπεη ζε ιαηξεία ζεάο ηεο γνληκόηεηαο.



Κεθαιέο πνιεκηζηώλ απφ ην αξρηθφ αλαηνιηθφ αέησκα 

ηνπ λανχ πνπ απνθαιχθηεθαλ ζηελ αλαζθαθή ηνπ 1901 

(Αζήλα, Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν)
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Γεμηά αγαικάηην 

θφξεο απφ ηελ Αθαία. 

Υξνλνινγείηαη γχξσ 

ζην 550 π.Χ.. (Αζήλα, 

Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν)
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Ο κνλαδηθφο Κνχξνο

απφ ηελ Αίγηλα είλαη 

απηφο πνπ βιέπνπκε 

αξηζηεξά θαη 

πξνέξρεηαη απφ ην ηεξφ 

ηεο Αθαίαο. 

Υξνλνινγείηαη γχξσ 

ζην 560 π.Χ..

(Πεηξαηάο, Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν)



Παιηφ ελππφγξαθν 

ζρέδην κε κνιχβη ζε 

κπινθ

Ζ θζνξά ηνπ ρξφλνπ 

θαίλεηαη λα είλαη 

ακείιηθηε αιιά θαη ε 

κεγαινπξέπεηα θαη 

γνεηεία ησλ δσξηθψλ 

θηφλσλ αλππέξβιεηε!
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Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

επηζθέθηεθε ην λαφ 

ηεο Αθαίαο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1927 

ηελ επνρή πνπ 

ηειείσλε ηελ 

«Οδχζ(ζ)εηά» ηνπ 

(ξαςσδίεο Ζ – Χ) 

(θψην αξρείν Δι. 

Καδαληδάθε)

Έλαο ζπνπδαίνο 

Έιιελαο 

ζπγγξαθέαο ζηνλ 

Ναφ ηεο Αθαίαο 
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Οη Γεξκαλνί ζηνλ λαό ηεο Αθαίαο
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Ο «Μπαλάο» 

αθξνβαηεί πάλσ ζε 

θίνλα ηνπ λανύ ηεο 

Αθαίαο ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’50



Παιαηά 

αζπξόκαπξε 

θαξηπνζηάι κε 

ην λαφ ηεο 

Αθαίαο (γχξσ 

ζηα 1970)

Μηα δεχηεξε πεξίνδνο αλαζθαθψλ μεθίλεζε απφ ηνλ 

επίζεο Γεξκαλφ αξραηνιφγν Dieter Ohly θαη δηήξθεζε απφ 

ην 1966 -1979 κε επηθεθαιήο ηνλ ίδην θαη κέρξη ην 1988 απφ 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Γπζηπρψο ζηε δηθή κνπ βηβιηνγξαθία 

δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα επξήκαηα ή 

επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.
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ΝΔΔ ΔΗΚΟΝΔ ΣΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΤ ΝΑΟΤ

Ο ΝΑΟ ΣΖ ΑΦΑΗΑ ΖΜΔΡΑ
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Μηα… αξραία πχιε 

πνπ καο επηηξέπεη λα  

κπαίλνπκε θαη λα 

βγαίλνπκε απφ ην 

παξφλ ζην παξειζφλ 

θαη ην αληίζηξνθν.
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Ληηέο, απιέο, απζηεξέο, 

βαξηέο θνιψλεο.

Με κηα ιέμε: ΓΧΡΗΚΔ
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Έλσζε ηνπ αλζξώπνπ 

κε ηνλ Θεό

Αλζξψπηλε 

δεκηνπξγία θαη 

γαιάδηνο, άπηαζηνο, 

κπζηεξηψδεο νπξαλφο
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (1)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (2)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (3)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο 

ζήκεξα (4)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (5)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (6)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο 

ζήκεξα (7)

88



Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (8)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (9)

90



Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (10)
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Ο λαφο ηε Αθαίαο ζήκεξα (11)
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Σξαγηθή εηξσλεία, θαηά ηε γλψκε κνπ, απνηειεί ε 

δεκηνπξγία Μνπζείνπ ζηνλ ρψξν ηνπ λανχ ηεο Αθαίαο 

απφ ηνπο Γεξκαλνχο (δσξεά ηνπ ηδξχκαηνο Φξεηδεξίθνπ

Σίζελ, 1968) ην νπνίν ζηεγάδεη θπξίσο… εθκαγεία ησλ 

αγαικάησλ, αθνχ ηα απζεληηθά ηα θαηέρνπλ νη ίδηνη θαη 

εθηίζεληαη, ρσξίο αηδψ, ζηε Γιππηνζήθε ηνπ Μνλάρνπ.

Καη θάηη άιιν: ην αξραηνινγηθφ κνπζείν ηεο Αίγηλαο 

ππάξρεη κηα πξνζήθε κε κηθξά ζξαχζκαηα απφ ηα 

αεηψκαηα ηεο Αθαίαο, γηα λα ζπκίδεη ζε καο ηνπο 

λεφηεξνπο ην κέγεζνο ηεο βαξβαξφηεηαο θαη λα καο 

θάλεη λα αηζζαλφκαζηε θησρφηεξνη.

ΑΦΑΗΑ
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Καη θιείλσ κε ηελ επρή 

λα κελ μαλαγπξίζεη πνηέ 

πηα ε ρψξα καο ζε 

επνρέο πνπ λα γίλεη θαη 

πάιη έξκαην ζηα ρέξηα 

ησλ «πνιηηηζκέλσλ ή φρη» 

ιεζηψλ νπνηαζδήπνηε 

εζληθφηεηαο θαη ηδηφηεηαο. 

Κη απηφ, γηα λα 

ραηξφκαζηε εκείο, ηα 

παηδηά καο αιιά θαη νη 

μέλνη επηζθέπηεο ηα 

κλεκεία ελφο αξραίνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ ηφζν 

ζπνπδαία πξάγκαηα 

θιεξνδφηεζε ζηελ

αλζξσπφηεηα.
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