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Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2019, στον 
αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της ∆ήλου, ο 
µη κερδοσκοπικός οργανισµός ΝΕΟΝ, που 
ιδρύθηκε από τον ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, και η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων παρουσιάζουν 
µία ανεπανάληπτη έκθεση σύγχρονης γλυπτικής 
τέχνης του βρετανού καλλιτέχνη Antony Gormley.

O Gormley (γενν. το 1950) είναι ένας από τους πιο 
διάσηµους καλλιτέχνες των καιρών µας. Τα 
τελευταία 40 χρόνια, τα γλυπτά του και οι 
εγκαταστάσεις του αµφισβητούν την αντίληψή µας 
για τον χώρο και το ανθρώπινο σώµα. 

Ως φοιτητής του κολλεγίου Trinity του 
Πανεπιστηµίου του Κέιµπριτζ, ο Gormley 
σπούδασε αρχαιολογία, ανθρωπολογία και ιστορία 
της τέχνης, που τον εφοδίασαν µε µια βαθιά 
κατανόηση των ανθρώπινων πολιτισµών και της 
προέλευσής τους. Αυτά τα ενδιαφέροντα τον 
ώθησαν να φύγει από την Αγγλία το 1971 και να 
ξεκινήσει ένα µετασχηµατιστικό ταξίδι: 
διασχίζοντας µε ωτοστόπ την Ευρώπη, πέρασε  
στην Τουρκία, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν, το 
Αφγανιστάν και το Πακιστάν, φτάνοντας στην Ινδία, 
όπου έζησε για δύο χρόνια, µελετώντας 
Βουδιστικό διαλογισµό. Επέστρεψε στο Λονδίνο 
τον Απρίλιο του 1974, γνωρίζοντας ότι θα 
αφιέρωνε τη ζωή του στην τέχνη. Αυτή η πρώιµη 
εκστρατεία του άσκησε καθοριστική επιρροή στη 
γλυπτική του, που εστιάζει στο σώµα, τη θέση του 
στον χώρο και τη σύνδεση µε τα στοιχεία της 
φύσης και τον χρόνο.
 
«Αντιµετωπίζω το σώµα ως έναν χώρο που 
ενθαρρύνει την ενσυναίσθητη ενασχόληση µε αυτό 
που βρίσκεται πίσω από την εµφάνιση: µε την 
αίσθηση».

Με αυτή την εγκατάσταση στη ∆ήλο, ο Gormley 
επανεποικίζει το νησί µε «σωµατοµορφές» από 
σίδηρο, αποκαθιστώντας την ανθρώπινη παρουσία 
και δηµιουργώντας ένα ταξίδι από πιθανές 
συναντήσεις. Έχει εγκαταστήσει 29 γλυπτά 
κατασκευασµένα στη διάρκεια των τελευταίων 
είκοσι χρόνων -µεταξύ των οποίων πέντε νέα 
έργα που ανατέθηκαν ειδικά για την περίσταση- 
τόσο στην περιφέρεια όσο και ενσωµατωµένα 
ανάµεσα στους αρχαιολογικούς χώρους της 
∆ήλου.

Τα έργα ζωντανεύουν τα γεωλογικά και 
αρχαιολογικά χαρακτηριστικά του νησιού: ένας 
βράχος από γρανίτη στη µέση του νησιωτικού 
συµπλέγµατος των Κυκλάδων στο Αιγαίο, µε 
µήκος µόνο πέντε χιλιόµετρα και πλάτος ενάµισι, 
που διαθέτει ένα παρελθόν γεµάτο µύθους, 
τελετές, θρησκείες, πολιτική, πολυπολιτισµικότητα 
και εµπόριο. Οι αλληλοδιαπλεκόµενες και 
αντιφατικές ταυτότητες του νησιού ως ιερού 
τόπου αλλά και πόλης εµπορίου, σε συνδυασµό µε 

την τοπογραφία και τη γεωγραφική του θέση, το 
κατέστησαν µία µοναδική και κοσµοπολίτικη 
ελληνιστική πόλη.

Η µυθολογία µας λέει ότι το πρώτο όνοµα της 
νήσου ήταν «Άδηλος», που σηµαίνει µη ορατή – 
ένας βράχος που επιπλέει στη θάλασσα δίχως 
συγκεκριµένη θέση. Έγινε «∆ήλος», η ορατή, όταν 
ο ∆ίας φρόντισε η Λητώ, η θνητή του ερωµένη, να 
βρει εκεί καταφύγιο και ασφάλεια  από την οργή 
της συζύγου του, της θεάς Ήρας. Όταν η Λητώ 
γέννησε τους διδύµους Απόλλωνα, τον θεό του 
φωτός, και Αρτέµιδα, τη θεά του κυνηγιού, το 
πεπρωµένο και η µελλοντική ευηµερία του νησιού 
διασφαλίστηκαν. Αυτή η µοναδική ιστορία έχει 
αποτυπωθεί στην αρχιτεκτονική, τα ιερά και τις 
κατοικίες της ∆ήλου, όπως και στις τελετές που 
δόξαζαν τους θεούς και προστάτευαν το νησί. 
Αργότερα, χτίστηκαν εδώ τα ιερά ξένων θεοτήτων, 
ανάµεσα τους του Σεράπιδος και της Ίσιδας. 

Ιστορικές αφηγήσεις καταγράφουν πως οι 
άνθρωποι εποίκισαν τη ∆ήλο στο ψηλότερο 
σηµείο του νησιού, το όρος Κύνθος, µεταξύ 
2500-2000 π.Χ. και παρέµειναν στη διάρκεια της 
αρχαίας και κλασικής εποχής µέχρι το 69 π.Χ. όταν 
η πλειοψηφία των κατοίκων εγκατέλειψαν  τη 
∆ήλο καθώς είχε πάψει πλέον να αποτελεί ένα 
ζωτικής σηµασίας εµπορικό λιµάνι στις θαλάσσιες 
οδούς της Μεσογείου. Σήµερα, µε την εξαίρεση 
των αρχαιολόγων που προστατεύουν το νησί και 
αυτών που διεξάγουν επιστηµονικές έρευνες, η 
∆ήλος είναι ακατοίκητη. Τα ερείπιά της, όπως αυτά 
της Ποµπηίας, συνήθως στέκουν άδεια από 
ανθρώπινη παρουσία. 

Ο Gormley επανερµηνεύει εκ βάθρων τη 
λειτουργία και τον σκοπό της γλυπτικής, 
µετασχηµατίζοντας τα παραδοσιακά αγάλµατα και 
τα τοτέµ του αρχαίου κόσµου που κάποτε 
κοσµούσαν τις δηµόσιες πλατείες, τους ναούς και 
τις ιδιωτικές κατοικίες σε χώρους ενσυναίσθησης 
και προβολής της φαντασίας. Η πρώτη σύνδεση 
ανάµεσα στους επισκέπτες και τα έργα 
δηµιουργείται πριν ακόµα οι πρώτοι πατήσουν το 
πόδι τους στη ∆ήλο. Καθώς πλησιάζουν την τραχιά 
βορειοδυτική ακτή, βλέπουν µια µοναχική 
φιγούρα (από τη σειρά του Gormley Another Time, 
1999-2013), να στέκεται φρουρός σε ένα 
βραχώδες ακρωτήριο στην άκρη του νερού. ∆υο 
ακόµα έργα από την ίδια σειρά -που επίσης 
ατενίζουν τον µακρινό ορίζοντα- δεσπόζουν στην 
κορυφή Πλάκες και στο όρος Κύνθος, και άλλο 
ένα παρόµοιο έργο στέκεται στα νερά του 
λιµανιού. Άλλα γλυπτά ενσωµατώνονται σε 
αρχαιολογικούς χώρους σε όλο το νησί, από το 
Στάδιο µέχρι τη συνοικία του Θεάτρου και από τα 
εµπορικά καταστήµατα µέχρι την τοποθεσία όπου 
βρίσκεται το Μουσείο.

Ο Gormley έχει µελετήσει τους ναούς και τα ιερά 
άβατα, τον ορίζοντα και την τοπογραφία που έχουν 
δηµιουργήσει ο άνεµος και το αλάτι. Τα γλυπτά 
του, που λαµβάνουν νατουραλιστικές, κυβοειδείς 
και πιο αφηρηµένες µορφές, είτε στέκονται όρθια 
ή ξαπλώνουν στο έδαφος, εκτεθειµένα στα 
στοιχεία της φύσης. Αλληλεπιδρώντας µε την 
τοπογραφία του νησιού, τα έργα εµφανίζονται και 

Η ΕΚΘΕΣΗ SIGHT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, 
ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00 - 20:00
Το ωράριο της έκθεσης υπόκειται σε αλλαγές.
Το νησί της ∆ήλου είναι προσβάσιµο κυρίως από 
τη Μύκονο, όπως και από την Πάρο και Νάξο.

Η είσοδος στην έκθεση δεν επιβαρύνεται 
από επιπλέον αντίτιµο.

εξαφανίζονται. Ενεργοποιούν τον στοιχειακό 
χαρακτήρα του νησιού και της ανθρώπινης 
ιστορίας του, καθιερώνοντας µια σύνδεση µε τη 
συλλογική µας µνήµη. Ο καλλιτέχνης εµπλέκει µε 
σεβασµό το κοινό σε µια εµπειρία που δεν έχει 
στόχο να λειτουργήσει αντιθετικά προς τον χώρο 
ή την ιστορία του, αλλά περισσότερο να 
καθιερώσει µία σωµατική και πνευµατική 
σύνδεση µε τη συλλογική µας µνήµη.

Ο Gormley προτείνει µία ριζοσπαστική 
ανοιχτότητα: 

«Η τέχνη έχει να κάνει µε την επανεπικύρωση της 
προσωπικής µας εµπειρίας στον παρόντα χρόνο».
 
Οι επισκέπτες της ∆ήλου προσκαλούνται να 
συνδεθούν µε τον χρόνο, τον χώρο και τη φύση, 
που αναπόφευκτα µας συνδέουν µε το κοινό µας  
µέλλον. Ο Gormley στη ∆ήλο µας υπενθυµίζει την 
κεντρική σηµασία της τέχνης στο ανθρώπινο 
αφήγηµα. 

Ελίνα Κουντούρη 
∆ιευθύντρια, ΝΕΟΝ

SIGHT OF DELOS
Μυθικός γενέθλιος τόπος του Απόλλωνα και της 
Άρτεµης, η ∆ήλος φέρει ένα, δυσανάλογο µε το 
µέγεθός της, ιστορικό φορτίο. Κατοικηµένη ήδη 
από την πρωτοκυκλαδική 3η χιλιετία π.Χ., 
φιλοξενεί ένα από σηµαντικότερα ιερά του 
αρχαίου ελληνικού κόσµου, εναγκαλίζεται 
θανάσιµα την κλασική Αθήνα και 
µεταµορφώνεται σε πλούσιο εµπορικό και 
αστικό κέντρο της ελληνιστικής οικουµένης, πριν 
σβήσει οριστικά στον πρώιµο Μεσαίωνα, για να 
αποκαλυφθεί εκ νέου όταν η ευρωπαϊκή 
Νεωτερικότητα και το νεοελληνικό κράτος 
πλάθουν το παρελθόν τους µε τα ευρήµατα των 
µεγάλων ανασκαφών του 19ου αιώνα.
 
Ο αναπεπταµένος ερειπιώνας µέσα στο αλώβητο 
φυσικό κάλλος του κυκλαδικού τοπίου της 
ακατοίκητης ∆ήλου προσφέρει στον επισκέπτη 
τη µοναδική εµπειρία ενός ταξιδιού στον χρόνο. 
Αυτή όµως δεν µπορεί να περιορίζεται 
υποχρεωτικά στην ακαδηµαϊκή ανάγνωση του 
ιστορικού φορτίου του νησιού. Σε µια εποχή που 
το παρελθόν δεν διαβάζεται µονοσήµαντα, και η 
οικείωση του χθες, µε την εγγραφή του στην 
προσωπική µνήµη, διέρχεται µέσα από την 
προσωπική -οιονεί αδιαµεσολάβητη- εµπειρία, 
προτρέπουµε τον επισκέπτη να ανακαλύψει τη 
δική του διαδροµή, να συνδεθεί ατοµικά µε τον 
χώρο, να αποκοµίσει το προσωπικό του βίωµα, 
ιστορικό, αισθητικό, περιβαλλοντικό ή ακόµη και 
συναισθηµατικό. Ωστόσο, οι νέες αναγνώσεις του 
παρελθόντος προϋποθέτουν νέες, ισχυρές 
συνάψεις µε το παρόν. 

Μια τέτοια σύναψη είναι η εικαστική 
εγκατάσταση SIGHT του Antony Gormley. Ο 
καλλιτέχνης που εξερευνά διαρκώς τη σχέση του 

ανθρώπινου σώµατος µε το περιβάλλον, εγκαθιστά 
τα ανθρωπόµορφα µεταλλικά γλυπτά του στη ∆ήλο 
ανασηµαίνοντας τον χώρο και προσφέροντας νέα 
αισθητηριακά ερεθίσµατα στον επισκέπτη. Είτε ως 
σκιές ανθρώπων που στοίχειωσαν το, άλλοτε 
πολύβουο, ιστορικό λιµάνι, είτε ως σκοτεινές 
υποµνήσεις των αρχαίων αγαλµάτων που στόλιζαν 
τα δηλιανά σπίτια και ιερά, τα γλυπτά του Gormley 
συγκειµενίζονται αρµονικά µε τις αρχαιότητες για να 
απορροφηθούν, οργανικά σχεδόν, από το αρχαίο 
τοπίο. 

Η απόλαυση της περιήγησης µέσα στην δηλιακή 
ανασύνθεση προσφέρεται ιδανικά για αναστοχασµό 
των ταυτοτικών, γνωσιακών και αισθητικών 
δεσµών µας µε το παρελθόν. 

∆ρ. ∆ηµήτρης Αθανασούλης
Έφορος Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

ANTONY GORMLEY

Γεννηµένος στο Λονδίνο το 1950, ο Antony Gormley 
έχει πραγµατοποιήσει µια σειρά από ατοµικές 
εκθέσεις σε χώρους όπως η γκαλερί Uffizi, 
Φλωρεντία (2019), το Philadelphia Museum of Art, 
Φιλαδέλφεια (2019), η Kettle’s Yard, Κέιµπριτζ 
(2018), το Long Museum, Σαγκάη (2017) η National 
Portrait Gallery, Λονδίνο (2016), η Forte di 
Belvedere, Φλωρεντία (2015), η Zentrum Paul Klee, 
Βέρνη (2014), το Centro Cultural Banco do Brasil 
(2012), το Deichtorhallen, Αµβούργο (2011), το 
State Hermitage Museum, Αγία Πετρούπολη 
(2011), η Kunsthaus Bregenz, Μπρέγκεντζ (2010), η 
Hayward Gallery, Λονδίνο (2007), το Kunsthalle zu 
Kiel, Κίελο (1993), το Malmö Konsthall, Μάλµε 
(1993) και το Louisiana Museum of Modern Art, 
Κοπεγχάγη (1989). Μία µεγάλη ατοµική έκθεση του 
έργου του θα παρουσιαστεί στη Βασιλική Ακαδηµία 
Καλών Τεχνών (Royal Academy of Arts) στο 
Λονδίνο τον Σεπτέµβριο του 2019. Στα έργα 
δηµόσιου χώρου του Antony Gormley που 
βρίσκονται σε µόνιµη έκθεση περιλαµβάνονται τα 
Angel of the North (Γκέιτσχεντ, Αγγλία), Another 
Place (Κρόσµπι Μπιτς, Αγγλία), Exposure 
(Λέλισταντ, Ολλανδία) Chord (MIT – Massachusetts 
Institute of Technology, Κέιµπριτζ, Μασαχουσσέτη, 
ΗΠΑ). Έχει επίσης συµµετάσχει σε µεγάλες 
οµαδικές εκθέσεις όπως στη Μπιενάλε της Βενετίας 
και την Documenta 8, Κάσελ, Γερµανία. Ο Gormley 
κέρδισε το βραβείο Turner το 1994 και είναι µέλος 
της Βασιλικής Ακαδηµίας Καλών Τεχνών από το 
2003. Χρίστηκε Officer of the British Empire το 1997 
και Ιππότης το 2014. 

NEON
Ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Οργανισµός κοινής 
ωφέλειας ΝΕΟΝ ιδρύθηκε το 2013 από το συλλέκτη 
και επιχειρηµατία ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο. Ο ΝΕΟΝ 
φιλοδοξεί να φέρει το σύγχρονο πολιτισµό κοντά 
στο σύγχρονο πολίτη, αναδεικνύοντας τη 
δυνατότητα της καλλιτεχνικής δηµιουργίας να 
αφυπνίσει, να συγκινήσει, να παρακινήσει. 
Συγχρόνως, επιδιώκει να συµβάλει στην ευρύτερη 

προσπάθεια αναβάθµισης της πόλης και της 
καθηµερινότητας του πολίτη. Να συµβάλει στην 
αποκατάσταση της σχέσης του πολίτη µε τη 
λειτουργία και τα δρώµενα της πόλης του. Ο ΝΕΟΝ 
δεν περιορίζεται σε ένα µόνον χώρο. Έδρα του είναι 
ολόκληρη η πόλη, το ευρύτερο αστικό περιβάλλον. 
Είναι ένας ζωντανός και ενεργός συνοµιλητής µε την 
κοινωνία, τους θεσµούς και το κοινό.

Ο ΝΕΟΝ υλοποιεί τους στόχους του µέσα από 
εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, εκδηλώσεις και 
συζητήσεις, προγράµµατα χορηγιών και υποτροφιών 
και τη δηµιουργία ενός δικτύου διεθνών 
συνεργασιών και ανταλλαγών. Ο ΝΕΟΝ συµπράττει µε 
θεσµικούς φορείς πολιτισµού και ενισχύει τη 
δραστηριότητα δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων µε 
σκοπό τη διάδοση της σύγχρονης τέχνης. Ο ΝΕΟΝ 
επιδιώκει να αναδείξει τον πολιτισµό ως βασικό 
µοχλό προόδου και ανάπτυξης.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, έχει στην 
ευθύνη της την µνηµειακή κληρονοµιά που έχει 
αποκαλυφθεί ή διασώζεται στο νησιωτικό σύµπλεγµα 
των Κυκλάδων. Αυτές οι µαρτυρίες της ανθρώπινης 
παρουσίας και δηµιουργίας χρονολογούνται από τους 
απώτατους προϊστορικούς χρόνους έως και τη 
σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, το 1830. Το 
ευρύτατο χρονολογικό πλαίσιο συµπεριλαµβάνει 
πλήθος διαφορετικών εκφράσεων της κυκλαδίτικης 
κληρονοµιάς: αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, κάστρα, 
παραδοσιακοί οικισµοί και φυσικά πλήθος 
ευρηµάτων και κειµηλίων, που επιλεκτικά 
παρουσιάζονται στους µουσειακούς χώρους και τις 
συλλογές της Εφορείας.
 
Τα τελευταία χρόνια, η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων έχει ενεργοποιήσει ένα εκτεταµένο σχέδιο 
δράσης για τη διαχείριση του εκτενούς πολιτιστικού 
κεφαλαίου που επιτηρεί. Η προστασία και ενδελεχής 
τεκµηρίωση των αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών και 
ιστορικών δεδοµένων των µνηµείων αποτελεί την 
πρώτη, θεµελιακή ενέργεια αυτού του σχεδιασµού. 
Επιπλέον, έχοντας καταφέρει να προσελκύσει 
σηµαντικές χορηγίες αλλά και να εξασφαλίσει 
πιστώσεις από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, η Εφορεία εργάζεται δυναµικά προς τη 
συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη σηµαντικών 
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων. Ο τρίτος 
σηµαντικός πόλος δράσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων σχετίζεται µε την επικοινωνία, την 
ώσµωση µε την τοπική κοινωνία, την ενεργή 
παρουσία στο παγκόσµιο επιστηµονικό και 
µουσειακό γίγνεσθαι και την ενσωµάτωση νέων 
εκφραστικών τρόπων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εφορεία 
πραγµατοποιεί ένα ουσιαστικό άνοιγµα προς τη 
σύγχρονη τέχνη για να υπογραµµίσει τόσο την 
ανανεωτική δύναµη της φόρµας και της διαχρονικής 
δηµιουργίας όσο και την ανάγκη για τη συνοµιλία του 
«καθιερωµένου» παρελθόντος µε τη σύγχρονη 
καλλιτεχνική έκφραση.
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I. ΚΥΝΘΟΣ
Στον Κύνθο του µύθου, σύµφωνα µε αρχαίους 
συγγραφείς, η Λητώ βρήκε φιλόξενο µέρος για να 
φέρει στο φως τα δίδυµα παιδιά της, τον Απόλλωνα 
και την Άρτεµη. Απ’ τα κέρατα των αιγών που 
κυνηγούσε η αδελφή του στις πλαγιές του βουνού 
ο τετραετής θεός κατασκεύασε τον Κερατώνα, τον 
πανάρχαιο βωµό του Ιερού του. Στη φυσικά οχυρή 
γρανιτική κορυφή του Κύνθου εντοπίζονται και τα 
αρχαιότερα γνωστά ανθρώπινα ίχνη στο νησί, στα 
σπαράγµατα του πρωτοκυκλαδικού οικισµού που 
χρονολογείται από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Αργότερα, 
στους ιστορικούς χρόνους ιδρύθηκε στην ίδια θέση 
ιερό για τον ∆ία Κύνθιο, την Αθηνά Κυνθία και τον 
∆ία Ύψιστο, τα οποία λειτούργησαν για αιώνες. Αν 
κανείς σταθεί σήµερα στην κορυφή του θα 
αντιληφθεί τον λόγο και τον τρόπο που τα νησιά του 
αρχιπελάγους έστησαν γύρω του εκείνο τον 
κυκλικό χορό.  

II. ΝΕΕΣ, ΞΕΝΕΣ ΘΕΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΛΟ
Κατά τους ιστορικούς χρόνους οι Ίωνες του 
Αιγαίου προσέρχονται στο Πανιώνιο Ιερό για να 
λάβουν µέρος στις γιορτές του ελληνικού 
πανθέου, µε έµφαση στη δηλιακή τριάδα, τον 
Απόλλωνα, την Άρτεµη και τη µητέρα τους Λητώ. 
Την Ελληνιστική εποχή, στα χρόνια της ατέλειας 
του λιµανιού, έµποροι από όλες τις γωνιές του 
γνωστού κόσµου συρρέουν στη ∆ήλο και την 
µετατρέπουν στο µεγαλύτερο ίσως κέντρο 
διαµετακοµιστικού εµπορίου στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Μαζί τους φέρνουν, ωστόσο, και την 
ανάγκη για τους δικούς τους θεούς. Στις όχθες του 
Ινωπού, που για τις ανάγκες της αιγυπτιακής 
δοξασίας θεωρήθηκε παραπόταµος του Νείλου, 
παίρνουν θέση τα ιερά της Ίσιδας και του Σάραπη 
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µαζί µε άλλες θεότητες, όπως τις συριακές Άδαδο και 
Ατάγαρτη. Σε άλλες µεριές του ιδρύονται, µεταξύ άλλων, 
ιερά για τον παλαιστινιακό Βαάλ Ζεβούλ, τους ρωµαϊκούς 
Λάρητες καθώς και εβραϊκή συναγωγή. Στην 
κοσµοπολίτικη κοινωνία της ∆ήλου οι λατρείες έρχονται 
κοντά, ανταλλάσσουν χαρακτηριστικά κατατείνοντας στη 
δηµιουργία νέων θεοτήτων, στο πλαίσιο αυτής της 
αυθόρµητης διαδικασίας που οι µελετητές ονοµάζουν 
συγκρητισµό.   
 
III. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Την εποχή που κηρύσσεται η ατέλεια του λιµανιού, στα 
µέσα του 2ου αι. π.Χ., διαµορφώνεται στη ∆ήλο µια 
πολυπολιτισµική κοινωνία εµπόρων που έρχονται από 
την Ηπειρωτική Ελλάδα, το Αιγαίο, την Εγγύς Ανατολή, τη 
Βόρειο Αφρική, την Ιταλική χερσόνησο και τις ακτές του 
Εύξεινου Πόντου. Στις δυο πλευρές του πλακόστρωτου 
δρόµου, που οδηγεί από το αρχαίο λιµάνι προς το Θέατρο 
των 6.500 θέσεων, αναπτύσσεται η παλιότερη συνοικία 
της πόλης. Οι κάτοικοι είναι κυρίως απόγονοι Αθηναίων 
κληρούχων, µιας «αριστοκρατικής» τάξης που επιχειρεί 
να βαδίσει δίπλα στη νέα κοσµοπολίτικη οικονοµική 
ολιγαρχία. Η συνοικία χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη 
ρυµοτοµία, µικρά σε επιφάνεια οικόπεδα και οικίες που 
προσπαθούν να εκµεταλλευτούν όλο τον διαθέσιµο χώρο. 
Πλούσιες και µέτριας αξίας οικίες ανακατασκευάζονται 
στο πέρασµα των αιώνων και διακοσµούνται µε όµορφα 
ψηφιδωτά και γλυπτά. Στην πρόσοψή τους τα µονόχωρα 
καταστήµατα αναζητούν ανάµεσα στους περαστικούς, 
πελάτες για τα προϊόντα του οίκου. 

IV. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ
Ο πολεοδοµικός ιστός της ∆ήλου αναπτύχθηκε 
περιµετρικά του Ιερού, αφήνοντας τη νότια ∆ήλο 
ελεύθερη για αγροτικές καλλιέργειες και τις δύο µεγάλες 
χερσονήσους στα βόρεια για βοσκοτόπια. Οι λίγες 

ανεσκαµµένες οικίες της συνοικίας που βρίσκεται στην 
ανατολική ακτή της ∆ήλου λειτουργούν παράλληλα µε 
τα εργαστήρια των ιδιοκτητών τους, µερικά από τα 
οποία αναγνωρίζονται ως αρωµατοποιεία και βαφεία. 
Ωστόσο, η συνοικία χαρακτηρίζεται από δύο 
τουλάχιστον µεγάλα δηµόσια κτίρια. Το Γυµνάσιο, στο 
οποίο τα παιδιά, έφηβοι και νέοι, υπό την εποπτεία του 
Γυµνασίαρχου και των βοηθών του γυµνάζονται 
συγκροτώντας ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο, 
αντιπροσωπευτικό της κοσµοπολιτικής κοινωνίας της 
ελληνιστικής ∆ήλου. Το αρχαίο Στάδιο, το οποίο 
επικοινωνούσε απευθείας µε το Γυµνάσιο, διαθέτει 
εξέδρα για τους θεατές και ξυστό -µία στεγασµένη 
δροµική γαλαρία για την προπόνηση των αθλητών σε 
περίπτωση κακοκαιρίας- δίνει και τη συµβατική 
ονοµασία της Συνοικίας.

V. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ∆ΗΛΟ
Η ∆ήλος, ένα µικρό νησί µε περιορισµένους ζωτικούς 
χώρους και φυσικούς πόρους, έπρεπε να εισάγει τα 
περισσότερα αγαθά που θα συντηρούσαν τη ζωή των 
κατοίκων και τη δραστηριότητα του Ιερού από τη 
Ρήνεια, τη Μύκονο και άλλα µακρινά µέρη. Από την 
εποχή της Ανεξαρτησίας (314-167 π.Χ.), όταν η ∆ήλος 
γίνεται πρωτεύουσα του Κοινού των Νησιωτών, το 
εµπόριο τονώνεται και ιδρύονται οι πρώτες αγορές. 
Ωστόσο, µε τη θέσπιση της φορολογικής ατέλειας του 
λιµανιού στα 167 π.Χ. η εγκατάσταση νέων εµπόρων και 
η εµπορική δραστηριότητα εκρήγνυνται και το Ιερό 
Λιµάνι δεν επαρκεί πλέον. Στη δυτική κυρίως ακτή της 
∆ήλου διαµορφώνονται νέες εκτεταµένες λιµενικές 
εγκαταστάσεις, που δέχονται περίπου 7.500 αφίξεις 
πλοίων ανά έτος. Στις νέες προβλήτες ιδρύονται 
εµπορικά καταστήµατα. Ο Στράβων παραδίδει για τη 
∆ήλο την πλέον εύγλωττη παροιµία: «έµπορε, έλα στο 
λιµάνι, ξεφόρτωσε, και όλα πουλήθηκαν». Στις νέες 

αγορές και τα καταστήµατα υπολογίζεται ότι διακινούνταν 
750.000 τόνοι εµπορευµάτων ενώ 250.000 σκλάβοι 
άλλαζαν ιδιοκτήτη. 

VI. ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, τους Σκοτεινούς 
Αιώνες που ακολούθησαν την παρακµή του Μυκηναϊκού 
κόσµου, οι κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου 
οργανώνονται πλέον σε πολιτικά σχήµατα, τις 
πόλεις-κράτη. Την ίδια στιγµή ιδρύονται πανελλήνια ιερά 
µε γιορτές που συγκεντρώνουν πιστούς µε τα παλιά 
εθιµικά και ιδεολογικά-θρησκευτικά κριτήρια. Στη ∆ήλο 
ιδρύεται το Ιερό που συγκινεί τους Ίωνες της ανατολικής 
λεκάνης της Μεσογείου. Οι αποστολές των ιωνικών 
πόλεων επρόκειτο να φθάνουν για αιώνες στο Ιερό 
Λιµάνι της ∆ήλου για να συµµετάσχουν στις γιορτές του 
Απόλλωνα, της Άρτεµης και της Λητούς. Οι πολιτικές και 
στρατιωτικές εξελίξεις στο Αιγαίο ορίζουν τη µοίρα του 
νησιού.  Ήδη από τους αρχαϊκούς χρόνους οι Νάξιοι, οι 
Πάριοι, ο Πεισίστρατος, η Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. και των 
ελληνιστικών χρόνων και οι Ρωµαίοι, που φιλοδοξούν να 
επιβληθούν πολιτικά και οικονοµικά στο Αιγαίο, 
αναλαµβάνουν έµµεσα ή άµεσα τον
έλεγχο του πανιώνιου ιερού και 
αναθέτουν ναούς, κτίρια, γλυπτά και 
δώρα στον Απόλλωνα. Κάποτε ο 
έλεγχος του νησιού και του Ιερού είναι 
ακραίος και φτάνει µέχρι την εξορία των 
∆ηλίων κατοίκων. Μόνο την περίοδο της 
µακεδονικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, η 
∆ήλος γνωρίζει την ανεξαρτησία και γίνεται 
πρωτεύουσα του Κοινού των Νησιωτών.

∆ρ. Θεµιστοκλής Βάκουλης
Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων

Ειδική ανάθεση για τη 
συγκεκριμένη τοποθεσία.

Το γλυπτό Rule, που είναι 
εγκατεστημένο στη δυτική πλευρά 
του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Δήλου, είναι στερεωμένο πάνω σε 
πιστό αντίγραφο του αρχαίου 
κιονόκρανου.
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