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Καη αξράο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ παξνπζία ζαο ζηελ απνςηλή καο 

εθδήισζε ζηε θηιόμελε θαη δξνζεξή απιή ηεο Δθνξείαο Αξραηνπσιείσλ θαη 

Ιδησηηθώλ Αξραηνινγηθώλ Σπιινγώλ ζηνπο πξόπνδεο ηνπ καγηθνύ βξάρνπ ηεο 

Αθξόπνιεο.  Η Δθνξεία απηή απνηειεί κηα από ηηο παιαηόηεξεο Υπεξεζίεο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζκνύ θαη έρεη λα επηδείμεη πνιπζρηδέο έξγν ζηνλ 

ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πνιύηηκνπ πνιηηηζηηθνύ καο απνζέκαηνο κε : 

 

 ηελ πξνζηαζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ 

πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πνπ θαηέρνληαη ή δηαθηλνύληαη ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθό 

 κε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αξραηνπσιείσλ θαη ησλ ηδησηηθώλ 

ζπιινγώλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

 κε ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαθίλεζεο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεύγεηαη ε αξραηνθαπειία θαη ην παξάλνκν εκπόξην 

 

Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ πξνζηαζία πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ 

απνηειεί ην πνιύηηκν ζεζαπξνθπιάθην γλώζεσλ θαη θαηαγξαθώλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί ζηελ Δθνξεία θαη πεξηέρεη ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε όισλ ησλ 

αξραίσλ αληηθεηκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηδησηώλ. Η βάζε απηή απνηειεί 

έλα πνιύηηκν επηζηεκνληθό εξγαιείν, θαζώο θαη έλα αμηόπηζην αξσγό γηα ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ. Έρεη όκσο θαη κηα άιιε 

πηπρή: εθείλε ηεο επαθήο θαη ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ηδηώηε πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηε 

δηάζσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζηηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο καο. Η Δθνξεία έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηνλ ηδηώηε, ηνλ ελζαξξύλεη, ηνλ επαηζζεηνπνηεί θαη ηνλ θαζηζηά θνηλσλό 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

Έκπξαθηε απόδεημε ηεο εμαηξεηηθήο ζρέζεο κεηαμύ ηεο Δθνξείαο θαη ησλ 

αξραηνιαηξώλ ζπιιεθηώλ απνηειεί ε απνςηλή εθδήισζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 



ράξε ζηηο επγεληθέο ρνξεγίεο ηνπ Ιδξύκαηνο Παύινπ θαη Αιεμάλδξαο 

Καλειινπνύινπ, αιιά θαη ηεο Alpha Bank.  Τν Ίδξπκα Καλειινπνύινπ, κε ηελ 

παξαρώξεζε ηεο πινπζηόηαηεο ζπιινγήο ηνπ δεύγνπο απηνύ ησλ εππαηξίδσλ ζην 

ειιεληθό θξάηνο θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Καλειινπνύινπ, έξρεηαη λα 

θαηαδείμεη πεξίηξαλα ηε ζεκαζία ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ησλ ηδησηώλ ζηελ 

επηζηήκε θαη ηελ παηξίδα. Τν κνπζείν βξίζθεηαη ιίγα ζθαιηά πην πάλσ από εκάο θαη 

έρεη αλνίμεη θαη πάιη πξόζθαηα ηηο πύιεο γηα ηα πνιύηηκα θαη μερσξηζηά ηνπ εθζέκαηα 

ζην επξύ θνηλό. Αμίδεη λα ην επηζθεθηεί θαλείο, λα πεξηεγεζεί, λα γλσξίζεη θαη λα 

ζαπκάζεη. Η πινπζηόηαηε, επίζεο, αξραηνινγηθή ζπιινγή, θπξίσο λνκηζκαηηθή,  ηεο 

Alpha Bank, απνηειεί κηα επηπιένλ απόδεημε ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο ησλ 

ηξαπεδηθώλ νξγαληζκώλ ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρώξαο, δεδνκέλνπ όηη ηίζεηαη ζηε 

γλώζε θαη ην όθεινο ηνπ θνηλνύ.  

 

Ιζρπξόο αξσγόο καο ζηάζεθε θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, όρη κόλν κε ηελ πινύζηα ζε 

πιηθνηερληθό εμνπιηζκό ππνζηήξημε πνπ ιάβακε από ηελ Τερλόπνιε θαη ηνλ 

Πνιηηηζκηθό Οξγαληζκό ηνπ Γήκνπ ηεο Αζήλαο, αιιά θπξίσο κε ην δεζηό αγθάιηαζκα 

απηήο ηεο εθδήισζεο.  

 

Η δηνξγάλσζε απηή ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ ειιεληθνύ ICOMOS, ην νπνίν έρεη 

εζηηάζεη ηδηαίηεξα ην επηζηεκνληθό ηνπ ελδηαθέξνλ ζηηο πνιηηηζηηθέο δηαδξνκέο, νη 

νπνίεο απνηεινύλ κηα λέα θαηεγνξία θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη πνιηηηζηηθνύ 

αγαζνύ θαη ρξήδνπλ εηδηθήο κειέηεο, πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο. 

 

Η γξαθηθή απιή καο πνπ ζα πιεκκπξίζεη ζε ιίγν από ηελ πδάηηλε κνπζηθή καγεία 

ησλ ήρσλ ηεο ύδξαπιηο, θηινμέλεζε ζε παιαηόηεξν ρξόλν κηα ελδηαθέξνπζα 

εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηελ ηαηλία – ζηαζκό ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ 

αείκλεζηνπ Μηράιε Καθνγηάλλε «Σηέιια», ε νπνία γπξίζηεθε ζην  θηήξην πνπ 

ζηεγάδεη ηελ Δθνξεία καο θαη πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθό δείγκα ιατθήο 

αξρηηεθηνληθήο.  

 

Ο ρώξνο καο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία ηνπ λεξνύ. Άιισζηε, ιίγν πην θάησ, 

ζηελ πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ αθνύεη θαλείο θαη ζήκεξα ηε ξνή ηνπ Ηξηδαλνύ. Γελ 

είλαη ηπραίν πνπ ζηε γεηηνληά καο βξίζθεηαη ην  ρακάκ ηνπ Ακπίλη εθέληε θαη πην 

ςειά, ζηε βόξεηα θιηηύ ηνπ ιόθνπ ηεο Αθξνπόιεσο ε κπθελατθή θξήλε πνπ εθνδίαδε 

κε πόζηκν λεξό ηε κπθελατθή αθξόπνιε. Γελ πξέπεη λα ιεζκνλνύκε βέβαηα θαη ηηο 

ππέξνρεο  γιππηέο κνξθέο ηνπ Κεθηζνύ θαη ηνπ Ιιηζνύ, ησλ δπν πνηακώλ ηεο 

Αηηηθήο, πνπ έδηλαλ δσή ζηελ άλπδξε Αηηηθή θαη  απεηθνλίδνληαη ζην δπηηθό αέησκα 



ηνπ Παξζελώλα. Απηό ην πινύζην πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ απνηειεί αληηθείκελν 

κέξηκλαο θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ηελ πνιύηηκε ππνζηήξημή ηνπ νπνίνπ είρακε γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνύζαο εθδήισζεο.  

 

Η θηλεηήξηνο δύλακε πνπ καο έθεξε εδώ απόςε, όπσο πξνθύπηεη θαη από ηνλ ηίηιν 

ηεο εθδήισζεο καο  είλαη  ην λεξό, ε πεγή ηεο δσήο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνύ. Γίπια ζηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα θαη ηηο πεγέο ηδξύζεθαλ νη πξώηνη 

πνιηηηζκνί. Τν δσνγόλν πγξό ζηνηρείν έθαλε εύθαξπε ηε γε, θηιόμελν ηνλ ηόπν. Έηζη 

γελλήζεθαλ νη πξώηνη νηθηζκνί πνπ εμειίρζεθαλ ζε πόιεηο θαη άλζηζε ν πνιηηηζκόο. Ο 

αλζξώπηλνο λνπο κπήθε ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνπνίεζεο θαη ηηζάζεπζεο ηεο 

πδάηηλεο δύλακεο. Από ηελ αξραηόηεηαο θαηαζθεπάζηεθαλ θξάγκαηα θαη 

εγγεηνβειηησηηθά έξγα, γεθύξηα, πδξαγσγεία, θξήλεο θαη ζηέξλεο, πδξόκπινη. Οη 

παζαιόπεθηεο θαηαζθεπέο ηνπ νηθηζκνύ  ηνπ Γηζπειηνύ, ε απνζηξάγγηζε ηεο 

Κσπαίδαο θαηά ηνπο Μπθελατθνύο ρξόλνπο, ην Δππαιίλεην όξπγκα ζηε Σάκν, ην 

Αδξηάλεην πδξαγσγείν ησλ Αζελώλ, ε πεξίθεκε ηεξή Καζηαιία πεγή ζηνπο Γειθνύο, 

είλαη κεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ησλ έξγσλ πνιηηηζκνύ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε 

αθεηεξία ην λεξό.  

 

Ήηαλ ηόζν θαηαιπηηθή ε ζεκαζία ηνπ λεξνύ θαηά ηελ αξραηόηεηα πνπ ν αλζξώπηλνο 

λνπο έπιαζε πνηθίινπο κύζνπο θαη παξαδόζεηο γύξσ από απηό. Θενπνίεζε ηνπο 

πνηακνύο θαη ηηο πεγέο. Νεξάηδεο θξύβνληαλ ζηα γαιάδηα πέπια ησλ πνηακώλ, 

λατάδεο έπαηδαλ κε ην θειαξπζηό λεξό ησλ πεγώλ θαη ησλ ξεκάησλ θαη νη ίδηνη νη 

πνηακνί έγηλαλ κπζηθνί γελλήηνξεο ησλ αλζξώπσλ. Άγξηνη θαη νξκεηηθνί δέρνληαλ 

πξνζθνξέο εμεπκεληζκνύ γηα λα γίλνπλ αξσγνί ηνπ αλζξώπνπ ζηνλ αγώλα ηεο 

επηβίσζεο. 

 

Η εθεπξεηηθόηεηα θαη ε επηλνεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπνπ είρε σο εθαιηήξην ην λεξό. Η 

ζάιαζζα έγηλε κηα κεγάιε πισηή γέθπξα πνπ έθεξε ζε επαθή αλζξώπνπο θαη 

πνιηηηζκνύο. Πάλσ ηεο, από ηελ απγή ηνπ πνιηηηζκνύ, δηαθηλήζεθαλ θάζε είδνπς 

αγαζά. Τν εκπόξην ζπλέβαιιε ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηνπ αλζξώπνπ θαη 

ζπλάκα έγηλε θηλεηήξηνο δύλακε, θαζώο βνήζεζε ζηελ αληαιιαγή ηδεώλ θαη 

αληηιήςεσλ. Τν ζαιαζζηλό ζηνηρείν έγηλε ε πιαηθόξκα ηνπ λεσηεξηζκνύ, ε 

ζαιαζζηλή αύξα δεκηνύξγεζε λένπο, πην γόληκνπο πνιηηηζκό. Γλσζηνί είλαη νη 

ζαιάζζηνη δξόκνη επηθνηλσλίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αηγαίνπ, από ηνπο πξντζηνξηθνύο 

ρξόλνπο έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα, πνπ ηνπο έθεξαλ ζε επαθή κε όινπο ηνπο 

πνιηηηζκνύο ηνπ γλσζηνύ ηόηε θόζκνπ. Άιισζηε  πνιπκήραλνο Οδπζζέαο απνηειεί 



ην πξόηππν ηνπ αεηθίλεηνπ κπαινύ πνπ δάκαζε ην πδάηηλν ζηνηρείν γηα λα 

εθπιεξώζεη ηηο επηδηώμεηο ηνπ.  

 

Δπηπξόζζεηα, ην λεξό ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ ιπηξσηηθό θαη θαζαξηηθό. Δθηόο 

από ηε βαζηθή πγηεηλή θαη πεξηπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο, ην λεξό έπαηδε 

θαζνξηζηηθό ξόιν ζηηο ηειεηνπξγίεο, ζηηο κπεηηθέο ηειεηέο θαη ζηε καληηθή, ζηελ ίαζε, 

αιιά θαη ζηε κεηαθπζηθή αλαδήηεζε ηεο αησληόηεηαο. Οη δξόκνη ηεο ίαζεο κε ηα 

Αζθιεπηεία, νη δξόκνη ηεο καληηθήο κε ηα ηεξά ηνπ Απόιισλα, νη δξόκνη ησλ 

λπκθαίσλ κε ηε θπζηνιαηξία ηνπο  ζηελ  ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ζηε Μηθξά Αζία 

όπνπ εμαπιώζεθε ην δεκηνπξγηθό ειιεληθό ζηνηρείν κέζσ ηεο πισηήο γέθπξαο ηνπ 

Αηγαίνπ. 

 

Τν λεξό «είλαη ε αξρή ησλ πάλησλ» είπε ν Θαιήο ν Μηιήζηνο θαη ηα «πάληα ξε» 

ππνγξάκκηζε ν Ηξάθιεηηνο. Φαξαθηεξηζηηθέο ξήζεηο κεγάισλ Διιήλσλ θηινζόθσλ, 

πνπ ζθξάγηζαλ κε ηελ επηζηεκνληθή ηνπο ζθέςε ηε θηινζνθηθή εμέιημε παγθνζκίσο, 

ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ.  Τν λεξό ππήξμε θαηαιπηηθό θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο 

θαη ηεο θηινζνθίαο.  

 

Τέρλε θαη πδάηηλν ζηνηρείν είλαη αιιειέλδεηα.  Η αζηείξεπηε νκνξθηά ηνπ πγξνύ 

ζηνηρείνπ ππήξμε πεγή έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο γηα θάζε κνξθή ηέρλεο αλά ηνπο 

αηώλεο. Ο πδάηηλνο θόζκνο απεηθνλίζηεθε κε εμαηξεηηθή ηερλνηξνπία ηόζν ζε αγγεία 

όζν θαη ζε ηνηρνγξαθίεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Φαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

ζαπκάζηεο κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο πνπ απνπλένπλ πεγαία ηελ ίδηα ηε ραξά ηεο δσήο.  

Αιιά θαη νη θσλέο ηνπ λεξνύ είλαη κπξηάδεο θαη νδήγεζαλ ζε πνιιέο δεκηνπξγίεο 

κίκεζεο ηνπ ήρνπ ηνπ πγξνύ ζηνηρείνπ. Μηα από απηέο ήηαλ ε ύδξαπιηο, δεκηνύξγεκα 

ηνπ 3νπ  αηώλα π.Φ, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζηεξίδεηαη ζηελ πίεζε ηνπ λεξνύ.     

 

Σαο αθήλσ ινηπόλ λα αθνύζεηε πεξηζζόηεξα θαη λα απνιαύζεηε ηελ πδάηηλε 

κνπζηθή παλδαηζία πνπ ζα καο πξνζθέξνπλ ν θ. Παξάζρνο θαη ε εθιεθηή 

θαιιηηερληθή ζπληξνθηά ηνπ.  

 

Κιείλνληαο ηελ απνςηλή καο εθδήισζε θαη ελόζσ αθόκα νη πγξνί ήρνη θαη νη 

κεισδίεο πιαλώληαη ζηελ απιή καο, έρνληαο πξνζθέξεη ηέξςε ζην λνπ θαη ηελ 

θαξδηά καο, ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηελ παξνπζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζαο, ηνπο ρνξεγνύο καο γηα ηε γελλαηόδσξε ππνζηήξημή ηνπο θαη ηνπο 

κνπζηθνύο καο γηα ηε κνλαδηθή καγηθή βξαδηά πνπ καο ράξηζαλ. Σαο επραξηζηνύκε 



όινπο. Καζώο ζα εμέξρεζζε ζα ιάβεηε σο έλα κηθξό δώξν ηελ έθδνζε ηεο Δθνξείαο 

καο «Βάζθαλνο Οθζαικόο», έξγν ησλ αξραηνιόγσλ ηεο Υπεξεζίαο καο. 
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