ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1837 - 2017

Robert McCabe
Χρονογραφία

ΑΘΗΝΑΙ 2018

Μὲ τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ τοῦ Ἱδρύματος:

SAMOURKAS FOUNDATION OF NEW YORK

ΚΝΩΣΟΣ

Εἰκόνα ἐξωφύλλου: Ὀλυμπιεῖο

Photographs©Robert A. McCabe

© Ἡ ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία
Πανεπιστημίου 22, 106 72
FAX +30 210 3644996, τηλ. +30 210 3609689 – secr@archetai.gr – www.archetai.gr

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ὅταν πλησίαζαν νὰ συμπληρωθοῦν τὰ 180 χρόνια τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας, ὁ Robert McCabe ἀφιέρωσε βαρύτιμο τόμο στὴν ἐπέτειο μὲ φωτογραφίες του τῆς δεκαετίας τοῦ ’50, ποὺ εἰκόνιζαν πλῆθος
μνημείων ποὺ εἶχε ἀποκαλύψει ἡ Ἑταιρεία.
Διάλεξε ἀκόμη ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς φωτογραφίες τοῦ βιβλίου καὶ τὶς
πρόσφερε, σὲ μεγάλο μέγεθος, ἕτοιμες νὰ ἐκτεθοῦν ὅπως τὶς βλέπουμε
τώρα, ὡς ὑπόμνηση μιᾶς ἐποχῆς ποὺ ἔχει περάσει κι ἑνὸς τόπου ποὺ
ἔχει ἀλλάξει.
Οἱ φωτογραφίες γύρω μας, τραβηγμένες ἀπὸ ἕναν νέο, ποὺ πρωτόβλεπε τὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχει μόλις βγεῖ ἀπὸ ἕναν μεγάλο πόλεμο, ἀποτελοῦν μέρος τῆς ζωῆς μας ποὺ πέρασε. Ὁ ἥλιος καὶ ἡ σκιά, ὅπως παίζουν πάνω στὰ παλιὰ μάρμαρα, εἶναι ἡ ἀνήσυχη καὶ ἐκστατικὴ ματιὰ
πίσω ἀπὸ τὸν φακό, ποὺ κυνηγᾶ τὸ ἄστρο τῆς ἡμέρας γιὰ νὰ τοῦ πάρει
τὸ φῶς καὶ νὰ τὸ ἀλλάξει σὲ πνεῦμα, ποὺ θὰ εἶναι ἡ μορφὴ ἑνὸς πολύπαθου τόπου.
Συλλογισμένα τὰ ἀκίνητα βουνά, οἱ κολόνες αἰῶνες τώρα σωριασμέ
νες, τοῖχοι ὅπου ὁ ἥλιος περνᾶ ἐπάνω τους τὸ ζεστό του χάδι καὶ κατόπιν
ὁ χιονιὰς τὰ κλείνει ὅλα μέσα στὴν παγωμένη μοναξιὰ τοῦ χειμώνα.
Ὅλες οἱ φωτογραφίες διηγοῦνται τὴν ἴδια, ἀπαράλλακτη, ἱστορία
τῆς Ἑλλάδας τῶν ἀναμνήσεών μας, ὅπως τὴν ἔζησαν οἱ παλιοί, ὅπως τὴ
ζεῖ ὁ καθένας μας παίρνοντας κάτι ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ παντοτινοῦ χθές,
κοντινοῦ ἀλλὰ ἀπρόσιτου.
Ἡ ἔκθεση ἀνοίγει μέσα στὸν καλοκαιρινὸ ἥλιο τῆς Σαντορίνης μὲ δύο
νέους ποὺ ἀποθαυμάζουν τὴν ἀτελείωτη ἀμμουδιὰ τῆς Περίσσας, τὴν ἀπέραντη θάλασσα καὶ τὸν κάμπο μὲ τὰ σχεδιασμένα μὲ τὸ ἀλέτρι χωράφια.
ΚΝΩΣΟΣ
Ἡ Κνωσός, τὸ μεγάλο κέντρο τῆς προϊστορίας στὴν Κρήτη, μᾶς
προσφέρει πλῆθος οἰκοδομημάτων, πολλῶν ἀνακατασκευασμένων ἕως
καὶ τὸν ὄροφο, πολύχρωμες τοιχογραφίες, ἐντυπωσιακὲς ἀνακατα
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σκευὲς τῶν ἐρειπίων ποὺ ἔφεραν στὸ φῶς οἱ ἀνασκαφὲς τοῦ μεγάλου
ἐρευνητοῦ της Sir Arthur Evans (1851-1941).
Ἐκεῖνο ποὺ χαρακτηρίζει τὴ σημερινὴ μορφὴ τῆς Κνωσοῦ μὲ τὶς
ἐκλεκτικὲς ἀναστηλώσεις, αὐτὴν ποὺ εἶχε δεῖ καὶ ὁ Bob, εἶναι ἡ αἴσθηση
τοῦ κατεστραμμένου ξαφνικὰ οἰκοδομήματος. Ὅ,τι ἀπόμεινε ἀπὸ ἕναν
βομβαρδισμό, τμήματα ποὺ γλίτωσαν ἀπὸ τὸν πλήρη ἀφανισμό.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τὸ φῶς ποὺ ἄπλετο πέφτει πάνω στὸ γυμνὸ κορμὶ τῆς λευκῆς Ἀφροδίτης προβάλλει τὴν ὀμορφιά του ἀπομονώνοντάς το ἀπὸ τὸν ὑλικὸ
χῶρο. Τὸ ἀνοιχτὸ παραθυρόφυλλο σὰν νὰ ὑποδεικνύει τί εἶναι ἐκεῖνο
ποὺ ἔχει σημασία στὴν εἰκόνα. Περιμένουμε κάποια στιγμὴ πὼς ἕνα
χέρι θὰ τὸ κλείσει ἐξαφανίζοντας τὴν ἄυλη μορφὴ τῆς γυναίκας, ἢ ἡ
ὡραία μορφὴ θὰ φύγει πρὸς τὸ φῶς.

ΛΙΝΔΟΣ
Στὴν ἀνατολικὴ παραλία τῆς Ρόδου ἕνας βράχος ξεπροβάλλει ἀπὸ
τὴ θάλασσα ὄρθιος, ψηλός, μὲ λιμάνια στὰ βόρεια καὶ τὰ νότια. Στὴν
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κορυφὴ τοῦ λόφου ἕνα κάστρο κλείνει σχεδὸν ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ
τόπου. Στὴ μυτερὴ ἄκρη του, ποὺ σπαθίζει τὸ πέλαγος, ὑψώνονται
τὰ λείψανα ἑλληνιστικῆς στοᾶς φωτογραφημένα ὅπως τὰ εἶχαν ἀνα
στηλώσει οἱ Ἰταλοὶ κατὰ τὴ μακρόχρονη κατοχὴ τῶν Δωδεκανήσων.

ΛΙΝΔΟΣ

Ὁ γέρικος βράχος, σχισμένος κοντὰ στὴν ἄκρη του, θαρρεῖς πὼς
θ’ ἀνοίξει καὶ θὰ γκρεμιστεῖ. Τὰ σκιασμένα μέρη εἶναι ἐκεῖνα ποὺ τὰ
παλιὰ χρόνια κόπηκαν ἀφήνοντας στὴν κορφὴ νὰ κρέμονται ὅσα μέρη
ἄντεξαν καὶ δὲν ἔπεσαν στὴ θάλασσα.
Ἡ μικρὴ κλειστὴ θάλασσα εἶναι ὁ μεγάλος γιαλός. Ὁ τόπος, ὅπως
εἶναι ἔρημος χωρὶς τὴν ἀνθρώπινη παρουσία, μπορεῖ ν’ ἀνήκει σ’ ἄλλη
ἐποχή, χιλιάδες χρόνια πρίν.
ΑΘΗΝΑ
Μὲ τὴν εἰκόνα ὅπου κυριαρχεῖ μιὰ μοναχικὴ γυναίκα ἀρχίζει ἡ γρήγορη θεώρηση τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας. Ψηλὰ ἡ Ἀκρόπολη, ἰδωμένη ἀπὸ
τὰ βορειοδυτικά. Ἡ βόρεια κλιτύς, σπίτια τῆς Πλάκας καὶ τῶν Ἀναφιώτικων καταλήγουν σ’ ἕναν χωματόδρομο ποὺ φαίνεται νὰ ξεκινᾶ
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους. Ὅμως ἔρχεται ἀπὸ μακρύτερα, ἀπὸ τὴν
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πύλη τῆς Ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς. Ἡ ντυμένη στὰ μαῦρα μοναχικὴ γυναίκα,
κάποια χειμωνιάτικη συννεφιασμένη μέρα, δὲν βλέπουμε σκιά, περπατᾶ στὸν χωματόδρομο, ποὺ τὸν κλείνουν συρματοπλέγματα.
Τὸ ἀριστερὸ ὁρίζει τὸν χῶρο τῆς κλασικῆς Ἀγορᾶς τῆς Ἀθήνας.
Ὁ δρόμος ὑπάρχει ἀκόμη, στενότερος, συγυρισμένος, καὶ ὁδηγεῖ στὸ
Θησεῖο. Τὸ τοπίο εἶναι πετρωμένο καὶ μόνο ἡ μοναχικὴ φιγούρα μὲ
τὸ μακρὺ φόρεμα τὴ ζωντανεύει. Προσωρινὰ οἰκοδομήματα δεξιὰ τοῦ
δρόμου εἶναι οἱ ἀποθῆκες τῶν ἀνασκαφῶν τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς.
Μέσα ἀπὸ τὸ νοητὸ παράθυρο πρὸς τὴν πόλη τῆς Ἀθήνας, ποὺ μᾶς
ἀνοίγει ἡ ἁψίδα τῆς πύλης τοῦ Ἀδριανοῦ, φαίνονται τὰ τότε νέα λεωφορεῖα, ποὺ εἶχαν ἀντικαταστήσει τὰ γκαζοζὲν τῆς Κατοχῆς. Ψηλὰ στὸ
βάθος ἡ Ἀκρόπολη στὴν ἀχλὺ ποὺ τὴν ἔχει τυλίξει τὸ λιοπύρι.

ΠΥΛΗ
ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Μεγαλοπρεπὴς καὶ ὁ μεγαλύτερος στὴν Ἀθήνα γιὰ τὸ μέγεθός του
ἦταν ὁ ναὸς τοῦ Ὀλυμπίου Διός. Τὰ πανύψηλα κιονόκρανά του μὲ
τὴν περίτεχνη γλυπτὴ φυτικὴ διακόσμηση τοῦ δίνουν ὄψη ἀλαζονική.
Ἡ σωριασμένη κολόνα εἶναι γιὰ νὰ θυμίζει πάντα τὴν ἀνεμοθύελλα
καὶ τὸν σεισμὸ τῆς νύχτας τῆς 14 Ὀκτωβρίου 1852 ποὺ τὴν ἔρριξαν
«ξαπλωταριά», κατὰ τὸν Γιάννη Βλαχογιάννη.
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Ὁ μοναχικὸς βράχος στὸ κέντρο τῆς ἀρχαίας Ἀθήνας ἦταν τὸ
κάστρο καὶ τὸ θρησκευτικὸ κέντρο της. Τὸν ἀπόκρημνο αὐτὸ λόφο
εἶχαν γιὰ φρούριό τους οἱ Ἀθηναῖοι ἀπὸ τὰ μυκηναϊκὰ χρόνια. Στὸν
5ο αἰ. π.Χ. ἡ χρήση του ἔγινε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ θρησκευτικὴ καὶ
λατρευτική, καὶ στὴν ἐπιφάνειά του κατασκευάστηκαν οἰκοδομήματα
ἀπὸ τὰ ὁποῖα τέσσερα, ὁ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς Νίκης, τὰ Προπύλαια,
ὁ Παρθενὼν καὶ τὸ Ἐρέχθειο, τὰ κυριότερα, τοῦ 5ου αἰ. π.Χ., διατηροῦνται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀναστηλωμένα.
Τὰ Προπύλαια, κατασκευασμένα στὸ διάστημα 437-432 π.Χ. ἀπὸ
τὸν ἀρχιτέκτονα Μνησικλῆ, χρησίμευαν ὡς μνημειακὴ εἴσοδος στὴν
Ἀκρόπολη. Ἔμειναν ἡμιτελῆ, ἀλλὰ οἱ Ἀρχαῖοι τὰ θεωροῦσαν ὡς ἕνα
ἀπὸ τὰ ὡραιότερα οἰκοδομήματά τους.
Ὁ Παρθενών, ἀφιερωμένος στὴν Ἀθηνᾶ, εἶναι ἴσως τὸ πιὸ φωτογραφημένο μνημεῖο τοῦ κόσμου. Μὲ τὴ θέση του κυριαρχεῖ πάνω
στὸν βράχο. Ἐλεύθερος ἀπὸ παντοῦ. Τὸν πρωτοαντικρίζεις ἀπὸ τὴν

ΠΑΡΘΕΝΩΝ

κεντρικὴ δίοδο τῶν Προπυλαίων, λοξὰ τοποθετημένο, νὰ δείχνει τὴ
δυτικὴ καὶ τὴ βόρεια πλευρά του, καὶ συλλαμβάνεις τὸν ὄγκο, τὸ μέγε-
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θος καὶ τὴν ἁρμονία τῶν τμημάτων του, ἀποτέλεσμα τῆς ἰδιοφυίας τοῦ
ἀρχιτέκτονα ποὺ ἔφερε τὴν τέχνη του σὲ σημεῖο ποὺ δὲν ξεπεράστηκε.
Τὸ Ἐρέχθειο εἶναι περίπλοκο οἰκοδόμημα, σχεδιασμένο ὅπως
τὸ βλέπουμε γιὰ λόγους θρησκευτικούς. Νεώτερο ἀπὸ τὰ ἄλλα οἰκο
δομήματα τῆς Ἀκροπόλεως, ἦταν ἀφιερωμένο στὴν Ἀθηνᾶ Πολιάδα
καὶ ἀποτελοῦσε τὸ κύριο λατρευτικὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τὰ κεντημένα
κυμάτιά του, ἡ ζωφόρος μὲ τὶς πρόσθετες μορφὲς πάνω στὸ σκοῦρο
φόντο, τὸ κάνουν μοναδικὸ στὴν ἀττικὴ ἀρχιτεκτονική.
Μικρὸς καὶ ἀπομονωμένος, ὁ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς Νίκης εἶναι τὸ
πιὸ ταλαιπωρημένο μνημεῖο τῆς Ἀκρόπολης. Κατεδαφισμένος στὸν
Μεσαίωνα, ξαναβρέθηκαν τὰ κομμάτια του καὶ ἀναστηλώθηκαν πάνω
στὸ ἀρχαῖο πυργοειδὲς ὑπόβαθρό του. Τὸν βλέπουμε μετὰ τὴ δεύτερη
ἀναστήλωσή του.
Πεντακόσια χρόνια μετὰ τὴν οἰκοδόμηση τῶν μνημείων τῆς Ἀκρό
πολης ὁ Πλούταρχος μᾶς μιλᾶ γιὰ τὴν ἐντύπωση ποὺ προκαλοῦσαν
στὶς μέρες του στοὺς ἀνθρώπους: «Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο τὰ ἔργα τοῦ Περικλέους θαυμάζονται, ὅτι ἐνῶ φτιάχτηκαν γιὰ τὴν αἰωνιότητα, ἔγιναν σὲ
λίγο χρόνο. Τὸ καθένα ἦταν γιὰ τὴν ὀμορφιά του ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ
κλασικό, γιὰ τὴ ζωντάνια του εἶναι ἀκόμη καὶ σήμερα σὰν μόλις νὰ ἔχει
φτιαχτεῖ. Λουλουδίζει ἐπάνω τους μιὰ αἰώνια νεότητα ποὺ διατηρεῖ ἄθικτη ἀπὸ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου τὴ μορφή τους, σὰν κάποιο ἀμάραντο
πνεῦμα καὶ μιὰ ἀγέραστη ψυχὴ νὰ βρίσκεται μέσα τους».
Μιὰ κοντινὴ ὄψη τοῦ ὠδείου τοῦ Ἡρώδου Ἀττικοῦ καὶ τῆς πλαϊ
νῆς στοᾶς τοῦ Εὐμένους, φωτισμένης ἀπὸ τὸν ἥλιο ποὺ πάει νὰ δύσει.
Κυματιστὰ φαίνονται τὰ χώματα μπρὸς στὸ ὠδεῖο, ὅπου ἔχουν ἀρχίσει
οἱ πρῶτες ἀναστηλώσεις γιὰ τὴν ἀναμαρμάρωση τοῦ κοίλου. Πλάι του,
δεξιά, τὰ ταπεινότερα ἐρείπια τῆς στοᾶς τοῦ Εὐμένους.
Τὸ θέατρο τοῦ Διονύσου ἀποκαλύφθηκε τὸ 1859 καὶ ἡ μορφή
του ποὺ βλέπουμε εἶναι τῶν χρόνων τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας, μὲ τὶς
προσθῆκες καὶ τὶς ἀλλαγὲς ποὺ τοῦ ἔκαναν μὲ τὰ χρόνια. Ἀκουμπισμένο στὰ πόδια τοῦ βράχου τῆς Ἀκρόπολης, σώθηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ
χάρη στὰ χώματα ποὺ σκέπασαν γρήγορα τὸ κάτω μέρος του, ὅπου
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ΘΕΑΤΡΟ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

κυκλικὰ ἁπλώνονται οἱ θρόνοι τῶν προυχόντων τῆς Ἀθήνας καὶ ἀντικρίζουν τὴν ἐρειπωμένη σκηνὴ μὲ τὰ ἀνάγλυφα.
Ἕνας ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ξαναδίνουν τὴ μορφή τους στὰ πληγωμένα
ἀπὸ τὸν χρόνο καὶ τοὺς ἀνθρώπους μνημεῖα εἶναι ὁ μάστορας μέσα
στὸν ἥλιο τῆς Ἀκρόπολης, στὰ Προπύλαια, ποὺ λαξεύει μὲ τὸ βελόνι
ἕνα μάρμαρο γιὰ τὴν ἀναστήλωση τοῦ μνημείου. Πάνω στὸ μάρμαρο
ἀκουμπισμένα λογιῶν λιθουργικὰ ἐργαλεῖα.
ΣΟΥΝΙΟ
Ὁ τόπος ὁ γνωστότερος καὶ ὁ πλέον διάσημος μετὰ τὴν Ἀκρόπολη
τῆς Ἀθήνας, εἶναι τὸ ἀκρωτήριο τοῦ Σουνίου στὸ νοτιότερο ἄκρο
τῆς Ἀττικῆς, ὅπου ὀρθώνονται ἀκόμη κίονες τοῦ δωρικοῦ ναοῦ τοῦ
Ποσειδῶνος. Τὸ τοπίο ἀπόκρημνο, φαίνεται κρεμασμένο πάνω ἀπὸ
τὴ θάλασσα καὶ οἱ κολόνες τοῦ ναοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Καβοκολόνες
στὸ ἀκρωτήριο. Ἀπέναντι τὸ νησάκι Ἅγιος Γεώργιος. Ἡ ὀμορφιὰ τοῦ
τοπίου συγκίνησε τὸν Byron.
Fair clime! where every season smiles | Benignant o’er
those blessed isles, | Which, seen from far Colonna’s
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height, | Make glad the heart that hails the sight, | And
lend to loneliness delight.
Ἐξαίσια φύση! ὅπου οἱ ἐποχὲς χαμογελοῦν | καλωσυνάτα
πάνω ἀπ’ αὐτὰ τὰ εὐλογημένα νησιά, | ὅταν τὰ βλέπεις
ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς Κολώνας, | ἐφραίνουν τὴν καρδιὰ ποὺ
πάλλεται ἀπ’ τὸ θέαμα | καὶ φέρνουν τὴ χαρὰ στὴ μοναχικὴ ὀνειροπόληση.
ΜΥΣΤΡΑΣ
Μέσα ἀπὸ τὸν ἰσκιομένο ἀπὸ ψηλόκορμες ἐλιὲς δρόμο ἀντικρίζουμε
πέρα, μακριά, νὰ ὑψώνεται τὸ μελαγχολικό, ἐρειπωμένο δυναμάρι
τοῦ Μυστρᾶ, ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε ὁ Κωνσταντῖνος γιὰ νὰ συναντήσει τὴ
μοίρα του στὴν παλιὰ Βασιλεύουσα.
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τὸ πλέον ἐντυπωσιακὸ σημεῖο τῆς Κορίνθου καὶ τῆς Κορινθίας εἶναι
ὁ Ἀκροκόρινθος. Τί μᾶς μένει τώρα ἀπὸ τὴν ταραγμένη ἱστορία αὐτοῦ
τοῦ θεόρατου βράχου, ποὺ ξαφνικὰ τὸν ἀντικρίζεις, πλησιάζοντας τὴν
Κόρινθο, ν’ ἀνεβαίνει πρὸς τὸν οὐρανό; Ἡ ὀμορφιά. Γυμνός, ἀγέρωχος, ἀπρόσιτος, δὲν ἔχει ταίρι. Στὰ πόδια του, θαρρεῖς, φαντάζουν οἱ
μονόλιθες κολόνες τοῦ ἀρχαϊκοῦ ναοῦ τοῦ Ἀπόλλωνος. Πίσω τους φαίνεται ὁ Ἀκροκόρινθος, μοναχικὸς καθὼς ἀντικρίζει κάτω στὴν πεδιάδα,
μόνες κι αὐτές, τὶς ἑφτὰ κολόνες τοῦ ναοῦ, λείψανο τῆς πιὸ λαμπρῆς
ὥρας τῆς ἀρχαίας Κορίνθου.
ΔΩΔΩΝΗ, ΘΕΑΤΡΟ
Σὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἀρχαῖα ἱερὰ ὑπῆρχε θέατρο. Τὸ μέγεθός του ἦταν
ἀνάλογο μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν προσκυνητῶν ποὺ ἔφθαναν στὸ ἱερό. Καὶ
στὴ Δωδώνη ἦταν πολλοὶ οἱ ἐπισκέπτες γιατὶ τὸ μαντεῖο ἔδινε καὶ χρησμούς, δηλαδὴ ἀπάντηση σὲ ἐρωτήματα ποὺ ἔθεταν οἱ προσκυνητὲς
στὸν θεὸ καὶ ἀφοροῦσαν, κυρίως, προσωπικὲς ὑποθέσεις. Οἱ φωτογραφίες δείχνουν δύο διαζώματα τοῦ θεάτρου ἀναστηλωμένα καὶ ἀπομένει
καὶ ἄλλο, ψηλότερα, στὴν κατάσταση ποὺ βρέθηκε. Τὸ κοῖλο βλέπει
πρὸς τὴν πεδιάδα, ποὺ τὴν κλείνει τὸ βουνὸ Τόμαρος.
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ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΔΗΛΟΥ
Ἕνα ἀπὸ τὰ μαρμάρινα λιοντάρια τοῦ τέλους τοῦ 7ου αἰ. π.Χ. στημένα σὲ ἄνδηρο, κατὰ μῆκος τῆς μεγάλης λεωφόρου στὴ Δῆλο, δυτικὰ
τῆς λίμνης. Σήμερα εἶναι ὅλα στὸ Μουσεῖο.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ὅταν ὁ Robert McCabe ἐπισκέφθηκε τὴ Σαντορίνη, τὸ νησὶ δὲν εἶχε
γίνει θύμα τοῦ τουρισμοῦ καὶ ἀκόμη δὲν ἦταν γνωστὸς ὁ προϊστορικὸς
οἰκισμὸς στὸ Ἀκρωτήρι. Ὑπῆρχαν ὅμως τὰ ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Θήρας
ποὺ εἶχαν ἀποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸν Hiller von Gaertringen ὑψηλὰ ἀπὸ τὴ
θάλασσα, στὴ θέση Μέσα Βουνό. Ἕως τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ’50
δὲν ὑπῆρχε δρόμος ποὺ νὰ φθάνει ἕως ἐκεῖ. Ὅταν τὸ 1954 ὁ Καγκελάριος τῆς Δυτικῆς Γερμανίας Konrad Adenauer ἐπισκέφθηκε τὴν
Ἀθήνα θέλησε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν ἀρχαία Θήρα. Τὸ θαυμαστὸ μηχάνημα, ἡ μπουλντόζα, ἄνοιξε δρόμο καὶ ὁ ξένος ἐπισκέπτης ἔφθασε στὴν
κορυφή. Τὸν παράξενο αὐτὸν δρόμο φωτογράφησε ὁ Bob τρεῖς μῆνες
ἀργότερα. Ἡ εἰκόνα του μᾶς δείχνει τὴν τότε Ἑλλάδα, ποὺ εἶχε ἀρχίσει
νὰ ἀναλαμβάνει ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ πολέμου.
ΜΕΘΩΝΗ
Ἡ Μεθώνη, στὴ δυτικὴ ἀκτὴ τῆς Πελοποννήσου, σώζει ἀκόμη κτίσματα ἀπὸ τ’ ἀρχαῖα χρόνια ὣς τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια καὶ ἡ βαθμιαία ἐγκατάλειψή τους δίνουν τὴν ὄψη τοῦ ἐρειπίου ποὺ ἀργοπεθαίνει στὴ μοναξιά του. Τὰ φθαρμένα τείχη μὲ τὴν ἄγρια πρασινάδα ποὺ
φυτρώνει ἀνάμεσα στοὺς ἁρμοὺς τῶν λίθων, τὰ ἀνοίγματα ποὺ χαίνουν καὶ ἡ ἔλλειψη ἀνθρώπινης παρουσίας, πλάι στὸ σημερινὸ χωριό,
ζωντανὸ καὶ πολυάσχολο, ἐπιτείνουν τὴν ἐρημιὰ καὶ τὴ λησμονιὰ ποὺ
τυλίγει τὸ ἄλλοτε περήφανο κάστρο.
ΜΕΤΕΩΡΑ
Μιὰ ὁμάδα βράχων, ποὺ ἀρκετοὶ ξεπερνοῦν τὰ 300 μέτρα σὲ ὕψος,
εἶναι τὰ Μετέωρα, βόρεια τῆς Καλαμπάκας. Στὴν ἐπίπεδη κορυφή τους
χτίστηκαν περὶ τὰ 24 μοναστήρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ἀκόμη
ἀρκετά.
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ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Τοῦ μεγάλου ἰαματικοῦ ἱεροῦ τοῦ Ἀσκληπιοῦ στὴν Ἐπίδαυρο τὸ
γνωστότερο μνημεῖο του, τὸ θέατρο, ἦταν καὶ γιὰ τοὺς ἀρχαίους τὸ
περισσότερο ἀξιόλογο οἰκοδόμημα τοῦ ἱεροῦ, ὅπως τὸ χαρακτηρίζει
ὁ περιηγητὴς Παυσανίας: «Μέσα στὸ ἱερὸ τῆς Ἐπιδαύρου ὑπάρχει
θέατρο, ἰδιαίτερα ἀξιοθέατο κατὰ τὴ γνώμη μου· Στὸ μέγεθος ὑπερέχει τὸ θέατρο τῆς ἀρκαδικῆς Μεγαλόπολης· στὴν ἁρμονία ὅμως ἢ στὴν
ὀμορφιὰ ποιός ἀρχιτέκτονας θὰ ἦταν ἄξιος νὰ συναγωνιστεῖ τὸν Πολύκλειτο; Γιατὶ καὶ τὸ θέατρο αὐτὸ καὶ τὸ κυκλικὸ οἰκοδόμημα εἶναι ἔργα
τοῦ Πολυκλείτου».

ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΥΛΗ ΛΕΟΝΤΩΝ
ALAN WACE

ΜΥΚΗΝΕΣ
Σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ ἀργολικοῦ κάμπου, στὴ ΒΑ. γωνιά του, βρίσκονται
οἱ Μυκῆνες, ποὺ στὰ ἀρχαῖα χρόνια ἔλεγχαν τοὺς δρόμους ποὺ ὁδηγοῦσαν πρὸς ὅλα τὰ σημεῖα τῆς Πελοποννήσου. Τὰ ἐρείπια τῆς φημισμένης πόλης ἦταν πάντα θεατά, ποτὲ δὲν σκεπάστηκαν ἀπὸ τὸ χῶμα
καὶ ποτὲ δὲν ξεχάστηκαν.
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Στὸν τόπο αὐτόν, φρυγμένο ἀπὸ τὸν ἥλιο, καλοκαίρι τοῦ 1954 ἦλθε
γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Robert McCabe καὶ τράβηξε πολλὲς καὶ ὡραῖες
φωτογραφίες, ποὺ ἀποτελοῦν πλέον ἱστορικὰ στοιχεῖα τοῦ τόπου. Ὅλα
τὸν συναρπάζουν· ὁ κάμπος, τὰ γυμνὰ βουνά, οἱ ἀνασκαφές, τὰ ἀρχαῖα
ἐρείπια, οἱ ἄνθρωποι τοῦ τόπου.
Οἱ εἰκόνες, λίγες, ἀπὸ τὴ συλλογὴ τοῦ Robert McCabe, μᾶς δείχνουν
τὸν ταφικὸ κύκλο Α, ποὺ ἔσκαψε ὁ Schliemann, ἐρείπια σπιτιῶν, τὸν
ἥλιο, λίγη σκιά, τὸν μοναχικὸ ἄνθρωπο. Στὸ ἄνοιγμα τῆς πύλης τῶν
λεόντων, στηριγμένος στὴν παραστάδα, ὁ Alan Wace, ἀνασκαφέας τῶν
Μυκηνῶν. Παρὰ τὴ ζέστη, φοράει τὸ σακάκι του μὲ τὸ καπέλο στὸ χέρι·
ρεμβάζει ἢ παρακολουθεῖ τοὺς ἀόρατους γιὰ μᾶς τεχνίτες ποὺ ἀναστηλώνουν τὸ τεῖχος ἀριστερὰ τῆς πύλης. Σὲ ἄλλη εἰκόνα ὁ Wace, ντυμένος
σὰν νὰ πηγαίνει στὴν πόλη, παρακολουθεῖ τὸν ἐργάτη τῆς ἀνασκαφῆς
ποὺ κάτι καθαρίζει.
ΔΕΛΦΟΙ
Ἡ Ἑλλάδα εἶναι παντοῦ ὄμορφη, τουλάχιστον τὰ παλαιότερα χρόνια καὶ ὣς τὰ πρῶτα μεταπολεμικά, ποὺ ὁ Robert ἀποτύπωνε τὰ ἄπειρα
πρόσωπά της. Οἱ Δελφοὶ θεωροῦνταν, καὶ εἶναι εὐτυχῶς καὶ σήμερα,
ὡς τὸ ὡραιότερο ἢ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ ὡραῖα τοπία τῆς χώρας μας. Ἀρχίζουμε τὴ γνωριμία τους βλέποντας τὸν τόπο ἀπὸ ψηλά, πρὸς τὴν ἀρχὴ
τῆς κοιλάδας, τὸ ἱερὸ τῆς Ἀθηνᾶς Προναίας. Μόνη ἡ Θόλος ὑψώνεται
μὲ τὶς τρεῖς ἀναστηλωμένες κολόνες
Ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν τελευταῖο ναὸ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ 4ου
αἰῶνος π.Χ. μὲ μερικὲς κολόνες τῆς πρόσοψης ἀναστηλωμένες, ἁπλώνεται στὰ πόδια τοῦ θεάτρου σὰν μέρος τοῦ τοπίου. Τίποτε δὲν μαρτυρᾶ τὸ ἀρχαῖο μεγαλεῖο του, τὴν Πυθία μὲ τοὺς χρησμούς της καὶ τὰ
πολύτιμα ἀναθήματα ποὺ τὸν στόλιζαν.
Μιὰ νοσταλγικὴ νότα εἶναι ὁ φωτογράφος τοῦ χωριοῦ, τότε φοροῦσε
λευκὴ μπλούζα καὶ λευκὸ πηλίκιο, ποὺ γίνεται ὡραῖο θέμα φωτογράφησης, λίγο παλαιϊκό.
Ἡ στοὰ ἐμπρὸς στὸν μακρὸ πολυγωνικὸ τοῖχο γεμάτο ἀπὸ ἑκατον
τάδες ἀπελευθερωτικὲς ἐπιγραφές, ἦταν ἀνάθημα τῶν Ἀθηναίων μετὰ
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τὸ 478 π.Χ. Βλέπουμε τὶς λεπτὲς μονόλιθες ἰωνικὲς κολόνες της νὰ ὑψώνονται μοναχικές, σὰν κεράκια, φωτισμένες ἀπὸ τὸν ἥλιο τῆς δύσης.
Πίσω ἡ Φαιδριάδα ὀρθώνεται θεόρατη.

ΔΕΛΦΟΙ

Ὅπως καὶ ὁ φωτογράφος μὲ τὰ σύνεργά του, ἐξ ἴσου νοσταλγικὴ
εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀρχιφύλακα τῶν ἀρχαίων, καθισμένου στὴ σκιὰ μιᾶς
κολόνας τοῦ ναοῦ, μὲ τὸ πηλίκιο καὶ τὸ σακάκι, ξαποσταμένος ἀπὸ τὴν
καλοκαιρινὴ ζέστη.
Σὰν ἀκέραιο κτίσμα ὁ θησαυρὸς τῶν Ἀθηναίων ἐντυπωσιάζει. Ἀναστηλωμένος τὸ 1903-1906 εἶχε κατασκευαστεῖ τὸ 490-489 π.Χ. μὲ τὸ
δέκατο τῶν λαφύρων τῆς μάχης τοῦ Μαραθῶνος καὶ εἶχε ἀφιερωθεῖ
στὸν Ἀπόλλωνα.
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ROBERT McCABE
Ὁ Robert McCabe ὑπῆρξε δραστήριος φωτογράφος τῶν ἀρχαιολογικῶν τόπων ἀπὸ τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὴν Ἑλλάδα, τὸ 1954.
Ἡ ζωή του ὡς φωτογράφου εἶχε ἀρχίσει ἀπ’ ὅταν ἦταν πέντε χρονῶν
καὶ ὁ πατέρας του τοῦ χάρισε μία Kodak Brownie τὸ 1939. Ἕως τὸ
1957, ὅταν τὸ National Geographic τοῦ ἀνέθεσε μιὰ ἀποστολή, φωτογράφιζε σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μαυρόασπρα, χρησιμοποιώντας φὶλμ τῆς
Kodak fine grain Plus-X.
Ἔχει ἐκδώσει πάνω ἀπὸ 12 βιβλία, ποὺ τὰ περισσότερα ἀφοροῦν
τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ περιλαμβάνουν ἐπίσης τὴν Ἀνταρκτική, τὸ Σέντραλ
Πὰρκ τῆς Νέας Ὑόρκης, τὴν Κίνα καὶ τὴν Ἀβάνα. Πιστεύει ὅτι ἡ
φωτογραφία ἀποτελεῖ ἕνα μοναδικὸ μέσον γιὰ τὴν τεκμηρίωση μιᾶς
ἐποχῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα μπορεῖ νὰ ἀποδώσει ποιητικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ
στοιχεῖα.
Γιὰ τὸν McCabe, οἱ ἑλληνικὲς ἀρχαιότητες προσφέρουν ἄπειρες
εὐκαιρίες γιὰ ἐνδιαφέρουσες καὶ εὐαίσθητες ἀπεικονίσεις. Κάθε ὥρα
τῆς ἡμέρας καὶ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους ἔχει τὸ διαφορετικό της φῶς, τὸν
διαφορετικό της οὐρανὸ καὶ τὰ διαφορετικά της χρώματα ἀνάλογα μὲ
τὴν ἐποχή. Μία ἐπιλογὴ φωτογραφιῶν του ἐμφανίζεται στὸ βιβλίο Χρονογραφία, καρπὸς συνεργασίας του μὲ τὸν ἀκαδημαϊκὸ κ. Βασίλειο
Πετράκο.
Δύο νέα βιβλία του πρόκειται νὰ κυκλοφορήσουν: Μύκονος 1955-1957,
τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ πορτραῖτο μιᾶς ἐποχῆς ποὺ ἔχει πλέον χαθεῖ, καὶ
Ὁ τελευταῖος μοναχὸς τῶν Στροφάδων: ἀναμνήσεις ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο
ἑλληνικὸ νησί.
Ὁ Robert McCabe λέει πὼς ἄλλοτε ἔπρεπε νὰ περιμένει ἕως ὅτου
ἐμφανιστεῖ κανένας ἄνθρωπος ἀνάμεσα στὰ ἀρχαῖα μνημεῖα, ὥστε νὰ
γίνουν ἐμφανεῖς οἱ ἀναλογίες τους, νὰ δοθεῖ ἡ κλίμακα, ἐνῶ τώρα πρέπει νὰ περιμένει μέχρι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὰ πλήθη τῶν τουριστῶν τὰ
ἀρχαῖα μνημεῖα, ὥστε νὰ μπορέσει νὰ τὰ φωτογραφήσει.

Δ ι ά ρκε ι α ἔκθε σ ης:
14 Δεκεμβρίου 2018 – 29 Μαρτίου 2019
Ὧρες ἐπισκέψεως: Δευτέρα - Παρασκευὴ 10:00 - 18:00

