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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ

Ο “νέος” ναός και η εφεδρεία 
που κρατά μακριά την αρχαιολόγο

Κινδυνεύει με κατεδάφιση 
το Ηρώον 

Περισσότερα από 500 παραμύθια 
ανακαλύφθηκαν στη Γερμανία

Ερευνες φέρνουν στο 
φως έναν «νέο» ναό 
στα βουνά της Ηλείας 

και της Μεσσηνίας απέναντι 
από τον πασίγνωστο Επι-
κούρειο Απόλλωνα. Ο χώ-
ρος γύρω ήταν διάσπαρτος 
από αρχιτεκτονικά μέλη που 
είχαν χρησιμοποιηθεί για 
την ανέγερση μικρής εκκλη-
σίας, με την αρχαιολόγο δρ 
Ξένη Αραπογιάννη, μέχρι 
πρότινος προϊσταμένης της 
ΛΗ’ Εφορείας Αρχαιοτή-
των, να σημειώνει πως όταν  
το  εκκλησάκι κατεδαφίστη-
κε  για  να κτισθεί  νέο γέμι-
σε  ο  τόπος από επιστήλια,  
τρίγλυφα  και  άλλα  μέλη 
του αρχαίου ναού. Η ανα-
σκαφή ξεκίνησε το 2010 
και αποκάλυψε όχι μόνο την 
ύπαρξη του οικοδομήματος 
αλλά και εξαιρετικά ευρή-
ματα, όπως χάλκινα αντι-
κείμενα και μεγάλο αριθμό 
σιδερένιων όπλων και κυρί-
ως αιχμηρών δοράτων που 
υπήρξαν αφιερώματα στον 
ναό. Βρέθηκε επίσης  ένα 

χάλκινο αγαλματίδιο γυ-
μνού άνδρα,  πιθανόν πο-
λεμιστή, καθώς κρατά δόρυ 
στο  ένα χέρι.

«Το γεγονός αυτό μας επι-
τρέπει να συμπεράνουμε ότι 
ο ναός ήταν αφιερωμένος 
σε μια πολεμική θεότητα», 
σημειώνει η κυρία Αραπο-
γιάννη, επισημαίνοντας ότι 
η άμεση οπτική επαφή με 
τον ναό του Επικούρειου 
Απόλλωνα αλλά και η ομοι-
ότητα των αναθημάτων, 
κυρίως των σιδερένιων 
δοράτων, θα μπορούσαν 
να αποδώσουν τον ναό της 
Ανω Μέλπειας στον Απόλ-
λωνα, χωρίς όμως να απο-
κλείεται  η λατρεία της Αρτέ-
μιδος ή της Αθηνάς.

Το  εσωτερικό του «έκρυ-
βε» ένα μικρότερο κτίσμα 
σωζόμενων διαστάσεων 
15,60χ2,18 μέτρα, κατα-
σκευασμένο από αργούς 
λίθους, χωρίς συνδετικό 
υλικό, η ανατολική πλευ-
ρά του οποίου ήταν επίσης 
κατεστραμμένη. Το δάπεδο 

του ναού και του εσωτερι-
κού κτίσματος καλυπτόταν 
από μικρούς, σχεδόν πλα-
κοειδείς λίθους συνδεδε-
μένους με κονίαμα. «Κατά 
τη  γνώμη μου αυτός ήταν ο 
πρώτος  ναός, ο  αρχαϊκός,  
που χρονολογείται στα τέλη 
του 6ου π.Χ.  αιώνα. Τον 
έκτισαν μάλλον οι Σπαρτιά-
τες  που  ήταν  οι κατακτη-
τές της  Μεσσηνίας κι όταν 
αργότερα  οι Μεσσήνιοι 
απελευθερώθηκαν έκτισαν  
μεγαλύτερο  ναό στην  ίδια  
θέση»,  σημειώνει η αρχαι-
ολόγος. Δεν έχουν ωστόσο 
εντοπιστεί πουθενά κίονες 
η κιονόκρανα. Μόνο επι-
στήλια και τρίγλυφα με με-
τόπες και γείσα, όλα λίθινα. 
«Σκέφτομαι ότι μπορεί να 
είχε ξύλινους κίονες, αλλά 
αυτό δεν συνηθιζόταν καθό-
λου. Επομένως χρειάζεται 
επιπλέον έρευνα, μήπως 
υπάρχουν κάπου», σημειώ-
νει. Η ίδια ωστόσο δεν θα 
μπορέσει να είναι παρούσα, 
καθώς βγήκε σε εφεδρεία...

Διαμαρτύρεται έντονα 
ο Σύλλογος Εκτά-
κτων Αρχαιολόγων 

επειδή το Ηρώον του Ηρα-
κλείου Κρήτης κινδυνεύει 
με κατεδάφιση. Σήμερα η 
κυριότητα του χώρου που 
καταλαμβάνει το μνημείο 
ανήκει, όπως αναφέρει ο 
σύλλογος, «σε ιδιώτες, οι 
οποίοι τον εκμεταλλεύο-
νται ως χώρο στάθμευ-
σης αυτοκινήτων(!) και τα 
τελευταία χρόνια ζητούν 

επίμονα την κατεδάφιση 
του Ηρώου». Αυτοψία έχει 
κάνει η γενική γραμματέας 
του ΥΠΠΟΤ Λίνα Μενδώ-
νη, «μαζί με τους διευθυ-
ντές των Υπηρεσιών του 
υπουργείου και δήλωσε 
αγανάκτηση για την κατά-
σταση του Ηρώου».

Για το ωραριο
Πρόβλημα έχει δημιουρ-

γήσει έγγραφο του υφυ-
πουργού Π. Αλιβιζάτου για 

μετάθεση κατά δύο ώρες 
αργότερα του ωραρίου λει-
τουργίας αρχαιολογικών 
χώρων. Η Πανελλήνια 
Ενωση Υπαλλήλων Φύλα-
ξης Αρχαιοτήτων «θεωρεί 
κατ’ αρχήν ότι η ανακοίνω-
ση αυτή είναι πρόχειρη, μη 
τεκμηριωμένη, μη λειτουρ-
γική και δεν λαμβάνει υπό-
ψη της ούτε την επισκεψι-
μότητα ούτε την ασφάλεια 
των μουσείων και αρχαιο-
λογικών χώρων». 

Ενας ολόκληρος κόσμος 
από ευγενικές πριγκί-
πισσες, μαγικά ζώα 

και κακές μάγισσες ήρθε στο 
φως, με την ανακάλυψη 500 
νέων παραμυθιών, τα οποία 
βρίσκονταν κλειδωμένα σε 
αρχείο στο Ρέγκενσμπουργκ 
της Γερμανίας για περισσό-
τερα από 150 χρόνια.

Οι ιστορίες αποτελούν 
τμήμα μιας συλλογής μύ-
θων, θρύλων και παραμυ-
θιών που συγκέντρωσε ο 
ιστορικός Φραντς Ξάβερ 
φον Σένβερθ στην περιο-
χή Όμπερφαλτς της Βαυ-
βαρίας, την ίδια περίοδο 
που οι αδελφοί Γκριμ συ-
νέλεγαν τις ιστορίες που 
επρόκειτο να συναρπάσουν 
γενιές παιδιών, αλλά και 

ενηλίκων. Σύμφωνα με τη 
βρετανική εφημερίδα The 
Guardian, ο Φον Σένβερθ 
πέρασε ολόκληρες δεκαετί-
ες, ζητώντας από αγρότες, 
εργάτες και υπηρέτες να του 
αφηγηθούν τοπικές συνή-
θειες, παραδόσεις, έθιμα 
και ιστορικά στοιχεία, κα-
ταγράφοντας τη λαϊκή πα-
ράδοση.  Μάλιστα, ο Τζέι-
κομπ Γκριμ τον εκθείασε το 
1885, λέγοντας ότι «πουθε-
νά αλλού στη Γερμανία δεν 
συλλέγει κάποιος με τόσο 
ακρίβεια, λεπτομέρεια και 
ευαίσθητο αυτί τα στοιχεία 
της παράδοσης». Η υπεύ-
θυνη του τομέα πολιτισμού 
του Όμπερφαλτς, Έρικα 
Άιχενζεερ ανακάλυψε πε-
ρίπου 500 παραμύθια, ξε-

φυλλίζοντας τους τόμους 
του Φον Σένβερθ, οι οποίοι 
δεν έγιναν ποτέ γνωστοί. 
Τα περισσότερα από αυτά 
δεν εμφανίζονται σε άλλες 
συλλογές με παραμύθια.

Μία από τις ιστορίες έχει 
ως εξής: Μια νεαρή κοπέλα 
ξεφεύγει από μία μάγισσα 
με το να μεταμορφωθεί σε 
λίμνη. Η μάγισσα πέφτει 
κάτω και πίνει όλη τη λί-
μνη, καταπίνοντας και τη 
νεαρή κοπέλα, η οποία για 
να ξεφύγει από το στομάχι 
της μάγισσας χρησιμοποιεί 
ένα μαχαίρι.

Εκτός από τις νέες ιστο-
ρίες, η συλλογή περιλαμ-
βάνει και τοπικές παραλλα-
γές γνωστών παραμυθιών, 
όπως η Σταχτοπούτα.
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Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα.


