
Τα Συμπόσια της Δήλου ήταν μια προσπάθεια του Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη να ξεκι-
νήσει μια διεθνή διεπιστημονική συζήτηση για τη σημερινή κατάσταση των ανθρώπι-
νων οικισμών, μια κατάσταση που, όπως σημειώνεται και στην πρώτη «Διακήρυξη της
Δήλου», χειροτερεύει με γρήγορο ρυθμό. Σκοπός του Δοξιάδη ήταν να αναπτυχθεί
η επιστήμη της οικιστικής μέσα από αυτές τις διεθνείς διεπιστημονικές συναντήσεις1.
Τα δώδεκα Συμπόσια της Δήλου πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1963-1975.
Οι δέκα πρώτες συναντήσεις έγιναν εν πλω και κατέληξαν στο νησί της Δήλου, όπου
οι συμμετέχοντες υπέγραφαν την ετήσια Διακήρυξη της Δήλου. Οι συναντήσεις ήταν
επταήμερες και γίνονταν σε ένα πλοίο που ταξίδευε στο Αγαίο και σταματούσε σε
διάφορα λιμάνια. Από το 1966 προηγείται κάθε συμποσίου ο «Αθηναϊκός Μήνας Οι-
κιστικής», μια σειρά διαλέξεων που ήταν ανοιχτές στο κοινό2. Το 1973 πραγματο-
ποιήθηκε μόνο ο «Αθηναϊκός Μήνας Οικιστικής»3. Δύο ακόμη συναντήσεις έλαβαν
χώρα το 1974 και το 1975 στο Απολλώνιο του Πόρτο Ράφτη4 (ένα από τα έργα του
γραφείου του Δοξιάδη), ωστόσο η ονομασία «Συμπόσιο της Δήλου» κρατήθηκε. Το
παρόν κείμενο εξετάζει την επιλογή της Δήλου ως το μέρος όπου θα καταλήξουν οι
επταήμερες αυτές συναντήσεις και το τοπωνύμιο του οποίου θα υιοθετηθεί στην ονο-
μασία του ετήσιου συμποσίου, μια επιλογή που δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε
καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο συνέλαβε ο Δοξιάδης τον χαρακτήρα των συναν-
τήσεων αυτών. 

Είναι γνωστό ότι τα Συμπόσια της Δήλου είχαν συλληφθεί από τον Δοξιάδη ως μια
συνέχεια του πνεύματος των CIAM (Διεθνή Συνέδρια Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής), τα
οποία είχαν κεντρική σημασία στην ιστορία του αρχιτεκτονικού μοντερνισμού. Το
πρώτο Συμπόσιο της Δήλου έλαβε χώρα ακριβώς 30 χρόνια μετά το 4ο συνέδριο
CIAM (καλοκαίρι του 1933), στο οποίο υπογράφηκε η ιστορική Χάρτα των Αθηνών,
που αναφέρεται στο ζήτημα της λειτουργικής πόλης. Η σύλληψη του Συμποσίου της
Δήλου ως συνέχειας του 4ου συνεδρίου CIAM και της υπογραφής της Χάρτας των
Αθηνών διακρίνεται από την πρώτη καταγεγραμμένη συζήτηση (5.8.58) του Δοξιάδη
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του (γεωμορφολογία, βλάστηση και μικροκλιματικές συνθήκες). Ο Γ. Διακογεωρ-
γίου απέδειξε ότι είναι σε θέση, χωρίς δυσκολία, να διαβάσει (ανασυστήσει) με
απόλυτη ακρίβεια και πληρότητα τον τόπο του, παρατηρώντας ένα μεγεθυμένο το-
πογραφικό χάρτη της κοινότητας με υψομετρικές καμπύλες4, ανασυσταίνοντας με τη
φαντασία του μια τυπική πορεία μέσα στο φυσικό τοπίο. 

Την ίδια στιγμή αναπαράσταινε όλο το πολύπλοκο δίκτυο ενορχηστρωμένων κινή-
σεων γεωργών και βοσκών, όταν το σύστημα βρισκόταν ακόμα σε πλήρη άνθηση.
Με αυτό τον τρόπο μπορούσε άνετα να κινηθεί ανάμεσα στο φαινομενικά άχρονο
του φυσικού τοπίου και στο χρονικά προσδιορισμένο, δηλαδή την οργάνωση βή-
μα προς βήμα των αγροτικών δραστηριοτήτων. Όμως, στην πραγματικότητα, το
φυσικό τοπίο έχει αποτυπωθεί στη μνήμη του Γ. Διακογεωργίου ως μίγμα ή αντι-
παράθεση της παλιάς του υπόστασης (όταν το αγροτικό σύστημα ήταν σε πλήρη
λειτουργία) με τη σταδιακή σημερινή επαναφορά του σε άγρια κατάσταση (αφότου
εγκαταλείφθηκε η γεωργία). 

Πρόκειται για την καταγραφή ενός νοητικού χάρτη (σε κείμενο και σχέδιο), όπου
το εγκαταλειμμένο, στερημένο από κάθε χρησιμότητα, φυσικό περιβάλλον εξακο-
λουθεί να συγκροτείται ακόμα από δίκτυο σταθερών και αδιάβλητων σημείων ανα-
γνώρισης: τα τοπωνύμια. Σε αυτά συνδυάζονται τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά,
όπως πλαγιές, διάσελα και βλάστηση με τα ανθρωπογενή, όπως ιδιοκτησιακά όρια
ή μνήμη γεγονότων από το παρελθόν της κοινότητας. 

Άρα, κλειδί της σύνθετης αυτής ανάγνωσης είναι το κοινόχρηστο δίκτυο ονοματο-
θεσίας, δηλαδή το στερέωμα των τοπωνυμίων που φοριέται πάνω στον γεωγρα-
φικό χώρο, που προσδίδει ταυτότητα, άρα και νόημα, στο (ανώνυμο) τοπίο και το
εξανθρωπίζει. Πολύ αργότερα από την αχρήστευση του συστήματος καλλιεργειών,
τα τοπωνύμια διατηρούνται ακόμα στη συλλογική μνήμη, και έτσι αποτελούν αδιά-
βλητα χαρακτηριστικά σημάδια του τόπου5. Όμως συνεχώς συρρικνώνονται και
όταν με τη σειρά τους εξαφανιστούν, θα έχει σημάνει το τέλος του τόπου.

Δ.Φ.
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Η Αυλώνα είναι ο κύριος, αποκλειστικά αγροτικός, οικισμός της κοινότητας (σε αντιπαρά-

θεση με τον κεντρικό οικισμό της Ολύμπου), κέντρο αγροτικών δραστηριοτήτων, χτισμέ-
νος με στάβλους (αγροτικά κτίσματα), όπου στεγάζονται μαζί άνθρωποι και γεωργικά ζώα.

2. Ειδικός χώρος για τα γεωργικά ζώα, σε επαφή με τον στάβλο.
3. Προς μια τέτοια κατεύθυνση κινήθηκε η Α. Κυριακίδου-Νέστορος, στην οποία οφείλουμε

πολλά, ήδη από το 1973, διακρίνοντας την «παράμετρο του χώρου και την παράμετρο του
χρόνου» ως «βασικές συντεταγμένες της ζωής» στο πλαίσιο της «κοσμοθεωρίας». «Η ορ-
γάνωση του χώρου στον παραδοσιακό πολιτισμό», αναδημ. από Συνέχεια, 2/1973, Λαο-
γραφικά μελετήματα, Αθήνα, Ολκός 1975, 41-55.

4. Ο χάρτης αυτός αποτελούσε (σχεδιασμένος στο χέρι) πενταπλάσια μεγέθυνση του στρα-
τιωτικού χάρτη της Καρπάθου (ΓΥΣ, κλ. 1:50.000) και συμπληρώθηκε με τα πληροφοριακά
στοιχεία που πρόσφερε ο Γ. Διακογεωργίου.

5. Κυριακίδου-Νέστορος Άλκη, «Σημάδια του τόπου ή η λογική του ελληνικού τοπίου», ανα-
δημ. από Χρονικό ’74, ό.π., 15-40.



Πέρα από τη γνωστή έλξη του Δοξιάδη προς την ελληνική αρχαιότητα, ας σημειωθεί
ότι ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας της Δήλου στην ύστερη Ελληνιστική περίοδο, όταν
το λιμάνι της Δήλου λειτουργούσε ως εμπορική βάση που συνέδεε την ανατολική και
τη δυτική Μεσόγειο, ταιριάζει με τις βλέψεις του Δοξιάδη να φέρει σε επαφή αρχιτέ-
κτονες και επιστήμονες «όλων των εθνών της Ανατολής και της Δύσης, του Βορρά
και του Νότου, αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων»16. Επιπλέον, ενώ ανασκα-
φές στη Δήλο είχαν αρχίσει από τα τέλη του 19ου αιώνα, τη δεκαετία του ’60 γίνονται
νέες ανασκαφές που φέρνουν στην επιφάνεια νέα δεδομένα που εμπλουτίζουν την
ελλιπή εικόνα που είχε η Δήλος έως τότε17 –ένα πρόβλημα που σημείωσε ο Δοξιάδης
στην παράγραφο που αφιέρωσε στη Δήλο στο διδακτορικό του18.

Η Δήλος, όμως, αποκτά στην περίπτωση των Συμποσίων μια συμβολική διάσταση,
την οποία διατυπώνει ο Δοξιάδης σε ένα δεύτερο προσχέδιο της πρότασης για το
συμπόσιο που συντάσσει στις 14.4.61:

«Η Δήλος, ωστόσο, δεν κατοικείται από κανέναν σήμερα και αυτό ενισχύει τη συμ-
βολική σημασία της, διότι οι άνθρωποι θα συνεδριάσουν εντός ενός οικισμού, χωρίς
την ίδια στιγμή να υφίστανται την πίεση ή την επιρροή των κατοίκων του και των ση-
μερινών προβλημάτων του.

Η αποστασιοποίηση και η μοναξιά της Δήλου, με τα θαυμάσια διατηρημένα ερείπιά
της, την καθιστούν ένα ιδανικό καταφύγιο για την ήρεμη συζήτηση, αναγκαία για τη
δημιουργία της Χάρτας της Δήλου και το καταστατικό για τα προβλήματα των ανθρώ-
πινων οικισμών.»19

Βλέπουμε πως, ενώ οι αναλογίες με το 4ο συνέδριο CIAM είναι εμφανείς, είναι επίσης
ξεκάθαρο ότι ο Δοξιάδης προσπαθεί, σε αντιπαράθεση με τις επιλογές του 4ου συ-
νεδρίου CIAM, να τονίσει πως η νέα γενιά θα κάνει τα πράγματα καλύτερα: ένα συμ-
πόσιο στα πρότυπα των αρχαίων ελληνικών συμποσίων, αντί απλού συνεδρίου, που
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με τους συνεργάτες του Jaqueline Tyrwhitt και Γιάννη Πιπέρογλου, στην οποία μιλάει
για ένα συνέδριο αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων μαζί με άλλους επιστήμονες στη
Δήλο, στο οποίο θα συνταχθεί και θα υπογραφτεί Η Χάρτα της Δήμου («the Charter
of Delos on the science of Ecistics»)5. Η αναλογία μεταξύ της Χάρτας των Αθηνών
και της Διακήρυξης της Δήλου διατυπώνεται ξεκάθαρα από τη Jaqueline Tyrwhitt σε
ένα κείμενο που συνέταξε μετά από παράκληση του Δοξιάδη, σε γράμμα του στις
22.4.63, για να το παρουσιάσει στο πρώτο Συμποσίου της Δήλου6. Το κείμενο αυτό
δημοσιεύθηκε με τα πρακτικά του συμποσίου στο περιοδικό Ecistics / Οικιστική, στο
οποίο παρουσιάζεται το 4ο συνέδριο CIAM ως μια ανάλογη προσπάθεια της προ-
ηγούμενης γενιάς7. 

Η επιλογή της Δήλου ως το μέρος όπου θα καταλήξουν οι επταήμερες αυτές συναν-
τήσεις, οι οποίες είχαν συλληφθεί σε αναλογία, και αντιπαράθεση θα μπορούσαμε να
πούμε, με την 4η συνάντηση του CIAM, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Από το πρώτο
προσχέδιο της πρότασης για το πρώτο Συμπόσιο της Δήλου (Proposal for a confe-
rence of planners on the island of Delos for the formulation and declaration of the
Charter of Delos), το οποίο συντάχθηκε στις αρχές του 1959, υπό την επικεφαλίδα
«B. The Place»8, ο Δοξιάδης εξηγεί γιατί η Δήλος είναι το κατάλληλο μέρος για να κα-
ταλήξει η συνάντηση αυτή:

«Β. ΤΟ ΜΕΡΟΣ

[...]

7. Το νησί της Δήλου στο Αιγαίο ήταν η έδρα της αρχαίας Αθηναϊκής Συμμαχίας που
ένωνε τους εξελληνισμένους οικισμούς της Ανατολής με εκείνους της ηπειρωτικής Ελλά-
δας και της Δυτικής Μεσογείου στη Σικελία, τη Μασσαλία και την Ισπανία. Στέκεται από-
μακρο και μόνο και τα θαυμάσια διατηρημένα ερείπιά του αποτελούν ιδανικό καταφύγιο,
όπου θα μπορούσαν να συλληφθούν και να διαμορφωθούν οι νέες αυτές απόψεις. 

8. Η Χάρτα της Δήλου θα εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα, τους πόρους, όπως επί-
σης και το ταλέντο μεταξύ όλων των εθνών της Ανατολής και της Δύσης, του Βορρά
και του Νότου, αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων. Θα συμβολίζει επίσης την
συνεχή σχέση με τις κλασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής.»10

Είναι σαφές ότι η ενασχόληση του Δοξιάδη με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική απο-
τελεί μέρος της εξήγησης για την επιλογή της Δήλου ως το μέρος όπου θα καταφύγουν
οι συμμετέχοντες της διάσκεψης αυτής, έτσι ώστε να καλλιεργήσουν αρχιτεκτονικές
και πολεοδομικές ιδέες για τα ζητήματα των σύγχρονων οικισμών. Την ενασχόλησή
του αυτή τη σηματοδοτούν: η διδακτορική διατριβή του, με θέμα την αρχαία ελληνική
πολεοδομία από τον 7ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ., που κατέθεσε το 1936 στο Βερο-
λίνο11, έργα όπως τα Άσπρα Σπίτια, τα οποία αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο
η ανάλυση της αρχαίας ελληνικής πόλης τροφοδοτεί τη διαμόρφωση γενικών αρχών
της σύγχρονης πολεοδομίας12, όπως επίσης και η διοργάνωση του ερευνητικού προ-
γράμματος με τίτλο «Η αρχαία ελληνική πόλη» (The Ancient Greek City ή AGC), το
οποίο ξεκίνησε το 1968 με σκοπό να γίνει μια συστηματική συγκριτική ανάλυση της
δομής όλων των αρχαίων πόλεων για τις οποίες η αρχαιολογική έρευνα έχει δώσει
επαρκή στοιχεία13. Το πρότυπο της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα είναι για το Δο-
ξιάδη η αρχαία αρχιτεκτονική, όπως έχουν παρατηρήσει ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης14

και ο Κώστας Τσιαμπάος15. Έτσι, λοιπόν, η συνδιαλλαγή του με την ελληνική αρχαι-
ότητα, από τα πρώιμα βήματά του στην αρχιτεκτονική, είναι αναμφίβολα πίσω από
την επιλογή της Δήλου ως το μέρος που θα καταλήξουν αυτές τις συναντήσεις.
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Εικ. 1  Εξώφυλλο του
περιοδικού ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ /
EKISTICS, τεύχος 14, no.
95, Οκτώβριος 1963. 

Εικ. 2  Άποψη της
Συνοικίας του Θεάτρου
καθώς οι «Δήλιοι»
ανεβαίνουν προς το
Θέατρο στις 12 Ιουλίου
1963. Στα δεξιά
διακρίνεται η είσοδος
στην Οικία της Τρίαινας.
Αρχείο Κ. Α. Δοξιάδη,
Φωτογραφίες, Φάκελος
34172, φωτ. 496.

Εικ. 3  Εξώφυλλο του
περιοδικού ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ /
EKISTICS, τεύχος 18, no.
107, Οκτώβριος 1964.

Εικ. 4  Εξώφυλλο του
περιοδικού ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ /
EKISTICS, τεύχος 32, no.
191, Οκτώβριος 1971.



Τελικά κανένα σύμβολο δεν υιοθετήθηκε για το συμπόσιο. Στο εξώ-
φυλλο του περιοδικού Ecistics / Οικιστική, στο οποίο δημοσιεύον-
ται τα πρακτικά του πρώτου Συμποσίου της Δήλου, τον Οκτώβριο
του 1963, εμφανίζονται δύο υπερτιθέμενες κατόψεις διαφορετικής
κλίμακας του αστικού ιστού της Δήλου, και συγκεκριμένα της Συνοι-
κίας του Θεάτρου (εικ. 1) –τη συνοικία μέσα από την οποία είχαν
περπατήσει οι Δήλιοι συμποσιαστές για να υπογράψουν τη Διακή-
ρυξη της Δήλου τον Ιούλιο (εικ. 2). Το λιοντάρι της Δήλου και οι
απόψεις του Θεάτρου της Δήλου κόσμησαν, και όχι μόνο μια φορά,
το εξώφυλλο του περιοδικού σε ακόλουθες παρουσιάσεις των Συμ-
ποσίων της Δήλου (εικ. 3, 4), πάντα στο τεύχος του Οκτωβρίου,
αλλά δεν αποτέλεσαν σύμβολα των συμποσίων. 

Δέκα χρόνια μετά τo πρώτο συμπόσιο της Δήλου, ο Δοξιάδης προ-
ετοιμάζει μια συλλογική δημοσίευση των Συμποσίων της Δήλου.
Στον πρόλογο αυτού του βιβλίου (16 Ιουλίου 1973)23 συνοψίζει
τους λόγους για τους οποίους υπήρχε η ανάγκη της απομόνωσης
από την καθημερινότητα και την πιεστική πραγματικότητα των σύγ-
χρονων οικισμών και εξηγεί γιατί η Δήλος ήταν το κατάλληλο μέρος
αυτών των συναντήσεων: « ... έπρεπε να πάμε σε χώρους χωρίς προβλήματα, ώστε να
μην επηρεαζόμαστε από οποιοδήποτε τοπικό πρόβλημα και να είμαστε πραγματικά αν-
τικειμενικοί και έπρεπε να καταλήξουμε στον όσο το δυνατόν πιο ήσυχο. Με τον πιο
ήσυχο (χώρο) εννοείται χωρίς κατοίκους, που είτε απολαμβάνουν ή πάσχουν από τίποτα
και αυτό ήταν το νησί της Δήλου, ακριβώς στη μέση του Αιγαίου Πελάγους, χωρίς κα-
τοίκους, μόνο ερείπια.»24

Πράγματι, ανάμεσα σε αυτά τα ερείπια περπάτησαν οι νέοι «Δήλιοι» (εικ. 5, 6, 7)25,
προς αναζήτηση νέων συστημάτων εννοιών και προσέγγισης του σχεδιασμού τα πε-
ρασμένα δέκα χρόνια. Ο Δοξιάδης γράφει τον πρόλογο αυτό μια χρονιά που δεν
έγινε το Συμπόσιο της Δήλου αλλά μόνο ο Αθηναϊκός Μήνας Οικιστικής και συνεχίζει
στον ίδιο πρόλογο: 

[...]

«Η Δήλος ήταν επίσης το ιδανικό μέρος ως σύμβολο για πολλούς λόγους:

1. Ήταν ο τόπος γέννησης του Απόλλωνα, θεού της αρμονίας, ο οποίος ήταν ακριβώς
αυτό που χρειαζόμασταν.

2. Ήταν η έδρα της πρώτης δημοκρατικής συνομοσπονδίας κρατών, των Αθηναίων,
κ.λπ.

3. Ήταν μια πραγματικά κοσμοπολίτικη πόλη με σεβασμό σε όλα τα έθνη, τις θρη-
σκείες, κ.λπ. Αν και ελληνική, είχε γειτονιές με πολλούς αλλοδαπούς που είχαν τους
δικούς τους θεούς και ναούς.

4. Ήταν τόσο σημαντική που θα μπορούσε να μας δώσει το όνομα του συμποσίου
μας, το Συμπόσιο της Δήλου, και να αποφευχθεί η χρήση του ονόματος ενός ατόμου,
όπως έκανε ο Πλάτων, επειδή πιθανώς πολλά συμπόσια έλαβαν χώρα στην ίδια
θέση.»26

Ήταν πράγματι τόσο σημαντική η Δήλος που κρατήθηκε το όνομά της για τις τελευταίες
δύο συναντήσεις (1974-1975) –η τελευταία μετά τον θάνατο του Δοξιάδη στις 28
Ιουνίου 1975– που έγιναν στο Απολλώνιο στο Πόρτο Ράφτη, έναν παραδειγματικό
οικισμό που σχεδίασε το Γραφείο Δοξιάδη στην κλίμακα του ανθρώπου. Από τη μια
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θα γίνει και αυτό εν πλω, αλλά το πλοίο ονομάζεται Νέα Ελλάς και όχι Πατρίς ΙΙ, και
θα κορυφώνεται στην αρχαία ελληνική πόλη της Δήλου που είναι ακατοίκητη, όχι στη
μοντέρνα Αθήνα, που εμφανίζει τα προβλήματα των νέων οικισμών που προσπα-
θούνε να αντιμετωπίσουν. Η Δήλος, λοιπόν, δεν είναι απλά ένα παράδειγμα αρχαίας
ελληνικής πολεοδομίας από το οποίο θα αντλήσουν πρότυπα οι συμποσιαστές, αλλά
ως ακατοίκητο νησί παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες, όπου αποστασιοποιημένοι από
την πιεστική πραγματικότητα των σύγχρονων οικισμών και τα προβλήματά τους, οι
«Δήλιοι» θα συμποσιαστούν και θα έχουν μια εποικοδομητική σύζητηση. Ας σημει-
ωθεί, επίσης, ότι η παρουσίαση και εξιδανίκευση της Δήλου ως αποστασιοποιημένος
και έρημος τόπος έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα π.Χ. –μετά τις καταστροφές του 88
και του 69 π.Χ. Ένα παράδειγμα είναι τα επιγράμματα του Αντίπατρου από τη Θεσσα-
λονίκη20, για τα οποία ίσως να ήταν ενήμερος ο Δοξιάδης. 

Η συμβολική αυτή διάσταση της Δήλου ως αποστασιοποιημένου τόπου ο οποίος πα-
ρέχει τη δυνατότητα μιας εποικοδομητικής συζήτησης θέλουν να δηλωθεί με ένα σύμ-
βολο, για το οποίο γίνεται λόγος στην πρώτη καταγεγραμμένη συζήτηση (5.8.58) του
Δοξιάδη με τους συνεργάτες του Jaqueline Tyrwhitt και Γιάννη Πιπέρογλου: «Μιλή-
σαμε για τα σύμβολα που θα χρησιμοποιηθούν για το συνέδριο και τα δύο που προ-
τάθηκαν ήταν το λιοντάρι της Δήλου ή ίσως μια φωτογραφία του Θεάτρου της
Δήλου...»21

Αν το λιοντάρι της Δήλου σηματοδοτεί την αποστασιοποίηση και μοναξιά που καθι-
στούν τη Δήλο ιδανικό τόπο για αυτές τις συναντήσεις, το αρχαίο Θέατρο υποδηλώνει
τη συνεχή σχέση με τις κλασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής. Αυτές οι επιλογές δεν ικα-
νοποιούν τη Jaqueline Tyrwhitt, η οποία θα προτείνει άλλες απόψεις της Δήλου ως
σύμβολο (8-9-58): «Έχω μια συναρπαστική φωτογραφία διπλής έκθεσης των φθαρ-
μένων σκαλοπατιών που οδηγούν στο ιερό χώρο στη Δήλο και την κολοσσιαία προ-
τομή του Απόλλωνα. Θα σου τη στείλω. Είναι όμως πολύ περίπλοκη για σύμβολο.
Νομίζω, όμως, ότι κάτι το οποίο θα υπενθυμίζει την ελληνιστική πόλη και τον διεθνή
χαρακτήρα της Δήλου θα είναι καλύτερο από το λιοντάρι, αλλά δεν ξέρω τι.»22
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Οι περιμετρικοί γκρεμοί του Βράχου της Μονεμβασίας είναι ένα εξωτερικό περίβλημα
γεμάτο ανωμαλίες, εξάρσεις, πτυχώσεις μικρές και μεγάλες, κάθε είδους θάμνους
στην παραμικρή συγκέντρωση χώματος, υπολείμματα τειχών και τοίχων, ναΐσκων,
σκαλιών και μονοπατιών. Την επιφάνεια διατρυπούν σπηλιές και οπές διαφόρων σχη-
μάτων και μεγεθών. Μέσα τους φώλιαζαν επί αιώνες γεράκια, αγριοπερίστερα και
ασκητές (εικ. 1, 2). Η γεωμορφολογία είναι παρόμοια στην κοντινή γύρω περιοχή
έξω από το Φρούριον, όπου ήσαν παρόμοιες και οι εγκαταστάσεις1 (εικ. 7, 11).

Από τους ασκητές λίγοι είχαν αξιωθεί να αφιερωθεί στη μνήμη τους ναός, ίσως και
ιστορημένος. Πολλών η μνήμη έσβησε, είναι αβέβαιο ακόμη και το όνομά τους. Ανα-
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