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προαιρετικά ημερομηνία και τόπο). 

             

                                                                                      Αθήνα,10 Ιουλίου 2017 

Αγαπημένε μου φίλε Γιώργο, 

Σου στέλνω αυτή την επιστολή με αφορμή την επίσκεψή που πραγματοποιήσαμε με 

την οικογένειά μου, στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, ένα μέρος, που όπως μου 

είχες πει, κρύβει πολλά μυστήρια. 

Πρόκειται για ένα τόπο που βρίσκεται στα βάθη της Ρούμελης κ έχει μια μυστηριώδη 

ενέργεια που τη νιώθει κανείς πιο έντονη, ανεβαίνοντας στο Μαντείο των Δελφών.  

Θεωρείται ότι το σημείο όπου κτίστηκε ήταν ο ομφαλός της γης, γιατί, σύμφωνα με 

την παράδοση, όταν ο Δίας άφησε δύο αετούς, έναν προς την Ανατολή και έναν 

προς την Δύση, συναντήθηκαν στους Δελφούς. Ήταν αφιερωμένο στον θεό 

Απόλλωνα και η Πυθία ήταν το διάμεσο, με το οποίο επικοινωνούσε ο θεός, και έδινε 

τους χρησμούς. 

Θα έλεγε κανείς πως στον αρχαιολογικό χώρο, που έχει χαρακτηριστεί Μνημείο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, όπως μας είπε ο ξεναγός, ένα δέος μας διαπέρασε 

αντικρίζοντας το αρχαίο θέατρο, όπου φιλοξενούσε αρκετούς θεατές κατά τη διάρκεια 

των Πυθίων και άλλων θρησκευτικών εορτών. 



 

Τέλος, ένας ακόμη λόγος που αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτό το χώρο, είναι πως 

φιλοξενεί πλούσιες συλλογές του περιλαμβάνουν κυρίως αρχιτεκτονικά γλυπτά, 

αγάλματα, αφιερώματα των πιστών στο ιερό, τα οποία ανακλούν τη θρησκευτικό -

πολιτική και καλλιτεχνική δραστηριότητά του σε όλη την ιστορική του πορεία . 

Ελπίζω να σε κάλυψε η περιγραφή μου και να μεταφέρεις με τη σειρά σου κ εσύ  τις 

εντυπώσεις αυτές στους γονείς σου. Αναμένω επιστολή σου με εντυπώσεις από τη 

δική σου επίσκεψη που τόσο πολύ επιθυμείς εδώ και χρόνια…. 

Με αγάπη, 

ο φίλος σου Γιάννης 


