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ΘΕΜΑ:  Πρόταση για µια σύγχρονη εκδοχή Μουσικών Αγώνων στο πνεύµα της Πυθίας. 

 

Με την πρόταση του µουσικοσυνθέτη και καλλιτεχνικό δ/ντή του Μεγάρου Μουσικής 

Αθηνών κ. Γ.Κουρουπού έκλεισε η εκδήλωση “Η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των 

∆ελφών και η συµβολική της διάσταση στην αναβίωση των δελφικών εορτών”, που 

ήταν αφιερωµένη στην µνήµη της δωρήτριας Ντόρα Ανδριοπούλου- Αθανασούλα. 

 Οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των: Ροζίνα Κολώνια, Ελένη-  Άννα Χλέπα, 

Ευθαλίας Παπαδάκη, Γ. Κουρουπού και  Αθανασίας Ψάλτη, συνέβαλαν ουσιαστικά στην 

ανάδειξη του θέµατος, καθώς και οι παρεµβάσεις του προέδρου του διαζώµατος Σταύρου 

Μπένου και της αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτας Γαζή. 

 Για την σύγχρονη εκδοχή των Μουσικών αγώνων στο πνεύµα των Πυθίων, είχαν 

γίνει πολλές συναντήσεις µε πρωτοβουλία της αντιπεριφερειάρχη στην Αθήνα, Άµφισσα 

και ∆ελφούς, µε αποτέλεσµα να καταλήξουµε στην πρόταση του κ. Κουρουπού που είναι η 

βάση, το θεµέλιο για τα σύγχρονα Πυθία. 

 Βασιζόµενος ο κ.Κουρουπός στα αρχαία Πύθια, που ήταν συνδυασµός “διαγωνισµού 

και φεστιβάλ” κατέθεσε την πρόταση του, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω: 

      Στην σύγχρονη πνευµατική µουσική δηµιουργία ο συνδυασµός µουσικής και 

ποίησης δεν εξαντλείται στο τραγούδι. Όλες οι σύγχρονες µορφές λυρικού θεάτρου, 

από την όπερα έως το µουσικό θέατρο κι από την χορωδιακή µουσική έως την 

ατοµική (solo) απαγγελία συνοδεία οργάνων, όλα ανάγονται στην αρχέγονη και 

αδιάσπαστη ενότητα µουσικής και λόγου. Η βράβευση δεν µπορεί να µη περιλαµβάνει 

τους µεγάλους δηµιουργούς ,στο υψηλότερο διανοητικό επίπεδο. 

Από την άλλη µεριά, η παραγωγή και η επιτόπου κρίση πολλών µουσικών 

θεαµάτων είναι µιά επίπονη και δαπανηρή διαδικασία. Στην καλύτερη περίπτωση µία 



µόνο µεγάλη λυρική παραγωγή, θα µπορούσε κάθε φορά να παρουσιάζεται κατά την 

περίοδο του διαγωνισµού. Αυτό οδηγεί αναγκαστικά σε µια διαδικασία βράβευσης που 

προηγείται του φεστιβάλ. 

Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι απαιτείται µια διαδικασία κρίσης, ανάλογη u' αυτήν 

των βραβείων Nobel, η οποία κάθε φορά θα βραβεύει έναν δηµιουργό για το σύνολο του 

έργου του και την προσφορά του στη ζεύξη της µουσικής µε την ποίηση, δηλαδή στην 

λυρική τέχνη. Αυτό θα µπορούσε να ήταν το «ΜΕΓΑΛΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΥΘΙΚΩΝ 

ΑΓΩΝΩΝ» των ∆ελφών. Έργο ή έργα του βραβευόµενου δηµιουργού θα παρουσίαζε το 

φεστιβάλ στο τέλος της διεξαγωγής του. 

Τις άλλες ηµέρες του φεστιβάλ, οι συναυλίες-διαγωνισµοί (Αγώνες) θα µπορούσαν 

να περιλαµβάνουν όλα τα είδη συνδυασµού µουσικής και ποίησης (τραγούδια, χορωδίες, 

νεανικά συγκροτήµατα, µικρά µουσικά θεάµατα, βραδιές ποίησης συνοδεία αυθεντικής 

µουσικής ,αρχαίο δράµα ,κ.τ.λ.) των οποίων οι νικητές (µουσικοί και ποιητές, ακόµη και 

ερµηνευτές) θα µπορούσαν να κριθούν επί τόπου. 

Τίποτε βέβαια δεν απαγορεύει-αντίθετα επιβάλλεται-να παρουσιάζονται στο περι-

θώριο του φεστιβάλ κάθε είδους θεάµατα-ακροάµατα, που να εξασφαλίζουν τον 

χαρακτήρα της πάνδηµης εορτής-όπως ακριβώς στην αρχαιότητα. 

Συµπερασµατικά, οι Αγώνες θα ήταν ένας συνδυασµός διεθνούς διαγωνισµού και 

φεστιβάλ. Με την επισήµανση ότι αν θέλουµε να αποκτήσουν διεθνή αναγνώριση και 

αξιοπιστία, η κρίση τουλάχιστον του Μεγάλου Βραβείου των ∆ελφών θα πρέπει να 

δίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει την αντίστοιχη βαρύτητα ενός βραβείου Nobel. 

 

∆ύο είναι τα βασικά προβλήµατα. Η οργάνωση και το χρήµα. Αυτά τα δύο κρίσιµα 

σηµεία θα καθορίσουν το κύρος και την βιωσιµότητα του εγχειρήµατος. 

Είµαι κατηγορηµατικός ως προς τον µη κρατικό χαρακτήρα του οργανωτικού φορέα 

των Αγώνων-όχι φυσικά ως προς το συνολικό φεστιβαλικό πρόγραµµα. 

Οι Αγώνες Μουσικής και Ποίησης, η κορύφωση δηλαδή των εκδηλώσεων 

συνολικής διάρκειας το πολύ δεκαπέντε ηµερών και µε συχνότητα δύο έως τεσσάρων 

ετών, λόγω του υψηλού κόστους ,αλλά και λόγω του τρόπου επιλογής των εκδηλώσεων 

µέσω διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους ,απαιτεί οργανωτική και οικονοµική 

ευελιξία, που δεν µπορεί κανείς κρατικός οργανισµός να παρέχει. 



   [ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : Νέος φορέας , µε βασική µόνιµη χρηµατοδότηση 

από ισχυρό ίδρυµα (Foundation), καθώς και µε την συµβολή πολλών 

εταιρικών µελών . 

Ο νέος οργανωτικός φορέας θα διοικείται από ∆.Σ., στο οποίο, από τη µεριά του 

Κράτους, θα πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος του ∆ήµου, ένας εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου ∆ελφών, ενώ τα υπόλοιπα µέλη και ο Πρόεδρος θα επιλέγονται από τον 

Υπουργό Πολιτισµού και το βασικό χορηγικό Ίδρυµα (κοινή συναινέσει) 

Αποφασιστικό ρόλο θα έχει, τέλος, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών, που 

από τη φύση του, µπορεί να εξασφαλίσει την Ευρωπαϊκή θεσµική και ηθική κατοχύρωση 

των Αγώνων. 

 

 Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκε το βιβλίο Αρχαίο Θέατρο της Στερεάς Ελλάδας 

που έχει εκδώσει η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας και το σωµατείο ∆ιάζωµα και το cd µε 

το ντοκιµαντέρ “ H άλλη µατιά των ∆ελφών”, που έχει χρηµατοδοτηθεί από την 

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας και το ∆ιάζωµα. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 

 

 


