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Νάξος, 2312 π.Χ.

Ένα ματωμένο φεγγάρι κομμένο στα δύο βγήκε απ’ τη θάλασσα 
αργά τη νύχτα κι έμεινε μετέωρο στην άκρη του ουρανού. Ρίγησε 
το πέλαγος στο άγγιγμά του κι έστρωσε το φωτεινό μονοπάτι της 
σιωπής. Όλα τα πλάσματα της νύχτας κράτησαν την ανάσα τους 
σαν ένα χέρι να τους έγνεφε να σωπάσουν. Μόνο η κραυγή μιας 
κουκουβάγιας ακούστηκε να σκίζει θλιμμένα το σκοτάδι. Ακόμη 
και τα δέντρα κρατούσαν τα φύλλα τους γερά μη θροΐσουν και 
σπάσουν τη σιωπή. 

Ο Άγις στεκόταν όρθιος στη μικρή πλακόστρωτη αυλή, που ήταν 
γεμάτη γλάστρες με λουλούδια ανθισμένα, και βάδιζε νευρικά. Ήταν 
αρχή της άνοιξης κι όλα στέναζαν από έναν πόθο βαθύ και γλυκό. 

Στράφηκε προς το πέλαγος. Το βλέμμα του πλανήθηκε στο μο-
νοπάτι του φεγγαριού και χάθηκε στο άπειρο. Είχε τεταμένες τις 
αισθήσεις του. Κοιτούσε, μα δεν έβλεπε κάπου. Αγωνία και ταραχή 
τον κυρίευαν σαν ορμητικά κύματα θέρμης. Ήξερε τον κίνδυνο. 
Ήταν γνωστό πως κάποιες γυναίκες δεν τα κατάφερναν. Πολλές 
οικογένειες είχαν τέτοιες θλιβερές ιστορίες που τις τύλιγαν με το 
ρούχο της πίστης, θεωρώντας τες θεόσταλτες. Ψιθύριζαν μάλιστα 
μια προσευχή κάθε φορά που ανέφεραν το όνομα της γυναίκας 
που χάθηκε. Πολλά από τα ειδώλια που έφτιαχνε ο ίδιος ήταν για 
τέτοιες περιπτώσεις, με την κοιλιά λίγο να εξέχει και να δηλώνει 
εγκυμοσύνη, τα χέρια σταυρωμένα λίγο πιο πάνω, και τα πόδια 
ελαφρά λυγισμένα. Και ήταν προορισμένα να συνοδεύσουν αυτές 
τις γυναίκες στο τελευταίο τους ταξίδι.
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Μήνες περίμεναν οι δυο τους να έρθει αυτή η όμορφη στιγμή. 
Αψηφούσαν τον κίνδυνο. Τι να σε τρομάξει μπροστά στην και-
νούργια ζωή; Εκείνη ανυπομονούσε να φτάσει ο καιρός που θα 
γεννιόταν το πρώτο τους παιδί. Κι όμως ένα όνειρο τάραζε τη 
γαλήνη της κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια της. Δεν του το είπε. 
Δεν ήθελε να τον ανησυχήσει. Τι να του έλεγε άλλωστε; Περίμενε 
την ώρα που θα άκουγε το γλυκό κλάμα του παιδιού τους, που θα 
γινόταν η προσμονή αγκαλιά και η αγωνία ανακούφιση κι όλα θα 
έβρισκαν το ρυθμό τους, έναν καινούργιο ρυθμό επιτέλους! 

Έκλεισε σφιχτά τα μάτια του από έναν πόνο βαθύ σα θυμήθηκε 
το βλέμμα της λίγη ώρα πριν. Του είχε σφίξει δυνατά το χέρι και 
του είχε ψιθυρίσει: «Μην ανησυχείς! Σε λίγη ώρα θα είμαστε ξανά 
μαζί και θα έχουμε αγκαλιά το παιδί μας...» Έπειτα είχε χαμογε-
λάσει, ενώ οι σπασμοί τάραζαν το όμορφο πρόσωπό της.

Το φεγγάρι μαχαίρωνε τώρα αργά τη νύχτα κι έκοβε στα δύο 
το σκοτάδι. Τεράστιος φάνταζε ο ουρανός την ώρα εκείνη, κι η 
θάλασσα διάσπαρτη από μικρά νησιά, σκοτεινές σκιές, περίμενε 
κι αυτή. Δεν περνάει ο χρόνος τέτοιες στιγμές. Κάθεται εκεί δίπλα 
μας ακίνητος και αναμένει κι αυτός με αγωνία. Ξαφνικά άκουσε 
τις κραυγές της, κραυγές πόνου και απόγνωσης. Πάγωσε η στιγ-
μή. Τίποτε άλλο δεν ερχόταν στο νου του παρά μόνο το πρόσωπό 
της κι εκείνο το γλυκό άρωμα που του έλυνε τις αισθήσεις από την 
πρώτη στιγμή που ήρθε κοντά του, ένα χρόνο σχεδόν πριν. Και 
το χαμόγελό της ήταν ζεστό, αληθινό. Σαν τον κοιτούσε, έφευγαν 
οι πόνοι απ’ το κορμί του κι οι έγνοιες απ’ το νου του. Ήταν ο 
κόσμος του ολάκερος, ο λόγος να ζει και να ονειρεύεται. Ήταν το 
μοναχικό του φεγγάρι στον δικό του ουρανό.

Εκείνος πήγαινε στο εργαστήριό του κάθε μέρα με το που 
έβγαινε ο ήλιος. Δεν χρειαζόταν να εργάζεται πια στα χωράφια. 
Μπορούσε με τα αγάλματά του και τα μαρμάρινα σκεύη που 
έφτιαχνε να ζει άνετα. Η τέχνη του ήταν περιζήτητη στο νησί, 
μα τα τελευταία χρόνια και στα άλλα νησιά και στις χώρες της 
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στεριάς. Ακόμη και Φοίνικες έμποροι έδιναν μεγάλες παραγγε-
λίες. Τον πλήρωναν με χρυσάφι. Το λατομείο μαρμάρου ήταν 
αστείρευτη πηγή πρώτης ύλης. Το ίδιο και πολλές παραλίες του 
νησιού. Αυτό που χρειαζόταν για να πάρει μορφή ήταν έμπνευ-
ση, χαμόγελο, εργαλεία, υπομονή και άξια χέρια. Το μάρμαρο δεν 
θέλει βιασύνη. Οι όμορφοι κρύσταλλοι σπάζουν εύκολα, δεν υπο-
τάσσονται στον αδέξιο τεχνίτη. Θέλει λάξευμα σαν χάδι κι αγάπη. 
Μόνο τότε απελευθερώνει τη ζεστασιά του, την ξέχωρη ομορφιά 
του, τη στιλπνότητα που μαγεύει ακόμη και τους θεούς και τους 
εξευμενίζει.

Εκείνη ανέβαινε συχνά ως το εργαστήριο. Ο πατέρας της ήταν 
ένας από τους τεχνίτες. Μυημένη στην ομορφιά, ξεχωριστά όμορ-
φη η ίδια, κοίταζε τον Άγι μ’ ένα βλέμμα που του έλυνε τις αισθή-
σεις και τον έκανε να χαμογελά και να νιώθει ευτυχία. Έγινε έτσι 
απλά το φως του, ο αέρας του, η πρώτη του σκέψη το πρωί και 
η τελευταία αργά τη νύχτα. Τώρα που τα σκεφτόταν ξανά, όλα 
έγιναν τόσο φυσικά, αβίαστα, σαν προορισμένα να γίνουν, όπως 
γεννιούνται τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή μόλις έρθει η στιγ-
μή. Το κορμί της λες κι ήταν φτιαγμένο για το δικό του κορμί. Η 
ζωή της λες κι ήταν το μονοπάτι για τη δική του ζωή. Μα τώρα 
ήταν μόνη. Κι αυτός ανήμπορος. 

Μια δυνατή κραυγή έσκισε το σκοτάδι και σκέπασε τα πάντα. 
Ένιωσε ένα κενό στην καρδιά του. Ένας αέρας ζεστός του μισό-
κλεισε τα μάτια και άγγιξε το πρόσωπό του. Ένας ίσκιος τον πλη-
σίασε και χάθηκε πάνω στο κορμί του. Αμέσως μετά ακούστηκε 
κλάμα βρέφους. Ένιωσε ανακούφιση κι ένα χαμόγελο περηφάνιας 
ζωγραφίστηκε στα χείλη του. Ο νους του άρχισε να πλάθει όνει-
ρα. Λαχταρούσε να βρεθεί κοντά τους. Να τους δείξει ότι αυτός 
θα τους προσφέρει προστασία, δύναμη και αγάπη. Πλησίασε κι 
άλλο την πόρτα του σπιτιού, μα πάγωσε μόλις είδε τις γυναίκες να 
βγαίνουν από το σπίτι με σκυμμένο το κεφάλι. Του είπαν γεμάτες 
θλίψη ότι εκείνη δεν τα κατάφερε και του έδωσαν τυλιγμένο σ’ ένα 
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λευκό λινό πανί το μωρό, που τον κοίταζε στα μάτια κι είχε σφιγ-
μένες τις μικρές του γροθιές. Τα μικρά τόξα στα φρύδια του ήταν 
σχηματισμένα ίδια με τα δικά της, και τα χείλη του σαν εκείνης, 
όμορφα σαν μικρές φτερούγες. Δεν μπορούσε να πιστέψει τα λό-
για. Αρνούνταν να δεχτεί αυτό που άκουσε. Δεν γινόταν! Ένιωσε 
τα μάτια του να δακρύζουν, και ήταν αυτά τα δάκρυα δάκρυα χα-
ράς και λύπης συνάμα. Όχι, πιο πολύ ήταν δάκρυα λύπης. Η λύπη 
που προκαλεί ο θάνατος είναι πιο έντονη από τη χαρά της ζωής. 
Πιο δυνατό συναίσθημα η απώλεια, η σκέψη ότι τα αγαπημένα 
μάτια δεν θα σε ξανακοιτάξουν, ότι το λατρεμένο χαμόγελο δεν 
θα ξαναγεννηθεί για σένα.

Η ζωή του Άγι άρχιζε τώρα απ’ την αρχή. Μια ζωή που στα-
μάτησε απότομα, μα που έπρεπε να βρει ξανά το ρυθμό της. Το 
μωρό ήταν τόσο ήρεμο και απροστάτευτο. Ήταν η ίδια η ζωή. 
Ήταν το μέλλον. Ήταν το φως, που έπρεπε να τον οδηγήσει πιο 
κάτω. Εκείνη είχε φύγει από κοντά του. Δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά 
το όμορφο χαμόγελό της. 
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A

Νάξος, 1997 μ.Χ.

Συνάντησα την κυρία Σοφία στην όμορφη ταβέρνα της Ματί-
νας και του Σταύρου στην Κόρωνο. Ήμουν ήδη δυο εβδομάδες 
σ’ αυτό το χωριό της Νάξου. Αρχίσαμε ανασκαφές στον όρμο 
του Λιώνα και στη Μουτσούνα, μια περιοχή όπου είχε εντοπιστεί 
εδώ και δεκαετίες κυκλαδικός οικισμός. Είχαν γίνει προπολεμικά 
κάποιες ανασκαφές, την ίδια εποχή που ο αρχαιολόγος Σπύρος 
Μαρινάτος ανέσκαπτε στην Αμνισό της Κρήτης κι έφερε στο φως 
μινωική έπαυλη της Μεσομινωικής ΙΙΙ περιόδου με θαυμάσιες τοι-
χογραφίες. Βρήκε εκεί ηφαιστειακό υλικό, που τον οδήγησε στη 
διατύπωση της θεωρίας ότι ο Μινωικός Πολιτισμός πρέπει να 
καταστράφηκε από την ηφαιστειακή έκρηξη της Θήρας. Πολλές 
ανασκαφές όμως σταμάτησαν με την Κατοχή και δεν ξανάρχισαν 
ποτέ. Έπρεπε να βρω ένα συνεργείο από έμπιστους ανθρώπους 
της περιοχής και να κάνω καταγραφή του χώρου που είχε κατα-
πατηθεί τόσα χρόνια από τους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να 
εκμεταλλεύονται την περιοχή τουριστικά κι έχτιζαν ανεξέλεγκτα. 

Και πράγματι δεν με είδαν με καλό μάτι όταν έμαθαν το σκοπό 
μου. Αλλά είχα συνηθίσει πια τέτοιες αντιδράσεις, ήμουν έτοιμος 
για όλα και δεν θα υποχωρούσα. Τα κυκλαδικά ειδώλια είναι η 
ειδικότητά μου, μα και κάτι παραπάνω, είναι η παιδική μου ζωή, 
οι όμορφες αναμνήσεις από αφηγήσεις που κρύβονται καλά στα 
βάθη του νου μου και βγαίνουν απρόσκλητες κάποιες φορές, λες 
και ανθίζουν μες στην ψυχή μου. Δεν θα επέτρεπα σε κανέναν να 
καταστρέψει ή να εμπορευτεί τα ανεκτίμητα αυτά έργα, φτιαγ-



12

μένα από το όμορφο μάρμαρο των Κυκλάδων, τα οποία, με την 
αφαίρεση που τα διακρίνει, θυμίζουν σύγχρονη γλυπτική. Και 
ήταν δυστυχώς αυτή τους η τελειότητα που τα έκανε περιζήτη-
τα στην παράνομη αγορά των αρχαιοκάπηλων και των συλλεκτών 
έργων τέχνης. Νιώθω πως προστατεύω την Ιστορία μας και εξα-
σφαλίζω για τις μελλοντικές γενιές κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο 
δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη έμπνευση και τη δεξιοτεχνία 
σε συνδυασμό με την τεχνική της εποχής και το επίπεδο πολιτι-
σμού. 

Έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο με τους αρχαιοκάπηλους δεκαε-
τίες τώρα. Εμείς προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, να διασώσου-
με, να ερμηνεύσουμε, να δώσουμε στον πολιτισμό μας τα σπάνια 
αντικείμενα τέχνης της αρχαιότητας, να σώσουμε, δηλαδή, την 
ταυτότητά μας, να αποδείξουμε τις ρίζες μας. Απέναντί μας έχου-
με ανθρώπους που καπηλεύονται ακόμη και την Ιστορία μας και 
επιβουλεύονται τα σύνορά μας. Αυτοί προσπαθούν να καταστρέ-
ψουν, να εμπορευτούν κάτι που δεν τους ανήκει, να κρύψουν και 
να διακινήσουν παράνομα αντικείμενα που κατάφεραν να επιβιώ-
σουν χιλιάδες χρόνια μέσα από αντίξοες συνθήκες, φυσικές κατα-
στροφές και πολέμους.

Λίγα χρόνια πριν, είχαμε συνεχόμενες διαρρήξεις ελληνικών 
μουσείων που δεν φυλάσσονταν καλά. Η μεγαλύτερη καταστροφή 
έγινε στο μουσείο της Κορίνθου. Ένα μουσείο που δεν διέθετε καν 
φύλακα. Κυριολεκτικά το άδειασαν. Έξοχα δείγματα κλασικής τέ-
χνης και μερικά προσωπεία ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, 
μοναδικά στο είδος τους, χάθηκαν. Δεν γνωρίζαμε τους δρόμους 
διακίνησης, μα υποθέταμε πως θα έβγαιναν στο εξωτερικό, με 
πρώτο σταθμό την Ιταλία. Υπήρχε ένας Έλληνας γνωστός στις 
Αρχές, ο Γιάννης Χριστοφορίδης, που καταγόταν από τη Δονού-
σα και είχε μάλιστα εκεί μια βίλα σαν φρούριο. Αυτός ήταν αρχι-
τέκτονας και η επαγγελματική του δραστηριότητα δικαιολογού-
σε την οικονομική άνεση που παρουσίαζε. Δήλωνε ερασιτέχνης 
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συλλέκτης και είχε κάνει κατά καιρούς δωρεές αρχαιοτήτων στο 
μουσείο της Νάξου. Είχαμε και κάποια διάσπαρτα στοιχεία για 
κάποιον σύνδεσμο στην Ιταλία που συνεργαζόταν με τον Χριστο-
φορίδη. Τον έλεγαν Τζούλιο Αμίτιτζι. Η μαφία γνώριζε την αξία 
των αρχαίων και δεν είχε ενδοιασμούς να τα εμπορευτεί. 

Η κυρία Σοφία καθόταν κάθε μέρα στο ίδιο τραπέζι δίπλα απ’ 
το παράθυρο και κοίταζε συχνά έξω. Το βλέμμα της χανόταν μα-
κριά, ύστερα γύριζε προς το χώρο της ταβέρνας, κοίταζε αργά τα 
αντικείμενα και επέστρεφε στην πραγματικότητα σιγά σιγά. Την 
έβλεπα καθημερινά και μου προκαλούσε μια μυστήρια αίσθηση 
αυτή η παρουσία. Η Ματίνα τής φερόταν με μεγάλο σεβασμό και 
διακριτικότητα. Το ίδιο κι όλοι όσοι τη γνώριζαν. Τη χαιρετού-
σαν σαν φοβισμένοι από μακριά, κι αυτή πάντα ανταπέδιδε το 
χαιρετισμό με μια φωνή ιδιαίτερα γλυκιά και ζεστή και με μια μι-
κρή κίνηση του χεριού της, ένα νεύμα. Τα μαλλιά της πιασμένα 
πίσω, βαμμένα σ’ ένα γλυκό καφέ χρώμα σαν του μελιού και το 
πρόσωπό της λευκό. Απαλά βαμμένα τα μάτια της σε μια γαλάζια 
απόχρωση, που πιο ψηλά γινόταν ανοιχτό μοβ. Η γραμμή των 
φρυδιών της λεπτή σαν ένα βιαστικό τόξο, σαν μια σκέψη φευγα-
λέα, και το δέρμα της παράξενα λείο, ακόμα δεν άφηνε τις ρυτίδες 
ν’ αποκαλύψουν τη μεγάλη της ηλικία. Τα μάγουλά της είχαν ένα 
ανεπαίσθητο ροζ χρώμα και το ντύσιμό της έδειχνε πραγματικά 
ένα άτομο με γούστο, ένα άτομο με γεμάτη ψυχή, που αξίζει την 
προσοχή του καθενός. 

Ρώτησα διακριτικά τη Ματίνα ποια είναι αυτή η κυρία. Εκείνη 
κοίταξε γύρω της προσεκτικά και μου ψιθύρισε: 

«Η κυρία Σοφία, η ζωγράφος. Η Σοφία η Λαβριώτου. Είχε δε-
καετίες να έρθει στο νησί. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί. Είχα ακούσει 
γι’ αυτή μόνο μια λυπητερή ιστορία, σαν παραμύθι, απ’ τη μητέρα 
μου. Τη θεωρούσαν για χρόνια νεκρή. Κανείς δεν ήξερε πού βρι-
σκόταν. Πολύ πλούσια γυναίκα, και απ’ ό,τι μάθαμε, έχει μεγάλη 
φήμη στο εξωτερικό, με το όνομα όμως του Καναδού άντρα της, 



14

που πέθανε πριν από λίγο καιρό. Λεγόταν Λαργκάς. Η κυρία Σο-
φία έμενε μόνιμα στον Καναδά, έχει μια κόρη εκεί, γιατρός λένε 
ότι είναι. Πέρυσι επικοινώνησε με κάποιον μηχανικό απ’ τη Χώρα 
κι άρχισαν επισκευές στο σπίτι της. Ένα μέρος του είχε καεί στον 
πόλεμο. Ήταν ερείπιο πια. Ερχόταν κι ένας δικηγόρος μαζί με τον 
μηχανικό και επέβλεπαν κάθε τόσο τις εργασίες. Ήθελε, λέει, να 
έρθει να πεθάνει στον τόπο της. Όμορφη παραξενιά!» συμπλήρω-
σε η Ματίνα κι έφυγε βιαστικά, αφού τη φώναξε για δεύτερη φορά 
ο άντρας της, ο Σταύρος, απ’ την κουζίνα. 

«Σοφία Λαβριώτου...» σκέφτηκα. Αυτό το όνομα το γνώριζα. 
Ένας μεγάλος πίνακας στο σαλόνι του σπιτιού μας στην Αθήνα 
είχε την υπογραφή της. Η μητέρα μου τον λάτρευε αυτό τον πί-
νακα και ποτέ δεν τον αποχωρίστηκε. Παρουσίαζε μια παρέα από 
κυρίες μιας άλλης εποχής να κάνουν βόλτα στην εξοχή, με τα μα-
κριά τους φορέματα, τα μεγάλα καπέλα και τις μικρές ομπρέλες 
για τον ήλιο, ενώ τρία κορίτσια έτρεχαν ανέμελα. 

Αυτό που μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στον πίνακα εκεί-
νο ήταν ότι κανένα απ’ τα άτομα αυτά δεν έδειχνε ολόκληρο το 
πρόσωπό του. Όλα ήταν γυρισμένα ή κοιτούσαν κάπου μακριά 
και τα χαρακτηριστικά τους φαίνονταν ελάχιστα. Κυρίως φαινό-
ταν το προφίλ τους. Όμως, όσο απομακρυνόσουν απ’ τον πίνακα 
τόσο αυτή η ιδιομορφία του εξαλειφόταν κι ήταν σαν να έβλεπες 
την κίνησή τους, σαν τρισδιάστατες πια οι γυναίκες να βάδιζαν 
στην ανθισμένη φύση και να έφευγαν προς τα πάνω, ενώ το χέρι 
της ζωγράφου δεν απεικόνιζε το ορατό, αλλά προσέγγιζε το αό-
ρατο, τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους, τη 
σιωπή τους. 

Και τα κορίτσια δεν έτρεχαν απλά, έφευγαν κι αυτά στο ταξίδι 
της ζωής τους, τα βήματά τους δειλά στην αρχή, μετά γίνονταν 
πιο αποφασισμένα να οδηγήσουν σε όμορφους μα κι επικίνδυνους 
κόσμους, σαν να έδειχνε πως τίποτα δεν κρατάει αιώνια, πως όλα 
έχουν μια πορεία κι ένα τέλος. Κυριαρχούσε η ακινησία και τα 
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απαλά χρώματα στην κάτω ζώνη του πίνακα, το ανοιχτό πράσινο 
της φύσης, το ανοιχτό κίτρινο της αέναης αλλαγής, το γαλάζιο 
της φυγής, το λευκό του ονείρου, κι όσο το βλέμμα σηκωνόταν 
τόσο η ένταση μεγάλωνε, ένας ζεστός άνεμος έπαιζε με τα μακριά 
φορέματα των γυναικών. Μία από αυτές κρατούσε το καπέλο της, 
που ήταν έτοιμο να της φύγει, ενώ τα χόρτα γίνονταν μια πράσινη 
θάλασσα που κυμάτιζε γεμάτη ζωή. 

Τα χρώματα αποκτούσαν τη δική τους ένταση, γίνονταν σκού-
ρα πράσινα, χρυσά και ιριδίζοντα μοβ στα φορέματα, μπλε και 
έντονα κόκκινα. Και η κίνηση γινόταν τώρα βάδισμα και τρέξιμο, 
παιχνίδι η ζωή, να προλάβεις τις χαρές, να ξεφύγεις από τις λύ-
πες, να αγκαλιάσεις σφιχτά την ευτυχία, να αποφύγεις με τέχνη 
τη θλίψη... 

Κι ύστερα, μακριά, έβλεπες έντονες πινελιές ενός λιβαδιού με 
ανθισμένα λουλούδια, κι έπειτα, πιο ψηλά, ένας ουρανός μ’ έναν 
ήλιο κίτρινο, δυνατό, με κύκλους ανάγλυφους γύρω του να θαμπώ-
νει και να σκεπάζει με το δικό του θαλερό φως τη σύνθεση.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω να τη χαιρετίσω, να της συστηθώ. 
Είχα μεγαλώσει με κάτι δικό της. Την ένιωθα οικεία. Σηκώθηκα 
και την πλησίασα. Αναζήτησε πάνω μου κάτι γνώριμο μόλις της 
συστήθηκα. Δεν της θύμιζα κανέναν προφανώς, μα δεν το ’δειξε. 

«Ήθελα να σας πω», της είπα διστακτικά, ενώ με είχε καθη-
λώσει με το βλέμμα της, «ότι έχω έναν πίνακά σας στο σπίτι μου, 
δηλαδή, της μητέρας μου είναι ο πίνακας, αλλά μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση πάντα και...» 

«Κάθισε», μου είπε ευγενικά, «γιατί στέκεσαι όρθιος; Έλα, δεν 
μπορώ άλλο να τρώω μόνη μου εδώ και να με θεωρούν όλοι φά-
ντασμα».

«Ευχαριστώ!» της είπα και κάθισα απέναντί της. «Δεν ήθελα να 
σας ενοχλήσω πάντως...»

«Να μ’ ενοχλήσεις; Μ’ ενοχλεί όταν δεν μ’ ενοχλούν, νεαρέ 
μου!» μου είπε λιγάκι θυμωμένη. 
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«Δεν μ’ αρέσει να μη με πλησιάζουν. Μεγάλωσα μέσα στον κό-
σμο και τώρα που ήρθα εδώ, στην πατρίδα μου, στο σπίτι μου, μου 
φέρονται σαν να με φοβούνται. Με νόμιζαν, λένε, νεκρή! Ανοη- 
σίες... Ποιον πίνακά μου είπες ότι έχεις;»

«Έναν μ’ ένα ανοιξιάτικο τοπίο», της είπα κι έφερα στο νου 
μου εκείνο τον ξεχωριστό πίνακα. Ίσως μάλιστα εκείνη τη στιγμή 
το βλέμμα μου χάθηκε κάπου μακριά.

«Τέσσερις γυναίκες που βαδίζουν στην εξοχή και έχουν μαζί 
τους τρία κορίτσια που παίζουν. Όλες έχουν στραμμένες τις πλά-
τες τους κατά τα τρία τέταρτα, αλλά είναι σαν να τις βλέπεις, 
κι ένας ήλιος του μεσημεριού, κίτρινος, θαμπώνει... Κι έχει κάτι 
χρώματα έντονα, σαν τη ζωή! Κάτι αδιόρατες εναλλαγές, σαν να 
παίρνει κάποιος την ψυχή σου απ’ το χέρι και να την οδηγεί στη 
συνείδηση. Ξέρετε, ίσως σας φανεί παράξενο, αλλά ένιωθα πάντα 
να με ζεσταίνει. Αυτός ο πίνακας είναι σαν τραγούδι, έχει παλμό 
και ένταση, δεν σ’ αφήνει να πάρεις από πάνω του το βλέμμα σου 
πριν τα δεις όλα. Κι έχει τόσο πολλά να δεις! Ίσως σας φανεί πα-
ράξενο, μα σε κάθε φάση της ζωής μου μού έλεγε άλλα...»

Στάθηκε για λίγο σκεφτική. Το σαγόνι της έτρεμε ελαφρά, 
όπως πριν μας πάρει το παράπονο. Το βλέμμα της γλίστρησε και 
πάλι έξω απ’ το παράθυρο, χάθηκε στο πέλαγος, σαν να διψούσε. 
Γύρισε αργά κι αντάμωσε το δικό μου βλέμμα. Τα μάτια της ήταν 
τώρα πιο γαλάζια.

«Πού τον βρήκες αυτό τον πίνακα, αγόρι μου;» με ρώτησε με 
φωνή σπασμένη. «Αποκλείεται να έχεις αυτό τον πίνακα! Εγώ αυ-
τόν τον χάρισα κάποτε σ’ ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει πια. Κι 
ο πίνακας αυτός είχε καταστραφεί. Ήμουν σίγουρη. Δεν καταλα-
βαίνω... Είναι από τα έργα της νιότης μου». 

Εκείνη τη στιγμή μπήκε βιαστικά στην ταβέρνα η Δήμητρα, η 
βοηθός μου στις ανασκαφές. Είχε τελειώσει τη σχολή τρία χρόνια 
πριν. Ήταν απ’ το νησί και γνώριζε πολύ καλά τις περιοχές που ψά-
χναμε, αλλά και τη νοοτροπία των κατοίκων. Τη θεωρούσα πολύτι-
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μη. Διορισμένη με σύμβαση στην Εφορία Αρχαιοτήτων της Νάξου, 
ήταν αυτή που εντόπισε κάποιο από τα σημεία της παλιάς ανα-
σκαφής και ειδοποίησε την υπηρεσία. Βρέθηκε κι ένα ειδώλιο σπα-
σμένο στη μέση, από αυτά που στη βιβλιογραφία της τυπολογίας 
των ειδωλίων ονομάζονται Σχηματικά Ειδώλια. Ανήκε σαφώς στην 
πρώιμη περίοδο κατασκευής ειδωλίων. Το μάρμαρο ήταν λευκό με 
φαιόχρωμες κηλίδες. Το κεφάλι ήταν τριγωνικό και το πρόσωπο μια 
απλή επίπεδη επιφάνεια. Δεν είχε χέρια, ενώ οι ώμοι του έκλιναν 
έντονα προς τα κάτω. Μια βαθιά αυλάκωση χώριζε το στήθος απ’ 
τον υπόλοιπο κορμό. 

Δεν γνωρίζαμε ακόμα τη σχέση των Κυκλαδιτών με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, μα τέτοια ειδώλια μας άνοιγαν νέους δρόμους για 
υποθέσεις. Γενικά θεωρούσαμε ότι οι Κυκλαδίτες αποίκισαν τα 
νησιά τους την Εποχή του Χαλκού, γύρω στο 3000 π.Χ., κι ότι 
δεν υπήρχαν κάτοικοι εκεί τη νεολιθική περίοδο. Ώσπου βρέθηκε 
στον Σάλιαγκο, ένα νησάκι ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπα-
ρο, ένας νεολιθικός οικισμός με εντελώς δικά του χαρακτηριστικά. 
Έτσι ανασκευάστηκαν όλες οι θεωρίες σχετικά με την προέλευση 
των Κυκλαδιτών κι αποδείχτηκε ότι ζούσαν εκεί από πολύ παλιό-
τερες εποχές, κι από εκείνη τη νεολιθική περίοδο εξελίχθηκαν και 
μπήκαν στην Εποχή του Χαλκού και συνέχισαν έναν δικό τους 
πολιτισμό, ξεχωριστό, μοναδικό, με στοιχεία λατρείας και τέχνης 
που πουθενά αλλού στον τότε κόσμο δεν συναντούμε. Αυτοί οι 
άνθρωποι έφτασαν πολύ μακριά, δυσθεώρητα μακριά, και προκα-
λούν δέος στους σύγχρονους μελετητές. 

Και δυστυχώς πολλοί οικισμοί τους και κάποιες πόλεις τους 
ίσως βρίσκονται πια κάτω απ’ τη θάλασσα, καθώς η στάθμη της 
ήταν περίπου δύο με τέσσερα μέτρα πιο ρηχή. Πρέπει βέβαια να 
υπολογίσουμε και τις διαβρώσεις μα και τις κατολισθήσεις, καθώς 
όλη η περιοχή των Κυκλάδων ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται 
σεισμογενής. Δεν έλειψαν αυτά τα τεσσερισήμισι χιλιάδες χρόνια 
οι εκρήξεις του ηφαιστείου της Θήρας, που ήταν πολλαπλάσια 
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σφοδρότερες από τη μεγαλύτερη σύγχρονη έκρηξη ηφαιστείου 
που γνωρίζουμε. 

Πολλές έρευνες έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται για εκεί-
νη την εποχή, που ουσιαστικά καταστράφηκε από τη μεγαλύτερη 
έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας το 1613 π.Χ. Μάλιστα, έχει 
βρεθεί στάχτη του ως και στους πάγους του Βόρειου Πόλου. Ένα 
στρώμα 10 περίπου εκατοστών στάχτης κάλυψε τα μικρασιατικά 
παράλια. Τα παλιρροϊκά κύματα που δημιουργήθηκαν από την 
καταβύθιση του ηφαιστείου και τη δημιουργία της καλντέρας μόνο 
με τη φαντασία μπορεί κάποιος να τα προσεγγίσει. Όλοι οι οικι-
σμοί εκείνη την περίοδο της μινωικής κυριαρχίας ήταν παράλιοι 
και ασχολούνταν με την αλιεία, τη ναυτιλία και κυρίως το εμπόριο. 
Στις νεότερες εποχές τα νησιά υπέστησαν μεγάλες καταστροφές, 
κι έτσι ό,τι έχουμε από εκείνη την εποχή είναι λίγα θεμέλια σπι-
τιών, κάποιοι τάφοι, τα μαρμάρινα σκεύη τους, μα κυρίως εκείνα 
τα μοναδικά ειδώλια που θυμίζουν πολύ τη σύγχρονη γλυπτική, μα 
που δεν γνωρίζουμε ακόμα τη χρήση και τη λειτουργία τους.

Η Αρχαιολογική Υπηρεσία έστειλε εμένα ως υπεύθυνο. Είχα 
ασχοληθεί πολύ καιρό με τα κυκλαδικά, είχα κάνει και μερικές 
ανακοινώσεις σχετικά με τα κυκλαδικά ειδώλια και λίγο καιρό 
πριν είχε εκδοθεί ένα βιβλίο μου με τίτλο Η Χρήση των Κυκλαδι-
κών Ειδωλίων: Λατρευτική και Ταφική, που ανέτρεπε τη θεωρία 
ότι κατασκευάζονταν μόνο για ταφική χρήση και είχε κάνει ήδη 
αίσθηση στους κύκλους των αρχαιολόγων όχι μόνο της Ελλάδας 
αλλά και του εξωτερικού. 

Δυστυχώς τα ευρήματά μας είναι περιορισμένα και τα περισσό-
τερα ειδώλια προέρχονται από αρχαιοκάπηλους, ή από λαθραίες 
ανασκαφές, ή από αγρότες και ψαράδες που τα παραδίδουν καιρό 
αφότου τα βρουν, χωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς βρέθηκαν και 
πότε. 

Μια περιορισμένη ανασκαφή είχε γίνει το 1875 στην Κέρο 
όπου βρέθηκε το πασίγνωστο ειδώλιο του Αρπιστή, και προπο-
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λεμικά στην Κρήτη και στη Νάξο σ’ έναν οικισμό που πιθανο-
λογείται ότι ήταν το σημαντικότερο εργαστήρι της εποχής, με 
τεχνίτες να μεταδίδουν τη γνώση τους και τα μυστικά της τέχνης 
τους στην επόμενη γενιά. Μιας τέχνης με σύμβολο την αφαίρεση 
και τη ρεαλιστική σχηματοποίηση. Το εργαστήριο εκείνο λέγεται 
ότι παρήγαγε ειδώλια και τα εξακόσια χρόνια που αυτό το σπά-
νιο καλλιτεχνικό δημιούργημα κατασκευαζόταν με μια σταθερή 
τυπολογία, κάτι που προσδίδει έντονα θρησκευτικό χαρακτήρα. 
Από το 2800 π.Χ. ως το 2300 π.Χ. όμως παρήγαγε και ειδώλια 
με διαφορετική τυπολογία. Η δημιουργία του ανακόπηκε ξαφνι-
κά. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να έγινε τότε. Μια μεγάλη έκρηξη 
του ηφαιστείου; Μια οργανωμένη επιδρομή λαών της Ανατολής; 
Ή μήπως μια εσωτερική διαμάχη, μια επανάσταση κατά της κυ-
ριαρχίας των Κρητών; Ποτέ δεν θα μάθουμε. Σημάδια ξαφνικής 
παρακμής έχουμε γύρω στο 2300 π.Χ. Τότε όμως χρονολογείται 
και ο καλύτερος γλύπτης ειδωλίων, που ονομάζεται Καλλιτέχνης 
Γουλανδρή, καθώς αρκετά εξαιρετικά έργα του φιλοξενούνται στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Ιδρύματος Γουλανδρή. Έχουν 
αναγνωριστεί ως δικά του πάνω από εκατό έργα, ολόκληρα ή 
αποσπασματικά, που ανακαλύφθηκαν στην Κέρο, στη Νάξο, στη 
Σύρο και στην Αμοργό. Αυτός ο αριθμός είναι πράγματι μεγάλος, 
αν αναλογιστεί κανείς πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί ένα έργο 
τέχνης τόσους αιώνες. 

Αυτός ο καλλιτέχνης είναι ο καλύτερος εκπρόσωπος του «κλα-
σικισμού» της κυκλαδικής τέχνης. Το πρόσωπο των γλυπτών του 
έχει σχήμα λύρας. Μια μακριά ημικωνική μύτη κυριαρχεί σ’ αυτό, 
οι ώμοι είναι στενοί και πεσμένοι, στην κοιλιά υπάρχουν παράλ-
ληλες χαράξεις, το ίδιο και στα γόνατα και στους αστραγάλους, 
ενώ η πλάτη είναι απλά στρογγυλεμένη χωρίς ίχνη σπονδυλικής 
στήλης, κάτι που ίσως μαρτυρά ότι τα ειδώλια αυτά τα έβλεπαν 
μόνο από την μπροστινή όψη. Τα απόθεταν ξαπλωμένα ίσως; Η 
περιοχή όμως όπου έζησε και δημιούργησε ο Καλλιτέχνης Γου-
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λανδρή φαίνεται ότι καταστράφηκε βίαια και ερημώθηκε, και 
ποτέ ξανά το νησί δεν έφτασε σ’ αυτό το επίπεδο δημιουργίας.

Αλλά εκείνη η ανασκαφή στη Νάξο σταμάτησε ξαφνικά, λίγο 
μετά την έναρξη του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, και τίποτα δεν ανα-
κοινώθηκε απ’ αυτή, ούτε τα σημαντικά ευρήματα, που οι φήμες 
ήθελαν να είναι αμύθητης αξίας, ήρθαν ποτέ σε ελληνικό μουσείο. 
Κάποιοι είπαν ότι βρέθηκε το εργαστήριο και μαζί του πως βρέ-
θηκαν δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες ειδώλια, κι ότι τα έκρυψαν 
ξανά, για να μην τα κλέψουν οι Γερμανοί που συγκέντρωναν τότε 
σε κρύπτες κι είχαν σκοπό να εκθέσουν αργότερα στα δικά τους 
μουσεία ό,τι αξιόλογο έβρισκαν στις χώρες που κατακτούσαν. Κά-
ποιοι είπαν ότι τα έκλεψαν τελικά οι Γερμανοί. Μα σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα έπρεπε κάπου να βρίσκονται.  

Κυκλοφόρησαν επίσης φήμες ότι Έλληνες αρχαιοκάπηλοι 
μπόρεσαν να κλέψουν αυτόν το θησαυρό αμέσως μετά τον πόλεμο 
και να τον διασκορπίσουν σ’ ολόκληρο τον κόσμο σιγά σιγά. Όλα 
συγκεχυμένα, σκόρπιες φήμες, αντιφάσεις παντού. Ήταν τόσο 
ταραγμένα εκείνα τα χρόνια! Κι αμέσως μετά, με τον εμφύλιο και 
τους διωγμούς στην Ελλάδα, χάθηκαν οι όποιες πληροφορίες, 
εκτός από κάτι λίγες προσωπικές σημειώσεις του αρχαιολόγου 
που έκανε εκείνη την πρωτοποριακή ανασκαφή, χάθηκαν οι μάρ-
τυρες, οι πρωταγωνιστές, χάθηκε και το ενδιαφέρον. Ξεχάστηκε 
η ανασκαφή. Κι ο μόνος που ήξερε τι ακριβώς έγινε αρνούνταν να 
μιλήσει μέχρι το θάνατό του. Ήμουν δώδεκα χρόνων παιδί τότε. 
Σαν να ήθελε να μην ανακαλύψει κανείς ξανά ό,τι αυτός είδε, 
ό,τι αυτός ανακάλυψε, ό,τι αυτός έζησε. Σαν να ξόρκιζε έτσι ένα 
μεγάλο κακό...

Το 1965 ξανάρχισε μια ανασκαφή δοκιμαστικά, με διάφορες 
διερευνητικές τομές στην Πάνορμο, μα σταμάτησε πάλι με τη 
χούντα, το 1967. Θάφτηκαν όλα στη λάσπη των χειμάρρων και 
των πολιτικών. Τα κονδύλια ήταν ανύπαρκτα. Μόνο ξένες αρ-
χαιολογικές σχολές έκαναν ανασκαφές στην Ελλάδα. Το 1967 ο 
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Βρετανός αρχαιολόγος Colin Renfrew ανέσκαψε τους αποθέτες 
της Κέρου. Βρήκε όμως ό,τι είχαν αφήσει οι λαθρανασκαφείς και 
οι αρχαιοκάπηλοι, σπασμένα ειδώλια κυρίως που μεταφέρονταν 
στο νησί και τα απέθεταν σ’ αυτούς τους πιθανόν ιερούς χώρους. 
Οι ανασκαφές συνεχίζονταν στη Σαντορίνη από τον αρχαιολό-
γο Χρήστο Ντούμα. Κάποιες μικρότερες γίνονταν στην Κω και 
στη Σάμο. Στη Θεσσαλία ανασκάφτηκαν έγκαιρα το Διμήνι και 
το Σέσκλο απ’ τον Χρήστο Τσούντα και αποτέλεσαν τη βάση σύ-
γκρισης του ηπειρωτικού πολιτισμού με τον μεταγενέστερο νη-
σιωτικό. Το 1982 άρχισε μια πολύ δύσκολη ανασκαφή στο Ιδαίον 
Άντρον στην Κρήτη, σε μεγάλο υψόμετρο, από τον αρχαιολόγο 
Ιωάννη Σακελλαράκη. Ανέσκαψε ένα από τα πιο ιερά μέρη της 
αρχαίας Ελλάδας, το οποίο από το 1884 βρισκόταν στο έλεος των 
λαθρανασκαφών. Ένα σπήλαιο που, απ’ ό,τι φαίνεται, αποτελού-
σε τόπο λατρείας κατά τους Μινωικούς Χρόνους. Σύμφωνα με 
την παράδοση, εκεί κρύφτηκε και μεγάλωσε ο Δίας πριν σκοτώσει 
τον πατέρα του, τον Κρόνο, κι εκεί κάθε εννέα χρόνια ανέβαινε 
ο Μίνωας για να εξαγνιστεί και να ξαναγγενηθεί. Πάρα πολλές 
πιστοποιημένες αρχαιολογικές περιοχές παρέμεναν στο έλεος του 
καιρού, των αγροτών, της ανάπτυξης και των αρχαιοκάπηλων, φυ-
σικά. 

Πόσες προσπάθειες κάναμε από τη Γερμανία, όταν έκανα τη 
διπλωματική μου εργασία, να ξαναρχίσει η ανασκαφή στη Νάξο 
και στην Κέρο! Κι αργότερα, όταν πια έγινα καθηγητής Προϊστο-
ρικής Αρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Μονάχου, τι υποσχέ-
σεις λάβαμε απ’ τον Έλληνα υπουργό Πολιτισμού! Όμως ήταν 
λόγια. Μας έλειπε το εργαστήριο. Ξέραμε για ένα νεκροταφείο 
που λειτουργούσε ως αποθέτης στην Κέρο, είχαμε κάποιες πιθα-
νές τοποθεσίες για την πρωτεύουσα του νησιού της Νάξου. Οι 
ενδείξεις μαρτυρούσαν ότι το εμπόριο των ειδωλίων ξεκινούσε απ’ 
τη Νάξο. Ξέραμε επίσης ότι στην Κέρο υπήρχε το θρησκευτικό 
κέντρο του κυκλαδικού πολιτισμού. Είχε το ρόλο που στα κλασικά 
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χρόνια είχε η Δήλος. Πολύ όμορφα ειδώλια προέρχονται απ’ αυτό 
το μικρό ακατοίκητο νησί που βρίσκεται απέναντι από τη Νάξο. 
Χαρακτηριστικότερα είναι ο Αρπιστής, ο Αυλητής και ο Προπί-
νων. Μπορεί η Σαντορίνη να διαθέτει ολόκληρη νεκρή πολιτεία 
κάτω απ’ τη λάβα του ηφαιστείου, αλλά η Νάξος ήταν πάντα το 
κέντρο των Κυκλάδων. Όλα έδειχναν μια ανθηρή οικονομία. Με-
γάλο νησί, με εύφορα εδάφη στο εσωτερικό του και άφθονο νερό 
από πηγές. Αύταρκες. 

Και βέβαια υπήρχε πάντα ο μύθος εκείνης της προπολεμικής 
ανασκαφής με τα σπάνια ευρήματα, μα ήταν μύθος; Κανένα στοι-
χείο δεν έδειχνε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να είναι αληθινό, μα 
τότε δεν εξηγείται πώς δημιουργήθηκε εκείνη η φήμη. Κι όμως 
έλειπε η σαφής τοποθεσία στην οποία κατασκευάζονταν τα κυ-
κλαδικά ειδώλια. Έπρεπε να την αναζητήσουμε.  


