
Πηγαίνουμε χρόνια διακοπές στα Κυ-
κλαδονήσια, αλλά πόσοι γνωρίζουν 
λεπτομέρειες για τις βραχονησίδες 
που είναι ολόγυρά τους; Αυτό ακρι-
βώς αναζητεί η Εφορεία Αρχαιοτή-
των Κυκλάδων μέσα από το τριετές 
αρχαιολογικό πρόγραμμα Ερευνας 
Κυκλαδικών Νησίδων-ΕΚΥΝΗ, που 
διενεργείται με τη συνεργασία του 
Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών 
και του Carleton College (ΗΠΑ). Η 
ομάδα προσπαθεί να καταγράψει 
την ιστορία αυτών των ακατοίκη-
των νησίδων στα ανοιχτά των νη-
σιών Πάρου και Αντιπάρου, Σίφνου, 
Σερίφου και Κύθνου, Μυκόνου, Σύ-
ρου, Τήνου και Ανδρου. Στόχος του 
προγράμματος, λέει ο δρ Δημήτρης 
Αθανασούλης, διευθυντής της ΕΦΑ 
Κυκλάδων, στην «Κ», «είναι η τεκ-
μηρίωση των αρχαιολογικών κατα-
λοίπων αυτών των απομονωμένων 
περιοχών και η καλύτερη κατανόη-
ση του ρόλου τους στη μακραίωνη 
ιστορία των Κυκλάδων».

«Ξεκινήσαμε πέρυσι ανοιχτά της 
Πάρου και της Αντιπάρου, φέτος 
σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε γύρω 
από την Πάρο και έπειτα γύρω από 
τη Μήλο και τη Σέριφο. Εάν λόγω 
της κατάστασης με τον κορωνοϊό 
δεν μπορέσουμε, η έρευνα θα με-
τατεθεί για την επόμενη χρονιά. 
Ερευνούμε τις νησίδες αυτές, για-
τί λειτουργούν και σαν πατήματα 
ανάμεσα στα ίδια τα νησιά. Και οι 
10 βραχονησίδες που ερευνήσαμε 
έως τώρα, έχουν όλες αρχαιότητες. 
Υπήρξαν εποχές που σχεδόν εγκα-
ταλείπονται και άλλες στις οποίες 
υπήρξε έντονη χρήση τους· ανάλο-
γα με τον πλούτο τους, εάν δηλα-
δή υπήρχε νερό για να επιβιώσει ο 
άνθρωπος ή υλικά που θέλησε να 
εκμεταλλευτεί. Σε κάποιες υπήρχε 
φλέβα πωρόλιθου. Στην περυσινή 
έρευνα, με τη χρήση διεπιστημονι-
κών μεθόδων καταγράφηκε ανθρώ-
πινη δραστηριότητα από τους προ-
ϊστορικούς χρόνους έως τις μέρες 
μας», σημειώνει ο κ. Αθανασούλης.

Πρώτη νησίδα ήταν το Δρυονή-
σι, απέναντι από τη νοτιοανατολική 
ακτή της Πάρου, όπου εντοπίστη-
καν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότη-
τας που μαρτυρούν μια διαχρονική 
χρήση της νησίδας, κυρίως κατά 
την πρώιμη εποχή του Χαλκού και 
την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ 
λιγότερες ενδείξεις δραστηριότη-
τας ανάγονται στην υστερογεωμε-
τρική έως και την κλασική περίοδο, 
καθώς και στους βυζαντινούς- με-
ταβυζαντινούς χρόνους. «Συγκε-
κριμένα, η μεγάλη συγκέντρωση 
κεραμικής και λίθινων εργαλείων 
της πρωτοκυκλαδικής περιόδου 
στη ΝΑ πλευρά της νησίδας αποτε-
λούν ισχυρή ένδειξη για την ύπαρ-
ξη μικρού οικισμού στην περιοχή, 

ενώ στους ιστορικούς χρόνους θα 
πρέπει να αναχθεί η χρήση του λα-
τομείου ασβεστόλιθου στη δυτική 
πλευρά της νησίδας. Πλούσιες είναι 
οι ενδείξεις διαχρονικής αγροτικής 
δραστηριότητας, όπως μαρτυρεί το 
πλήθος αναλημματικών τοίχων που 
εντοπίστηκαν».

Τα Παντερονήσια (περιλαμβά-
νουν τις νησίδες Παντερονήσι, Τη-
γάνι, Γλαροπούντα) απέφεραν, λέει 
ο Δ. Αθανασούλης, τα λιγότερο θε-
τικά αποτελέσματα. «Το πιο εντυ-
πωσιακό είναι το λατομείο ψαμμίτη 
στη νησίδα Τηγάνι μαζί με κατά-
λοιπα κτιρίων και κεραμική που 
χρονολογείται από τη γεωμετρική 
έως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. 
Βορειότερα, στο στενό μεταξύ Πά-
ρου και Αντιπάρου, στις νησίδες 

Μικρονήσι, Τούρνα και Καμπάνα 
οι ενδείξεις περιορίζονται σε κα-
τασκευές είτε του περασμένου αι-
ώνα είτε πιο σύγχρονες, που σχε-
τίζονται κυρίως με κτηνοτροφικές 
δραστηριότητες».

Η συστάδα νησιών που περιλαμ-
βάνει τα νησάκια Γαϊδουρονήσι, 
Εβριόκαστρο και Φιλίζι είχε δώσει 
στο παρελθόν αρχαιολογικό υλικό, 
ιδίως τα δύο τελευταία. Ομως η πρό-
σφατη έρευνα έφερε νέες ανακα-
λύψεις. «Το Εβριόκαστρο παρουσι-
άζει απόκρημνη ακτογραμμή και 
περιμετρικά προστατεύεται από 
εντυπωσιακό οχυρωματικό τείχος 
και σύστημα πύργων σε διάφορα 
επίπεδα διατήρησης. Η συντριπτι-
κή πλειονότητα της κεραμικής που 
εντοπίστηκε χρονολογείται τη βυ-
ζαντινή περίοδο, στην οποία πρέ-
πει να τοποθετηθεί χρονολογικά 
και η ανέγερση της οχύρωσης. Το 
Βριόκαστρο διατήρησε τον ρόλο 
του ως οχυρού καταφυγίου μέχρι 
την οθωμανική περίοδο. Πλούσια 
ήταν τα ευρήματα από τη νησίδα 
Φιλίζι, τα κινητά αλλά και τα αρχι-

τεκτονικά κατάλοιπα. Η επιφανει-
ακή έρευνα κατέδειξε την ύπαρξη 
σημαντικής οχυρωμένης αρχαιο-
λογικής θέσης, που χρονολογείται 
από τα κινητά ευρήματα από την 
υστερογεωμετρική έως την κλα-
σική περίοδο (8ος- 5ος αι. π.Χ.)».

Ενωμένα με ισθμό
Ο διευθυντής της ΕΦΑ Κυκλά-

δων τονίζει ακόμη ότι πολλές από 
τις νησίδες των Κυκλάδων δεν ήταν 
πάντα νησιά αλλά αρχικά ήταν ενω-
μένα με την Πάρο με έναν ισθμό, 
όπως το Φιλίζι. Επίσης, το Τσιμιντή-
ρι στο Δεσποτικό στην Αντίπαρο, 
το Βρυόκαστρο στην Κύθνο και το 
Δασκαλιό στην Κέρο. «Το πρόγραμ-
μα εξετάζει και ποια νησάκια ήταν 
ενωμένα κάποια στιγμή με το με-
γάλο νησί. Ολες αυτές οι βραχονη-
σίδες δεν έχουν μεγαλύτερο μήκος 
από ένα χιλιόμετρο και συνολικά 
στις Κυκλάδες είναι περίπου 200. 
Κάποιες είχαν ίχνη αρχαιοκαπηλι-
κής δραστηριότητας».

Ορισμένα νησιά όπως η Κέρος 
με το Δασκαλιό ή το Κουφονήσι 
που είναι ακατοίκητο ερευνήθη-
καν στο παρελθόν και θα εξαιρε-
θούν, ενώ τα νησιά γύρω από τη 
Δήλο και τη Ρήνεια εντάσσονται σε 
ανεξάρτητο πρόγραμμα, όπως το 
Βρυοκαστράκι στην Κύθνο.

Επιχειρώντας έναν απολογισμό 
του ΕΚΥΝΗ, που τελεί υπό τη δι-
εύθυνση του δρος Δημήτρη Αθα-
νασούλη και συνδιευθύνεται από 
τους δρα Zarko Tankosic (Higher 
Executive Officer, Νορβηγικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών) και δρα Alex 
Knodell (επίκουρος καθηγητής Κλα-
σικών Σπουδών, Carleton College, 
ΗΠΑ), ο διευθυντής της ΕΦΑ Κυ-
κλάδων υπογραμμίζει ότι αρκετές 
θέσεις τεκμηριώθηκαν για πρώτη 
φορά, ενώ συμπληρώθηκαν οι γνώ-
σεις για άλλες, ήδη γνωστές. «Η 
κατοίκηση ή εκμετάλλευση των 
παραπάνω νησίδων περιορίζεται 
σε συγκεκριμένες χρονολογικές 
περιόδους, συχνά με μεγάλα κενά 
μεταξύ τους. Η πρόσβαση σε πηγές 
νερού είναι πρωταρχικής σημασί-
ας, ωστόσο ορισμένες νησίδες ήταν 
σημαντικές για τον ορυκτό πλού-
το τους, όπως μαρτυρούν οι χώροι 
λατόμευσης, που πιθανώς αποτε-
λούν μία από τις κύριες αιτίες για 
την κατοίκησή τους. Παράλληλα, 
παρατηρούνται συγκεκριμένα μοτί-
βα σχετικά με την επιλογή θέσεων 
σε διάφορες χρονικές περιόδους, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
επιλογή δύσκολα προσβάσιμων και 
καλά οχυρωμένων θέσεων κατά τη 
βυζαντινή περίοδο. Επομένως, το 
στοιχείο τόσο της απομόνωσης όσο 
και της συνδεσιμότητας ανάλογα 
και με την ιδιαίτερη θέση της νη-
σίδας ήταν καίριας σημασίας την 
εκάστοτε περίοδο».

Επάνω, η νησίδα Φιλίζι, με την οχυρωμένη, με τείχος και τάφρο, θέση των 
υστερογεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Κάτω, ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά αποτελέσματα της έρευνας είναι το λατομείο ψαμμίτη στη νησί-
δα Τηγάνι (ΕΦΑ Κυκλάδων).

Ε Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α

Στον περίβολο του Ωδείου Αθηνών, 
επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
ένας παλιός γνώριμος απουσιά-
ζει. Οι περαστικοί θα παρατηρή-
σουν ότι λείπει η προτομή του 
Δημήτρη Μητρόπουλου, ένα 
ωραίο, ορειχάλκινο γλυπτό του 
μεγάλου Θανάση Απάρτη (1899-
1972), ο οποίος είχε γεννηθεί στη 
Σμύρνη, δημιουργού πολλών ση-
μαντικών γλυπτικών έργων. Την 
απουσία της προτομής επισήμα-
νε ο εικαστικός Αγγελος Σκούρ-
της, ο οποίος ανήρτησε τη στήλη 
χωρίς το γλυπτό, διατυπώνοντας 
εύλογη ανησυχία. Είναι πολλά τα 
κρούσματα κλοπής ορειχάλκινων 
γλυπτών την τελευταία δεκαετία.

Η προτομή του Δημήτρη Μη-
τρόπουλου ευτυχώς δεν έχει κλα-
πεί. Την απάντηση δίνει ο πρό-
εδρος του Ωδείου Αθηνών και 
μαέστρος, Νίκος Τσούχλος: «Με-
τά τον πολλαπλασιασμό κρου-
σμάτων βανδαλισμού και κλο-
πής αντίστοιχων έργων τέχνης 
από δημόσιους χώρους, κρίναμε 
σκόπιμο α) να αφαιρέσουμε προ-
ληπτικά την προτομή Μητρόπου-
λου από τον περιβάλλοντα χώρο, 
του οποίου έχουμε την ευθύνη, 
και β) να παραγγείλουμε εξόδοις 
μας ένα αντίγραφο από ειδική 
ρητίνη που θα μπορεί ενδεχομέ-
νως να μπει προσωρινά ή μόνιμα 
έξω από το Ωδείο Αθηνών στη 
θέση του πρωτοτύπου».

Η προτομή του Δημήτρη Μη-
τρόπουλου είναι ένα έργο τέχνης, 

που προκαλεί τον θεατή να στα-
θεί στοχαστικός μπροστά στη 
μορφή του μεγάλου μουσουργού 
και μαέστρου. Δείχνει τη μεγάλη 
δεξιοτεχνία του Θανάση Απάρ-
τη, έργα του οποίου υπάρχουν 
σε δημόσιους χώρους όλης της 
χώρας. Ατυχώς, ένα από τα έργα 
του, η προτομή του Νίκου Καζα-
ντζάκη, είχε κλαπεί από τον περί-
βολο του Πνευματικού Κέντρου 

του Δήμου Αθηναίων το 2013 
(από το ίδιο σημείο λείπουν και 
άλλες ορειχάλκινες προτομές).

Η προτομή του Δημήτρη Μη-
τρόπουλου (έργο του 1961) βρι-
σκόταν στον περίβολο του Ωδεί-
ου Αθηνών από το 1996 κατόπιν 
δωρεάς της Μαρί Τερέζ Απάρτη 
(τα αποκαλυπτήρια είχε κάνει ο 
τότε δήμαρχος Αθηναίων, Δημή-
τρης Αβραμόπουλος). Η επιλογή 
της θέσης ήταν σωστή, καθώς 
ο Δημήτρης Μητρόπουλος είχε 
σπουδάσει στο Ωδείο Αθηνών. 
«Το επόμενο διάστημα, η πρωτό-
τυπη προτομή θα εκτεθεί εκ νέου 
σε άλλον κατάλληλο, προστατευ-
μένο χώρο, κατόπιν συνεννόησης 
με τον Δήμο Αθηναίων», επιση-
μαίνει ο Νίκος Τσούχλος. 

Αναδύθηκε επιτακτικά αυτούς 
τους δραματικούς τελευταίους 
μήνες. Η ανάγκη μας για σωματι-
κή προσέγγιση υπογραμμίστηκε 
μέσω της στέρησης, και η κοινω-
νική αποστασιοποίηση απέδειξε 
πως το δέρμα μας χωρίς την αν-
θρώπινη επαφή «στεγνώνει». Χά-
ρη στην απτική αντίληψη, μέσω 
του σώματός μας αντιλαμβανό-
μαστε τον κόσμο που μας περι-
βάλλει και με αυτήν την έννοια 
η απτική προσέγγιση αποτελεί 
ενεργή εξερεύνηση της ζωής.

Η περιπέτεια στην οποία μας 
οδηγεί η αφή, βρίσκεται στο επί-
κεντρο της δουλειάς της εικα-
στικού Μαρίας Φραγκουδάκη. Η 
καλλιτέχνις, που με έδρα τη Νέα 
Υόρκη έχει παρουσιάσει το έργο 
της σε ατομικές και ομαδικές εκ-
θέσεις ανά τον κόσμο, δημιουργεί 
«αφηγήσεις» που εμπνέονται από 
τα υλικά. Ειδικά στη δουλειά της 
με τίτλο «Haptic Perception» κά-
νει ένα βήμα πιο πέρα. Στη συγκε-
κριμένη έκθεση, που παρουσιά-
στηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, 
διερευνά τη δημιουργία ενός 
απτικού συστήματος, και επι-
κεντρώνεται στο υλικό ως αντι-

κείμενο και όχι μόνον ως χρώμα.
Μέσω της επιλογής και της 

χρήσης των υλικών –είδη συ-
σκευασίας, καθημερινά αντικεί-
μενα πλέον τόσο οικεία όπως τα 
πλαστικά γάντια– αποσκοπεί 
στην ενίσχυση των αισθήσεων 
περνώντας από την όραση στην 
αφή, και προσκαλεί τον θεατή σε 
μια δυναμική σχέση με το έργο. Η 
νέα ιδέα της δημιουργού είναι να 
συνεχίσει τη δημιουργική πορεία 
σε αυτή την κατεύθυνση προε-
τοιμάζοντας μια έκθεση για αν-
θρώπους με προβλήματα όρασης. 

Μ.Β.

Η προτομή του μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου είναι δημιουργία του 
γλύπτη Θανάση Απάρτη (1899-1972).

Η περιπέτεια της αφής, στο επίκε-
ντρο της δουλειάς της εικαστικού.

Απομάκρυνση
της προτομής
Μητρόπουλου

Διαχρονικές «αφηγήσεις»
από τη Μαρία Φραγκουδάκη

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Tου ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στη Γλαροπούντα και στο Δρυονήσι
Τριετές πρόγραμμα καταγραφής της ιστορίας των ακατοίκητων νησίδων στις Κυκλάδες

Κάποια από τα συνολικά 
200 τέτοια νησάκια 
έχουν δώσει πλούσια 
ευρήματα.

Προσωρινό μέτρο 
για λόγους προστασίας 
και για την παραγγελία 
αντιγράφου από 
το Ωδείο Αθηνών.

Η επιφανειακή έρευνα σε 10 νησίδες ανοιχτά της Πάρου και της Αντιπάρου πέρυσι, με τη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων, κατέγραψε ανθρώπινη δραστηριότη-
τα από τους προϊστορικούς χρόνους έως τις μέρες μας (ΕΦΑ Κυκλάδων).
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