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Κεφάλάιο 1

«20 Ιουνίου 2016
Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 
Φύγαμε από τα Χανιά χτες το απόγευμα και στο 
χωριό φτάσαμε αργά το βράδυ. Είχα να έρθω 
πολλούς μήνες και μου είχε λείψει… Ο Δημή-
τρης είχε ήδη έρθει με το που έκλεισαν τα σχο-
λεία. Οι θείοι τον άφησαν και ξαναγύρισαν στο 
Ηράκλειο. Ο τυχερός… Είναι εδώ χωρίς γονείς! 
Εγώ δεν έχω μαζί μου μόνο τη μαμά, αλλά και 
τα μικρά. Από χτες που φτάσαμε έχουν χαλάσει 
τον κόσμο. Ο μπαμπάς σήμερα το πρωί ξανα-
γύρισε στα Χανιά κι ησύχασε. Τη μαμά όμως τα 
μικρά την κάνουν ό,τι θέλουν…»

Η Αριάνθη δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σκέ-
ψεις που έγραφε στο μικρό ροζ τετράδιό της, επει-
δή άκουσε να τη φωνάζουν. 
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―Αριάνθη! ακούστηκε η φωνή της γιαγιάς. Πού 
είσαι, παιδί μου, τόση ώρα; 

―Έρχομαιιι, είπε και πετάχτηκε από το κρεβά-
τι της. Κατέβηκε γρήγορα τα σκαλιά που οδηγού-
σαν από το μικρό δωμάτιό της στο κελάρι κι έπειτα 
άνοιξε την πόρτα του, που έβγαζε καταμεσής στο 
καθιστικό του χωριάτικου σπιτιού. Της άρεσε το δω-
ματιάκι της έτσι που ήταν κρυμμένο μέσα στο κε-
λάρι κι είχε δική του βεραντούλα, τόσο μικρή, που 
έπρεπε να σκύψει το κεφάλι της για να περάσει από 
την πόρτα της… Ήταν σαν ένα μυστικό δωμάτιο! 
Με άγραφη συμφωνία το δωμάτιο είχε κατοχυρωθεί 
σε αυτήν από τότε που θυμάται τον εαυτό της και 
κανείς δεν έφερε ποτέ αντίρρηση κάθε φορά που 
ερχόταν στο χωριό. 

Στο καθιστικό δε βρήκε κανέναν, τους βρήκε 
όμως όλους μαζεμένους στην κουζίνα: τον παππού 
Χριστόφορο, τη γιαγιά Μαρίκα, τον συνομήλικο ξά-
δερφό της, τον Δημήτρη, τη μαμά της και τα αδέρ-
φια της, που πασάλειβαν με μέλι χέρια και πρόσωπο 
καθώς έτρωγαν το κολατσιό τους. 

―Άντε, καλέ! της είπε η γιαγιά. Σε περιμένει ο 
Δημήτρης να πάτε στην ανασκαφή. 

Οχ, με τούτα και μ’ εκείνα ξεχάστηκε και πέρα-
σε η ώρα! Το κανόνισαν όταν έφτασαν, αργά χτες 
το βράδυ, με τη θεία τους τη Δανάη, τη μικρότε-
ρη κόρη του παππού και της γιαγιάς και μικρότερη 
αδελφή των μπαμπάδων τους, που έκανε την πρα-
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κτική της στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ελεύθερνας. 

―Να ’ρθουμε κι εμείς; πετάχτηκε η Μαριλένα, η 
αδελφή της, που μόλις είχε τελειώσει τη δευτέρα 
δημοτικού, κάνοντας και τον εφτάχρονο Μιχάλη να 
συμφωνήσει.

―Ναι, να έρθουμε;
―Όχι, να μην έρθετε! απάντησε απότομα εκείνη. 

Η θεία το είπε σ’ εμάς τους μεγαλύτερους.
―Θέλουμε να έρθουμε! συνέχισαν εκείνα να 

γκρινιάζουν.
Παρά τις αντιρρήσεις της Αριάνθης, η μαμά της 

συμφώνησε μαζί τους:
―Ας έρθουν… Τι σε πειράζουν δηλαδή τα παιδιά; 

Άντε να δουν κι εκείνα την ανασκαφή…
Το κορίτσι περίμενε υποστήριξη από κάποιον, 

αλλά η υποστήριξη δεν ήρθε από πουθενά. Η γιαγιά 
καθάριζε φασολάκια, ο παππούς μέτραγε τις φου-
σκάλες του καφέ του κι ο Δημήτρης την κοίταζε αι-
νιγματικά. 

―Να δούμε την ανασκαφή θα πάμε ή να κάνω 
την νταντά; είπε απογοητευμένη τελικά.

―Καλά λέει η εγγόνα μου, συμφώνησε η γιαγιά. 
Γιατί δεν πας και συ, κόρη μου, μαζί τους; είπε έπει-
τα στη μαμά της. Να τα ’χεις στον νου σου μην κατα-
σβολωθούνε*, άμαθα όπως είναι στα χώματα. 

* Χτυπήσουν. 
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―Θα πάω βέβαια είπε αυτή, καθώς το καλοσκέ-
φτηκε, και βιάστηκε να ετοιμαστεί.

«Ωραία» σκέφτηκε η Αριάνθη, ακόμα πιο απο-
γοητευμένη, «οικογενειακή εκδρομή θα κάνουμε 
πάλι…».

Κοίταξε έπειτα ξανά τον ξάδερφό της, που συνέ-
χιζε να την κοιτά αινιγματικά χωρίς να μιλά. 

«Κι αυτός ο Δημήτρης… αυτός ο Δημήτρης λέξη 
δε λέει!» συλλογίστηκε ξανά. 

Η μέρα δεν ήταν ιδιαίτερα ζεστή. Φυσούσε ένα αερά-
κι ανακουφιστικό και τα καπέλα τους τους προστά-
τευαν από τον ήλιο. Ακολουθώντας τον κακοτράχαλο 
χωματόδρομο με το βραχώδες έδαφος, που έστριβε 
αριστερά από τον κεντρικό δρόμο του χωριού, η πα-
ρέα των πέντε άφησε πίσω της τον σύγχρονο οικισμό 
της Ελεύθερνας και κατηφόρισε το μακρύ μονοπάτι 
προς τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ελεύθερ-
νας, στον οποίο τα τελευταία τριάντα χρόνια γίνονταν 
ανελλιπώς ανασκαφές κι έρχονταν συνεχώς στο φως 
καινούρια ευρήματα.

Τη Δανάη τη βρήκαν χωμένη ανάμεσα στις κα-
ρυδιές και τις ελιές να καταγράφει ευρήματα συ-
ντροφιά με το ασίγαστο βουητό των τζιτζικιών. Τε-
λειόφοιτη στο Τμήμα Αρχαιολογίας του Ρεθύμνου, 
η Δανάη από μικρό κορίτσι άκουγε ιστορίες και 
θρύλους για τον τόπο. Με την Αρχαία Ελεύθερνα 
πίστευε ότι τη συνέδεε όχι μόνο η κοντινή απόσταση 
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από το χωριό, αλλά και η καταγωγή. Η οικογένειά 
της ήταν γέννημα θρέμμα της περιοχής με ρίζες 
που χάνονταν μέσα στον χρόνο. Αναρωτιόταν καμιά 
φορά η Δανάη τι δεσμοί αίματος να την ένωναν με 
το παρελθόν.

Όταν λοιπόν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου που 
ήταν επικεφαλής στις ανασκαφές και γενικός υπεύ-
θυνος του όλου εγχειρήματος τα τελευταία τριάντα 
χρόνια, ο Νίκος Πατμανίδης, ζήτησε εθελοντές φοι-
τητές για τον αρχαιολογικό χώρο, εκείνη δεν έχασε 
την ευκαιρία να προσφερθεί. Κι ο έμπειρος καθηγη-
τής αμέσως αντιλήφθηκε την έλξη που της ασκούσε 
ο τόπος. Κατάλαβε πως η Δανάη αφουγκραζόταν 
την Ιστορία, επικοινωνούσε με τα ευρήματα και απο-
κάλυπτε τις συνδέσεις που τα ένωναν μεταξύ τους. 

«Τέτοια ταλέντα χρειάζεται η αρχαιολογία» σκέ-
φτηκε και από τότε η Δανάη έγινε μόνιμη θαμώνας 
της Αρχαίας Ελεύθερνας. Πού την έχανες, πού την 
έβρισκες, εκεί. 

―Πτυχίο δεν πρόκειται να πάρει ποτέ, μουρμού-
ριζε η γιαγιά Μαρίκα για το στερνοπούλι της. Σε μια 
ολιά*, θα κοιμάται εκειά** πέρα. Ούτε στο κρεβάτι της 
θα ’ρχεται επαέ***. Παρέα με τσι**** πέτρες θα κάνει… 

* Σε λίγο.
** Εκεί.
*** Εδώ.
**** Τις (αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού άρθρου).
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―Δε βαριέσαι, απαντούσε ο παππούς μετρώντας 
τις φουσκάλες στον καφέ του. Δυο παιδιά σπουδά-
σαμε ήδη. Το μικιό* ας κάμει ό,τι θέλει. Καλώς κα-
μωμένο να ’ναι. 

Η κυρία Μαρίκα όμως συνέχιζε να ξεφυσά. Η 
Δανάη γεννήθηκε το 1992. Το τρίτο τους παιδί, με 
μεγάλη διαφορά ηλικίας από τους δύο γιους, που 
είχαν προηγηθεί και που τότε ήταν φοιτητές. Τη 
θυμάται την κόρη της από μικρό παιδί που έδειχνε 
ένα ασυνήθιστο για την ηλικία της ενδιαφέρον για 
την αρχαία πόλη. Και με τι να ασχολούνταν άλλω-
στε σε ένα χωριό με λίγους κατοίκους, ελάχιστα 
παιδιά, δυο γονείς σε μεγάλη ηλικία και δυο αδέρ-
φια που έβλεπε μόνο Χριστούγεννα, Πάσχα και κα-
λοκαίρι; 

Όταν είχαν φτάσει τα πρώτα συνεργεία των αρ-
χαιολόγων με τον νεαρό τότε καθηγητή Νίκο Πα-
τμανίδη, ακόμη δεν είχε γεννηθεί η Δανάη. Το καλο-
σκέφτηκε η κυρία Μαρίκα. «Πρέπει να ήταν το 1985» 
συλλογίστηκε. «Πάνε πάνω από τριάντα χρόνια…»

―Τη μισή του ζωή έχει περάσει επαέ ο καθηγη-
τής, σχολίασε έπειτα στον άντρα της. 

―Μεράκι το ’χει, απάντησε εκείνος. Όπως η 
κόρη μας…

Και πράγματι η Δανάη είχε λατρεία με την αρχαιο
λογία κι ήταν η πρώτη της επιλογή για σπουδές. Από 

* Το μικρό.
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τότε δε που πήγαινε ως εθελόντρια στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Ελεύθερνας, ένιωθε πως κατά κάποιο 
τρόπο είχε επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον. 
Εκεί λοιπόν, στο φυσικό της περιβάλλον, τη βρήκαν 
τα ανίψια της και η Γιώτα. 

Χαρά που έκανε η Δανάη όταν τους είδε: 
―Ελάτε, ελάτε, καλωσορίσατε! τους υποδέχτη-

κε. Ελάτε να σας ξεναγήσω!
―Μαμά, βαρέθηκα ήδη, μουρμούρισε ο Μιχάλης 

ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά της Δανάης.
―Ουφ κι εγώ! συμφώνησε η Μαριλένα. Δεν πάμε 

σε κανέναν παιδότοπο καλύτερα; 
Η Δανάη έσκασε στα γέλια. Η Αριάνθη δεν άντεξε.
―Εγώ το έλεγα… αλλά…
―Σε παρακαλώ, την κοίταξε με νόημα η μαμά 

της για να μη συνεχίσει. 
―Βαρεθήκατε, μωρέ, από τώρα; τους είπε η Δα-

νάη. Ακόμη δεν ήρθατε! Τίποτα δεν πρόλαβα να σας 
δείξω από όλα τα υπέροχα που συμβαίνουν εδώ…

―Τι υπέροχα δηλαδή; ρώτησε η Μαριλένα. Εγώ 
μόνο πέτρες και χαλάσματα βλέπω.

―Κι εγώ το ίδιο, συμφώνησε ο Μιχάλης. 
―Κι όμως, άρχισε να λέει η Δανάη, κάποτε σε 

τούτο δω το μέρος έζησε ένα αγόρι στην ηλικία του 
Δημήτρη και της Αριάνθης. 

―Κι εσύ πού το ξέρεις; ρώτησε ο Μιχάλης διακό-
πτοντάς την. 

―Μη διακόπτεις, Μιχάλη! του είπε η μαμά του. 
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―Άσε, Γιώτα, να του εξηγήσω, άρχισε η Δανάη. 
Μιχάλη μου, αυτές εδώ που βλέπεις δεν είναι απλές 
πέτρες, τυχαία βότσαλα κάποιας παραλίας. Αυτά 
εδώ είναι απομεινάρια περασμένων αιώνων. Κι αν 
σωπάσεις και τα αφουγκραστείς, θα ακούσεις να 
σου μιλάνε σαν να θέλουν να αφηγηθούν την ιστορία 
τους. Αν τα αγγίξεις, θα νιώσεις την ενέργειά τους. 
Κάποτε μπορεί να ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι 
πέτρες. Μπορεί να ήταν κομμάτι ενός αγγείου, ενός 
οικιακού σκεύους ή ενός τάφου… Μπορεί βέβαια να 
μην ήταν και κάτι το σημαντικό, αλλά απλές πέτρες 
κάποιου δρόμου. 

Όμως όλα τα ευρήματα μαζί σε συνδυασμό 
φτιάχνουν καμιά φορά μια ολοκληρωμένη ιστορία, 
που σου δίνει πολλές πληροφορίες για τη ζωή και 
τις συνήθειες ανθρώπων που έζησαν πολλούς αιώ-
νες, εκατοντάδες χρόνια πριν. Δεν είστε περίεργοι 
να μάθετε πώς ζούσαν τότε; Τι παιχνίδια έπαιζαν; 
Γιατί έχουμε βρει και παιδικά παιχνίδια εδώ, να ξέ-
ρετε!

―Αλήθεια; ξαφνιάστηκε η Μαριλένα.
―Και βέβαια αλήθεια! Όταν πάμε στο Μουσείο, 

κει πάνω στον λόφο, τις επόμενες ημέρες θα σας τα 
δείξω…

Φαίνεται πως η Δανάη είχε καταφέρει να τραβή-
ξει το ενδιαφέρον των δύο μικρότερων παιδιών. 

―Για πες, θεία, για το μικρό αγόρι, την προέτρε-
ψε ο Μιχάλης.
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―Λοιπόν, εδώ που στεκόμαστε αυτή τη στιγμή 
ήταν η νεκρόπολη της αρχαίας πόλης, η νεκρόπολη 
της Ορθής Πέτρας, όπως τη λέμε, και τις ανασκα-
φές εδώ έχει αναλάβει αποκλειστικά ο καθηγητής 
Πατμανίδης. Αυτός είναι ο δικός του τομέας. Τώρα, 
όταν λέμε νεκρόπολη, εννοούμε κάτι σαν τα σημε-
ρινά νεκροταφεία. Μόνο που τότε, για να ταφεί κά-
ποιος, ειδικά αν ήταν κάποιος σημαντικός άνθρω-
πος –πλούσιος, πρίγκιπας, γενναίος πολεμιστής ή 
κάτι τέτοιο– τον έθαβαν μαζί με πολύτιμα αντικεί-
μενα κι ό,τι άλλο ήταν σημαντικό για αυτόν. Έτσι, 
όσα βρίσκουμε μέσα στους τάφους μαζί με τα οστά 
του νεκρού μάς φανερώνουν πολλά πράγματα για 
τη θέση του στην κοινωνία τότε, για τις συνήθειές 
του, αλλά και για το πώς πέθανε. 

―Δηλαδή; ρώτησε η Μαριλένα.
―Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πέθανε από αρ-

ρώστια ή αν πέθανε σε μάχη. Επίσης, οι επιστήμο-
νες εκτός από την αιτία του θανάτου μπορούν από 
τα οστά του νεκρού να βρουν και την ηλικία του! 
Και κάπως έτσι –όπως τα παζλ που χρειάζονται συ-
ναρμολόγηση– μαζεύουμε κομμάτια κι εμείς· κι όσο 
περισσότερα κομμάτια έχουμε, τόσο πιο ολοκληρω-
μένο είναι το παζλ μας. 

―Παζλ εκατοντάδων ετών! σχολίασε ο Δημήτρης 
που ως τότε δεν είχε μιλήσει.

―Συναρπαστικό ακούγεται, θεία, συμφώνησε και 
η Αριάνθη.
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―Μα είναι! Γι’ αυτό και αγαπώ τόσο τη δουλειά 
μας εδώ. Λες κι έχουμε μπροστά μας εκατομμύρια 
κομματάκια από διαλυμένα παζλ και πρέπει να τα 
ξεχωρίσουμε και να τα συνδέσουμε, αν θέλουμε να 
έχουμε μια εικόνα για τη ζωή στην Αρχαία Ελεύθερ-
να. Α! Να κι ο καθηγητής! είπε η Δανάη δείχνοντας 
τον ηλιοκαμένο διδάκτορα Νίκο Πατμανίδη, που 
τους πλησίαζε κατεβαίνοντας τα σκαλιά κάτω από 
το τεράστιο στέγαστρο που προστάτευε τα ευρή-
ματα. 



17

ΤΟ ΧΑΜΈΝΟ ΗΜΈΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ


