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Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 

Η αινιγµατική πινακοθήκη των βράχων 
Οι προϊστορικές βραχογραφίες στο Βαθύ της Αστυπάλαιας συνθέτουν ένα από τα µυστήρια του προϊστορικού 
κόσµου στα οποία καλείται να απαντήσει η αρχαιολογική έρευνα.  
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Ελάχιστα εκατοστά πάνω από την θάλασσα αυτός ο γκρίζος ασβεστολιθικός βράχος βρέχεται από τα κύµατα αιώνες 
τώρα, διασώζοντας µέσα στο χρόνο το ακριβό µυστικό του. Πάνε πέντε µε έξι χιλιάδες χρόνια από τη µέρα, που ο 
νεαρός άντρας, µέλος της µικρής κοινότητας που ζούσε σ΄ αυτήν την καλά προστατευµένη χερσόνησο του νησιού 
είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας την αποστολή του: Να κτυπήσει τη σκληρή επιφάνεια της πέτρας µε το δυνατό, 
επικρουστικό εργαλείο που είχε στην κατοχή του, και ν΄ αφήσει µε τέχνη πάνω της ένα ανεξίτηλο σηµάδι. Μία 
σπείρα. Θα έρχονταν αργότερα να την δουν και οι υπόλοιποι, για να διαπιστώσουν την αξιοσύνη του δηµιουργού 
της, να λάβουν απόδειξη της εµπιστοσύνης, που του είχαν δείξει αναθέτοντάς του το έργο και κυρίως να κρίνουν, αν 
το αποτέλεσµα εξυπηρετούσε τον στόχο του. Ο ίδιος ήξερε καλά την αξία του. Καιρό πριν, σε ένα άλλο σηµείο της 
ακτής είχε σχηµατίσει µε το ίδιο εργαλείο την εικόνα ενός από τα πλοία τους. Αυτό µε τα πολλά κουπιά και το 
πηδάλιο, που τους οδηγούσε σε δύσκολα ταξίδια και τους έκανε να βγαίνουν µπροστά απ΄ τους άλλους. 
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Βραχογραφία πλοίου µε εµφανή τα κουπιά και το πηδάλιο. 

Αν ένα µέρος των ανωτέρω, διατυπωµένο µε φαντασία ασφαλώς, είναι µια υπόθεση εργασίας, ο πυρήνας δεν παύει 
να είναι αληθινός. Οι βραχογραφίες στο Βαθύ της Αστυπάλαιας, όπως και σε άλλα νησιά, όπου άνθισε ο 
Πρωτοκυκλαδικός πολιτισµός συνθέτουν ένα από τα πιο µυστηριώδη αινίγµατα του προϊστορικού κόσµου στα οποία 
καλείται να απαντήσει η αρχαιολογική έρευνα. Γιατί, όχι τυχαία και όχι χάριν παιδιάς δηµιούργησαν και άφησαν οι 
άνθρωποι αυτές της παραστάσεις στους βράχους σηµειώνοντας µε τόσο δυναµικό τρόπο την παρουσία τους στο 
χώρο και γνωρίζοντας ή επιδιώκοντας τη διάρκειά τους στο χρόνο. Ένα είδος επικοινωνίας; Κατάθεσης γνώσεων 
µήπως; Ή επίδειξης δύναµης, κατακτήσεων και κύρους; 
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Ο αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος ανασκαφέας στο Βαθύ Αστυπάλαιας. 
 
«Η ανάγνωση και η ερµηνεία των γλυφών στα βράχια του Βαθιού συµβάλλει αποφασιστικά στην κατανόηση της 
κοσµολογικής «κοινής» των εικόνων του πολυνησιακού αυτού σύµπαντος και στην καλύτερη γνώση των κοινωνιών, 
που τις ανέπτυξαν και τις αναπαρήγαν, ως σύµβολα πλέον», όπως λέει ο αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος, αν. 
καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Επανερχόµενος δέκα χρόνια τώρα στον ίδιο 
τόπο, σε µια ανασκαφή που, υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας στοχεύει στην έρευνα όλων των φάσεων 
της κατοίκησης και της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα, την οποία συναντά ως επάλληλα στρώµατα σ΄αυτή τη 
γωνιά του νησιού, από την προϊστορία ως τη νεώτερη εποχή βεβαιώνει, ότι οι βραχογραφίες της Αστυπάλαιας 
συνιστούν έναν πυκνό χάρτη «πολύσηµων µονάδων οπτικής, νοητικής και συµβολικής πρόσληψης». Μία υπαίθρια 
πινακοθήκη της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού µε επίκρουστες παραστάσεις, που η έρευνα προσπαθεί να 
αποκωδικοποιήσει. 
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Η ανασκαφική οµάδα στο Βαθύ. 
 
Προϊστορική θεµατογραφία 

Όπλα, εγχειρίδια κυρίως, τόξα και βέλη, εργαλεία όπως ο σφυροπέλεκυς, άβακες, οφθαλµοί, πέλµατα, η σχηµατική –
σταυρόσχηµη παράσταση ανθρώπινης µορφής και τετράποδα, εκτός από τις επαναλαµβανόµενες σπείρες, που 
απαντώνται και σε όλες τις άλλες βραχογραφίες των Κυκλάδων –ακόµη και στα περίφηµα τηγανόσχηµα σκεύη 
(επίσης δυσερµήνευτα)– όπως και των πλοίων ασφαλώς, που εµφανίζονται ως «στόλος», είναι τα κύρια 
εικονογραφικά θέµατα στο Βαθύ. Ανάµεσά τους, η βραχογραφία µε το σχήµα δύο φαλλών, που απεικονίζονται σε 
ορθή γωνία θεωρείται επίσης προϊστορική, ενώ οι δακτυλιόσχηµοι κρίκοι δίπλα της υποδηλώνουν πιθανότατα 
γονιµικό ή θεολογικό περιεχόµενο. Ανάλογο επίµηκες θέµα µάλιστα, αν και αλλοιωµένο πλέον, έχει εντοπισθεί και 
στον λεγόµενο Βράχο των Σπειρών και των Εγχειριδίων (ονοµασία από το πλήθος αυτών των σχηµάτων). 
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Βραχογραφία µε απεικόνιση δύο φαλλών σε κάθετη σχέση. 

Παραστάσεις ορατές από µεγάλη απόσταση και σε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, αυτές οι βραχογραφίες έµειναν 
αλώβητες, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων σε όλες τις εποχές που ακολούθησαν (ιστορικά, χριστιανικά και νεότερα 
χρόνια). Και όταν κάποιος Δίων, εκεί στα τέλη του 5ου µε αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα θέλησε να χαράξει το όνοµά του 
σ’ έναν από αυτούς τους βράχους επέλεξε την πλαϊνή, στενή όψη του και όχι δίπλα ή επάνω στις πυκνές 
βραχογραφίες που ήδη υπήρχαν σ’ αυτόν. 
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Βράχος µε φαλλόσχηµα βραχογραφήµατα δίπλα σε δακτυλιόσχηµα και κυκλικά µοτίβα (3η π.Χ. χιλιετία), αλλά και 
µε την πολύ µεταγενέστερη (τέλος 5ου-αρχές 4ου π.Χ. αιώνα) την επιγραφή «ΔΙΩΝ». 

Μπορεί να φανταστεί κανείς έτσι την εικόνα που θα έδιναν οι κατάστικτες βραχώδεις επιφάνειες του Βαθιού και 
ποια εντύπωση θα δηµιουργούσαν οι πυκνά επαναλαµβανόµενες εικονιστικές µονάδες διαφόρων θεµάτων στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες, είτε έφθαναν από την ξηρά στον οικισµό µε την ακρόπολή του είτε παρέπλεαν το 
νησί. 

Η ακρόπολη 

Στο βάθος ενός κόλπου, µε µια χερσόνησο που ελέγχει τη στενή πρόσβαση από το πέλαγος, το Βαθύ είχε θεωρηθεί 
κατάλληλο για κατοίκηση, προφανώς λόγω της ασφάλειας που παρείχε στους ανθρώπους ενώ ο βράχος από 
δολοµιτικό ασβεστόλιθο πρόσφερε τη δυνατότητα εύκολης λατόµευσης για το κτίσιµο αναληµµατικών τοίχων και 
περιβόλων, κτηρίων, πυλών, παράκτιων αναβάθρων και µονοπατιών. Όλα αυτά, που συνθέτουν την ακρόπολη, 
επιφάνειας 7-8 στρεµµάτων, που ιδρύθηκε στη µετάβαση από την 4η στην 3η π.Χ. χιλιετία στο ακρωτήριο Ελληνικό 
(σηµερινή ονοµασία) αυτής της χερσονήσου. 

Δίκτυο ατραπών οδηγούσε µέσω µιας πύλης («Πύλη των πλοίων» όπως ονοµάσθηκε από τις βραχογραφίες µε 
παραστάσεις πλοίων που εντοπίσθηκαν εκεί) σε µνηµειώδες οικοδόµηµα που θεωρείται πύργος, στη συνέχεια σε 
ογκολιθικό ανάληµµα, µήκους 55 µέτρων και σε πλάτωµα. Και από εκεί, µε κατωφερή πορεία προς τη θάλασσα ένα 
δίκτυο ισχυρών αναληµµατικών δακτυλίων καταλήγει στην ανατολική ακτή του ακρωτηρίου, όπου λαξευµένες 
αναβάθρες (γλύστρες) εναλλάσσονται µε ογκολιθικά αναλήµµατα, δίνοντας την εικόνα ισχυρών κατασκευών 
λιµενικού, ίσως και αµυντικού χαρακτήρα. Επιπλέον κάποια πλατώµατα µπορούν να ερµηνευθούν ίσως ως αµυντικοί 
πύργοι-προµαχώνες, δίνοντας ακόµη περισσότερο την εντύπωση ενός µνηµειακού συνόλου και παραπέµποντας σε 
ένα προστατευµένο σηµείο για την ανάσυρση ελαφρών σκαφών. Ένας λίθινος χαµηλός περίβολος εξάλλου µε 
βραχογραφία σπείρας στο δυτικό σκέλος της ακρόπολης δηµιουργεί άνοιγµα µε κατώφλι. 
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Ο αρχαιολόγος Ανδρέας Βλαχόπουλος στις σπείρες των βράχων. 

«Οικοδοµικό πρόγραµµα τέτοιας εµβέλειας και έκτασης απαιτεί τεχνογνωσία, τεχνολογία, συντονισµό και 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού, στοιχεία που προϋποθέτουν επιτελικό έλεγχο και πολιτική οργάνωση 
ώριµων κοινωνικών δοµών για τον οικισµό στο Βαθύ», λέει ο κ. Βλαχόπουλος, παραπέµποντας στον καθηγητή του 
κ. Χρίστο Ντούµα, ανασκαφέα του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης, ο οποίος είχε αντιληφθεί την σηµασία της 
προϊστορικής εγκατάστασης στο Βαθύ. «Ο Χρίστος Ντούµας είχε συνδυάσει τη στρατηγική σηµασία της µε την 
καίρια για την ασφαλή ναυσιπλοΐα θέση της Αστυπάλαιας, η οποία αποτελούσε την µεσοπέλαγη «σκάλα», µεταξύ 
των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της Μικράς Ασίας», διευκρινίζει. «Η ανεύρεση, από τον ίδιο, βιολόσχηµου 
ειδωλίου της πρώιµης 3ης π.Χ. χιλιετίας πιστοποιεί την επιρροή της Αστυπάλαιας από τις γειτονικές της Κυκλάδες –
και όχι από τα νησιωτικά συγκροτήµατα του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου– ήδη από την αυγή της προϊστορίας». 
Συµπέρασµα στο οποίο συντείνει και η βραχογραφία µιας σπείρας σε ισχυρό αναληµµατικό τοίχο της βόρειας ακτής, 
αφού τόσο η τέχνη της επίκρουσης σε βράχους όσο και το ίδιο το µοτίβο χαρακτηρίζουν τη νοοτροπία και την 
αισθητική των Κυκλαδιτών της εποχής εκείνης. 
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Βράχος κατάστικτος από βραχογραφίες. 
 
Η αντιχρωµία του βράχου 

Όσο αινιγµατικές είναι οι βραχογραφίες ωστόσο, άλλο τόσο όµως, η προσεκτική, σε βάθος και εύρος µελέτη τους 
δίνει πληροφορίες για πρώιµους πολιτισµούς, που µη έχοντας αφήσει γραπτά κατάλοιπα «µιλούν» µέσα από αυτές. 
«Η γλυφή είναι αποφλοίωση της σκουρόχρωµης επιφάνειας του ασβεστόλιθου σε βάθος λίγων χιλιοστών, όπου ο 
βράχος είναι πιο ανοιχτόχρωµος», εξηγεί ο κ. Βλαχόπουλος. «Ο άνθρωπος της εποχής εποµένως, δηµιουργεί µία 
αντιχρωµία, όπως έκανε µε την ανάποδη του πινέλου του ο Πικάσο για να επέµβει στην µονόχρωµη επιφάνεια. Γιατί, 
τόσο η σµίλη, όσο και ο χρωστήρας παράγουν εικόνες και σύµβολα, σηµαντικά για την κοινωνία του». 
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Η αναζήτηση βραχογραφιών από την ερευνητική οµάδα. 

Οι βραχογραφίες αγαπούν επίσης το φως, καθώς πολλές από αυτές είναι ορατές µόνο κάτω από το σκληρό φως της 
Ανατολής και το µαλακό της Δύσης. Δείχνουν έναν προσανατολισµό δηλαδή, που αποδεικνύεται από την εντονότερη 
εµφάνιση της γλυφής στο πλάγιο φως. 

Πόσο πιθανή όµως, µπορεί να ήταν στην πραγµατικότητα µια τέτοια πρόθεση των δηµιουργών τους, στερώντας τη 
θέαση των βραχογραφιών για πολλές ώρες της ηµέρας; Η απάντηση δεν δικαιώνει µια τέτοια υπόθεση, που θα 
παρέπεµπε σε µια σχέση µεταξύ δηµιουργών και κοινού, παιγνιώδη ή και µεταφυσική… Για τον Ανδρέα 
Βλαχόπουλο η ερµηνεία είναι πλέον καθαρή: 



«Οι επίκρουστες παραστάσεις σε βράχους απέβλεπαν στη χρωµατική εντύπωση του θέµατος και λιγότερο στην 
ανάγλυφη απόδοσή του, που θα απαιτούσε πλάγιο φως για να αναφανεί. Κάτι που αποδεικνύεται σήµερα από την 
πλήρωση των βραχογραφηµάτων της ακρόπολης µε κιµωλία, το λευκό χρώµα της οποίας είναι πολύ κοντά στην 
αρχική εικόνα των επίκρουστων αποφλοιώσεων του βράχου», όπως λέει. Φυσική απόδειξη επίσης, είναι η λεγόµενη 
«σπείρα Ντούµα», που βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά πάνω από τη θάλασσα, η οποία την βρέχει επί αιώνες τώρα, µε 
αποτέλεσµα η ανοικτόχρωµη γλυφή που προήλθε από την αποφλοίωση της σκουρόχρωµης επιφάνειας του βράχου να 
διασώζει την αρχική αντιχρωµία της. 
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Βραχογραφία σπείρας. 

Στικτές ή συνεχούς γλυφής οι σπείρες, εντοπιζόµενες κυρίως σε λαξευµένα στον βράχο µονοπάτια συνιστούν το 
πλέον συνεπές, στην επανάληψή του µοτίβο, που σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται να λειτουργεί ως οδοδείκτης, καθώς 
δείχνει περάσµατα, δρόµους και ατραπούς σε ένα προϊστορικό δίκτυο κυκλοφορίας. «Γραµµική, αενάως εκτατή και 



ατέρµων, µη αναπαραστατική, συνήθως δεξιόστροφη, η σπείρα εµφανίζει διάδοση παν-αιγαιακή και διαχρονική στην 
Εποχή του Χαλκού, ως κύριο διακοσµητικό µοτίβο στις βραχογραφίες των νησιών και ως βασικό θέµα στην 
κεραµική της εποχής», λέει ο κ. Βλαχόπουλος. Είναι και οι λόγοι, που η πιθανότερη ερµηνεία τους κατά τον ίδιο 
σχετίζεται µε την ευρεία εµβέλεια των συµβολισµών του θέµατος και την µεγάλη εφαρµογή του στον υπαίθριο χώρο, 
την οικοδοµική και την τέχνη της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Να σηµειωθεί άλλωστε, ότι στις παραστάσεις των πήλινων 
τηγανόσχηµων σκευών η σπείρα συνδυάζεται µε το πλοίο, αποδίδοντας µάλιστα µε ιδιαίτερα παραστατική 
πειστικότητα τα κύµατα της θάλασσας και του υγρού στοιχείου, που αενάως περιτριγυρίζει το σύµπαν των 
νησιωτών. Όπως ανάλογα αναµενόµενος όµως, θα ήταν γι΄ αυτούς τους πρωτοπόρους ταξιδιώτες ο εξίσου 
σηµαντικός κόσµος του ουρανού και των αστεριών. 
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Πήλινο τηγανόσχηµο σκεύος µε παράσταση πλοίου µε 28 κουπιά ανάµεσα σε κύµατα. Από την Χαλανδριανή Σύρου 
(2800-2300 π.Χ.). [Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο] 

«Η αντίποδη σχέση των κυµάτων που φαίνονται την ηµέρα και των φωτεινών άστρων που προσανατολίζουν τη 
νύχτα τους ναυτικούς, µου γεννούν την ιδέα για µια διπλή –φυσική και µεταφυσική– πρόσληψη της σπείρας, που ως 
γραµµικό θέµα, µεγάλης επαναληπτικής ευκολίας θα ήταν επιδεκτική περισσότερων συµβολισµών στα κοινωνικά 
συµφραζόµενα της Αιγαιακής 3ης π.Χ. χιλιετίας», λέει ο ίδιος. «Αν λοιπόν η σπείρα κωδικοποιεί περισσότερα 
στοιχεία του φυσικού κόσµου (όπως η κινητήρια δύναµη του νερού, ο ζωογόνος ήλιος, ο φωτεινός χάρτης των 



άστρων, το σύµπαν εν τέλει) τότε περισσότερα είναι και εκείνα που αποδίδει, ιδίως εάν αυτά έχουν προσλάβει µέσα 
στον νου των κατοίκων του Αιγαίου διαστάσεις κοσµολογικές και ίσως θεολογικές». 

Η Πύλη των πλοίων 

Ιδιαίτερη κατηγορία βραχογραφιών συνιστούν τα πλοία, καλά σχεδιασµένα ώστε να αποδίδουν µε σαφήνεια το 
αµφίπλωρο σκαρί, τα στολισµένα ακρόπρωρα, τα κουπιά και το µακρύ πηδάλιο µε το τριγωνικό άκρο, όπως αυτό 
που διακρίνεται στο πολύκωπο σκάφος της «Πύλης των πλοίων». Πηδάλιο έξαλλου, δεν απεικονίζεται σε καµία από 
τις δεκάδες άλλες παραστάσεις πλοίων, παλαιότερων και σύγχρονών τους περιόδων, γεγονός που συνιστά νέο 
στοιχείο για την ναυπηγική του προϊστορικού Αιγαίου. Ο δηµιουργός τους αποδίδει τα σχήµατα µε συνέπεια 
εξυπηρετώντας συγκεκριµένο στόχο, όπως σ΄ αυτήν την παράσταση της Πύλης, που τα πλοία απεικονίζονται σε 
αναβατική προοπτική πλου ή ελλιµενισµού. Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα µάλιστα αυτή «Η παράσταση 
«τηλεφανούς» στόλου στην παραστάδα της Πύλης έχει θέση αφηγηµατικού θυρεού, µέσω του οποίου η κοινότητα 
υποµνηµατίζει τη ναυτοσύνη της, τεκµηριώνει τον πλούτο της και στέλνει µηνύµατα ισχύος σε όσους τον 
επιβουλεύονται». Η ίδια τυπολογία άλλωστε, που ο δηµιουργός κατέχει άριστα αναπαράγεται ευρύτατα, όπως 
δείχνουν τα 15 όµοια σκάφη που έχουν χαραχθεί σε τηγανόσχηµα σκεύη της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου (2.800-
2.300 π.Χ.). 
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Η «Πύλη των πλοίων» και το λαξευµένο στο βράχο µονοπάτι που οδηγεί στο ανώτερο πλάτωµα της ακρόπολης. Τα 
πλοία τεκµηριώνουν στοιχεία της προϊστορικής ναυπηγικής όπως το πηδάλιο στην πρύµνη. 

Με µακρύ σκαρί, µήκους 30 µέτρων τουλάχιστον, όπως δείχνει ο αριθµός των κουπιών τους, τα πλοία του Βαθιού 
έχουν τα πλωραία άκρα τους ανόµοια υπερυψωµένα, κάτι που υποδεικνύει τη χρήση τους ως φορτηγίδες µεγάλων 
µεταφορικών δυνατοτήτων αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει τον κίνδυνο ανατροπής που διέτρεχαν σε περίπτωση 
ταξιδιού, κενού φορτίου. Τα ερωτήµατα ασφαλώς είναι πολλά, όσον αφορά την επάρκεια της ξυλείας για την 
κατασκευή τους –φαίνεται ότι οι µεγαλόσωµοι κορµοί έρχονταν από τις ακτές της Μικράς Ασίας µε τα µεγάλα πεύκα 
αλλά και από νησιά όπως η Νάξος, η Σάµος και η Ρόδος– αλλά και για το όλο δίκτυο ναυπήγησης, επάνδρωσης, 
λειτουργίας και φυσικά απόσβεσης της δαπάνης. Παράλληλα βεβαίως µε τις γνώσεις, που έπρεπε να κατέχουν αυτοί 
οι τολµηροί ναυτικοί: αστρονοµικές, γεωγραφικές και χαρτογραφικές αλλά και τις συµµαχίες και εµπορικές 
συµφωνίες µεταξύ των νησιών και ό,τι άλλο απαιτούσε η δραστηριότητά τους στη θάλασσα. 
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Γυάλινο βραχιόλι από ταφή του 11oυ αιώνα σε πλάτωµα της ακρόπολης. 

Όσον αφορά το είδος των εµπορευµάτων και τις ανάγκες σε µεταλλεύµατα («νήσο αµέταλλο» αποκαλεί την 
Αστυπάλαια ο Ανδρέας Βλαχόπουλος) φαίνεται ότι µπορεί να δικαιολογούν τον µεγάλο αριθµό των πλοίων, που 
εµφανίζονται περήφανα στις βραχογραφίες. Λογικά λοιπόν τίθεται το ερώτηµα, µήπως ο στόλος του νησιού 
εξυπηρετούσε ανάγκες ευρύτερων εµπορικών συµφερόντων, τόσο ώστε το λιµάνι αυτό στον βαθύ κόλπο να είχε 
εξελιχθεί σε ένα µεγάλο ναυπηγικό και εµπορικό κέντρο, µε υπηρεσίες προς τρίτους. Κάτι σαν µια πρώιµη µορφή 
νησιωτικού εφοπλισµού δηλαδή; Η ασφάλεια που παρείχε το ακρωτήριο από τις έξωθεν επιβουλές, η ιδανική 
διαµόρφωση µιας αµµώδους ακτής του κόλπου για καρνάγιο, τα λιµενικά έργα και η άφθονη πρώτη ύλη των µικρών 
κέδρων του νησιού, που ήταν χρήσιµοι για τις δευτερεύουσες ναυπηγικές εργασίες είναι στοιχεία, που σαφώς 
συντείνουν προς αυτή τη σκέψη. 

Η Πύλη των εγχειριδίων 

Ανεβαίνοντας προς την ακρόπολη, η «Πύλη των εγχειριδίων» αντλεί την συµβατική ονοµασία της από τις 
βραχογραφίες, που απεικονίζουν όντως εγχειρίδια αλλά και τριγωνικά αµφίστοµα µαχαίρια και κοντά ξίφη. Είναι τα 
όπλα µιας κοινωνίας, που οφείλει να προστατεύει τη ζωή των ανθρώπων της και το βιος τους, γι΄αυτό και τα 
παραθέτει εκεί, άλλοτε µεµονωµένα και άλλοτε σε ζεύγη ή κρεµασµένα στον τελαµώνα µιας υπαίθριας οπλοθήκης. 
Το εγχειρίδιο άλλωστε, ανέκαθεν όπλο ατοµικής προστασίας, πολεµικής και κυνηγετικής εξάρτησης ήταν επίσης 
ένδειξη κύρους για τον κάτοχό του, αφού προϋπέθετε πλούτο, που συνδεόταν µε την επάρκεια χαλκού αλλά και 
τεχνογνωσίας για την κατασκευή του. Δεν είναι περίεργο έτσι, που τα εγχειρίδια εµφανίζονται σε εµβληµατικά και 
περίοπτα σηµεία και προβάλλονται εξ ίσου µε τα πλοία –καµιά φορά τα συνοδεύουν– ως καταφανή τεκµήρια 
συλλογικής και ατοµικής ισχύος. «Αυτοί οι επίκρουστοι θυρεοί στις πύλες εισόδου της ακρόπολης προβάλλουν ως 
µεγαλογράµµατα σύµβολα πλούτου, υπεροχής, ανδρείας και ναυτοσύνης και επισφραγίζουν την ευρεία και 
παραγωγική συνοχή του κοινωνικού σώµατος που κατοικεί στο Βαθύ», επιβεβαιώνει ο ανασκαφέας. 
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Ο καλά προστατευµένος κόλπος Βαθύ στην Αστυπάλαια. 

Και το επιπλέον ενδιαφέρον είναι, ότι τα εγχειρίδια του Βαθιού δεν εµφανίζονται πουθενά αλλού στην πινακοθήκη 
των βραχογραφιών του Αιγαίου. Ει µη µόνον, φορεµένα στη µέση ανδρικών ειδωλίων των Κυκλάδων και σε στήλες 
κυνηγών - πολεµιστών (από το Βόρειο Αιγαίο και τα Βαλκάνια έως όλο το πλάτος της Μεσογείου) κατά την 3η π.Χ. 
χιλιετία. 

«Αν τα βραχογραφηµένα πεδία συνδέονται µε κοινοτικές συγκεντρώσεις ευρείας συµµετοχής, τελετουργικά και 
θρησκευτικά δρώµενα ή συνιστούν χώρους καταγραφής αστρονοµικών παρατηρήσεων (για να διατυπώσουµε 
µερικές υποθέσεις από όλο το φάσµα των σύγχρονων προσεγγίσεων) δεν θα το µάθουµε ποτέ», επισηµαίνει όµως ο 
ίδιος. 

Η κοινωνία 

Πέρα απ’ αυτά, οι άνθρωποι που ζούσαν στο Βαθύ κατασκεύαζαν λεπίδες, ξέστρα, φολίδες, διατρητικά εργαλεία και 
αιχµές από κοφτερό µηλιακό οψιανό, που ήταν ο καλύτερος της εποχής αλλά και από µεγάλη ποικιλία λίθων 
(πολλών εισηγµένων) και µε αυτά λάξευαν τριβεία, χειρόλιθους, λειαντήρες, κρουστήρες, σύνεργα αλιείας, πώµατα, 
βάρη, βλήµατα, αξίνες και χάντρες. Ακόµη και µετάλλινα αντικείµενα, όπως βελόνες, αγκίστρια ψαρέµατος, 
περόνες, χάντρες, κατασκευασµένα από κράµα αρσενικούχου χαλκού και µολύβι, πιθανόν αιγαιακής προέλευσης 
έχουν εντοπισθεί από την ανασκαφή. Χωρίς να λείπουν τα ειδώλια από λευκό µάρµαρο ενώ µία λίθινη σφραγίδα µε 
γραµµικό θέµα, κοινό σε όλο το Αιγαίο απηχεί τις διοικητικές και επικυρωτικές συναλλαγές του κατόχου της, και 
εντάσσει, όπως λέει ο ανασκαφέας την Αστυπάλαια στα ακµαία κέντρα µε οργάνωση «πρωτοαστική», όπως δείχνει 
και η οικοδοµική στιβαρότητα της ακρόπολης. Άλλα ευρήµατα εξάλλου τεκµηριώνουν τις αµοιβαίες επαφές µε τα 
Δωδεκάνησα αλλά και σχέσεις της Αστυπάλαιας µε τη Μικρασιατική ακτή, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την 
Κρήτη της Πρώιµης εποχής του Χαλκού. 
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Μαρµάρινο ειδώλιο από το Βαθύ. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον µεγάλο αριθµό εγχυτρισµών, τρία σύνολα για την ακρίβεια, της Τελικής 
Νεολιθικής/Πρώιµης Εποχής του Χαλκού (3.200-2.800 π.Χ.) που βρέθηκαν στην ακρόπολη του Βαθιού. Σε οικιακά 
αγγεία, αχρηστευµένα ή σπασµένα, από ένα έως τρία µωρά σε καθένα από αυτά, συνοδευόµενα κάποιες φορές από 
αντικείµενα όπως ένα λίθινο βαρίδι, ένα χάλκινο αγκίστρι, και µε την εναπόθεση καρπών, σπόρων, κοχυλιών και 
άλλων ειδών διατροφής αντανακλούν πτυχές του κοινωνικού, εθιµικού και ιδεολογικού κώδικα αυτής της 
προϊστορικής κοινότητας. 

«Όσο λείψανα οικιών δεν βρίσκονται στις ανασκαφικές τοµές και όσο η “intra muros” ζώνη αποκαλύπτει µόνο 
υπαίθριες βραχογραφηµένες νησίδες ή τον φυσικό βράχο να έχει δεχθεί εγχυτρικές ταφές βρεφών, το Βαθύ θα 
παραµένει µια θέση σπουδαίων ευρηµάτων µεν, αλλά και πεδίο ανοικτών ερωτηµάτων για την έρευνα», λέει ο κ. 
Βλαχοπουλος. 



 
Οι εραστές 

Το Βαθύ εξάλλου είναι τόπος στον οποίο επανέρχονται οι άνθρωποι σε διάφορες εποχές και των ιστορικών χρόνων 
µε τα ευρήµατα να τεκµηριώνουν την συνεχή δραστηριότητα στην εκ πρώτης όψεως αφιλόξενη, βραχώδη 
χερσόνησο. Μεταξύ αυτών επιγραφές της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής, όπως αυτή του Νικασίτιµου και του 
Τιµίωνα δύο εραστών του 6ου π.Χ. αιώνα, χαραγµένη στους βράχους, που αναφέρει: «Ο Νικασίτιµος συνουσιαζόταν 
εδώ µε τον Τιµίονα» (Νικασίτιµος οἶφε Τιµίονα). Μία επιγραφή (έχει µελετηθεί από τον επιγραφολόγο Άγγελο 
Ματθαίου) που τεκµηριώνει κάτι, που δεν ήταν άγνωστο σε µια δωρική νησιωτική επικράτεια και που συνηθιζόταν 
να προβάλλεται από τους νέους θριαµβευτικά ή ως αστείο για τις ερωτικές τους επιδόσεις. Πόσο µάλλον, που στο 
συγκεκριµένο σηµείο υπήρχαν φρουρές και βίγλες µε ικανό αριθµό νέων, που στρατοπέδευαν εκεί και επόπτευαν τον 
αόρατο από την πλευρά της θάλασσας στενό κόλπο. Από το δεύτερο µισό του 4ου π.Χ. αιώνα εξάλλου ένας µεγάλος 
πύργος οικοδοµήθηκε στο ακρωτήριο Ελληνικό µε αυλή και βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
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Το ακρωτήριο Ελληνικό στο Βαθύ Αστυπάλαιας µε τον πύργο. 

Άλλα ευρήµατα στις δύο µικρές βραχονησίδες Φωκιονήσια (ειδώλια, χάλκινα ελάσµατα, νοµίσµατα κ.ά.) 
παραπέµπουν σε κάποιο µικρό νησιωτικό ιερό, αφιερωµένο σε άγνωστη θεότητα. Στο λιµναίο σπήλαιο Δρακόσπηλιο 
αφιερώµατα, όπως δέλτοι, ειδώλια θεοτήτων και άλλα αντικείµενα από φαγεντιανή µε προέλευση από την Ανατολή 
και την Αίγυπτο αποδεικνύουν την θαλάσσια κινητικότητα στην περιοχή. Κι άλλοι πύργοι κτίζονται κι άλλες 
ενδείξεις υπάρχουν για ιερά και δηµόσια κτήρια κι όσο οι αιώνες περνούν τόσο πυκνώνει η κατοίκηση. Μία 
παλαιοχριστιανική βασιλική (5ος-6ος αιώνας) εξάλλου µαρτυρεί τη χρήση του χώρου ως εκείνα τα χρόνια. 
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Βυζαντινό ναΰδριο στον κόλπο του Βαθιού αποδεικνύει τη διαχρονική κατοίκηση στην περιοχή. 

Είναι και ο λόγος για όλα αυτά, που η ανασκαφική έρευνα του Βαθιού έχει εξελιχθεί υποχρεωτικά σε 
διεπιστηµονική, µε µεγάλο αριθµό ειδικοτήτων, πλην των αρχαιολόγων. Με µόνιµους συνεργάτες τους αρχιτέκτονες 
Θεµιστοκλή Μπιλή και Μαρία Μαγνήσαλη, τον τοπογράφο Διονύση Νιώτη και τον εικαστικό Νίκο Σεπετζόγλου 
στην οµάδα προστίθενται συντηρητές φυσικά, σπηλαιολόγοι, ιστορικοί, αρχαιοµέτρες, γεωλόγοι, ωκεανογράφοι, 
µηχανικοί υπολογιστών. Η πανδηµία έχει δηµιουργήσει ασφαλώς προβλήµατα αλλά η διαχείρισή τους έχει σταθερά 
ως γνώµονα την υγεία όλων, επιστηµόνων και κατοίκων του νησιού. 

Σήµερα στον τόπο ζουν ελάχιστοι. Αλλά, όπως λέει ο Ανδρέας Βλαχόπουλος, όσοι επισκέπτονται τον αψύ και 
βραχώδη κόσµο του Βαθιού µε την εντυπωσιακή λιµνοθάλασσα και τα αρχαία λείψανα σ’ όλη του την έκταση 
γίνονται σιωπηλοί µάρτυρες ενός άγνωστου, δυναµικού παρελθόντος µε διαχρονική σηµασία. Είναι η ιδιαίτερη 
γοητεία της Προϊστορικής εποχής, που δίνει ελάχιστα ή δυσερµήνευτα στοιχεία, ξεκλειδώνοντας αργά τα µυστικά 
της, και προκαλώντας έτσι, στην κατανόηση µιας εποχής που υπήρξε προάγγελος σπουδαίων πολιτισµών. 

 
Μαρία Θερµού 
Έχει εργασθεί στις µεγαλύτερες ελληνικές εφηµερίδες (Καθηµερινή, Νέα, Το Βήµα), στο Ραδιόφωνο (Δεύτερο και 
Τρίτο Πρόγραµµα της ΕΡΤ), σε περιοδικά και ιστοσελίδες. Η πολιτιστική κληρονοµιά και η πολιτική διαχείριση του 
πολιτισµού είναι στα ενδιαφέροντά της. 
 


