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Εισαγωγή 

Από όλους τους ανθρώπους που γέννησε τούτο το νησί μόλις μιά χούφτα            
κατάφεραν με κάποιον τρόπο να τρυπώσουν στα βιβλία της Ιστορίας. Δε θα            
μπορούσαμε άλλωστε να περιμένουμε πολλές δόξες και μεγαλεία, η         
Σαντορίνη δεν είναι και καμμία μεγαλόνησος λεβεντογέννα, που λέει ο λόγος,           
να βγάζει τους σπουδαίους με την σέσουλα. Λίγοι νοματαίοι είμαστε δηλαδή           
και ο τόπος ήταν σχεδόν πάντα φτωχός. Οπότε που να βρεθεί χρόνος για             
σπουδαία κατορθώματα; Ακόμα και η εξασφάλιση των προς το ζην          
κατόρθωμα ήταν κάποτε. Μην κοιτάμε που τώρα είμαστε παγκόσμιος         
τουριστικός προορισμός, να πούμε, και έχουμε γείρει το νησί μονόμπαντα          
από τα εκατομμύρια των επισκεπτών του – οπότε αποφάσισαμε ότι για να το             
ισιώσουμε πρέπει να φέρουμε άλλους τόσους και να τους βάλουμε με το ζόρι             
από την άλλη μπάντα. Τον πιο πολύν καιρό αυτά τα χώματα – αν μπορεί              
κάποιος να πει «χώματα» την σκόνη και τις ελαφρόπετρες – δεν μπορούσαν            
να θρέψουν ούτε αυτούς που μοχθούσαν να τα καρπίσουν. 

Σε τέτοιες δύσκολες εποχές έζησε ο αγαπημένος μου Θηραίος, ο απόλυτα           
ξεχασμένος στον τόπο του ακόμα και σήμερα, Βάττος Αριστοτέλης (ή          
Αρισταίος) που έγινε αργότερα γνωστός ως Βάττος ο Α’. Και δεν είναι ο             
αγαπημένος μου επειδή έχτισε πόλη και δυναστεία ούτε γιατί ψωνίστηκε με τη            
δόξα του και αυτοανακυρήχθηκε «βασιλιάς της Λιβύης». Είναι, επειδή η          
πορεία του από τη Θήρα του 7ου π.Χ. αιώνα μέχρι τη Λιβύη και την αθανασία               
είναι υλικό για μυθιστόρημα. Τι είδους μυθιστόρημα; Σίγουρα όχι ηρωϊκό. Ο           
Βάττος φαίνεται πως ήταν ένας σχεδόν καθημερινός άνθρωπος που πολύ          
απρόθυμα σύρθηκε να συναντήσει το πεπρωμένο του. Ένα underdog, όπως          
λέμε και στο χωριό μου (ή κουτσό άλογο όπως λένε στα διπλανά χωριά) που              
οδήγησε μια χούφτα συμπατριώτες του αντί για το χαμό τους σε μία            
ανέλπιστη επιτυχία. 

Ποιός ήταν όμως αληθινά; Ποιές ήταν οι συγκυρίες που του έγραψαν έναν            
ρόλο στη ζωή μεγαλύτερο από το ανάστημά του; Προφανώς την αντικειμενική           
αλήθεια δεν θα τη μάθουμε ποτέ. Τα περισσότερα που γνωρίζουμε          
προέρχονται από το τέταρτο βιβλίο των «Ιστοριών» του Ηροδότου όπου ο           
πατέρας της Ιστορίας περιγράφει με ασυνήθιστη λεπτομέρεια το πώς μιά          
μικρή φτωχή ελληνική πόλις της αρχαϊκής εποχής έφτασε να ιδρύσει μιά           
αποικία πολύ σπουδαιότερη από την ίδια. Ίσως τελικά η περίπτωση του           
Βάττου να προξενούσε μεγάλη εντύπωση στον αρχαίο κόσμο αφού εκτός του           
Ηροδότου ασχολήθηκαν μαζί του και άλλοι, ιστορικοί και ποιητές, όπως ο           
Πίνδαρος, ο Μενεκλής, ο Ρωμαίος Ιουστίνος. 

Μετά από τους αρχαίους, ωστόσο, με τον Βάττο δεν το έφερε η ρημάδα η              
τύχη να ασχοληθεί ένας Τσιφόρος, ας πούμε. Ετσι, μέχρι να βρεθεί κάποιο            
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φωτισμένο πνεύμα με ταλέντο να γράψει ένα μυθιστόρημα αντάξιο του          
ανδρός (και αφού παρακαλέσω να μου συγχωρήσετε τα προφανή «δάνεια»          
στο λόγο μου), ξεμείνατε με εμένα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν με ελαφρύ           
τρόπο και με το πλεονέκτημα της μεγάλης απόστασης από τα πράγματα και            
την σοβαροφάνεια, να δούμε παρέα τη διδακτική του ιστορία. 

Διότι η ιστορία του Βάττου είναι η ιστορία ίδρυσης της Κυρήνης, της            
σπουδαίας πόλης της Βόρειας Αφρικής. Καταπώς φαίνεται, κάποιες φορές τα          
σπουδαία τα κάνουν και συνηθισμένοι άνθρωποι όταν δεν έχουν άλλη          
επιλογή.  

 

Από τα βάθη των αιώνων μέχρι την Γεωμετρική εποχή: το νησί           
κατοικείται ξανά 

Για να δούμε όμως τα πράγματα με την σωστή προοπτική, πρέπει να πάμε             
ακόμα πιο πίσω. Μετά την ηφαιστειακή έκρηξη της Μινωϊκής εποχής που δεν            
άφησε στο νησί κολυμπηθρόξυλο, υποθέτουμε ότι οι άνθρωποι άργησαν να          
ξαναπατήσουν πόδι εδώ πάνω. Από τη μιά ο μύθος λέει ότι το νησί μας              
δημιουργήθηκε όταν ο Εύφημος, γιος του Ποσειδώνα, αργοναύτης και         
αρχαίος σούπερ ήρωας (αφού μπορούσε να περπατά στα κύματα) έριξε στη           
θάλασσα έναν άσπρο σβώλο γης που είχε πάρει από τον Τρίτωνα. Ο Τρίτων             
υποτίθεται ότι ζούσε στην Τριτωνίτιδα λίμνη της σημερινής Λιβύης. Υπήρχε          
μάλιστα μια προφητεία ότι οι απόγονοι του Εύφημου θα ξαναγυρνούσαν εκεί.           
Κι επειδή ο Βάττος λέγεται ότι ήταν μόλις 17η γενιά απόγονος του Εύφημου,             
φρέσκο πράγμα δηλαδή, εξ ου και ότι η προφητεία εκπληρώθηκε. 

Ο Ηρόδοτος από την άλλη μεριά λέει ότι οι πρώτοι επανοικιστές της Θήρας             
ήταν οι Φοίνικες που οδήγησε ο μετέπειτα ιδρυτής της Θήβας, Κάδμος,           
καταδιώκοντας τον Ταύρο Δία που είχε απαγάγει την αδελφή του, Ευρώπη (το            
σχετικόν γαμήλιο ενσταντανέ το έχουμε βάλει για ενθύμιο στο ελληνικό κέρμα           
των 2€). Οι Φοίνικες θαμπώθηκαν από την ομορφιά του νησιού, γι’ αυτό το             
ονόμασαν «Καλλίστη» (η ομορφότερη) και με αρχηγό το Μεμβλίαρο         
εγκαταστάθηκαν σε αυτό για οκτώ γενιές. Ίσως όμως η αλήθεια να είναι            
λιγότερο ποιητική διότι το νησί εκτός από συγκλονιστικό ηλιοβασίλεμα που          
όντως θαμπώνει είναι και σε εξαιρετική θέση για δημιουργία εμπορικού          
φυλακίου. Και ξέρουμε ότι ο λαός αυτός ενδιαφερόταν πρωτίστως για το           
ναυτικό εμπόριο και λιγότερο για τις ομορφιές της φύσης και τα σάνσετ – καλή              
ώρα όπως κάνουμε εμείς σήμερα. 

Όπως και να έχει, στη διάρκεια του Πρώτου ελληνικού αποικισμού φαίνεται ότι            
είτε οι Φοίνικες εκδιώχθηκαν από την Καλλίστη είτε απέκτησαν δωρική παρέα.           
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Ως «Πρώτος ελληνικός αποικισμός» (μέσα 11ου –τέλος 9ου π.Χ. αιώνα) είναι           
γνωστή η καραμπόλα μεταξύ των ελληνικών φύλων που είχε σαν αποτέλεσμα           
την αναδιάταξή τους στον χώρο που περίπου συμπίπτει με τα σημερινά όρια            
του ελληνικού κράτους (εκτός του μεγαλύτερου μέρους της Μακεδονίας και τη           
Θράκη). Δωριείς, Αιολείς, Ίωνες, Αχαιοί, Δρύοπες αποίκισαν τα νησιά -          
φαίνεται ότι για πρώτη φορά οι Δωριείς έβρεξαν τα ποδάρια τους στη            
θάλασσα. Δωριείς άλλωστε ήταν οι έλληνες αποικιστές του νησιού που ήρθαν           
εδώ στην αρχή αυτής της περιόδου. Αρχηγό τους είχαν το Θήρα. Αυτός πάλι             
καταγόταν (μαντέψτε!) από τη γενιά του Κάδμου. 

Ο Θήρας, που λέτε, ήταν κουνιάδος του κατακτητή της Λακωνίας ,           
Αριστόδημου, και λόγω του πρόωρου θανάτου αυτού είχε αναλάβει την          
αντιβασιλεία της Σπάρτης. Όταν όμως οι ανηψιοί του ενηλικιώθηκαν και          
παρέλαβαν τη δουλειά του μακαρίτη μπαμπά, ο άνεργος πια θείος τους           
κάπου έπρεπε να βολευτεί - διότι εις τους αιώνας των αιώνων έτσι κάνουν οι              
βασιλείς, ιδρύουν βασίλεια και βολεύουν το σόϊ τους για να μην κινδυνέψει ο             
δικός τους θρόνος. Οι βασιλικοί ανηψιοί λοιπόν παίρνουν τον μπάρμπα και           
μαζί με την ευχή τους, κάποιους άλλους Δωριείς και κάτι σώγαμπρους Μινύες            
από τη Λήμνο που ήταν κι αυτοί απόγονοι των Αργοναυτών (πόσα παιδιά            
είχαν σπείρει επιτέλους αυτοί οι Αργοναύτες;) αλλά είχαν στο μεταξύ γίνει           
ανεπιθύμητοι στη Λακωνία λόγω προβληματικής διαγωγής, τους φόρτωσαν        
όλους σε τρία πλοία και τους ξαπόστειλαν πακέτο στο νησί. 

-«Καλώς τον ξάδερφο» του είπαν πάνω κάτω οι Φοίνικες μακροσυγγενείς          
όταν έφτασε στα μέρη μας, «ελάτε να σας κεράσομε ένα ποτήρι κρασί από το              
δικό μας που είναι αγνό χωρίς φάρμακα, να το πιούμε στην καλντέρα και να              
συζητήσομε για τον Γενάρχη μας τον Κάδμο». 

-«Όσο κάτσατε, κάτσατε, φεύγοντας από την εξουσία πάρτε μαζί σας και τις            
κουρτίνες» απάντησε αυτός «επειδή θα γίνουν κάποιες μικρές αλλαγές εδώ          
πέρα. Ειδικά οι κουρτίνες και το όνομα του νησιού. Χάλια είναι». 

-«Δεν ξηγιέσαι καλά, ξάδερφε. Που να πάμε; Οχτώ γενιές ζούμε εδώ. Και τι             
έχει το ¨Καλλίστη¨; Υπάρχει πιο όμορφο όνομα, όπως λέει και το όνομα;»            
έκαναν αυτοί. Τίποτα ο Θήρας. 

-«Είστε ανίκανοι να χειριστείτε το μπραντ νέϊμ του νησιού», τους είπε αυτός.            
«Εμείς οι Δωριείς έχουμε σχέδιο και όραμα. Θα αποκαταστήσουμε την εικόνα           
του τόπου και θα τον λανσάρουμε αλλιώς. Θα τον πούμε ¨Θήρα¨ που είναι και              
πιασάρικο.» 

-«Μα αυτό είναι το δικό σου όνομα! Δηλαδή αν σε λέγανε Βρασίδα τι θα              
έκανες βρε Θήρα; Βρασίδα θα το λέγαμε το νησί;» 
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-«Βασιλεύς είμαι, ό,τι θέλω κάνω!» 

Και κάπως έτσι, το όνομα Καλλίστη μας έμεινε μόνο στον Πύργο για να το              
θυμόμαστε. Και ο Θήρας την έφερε για τα καλά στο μακρινό σόϊ του – διότι εις                
τους αιώνας των αιώνων και τέτοια συμβαίνουν στις οικογένειες. Ακόμα και           
στις καλύτερες. 

 

Από την Γεωμετρική εποχή στην Αρχαϊκή – ένας αντιήρωας γεννιέται 

Μάλλον τελικά ο Βασιλιάς Θήρας δεν έκανε πολλά πράγματα εκτός από την            
αλλαγή του ονόματος του τόπου. Ίσως βέβαια δεν ευνόησαν και οι καιροί.            
Κομματάκι σκοτεινοί ήταν, κάτι σαν ελληνικός μεσαίωνας. Η οικονομία του          
νησιού από όσα ξέρουμε ήταν αναιμική. Εφτά χωριουδάκια αριθμούσε η          
Θήρα. Ό,τι πληροφορίες έχουμε για την εποχή προέρχονται από τα ευρήματα           
στο νεκροταφείο που βρίσκεται στην Σελλάδα, στο Μέσα Βουνό αφού τους           
οικισμούς δεν τους βρήκαμε. Κάπου στον 8ο π.Χ. αιώνα πάντως η εικόνα            
άρχισε να αλλάζει όχι μόνο στη Θήρα αλλά και σε όλον τον ελληνικό κόσμο.              
Εκτός από την πρόοδο στις τέχνες και στο εμπόριο, υπάρχει και μία            
πληθυσμιακή έκρηξη που λιγοστεύει τους κλήρους καλλιεργήσιμης γης και την          
επάρκεια πόρων και αγαθών. Στις πόλεις επικρατεί αναβρασμός και αγώνας          
για την εξουσία, ενώ εγκαθιδρύονται οι πρώτες τυραννίες. Σχεδόν ταυτόχρονα          
λοιπόν οι Έλληνες επιλέγουν τη φυγή προς τα εμπρός και ξεκινούν ένα            
δεύτερο αποικιακό ρεύμα προς μέρη πιο μακρινά στη Μεσόγειο και τον           
Εύξεινο Πόντο, αυτή τη φορά αποκλειστικά διά θαλάσσης. Ο «Δεύτερος          
ελληνικός αποικισμός» είναι κανονικά οργανωμένος. Κάθε αποστολή είχε ως         
αρχηγό τον «οικιστή». Η αποικία έχει σκοπό όχι μόνο τη δική της ευημερία             
αλλά και αυτήν της μητρόπολης. Το μαντείο των Δελφών, ήδη μαγαζί γωνία,            
γνωρίζει μεγάλες δόξες αφού η συμβουλή του Απόλλωνα διά της Πυθίας στην            
επιλογή των τόπων προς εγκατάσταση είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει η           
οποιαδήποτε εκστρατεία. Οι Δελφοί γίνονται ένα κανονικό συντονιστικό κέντρο         
αυτής της εξάπλωσης. 

Υποθέτουμε ότι την ίδια εποχή που σμιλεύτηκε η «κόρη της Θήρας», το            
άγαλμα που ανακαλύφθηκε στην Σελλάδα και βρίσκεται αυτήν την στιγμή στο           
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας περιμένοντας να εκτεθεί μόμιμα πια στο         
αρχαιολογικό μουσείο, ο Βάττος είχε ήδη γεννηθεί. Πατέρας του ήταν ο           
Πολύμνηστος, (εκ της γνωστής οικογενείας του αργοναύτου Εύφημου, όπως         
είδαμε), ένας από τους άρχοντες του νησιού. Από τη μεριά της μητέρας του,             
Φρονίμης, στις φλέβες του έρεε βασιλικό αίμα. Αλλά αυτό είναι μιά πονεμένη            
ιστορία, όπως μας διηγείται ο Ηρόδοτος. 
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Η Φρονίμη λοιπόν ήταν κόρη του βασιλιά της Οαξού Ετεάρχου. Η Οαξός,            
σημερινή Αξός, βρίσκεται στην Κρήτη, στον όμορφο και πάντα εύφορο ορεινό           
Μυλοπόταμο του νομού Ρεθύμνης. Ο Ετέαρχος είχε χηρέψει αλλά δεν ήθελε           
να μεγαλώσει η Φρονίμη χωρίς μάνα, οπότε ξαναπαντρεύτηκε. Και ψώνισε          
από σβέρκο, που λένε. Από εδώ και πέρα, έχουμε μια παραλλαγή του            
παραμυθιού της Χιονάτης. Η μητριά αποδείχτηκε αρχετυπικώς κακιά και         
άρχισε να διαβάλλει τη Φρονίμη στον πατέρα της ότι και καλά τζάμπα το έχει              
τ’ όνομα της φρόνιμης διότι λέρωνε την τιμή της βασιλικής οικογένειας.           
Αντιλαμβάνεσθε πώς. Ο Ετέαρχος έγινε έξαλλος. 

-«Στο γόνατο θα τηνε σφάξω την άτιμη» 

-«Μη Ετέαρχε, το κρίμα είναι βαρύ. Τι θα πει κι ο κόσμος;» έκανε η κακιά               
μητριά. Αλλά πρόσθεσε ύπουλα «Βασιλιάς είσαι, στο κάτω κάτω της γραφής.           
Τι τα έχεις τα αξιώματα; Βάλε κάποιον άλλον να την ξεφορτωθεί για            
λογαριασμό σου και να πάρει το κρίμα» 

-«Μα την αλήθεια, σαν να έχεις δίκιο, αγάπη μου». Καλός πατέρας ο            
Ετέαρχος, για να μην πούμε κάτι βαρύ. Πα – Τέρας , όπως θα έγραφαν              
γεμάτοι έμπνευση οι έγκριτοι δημοσιογράφοι του σήμερα. 

Τον καιρό εκείνο, που λέτε, ένας Θηραίος έμπορος που λεγόταν Θεμίστων,           
βρισκόταν για επαγγελματικό ταξίδι στην Αξό. Τον προσκαλεί που λέτε ο           
βασιλιάς στο παλάτι να τον τραπεζώσει. Και να το αντικρυστό, να οι χοχλιοί,             
να οι πατάτες οι οφτές, να οι τσικουδιές, ο Θεμίστων μπήκε γκολ. 

-«Θέμη μου, σου έρεσε;» 

-«Κύριε βασιλεύ, μας κακομαθαίνετε! Πώς μπορώ να σας το ανταποδώσω;» 

-«Να μωρέ, υπάρχει κάτι αλλά διστάζω...» 

-«Ό,τι θέλετε, αλήθεια:» 

-«Ορκίζεσαι;» 

Ο Θεμίστων βλακωδώς το έκανε, το γκολ ήτο αυτογκόλ. 

-«Πάρε την κόρη μου μαζί σου και ορκίσου πως όταν βρεθείς στη θάλασσα,             
θα τη φουντάρεις την άτιμη». 

Κάπως έτσι βρέθηκε ο Θεμίστων να το φυσά και να μην κρυώνει. Βαρύ το              
κρίμα αλλά ο όρκος πιο βαρύς. Τι να κάνει, την πήρε μαζί του και σάλπαρε για                
το νησί. Αλλά μόλις τον φύσηξε το θαλασσινό αγέρι του ήρθε η επιφοίτηση!             
Όταν το πλεούμενό του βρέθηκε μεσοπέλαγα της δένει ένα σχοινί στη μέση. 
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-«Τι κάνετε, καλέ κύριε Θεμίστωνα;» 

-«Τίποτα, υψηλοτάτη. Θα μάθετε θαλάσσιο σκι» 

Τη ρίχνει λοιπόν στο νερό και αμέσως την ξανατραβάει πάνω. Ο όρκος            
τηρήθηκε κυριολεκτικά αλλά όχι στην ουσία του, η πριγκίπισσα φουνταρίστηκε          
αλλά την γλίτωσε. Ο έμπορος κατάλαβε βέβαια ότι αν πήγαινε το κορίτσι πίσω             
στην Κρήτη δεν θα στεκόταν δεύτερη φορά τυχερή. Οπότε, την έφερε στη            
Θήρα. 

Την ατυχήσασα πριγκίπισσα την πήρε στο σπίτι του ο Πολύμνηστος ως           
παλλακίδα. Κάποιοι λένε ότι την παντρεύτηκε κιόλας αλλά ας μην το δένουμε.            
Καρπός τους, ο ήρωας μας. 

Ένας ήρωας της ανάγκης 

Ο Βάττος όμως δεν ήταν ένα χαρισματικό παιδί. Πολύ περισσότερο, τραύλιζε           
κιόλας. Ο τραυλισμός είναι μια διαταραχή λόγου άγνωστης αιτιολογίας που          
πολύ συχνά συνοδεύεται από δευτερεύουσες διαταραχές ομιλίας. Ο Βάττος         
είχε και αδύναμη φωνή. Επιπλέον, η κατάσταση είναι γνωστό ότι συνδέεται με            
άγχος, αίσθημα ντροπής και φόβο στη δημόσια έκθεση. Στα ελληνικά, λέγεται           
και «βατταρισμός», μάλλον όχι προς τιμήν του Θηραίου προγόνου μας αφού           
Βάττος σημαίνει κυριολεκτικά «τραυλός» στην αρχαία γλώσσα. Πιθανότατα        
βέβαια πρόκειται για παρωνύμιο αφού ο άνθρωπος αναφέρεται από πηγές και           
ως Αριστοτέλης ή Αρισταίος. Ως φαίνεται,δηλαδή, το είχαμε ως Θηραίοι με τα            
παρατσούκλια από τότε. Πάντως είτε έτσι είτε αλλιώς ο Βάττος δεν ήταν το             
αρχέτυπο ενός ηγέτη, ειδικά σε καιρούς που η ανθρώπινη επικοινωνία γινόταν           
αποκλειστικά με τον προφορικό λόγο. Πως λοιπόν αυτός ειδικά οδήγησε τους           
συντοπίτες του σε τέτοια εκστρατεία; 

Η απάντηση είναι ότι είτε του την έφερε ο Απόλλωνας είτε ο βασιλιάς του. 

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, την λιγότερο πιθανή, ο ενήλικος πια Βάττος            
απευθύνθηκε στο δελφικό μαντείο αναζητώντας λύση στο πρόβλημα της         
ομιλίας του. Λογοθεραπευτές δεν είχαν τότε. Είτε πάντως επειδή ο Θεός ήξερε            
τα μελλούμενα είτε επειδή είχε συνηθίσει να δίνει την ίδια λύση σε όλα τα              
προβλήματα, ο χρησμός βγήκε φασόν. 

-«Βάττε, ο Φοίβος σε στέλνει στη Λιβύη με τα πολλά τα πρόβατα» είπε η              
Πυθία. 

-«Με συγχωρείτε, μαντάμ. Κάποιο λάθος έγινε. Δε ρώτησα τον Θεό που να            
πάω για να φτιάξω μυζήθρα» αντέδρασε ο Βάττος. «Για τη φωνή μου            
ρώτησα». Εκεί η Πυθία. 
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-«Βάττε, ο Φοίβος σε στέλενει οικιστή στη Λιβύη». 

-«Χωρίς παρεξήγηση, για μένα μιλάμε; Και για ποιά Λιβύη μου λέτε; Με ποιές             
δυνάμεις και τι κόσμο να πάω εκεί κάτω;» Ανένδοτη η Πυθία, τι να κάνει κι ο                
Βάττος, σηκώθηκε κι έφυγε και ξέχασε για τον χρησμό. 

Όταν μετά από χρόνια τα πράγματα στο νησί πήγαιναν από το κακό στο             
χειρότερο, κι επειδή οι Θηραίοι δεν ήξεραν να κάνουν εκλογές όπως εμείς            
(που λύνουν, ως γνωστόν, όλα τα προβλήματα σε έναν μήνα), έκαναν το μόνο             
πράγμα που μπορούσαν. Ζήτησαν χρησμό. 

-«Λοιπόν, σύμφωνα με τα αρχεία του Θεού, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, από            
χρόνια. Αλλά, όταν τα λέει ο Απόλλωνας, τον γράφετε. Για ποιόν τα λέει ο              
Θεός; Αυτός τα ξέρει, Θεός είναι, εσείς δεν ξεστραβώνεστε. Άντε τώρα στη            
Λιβύη να δείτε τις καμήλες». 

Η πρώτη εκδοχή λοιπόν λέει ότι κάπως έτσι αγγαρεύτηκε ο Βάττος να τρέχει             
στην Αφρική. Αλλά μάλλον τα πράγματα είχαν άλλη εξήγηση, λιγότερο θεϊκή. 

 

Φάλτσος χρησμός, που λέει και το τραγούδι 

Κατά πάσα πιθανότητα, ο Βάττος δεν έφυγε από τη Θήρα για την Αφρική με              
θεία εντολή (αυτό υποστήριζαν οι απόγονοι των αρχικών αποίκων) αλλά με           
βασιλική (αυτή είναι η εκδοχή που ανέφεραν οι Θηραίοι). Σύμφωνα με τη            
δεύτερη εκδοχή, κάποια στιγμή, ίσως περί το 646 π.Χ., ο βασιλιάς του νησιού             
Γρίννος, γιός του Αισανία και απόγονος του Θήρα, αναχώρησε από το νησί με             
αντιπροσωπεία για να συμβουλευτεί (ποιόν άλλον;) τον Απόλλωνα στους         
Δελφούς για διάφορα θεματα του τόπου. Κάτι σαν συνεδρίαση δημοτικού          
συμβουλίου εκτός έδρας, δηλαδή, με ατζέντα και απ’ όλα. Φτάνοντας στο           
μαντείο πρόσφεραν το κατιτίς τους στο Θεό (μια εκατόμβη, ήτοι εκατό βόδια)            
και περίμεναν το χρησμό. Η Πυθία, όπως και στην πρώτη εκδοχή, τους            
μετέφερε την εντολή του Απόλλωνα για να αποικίσουν τη Λιβύη. Ο Γρίννος            
γύρισε στην συνοδεία του, ανάμεσα βρισκόταν και ο Βάττος. 

-«Ρε παιδιά τι λέει αυτή;» ψιθύρισε. «Άκουσα καλά;» 

-«Γρίννε, ο Φοίβος μίλησε» το βιολί της η μάντισσα. «Η απάντηση σε όλα όσα              
ρώτησες είναι να χτίσεις αποικία στη Λιβύη». 

Μέσα από τον Γρίννο μίλησε το γονίδιο του προ - προ - και βάλε -προπάππου               
του, Θήρα: 
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-«Μπορεί εγώ να είμαι γέρος και να έχω βαρύνει, αλλά η νέα γενιά (και εδώ               
έδειξε τον ανυποψίαστο Βάττο) έχει γνώση και θέληση. Μας περιμένει ένα           
δύσβατο μονοπάτι αλλά είμαστε πανέτοιμοι και θα τα καταφέρουμε!» Δηλαδή,          
όπως λέμε στο σήμερα ‘να μαζευτούμε να πάτε’. 

Λέγοντας αυτά, ο βασιλιάς πήρε την αντιπροσωπεία κι έφυγε για τη Θήρα. Και             
για εφτά χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα σχετικά με την υπόσχεση που            
δόθηκε στο Θεό. Ε, στο κάτω κάτω συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Για να             
μην είμαστε άδικοι όμως, τι μπορούσαν να πράξουν κιόλας ο Γρίννος και οι             
Θηραίοι; Κανείς τους δεν είχε ιδέα κατά που έπεφτε η Λιβύη, πως να έστελναν              
πλοία και ανθρώπους στο άγνωστο; 

Το πρόβλημα όμως ήταν ότι μετά από τον χρησμό ακολούθησε φοβερή           
λειψυδρία. Οι σοδειές μίκρυναν απελπιστικά και όλα τα δέντρα στο νησί           
ξεράθηκαν. Όλα, εκτός από ένα, λέει ο Ηρόδοτος. Με κάτι τέτοια φαίνεται            
σταματήσαμε εδώ πέρα να φυτεύουμε δέντρα και φυτεύουμε μόνο οικοδομές          
– που τουλάχιστον δε φοβάσαι μη σου ξεραθούν και φυτρώνουν μια χαρά            
ακόμα και στις ακτές που το νερό είναι βλυχό, δηλαδή γλυφό. 

Στις δικές μας, πια, τις ορθολογιστικές εποχές, όταν δε βρέχει για πολύν καιρό             
κάνουμε λιτανείες. Τότε όμως τι άλλο να έκαναν; Άντε, ξανά μανά           
αντιπροσωπεία στους Δελφούς οι Θηραίοι. Είμαστε πια στο 639 π.Χ. 

Αυτή τη φορά ο χρησμός ήταν τελείως διαφορετικός. 

Αστειεύομαι. Ο ίδιος ακριβώς ήταν. Ο λαός ξεχνά, ο Θεός ποτέ. 

Η αντιπροσωπεία επέστρεψε με τα μαντάτα. Τώρα πια κάτι έπρεπε να γίνει.            
Ετοιμάστηκε ακόμα μία αντιπροσωπεία. Από αρχαιοτάτων χρόνων, άλλωστε,        
όταν δεν ξέρεις τι να κάνεις με τη διακυβέρνηση, φτιάχνεις μια επιτροπή. Μα             
τώρα, ο προορισμός της ήταν άλλος. Αφού εδώ κανείς δεν ήξερε πως να             
πλεύσουν στη Λιβύη, θα πήγαιναν αλλού για να ρωτήσουν. Κοτζάμ Κρήτη,           
κάποιον δεν θα έβρισκαν; 

 

Από που πάνε για τη Λιβύη, πατριώτη; 

Ας δούμε πρώτα γιατί οι Θηραίοι δίσταζαν τόσο. Δεν είναι μόνο ότι μια τέτοια              
εξερεύνηση απαιτεί τεράστιο δυναμικό και πόρους για τις δυνατότητες ενός          
μικρού νησιού που πάσχιζε να επιβιώσει. Ούτε μόνο ότι σε εκείνα τα χρόνια οι              
Θηραίοι δεν είχαν τη φήμη δεινών ναυτικών: όπως συμφωνούν έγκυροι          
μελετητές και ιστορικοί όπως ο Φρειδερίκος Χίλλερ μάλλον λόγω λόγω          
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καταγωγής (γνήσιοι Δωριείς γαρ) αλλά και έλλειψης κατάλληλου λιμανιού (ναι,          
από τότε!) ήταν κυρίως αγρότες και τσοπαναραίοι. 

Ίσως περισσότερο κι από αυτούς τους λόγους ωστόσο, δίσταζαν επειδή η           
Λιβύη ήταν πραγματικά μια άγνωστη, εξωτική γη για τους Έλληνες. Ο           
ελληνικός αποικισμός απλώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις βόρειες ακτές της         
Μεσογείου. Στις νότιες τα πράγματα τα έλεγχαν οι Φοίνικες με τις πανίσχυρες            
δικές τους αποικίες και οι Αιγύπτιοι. 

Οι Έλληνες ως Λιβύη εννοούσαν είτε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο ή τις            
δυτικές ακτές της νότιας Μεσογείου. Στη μυθολογία τους, η Λιβύη ήταν κόρη            
του Έπαφου (γιος του Δία και της Ιούς) και της Μέμφιδας (κόρη του Νείλου).              
Ήταν δηλαδή από καλό σόι. Επίσης καλοπαντρεύτηκε – με τον Ποσειδώνα           
απέκτησε τους δίδυμους γιους Αγήνορα και Βήλο. Πέρα από τον μύθο, οι            
γηγενείς κάτοικοι της Λιβύης ήταν Βερβερίνοι, αυτοί που οι Αιγύπτιοι          
αποκαλούσαν Λεμπού και μάλλον από αυτή τη λέξη προέρχεται η ετυμολογία           
της λέξης Λιβύη. 

Γενικά, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι εξαπλούμενοι Έλληνες δεν αποίκιζαν           
ακατοίκητες χώρες αλλά έβρισκαν εκεί ανθρώπους ήδη εγκατεστημένους τους         
οποίους συχνά εκτόπιζαν εκ των πραγμάτων. Ακόμα και αν οι ελληνικοί           
αποικισμοί διέφεραν από τον μεταγενέστερο ευρωπαϊκό αποικιοκρατισμό, για        
τους ντόπιους πληθυσμούς οι Έλληνες άποικοι ήταν κάτι σαν εισβολείς. Άρα,           
οι Θηραίοι είχαν δίκιο να ανησυχούν για την επιτυχία του εγχειρήματος που            
πρόσταξε ο Απόλλων. Πάντως, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο          
ιστοριογράφος Μενεκλής από την Βάρκη της Κυρηναϊκής, δηλαδή συντοπίτης         
και ίσως απόγονος των Κυρηναίων, έγραψε ορθά κοφτά τον 2ο π.Χ. αιώνα ότι             
οι αρχικοί άποικοι απλά εξορίστηκαν από τη Θήρα για πολιτικούς λόγους.           
Οπότε ίσως δεν είχαν και πολλές επιλογές για το που να πάνε. 

Ας γυρίσουμε όμως στον Ηρόδοτο. Η αντιπροσωπεία των Θηραίων άρχισε να           
γυρίζει την Κρήτη από τη μιά άκρη στην άλλη για να βρει πλοηγό για τη Λιβύη                
κι αυτό αποδείχθηκε πολύ δύσκολο. Στην ανατολική άκρη, στην Ίτανο, την           
σημερινή Ερημούπολη του νομού Λασιθίου, βρήκαν τελικά τον Κορώβιο. Ο          
Κορώβιος ήταν αλιέας κοχυλιών. 

-«Κύριε κοκοβιέ...» 

-«Κορώβιος» 

-«Κύριε Κορώβιε, στην αίτησή σας γράφετε ότι είστε πορφυραλιέας» είπαν οι           
Θηραίοι. 
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-«Ναι, αλλά είμαι και ειδικός Αφρικανολόγος – Λιβυολόγος, εκπαιδευθείς στο          
εξωτερικό». 

-«Περίφημα. Πείτε μας, παρακαλώ, ποιές περιοχές της Λιβύης έχετε         
επισκεφθεί» 

-«Μιά φορά ο αέρας με παρέσυρε σε ένα ερημονήσι έξω από τις ακτές της» 

-«Θα σας ειδοποιήσουμε». 

Παραδόξως, όντως τον ειδοποίησαν. Αφού δε βρέθηκε άλλος που να γνωρίζει           
ή να ήταν πρόθυμος να οδηγήσει, τι άλλο μπορούσαν να κάνουν; Του έδωσαν             
λοιπόν χρήματα, υπέγραψε και συμβόλαιο που λέει ο λόγος και τον έφεραν            
στη Θήρα. 

 

Ξεκινάμε, πάμε μακριά 

Θηραίοι ανιχνευτές μαζί με τον Κορώβιο αρμάτωσαν ένα πλοίο για          
προπαρασκευαστική αποστολή. Και πράγματι, ο πλοηγός τους τους οδήγησε         
στην Πλατέα, μάλλον την σημερινή ακατοίκητη νησίδα Μπαρντά, λίγο έξω από           
τη ΒΔ ακτή της Κυρηναϊκής. Το νησί είναι πολύ μικρό, μόλις 140.000 τ.μ.             
Άγνωστο γιατί, οι ανιχνευτές θεώρησαν ότι εκεί, σε μια σταλιά τόπο, θα            
εγκαθίσταντο οι άποικοι. 

Από ιστορικής πλευράς, το πρόβλημα που υπάρχει για να καταλάβουμε την           
κατοπινή πραγματική σειρά των γεγονότων είναι ότι οι μεταγενέστερες         
διηγήσεις Θηραίων και Κυρηναίων διαφέρουν αρκετά. Ωστόσο, μάλλον αυτή         
των Θηραίων (σύμφωνα με μελετητές όπως ο Β. Μανφρέντι) είναι πιο           
ιστορικά και τεχνικά ακριβής και σε αυτήν στηρίζεται η διήγησή μας. Όπως            
και να έχει, φαίνεται ότι οι ανιχνευτές αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω στην            
πατρίδα τους για να ανακοινώσουν τα νέα. Συνάμα αποφάσισαν ότι κάποιος           
έπρεπε να μείνει πίσω. 

-«Κύριε Κορώβιε, σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία μας. Να           
πηγαίνουμε σιγά σιγά για να ενημερώσουμε τον βασιλιά και τους συμπολίτες           
μας». 

-«Ε, όπως θα πηγαίνουμε δε με πετάτε και εμένα στην Ίτανο;» 

-«Μάλλον δεν γίναμε αντιληπτοί. Εμείς θα φύγουμε. Εσείς θα μείνετε σε τούτο            
τον όμορφο τόπο για να μας τον φυλάτε μη μας τον πάρουν». 
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-«Ποιός να μας τον πάρει, ρε παιδιά; Οι γλάροι;» διαμαρτυρήθηκε ο           
Κορώβιος. 

Φαίνεται πάντως ότι τον ταλαίπωρο τον Κορώβιο τον έπεισαν ή τον           
ανάγκασαν να μείνει. Ποιός ξέρει; Ίσως το συμβόλαιο είχε ψιλά γράμματα.           
Του άφησαν βέβαια τις σχετικές προμήθειες και ξεκίνησαν. Και αν στις μέρες            
μας το να κάνεις πληρωμένες διακοπές σε ιδιωτικό νησί έχει το γούστο του,             
μάλλον ο Κορώβιος δεν το έβλεπε έτσι. 

Ειδικά όταν του τελείωσαν οι προμήθειες. 

Ω, ναι. Οι Θηραίοι άργησαν να γυρίσουν. 

Λίγο όμως πριν συμβεί το μοιραίο στον άνθρωπο, ένα σαμιώτικο πλοίο           
παρασυρμένο από απηλιώτη (ανατολικό) άνεμο, αντί να πάει στην Αίγυπτο          
όπως προοριζόταν, έφτασε στην Πλατέα. Οι ναυτικοί περιποιήθηκαν τον         
ερημίτη και του άφησαν προμήθειες για έναν ολόκληρο χρόνο. Ύστερα,          
ξεκίνησαν να φύγουν αλλά και πάλι ο ανατολικός άνεμος τους παρέσυρε.           
Τους πήγε μάλιστα τόσο μακριά που πέρασαν τα στενά του Γιβραλτάρ. Όταν            
έπιασαν και πάλι στεριά βρίσκονταν στη θρυλική Ταρτησσό της σημερινής          
Ανδαλουσίας, στις εκβολές του Γουαδαλκιβίρ. Η πόλη φημιζόταν για την          
παραγωγή μετάλλων. Οι Σαμιώτες δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.           
Όταν έγινε η τελική σούμα του ταξιδιού, το κέρδος του πλοίου ήταν 60             
τάλαντα. Δηλαδή,για να το συνοψίσουμε, ένα πλοίο του 7ου π.Χ. αιώνα χωρίς            
μηχανές και δορυφορικά συστήματα, παρασυρμένο από άνεμο διέσχισε        
ολόκληρη τη Μεσόγειο χωρίς να βουλιάξει, έσωσε έναν φουκαρά σε μια           
μικροσκοπική νησίδα που έτυχε να βρεθεί στην πορεία του, έφτασε σε           
άγνωστα νερά και στο τέλος λούστηκε στο τάλαντο. 

Ξέχασα να πω ότι το όνομα του καπετάνιου ήταν Κωλαίος. 

 

 

Ιχνευταί επί Θήρας 

Τα καλοκαίρια κάποιας άλλης μακρινής εποχής θυμάμαι ότι όταν φυσούσε          
δυνατό μελτέμι στην Περίσσα και έπαιρνε κανένα φουσκωτό τόπι ή στρώμα           
θαλάσσης, καθώς το κοιτούσαμε να χάνεται σιγά σιγά στον ορίζοντα οι           
μεγάλοι έλεγαν «αυτό τώρα πάει στον Καντάφι». Μιλώ για τη δεκαετία του ’80,             
τότε που ο ελληνοσπουδαγμένος εύελπις Μουαμάρ ήταν μια σχεδόν         
συμπαθής καλτ φιγούρα για την επίσημη κρατική αφήγηση και οι ελληνικές           
κατασκευαστικές εταιρείες έπαιρναν μεγάλα συμβόλαια στην αφρικανική       
χώρα. Στην Ελλάδα της αρχαϊκής εποχής όμως, όπως είδαμε είχαν μια πολύ            
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γενική ιδέα για το που πέφτει η Λιβύη. Ο νοτιοδυτικός άνεμος, αυτός που             
τώρα λέμε «γαρμπή», λεγόταν τότε «λιψ» (λίβας) επειδή φαινόταν να φυσά           
από εκείνα τα μέρη. Μέχρι εκεί γνώριζαν, όμως. Ένας τέτοιος άνεμος πάντως            
έφερε στο νησί μας τους θηραίους  ανιχνευτές από την Πλατέα. 

Ας φανταστούμε εδώ την εικόνα. Το πλοίο έρχεται από τον Νότο και είναι πια              
ορατό από το Μέσα Βουνό. Τα νέα διαδίδονται στο νησί και ο βασιλιάς με το               
λαό συγκεντρώνονται στο λιμάνι. Υποθέτουμε ότι πρέπει να υπήρχε κάποια          
έστω υποτυπώδης λιμενική εγκατάσταση στα νότια του νησιού αφού από          
αρχαιοτάτων χρόνων οι νησιώτες έψαχναν απάγκιο από το βοριά για τα           
πλεούμενα. Και η Σαντορίνη δεν έχει αλλού παράκτιο απήνεμο από αυτή τη            
διεύθυνση (αφού στερείται φυσικών όρμων) παρά μόνο στο νότιο τμήμα της.           
Στα χρόνια μας βέβαια αυτά είναι λεπτομέρειες. Στις νότιες ακτές έχουμε μόνο            
ξενοδοχεία, ακόμα και εκεί όπου δεν θα έπρεπε. Δε βαριέστε, όταν κάποια            
στιγμή στο μέλλον γραφτεί η δική μας ιστορία, οι κληρονόμοι του τόπου θα             
περιποιηθούν την υστεροφημία μας καταλλήλως. 

Πάμε πάλι 27 αιώνες πίσω. 

-«Καλώς τα παιδιά! Ελάτε να σας φιλέψουμε κρασί για το καλωσόρισμα. Νερό            
μόνο μη ζητήσετε επειδή δεν υπάρχει σταγόνα. Πείτε μας, λοιπόν. Πως ήταν;»            
έκανε ο βασιλιάς. 

-«Ήταν ένα μικρό βήμα για τους Θηραίους αλλά ένα μεγάλο για τη Θήρα» είπε              
ο ανιχνευτής. 

-«Άσε τα βαρύγδουπα, αυτά είναι μόνο για εμένα που είμαι επώνυμος άρχων            
του νησιού» γρύλισε ο Γρίννος. Δίκιο είχε. Όταν είσαι η αρχή του τόπου             
πρέπει να λες μεγάλα λόγια, κοινοτοπίες και μπαρούφες αλλιώς δεν σε           
παίρνουν στα σοβαρά. «Πως ήταν ο τόπος που σας οδήγησε ο Κορώβιος;            
Αλήθεια που είναι αυτός; Δεν τον βλέπω». 

-«Μιά χαρά είναι ο Κορώβιος, μεγαλειότατε».Όπως ξέρουμε, δεν ήταν. «Και ο           
τόπος είναι εξαιρετικό μέρος για εγκατάσταση». Ούτε αυτό ίσχυε. Τσακάλι ο           
ανιχνευτής. 

-«Έχει νερά;» 

-«Ουου! Παντού!». Τεχνικά είχε δίκιο αλλά το νερό αυτό είχε αλάτι.           
Λεπτομέρειες. 

-«Είναι μεγάλο το νησί;» 

-«Αμέ! Σχεδόν σαν το Ασπρονήσι» 
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Για να σοβαρευτούμε τώρα, είναι απίθανο να μην έδωσαν ακριβή αναφορά           
στο Γρίννο οι άνθρωποι της αποστολής. Ωστόσο, προσωπική μου εκτίμηση          
είναι ότι ο λαός έπρεπε να μείνει με την εντύπωση ότι οι άποικοι θα πήγαιναν               
στη γη της επαγγελίας. Ποιός να ήταν ο λόγος; Κι εδώ μόνο υποθέσεις             
μπορούμε να κάνουμε. Ίσως ο Γρίννος πίστευε πραγματικά στο γράμμα του           
χρησμού οπότε αρκούσε να γίνει μια απλή εγκατάσταση στη μακρινή Λιβύη           
για να σωθεί η Θήρα από την ανομβρία. Αντί λοιπόν να πάνε οι άποικοι σε               
πιθανά εχθρικό έδαφος στην αφρικανική ενδοχώρα, ήταν πιο ασφαλές να          
πάνε σε έναν τόπο που δεν ήθελε κανείς. Ίσως από την άλλη πλευρά οι              
άποικοι επιλέχθηκαν να φύγουν επειδή ήταν ανεπιθύμητοι στο βασιλιά και η           
εκτέλεση του χρησμού πρόσχημα, δηλαδή να είχε δίκιο ο Μενεκλής που           
υποστήριζε ότι εστάλησαν απλά στην εξορία. Ούτε αυτό θα ήταν πρωτότυπο           
αφού μάλλον η εξορία σε ξερονήσια έχει ισχυρή εγγραφή στο πολιτισμικό μας            
DNA. Σε κάθε περίπτωση, την αλήθεια δε θα τη μάθουμε ποτέ. 

 

Βουντού – βουντού, με μια βελόνα μαύρη 

Αντίθετα με αυτά που έγραψε ο Μενεκλής, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο η            
επιλογή των αποίκων ήταν δίκαιη. Κληρώθηκαν από τους δύο αδελφούς της           
κάθε οικογένειας ο ένας ενώ υπήρχαν άνδρες από καθέναν εκ των επτά            
οικισμών του νησιού. Μόνο άνδρες. Και ως αρχηγός επελέγη ο Βάττος.           
Συνολικά επάνδρωσαν δύο πεντηκόντορους. Η κάθε πεντηκόντορος       
(πενηντάκωπο) ήταν ένας τύπος γαλέρας με πιθανό μήκος 30 - 40 μέτρα,            
πλάτος 4 -5 και μικρό βύθισμα. Ήταν πλοία γενικής χρήσης , επίπεδα, χωρίς             
κατάστρωμα, σχετικά γρήγορα (9 κόμβοι/ώρα, σχεδόν όσο κάποια σημερινά         
πλοία της γραμμής - όταν τουλάχιστον ταξιδεύουν και δεν στουκάρουν σε           
κάποιο κρηπίδωμα λιμανιού). Έφεραν 25 κουπιά σε κάθε πλευρά αλλά και           
ορθογώνιο ιστίο. Οι μελετητές υπολογίζουν ότι οι Θηραίοι που ξεκίνησαν για           
την Πλατέα πρέπει να ήταν το πολύ 150 – 160, δηλαδή εξαιρετικά λίγοι. Τι θα               
μπορούσε να περιμένει η μητρόπολη Θήρα από τόσους; Και πώς θα           
διασφαλιζόταν ότι οι άποικοι θα έκαναν αυτό που τους είχαν ζητήσει η πόλις             
και ο Απόλλων; 

Χάρη στην προνοητικότητα των απογόνων των αρχικών αποίκων έχουμε στη          
διάθεσή μας ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας: πρόκειται για τον όρκο            
που κλήθηκαν να δώσουν οι άνθρωποι αυτοί ξεκινώντας από το νησί μας, ο             
οποίος χαράχτηκε μεταγενέστερα (4ος π.Χ. αιώνας) σε μαρμάρινη στήλη που          
βρέθηκε σε ανασκαφές στην Κυρήνη. Το περιεχόμενο του όρκου ήταν στην           
ουσία ένα συμβόλαιο των αποίκων με τη Θήρα και με όρους που, με βάση τον               
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σύγχρονο νομικό πολιτισμό, μας φαίνονται κομματάκι καταχρηστικοί. Σχεδόν        
σαν  να είχαν συνταχθεί από τράπεζα, δηλαδή. 

Σύμφωνα με τα γραφόμενα, η συνέλευση των πολιτών του νησιού αποδέχεται           
ότι ο χρησμός του Απόλλωνα ήταν αυθόρμητος και ότι ο θεός ανέθεσε την             
ίδρυση πόλης στο Βάττο και τους Θηραίους. Η μητρόπολη επέβαλε το           
πολίτευμα της αποικίας, δηλαδή μοναρχία με βασιλιά τον Βάττο. Οι άποικοι           
επελέγησαν από κάθε οικογένεια αλλά θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην          
αποστολή και εθελοντές. Αν η αποικία ιδρυόταν, ο κάθε Θηραίος θα είχε το             
δικαίωμα να μεταναστεύσει εκεί απολαμβάνοντας ίσα δικαιώματα με τους         
αρχικούς αποίκους ενώ θα λάμβανε και κλήρο γης. Αν η αποικία δεν ιδρυόταν             
τελικά, οι αναχωρήσαντες δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν πριν περάσουν          
πέντε τουλάχιστον χρόνια. Κατόπιν, ακολουθούσαν οι ποινικές ρήτρες.        
Δηλαδή η εξής μία: θάνατος για όποιον επιλεγεί και δεν πάει, θάνατος για             
όποιον τον υποθάλψει. Στο τέλος έδωσαν τον όρκο και για να ελαφρύνει λίγο             
η ατμόσφαιρα έριξαν τις σχετικές κατάρες σε όποιους θα τον παράβαιναν           
καθώς έλιωναν τα κέρινα ομοιώματά τους. Έτσι, μάλλον το έπιασαν όλοι το            
υπονοούμενο. 

 

Η Πλατέα κείται μακράν 

Τα δύο πλοία με τα πολλά σάλπαραν από εδώ. Και, από ό,τι γνωρίζουμε από              
την περίπτωση του Κορώβιου, δεν έφτασαν ακριβώς στην ώρα τους. Μόνο να            
φανταστούμε μπορούμε την έκπληξη του Βάττου και των οικιστών όταν μετά           
από πολύ κουπί και κούραση έφτασαν στην Πλατέα και αντίκρυσαν έναν           
ταλαίπωρο πάνω σε έναν τόπο εξίσου ταλαίπωρο. Ίσως όμως μεγαλύτερη να           
ήταν η έκπληξη του ερημίτη. 

-«Μπα; Τον βρήκατε τον δρόμο, λεβέντες;» γκρίνιαξε ο Κορώβιος. 

-«Τι είναι τούτο το νησί; Που πήγε το υπόλοιπο;» αναρωτήθηκαν οι Θηραίοι. 

Εδώ ο Βάττος έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπος με σοβαρή κρίση και            
πρέπει να πάρει μιά απόφαση όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους               
εκατόν πενήντα άνδρες που έχει υπ’ ευθύνη του. 

Λάθος, εκατόν πενήντα ένας, παραλίγο να παρατήσουμε πάλι τον Κορώβιο. 

Κάνει λοιπόν αυτό που επιβάλλει η λογική. Δεν ακούει ούτε τη βούληση του             
Απόλλωνα, ούτε αυτή της πόλης που τους έστειλε στο πουθενά να κάνουν            
κάτι καταδικασμένο σε αποτυχία. Ο Βάττος δεν είναι κάποιος ασυλλόγιστος          

 

Ανδρέα Βλάχου: Ο Βάττος  14 



ήρωας αλλά ένας άνθρωπος που πατά στη γη. Και η Πλατέα δεν είναι γη που               
μπορεί να πατήσει γερά. Διατάζει λοιπόν επιστροφή στη Θήρα. 

Ας φανταστούμε ξανά την εικόνα. Τα πλοία έρχονται από τον Νότο και είναι             
πια ορατά από το Μέσα Βουνό. Τα νέα διαδίδονται στο νησί και ο βασιλιάς με               
το λαό συγκεντρώνονται στο λιμάνι. Αλλά αυτή τη φορά κάτι κρατούν στα            
χέρια τους. Το νησί μας έχει μπόλικα από αυτά που κρατούν. Και δεν είναι για               
το καλωσόρισμα των αποίκων.  

Τους παίρνουν λοιπόν με τις πέτρες. 

Κυριολεκτικά. 

Τους πετάνε πέτρες οι πατεράδες και οι αδελφοί τους. Για τον Γρίννο και τους              
Θηραίους οι συμπατριώτες τους είναι ξένο σώμα και τα προβλήματά τους           
είναι πολύ μακρινά για να τους απασχολούν. Ιδιαίτερα καθώς η ίδρυση της            
αποικίας συνεπάγεται επιβίωση της μητρόπολης. Ας κόψουν λοιπόν το λαιμό          
τους. Τα πλοία δεν αφήνονται να δέσουν και γυρνούν ξανά στην Πλατέα. 

Ο Βάττος και οι άποικοι είναι πια εντελώς μόνοι τους και θα παλέψουν για τη               
ζωή τους. 

 

Club med 

Άραγε τι να σκέφτονταν μετά το διωγμό τους από τη Θήρα ο Βάττος και οι               
οικιστές; Ο θεός τους έστελνε να προσπαθήσουν το αδύνατο ενώ οι           
συμπατριώτες τους μόλις τους είχαν απορρίψει. Εύκολο θα ήταν οι δύο           
πεντηκόντοροι να μην ξαναγυρίσουν στην Πλατέα και να αναζητήσουν         
καλύτερη τύχη αλλού. Θα μπορούσαν να ρίξουν μαύρη πέτρα πίσω τους και            
να γίνουν τυχοδιώκτες ή πειρατές, αφού είχαν τα μέσα. Ωστόσο, αν και δεν             
γνωρίζουμε πώς, ο Βάττος κατάφερε να κρατήσει την πειθαρχία και την πίστη            
στον αρχικό σκοπό. Οι άποικοι επέστρεψαν στο μικρό τους νησί και           
προσπάθησαν να οργανώσουν τη ζωή τους. Προσπάθησαν σκληρά για δύο          
έτη. Αλλά η Πλατέα είναι από το είδος των νησιών που μόνο στα δικά μας               
χρόνια έχουν πάρει αξία σαν καταφύγια πλουσίων και πολυτελή θέρετρα          
ιδιωτικής χρήσης. Τότε ήταν απλά ένας άγονος βράχος. 

Ξέρουμε πια τι έκαναν οι άνθρωποι της εποχής όταν βρίσκονταν σε αδιέξοδο,            
το έχουμε ήδη συναντήσει πολλές φορές στην ιστορία μας. 

Δελφοί. Ξανά. 
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-«Πάλι εδώ εσείς;» Προφανώς και ο Απόλλων δια της εκπροσώπου τύπου           
του είχε αρχίσει να το βαριέται όλο αυτό. «Ήρθατε που ήρθατε, με άδεια χέρια              
ήρθατε; Ούτε ένα λιβυκό πρόβατο;» 

-«Δεν υπάρχει μία. Αν θέλει κάτι ο Θεός, έχω λίγη άμμο στις τσέπες. Εκεί που               
μας έστειλε μόνο αυτό υπάρχει» είπε ο Βάττος. 

-«Α, εκτός από αυθάδης είσαι και μεγάλο ξεφτέρι εσύ. Τη βρήκατε τη Λιβύη ή              
ακόμα;» 

-«Η Θήρα μας έστειλε στην Πλατέα και μας είπε να γίνει εκεί η αποικία.» 

-«Λοιπόν, επειδή σπαταλάτε το χρόνο μας τζάμπα και έχουμε να βγάλουμε           
και μεροκάματο, παρατήστε το νησί. Κοτζάμ Λιβύη απέναντι δεν την είδατε;» 

-«Ναι, μα...» 

-«Εκεί θα πάτε χωρίς μα και μου. Άντε στο καλό, τώρα. Και την επόμενη φορά               
που θα έρθετε εδώ, θα ξηλωθείτε. Με δυό τρεις σαν κι εσάς, πάει, το κλείσαμε               
το μαγαζί». 

Αφού ο θεός πρόσταξε, οι άποικοι υπάκουσαν. Τα μάζεψαν και πήγαν           
απέναντι.  

 

Άζιρις 

Η εγκατάσταση στην ενδοχώρα έπρεπε να γίνει με μεγάλη προσοχή. Οι           
Θηραίοι υποθέτουμε ότι διαπραγματεύτηκαν γι’ αυτό με τους γηγενείς . Έτσι κι            
αλλιώς, μερικές δεκάδες άνδρες σε άγνωστη γη δεν μπορούσαν να το           
παίξουν αποικιοκράτες. Και ταλαιπωρημένοι όπως ήταν, μάλλον τους είδαν οι          
Λίβυες και τους λυπήθηκαν. Όχι σαν κάτι «πολιτισμένους» της σημερινής          
εποχής που βλέπουν κατατρεγμένους και ξεσπούν πάνω τους όλο το σκοτάδι           
της ψυχής τους. 

-«Τι είστε εσείς;» 

-«Θηραίοι μετανάστες. Ξέρετε. Καλντέρα, ηλιοβασίλεμα, ηφαίστειο,      
παγκόσμιος προορισμός...» είπε ο Βάττος. 

-«Όχι ακόμα, μάλλον. Αν ήταν όμως τόσο καλά γιατί φύγατε από εκεί;» 

-«Μεγάλη ιστορία. Είμαστε εξαιρετικά ήσυχοι και πολιτισμένοι, ωστόσο. Λίγο         
φαγάκι να μας δώσετε και μια γωνίτσα να εγκατασταθούμε και ούτε θα            
καταλάβετε ότι είμαστε εδώ.» 
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-«Ποιός είναι ο αρχηγός σας;» 

-«Εγώ είμαι. Αριστοτέλης Βάττος». 

-«Μεγαλειότατε, τα σέβη μας». 

Ο Βάττος γύρισε στους δικούς του. 

-«Παιδιά, αυτοί εδώ με δουλεύουν ή μου φαίνεται;» 

Δεν τον δούλευαν. Από μία απίθανη σύμπτωση στη γλώσσα των Λιβύων           
«Βάττος» σήμαινε «βασιλιάς». Οι Λίβυες μάλλον εντυπωσιάστηκαν που        
γνώρισαν Έλληνα βασιλιά ή τους άρεσε η γλωσσική σύμπτωση. Όπως και να            
ήταν, άφησαν τους αποίκους να χτίσουν οικισμό σε κανονικό έδαφος, σε μια            
περιοχή με δασωμένα φαράγγια που τότε τα διέσχιζε ποταμός, λίγο πριν           
εκβάλει στη θάλασσα. Ίσως πρόκειται για την άνυδρη πια περιοχή του           
σημερινού Αλ Ταμίμι. Την πόλη την ονόμασαν Άζιρη. Και στον Βάττο πάντως            
άρεσε η σύμπτωση ή απλά πήρε την εκδίκησή του για το ελληνικό            
παρατσούκλι του εξευγενίζοντάς το. Στο μέλλον οι μισοί βασιλιάδες της          
Κυρήνης θα ονομάζονταν Βάττοι. Όλη η δυναστεία, δε, Βαττιάδες. 

Όπως πιστεύουν οι μελετητές, ο Βάττος έδειξε αρετές που ήταν εξαιρετικά           
σημαντικές για την εδραίωση της αποικίας. Ήταν προσεκτικός και κράτησε τις           
ισορροπίες τόσο ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους όσο και με τους           
Λίβυες. Άσε που βρήκε και τη φωνή του. 

Μάλιστα! Τη βρήκε. Ο Παυσανίας λέει ότι αυτό συνέβη όταν αντίκρυσε ένα            
λιοντάρι. 

-«Βαγγελίστρα μου! Τι είναι τούτο;» είπε στους δικούς του. 

-«Λέων». 

-«Εγώ μόνο στα ζώδια τον έχω δει. Τα ήπατα μου έκοψε ο άτιμος,             
παναθεμάτονα!» 

-«Βασιλιά, για πείτε άσπρη πέτρα ξέξασπρη για να δω κάτι...» 

Αυτή η εξέλιξη έφερε μεγάλη χαρά στους αποίκους και το θεώρησαν θεϊκό            
σημάδι. Όταν τα αδύνατα γίνονται δυνατά, γιατί να μην τα καταφέρουν κι αυτοί             
να στεριώσουν στην ξένη γη; 

Ωστόσο, η χαρά τους δεν κράτησε πολύ. Μιά μέρα, έξι χρόνια μετά την ίδρυση              
της Άζιρης, οι Λίβυες τους ανακοίνωσαν ότι θα έπρεπε να την κάνουν σιγά             
σιγά. Είμαστε πια στο 631 π.Χ. 
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Επόμενη στάση, Κυρήνη 

-«Α, παιδιά, τώρα δεν είστε εντάξει.» είπε ο Βάττος. 

-«Μην κάνετε έτσι, βρε κουτά. Θα σας πάμε κάπου καλύτερα» αποκρίθηκαν οι            
Λίβυες. «Εδώ κοντά στη θάλασσα θα σας φάει η υγρασία». 

-«Νερό, έχει; Ή θα μας στείλετε σε τίποτα ερήμους;» ρώτησε ο Βάττος. «Εκεί             
έχει μόνο πετρέλαια και αυτά δεν πίνονται». 

Δίκιο είχε ο ήρωάς μας. Τότε αυτό που είχε αξία ήταν το νεράκι. Και η Λιβύη                
μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μια χώρα με λιγοστό νερό και μπόλικες            
πετρελαιοπηγές. Τώρα είναι μπόλικες πετρελαιοπηγές χωρίς χώρα γύρω        
τους. Εμ, τι να γίνει; Συμβαίνουν αυτά όταν «απελευθερώνεσαι» από          
καταπιεστικά καθεστώτα. Στο τέλος, τα μόνα που απελευθερώνονται είναι τα          
κοιτάσματα. 

-«Εκεί που θα πάμε έχει τρύπα ο ουρανός» συνέχισαν οι ντόπιοι. 

-«Και τι θέλετε; Να την μπαλώσουμε;» 

-«Και μετά λένε ότι κάτι σκαμπάζετε οι Έλληνες από ποίηση. Στο βουνό θα             
πάμε, μωρέ. Και βρέχει τόσο που μοιάζει να είναι τρύπιος ο ουρανός.» 

Τελικά, ξεκίνησαν προς τα δυτικά. Αλλά οι ντόπιοι οδηγοί τους επέμεναν να            
κάνουν την πεζοπορία μέσα στην νύχτα. Για προστασία από τη ζέστη, τους            
είπαν. Δεν έκανε όμως τόση ζέστη. Ο Ηρόδοτος υποθέτει ότι οι Λίβυες δεν             
ήθελαν να προσέξουν οι άποικοι ότι διέσχιζαν την όμορφη Ίρασα και           
ζητήσουν να μείνουν εκεί. 

-«Είναι μακριά ακόμα ρε παιδιά;» 

-«Να, λίγο πιο κάτω» 

-«Το ίδιο είπατε πριν δυό βδομάδες» 

-«Ωχου, γκρίνια. Να, μετά από εκείνο το βουνό, βλέπετε;» 

-«Πλάκα μας κάνετε; Τη μύτη μας δε βλέπουμε». 

Με τα πολλά, κάποια νύχτα έφτασαν. 160 χιλιόμετρα υπολογίζουμε ότι          
διέσχισαν. Αλλά ο τελικός προορισμός άξιζε τον κόπο του ταξιδιού. Η περιοχή            
είχε μία πηγή που λεγόταν ότι ήταν αφιερωμένη στον Απόλλωνα. Η πηγή            
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λεγόταν Κύρη και από αυτήν ο Βάττος ονόμασε την αποικία Κυρήνη (σήμερα            
Σαχάτ). Ο τόπος ήταν ευλογημένος. Πρόκειται για μια κοιλάδα που βρίσκεται           
σε υψόμετρο 500 μέτρων, στα υψίπεδα της σημερινής Τζαμπάλ αλ Ακντάρ. Οι            
αρχαίες πηγές υποστηρίζουν ότι λόγω άφθονων νερών, επικλινών εδαφών         
και ποικιλίας κλίματος η περιοχή μέχρι την ακτή από κάτω έβγαζε τρεις            
σοδειές το χρόνο, ανάλογα με το υψόμετρο. 

Ο Βάττος βασίλεψε για άλλα 30 χρόνια, μέχρι το φυσικό του τέλος το 600 π.Χ.               
Δυστυχώς για εμάς, στρώθηκε απλά στη δουλειά χωρίς να προνοήσει για την            
εξωτερική του εικόνα ή την υστεροφημία του. Όχι δηλαδή σαν σήμερα που            
συμβαίνει το αντίθετο στην πολιτική. Σχεδίασε τη βασική δομή της πόλης και            
ταυτόχρονα κατάφερε να κρατήσει τους συμπατριώτες του ασφαλείς σε μία γη           
χωρίς φυσικούς συμμάχους. Ωστόσο ξέρουμε ελάχιστα για τη βασιλεία του.          
Παρέδωσε την σκυτάλη στο γιο του, Αρκεσίλαο Α’, ο οποίος βασίλεψε ως το             
δικό του θάνατο, το 583 π.Χ. Σε αυτά τα χρόνια η αποικία αν και εδραιώθηκε,               
παρέμεινε μικρή σε πληθυσμό. Μόνο στη διάρκεια της βασιλείας του εγγονού           
του (Βάττος Β’ ο Ευδαίμων) η Κυρήνη γιγαντώθηκε. Ήταν ένας συνδυασμός           
πρόσκλησης στους υπόλοιπους Έλληνες από την πλευρά των Κυρηναίων και          
δελφικού χρησμού. Όπως και να έχει, οι Έλληνες συνέρευσαν μαζικά στην           
περιοχή και ίδρυσαν άλλες τέσσερις πόλεις: την Απολλωνία - λιμάνι της           
Κυρήνης - (σήμερα Σούσα), τη Βάρκη (Αλ Μαρτζ), τις Ευεσπερίδες (σήμερα           
Βεγγάζη) και την Ταύχειρα (Τόκρα) εκτοπίζοντας τους ντόπιους. Οι πέντε τους           
αποτελούσαν την περίφημη ελληνική Πεντάπολη. Στα δυτικά της λιβυκής         
ακτής κυριαρχούσαν οι Καρχηδόνιοι με τις δικές τους πόλεις Οία, Νεάπολη και            
Σαμπράθα που έγιναν γνωστές ως Τρίπολις. 

Κι ενώ η μητρόπολη Θήρα γλιστρούσε στις υποσημειώσεις της Ιστορίας, η           
Πεντάπολις έγινε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνικού κόσμου. Οι           
Βαττιάδες ήταν συνολικά οκτώ και ο τελευταίος βασίλεψε ως το 450 π.Χ. Η             
δυναστεία τους ήταν ταραχώδης και χαρακτηρίστηκε από πολέμους, εμφύλια         
διαμάχη, πολιτικά πειράματα. Ωστόσο, οι πόλεις άκμασαν για αιώνες. Στην          
Κυρήνη ιδρύθηκε σπουδαία φιλοσοφική σχολή από τον Αρίστιππο. Ο πιο          
γνωστός Κυρηναίος ήταν ο ιδιοφυής Ερατοσθένης, μετέπειτα διευθυντής της         
βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και ο πρώτος άνθρωπος που υπολόγισε με          
ακρίβεια την περιφέρεια της Γης. Σε ό,τι αφορά τον Χριστιανισμό, εκτός από            
τον Κυρηναίο Σίμωνα που κουβάλησε για λίγο τον σταυρό του Ιησού, η πόλη             
ήταν η έδρα επισκόπων – μάλιστα φέρει αυτόν τον τίτλο έως σήμερα. 

Η περιοχή της Κυρηναϊκής, επίσης, έγινε διάσημη και πλούσια για ένα           
ενδημικό της φυτό με πολλαπλές ιδιότητες, το σίλφιο, το οποίο          
«αξιοποιήθηκε» εμπορικά μέχρι εξαφανίσεως. Αλλά αυτό είναι μια πολύ         
μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία που ίσως δούμε κάποια άλλη στιγμή. 
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Η σημασία της Κυρήνης αναγνωρίστηκε από την UNESCO ήδη από το 1982            
όταν ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Επίλογος 

Ο Βάττος θάφτηκε κοντά στην αγορά της Κυρήνης, στην οδό που οδηγεί, όχι             
συμπτωματικά, στο ναό του Απόλλωνα. Αυτός, ένας άνθρωπος της ανάγκης,          
λατρεύτηκε τελικά σαν ήρωας από τους Κυρηναίους. Εκεί που ξεκίνησαν όλα,           
στους Δελφούς, οι Κυρηναίοι αφιέρωσαν μια γλυπτή υπερβολή, ένα         
μαρμάρινο σύμπλεγμα που έφτιαξε ο Κνώσσιος Αμφίων και έχει πια χαθεί:           
πάνω σε ένα άρμα που οδηγεί μαζί με τη νύμφη Κυρήνη, ο Βάττος στέφεται              
βασιλιάς από μια γυναικεία μορφή που ενσαρκώνει τη Λιβύη. 

Όχι κι άσχημα για έναν τραυλό εξόριστο από την Σαντορίνη. 

Τέλος 

 

 

 

Ανδρέας Βλάχος 

Ο Ανδρέας Βλάχος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Είναι απόφοιτος της           
Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2011 έχει          
τον τίτλο ειδικότητας της Ουρολογίας. Κατόπιν εργάστηκε σε ιδιωτικό         
νοσοκομείο των νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας μέχρι το 2013 οπότε          
ξεκίνησε να λειτουργεί το ιατρείο του στην Σαντορίνη. 

Είναι παντρεμένος με την Κρυσταλλία Παπαοικονόμου και έχουν αποκτήσει         
δύο παιδιά. Ζουν στο νησί από το 2015. 

Επικοινωνεί γράφοντας για αυτά που γνωρίζει, για αυτά που αγαπά και για            
αυτά που ζητούν την προσοχή μας. 

 

 

Atlantea 

“Ο Βάττος” πρωτοδημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην ηλεκτρονική έκδοση        
Atlantea τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2019. 
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