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' Ηταν ένα βροχερό χειμωνιάτικο βράδυ του Φεβρουάριου του σωτη
ρίου έτους 1977 στα Γιάννενα. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννί- 
νων και καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας Σωτήρης Δάκαρης με περί- 
μενε στο γραφείο του, στην οδό Σαλαμάγκα τότε. Ανέβηκα τις σκάλες μέ 
αγωνία και χτυποκάρδι. Ήταν η πρώτη “επίσημη” συνάντησή μας. Και
νούργιος πανεπιστημιακός δάσκαλος, με όρεξη και μεράκι, άφηνα το ζε
στό και φιλικό χώρο της Μέσης παιδείας και ξεκινούσα με ανάμεικτα και 
αδιαμόρφωτα ακόμη αισθήματα την “ζηλευτή” πανεπιστημιακή καριέρα.

Ο αρχαιολόγος Δάκαρης με δέχτηκε με φιλικό τρόπο, απλά χωρίς επι
σημότητες. Τον πρόσεξα και αστραπιαία τον περιεργάστηκα από κοντά. 
Ψηλός και αρχοντικός, με αθλητικό παράστημα και ωραία εμφάνιση, σου 
έδινε αμέσως την εντύπωση ισχυρού χαρακτήρα που διέθετε περηφάνεια 
και πείσμα. Αυτή την πρώτη προσέγγιση δεν την άλλαξα ποτέ μέσα μου, 
παρόλες τις φάσεις που πέρασε η συνεργασία μας στην επόμενη εικοσαε
τία. Μου έσφιξε το χέρι και μου έκανε μια φιλοφρόνηση που έβαλε την 
καρδιά μου στη θέση της. Μου είπε πως μόλις μίλησε τηλεφωνικά με τον 
μεγάλο μου Δάσκαλο Μανούσο Μανούσακα και ανανέωσε τις άριστες 
συστάσεις που είχε για το πρόσωπό μου. 'Εκπληκτος άκουσα να μου ανα
κοινώνει ότι διάβασε προσεκτικά τη διδακτορική μου διατριβή για “τον 
μικρογραφημένο κώδικα του κρητός ζωγράφου Γεωργίου Κλόντζα” και 
ότι πρόκειται, κατά τή γνώμη του, για μια συμβολή που θα αλλάξει τη γε
νική και συγκεχυμένη ιδέα που έχουμε ακόμη για την τέχνη του 16ου αιώ
να στο χώρο της μικρογραφίας.

Ανάμεσα σε όλα που είπαμε, σε μια δίωρη και ζεστή φιλική συζήτηση, 
με διαβεβαίωσε ξαφνικά ότι, με προσωπική του εισήγηση προς τη Φιλο
σοφική Σχολή με έφερε στα Γιάννενα και ότι με θεωρεί άξιο διάδοχο του 
άλλου σεβάσμιου δασκάλου μου, του Νίκου Δρανδάκη, που είχε τελευ
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ταία διδάξει τη Βυζαντινή Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
Δεν έκρυψα την αντίδρασή μου. Ένιωθα μέσα κάτι να με γεμίζει περηφά- 
νεια, αλλά πάλι δεν άφησα τον εαυτό μου να παρασυρθεί από στιγμιαία 
αισθήματα.

— Σας παρακαλώ, κύριε Πρύτανη, τόλμησα να αρθρώσω ένα λόγο που 
εξέφραζε τον πραγματικό χαρακτήρα μου. Αφήστε πρώτα να διαπιστώ
σετε μόνος σας αν αξίζω και μετά εμπιστευθείτε με.

Μέσα στα πολλά και διάφορα που ανταλλάξαμε για πρόσωπα και 
πράγματα, αρχαιολογικά και μή, τον παρεκάλεσα να επισκεφθώ μαζί του 
τους ονομαστούς αρχαιολογικούς χώρους που έφερνε η αρχαιολογική 
σκαπάνη του στο φως και ιχνηλατούσε μέσα από τις ανασκαφές του τις 
αφετηρίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως στη Δωδώνη, ή που 
καταξίωνε τον ηπειρωτικό κοινωνικό βίο στα κλασσικά χρόνια όπως, ιδι
αίτερα, με την Κασσώπη.

Έτσι ξεκίνησαν οι περιπλανήσεις μας στους αρχαιολογικούς χώρους 
της Ηπείρου. Χωρίς πρόγραμμα και δίχως προετοιμασίες, σε αραιά χρο
νικά διαστήματα, επισκεπτόμασταν πολλές αρχαιολογικές περιοχές, με 
μονιμότερες αναφορές το Νεκρομαντείο και τη Δωδώνη, την Κασσώπη 
και τη Νικόπολη.

Θυμάμαι μια Κυριακή απόγευμα στην Κασσώπη. Ήταν ανοιξιάτικη 
μέρα, με θαυμάσιο καιρό, που γύρω άνθιζαν τα πάντα και μοσχοβολούσε 
η ατμόσφαιρα. Περιδιαβάζαμε τα στενά δρομάκια της αρχαίας πόλης, 
σταματούσαμε στα κτίρια, έτσι όπως υψώνονταν και από τις δύο μεριές 
του δρόμου, αφιερώσαμε πολύ χρόνο στην αρχαία αγορά και στο Κατα
γώγιο, καθήσαμε κάτω από τις στοές, σχολιάσαμε τα αποχετευτικά έργα 
των αρχαίων, θαυμάσαμε το Ιπποδάμειο σύστημα. Φανταστήκαμε τους 
αγρότες, που έφερναν από τα γύρω χωριά και πουλούσαν τα προϊόντα 
τους, κηπευτικά, όσπρια και φρούτα, τους εμπόρους που έρχονταν από 
κοντινές ή μακρινές περιοχές εκθειάζοντας στα μαγαζιά της αγοράς την 
πραμάτεια τους, ακούσαμε τον ήχο των σιδεράδικων και των χαλκουρ
γείων, τις φωνές των ντελάληδων, είδαμε τις μανάδες με τα παιδιά να κυ
κλοφορούν, τους επώνυμους άρχοντες να περνούν με επίσημο και καυχη
σιάρικο ύφος. Φτάσαμε και στο Θέατρο. Και ο ανασκαφέας Δάκαρης 
ήταν γεμάτος ερωτηματικά. Ποιά έργα νά ανέβασαν κατά καιρούς; τρα
γωδίες ή κωμωδίες; Ποιοι θεατρικοί συγγραφείς να έλαβαν αυτοπροσώ
πως μέρος “στη διδασκαλία” του έργου τους. Πως ο λαός απολάμβανε το
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μεγάλο σχολείο, που ήταν το θέατρο...
Συνόδευα και παρακολουθούσα τον μεγάλο αρχαιολόγο να αναπτύσ

σει, με τρόπο μεθοδικό τις θεωρίες του. Καθώς ο ίδιος έσκαβε σπιθαμή- 
σπιθαμή και αποκάλυπτε κάτω από τη μάνα γη μια ολόκληρη πόλη κρυμ
μένη, ζωντάνευε παράλληλα την εποχή της ακμής και την “αναστήλωνε”, 
παρουσιάζοντας ανάγλυφα την κοινωνία που την κατοικούσε σε όλο το 
μεγαλείο, στίς μεγάλες ή τις μικρές και πικρές της ώρες. Ώρες -ώρες είχα 
στήσει επάνω του τα μάτια μου κι έβλεπα ένα άνθρωπο που ζούσε μέσα 
του μια άλλη εποχή, δραπέτης στόν κόσμο της αρχαίας ηπειρωτικής κοι
νωνίας, θιασώτης και εραστής συγχρόνως, βαθύς ερευνητής και προσε
κτικός ερμηνευτής μιάς εποχής και μιάς κοινωνίας, που είχε διαδεχτεί τη 
χρυσή περίοδο του 5ου αιώνα. Οι ηπειρώτες του, οι αρχαίοι ηπειρώτες. 
Κουβέντιαζε φιλικά με τους Μολοσσούς, σαν παλαιός γνώριμος, σαν 
συγγενής κι ύστερα περπατούσε τη γη των Κασσωπαίων, ένιωθε την ανά
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σα των κατοίκων, φρόντιζε για “το θησαυρό” τους, στερέωνε τις ερειπω
μένες μάντρες τους, σήκωνε όρθιες τις πεσμένες κολόνες, περιμάζευε με 
δέος τα σπασμένα κεραμεικά σκεύη της Εστίας τους, συντηρούσε τα δίω- 
τα αγγεία και τους κάνθαρους, τις κήλικες και τις ληκύθους, τα περίτεχνα 
σκυφία και τα εισιγμένα κορινθιακά πολυτελή σκεύη του σαλονιού, που 
βγήκαν από χέρια καλλιτεχνών. Μάζευε τα χάλκινα και ασημένια νομί
σματα, τοποθετούσε στο σακκίδιό του, με υπευθυνότητα και αγάπη, όσα 
χρυσαφικά έφερνε στην επιφάνεια η σκαπάνη, ενώτια και περιδέραια, 
βραχιόλια και πόρπες, περόνες και επιρράματα. Και όταν έβγαζε από το 
αρχαίο χρυσορυχείο αγάλματα και προτομές, συμπλέγματα και πήλινα 
ειδώλια, μαρμάρινα ή ορειχάλκινα, εκείνη τη μέρα έλαμπε ολόκληρος, 
κερνούσε και αστειευόταν, πετούσε από τη χαρά του, μοιραζόταν με τους 
συνεργάτες του την ευτυχία για το ανεπάντεχο και μοναδικό εύρημα και 
σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο στηνόταν μικρό πανηγύρι. Γρήγορα όμως 
επέστρεφε στα γνωστά του όρια. Ο ερευνητής που ήξερε το βάρος της 
αποστολής του. Ήταν ταγμένος να αναστήσει τον αρχαίο ηπειρωτικό πο
λιτισμό. Γι’ αυτό δεν έβγαινε στα μπαλκόνια να διακηρύξει τις επιτυχίες 
του, δεν απασχολούσε τα μέσα ενημέρωσης για το θεαθήναι. Ήξερε πως 
το έργο ήταν πάντα ατελείωτο και πως όσο μεγάλη και αν ήταν η επιτυχία 
μπροστά στην πολύτιμη κληρονομιά του αρχαίου πολιτισμού, όλα έμοια
ζαν καθρεφτίσματα ενός αξεπέραστου μεγαλείου. Είχε τη σεμνότητα του 
σοφού επειδή γνώριζε πολλά.

Σκέπτομαι πολλές φορές ότι, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων με 
τα σπουδαία καλλιτεχνικά προϊόντα του αρχαίου πολιτισμού της Ηπεί
ρου, τα περισσότερα από τα οποία οφείλονται στην αρχαιολογική σκα
πάνη του Δάκαρη, είναι ένας χώρος εκθεσιακός, ακριβός για την ιστορία 
μας, μαγικός για τους φιλίστορες και ελκυστικός για τους φιλάρχαιους. 
Κανένας όμως δεν μπορεί να υποπτευθεί πως το κάθε ένα από τα πολύτι
μα ή απλά αυτά αντικείμενα έχει τη δική του ιστορία, πίσω από την οποία 
υπάρχει πολύς ιδρώτας, μεγάλη αγωνία, άγχος και χτυποκάρδι, καύσω
νας και λαχάνιασμα, κούραση και αϋπνία, σκόνη και αέρας, άπνοια και 
κοντανάσεμα, συχνά απογοήτευση και πίκρα, προβλήματα ένα σωρό. 
Αλλά όλα αυτά ξεχνιούνται μονομιάς μόλις η μύτη της αρχαιολογικής 
σκαπάνης ...,οσφρανθεί θησαυρό.

Συχνά ο Δάκαρης μιλούσε για τη χρονιά που βρήκε, με τον Ευαγγελί- 
δη, τον αετό, το σύμβολο του Δωδωναίου Διός. Ήταν μια ανασκαφική
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2. 1982. Ο καθηγητής Σ. Δάκαρης διδάσκει τους φοιτητές τον Αρχαιολογικού  
στα ερείπια τον ναού του Στρατείον Δ ιός, στον Στράτο της Ακαρνανίας.

χρονιά, που η κάθε μέρα διαδέχονταν την άλλη χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο, 
ρουτίνα και απαισιοδοξία, κούραση και εκνευρισμός. Ή ταν και εκείνοι οι 
σωροί των χωμάτων, βουνά ολόκληρα, έπρεπε να μετακινηθούν έξω από  
τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης... Ώσπου ξαφνικά, έτσι απρόσμενα, 
χωρίς κανένα σημάδι προειδοποίησης, ο Δίας έρριξε τον κεραυνό. Μέσα 
από τα χώματα ανασύρθηκε ο σιδερένιος αετός του, ολόκληρος, ατσαλά
κωτος, μεγαλοπρεπής και αγέρωχος. Αυτό ήταν. Μια ανασκαφή για ένα 
αετό. Η ψυχολογία άλλαξε. Όλα τινάχτηκαν στον αέρα. Το εντυπωσιακό 
νέο έκανε το γύρο του κόσμου. Τα τηλεγραφήματα ήρθαν βροχή από όλες 
τις Αρχαιολογικές Σχολές και τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Η αρχαία 
θρησκεία και ο πολιτισμός επέζησαν και από το αρχαιότερο λίκνο της Οι
κουμένης, τη Δωδώνη, ήρθαν ως την εποχή μας πάνω στα φτερά του μεγα
λόπρεπου αετού.

Ο Δάκαρης δεν ησύχασε. Θεώρησε σημαδιακό το εύρημα. Ετοίμασε την 
πρότασή του και σε λίγο ομόφωνα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιω-
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αννίνων την υιοθετούσε : σύμβολο του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων 
και “λογότυπος” γινόταν ο αετός του Δωδωναίου Δία. Ο αρχαίος πολιτι
σμός της Ηπείρου βρήκε την έκφρασή του στο ανώτερο πνευματικό Ίδρυ
μα της περιοχής.

Καθόμασταν ένα κυριακάτικο πρωινό κοντά στον σημαντικότερο χώ
ρο του Μαντείου της Δωδώνης, εκεί όπου ήταν η ιερή Φηγός, η ιερή βελα
νιδιά δηλαδή, από το θρόισμα των φύλλων της οποίας οι ιερείς-μάντεις 
προφήτευαν τα μελλούμενα σε όσους προσκυνητές προσέτρεχαν σ’ αυ
τούς.

Λίγο πιο πέρα βρίσκεται, ερειπωμένη μέχρι τα θεμέλια, η παλαιοχρι
στιανική Βασιλική. Συζητήσαμε την ιδιαιτερότητά της. Είπε ο Δάκαρης:

— Εσύ Παλιούρα (μου άρεσε που με προσφωνούσε συχνά έτσι, είχε 
μια επισημότητα και μια αμεσότητα ο λόγος του), εσύ Παλιούρα γράφεις 
στη “Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία” ότι όσοι χριστιανικοί ναοί χτίστηκαν 
πάνω σε αρχαία ιερά, όλοι σιγά-σιγά συρρικνώθηκαν μέχρι που εγκατα- 
λείφθηκαν. Εδώ όμως, στη Δωδώνη, έχουμε την περίπτωση της παλαιο
χριστιανικής Βασιλικής, η οποία στο πέρασμα του χρόνου μεγάλωσε αντί 
να συρρικνωθεί. Πως εξηγείς το φαινόμενο;

— Φαίνεται πως το Μαντείο της Δωδώνης, ακόμη και για τους χρι
στιανούς είχε μαγνήτη, είπα. Στον αφετηριακό χώρο του ελληνισμού, 
όπου για πρώτη φορά οι Έλληνες αναγνωρίστηκαν μεταξύ τους, χάρη στο 
“ομόγλωσσον”, “ομόθρησκον”, “όμαιμον” και “ομότροπον”, οι βαθειές 
ρίζες άγγιξαν και τους χριστιανούς, οι οποίοι αυξάνονταν αντί να λιγο
στέψουν. Έτσι αναγκάστηκαν να επεκτείνουν ανατολικότερα την αψίδα 
για να μεγαλώσει το ιερό και ο ναός.

— Εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει πιο συστηματική ανασκαφή είπε ο 
Δάκαρης. Έλα και σκάψε, θα συνεργαστούμε.

— Το υποσχέθηκα, αλλά ο αδυσώπητος χρόνος, όπως και σε άλλες πε
ριπτώσεις, καταστρέφει τις υποσχέσεις και αποδεικνύει πως δεν φτάνει 
μόνο η προθυμία για τα μεγάλα και δημιουργικά έργα της ζωής μας. Γι’ 
αυτό πολλά από αυτά που αγαπούμε τα ολοκληρώνουμε μόνο θεωρητικά, 
ποτέ στην πράξη. Η ζωή μας είναι ανολοκλήρωτη όπως και τά όνειρά μας.

Κάναμε πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές μαζί στην Ήπειρο και στις 
όμορες περιοχές. Παίρναμε μαζί μας πολλούς φοιτητές, ένα, δύο, συχνά 
και τρία λεωφορεία. Μου παραχωρούσε τεχνηέντως την οργάνωση, αλλά 
και το πρόγραμμα της εκδρομής. Μας συνόδευαν και συνάδεφλοι του
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3. 1982. Ο καθηγητής Σ. Δάκαρης ενημερώνει τους φοιτητές τον Αρχαιολογικού  
στο θέατρο των Οινιαδών, στις εκβολές τον Αχελώου

Αρχαιολογικού. Συνδυάζαμε προϊστορικά, κλασσικά και βυζαντινά μνη
μεία, ο ίδιος έδινε μεγάλη σημασία στην πολιτισμική συνέχεια.

Αποφασίσαμε κάποια φορά (1982) να περιηγηθούμε την ιδιαίτερη πα
τρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία. Σχεδιάσαμε την πορεία και μοντάραμε 
το πρόγραμμα: αρχαίες πόλεις, ναοί, θέατρα, αγορές, τείχη, ποτάμια, οι 
μεταξύ τους σχέσεις. Βασικοί σταθμοί στην πορεία μας ο Στράτος, το 
Βουκάτιο, το Θέρμο, το Τριχώνιο, η Πλευρών, η Καλυδών, οι Οινιάδες 
στις εκβολές του Αχελώου. Στο διάβα μας θα στεκόμασταν και σε κάποια 
επιλεγμένα βυζαντινά : Αγιος Στέφανος Ριβίου, Αγία Τριάδα Αγρίνιου, 
Μονή Μυρτιάς, Μονή Προδρόμου Δερβέκιστας, Επισκοπή Μάστρου, 
Αγγελόκαστρο....

Σταθήκαμε στον Στράτο, δίπλα στη μεγάλη γέφυρα του “αργυροδίνη” 
(=πλουτοδότη) Αχελώου κατά τον Θουκυδίδη. Ο Δάκαρης είχε προμηθεύ
σει όλους μας με φωτοτυπίες, όπου το γενικό περίγραμμα των τειχών, το 
σχέδιο της αγοράς, του Θεάτρου, του ναού του Διός. Τον θυμάμαι ακόμη. 
Μιλούσε συνέχεια, ώρες ολόκληρες, εξηγούσε στους φοιτητές μας τις
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4. 1982. Σ ιγμιότνπο από την ταβέρνα “Μ παϊρακτάρη”στο Αγρίνιο.

διάφορες θεωρίες γύρω από τον περίφημο ναό του Στρατείου Δός, που τα 
:ρείπιά του κείτονται μεγαλοπρεπή στον δυτικό λόφο, που είναι περίβλε- 
ιτος από τις γύρω περιοχές. Ντάλα μεσημέρι. Ο ήλιος πύρωνε και ο Δά- 
.αρης καταϊδρωμένος συνέχιζε τη διδασκαλία ακλόνητος και ακούρα
στος. Ενημερωμένος και αναλυτικός, όπως ήταν πάντα, θεωρούσε υπέρ- 
ατο χρέος του πανεπιστημιακού δασκάλου την εξαντλητική και πλήρη 
νημέρωση του φοιτητή. “Κάποιες φορές οι ανασκαφές μου φαίνονται 
ιο εύκολες από την πραγματική διδασκαλία” συνήθιζε να λέει. Έτσι η δι- 
ισκαλία του, διδασκαλία με πάθος και γνώση, ήταν το άλλο μεγάλο κε- 
άλαιο της ζωής του, μαζί με τα συγγράμματά του.

Συνεχίσαμε εκείνη την περιήγηση γύρω από την πανόμορφη και ιστο- 
κή λίμνη Τριχωνίδα. Στό αρχαίο Θέρμο ακούραστος ξεναγούσε στον 
ιο ρυθμό, κάνοντας συνεχείς αναφορές πότε στην αρχαιότερη ζωγραφι- 
j, πότε στον μεγάλο ανασκαφέα Κ. Ρωμαίο και στις ιδιομορφίες του. 
σπου το απογευματάκι κατηφορήσαμε προς το Αγρίνιο, όπου και θα 
ανυκτερεύαμε. Μια τελευταία στάση στο φρούριο του Βουκατίου, στο

I



Αρχαιολογικές περιπλανήσεις με τον Σωτήρη Δάκαρη 355

5. 1981. Επιστροφή από εκπαιδευτική εκδρομή στην Κέρκυρα.

λόφο της Παραβόλας, που βρίσκεται στο εσωτερικό του ανατολικού ημι- 
κυκλικού περίβλεπτου πύργου. Ο Δάκαρης μίλησε για τα αμυντικά συ
στήματα των αρχαίων, τα ύψη των τειχών και τα σχήματα των πύργων.

Ήταν ένα απόγευμα, κάπου στα τέλη του Απρίλη, στην καρδιά της 
Ανοιξης, ζεστό, από εκείνα που σου φτάχνουν τη διάθεση. Ό λα είχαν αν
θίσει και μοσχομύριζαν. Φύλλα, άνθη, αγριολούλουδα, τσίγαλα στις αμυ
γδαλιές, κοκκίνιζαν τα κεράσια στις κερασιές, μόλις που πρασίνιζαν τα 
χωράφια από τα καπνά. Και στο βάθος η λίμνη ήρεμη και καθαρή, ονειρε
μένη και λαχταριστή.

Κατεβήκαμε τα πολλά σκαλιά ως τα λεωφορεία και ξεκινήσαμε για το 
Αγρίνιο. Παραβόλα κι ύστερα Καινούργιο. Κάπου εκεί σταμάτησε το 
πρώτο λεωφορείο. Σταματήσαμε κι εμείς πίσω. Κατέβηκε ο Γιάννης, ο 
σχεδιαστής μας, και ήρθε ρωτώντας μήπως βρισκόταν στο δικό μας λεω
φορείο ο κύριος Δάκαρης.

—  Μα δεν είναι στο δικό σας, ήδη από το Θέρμο;
—  Δεν είναι...
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6. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον απονέμει ύψιστες τιμές επί Πρυτανείας 
Δ. Γλάρου και Προεδρίας Α. Παλιούρα (1994) 

επιδίδοντας τον τιμητικό τόμο «ΦΗΓΟΣ».

Κάναμε ένα μικρό συμβούλιο. Δεν προσέξαμε κι έμεινε πίσω; Μήπως 
του συνέβη κάτι;

Κατεβάσαμε τους φοιτητές από το ένα λεωφορείο και γυρίσαμε πίσω 
στην Παραβόλα. 'Οταν φτάσαμε ανεβήκαμε τα πολλά σκαλιά με αγωνία 
και σιωπή. Ως επάνω στην Ακρόπολη του Βουκατίου. Άρχισε το ψάξιμο. 
Αλλά δεν αργήσαμε να διαλευκάνουμε .... το μυστήριο. Κάτω από ένα δέ
ντρο ο καθηγητής είχε ξαπλώσει στο χορτάρι και κοιμόταν τον μακάριο 
ύπνο του δικαίου. Κάπου ανάμεσα στον ημικυκλικό αρχαίο πύργο και 
στην ανατολική αψίδα του ναού.

Έσκυψα και τον ξύπνησα. Ανασηκώθηκε. Και χαμογέλασε. Μας εκμυ
στηρεύτηκε πως σ’ αυτή την ονειρεμένη φύση, ετούτη τη γλυκειά ώρα, 
ένας μικρός ελαφρός ύπνος αξίζει όσο.... εκατό ύπνοι στο σπίτι.

— Είναι και η μεγάλη κούραση, είπα, για να διακαιολογήσω την κατά
σταση.... -'Οχι, είπε εκείνος αστειευόμενος : ο ύπνος ανάμεσα σε ένα αρ-
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χαίο πύργο και σε ένα βυζαντινό ιερό σε ταξιδεύει από τις κορφές του 
Ολύμπου σε παραδείσια χριστιανικά τοπία. Εσείς βιαστήκατε να επι
στρέφετε και χάσατε...

Το βράδυ, στη φημισμένη ταβέρνα του Μπαϊρακτάρη στο Αγρίνιο, ο 
Δάκαρης τραγούδησε μαζί μας. Η Αλίκη του, στο πλάϊ του, τον κοίταζε 
τρυφερά και τον συνόδευε σιγομουρμουρίζοντας το σκοπό.

* * *
Έτσι τον έζησα. Μέσα από τις αγωνίες του για το μέλλον των αρχαιο

λογικών μας πραγμάτων, για τη δημοσίευση των ανασκαφούν του, για την 
ανάπτυξη της αρχαιολογίας στην Ήπειρο, για την παιδεία των νέων αρ
χαιολόγων. Μέχρι το τέλος. Ακόμη και στους καθημερινούς του περιπά
τους, όσο τον βοηθούσαν τα πόδια του, με ήλιο και αέρα, με βροχές και 
χιόνια. Τον ακολούθησα, κάμποσες φορές, όχι μόνο για τη συντροφιά, αλ
λά και για τη συζήτηση. Πάντα κάτι είχε να πεί, κάτι να παρατηρήσει και 
σχολιάσει, κάτι να συμβουλέψει.

Συχνά έφερνε το λόγο σε πρόσωπα. Μιλούσε, μιλούσε αδιάκοπα. Και 
σε κάποια φάση, σε κάποια ανηφόρα, λαχανιασμένος σταματούσε.

— Σε κούρασα, μου έλεγε, λέω τα δικά μου. Η απάντησή μου ήταν πά
ντα η ίδια:

— Κύριε Δάκαρη, ένας παλιός και μεγάλος ακαδημαϊκός δάσκαλός 
μου, ο Αμίλκας Αλιβιζάτος, μου έλεγε πάντα: “να είσαι καλός ακροατής 
σε κάθε συζήτηση και όταν βρίσκεσαι με πραγματικούς δασκάλους, εννοώ 
δασκάλους της τέχνης της ζωής, να γίνεσαι μαθητής τους”. Κανένας δεν 
μπορεί να γίνει αληθινός δάσκαλος ο ίδιος αν δεν περάσει από μακρά πε
ρίοδο μαθητείας.

— Έχεις δίκιο έλεγε, μου θυμίζεις το Λέανδρο Βρανούση. Αυτός ήταν 
μεγάλος.

* * *
Τον έχω κρατήσει στη μνήμη μου σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στο Μα

ντείο της Δωδώνης. Πολλές εικόνες και σκηνές από κείνον μου έρχονται 
στο νου. Αλλά τον φέρνω συχνά μέσα μου και θέλω να τον θυμάμαι όπως 
εκείνη τη μέρα. Οι φοιτητές κάθονταν στα διαζώματα του Θεάτρου, έτσι 
όπως είχαν φροντίσει για όλα “οι τρεις κόρες του”, όπως του άρεσε να τις 
αποκαλεί, η Χρυσηίς, η Αμαλία και η Ντίνα, που συνεχίζουν τώρα με επι
τυχία το έργο του. Είχε σταθεί στο κέντρο της ορχήστρας του Θεάτρου 
και οδηγούσε τα παιδιά μέσα από τα μαγικά μονοπάτια της αρχαιογνω
σίας: για να συναντήσουν τον Δωδωναίο Δία, με το θεϊκό επιτελείο των



θεών και θεαινών, να  ακούσουν τους χρησμούς των ιερέων κοντά στην ιε
ρή Φηγό, να διαλεχθούν με τους φιλοσόφους που ανέλυαν τη φιλοσοφία 
τους στις στοές των αρχιτεκτονικών συγκροτημάτων που περιτριγύριζαν 
το ιερό, να γίνουν μύστες και κοινωνοί των θεατρικών δρώμενων, να γευ- 
θούν τους πνευματικούς καρπούς του πολιτισμού... Είχε μεταρσιωθεί. 
Δεν ήταν ώρα διδασκαλίας στο αρχαίο Θέατρο. Ή ταν μυσταγωγία ψυχών 
σε μια οριακή μετακένωση ιδεών. Και καθώς εκείνη την ώρα ο ήλιος έπε
φτε πίσω του μας θάμπωνε και δημιουργούσε χίλιες δυό αναλαμπές 
ανταύγιες και ιριδισμούς·. Ο αρχαιολόγος Δάκαρης κάπου είχε ταυτισθεί 
και είχε χαθεί μέσα στη δυνατή λάμψη και το φως. Ή ταν η ευλογημένη 
ώρα της αποθέωσης.



ΜΝΗΜΗ ΣΩΤΗΡΗ ΔΑΚΑΡΗ
(Κυριακή, 8-12-1996)

Ο Σω τήρης Δ άκαρης σ εΠ ρ υ τα ν ικ ό  το υ  λό γο  (1977)

Σωτήρη Δάκαρη
Διάλεξες μια από τις αρχαιότερες κοιτίδες του πολιτισμού να γεννη

θείς, επέλεξες το δύσκολο και απρόβλεπτο δρόμο του αρχαιολόγου για να 
φέρεις στο φως αρχέγονους ελληνικούς πολιτισμούς, κράτησες στα χέρια 
σου τον αετό του Θεού, το σύμβολο του Δωδωναίου Δία, απόχτησες το 
ιδιαίτερο προνόμιο να αφουγκραστείς τις φωνές του μύθου, της ιστορίας 
και της τέχνης, που έβγαιναν μέσα από το χώμα, δούλεψες ακατάπαυστα 
παλεύοντας να τιθασεύσεις το κεραμίδι και την πέτρα, τον πηλό και το σί
δερο, τον χαλκό και το μάρμαρο.

Έκλεισες τη μεγάλη Ήπειρο στην καρδιά σου, έσκαψες, σχεδίασες, 
έγραψες, δημοσίευσες, ονειρεύτηκες, καταξίωσες την ιστορία και κατα
ξιώθηκες, γιατί πορεύτηκες στους επιστημονικούς και δημοκρατικούς 
αγώνες ίσιος και απροσκύνητος, περήφανος και ανυποχώρητος, καμα
ρωτός και ωραίος, δωρικός σε όλα σου, δηλαδή ηπειρώτης.

Σε όλη σου τη ζωή ανέβαινες το ποτάμι της ιστορίας.
Έψαχνες για τις πηγές, όπου αναγνώριζες τους πρώτους αρχαίους κα

τοίκους αυτής της γωνιάς, που γέννησε τη θρησκεία και την ελληνική 
γλώσσα, που έφτιαξε το αρχαιότερο Μαντείο, που τόλμησε να ανοίξει
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διάλογο με τον Κάτω κόσμο, που έχτισε ύστερα πόλεις-υποδείγματα δη
μοκρατικής, πολεοδομικής κι αισθητικής οργάνωσης. Μοίρασες τη ζωή 
σου υπηρετώντας τον ιερό στόχο της ανασκαφής του Νεκρομαντείου, 
σκάβοντας και αποκαλύπτοντας τους ιερούς χώρους του Μαντείου και 
του Θεάτρου της Δωδώνης. Και όταν πύρωνε ο τόπος το κατακαλόκαιρο 
αποζητούσες στον ίσκιο της Φηγού τη δρόσο της ανάπαυσης του αναζη- 
τητή των θεϊκών σχεδίων και γινόσουν τότε συνομιλητής των θεών και τη 
φωνή σου την έφερναν πίσω οι κερκίδες του κοίλου του θεάτρου.

Οι τρεις «κόρες» σου, η Χρυσηίς, η Αμαλία και η Κωνσταντίνα, σε πα
ρακολουθούσαν στα πετάγματά σου ξέροντας πως θα ξαναγυρνούσες 
στον εαυτό σου και πατώντας στη γη θα έδινες τις ευχές σου: «Εμπρός, 
παιδιά, ξεκινάμε. Οι φωνές των ερειπίων δεν μπορεί να περιμένουν».

Γενιές φοιτητών που γαλούχησες και οδήγησες στον γοητευτικό δρόμο 
της έρευνας θα σ’ ευγνωμονούν. Εκατοντάδες συνεργατών σου, που μα- 
θήτευσαν κοντά σου, απέκτησαν εμπειρίες από την πείρα σου, μετάλαβαν 
από τις αγωνίες σου, έζησαν τη διαρκή σου αγρύπνια κι έκαναν δικούς 
τους τους δικούς σου οραματισμούς, θα σε τιμούν πάντα. Συνάδελφοί 
σου της αρχαιολογικής οικογένειας, αυτής που δεν γνωρίζει διακρίσεις 
φυλών και εθνών, που κάθε φορά έρριχνες στο τραπέζι της έρευνάς τους 
τους δικούς σου θησαυρούς, θα σε θυμούνται με αγάπη. Όλοι μας, Δά
σκαλέ μας και συν-αδελφέ μας, θα σε μακαρίζουμε.

Μαζί με την Κλεό, το Γιάννη και την Κατερίνα, με το Πανεπιστήμιο 
που τίμησες και σε τίμησε, με την πόλη των Ιωαννίνων, που αγάπησες και 
σε αγάπησε, με την Ήπειρο που λάτρεψες και σε λάτρεψε, μαζί με τον κό
σμο της αρχαιολογίας, τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό, σε συνοδεύουμε 
στο τελευταίο σου ταξίδι.

Πλάτανε της αρχαιολογίας, στον ίσκιο σου οι περισσότεροι μάθαμε να 
αγαπάμε την έρευνα, την ιστορία, την τέχνη, την πατρίδα.

Σωτήρη, σ’ ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφερες. Θα μείνει το έργο 
σου μοναδικό, θεμελιακό και αξεπέραστο, θα μείνουν οι καρποί των μα
κροχρόνιων αγώνων σου, θα μείνουν οι αρχαιολογικές σου έρευνες, θα 
μείνουν οι αγωνίες σου και ο σοφός πάντα ανανεώσιμος λόγος σου, θα 
μείνει ζωντανή στη μνήμη μας η παρουσία σου. Αφού άφησες κομμάτια 
από τον εαυτό σου σε όλους μας... Και ιδιαίτερα τη φωτεινή μορφή σου να 
διαφεντεύει την καρδιά μας.

Στο καλό Σωτήρη. Πρέπει να είσαι χαρούμενος. Γιατί στην πόρτα πε
ριμένει να σε υποδεχτεί η Αλίκη σου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ


