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Κατά τό 1948 αί άνασκαφαΐ τοΰ κ. Πορφυρίου Δικαίου είς τήν Έγκωμην τής Κύπρου 
άπεκάλυψαν σπουδαΐον χαλκοϋν άγαλμάτιον είκονίζον κερασφόρον άνδρικήν μορφήν. 
Τό άξιόλογον τοϋτο εργον έκτοτε έμνημονεύθη και άπεικονίσθη πολλάκις. Προ όλίγου 
ό άνασκαφεύς έδωκε τήν πρώτην λεπτομερή δημοσίευσιν1. Τό άγαλμάτιον εύρέθη έντός 
οικήματος έκ πελεκητών λίθων, δπερ κατά τον Δίκαιον έκτίσθη προ τοΰ τέλους τοΰ 13ου 
π.Χ. αϊώνος2. Έκειτο έντός άβαθοΰς λάκκου σκαφέντος εις τό άνώτατον δάπεδον τοΰ 
δωματίου X, χρονολογούμενου εις τον ενδέκατον αιώνα. Προέκυψαν όμως ενδείξεις, 
ότι «τό άγαλμα ήτο κέντρον λατρείας έντός τοΰ αυτοϋ χώρου είς πολύ άρχαιοτέραν πε
ρίοδον» 3. Έν τούτοις ό Δίκαιος περιορίζει τήν λατρείαν ταύτην καί τήν χρονολογίαν 
της «λίαν ενωρίς είς τόν 12ον αιώνα», διότι τά βαθύτερα δάπεδα παρέσχον κεραμεικήν 
ΙΙΙΒ. Τούτο είναι βεβαίως τό άνασκαφικόν συμπέρασμα. Έν τούτοις τό γεγονός, ότι τό 
άγαλμάτιον εύρέθη υπό όρους δεικνύοντας προσπάθειαν όπως τηρηθώσιν οί όροι μιας 
παλαιοτέρας παραδόσεως, συνδυαζόμενον και προς τόν ρυθμόν τού άγαλματίου, επιτρέ
πει πιθανώς νά άνέλθωμεν και είς ύψηλοτέραν χρονολογίαν. Τό άγαλμάτιον ίσως άπε- 
τέλει ιδιαίτερον θρησκευτικόν κειμήλιον, ίσως άλλαχόθεν μεταφερθέν καί έχον παλαιο- 
τέραν ιστορίαν. Ό έξαίρετος ρυθμός καί αί σεβασταί διαστάσεις τού έργου τούτου προ
δίδουν άκόμη παλαιοτέραν παράδοσιν άποπνέουσαν τό άρωμα τής περιόδου ΙΗΑ. Δυ- 
νάμεθα ίσως νά άποβλέψωμεν μέχρι τών μέσων τοΰ Μου αϊώνος.

Τό άγαλμάτιον (Π ί ν. 34, α - δ, κατά Δίκαιον έ. ά.) έχει ύψος 0,55 μ. καί παριστα νεα
ρόν θεόν έν μετωπική στάσει, μέ τόν άριστερόν πόδα ελαφρότατα έξέχοντα. Φορεϊ περί
ζωμα συγκρατούμενον διά στερεάς ζώνης. Έπί τής κεφαλής φέρει δερμάτινον κράνος δει- 
κνύον ούλον τρίχωμα καί κοσμούμενον ύπό δύο δυσαναλόγως μεγάλων κεράτων βοείων. 
Ή στερέωσις τών κεράτων τούτων προϋποθέτει τούλάχιστον εσωτερικήν στεφάνην με- 
ταλλίνην ή ξυλίνην είς τό κάτω μέρος τοΰ κράνους, ήτις ένταΰθα είναι αόρατος, ώς κα- 
λυπτομένη ύπό τοΰ δέρματος. Δύναται έτι πιθανώτερον νά ύποτεθή, ότι ολόκληρον τό 
κράνος συνέκειτο έσωτερικώς έκ στερεωτέρου, άκάμπτου ύλικοΰ. Άκόμη καί πλεκτόν 
έκ λεπτών, στερεών κλαδιών ήδύνατο νά είναι. Πράγματι, ή έπένδυσις, ήτις λόγφ τών 
ούλων έρίων δέον νά νοηθή ώς δέρμα προβάτου, ούτε άσφάλειαν θά παρεϊχεν, ούτε θά 
ήτο δυνατόν τά βαρέα κέρατα νά στερεωθούν έπ’ αυτής καί μόνης, άνευ τής ύπάρξεως 
έσωτερικοϋ σκελετού.

Έκ τών χειρών τοΰ άγαλματίου ή μέν άριστερά φέρεται προς τό στήθος μετά συνεσφι- 
γμένης πυγμής, ή δέ δεξιά κάμπτεται όριζοντίως άπό τοΰ άγκώνος, μέ τήν παλάμην άνοι- 
κτήν καί έστραμμένην προς τά κάτω. Πρόκειται περί ασυνήθους χειρονομίας, ήτις δεν

1. The Bronze Statue of a horned God from Enkomi, Arch. Anz. 1962, 1-40.
2. Έ. ά. σελ. 1.
3. Έ. ά. 37.
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έμεινεν άπαρατήρητος ύπό τοϋ Δικαίου, έρμηνεύσαντος ταύτην ώς έχουσαν τήν έννοιαν 
τής προστασίας 4.

Ό ρυθμός τοϋ άγαλματίου είναι εξαίρετος καί όρθώς τονίζεται ύπό τοϋ Δικαίου ή στε
ρεά καί άνατομικώς έπιτυχής διάπλασις τοϋ σώματος, τό στρογγύλον πρόσωπον μέ στι- 
βαρά χαρακτηριστικά, εύθεΐαν ρίνα, άμυγδαλοειδεΐς όφθαλμούς καί φωτεινόν μειδίαμα. 
Υπάρχει αναλογία τις όγκων πρός τήν γρυποφόνον μορφήν έπΐ έλεφαντίνης λαβής κα
τόπτρου έκ τής αυτής Έγκωμης 5. Ή ιδία όμως άναλογία μυϊκής διαπλάσεως υπάρχει 
καί ώς πρός τον πολεμιστήν επί ελεφάντινου πλακιδίου έκ τοϋ ’Αρτεμισίου τής Δήλου, 
δπερ είναι έργον άνήκον εις άλλην άσφαλώς σχολήν6. Δέον νά σημειωθή επί πλέον, 
ότι τά όλόγλυφα έργα καί μάλιστα τά μετάλλινα ύπακούουν εις άλλους ρυθμούς έξελί- 
ξεως. Έπΐ των ελεφάντινων τουναντίον παρατηροϋμεν μεγαλυτέραν συντηρητικότητα 
των έργαστηρίων, δι’ δ ή παρακμή εις τον ρυθμόν τών έλεφαντίνων γλυπτών είναι βρα- 
δυτέρα ή εις άλλα έργα.

Τήν μεγαλυτέραν αναλογίαν πρός τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης παρουσιάζει μολύ- 
βδινον είδώλιον έκ Κάμπου τής Λακωνικής ( Π ί ν. 35 α-δ ) εύρεθέν καί δημοσιευθέν άλ
λοτε ύπό τοϋ Τσούντα7. Τό έργον τοϋτο ϊσταται άκόμη ύπό τήν πλήρη έπίδρασιν τής 
Μινωικής παραδόσεως, διά τοϋτο τό σώμα είναι ραδινόν καί φέρει τό Μινωικόν περί
ζωμα μετά ζώνης καί θυλάκου. Είναι όμως καί ένταϋθα ή διάπλασις τών μυώνων έντονος. 
Εκείνα όμως, τά όποια παρέχουν μεγάλην αναλογίαν πρός τό άγαλμάτιον τής ’Έγκω
μης, είναι τό πρόσωπον καί ή χειρονομία. "Αν καί προφανώς άρχαιότερον, τό άγαλμά
τιον τοϋ Κάμπου παρουσιάζει (εις τόν ρυθμόν πάντοτε τής οικείας εποχής ) τό αύτό 
στρογγύλον καί ροδαλόν πρόσωπον, τήν αύτήν κατατομήν, τό αύτό ιλαρόν μειδίαμα.

Ή σπουδαιοτέρα όμως άναλογία μεταξύ τών δύο έργων είναι ή άσυνήθης στροφή τής 
άνοικτής παλάμης πρός τά κάτω. Τό άγαλμάτιον τοϋ Κάμπου στρέφει πρός τήν Γήν άμ- 
φοτέρας τάς παλάμας. Ό Δίκαιος, ώς εϊδομεν, έδωκε τήν έρμηνείαν «προστασία». Έγώ 
άνεζήτησα εις τό άσύνηθες χαρακτηριστικόν άλλην έρμηνείαν, μετατοπίζουσαν τό θέμα 
εις τήν περιοχήν τοϋ genre8. Τήν έρμηνείαν ταύτην άντέκρουσεν ό Biesantz εις τήν περί 
τοϋ βιβλίου μου κριτικήν του9.

Είναι πιθανόν, μίαν ήμέραν ή άσυνήθης αύτη χειρονομία νά έρμηνευθή όριστικώς, 
όπότε ένδεχομένως καί θά διαφανή σαφεστέρα ή συγγένεια μεταξύ τών δύο άγαλματίων. 
"Οτι ή Κύπρος ύπέστη, ήδη μεσούσης τής Β' χιλιετηρίδος, ίσχυράν τήν έπίδρασιν τής

4. Έ. ά. 36: Extended right arm suggesting protection.
5. Έ. ά. 28. ΕΙκόνα δρα παρά Bossert, Altkreta 491. Evans, Palace κλπ. IV 804 είκ. 782.
6. H. Gallet de Santerre, Delos Primitive ( 1958) πίν. xxiii. Τήν όμοιότητα σημειοΐ καί ό Δίκαιος, 

άλλ’ ό χαρακτηρισμός «strikingly similar» είναι ύπερβολικός. Τό έλεφάντινον τής Δήλου είναι κατωτέ- 
ρας καί ήδη ψυχομένης τέχνης.

7. ΑΕ 1891 σ. 199. Tsountas-Manatt, The Myc. Age 160 καί πίν. 7 (έναντι σ. 158). Μαρινατος-Χίρμερ, 
Κρήτη καί Μυκ. Ελλάς 224-5, όπόθεν καί αί ήμέτ. εικόνες 5-8 ένταϋθα.

8. Μαρινατος-Χίρμερ έ.ά. 224-225. "Ορα κυρίως τήν Έλλ. καί Άγγλ. έκδοσιν, ένθα τά κείμενα είναι 
πως πληρέστερα τών τής Γερμ. καί Ίταλ. έκδόσεως.

9. Gymnasium 69 (1962) Heft 5, σ. 465-70: «Genreszene bei Metallplastik unwahrscheinlich».
’Επί τή εύκαιρία παρατηρώ ένταϋθα, δτι ή κριτική αϋτη, έμβριθής καί έποικοδομητική άναμφιβόλως, 

περιέχει έν τούτοις μερικάς άνακριβεΐς παρατηρήσεις καί δυσαναλόγως πολλάς αίτιάσεις περί ζητημά
των, τά όποια είτε δέν άνήκον είς τήν δικαιοδοσίαν μου, είτε άπεκλείετο νά έκτεθοϋν εύρύτερον λόγφ 
τής φύσεως τοϋ βιβλίου καί τής περιωρισμένης έκτάσεως τοϋ κειμένου.
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Κρήτης καί ευθύς αμέσως τής Μυκηναϊκής Ελλάδος, είναι ήδη πολύ γνωστόν. Ό Δί
καιος, φυσικά, όμιλεΐ καί ούτος περί Μυκηναϊκών έπιδράσεων έπί τοϋ άγαλματίου τής 
Έγκωμης. Τό δέ άγαλμάτιον τοϋ Κάμπου εύρίσκεται εις τό δριον τής περιοχής έκείνης, 
τής ’Αρκαδικής -Μεσσηνιακής, όπόθεν κατά τήν παράδοσιν καί κατά τά πορίσματα τής 
σημερινής επιστήμης άπφκίσθη ή Κύπρος. Όντως ό Κάμπος Άβίας κεϊται εις τήν Δυτ. 
πλευράν τής Λακωνικής, τήν ανοικτήν προς τόν Μεσσηνιακόν κόλπον καί δεχομένην 
έκεΐθεν έκπαλαι καί μέχρι σήμερον καί πολιτιστικήν καί πολιτειακήν έξάρτησιν, διότι 
οί φυσικοί δροι (εύκολίαι συγκοινωνίας, έξοδος πρός πυκνότερον κατφκημένους χώ
ρους κλπ.) έπιβάλλουν τοΰτο. Έπεδίωξα νά τονίσω10, δτι, μετά τά αποτελέσματα των 
μέχρι τοϋδε άνά τήν Μεσσηνίαν καί τήν Τριφυλίαν άνασκαφών, σαφές άποβαίνει δτι:

1. Ύπό τό δνομα «’Αρκαδική διάλεκτος» κρύπτεται ή « Παλαιοαχαϊκή», ώς τήν όνο- 
μάζουν οί ειδικοί γλωσσολόγοι. Είναι δ’ αυτή ή γλώσσα τών Μυκηναϊκών πινακίδων, 
ήτις ώμιλεΐτο καί εις τήν Μεσσηνίαν καί τάς Μυκήνας καί τήν Κνωσόν.

2. Οί «’Αρκάδες» οΐτινες άπφκισαν τήν Κύπρον, περί τό 1400 ήδη, πρέπει νά είχον 
φθάσει εις τήν νήσον, ώς καί γλωσσολόγοι καί παλαιότεροι λόγιοι είχον ήδη συμπεράνει.

3. Οί « ’Αρκάδες » ούτοι δέν ήσαν οί χερσαίοι κάτοικοι τής ’Αρκαδίας τών ιστορικών 
χρόνων, ώς θά ήδύνατό τις νά νομίση παρασυρόμενος από τό δνομα. Ήσαν μία ’Αχαϊκή 
φυλή, κατοικοϋσα καί τήν ’Ηλείαν (τούλάχιστον τήνΝοτίαν) καί τήν Τριφυλίαν καί τήν 
Μεσσηνίαν καί κατέχοντες ολόκληρον τήν σχετικήν παραλίαν. Έκεΐθεν ώργάνωσαν 
τάς θαλασσίας αύτών δραστηριότητας, έξικνουμένας ού μόνον μέχρι Κύπρου, άλλά καί 
μέχρι Κρήτης, Ίονίων νήσων, Σικελίας καί Λιπάρας11.

Ύπό τοιούτους δρους είναι νοητόν, δτι ό τύπος τοϋ άγαλματίου τής «Γερηνίας» 
( διότι παρά τόν Κάμπον γενικώς έτοποθετεΐτο ) έπανευρίσκεται εις Κύπρον, μέ τάς πα- 
λάμας πρός τά κάτω, έχούσας ώρισμένην σημασίαν. Διά τούς αύτούς λόγους δικαιολο
γείται καί ή προσπάθεια τοϋ Δικαίου, δπως δώση εις τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης δνο
μα καταγόμενον έκ τής Άρκαδομεσσηνιακής περιοχής. ’Αντί τοϋ ’Απόλλωνος Άλα- 
σιώτα, προταθέντος ύπό τοϋ Schaeffer, προτιμά νά αναγνώριση εις τό άγαλμάτιον τόν 
’Απόλλωνα Κεραιάτην, συμφώνως πρός τήν μαρτυρίαν Ελληνιστικής έπιγραφής, τήν 
οποίαν έξέδωκεν ό ίδιος12. Ή πρότασις φαίνεται έλκυστική. ’Απόλλων δέ Κερεάτης εί
ναι γνωστός καί έκ τής Άρκαδομεσσηνιακής περιοχής, ήτοι έκ τών τόπων, όπόθεν οί 
πρώτοι ’Αχαιοί άποικοι έξεκίνησαν διά τήν Κύπρον. Ό ’Απόλλων Κεραιάτης ή Κερεά
της έρμηνεύεται ώς προστάτης τών κερασφόρων, «ίσως καί δ ίδιος φέρων κέρατα»13.

’Εξ άλλου πρέπει νά μή παροραθή καί τό γεγονός, δτι, τούλάχιστον εις δ σημεΐον εύ- 
ρίσκεται σήμερον ή επιστήμη, τό νά άναγνωρίσωμεν θεόν εις τό άγαλμάτιον τής Έγκω
μης μόνον ώς ’Ανατολική έπίδρασις δύναται νά έρμηνευθή. Εξηγείται δέ καλώς αϋτη,

10. ’Αλασία-’Αλασυής καί ό Ελληνικός άποικισμός τής Κύπρου, Πρακτικά τής Άκαδημ. ’Αθηνών 
36 (1961) 5 έξ.

11. Όρα τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν έργασίαν Άλασία-’Αλασυής καί έπί πλέον τάς μονογραφίας 
μου: Περί τόν πρώτον ’Αχαϊκόν έποικισμόν τής Κρήτης, Πρακτ. τοϋ Α' Κρητολογικοϋ Διεθνούς Συνε
δρίου ( Κρητ. Χρονικά ΙΕ-ΙΣΤ (1961-2) τεϋχος 3, 177 έξ., ιδία 185 έξ.)· καί Die Wanderung des Zeus, 
118. Winckelmannsfeier am 9. Dezember 1961, Arch. Anz. 1962 Sp. 903-916.

12. ”E. ά. 35 καί σημ. 35.
13. Ό Παυσανίας (8, 34, 5 ) είδε ναόν τοϋ ’Απόλλωνος Κερεάτου, περί τής πιθανής τοϋ οποίου θέ- 

σεως πλησίον τοϋ σημερινού χωρίου Καμάρες όρα Frazer, Paus. IV. σ. 358. Πρβλ. καί Δίκαιον έ.ά. 35.
13
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δεδομένου δτι ή Κύπρος, λόγφ τής γεωγραφικής θέσεώς της, υπήρξε πάντοτε τό πεδίον 
διασταυρουμένων έπιδράσεων, αϊτινες εις ώρισμένας περιόδους έδημιούργησαν μει
κτόν πολιτισμόν άνάλογον πρός τόν τών Φοινίκων. Ή Μυκηναϊκή περιοχή δέν παρι- 
στςί θεούς διά τής όλογλύφου πλαστικής, αν δέ τό άγαλμάτιον ήθελεν εύρεθή είς τήν 
Μυκηναϊκήν Ελλάδα, θά ήρμηνεύετο ως νεαρός πολεμιστής. Κράνη κοσμούμενα διά 
κεράτων καί άλλων καί βοείων, άναλόγων πρός τά τοϋ άγαλματίου, είναι γνωστά άνά τόν 
Κρητομυκηναϊκόν κόσμον. Παρίστανται καί καθ’ έαυτά καί φερόμενα ύπό πολεμιστών14 
Ούδεμία όμως έκ τών μορφών τούτων δύναται νά έρμηνευθή μετά τίνος πιθανότητος ως 
θεός. Τό άγαλμάτιον τής Έγκωμης, άκόμη καί λόγφ τών περιστατικών τής εύρέσεώς 
του, ώς έκθέτει ταϋτα ό άνασκαφεύς, φαίνεται νά παριστα θεόν. Έν τοιαύτη δέ περιπτώ- 
σει καί ό γρυποφόνος τής έλεφαντίνης λαβής κατόπτρου πρέπει ωσαύτως νά έρμηνευθή 
ώς θεός ή τουλάχιστον ώς ήρως άπολεσθέντος μύθου.

Άθήναι, 5 Απρίλιος 1963 ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

14. Έπί παραδείγματι έπί τοϋ άγγείου φαγεντιανές έκ Μυκηνών. Evans, Pal. IV 690 είκ. 674.
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α - δ. Χαλκοΰν άγαλμάτιον έξ Έγκωμης
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α - δ. Μολύβδινον είδώλιον έκ Κάμπου τής Λακωνικής
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