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Ι-Ι Κυθρtα -και η αρχαία 
Πολιτεία των Χύτρωv 

Η ιστορική κωμόπολη της Κυθρέας 
βρiσκετω στις υπιίφειεc; της κορυφής του 

Πενταδακη)λου, που απ' αυτή πήρε και 

την ονομασία όλη η βόρεια οροσειρά της 

Κύπρου μας. Η ιωρυφιi αυτιi φαiνεται να 

μοιάζει με ηελι\.ιρια παλάμη που ξεχωρί

ζουν πέντε μηφότερες κορυφές που αντι

προσωπεύουν τα πέντε υπερμεγέθη δό
κτυλα. Στις κορυφές αυτές αναφέρεται 

πως είχαν τοποθετηθεί πέντε πελώρωι 
χάλκινοι δακτύλιοι για να εμποδίζουν 
τους σφοδρούς βόρειους άνεμους που 

rjρχοντο από τα χιονοσκέπαστα όρη της 

Τουρκίας, του Ταύρου, (Καραμανιάς) 
και σκορπούσαν την ψύχρα στην απέναν

τι πεδιάδα της Μεσαορίας. Οι χωρικοί πί

στευαν πως οι δακτύλωι τούτοι εξ αιτiας 
του μετάλλου είχαν την δύναμη να εκ
πληρούν τον σκοπό γ;α τον οποίο τοπο

θετήθηκαν. Η εμπειρία όμως απέδειξε 
πως ήταν λανθασμένη η πρδληψη που εί

χαν οι παλιοί εκείνοι ι<άτοικοΙ της Κύ
πρου. Γιατί στα χρόνια των Ενετών ο βα
σιλιάς !άι<ωβος ο Νόθος καταβiβασε τους 
δακτίJλιουc; αυτούς κω τους χρησιμοποί
ησε για κατασκευή νομισμάτων. Το ίδιο 
έκαμε ι~αι με τους λί:βητες, τα μπάνια ι~.λ. 
στη νήσο για ν' αντιμετωπίσει τις ανάγ

κες του σε χρήμα. Μετά την μετακiνηση 
των δακτυλίων τούτων ο βόρειος άνεμος 
πολύ σπανίως εγiνετο αισθητός. 

l:το ρίζωμα της κορυφής του Πενταδα
ιηύλου και οτηv αρχή των σπιτιών της 

κωμόπολης Κυθρέας βρiσι<εται η μεγάλη 
τηc; πηγή που είναι γνωστή σ'' όλη την 

Κύπρο μι: τ' όνομα Κεφαλόβρυσο. Κάτω 
από την βόρεια κατεύθuνση, η άλλη από 
τη βορεωδυηκή ι<ω η τρίτη από τη βορει

ονατολικιi. ΊΌ άφθνο τούτο νερό των 
τριών νεροσυρμών προχωρεί μόνο λiγα 

βιΊματα από την προέλευση του και γυρί
ζει }·ον ομώνυμο με τον Κι:φαλόβρυσο 

νερόμυλο που άλεθε από τα πολύ παλιά 

μαζί με τους άλλους 30 τέτοιους το σπόρι 

Χρ. Πί:τσα 

και ηρομιiθευαν αλεύρι την πρωτεύουσα 
και τα γειτονικά της χωριά σύμφωνα με το 

Λουζινιάνο. Πόηζε ακόμη τις αηέρανπς 
βαμβακοφυτείες και ης εκτεταμένες φυ
τείες της συκαμιάς κατά το μεσαίωνα και 
παρήγαγε όλη η περωχή άφθονο βαμβάκι 1 

και μετάξι. 

Αναφέρετω, πως η βασίλισσα Αλίκη 

στα-1220 παραχώρησε στον τότε Αρχιεπi· 

σκοπο της Κύπρου, που είχε έδρα τη Λευ

ι<ωσία, ιην ελεύθερη χρήση όλων των μύο 

λων της Κυθρέας για την aπολύτρωση 

της ψυχής του συζuγοu της, βασιλιά Ού
γου. 

Στους χωρικούς επικρατεί η αντίληψη 

πως το ποτάμι τούτο της πηγής ηις Ι<uθρέ
ης έρχεται από τα μέρη της Τουρκίας, 

ηως ρέει κάτω από το βυθό της θάλασ

σας, υπόγεια περνά την οροσειρά και ι-ω

ταλήγει στο στόμω του Κεφαλόβρυσοu. 

Για να ετηβεβαιώσουν τοv ισχυρισμό τουc; 
διηγούνται πολλές παραδόσεις και ανά
μεσα σ' αυτές και την πιο κάτω: 

«Πριν από πολλά χρόνια μια γηραιά 
γυναίκα ήλθε από τα μέρη της Τοuρκiας 
να μεiνει με τη Θυγατέρα της που ι:ίχε 

υπανδρευθεi κάποιο από την Κυθρ!:α. 
Μια μέρα η γηραιά κυρiσ πήγε με την κό

ρη της στην πηγή να πλύνουv ρούχα κω 
σαν απασχολούνταν στο πλύσιμο είδε ένα 
ασημένιο αγγεiο να παρασύρεταΙ από το 

ρέμα του νερού που έβγαινε από το στόμα 
της σήραγγας. Η γηραιά κυρία το άρπαξε 

αμέσως κω το ανεγνώρισε, πως ήταν 

ει<είνο που εiχε ρίξει ηριv ένα χρόνο στο 

ρυάκι, nou έτρεχε μπροστά στο σπίτι της, 
στην Μικρασiα. · Ετσι αποδείχθηκε πως 
το ποτάμι που εξαφανίστηκε στα μέρη της . 
Ανατολι1c; επανεμφανίστηκε στην Κύ· ' 
προ». 
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Ευτυχώς οι γεωλόγοι έχουν μια πολύ κα

λύτερη ιωι περισσότερο πεισηκr1 δηωω

λογiα για την εμφάνιση του ποταμού από 

την πλευρά του λόφου. Δηωιολογούν την 
προέλευση της πηγr]ς από την παρουσία 

των aσβεστολιθικών πετρωμάτων, που 
αφθονούν στην περ10χή από την ιωρuφή 

του Αγίου !λαρίωνα μέχρι την κορυφή του 

Γιαηλά, ΒΑ της !{υθρέας, όπου στολίζε
ται με το πuκνόφυτο δάσος της Χαλεύ

κας, το πιο πλούσιο δάσος της βόρειας 

οροσεφάς 

Σαν πορώδη που εiναι τα πετρώματα 
τούτα απορροφοuν aχόρταγα την βροχή 
και δεν αφήνουν ούτε την παραμικρή πο

σότητα να κατέβει ι<άτω από ης πλαγιές 

και να σχηματίσει ορμητικούς χειμάρ

ρους. Την εναποθέτουν στη συνέχεια στα 

έγκατα της γης όπου αρχίζει το αργιλλι.ίJ

δες στρώμα που είναι αδιαπέραστο πια 

από το νερό. · Ετσι αναγι<άζονται να σχη
ματίσουν πελώρια υπόγεια δεξαμενή, που 

βρίσκουν διέξοδο στο στόμιο της πηγής. 

Στην ίδια πιο πάνω περιοχή και στην βό

ρεια πλευρά της οροσειράς βρίσκονται ιa 
οι πηγές της Λαπήθοu κω του Καραβά, 

που οφείλουν την ύπαρξη τους στα ασβε, 

στολιθικό πετρώματα, όπως και το Κεφα

λόβρυσο της Κυθρέας. 

Οι πληροφορίες που μας έρχονται από 

την κατειλημμένη rιερωχή της Κυθρέας 

είναι πως στέρεψε ο Κεφαλόβρυσος της. 

Μπορούμε να το πιστέψουμε χωρiς καμιά 

επιφύλαξη, γιατί όπως λέγει και ο ποιητής 

«Πέρασε Τούρκος, χαλασμός κόσμου». 
Εάν οι Τούρκοι έκαμαν αλόγιστες διατρή

σεις πάνω από τον Κεφαλόβρυσο, τότε 
ωρισμέvως θ' αντλούν αηό τις αρτηρίες 

Εκείνες που τροφοδοτούν την πηγή του 

Κεφαλόβρυσου. ΣποραδΙΙ<ές διατρήσεις, 

του .έγιναν στο παρελθόν με την άδεια 

1άλιστα της τότε Αποικιω-;ής Κuβερvή

Jεως, όταν λειτουργούσαν συγχρόνως 
:πηρέαζαν σημαvηκά τηv απόδοση του 

(εφαλόβρuσοu μας. 

Η πηγή εκτός από την κίνηση που δίδει 
ιτους τόσους νερόμυλους και την άρδευ-
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ση διαφόρων καρποφόρων δένδρων ιωι 
ποικίλων εποχιακών καλλιεργειών παρέ
χει και πόσιμο νερό απ' εuθιοίας από την 

πηγti, όχι μόνο στην κωμόπολη της Κυθρέ'

ας, και τα γειτονικά της χωριά που έχουν 

δικαιώματα αρδιοί:ισεως δυνάμει τίτλων 
ιδιοκτησίας αηό την πηγή, αλλά κω 
υδρεύει και 14 χωριά της Ανατολικής Με· 
σαορίας από το 1957, ό-η;ιν η Αγγλική Κυ
βέρνηση απέσπασε αρκεηi ποσότητα νιο· 
ρού από τον Κεφαλόβρυσο κω το μετέ· 
φερε για την ύδρευση τους. Σ' αντάλλα
γμα έκαμε επένδυση με τσιμέντο των ι<εν
τρικών αυλακών για εξοηωνόμηση της 
ποσότητας του νε;ρσύ noιJ χρησιμοποίησε 

για την ύδρι;υση των rno πάνω αναφερο
μένων χωριών. 

· Οπως παρέχει ης δωρεές του σήμερα ο 
Κεφαλόβρυσος τόσο στους ντόπιους !<Ο· 
τοίκουc; όσο 1<01 στους ξένους έτσι γινό

ταν ιωι στην πολύ αρχαία εποχr1. 

Η αρχαία πόλη των Χύτρων βρΙσκόταν 
ΝΑ της μεγάλης πηγής του Κεφαλόβρυ
σου στην τοποθεσία που σήμeρα λέγεται 
·Α γιος Δημητριαv6ς όπου βρωι.;όταν ι<αι 
η ομώνυμη εκκλησiα η οποία σr')μερα εί
ναι ερειπωμένη. Το βασίλειο των αρχαίων 

Χύτρων έφθανε ανατολικ6 μέχρι της Π~'· 
τρας του Διγεvή. Νοτιανατολικά μέχρι το 
Κουρού Μοναστήρι, το · Εξω Μετόχι, την 
Επηχώ ι<αι την Συκά (τόπος γεννήσεως 
του Αγίου Δημητριανού), το Παλαίκυθρο, 
τη Βώνη, το Mnr:η Κιογιού. Νοηοδυτιι<ά 
το Τραχώνι, το Νέο Χωριό, την τωρινή 
Κωμόπολη της Κυθρ.έας. Βορειοδυτη-;a 
της μεγάλης πηγής του ΚεφαλόβρLJσου, 
την τοποθεσία «Κοι\κtνόλαvτωι, (ΙΑσηρό· 
μαvτρα» μέ;(ρι της τοποθεσίας Φυλλέρι 
και της ι<ορηφής του Πενταδά;ηυλου και 

έφθανε iσως μέχρι του Κι'ιτω Δικώμοu και 
του στενού της !{ερύνειας. Στα βόρεια 

ξαvοιγόταν στην Πλατανιώτιοαcrν μέχρι 
το Αρμενομονάστηρο. 

Λεiψαvα του υδραγωγεlου που ξεκινού
σε από την πηγή και προχωρούσε προς 
Νότο στο ψηλό βοLJνό <ιΣελλός>> ηερvοι)
σε αηό τους πρόποδες του και διακλαδω-
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νότον σε δυο αρτηρίες με πετρόκτιστο 

υδραγωγε-ίο όπου ύδρευε την υψηλή ακρό

πολη των Χύτρων. Απ' εκεi προχωρούσε 
προς τα κάτω κι χυνόταν σε μεγάλη ' 
υδραποθi]κη στο ανατολικό της πόλης 
κοντά στο χείμαρρο Καταρράκτη. Από το 

βουνό «Σελλάς» φαίνεται πως εκτός από· 
την μεγάλη αρτηρία που ύδρευε την Ακρό
πολη υπήρχε κι άλλο μικρό υδραγωγείο 
που έφερε το νερό στην τοποθεσία «Σκα

λί» όπου υπήρχε ναός της Παφίας Αφρο
δίτης την οποία λάτρευαν πολύ οι κάτοι
κοι των Χίηρων. Η άλλη μεγάλη αρτηρία 

ακολουθούσε βορειανατολική κατεύθυν
ση, ύδρέυε το πιο ψηλό βόρε10 τμιiμα της 
πόλης μi::χρι την τοποθεσία «Μάνδρα του 

Κουνιά». Στην τοποθεσία τούτη παρατη

ρήθηκαν ίχνη αρχαίου κτιρίου με δάπεδο 
στρωμένο με χονδροειδές ψηφοθέτημα. 

Κοντά στο δάπεδο υπάρχει στρογγυλό 

φρέαρ γεμάτο χώμα και πέτρες και με ης 

πλευρές επενδεδυμένες με άσβεστο πηλό. 
Λίγα βήματα από το λάκκο φαίνεται λε

λαξευμένη μέσα σε βράχο τετράγωνη ~Η
κρή λεκάνη με στρογγυλιi οπή όμοια με 

σωλήνα ή φοuντάνα που εφάρμοζε σ' .αυ

ηj. Απ' αυτό συμπεραίνεται πως ει<εi 

υπήρχε πηγή και το νερό της διοχετευό

ταν στο φρέαρ που εχρησiμευε σαν υδρα

ηοθήκη. Παρόμοιο φρέαρ (υδραποθήκη) 

ανακαλύφθηκΕ λίγο αργότερα βορειότε

ρα της πρώτης. ΥπάpχΕΙ όμως κι η άποψη 
πως οι λιlκκοι τούτοι πιθανό να εχρησί
μευαν σαν σιταποθήκΕς όπως οι σημερι

νές βούφες. 

Από τη συνοικία «Μάνδρα του Κκοu

νιά» το υδραγωγείο αφού έπαιρνε νότια 
ι<αt νοτιοανατολική κατεύθυνση προχω
ρούσε στο βόρειο μέρος τοο τούρκικου 
χωρωι) Πέτρα του Διγενή έφθανε κατόηι 

νόηα του τούρκη~ου χωριού Τζιά ους κατέ· 

βαινε στη Βιτσάδα ιωι αφού περνούσε νό
τια της Μονής Αuγασiδας προχωρούσε 
και ανατολικά μεταξύ της Μονι'1ς Αποστό
λου ΒαρνCιβα και του χωριοίJ · Αγως Σέρ
γιος κατέβαινΕ στη Σαλαμίνα. Σης ανα· 
σκαφές που έγιναν στη Σαλαμίνα το 1890 
Εξεχώθησαν τα λ_εiψανα του υδραγωγείου 
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με το οποίο μεταφερόταν το νερό του Κε· 
φαλοβρύσου των Χύτρων ανά την ηόλη 
της Σαλαμίνας. 

Χρονολογείται πως το υδραγωγείο των 
Χύτρων έγινε στην πρώτη εκατονταετη

ρίδςt μ.χ. και είναι έργο των Ρωμαίων 
στην εποχή του αl)τοκράτορα Σεmιμίου 
Σεβήρου. Φαiνεται όμως πως τούτο επι· ~· "'.,, . .,. 
σκευάσθηκε και εμεγεθύνθηκε από την 
ανάγκη να παραλάβει μεγαλύτΕρη nοσό· 
τητα για την επαρκιi ύδρευση της πολυ
άνθρωπης πόλης του Ευαγόρα. Κοντά 
στο χωριό ·Α γιος Σeργ1ος στην επαρχία 

Αμμοχώστου υπάρχει ένα σπουδαίο τεμά

χιο των αρχαίων πόλεων Χ&φων και Σα
λαμίνας που Είναι σίγουρα λείψανο του 
υδραγωγείου της Σαλαμίνας ποu έπαφνε 

·το νερό της από -την Κυθρέα. Στην τοπο· 
θεσ!α «Καμάρες» οώζοντω δύο τόξα μ' 
ένα τεμάχιο πsτρόt<τιστου αυλω.;ιού η 
οχετού στέκουν σ' αυτά ι<ω υποβοηθοuv 
την ιδέα της κατασκευής του Ενδιαφέρον· 

τος τούτου τοι> Βυζαντινού μνημείου. Οι 
δυο αιJτές καμόρες ενός αξιοοημεiωτου 
τύπου ~ τύπου που δΕν είναι aσυνήθι
στος στην τελευταία Ρωμαϊκή και Βυζαν
τινή οικοδομική εργασία εiναι καλώς δια
"τηρουμένες, γιατί έχουν επωκευασθεi 
από το Τμήμα Αρχαιοτήτων όπου το λίθι· 
νο κτίριο έχει μι:τακινηθεί και η κατάρ
ρευση κα.ι τέλΕια καταστροφiΙ του ήταν 
σίγουρη. 

Κάθε καμάρα έχει μέγεθος 20 πόδια και 
το αυλάκι υηερόνω των κορυφώv τους 

έχει Εμβαδό δύο τετραγωνΙκά ηόδιο. Η 

τοξοτή τούtη Ι<αταοκευή του υδραγωγεί
ου περισρiζετο μόνο στα βαλτιi.Ιδη εrιiπε
δα του Κόλπου της Σαλαμίνας iσως οι τε
χνi'rες της κατασκευής του νσ δώ.σουν 
ωρωμέvη κλiοη από τη μια Ι<αt αηο την 

άλλη να το προφυλάξοuv από τα ορμηη
κά ρεύματα των δυο μεγάλων χειμάρρων ' 
Πηδιά και Γιαλιά που εΙ< βάλλουν τα νερά 
τους στον Κόλπο της Σαλαμiνας, Στο υπό
λοιπο μέρος της διαδρομής το υδραγω
γείο μετεφέρετο με ελαφρά Οiκοδομή ηου 
ακολουθούσε ης υπώρειες των λόφων 
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Τμήμα του υδραγωγείου Σαλαμίνας παρά τον Αγ. Σέργιο, 

της βόρε10ς οροσειράς όπως φαίνεται 

κοντά στο Τούρι<ικο χωριό Πέτρα του Δι· 

γενή. 

Πριν από την καταστροφή της Σαλαμiνας 
ωτό σεισμό το 345π.χ. ότε Ι<αι ανοΙκοδομιΊ
θηκΕ η πόλη με το όνομα Κωνσταντία δεν 
φαίνεται να υπάρχει στην Ιστορία, ίσως 
σ' αυτή την εποχτΊ να υπήρχε το παλιό 
υδραγωγείο το οποίο συνδέθηκε αργότε

ρα μ' εκείνο rτου έφερνε το νερό από την 

ΚυΘρέα. 

Από τις στέρνες που υπάρχουν στη Σα

λαμίνα εξεταοθι:i ηλr]Ρως μόνο μια 
και τotno οφείλεται στις προσεκηι<:ές πα

ρατηρi]σεις της εκσιωφέως Miss Joan du 
Plat Taylor και με βεβωότητα μπορούμε 
να σημειάJσουμε πως η κατασι<ευή έyινε 

τον πρώτο αιώνα μ. χ. Η στέρνα αποτελεί
ται από δυο κυι<λικά δωμάτια -με κάπως 
κλiνουσες πλευρές και οκεπάζονται μ~ 
οροφή κατασκευασμένη απίJ μεγάλες πλά-

κες. Τα δωμr'ηια αυτά συνδέονται μ' ένα 

διάδρομο. 'Αλλος διάδρομος επιμη-κύνε
ται σε ευθuγράμμιση με τον πρώτο διά
δρομο και oδrjyεi στr1ν είσοδο πηγαδιοu. 
· Αλλο παρόμοω πηγάδι κατέρχεται σ' 
ένα από τα δwμόηα που βρiσιωντα; οι 
στέρνες, Ολόι<ληρη η στέρνα καλύrπεται 
μ' ένα καλά προφυλαγμένο συμπαγές 

στρώμα τσιμέντου πάνω στο οποίο, σε 

μεταγενέστερη εποχή, βυζανηνές ατrει
κονiσεις ζωγραφιοθει Προφανιl1ς 
αυτή η στέρνα ουνεχiζει την παράδοση 
του τύπου φιάληc,, όπως είναι οι στ.έρνες 

στο Bouνi του 5ου ωώνος η,χ. 
·' . 

Η μεγόλη στέρνα νεροίJ που συνήθως 
ονομάζεται «Λουτρό» δεν εiναι τiποτε άλ
λο, αλλά μια μεγάλη δεξαμενή nou ί!ηαφ
νε το νερό αηό το υδραγωγείο στην Κυ
Ορέα. Η δεξαμενή φαίνεται να βρισκόταν 

σε επαρκώς ι'ι;ιλή θέση στη 6ΙaΦί>λαξη 
στο έτος 1394 όπως περιγράφηκε αηό το 
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Martoni. Αποτελείται από ένα μεγάλο ορ
Θογώνιο κτισμένο επί βαρετών as111ars. 
·Εχει οροφιi θολωτή στηριζόμενη επί 39 
στύλων (;αόνων). Κατά μήκος των εσω
τερικών ευρiσι<ονται αντιτοιχiσματα τα 
οποία ήσαν ευθυγραμμισμένα με τους 

τοίχους των κιόνων. Η στέρνα πιθανό ν' 

αvιiκει στην αργοπορημένη εποχή των 

Ρωμαίων και η σύνδεση της με το υδρα
γωγείο από την Κυθρi;α χρονολογείται 

στην περίοδο του Σεπτίμιου Σεβήρου στη 
βασιλεία του οποίου το υδραγωγείο δυ
νατό να κτίσθηκε. Επί του παρόντος μόνο 

μερικές καμάρες του υδραγωγείου παρu

μένουν όπως έχει αναφερθεί προηγουμέ

νως μεταξύ του Μοναστηριού του Απο

στόλου Βαρνάβα και του χωρωύ · Αyως 
Σέργιος. Υπάρχουν οπωσδήποτε λείψανα 
άλλων υδροσωλήνων στη στέρνα και τοu

τα σύμφωνα με τους ανασκαφείς χρονο

λογοuνται σε μια προϊούσα εποχιi. Προ
έρχονται από την κατείJθυνση του Αγίου 
Βαρνάβα κω rφοχωροίJν ηρος το «Λου-

Η μεγαλι)τερη πιθανότητα είναι ηως 

το ηαλιι'J υδραγωγείο ιηίσθηκε σύγχρονα 

με το «Λουτρό». ΊΌ μεγάλο 

που ι;ρχόταν αη6 την Κυθρέα ισiσθηκε 

πολύ αργc'ηερα. Προτού αυτι:Ί τα 
τα μελετηθούν επισταμένως δεν εivαι δυ

νατό vα καταλήξουμε σε λεπτομερfι συμ
περάσματα. 

Στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκωσία 

βρίσκεται ξεχωριστή αίθουσα καλουμiΞνη 

Σεπημiου Σεβηροu γιατί σ' αυτή φυλc.iο

σετω το ορειχάλκινο άγαλμα του Ρωμαi
οu αυτοκρ(Ίτορα Σεπτiμιου Σεβήρου ηου 

στην αρχόα πόλη των Χύτρωv 

κω αποτελεί το σπουδαιότερο έκθεμα. 
Στην αίθουσα εκτίθενται τα κυριώτερα 

ευρήματα που βρέθηκαν μαζi με ης 

στην Αγία Ειρriνη, καθώς ιωι 

μια ορειχαλκίνωv αvηκεψέvωv 

ιωι λεΙψάνων της επεξεργασiας των με

τuλλων της Αρχαίας Κύπρου. 

ΊΌ l'ιγαλμα του Σεπτiμωυ Σεβήρου 
αvαιωλύφθηκε στο έτος 1928 στη Πολι
τεία των Χuτρωv στην τοποθεσiα ·Λ γιος 
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i 
άγαλμα του Ρι.ι.ψαi-1 

οιι Αιιτοκράτοpα Σεπημiοu Σεβι1- I 
I ρου από την Κuθραία. -·· _ .•. J 

Δημητριανός Ν.Α της σημερινής Κυθρe· 

ας. Ο αuτοκράτορας παρουσιάζεται σε 
φυσική στάση ζωής σe ηρωική γυμνότητα 

πιθανό στην προσπόθεια τοu να 
οει λόγο όπως 
σεις των 

Θεία, ι::ν<.iι η '"'·"""'''""'"' 
ιωι τα ηόδια το με τα 

άκρα των δακη)Ι\ων. Η ι<εψαλή είναι ένα 

αρωτοuργημα 1Όu και 11 από .. 
δοση του ιο κι.'ιvε1 να εlνω δυ-
ναμικό και κομψό με Ελληνιστική rταρό· 
Eioσn. Εiναι αn' που 
έχου~ ασχολtiθι:ί με τη Σεβηριvή ηερίοδο 
στην πως σ' αυη'ι έχουν γίνει 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ 

λα έργα αξιόλογων ιηφiωv. Αναφέρεται 
πως το ιερό της Αφροδiτης και το αρχαίο 

θέατρο στην Πάφο έχουν πιθανώς επα
vοικοδομηθοuν επί της βασιλείας του. Πι
θανό σ' αυτή την εποχή οικοδομήθηκε 

και το υδραγωγείο που παραλάμβανε το 
νερό από τον Κεφαλόβρυσο και το μΕτέ
φερε για ύδρευση της ξακουστής Σαλαμί
νας. · Αvκαι η χρονολογία τούτη είναι αβέ
βαιη και τα αρχεία δείχνουν πως το έργο 
ανriκει στη Βυζαντινή περίοδο. 

Το άγαλμα ανακαλύφθηκε σε τεμάχω 

γης από Τούρκο χu.φικό από το παρακεί

μενο Τούρκικο χωριό Μπέη Κιογιού σαν 

καλλιεργούσε το χωράφι του. Πρώτη 
προσnάθeια συναρμολήγησης του αγάλ
ματος έγινε το 1929 αλλά μόνο το άνω 
μέρος επιτεύθηκε. Το 1940 νέα προσπά
θεια έγινε γΙα ολοκλήρωση της συναρμο
λόγησης κω επιτυχώς συμπληρώθηι.;:ε στο 

εργαστήρι του Μουσείου. 

Σε μια ξεχωριστή αίθουσα τοu Κυπρια

κού Μουσείου στη Λευκωσία είναι εκτε-

μεγάλα αγ('ιλματα αηό ασβεστό

λιθο που βρέθφων στη Βώνη στο ιι:ρό 

του Απόλλωνα το 1883 από το Richter κα
τδπιν ανασκαφών που έιωμε για το Κυ

nριω~ό Μουσείο. Το ιερό τούτο περιλcψ· 

βανε δυο περιβόλους που ηεριβόλλοντο 

αη6 τοίχους μέσα στους οποiους είχαν εν

τοιχισθεi αρχαιότερα αγάλματα και εnι- ' 
γρα(pές κατά κάποια ανοικοδόμηση του 
Ιερού στους Ελληνιστικούς χρόνους. 
·Ε τ σι η διάσωση των αναθημάτων αγαλ
μάτων οφείλεται κυρiως στο γεγονός πως 
ταύτα εχρησψοηοniθηκαν σαν οικοδομι

Ί-ςό υλικό πράγμα συνηθισμένο σε Κuπpι
ακούς ναούς. 

Στη Βώνη ειδη<ι'ι με ης ανασκαφές που 
έγιναν ξεσκεπάσθηκαν μεγάλες ευθυ
γραμμισμένες κυβιι-\ές άσπρες πέτρες ης · 
οποίες οι κάτοΙκοι χρηόιμοποiησαν για 

την κατασκευrΊ των μεγάλων εξώθυρων 

της αυλιiς (aυλόπορτες). Από τα παλιά 

χρόνια οι περισσότεροι κάτοιιωι της Βώ

νης χρησιμοποίησαν την καμήλα σαν με

ταφορικό ζιί;ο. Οι πελώριες aυλόπορτες 
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που συνrΊθιζαν να ιωτασι<ευάζουν ι1ταv 
απαραίτητες για τους καμηλ<'φηδες για 

να επιτρέπουν στα μεγάλα ζώα με το βα
ρύ και σs cιηεταμένο όγ1ω ψορτiο να 
μπαινοβγαίνουν στην αυλή του σπηιοίJ 

περισσότερο Εuκολα και πλέον-άνετα. 

Ο πρώτος περίβολος χρησίμευε πιΟα 
νώς σαν τόπος Θυσiας και συγκοινωνοίJσε 
με άλλο μεγαλύτερο περίβολο μέσα στον 
οποίο ήταν τοποθξτημένα τα αναθηματι
κά αγάλματα που ήταν σχεδόν πάντα αν
δρικά. Ταύτα παρίσταναν εφήβους που 
μετέφεραν αναθηματικά δώρα η κλάδους. 
Μερικοi απ' αυτούς εμφανίζονται με την 
μορφή του ΘεοιΊ Απόλλωνα κρατούντες 

· σι)μβολα π. χ. τον αeτό, τη Νiκη ι'1 
έλαφο. Η απόδοση του ιερού στον Απόλ
λωνα κατέστει δυνατή με τη ανεύρεση 
επιγραφών που είναι αψιερωμέvες στο 
Θεό τούτο. 

·Ε να από τα αγάλματα το un' αριθ. 513 
ηαρωτόνει νεαρό όvδρα με καθαρτήριο 
ραντιστήρα. ΊΌ υπ' αριΘ. 514 άvαλμα 
παρωτάνε! άνδρα που 

στη Βώνη. Το ύφασμα rπυχώσεων σαν 
ι<εvτρικr) ιδέα (μότιβο) ποικiλλ.ει κόηως 

εδώ. Το ιωνονικό καται~όρυφο άκρο του 
μανδύα· είναι τοποθετημένο πλαγίως ιωι 
καλύπτει σχεδόν το ήμισυ του στήθους. 
ΊΌ δεξi χέρι αρπάζει τον μανδιΊα, ενώ το 
αριστερό κρέμεται προς τα κάτω και ηι· 

θανό να κρατεi ένα και!αρηiριο ραντιστiJ· 
ρ α. 

· Αλλη αξιοσημεiωπι εργασία στο Κυ
πριακό Μουοεiο εlνα το άγαλμα Ε511 που 
έρχεται κοντά στα ανδρη<ά αγάλματα που 

υπάγονται στην Α. Τοίπο παριστά-
νει ένα νι;αρι) άνδρα με μακρυά βοστρu

)(ώδη ξανθά και έχει στην κεφαλή 
ένα δάφνινο στεφάνι Κρατεί ένα κίJλιv
δρο χάρηvοιστο αριστερό χέρι και στον 
αγκι.iινα τοu ένα αετό. Στο του 
χi:ρι κρατεί ένα καθαρτήριο ραντιστήρα. 
Τον αριστερό του αγι<ώνα στηρiζι:ι σe μκι 
κολώνα, στους που ηλωσιώ· 
νουν το πρόσωπο υπάρχει μια σεφά 

οπών. Υποτiθεταt όη κάποια στολίδια θα 
προσδένονταν στις οπές αυτές άλλως δεν 



8 

·Θα υπήρχαν. Δεν υnάρχ!'ι αμφιβολία πως 
·στην αηεη<όνωη αυτή να υπάρχει ένας 

συνδυασμός των Θcιiιν Απόλλωνα και 
Δία. Η νεανική μορφri είναι !'Κείνη του 
Απόλλωνα ο δε καΟαρτιiριος ραντιστή
ρας φανερώνει το χαρακτιiρα της αγνό

τητας του θεού. Ο αετός οηωσδιiποτε ανή
κει στο Δία ο δε κύλινδρος του χάρτου 

πιθανιίJς στον Απόλλωνα στην ικανότητα 
σαν Θεού της μαντικής και της ποιήσεως. 

Ο χαρακτηρισμός σαν Θεού του ηλίοu έχει 

δηλωθεί εξαιτίας των μεταλλικών κοσμη
μάτων τα οποία έλαμπαν και τα οποία 

εστερεώνονταν μεταξύ των βοστρύχων 
της κόμης γύρω από το πρόσωπο και 

εσχημάτιζαν την ομοιότητα με το φωτο

στi:φανο του ι'1λιου. 

·Ε να όμο10 τύπου αγάλματος αηό τη 

Βιίινη δημοσιεύθηι-;ε υπό του Oiυ1efalsch 

Rίclιter op. cit. PLXL!I: 1--2. Υπάρχουν 
δυο αγάλματα· στο ένα όμως an' αυτιΊ 

μόνο η κεφαλιi εναπομένει. Το άλλο 

παμιστάνει ένα στεφανωμένο νέο 

με μακρούς βοστρι)χους. ΑυτCις στηρίζει 

τον αριστερό του βραχίονα σε μια ιωλώ

να κcη σ' αυτό φέρει ένα ελάφιο. ·Εχει 

την ίδια θi:ση κω φέρει τον ίδιο μανδuα μι' 
ρuβδώσεΙC; υφάσματος όηως στην ομάδα 

Α. Τούτο, οηωσδήηοτε, δι;ν ι:!ναι η περi

πτωση στο άγαλμα με τον αετό, όηου ο 

μανδύας σκεπάζει μόνο το χαμηλότερο μέ

ρος του οι~ματοc; "ι έχει .i:να βαρετο "u
λνδρο στη μέση. Η μt'θοδος του σκεπά
σματος του μανδύα μ' ένα ορατό nυι<vQ· 
κύλινδρο στη μέση είvω ένα μεταγενε

ότερο χαρω~τηριστικ6 το οποίο βρiσκοu· 

με σΕ μια χρονολογικό σπουδαία σύνδεση 

-- inter alia - στο μεγάλο διάζωμα στο 

Πi:ργαμο. Υπάρχει έτσι καλή δικαιολογία 

να υποθέσουμε' δτι ·ωύτη η ομι'Jδα των 
αγαλμ('πων από τη Βιiιvη, τόσο ενδιαφέ

ροντα από την άποψη της ιστορίας της 

θρησκείας, είναι μεταγεvέσπρη από ης 

ομάδες Α και Β. Στην ωωλοuθι'jσασα ομCι

δα των αγαλμάτων τούτη η λεπτομέρεια 

στην ι:νδι.ψασία !;χει ακόμη nερισσότερο 

κτύηημα στον τρόπο μεταχι:ιρίσεωc; (θε

ραηr:ίαc;). 

Ei\EYΘEjJH ΚΥΘΡΑΙΑ 

Αναθημαιι .· · ασβ~λι 
τόλιΟο. Ιερό Απόλλωνα οτη Βιl)νη 
----- ~-.-----~~ 

Ομάδα Α. Σιωτασμέvα ανδρικά αγCλλ-
ματα με σκεπασμα nou ορθή 

στενό - λΗrτό η 

αδυνάτως κόλινδρο στη · 
ση. Σ' αυτή την κατηγορία ανήιωυν: 

1. C€sno!a, Atlas !, Ρ! CXXVII:921 Γε
νειοφόρος όvδρας. 

2. Cypr. Museurn Ε513 (PL. !Ι 1,2) Νεα
ρός άνδρας με κaθαρτr]ριο ραντιστήρα 
αηό τη Βώνη. 

3. Brit. Museιιm Cat, Scu!ρt. 1:2 (173) 
Νεαρός με 1-ωΟαρτήριο ραvησηΊ-
ρα από το !δάλιο. 

Ομάδα Κ Γυvαη<εία αγάλματα μ' ένα 
υψηλά ζωσμέvο πιυχοίJμι:νο χπώ
vα. Μαvδόας υπεράνω του αριστερο\) 
βραχίονα, αφι'1νωv το ανιiηατο μ~ρος του 

σιίJματος ελεύΟερο. Σ' αυτr\ -rην ιωτηγο

ρiα ανήκουν: 

1. Cyρr. Μιιs. Ε468 {PL. Ι!!).Αγαλμc'lηο 
ενός κ:ορηοtού από τη Βησάδα. 

2. Cypr. Mus. Ε516 · Αγαλμα μιας γυ· 
ναiκας από τη Βώvη ι) τη Βιτσάδα. 
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Ομάδα Γ. Λνδρικά αγάλματα εντός χι

τώνος ιωι μανδύα. Ο τελευταίος καλύ
πτεται του αριστερού ώμου ιωι συρόμε

νος δια μέσου της μέσης ιωταλήγει σ' 

ένα πολύ πυκνό ι'ύλΙVδρο. Σ' αυτή την 
κωηγορiα αvήιωυν: 

1. Cyμr. Collect. Stockl1o1π1 Me. 669 ς 
1043 (Pls. Vl, Vl!: 2, 3, Swed. Cyρr. Εχμ. 
111, PL. CXLI!: 6, 7. 

2. Cypr. CoiJect. Stocko!n1 Me. 705 ς 
723 (swed. Cyρr. Exp. ΠΙ P.L. CΧΠ: 8. 
Ανασκαφές έγιναν στη Βώνη κaθώς και 

σ' άλλες τοποθεσίες το 1883-85 από τον 
Ohnefalsch Richter που ιiταν μέλος της 
Ανθρωπολογικtiς και Γεωγραφικής Εται

ρείας του Βερολίνου. Στην Κυπρο κατεί

χε τη θέση συμβούλου αρχαιολόγου και 
προϊσταμένου της Επιτροπής Ανασκα
φών για την Κυβέρνηση και το Μουσείο. 

·Εκ α με επiσης ανασκαφiΞς για προσωπική 

του ιδιότητα γι' αυτό άξια λόγοu ευρrΊμα

τα τα εφυγάδευσε στο εξωτερικό και θεω
ρείται αηό τους μεγαλύτερους συλητές 

της αρχαιολογη·οiς μας Ι<ληρονομιάς. 

Το ιερο του Απόλλωνος στη Βώνη ι1ταν 

;ηισμένσ στο Βορειοδυτικό αιφο του χω

ριοι) ι<αι παραπλεύρως του ρυακιού που 

διασχίζει τη από το βορεωδυηκό 

της μέρος προς το Νοηοανατολη{ό και 

παίρνει το νερό του από την πηγή τοu 

Κεφαλόβρυσου για να αρδεύσει' εκτεταμέ
νες εκτάσεις ιδίως στην εποχιΊ του χειμώ

να. Βρiσκπο δίπλα στο πατρογονικό σπί

τι του.άλλιηε Κοινοτάρχη της Βώνης Θε
μιστου Βλάμη, πατέρα του σημερινού 

Κοινοτάρχη Λουι<;ά Βλάμη. Μετά τις ανα

σιωφές μάλιστα στο Θεμιστό το 

Τμήμα Αρχαιοπjτων va εξαγοράσει το 
σπίτι του είτε με χρηματη<ό ποσό είτε με 

κωνούργιο άλλο σπiτι για να επεκτείνει 
ης αναάιωφές, αλλά ο Θεμtστός δε δέ
χθηκε την προσφορά για αισθημαηιωύc 

λόγους να μη αποχωρισθεί από το κλη~ 
ρονομικό του σπiη. Προφανώς το Τμήμα 

θα έκαμνε επέκταση των ανασκαφιi!ν και 
στο χώρο τούτο που ωριομ~νως νέα ευρή

ματα θ' αττεκαλύπτοντο. 
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Κλοπιμαία αναω,αφή προ του 1883 έχει 
ηροκαλi:σει σύγχuση σχεηιc\ά με τη τοπο

θεσία που βρίσι,ετο το ιι:ρό, αλλι:.1 το σχέ
δω του μέρους έχει γiνε1 με κιΊποια βεβωci
τητα. Οι τοΊχοι στο1.iς οnοiους πολλά ωΊό 
τα αγάλματα και ης εrηγραψές που βρέ
θηκαν ιςτιςψένα δεν είναι (όπως αρχη·:Cι 
υπετiθcτσ με την μαρτuρία εvός ορειχι.Ίλ
Ι<ιvου νομίσματος Αvδρονiκου 4ou Πα
λαιολόγου (Atl1. lX 12'7 ff} τα λείψανα 
ενός ΧριστΊανικς;.ύ ναού, αλλά μάλλον 
όπως οι ανασι<aΦέ< στην · Αχνα, Δάλι ι< ω 
Φράγγισσα (θ-Ι:αη στα βόρεια της Αμα· 
θοuvτας} σε παρόμοια ιeρό παρουσιάζουν 
επανοιχοδομες των εγκλεiστψν τοiχων 
του τεμένους σε ηρόσφατες ελληνιστικές 
εποχές, οπόταν απηρχαιwμένε(; ή Ι<ατα
ρειπωμένι;ς οψιερώοεις σαρώθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν οικοδομη<ά υλικά. 

·Ε να ς μι:γάλος αριθμός αγαλμάτων 
ποu βρέθηκαν στη Bwvη μεταφiφθηκαν 
στο αρχαιολογικό μo1,1ctεio, που σήμερα 
αηοτελούν τα κιΊpκ:ι εκθέμcηα. Εγιωτα· 
λεiφθηκε όμιι.ις δυστυχtlις και ένας μεγά· 
λος αριθμός ιωι αφtθησaν εγκαταλελειμμέ· 
vα για να τιι 1\αταστρέψει ο χρόνος. 

Ο Rubert Gunnis στο β;βλiο του Histo
ric Cyprus σελ. 458 σημειιi>νιτ« Ο 
του Αγίου Γεωργίου στη Βώνη εiνω vεώ· 
τερος αλλά στην αυλή της εκκλησίας 
βρίσι<ι:ται ένας αριθμός κατεστραμμένων 
αγαλμcηωv. τα οrιοiα οι ανασιωφεiς δεν 
ενόμισαν αξίας και να μπουν στον κόπο 
της μετακίνησης τους στη Λευκωσία». 

Πραγμαηι<ά στην αυλή της εκκλησίας 

θυμούμαι σαν μαθηη'fς στο Δημοτικό 
Σχολείο υnι'1ρχε ένα άγαλμα στε
ρεωμ~νο στη γη ιωι το ηι)δούααμe μ1κροi 
μαθητές συναγωνιζόμενοι ποιος θα το 
υπΕρπηδήσει με μεγαλύτερη ·Ε να 
άλλο κιονόκρανο εξαιρετικής τeχνης 
χρησιμοπο;όταν σαν διτζiμι (ι.'ψση βά
ρους) από τους μεγάλους και πολύ λίγοι 
μποροΙ.,σαv να το στηρίζουν ψηλά με τα 
δυο τους χέρια ηάνω αηό το κεφι'χλι τους. 

'f ο διτζiμι αυτό μπορούσαν με μεγάλη 
ευκολία να το σηκώσουν στην κανονική 
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Αγαλμα Πτολεμαίαου άρχοντος. 

Στο Ιερό του Απόλλωνα, στη 
Βώνη. 

θέση οι νέοι της εποχής της δεuτερης δε

καετηρίδας του αιώνα μας οι πιο κάτω: 

Γεώργιος Χρ. Πέτσας, Νικολάτζης Χ'' 

Τοουλή (Κόλας), Αθανάσης Χ'' Νικόλα, 
Λοϊζής Στυλή Τσαγγάρης και μερικοί άλ
λοι. Συναγωνίζονταν δε στην άρση τοuτη 
του κιονόκρανου τη Δευτέρα της Λαμ
πράς μετά τη λιτή που γινόταν το μεσημέ
ρι. Υπήρχε πράγματι λεβεντιά στη Βώνη · 
με μεγάλη δυναμικότητα γι' αυτό η λαϊκή 

' μοuσα uμνησε την παλληκαριά τοuτη της 
Βώνης με το ακόλούeο τΕτράστιχο: 
Η Βώvη εv καλό χωρκό 

Βκάλλεικαιπαλληκάρκα 
κι όσο va ακούσοuv τοv καuφκά 
βoupoύv σav τα λιοvτάρκα. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ 

· Ολα τα αγάλματα τιου ανασκάφηκαν 
ήταν ανδρικές μορφές σε πΕΊρα εκτός ένα 
γυναικείο (Νοι5141) κι ένα μικρό γυναι
κείας μορφής 'σε τιέτρα. (Νο 5140). Με 
τρεις όμως εξαφεόεις, οι μορφές είναι. νε
ανικές χωρίς γένε10 και φαίνεται ν' ανη
προσωτιεuουν: 1} Τον ιερέα ή τον λάτρη 
με καθαρτήριους ραντιστήρες από φuλ
λα, πυξίδες, θυσίες και διπλοiχ; αυλοiχ;. 
Μερικές φορές πιθανό να εξιδαν!κευαν 
την επιθυμία της ~εότητας. Αλλά τιολίJ 
συχνά στα μεταγενέστερα παραδείγματα 
είχαν βέβαια σκοτtο να rtάροuσιάζουν σαν 
πορτραίτα 2) Τη θεότητα την ίδια, με τις 
διάφορες ιδιότητες: Αετός, Νiκη, ελάφι 
κ.λ. Μ' αυτές ανεγνωρίζετο ο Ιδιος ο 
Απόλλων ότιως στις επιγραφές με αρι

θμούς 5143-5145, .αλλά οι ιδιότητες ήσαν 
εκείνες του Διός, έτσι εδεικνύετο ότι ο 
Απόλλων εδώ είναι εtδικά Διός Προφή
της. Ο καθαρτήριος ρανηστήρας σημει

ώνει αυτό σαν καθάρσιο. 3} Νεωκόροuς 
με περιστερά ή πάπια σαν ιδιότητα, τέτοια 
βρέ'θηκa\Π1ιΓΠοΛλά~Χυπριακά ιερά (να
οuς). Αυτός μπορούσε iοως να παροuσιά

σει συντροφικό είδός λατρείας ανάλογο 
μ' εκείνο του • Αδωvη ποu είναι αuστηρό 
κατάλληλο με τη λατρεία της Αφροδiτης. 
4) ΗpακΜς ή ΑπόΛλων με ιδιότητες 
Ηρακλή (Νο 5136). 5) Την Ανατολική 
Θεά της Φύσεως. Εδώ αναγνωρίσθηκε η 
· Αρτεμη από τηv επιγραφή (5156). 6) 
Τοuς σατυρικοίJς όρους (5153-5154} και 
7) Τη σφiγγα 5156 μποροόσε να eivαt τu
χαiα χαι ανεπίσημα αφιερώσεις τi;τοιες που 
ευχαιριακά βρέθηκαν σε διάφορες τοποθε
σίες ανάμεσα στις ορθόδοξες θuσisς 6163-
6168 στη Ταμασό. Η σφίγγα eniσης εδώ 
μπορούσε vα εivat μια μανηκή ιδιότητα του 
Απόλλωνα. 
ΘίασUirες nαiζοντες διπΛούν αι>λό~ 

5001. Προεξέχοuσα Αιγυπτιακή επί
δραση. Αvδρική μορφή με αιγυπτιακό χά

λυμμα κeφαλι)ς, το οποίο καλύπτει τελεί
ως την κόμη, αλλά αφήνει εκτεθειμένα τα 
τεράστια ώτα. · Ενας αδίπλωτος χιτώνας 
καλύπτει όλες τις περιφέρειες της μορφής 

και· εκτείνεται στα πόδια τα οποία είναι 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ 

γυμνά. Ο διπλούς αυλός κρατείται μέσα 

στα δυο χέρια μπροστά στο στήθος και 

παίζεται δια μέσου φορβειάς (δέρμα το 
οποίο οι aυλητές περιέδενον περί το στό
μα και τις παρειές για πληρέστερη συγ

κέντρωση του ήχου στο διπλούν αυλό). 
Τα πλατειά κράσπεδα του χιτώνα ε.ίναι 
χρωματισμένα κόκκινα. 

5002. Αρχαϊκή Ελληνική επίδραση, 

προεξέχουσα. Ανδρική μορφή περικλείε
ται στο ιμάτιο, του οποίου μόνο το κρά

σπεδο φαίνεται, περνώντας από τον αρι

στερό ώμο διά μέσου του μπροστινού μέ
ρους, εξαφανίζεται πίσω στο γόνατο. Το 
υπόδημα στ' αριστερό πόδι ελαφρά προ
χωρημένο. Κεφαλή γυμνή. Η κόμη της 

γενειάδας δεικνύεται υπό τραχείας σμί
λης. Μάτια προεξέχοVfa. Διπλός αυλός 
κρατείται όπως στο προηγούμενο, αλλά 
δεν υπάρχουν ίχνη φορβειάς. Κράσπεδο 

ιματίου κόκκινο. Πρόσωπο βαμμένο και 
το μισό μέρος του αυλού είναι χαμένο. 

Θιασώτες χωρίς ιδιότητες. 

5003. Ανδρική αγένειος κεφαλή σε κο
ρυφώδη σκούφο που καλύπτει την κόμη 
και πέφτει πίσω στον αυχένα. Αντιστοιχεί 

με χιτώνα χωρίς διπλώσεις κω αρχίζει 

από το λαψό και φθάνει μέχρι των γυ
μνών ποδιών. Κορμί πολύ μακρό, στενό 
και επίπεδο με την αναλογία της κεφαλής. 
Αμφότερα τα χέρια πιεσμένα στους μη

ρούς. Παλάμες προς τα μέσα (παρόμοιο 
με το υπ' αριθ. cf 5282 που βρέθηκε στους 
Χύτρους στο οποίο φαίνεται ευδιάκριτη η 
ενδυμασία). · 

5004. · Ομοιο. Ο χιτώνας κάπως χαλα
ρότερος. Δεξιός βραχίονας μέσα σε δί
πλωση ·κουρτίνας, γιατί άλλως δεν μπο
ρούσε να φαίνεται. 

5005. Κεφαλή όμοιας μορφής, το ήμισυ 
του φυσικού μεγέθους. Αρχαϊκή Ελληνική 

επίδραση περισσότερο· ευδιάκριτη σε τού
τη τη μεγάλη κλίμακα. 

5006. Κεφαλή νέου ανδρός στο ήμισυ 
μέγεθος της φυσικής. Η κόμη πεπιεσμένη 

προς τα κάτω και είναι σφιγκτά δεμένη με 
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μια στενή κορδέλα και καταλήγει σε μια 

σειρά απλών βοστρι>χwv. Πρόσωπο μάλ

λον επίπiδο μ., Πt.lil\rtη βλαμμένη. Τα 
οστά των ~~ιων ~ντα, μάτια 
μακρά KQ\ 9τ~, Χfιi'λι't nOA.U λιmτά και 
ευθέα, τc;J~~λ'iyt>ittρot; τα κά-
τω, υπεράvω ' · • ()U Q't'tr:; γωνιές. 
Αρχαϊκfι ~ut 'Quνήθως γνή-
σια για ~K~·~t; . , ... 

5007. 
πιοωρα 

των ματ 

σ' εκείν η στενή, με 

στόμα μtlφό ·~~~~;Οι παρειές 
αποκόπrονταl ~~κάτω από τα 
μάτια, έτ:'Οt · · ψοiνονται 
κάπως t~ι όμοια 
με το πρ nεριωσμέ-

ι καταλή
γουσα σε χων. Η μύτη 
είναι βλαμ~ .Ηδι to Πισινό μέρος της 
κεφαλής eλλeiπeι, 

5008. · Ομοιο με το uπ' αρ. 5004, αλλά 
τα εξωτερικά του ιματίου φανερώνονται 
όλα στο εξωτερικό uπεpάνω τοu χιτώνας. 
Κόμη όμοια με το προηγούμενο 5006, αλ· 
λά περισσότερο ανώμαλη και δεν καταλή
γει σε βοστρύχους. Οι γραμμές της κεΦΟ· 
λής δείχνουν απομακρυσμένη από καθα
ρά ίχvη αρχα'iκής ελληνικής επίδρασης 
παρά εκείνα τοu κορμιού που διατηρεί 
ελαφρά Αιγ'uπnακή εντunωοη. Το nρό
σωπο φέρει i;vα δυνατό ιιαρχαiκό χαμό
γελο»: ταινία, χείλη ,. κρά'Qηεδα κοuρτi
νας βαμμένα κόκκινα. 

5009. Δεξιός βραχίονας και αριστερό χέ· 
ρι κομμένα. Ο χιτώvας δεν φαiνeται. Το 
ιμάτιο αφήννι το δεξί ώμο και στο στήθος 
ελεύθερο και σύρεται γύρω αnό το σώμα, 
σε τρόπο που δείχνει τις nεριφέρειες, οι δε 
διπλώσεις του φαίνονται σαν αβαθείς γω
νιώδεις αnοκόrιτοvτες και την κορυφή 
του κρασπέδου με αvuψουμέvη ζώνη. Το 
άκρο πέφτει καθέτως αnό τον αριστερό 
ώμο προς τα κάτω έμπροσθεν του σώμα
τος κι ανάμεσα στις κνήμ!ς. Η αριστερή 
κνήμη ελαφρά προχωρημένη. Ο σριστε-
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Κορμός αvαθημαηκού αγόλματος 
Στο χέρι κρατεί; ενεπιγραφr) πινα

κίδα στη κυπροσuλλαβική γραφή 

ρός βραχίονας είναι σψtγκτά σκεπασμέ
νος στον αγκώνα. Ot βραχίονες και οι 
δυο τους είναι πεπιεσμένοι στα ισχίa, αλ· 
λά ξεχωρίζουν από τη μέση. Στη δεξιά 
χείρα κρατεί ένα κλάδο φοινΙκιάς ι:νιi,ι 
στηv αριστερή με μια λαβίδα μια 

μικρή τετράγωνη πινακίδα πάνω στην 

οποία εiναt μια αφιέρωση σε τέσσερεις 
γραμμές της οπισθοχώρησης τωv κυπρι

ακών χαρακτήρων. 

m?. a. Ka. Η. Ki Γαλλiι<ας 

Se . ta . se . e . ti . ka ι·:;ατέτασσε 

Ke . si . ta . sa . ο ο Στασικ 

se . ο. te . te ρετεος (sic) 

Η επιγρe~Φri τούτη έχεΙ δημοσΗ:υθεi υπό 

D. Pieriάes, the Cyprus Museum (Larnaka 
1883) R. Meister, Die Gescωchte Dίalecle 
Η Ρ. 169, Νο 14c. 

Η αρχαϊκή εμφάνιση του αγάλματος εκ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 1\ΥΘΡΑΙΑ 

πρώτης όψεως ανακαλεί τα αρχη<ά γυμνά 

αγάλματα του Αηόλλωνος της ΒοΙωτίας 

και είνω ηαpάδοξο όη το στήθος ανώμα

λα ισοηεδοuτω και καταπιέζεται κaθώς 
εκείνο του Απόλλωνος του Ορχομενού 

(Athens, National Museum, Νο 9). 

5010. Ανδρική μορφή νέου με αμφότε
ρους τους βραχίονες στα πλευρά, χέρια 
κλεισμένα κω ελαφρά ριμμένα προς τα 
εμπρός. Φορεi κλειστό χιτώνα με; μανίκια 

στον αγκώνα και ιμάτιο το οποίο κρέμεται 
αηό τον αριστερό ώμο σε τρόπο που αφή

νει το δεξιό βραχίονα και το στήθος ελείι" 
θερο και ηεριτυλiοσει το χαμηλότερο μέ
ρος της μορφής. Το πλατύ του άκρο ηέ· 

φτει δύω<αμητα κάτω στο μπροστινό του 
κορμού. ΑρΙστερή κνήμη προτεταμένη. 

Τα πόδια και το χαμηλότερο μέρος των 

κνημών ελλείπουν. Η κεφαλή εiνω μεγό
λη σε σύγκριση με το σώμα και δείχνει 
ισχυράν αρχα'iκιi Ελληνικι) εηiδραοη. Η 

κόμη εivω τραχέως λαξευμένη πiσω, και 

εiναι ηcρωρισμέvη από ένα στεΦόV1 δά
φνης, με τρεις οεφές μικρών βοστρύχων 
μπροστά. Δυνατό «αρχαϊκό χαμόγελο» 
αλλό το στόμα εiνω κομμένο. 

5011. Το iδιο. Το αρωτερό χέρι αρπάζει 
ακαθόριστο αvηκεiμενο ι<αt εiναι σπασμέ

νο μπροστά, δεξί χέρι ελλείπει. Τα υποδι'1· 
μαη:ι χρωμαησμί:να J<όκκινα. τ ο 6κρο 
τοu ψατiου καταλήγει σε άθροισμα δι

ηλώσι::ων. 
Γενειοφόροι Θιασώτες (λάτρεις) 

S012. Γενειοφόρος ανδρική μορφή στε
φανωμένη με δάφνη. Η κόμη καt το γένι 
είναι τακτσποιιjμένα σε κανονικές ηλεξi

δες, αλλά με Ι<άποια ελευθερία της λε· 
πτομέφειας. Τα μάτια είναι εσφαμμένα· 
προς τα κάτω σης εσωτεpυ~ές γωνιές. 

Ι~χuρό «αρχαΥι<ό χ·αμόγελο». ΊΌ ύφασμα 
με ητυχές eivαι πολύ πτωχικό. Δεξi γόvα· 

το προτεταμένο. Το δεξί χέρι με το χαμη
λότιφο μέρος των κνημιiιν ελλeiπουν. 

5013, Γεvειοφδρος κεφαλή σε ΦΙ.Jσικό 
μέγεθος όπως το 5012. Είναι σπασμένη 

στο πισινό της μέρος όπως καt το ανώτε· 

ρο μέρος του ηροσώπου. Χεiλη λεπτά. Κό-
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μη uε βαριούς βοστρύχους μίlλλον άκαμ

πτους, κομμένους, αλλά περισσότερον 

ελει)θερους από το 5012. 

· 5013α. · Ομοια μορφιi. Κεφαλή Ι·ωι δε
ξιός βραχίονας ελλείπουν. 

5014. Torso (κορμός σώματος μόνο). 
Χιτώνας με πλευρωτό υλικό, δειι<νύουv 

κάτωθεν ιμάτιο με πολλές τυπικές διπλώ
σεις. Τύπος σκληρός και στυγνός. 

5015. Κατώτατο μέρος του κορμού μό-. 
νον. Επίπεδο μπροστά και πίσω. Ύφα
σμα με διπλώσεις φανερώνετω με απλές 
ραβδώσεις. 

5016. Torso (κορμός σώματος μόνο). 
ΙΊτωχΙΙ<ή εργασία. Μάλλον λεπτιi μέση και 
ευρύ στήΟο<;. 

5017. Γι:νειοφόρος ι<εψαλιi. Μέγεθος 

μεγαλύτερο από το φυσικό. Ισχυρώς αρ
χαϊιςά χαρακτηρωηιςά, Κόμη σε μεγάλ<"c; 

ταινίες από μπροστά προς τα πίσω, 

στραμμένες επάνω σε nυι<vές μάζες στο 

οπίσθιο μέρος τοu αυχένας. Περιορισμέ

νες μπροστά υπό ενός μεγάλου στεφάνου 

με ροδοειδη ιςοσμιΊματα ιωι ιςαταλήγου
σες σε δυο σειρές κανονικιiJV βοστρύχων. 
τ ο γένι μόνο δεη<vύεται υπό μιας μεγε

θύνσεως του κατώτερου μέρους του προ

σώπου κάτω από μια γραμμή που αρχiζει 

πριν από το αυτi προς το κάτω μέρος τοu 

κάτω χείλους. 

5018. Μικρή γενειοφόρος κεφαλη ατέ
χνως λαξευμένη. Η κόμη σύρεται κάτω με 
στεφάνι δάφνης ή ελιάς. Δυο σειρές βο

στρύχων μπροστά. ΜιΊηα μεγάλα, προτε

ταμένα κω επίπεδα. Υψηλά οστά παρει

ιίιv. Στόμα σταθερά κλεισμένο με «αρχαϊ

κό χαμόγελο». Μεγάλο γένειο με λεπτό 
μύστακα υπεράνω του που έχει ομοιότητα 

με τον Ασσuριακό τuπο. Αριστερά πλευ

ρά σπασμένη. 

Λάτρεις κρατούνπς περιστερές και πυξί-. 

δες. 

5019. Torso (κορμi σώματος μ<'Jvo). 

Επίπεδο πiσω και μπροστά, ακατέργαστο 
όμως στο πισινό μέρος. ΑμφίJτερα τα χέ· 

ρια κρέμονται ιςάτω κοντά στα πλευρά 

και είναι ελαφρά ρ ψ μένα προς τα 

Το αριστερό χέρι ιφαη'i μια ττερωτερι:ι 

από τις ιπέρuγες, το δε δεξί μια μικρiι τω· 
ξiδα. Ο χιτώνας με μια ζώνη της μtσηc; 
κάτωθεν ενός χαλαρού ψατiοu, ρψμlvο 

uπεράνω των ώμων Ι<UΙ ανοιγμίονο μπρο

στά. Ευρύ ιςόκκινο άιφο κάτω στην αρι

στερι) πλευρά, διηλώαεις δεικνύονται οπό 
αβαθείς ραβδ.ώσεις. 

5020. Torso (κορμί σώματος μόνον) ΧΙ· 
τώνιον πλευρωτι)ς υφής. Iμάτιο όμοιο με 
το υπ' αριθ. 5009 καθέτου άιφου και πέ
φτει εσωτερικά των σταuρωτών δητλώ· 
σεων. 

5021. Κυκλοτεριiς μορφή με κεφαλιi 
που δεη<νύει πλήρως ανεπτυγμένη ελλη

νική επίδραση. Κόμrι σε σειρές βοστρ(J

χων κάτω από στεφάv1. Κορ\!Φti κεφαλrΊc 
επίπεδος. Ο αρωτερός βραχίονας ειπεί
νεrαι από τον αγι.;ώνα κω στο χέρι ιφcπεί 

περιστερά. · Υφασμα μι: πτυχές όμωσ με 

το υπ' αρ. 5020 αλλά καλύτερη εργασία. 
Το χιτώνιο ηiΞψτει στο υπόδημα. Πόδια Ι{ά

τωθεν του ιματίου όπως το 5014. 

5022. · Ομοιο, αλλά τα μάηα εiνα1 εξέ
χοντα. Επίπεδος κόμη κάτω σnό στεφάνι. 

Χηών10 ζαρωμiivου υλικού, ερυθρό 
λη, άκρα ιματίου και ραβδώσεις στα μα

νίκια του ιματίου. Κόμη συρομένη μπρο· 
ατά κc:τω από στεφάνι. Χιτώνιο ζαρωμέ· 
νου υλικού. Ερυθρά χείλη, άκρα ιματίου 
και μανίκια ιματiοu με ραβδώσεις. Κόμη 

συρομέvη μπροστό ι~άτω από στε:φάνι. 

5023. · Ομο:ο. Κόι<κινο άκρο χιτιι.ινίοu 
με υλικό από από πτυχές με τα.ιωιλιiιματα 
των βραχιόνων στο επirη:δο των αγκώ

νων. Δεν υπάρχει ιμάτιο. 

5024. · Ομοιο. Μάλλον επιπέδου τύπου 
και πτωχΗ<ής εργασίας. χέρι υψούμε· 

νο, παλάμες προς τα έξω, i:μηροσθεv του 

ιi)μου. Κόι'ι~ιvο περιθώριο. Το χαμηλότe· 
ρο μέρος ελλείπει 

5025. Torso (κορμί σώματος μόνον) Πε· 
ριστερά ιςρατιέται από ης φτεροuγει; και 

η πυξίδα στο αρωτερό χέρι. Το δεξί χέρι 
κρατεί ψεκαστήρα από φύλλα με Ι<:JV 
οποίο ραντίζει καθαρτήριο νερό. ·Υ φα-
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σμα με ραβδώσεις περισσότερο προχω

ρημένο: Τμηματικό. 

5026. · Ομοιο. Κεφαλή και δεξιός βρα
χίονας ελλείπουν. 

5027. · Ομοιο. Ο αριστερός βραχίονας 
κάμπτεται στον αγκώνα και κρατεί το 
πτηνό στο χέρι αντίκρυ στο σώμα. Το δεξί 
κρατεί ένα ψεκαστήρα φύλλων προς τα 
κάτω. · Υφασμα πτυχώσεων περισσότερο 
όμοιο με ελληνιστικούς τύπους. 

5028. Μάλλον επίπεδος και φτωχή ερ
γασία. Πρόσωπο μάλλον κοντό και πλατύ 
όμοιο πρόσφατης ελληνιστικής εργασίας. 

5029. Torso (κορμός σώματος μόνο). 
'Ομοιο. 

5030. Torso (κορμός σώματος μόνο). 
· Ομοιο. Πιο πρόσφατη και καλύτερη ερ
γασία. Αριστερό γόνατο ελαφρά προχω

ρημένο. 

5031. Μικρό, όμοιο. · Υφασμα πτυχώ
σεων συγχυσμένο και .ατέχνως εκτελού

μενο. 

Λάτρεις κρατούντες στ' αριστερό χέρι 

ένα κλάδο γενικώς προς τα πάνω. Το δεξί 
χέρι κρέμεται κά:ω και κρατεί ττυξίδα. 

5032. Επίπεδος μορφή. Ύφασμα με 

πτυχές που δεικνύονται από αβαθείς ρα 
δώσεις. Επεξεργασία χρωματισμένη κόκ

κινη. Περιθώριο γύρω στο λαιμό και στο 
κάτω μανίκι ιματίου. Διπλούν περιθ4iJριο 
επί του ιματίου. Η κεφαλή λείπει ενώ τα 
πόδια είναι ακρωτηριασμένα. 

5033. ·Χαμηλότερο μέρος ομοίας μορ
φής. Ο κλάδος κρατιέται προς τα κάτω. 
Κόκκινο περιθώριο. 

5034. Συμπληρωμένη ·μορφή επιπέδου, 
αλλά καλύτερη εργασία, όμοια με το υπ' 
αριθ. 5021, αλλά λεmοτέρων αναλογιών. 

5035. · Ομοιο. Χαμ,ηλότερο· μέρος μό
νον. Υποδήματα με παχές σολες. 

5036. · Ομοιο με το υπ' αριθ. 5023 χω
ρίς ιμάτιο. Υποδήματα καθώς το υπ' 
αριθ. 503p 

5037. Περισσότερο από το φυσικό μέ
γεθος. Πολύ ωραία ελληνιστική τέχνη, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ.ΚΥΘΡΑΙΑ 

Χaλκολιθικό ειδώλιο από την 
Κuθρέα. 

ωραία, καθαρή ελληvική κεφαλή με 
ργοuρά κόμη και ααήμαντη αύξηση της 
κόμης στις πα:ρειeς. Μάτια χρωματισμένα 
στο κόκκινο. Ψεκαστήρας προς τα κάτω 
στο δεξί χέρι, ενώ το αριστεpό κρατεί μια 
πτυχή rou ιματiου η οποία κατεβαiνει από 
το&ξίώμο. 

5038. • Ομοιο. Κεφαλή λείπει. Ψεκαστή
ρας ατο δεξί χέρι, ενώ ατ' αριστερό ιφα· 
τεί mυχή ιματlου. 

5039-5039α. • Ομοιρ αλλά μικρότερο. 
Πυξίδα στο δεξί, ψεκαστήρας στ' aριστε
ρό. 

5040. Μεγαλ,ύτερο απ8το φuσικό μέyε· 
θος, τα ίδια ελατήρια όπως το 5037, αλλά 
οι θέσεις των κνημών είναι aντίστροφοι. 

5041. 'Ομοιο. Το όνομα ΚΑΡΥΣ ατέ
χνης τσουκρονιζόμενο σe μια από ης δι
πλώσεις τοu ιματίοu, κοντά στο δεξί γό
νατο. 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑΙΑ 

5042. Το ήμωυ του φυοιι<~ύ μέγεθους. 
Το αριστερό χέρι κρατεί τη δίπλωση του 
ιματίου το οποίο πέφτει από τον αριστερό 
ώμο. Το δεξί χέρι κοντά στην πλευρά με 
φεκαστήρα. 

5043-5044. Torso (κορμός σώματος 
μόνον). · Ομοιο. 

5045-5047. · Ομοιο. Με πυξίδα στ 
αριστερό χέρι. 

Απόλλων με διάφορες ιδιότητες. 

α) Απόλλιuν με αετό. 

5048. Νεαρή ανδρική μορφι;, πλήρως 
σκεπασμένη με άφθονη ανεμiζουσα κω 

ελισσόμενη κόμη που πέφτει πίσω και 
στεφανωμένη με δάφνη. !μι'ιηο σε βαρετό 

ρολό γίφω από τη μέση. Ο δεξιός βραχί
ονας είναι γυμνός από τον αγκώνα και 
κρέμεται χαλαρά κοντά στο πλευρό. Ο 
αριστερός βραχίονας αναπαί1εται σε μια 
εξευτελωμένη κολιίJνα, όπως η Αθηνά 
των Αθηνών. Το αρωτερό χέρι κρατεί ένα 
κυλινδρικό ανηι<εiμενο που πιθανό να εί
ναι ένας κύλινδρος χάρτου. Μέσα στον 

καρπό του χεριού εivcn ένας αετός, ο 
οποίος κοιτάζει επάνω προς τη μορφή. Τα 
πόδια είναι σπασμένα απι) τα γόνατα. 

5049. · Ομοιο. Στο ήμισυ του φυσικού 
μεγέθους. Ο αετός κρατιέται στο χέρι αντί 
να κουρνιάζει σ' αυτό. Τετράπλευρος 
στriλη αντί κολώνας. Κεφαλή, πόδ;α και 
δεξιός βραχίονας ελλείπουν. 

β) Απόλλων με Νίκη. 

5050. Ίδια στάση. Το δεξί χέρι κρατεi 
κλάδο φοινικιάς προς τα κ<'ηω. Το αρι
στερό, αναπαυόμενο στη δωρΙκή κολώ

να, κρατεi μορφή Νίκης εντός ανεμίζον
τος διπλοu χιτώνος. Το αριστερό χέρι σε 
θέση εκείνη της πτήσεως. Το δεξi χέρι 
υψώνεΙ rιανi με τηuχώσεις. Πρόσωττο, ηό
δια και δεξtός, βραχίονας πολύ βλαμμένα 
καθώς και η κεφαλή, ο αριστερός βραχίο
νας και οι πτέρυγες της Νίκης. 

γ) Απόλλων με ελάφι. 

5051. Ίδια μορφή κω ίδιος τύπος χα
ρακτηριστικιiJν. Απόλλων αναπαυόμενος 
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εni δωρικi)ς κολώνας κρατει εvα ελc;φι 
ανακλιvόμενος μπροστά επi του βραχiο• 

νος. 

5052. · Ομοω. ΤοΓsο (κορμός σώματος 
μόνο). Το αριστeρό χέρι κρατεί ψειωστιi

ρα προς τα κάτω. 

δ) Απόλλων με το νεωι~όρο ( · Αδωνις;) 
5053. · Ομοια μορφή. ·ιχνη κλάδου 

κρατούμενα προς τα κάτω μέσα οτο ελ
λείπον δεξιό χέρι. Κοντά στο αριστερό πΔ· 
δι στέκει μια μικροίJΊσικη μορφι] ενός 
παtδιοu σε βαρετό ιμάηο. Το δεξί χέρι 

υποβαστάζεται ε1ς ης διπλώσεις δια μέ

σου του στήθους;. Το αριστι:ρό χέρι ανα
παύcτω επί του ισχίου ι<;ό.τω από το πτυ

χωτό ύφασμα. Η κεφαλή της μηφ1)ς μορ

φής και τα χέρια της μεγαλύτερης ελλεί

πουν. 

· Ομοtες μορφi:ς χωρίς διακριτη.;;i:ς ιδιό· 
τη τες. 

5054. Κολοσσιαίο άγαλμα. AyvΙ'j ελλη
νιστική τέχνη. Χαρακτηριστικό πλήρη ιω1 

σχεδόν ΡωμαϊκοίJ τίJπου. Το δεξί αρπάζεΙ 

τη δίπλωση του υφάσματος με ητυχές το 

οποiο πί:ψτει από τον αριστερό τ ο 
αριστερό χέρι κοντά στο πλευρό εiνα; 
σπασμένο. Ο κύλινδρος του ιματίου είναι 

γύρω στη 

5055-5.056. 00μοιο σε φυση<ό μέγεθος. 

5057-5059. Torso (Κορμός σώματος 
μόνον). 

5060. Το ήμισυ τοu φυσικού μεγέθους. 
Τ Ο αp!ΟΤεpό κρατεί rωξiδα. Τ Ο δεξί χέρΙ 
είναι μέσα στις δΙπλώσεις του ψατiου, το 
οποίο μι;τό rιερv~'χ και κρέμετω uπcράνω 

του καρπού τοΙ.J αριστερο\J χεριού. 

5061. Κοντό αλλά σωματώδες. Πλατειά 
ταινία στην κόμη. Το δεξί χέρι είναι κρε
μασμένο στη δίπλωση του ιματίου. Το 
αριστερό χiφι \{Οντά στο πλευρό. 

5062. Torso (Κορμός σώματος μόνον). 
5063. 1Όrso (Κορμός σώματος μόνον). 

Ανδρική μορφή; Γυμν() εκτός της χλαμίJ· 

δας που στερεώνeτω στον αρΙστερό ώμο 
και πέφτει πiσω. Ο δεξιός βραχίονας 
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εκτείνετω στα πλευριΊ σχεδόν στο επίπε

δο με τον ώμο. τ ο βάρός του σώματος 
πέφτει στη δεξιά κνι1μη. 

5064. Το αριστερό χi'ρι αγκαλΙάζει το 
uφασμα ·των πrυχώοεωv που τιέφτει από 

τον αριστερό ώμο. τ ο δεξi χέρι εiναι κον

τά στο πλευρό. 

5065. Το δεξί χέρι υψοuται στην πτύχω
ση του υφάσματος. τ ο αριστερό κρατεί 

ένα κuλινδρο. 

5066-5072. Ιστάμενοι νεαροί λάτρεις 
με εττiηεδα ή χαμηλά κωνικά κύπελλα συ
χνά με λεπτομέρειες στο χρωμάτισμα του 

κόκκινου. 

5072--5107. Κεφαλές περισσότερο και 
περισσότερο ελληνισηκού τύπου. Περί

που στο ήμισυ του φυσικοίJ μεγέθους. Μ<Ί

τια, χείλη κω κόμη συχνάκις χρωματισμέ

να κόκκινα. ΊΌ 5089 φαίνεται να i'χει 

ακολουθήσει ένα περισσότερο αρχαϊκό 

πρότυπο. 

5108-5111. Κολοσσιαίες κεφαλές 

όμοιες ελληνιστικοίJ τύπου. 

5108. Κόμη σε επίπεδους, ελtκοειδεic; 

βοστρίJχους. Στέμμα τεσσάρων πεταλο

ειδών ανθέων. 

5109--5110. Κc•μη λιγότερο Ιωvονη,ιΊ. 
Στi:μμα μακριiιν δόφvινων φύλλων. Κόμη 

εni των παρειών. 

5111. Κυματοειδής κόμη όμοια με στε
φάνι. 

Νεωι<όροι εηiηεδα αγάλματα ενός 
αγοριού σ' ένα βραχύ με μανiιςω ιμάτιο, 

μισό αναι<λιvόμενο, με την αρωτερή κνή

μη συρομένη κάτωθεν του κω αναπαυό
μενο εni του αριστεροι) χεριού. · Ολα πε· 
ρισσότερο ή λιγώτερο αδεξiου μιμήσεως 
ελληνιστικής εργασίας. α) Δεξi χέρι ανα· 

ηαυόμεvb στο αριστερό πόδι 

5112. Σημάδια κόκι~ινοu χρώματος πά· 
νω στα χείλη και στα περιθώρια τοu χιτώ

νος. Κόκκινο μπάλωμα στο στήθος; ·Ε να 

φυλαιηό. 

β) Δεξί χέρι αναπαυόμενο επί μικράς 

ηuξiδας καθώς εκεiνη του 5019 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ 1\ΥΘΡΑ!Α 

Πρωτογεωμετρικοί πτηνόσχημοι 
ασκοί από τάφο στη περιοχή 
''Σγαφτό" στην Κuθρέα. 

5113. Τμηματικό. Ο χηώνας αφήνι:ι ~κ
θειο, βουβό. Μορφής ατράκτου, φυλακτό 
διακοπτόμενο στο στήθος. 

γ) Δεξί χέρι κρατεί ένα πτηνό. 

5114-5115. Συμπληρωμ~να. Κεφαλή 
στεφανωμένη με δάφνη. Κι'Jκκινο χρώμα 
στα χείλη, στο ι]φασμα πτuχιίJσεων ι<ω 

στο πτηνό. 

5116-5120. Όμοια. Περισσότερο ή 
λιγότερο ωφωτηριςισμένα. 

χρώμα. 

δ) Δεξιά κνήμη συρομένη απάνω και 
αναηαυόμεvη εni τοu αριστερού χεριοι) το 

οποίο σφίγγει το ητηνό. 

5121. Συμπληρωμένο. Κι;;φαλή στεφα
νωμένη με δάφνη. Πτωχική ι;;ργασία. 

5122. Κcφαλή του αγορω6 και πτηνό 
ελλείπουν. 

ε)5123--5124. Το πτηνό, προφανώς μια 



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΙ"ΑΙΑ 

πάπΙα, κρατιέται εντc'>ς του αριστερού πή

χεως τοu χεριού και το ράμφος του στηρί

ζεται επάνω στο δεξί χέρι. Επειδή αυτές οι 

μορφές είναι πολύ αιφωτηριασμένες δεν 

είναι καθαρό εάν αυτές ήσαν ακουμπισμέ
νες ή όχι. Αλλά το 5123 έχει μια κεφαλή 
του ίδιου τύπου καθώς εΙ<είνη που προη

γείται και έχει την aτρακτοειδή μορφή, 

φυλακτδ επί του στήθους. Συγκρίνετε το 

ιστάμενο "Temple boy" 5053 και το τεμά
χιο 5208 (Χύτροι). 

στ)5125. Η ίδια θέση καθώς το (α). Το 
δεξί χέρι κρατεί κάποιο ακαθδριστο αντι
κείμενο, ίσως δέσμη σταφυλιών μπροστά 

απδ το κορμί. 

ζ)5126-5127. Μικρά αγαλμάτια της 

μάλλον λεπτομερούς μαστοριάς. ·!δια θέ

ση όπως το (α). 

5128. Κεφαλή ίδιου τύπου αλλά φορού
σα ί:να επίπΕδο σκούφο · με διακριτικό · 
σκούφο σ' όλη του την περιφί:ρεια Ηρα

κλής; 

η)5129--5135. Κεφαλή ίδιου τίπτου, 
αλλά φορούσα ένα επίπεδο σκούφο με δΙ
ακριτικό γύρο σ' όλη του την περtφέρεtΟ' 

Ηρακλής; 

5186. Επίπεδο στα νώτα αγαλμάτιο 
αφροντiστου τi:χνης μετά μιας πρόσφατης 

ελληνιστικού προτύπου. Γυμνc'> εκτός από 

το ιμάηο που πέφτει πίσω στους ώμους. 

τ ο αριστερό χέρι κρατεί ένα αντικείμενο 

το οποίο πιθανώς αντιrrροσωπεύει μια 
βροντrΊ. Το δεξί χέρι αναπαύεται επί ενός 

ροπάλου το οποίο φανεριί.Jνετω ατέχνως. 
· !χνη κόκκινου χρώματος επί του υφά
σματος ραβδώσεων. Κεφαλή ελλείπεΙ. 

5137. ΊΌ ίδιο. Το αντικεiμι::vο στο αρι
στερό χέρι εivαι επίπεδο κα; τετράγωνο. 

5138. Κεφαλή με δi:ρμα λιονταριού 

υπεράνω αυτi]ς σε τρόπο που 01 μεγάλες 

σιαγόνες καλύπτουν τα αυτιά του φορέ
ως. Αφρόνηστη εργασία. 

5139. · Ομοω, μικρότερο, τραχύτερη 

κεφαλή. 

· Αρτεμη ή Αφροδίτη. 

5140. Γυναικεία μορφή σκεπασμένη με 
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ύφασμα σε'υψηλή αναιωύφιση εni καμπtJ
λης επίπεδης ράχεως πλάκας. Αμφότερα 
τα χέρΙα στηρίζουν τα προεξέχοντα στή

θη. Τα i-ιανiκια πξφτουv επi βαριών δι
πλώσεων από τους μαιφσύς καρπούς του 
χεριού. · !χνη T()\J κόκκινου στο βάθος 

(φόντο): επεξεργασμένος λαιμοδέτης. 

ΚεφαλΙi και ηδδΙα ελλείπουν. 

5141. · Αρτεμη; Μω μουχλιασμένη Ελ
ληνΙκή τερρακόττα, μια γυναικεία μορφή 
σε μακρό χη:ώνα, περΙζωaμίΝο κάτω από 

τα στήθη στηρiζιηω σ' ένq δένδρο επi 

της δεξιάς πλευρό ς. Αριστερό χέρι στηρί · 
ζεται επί του ισχίου με ·την ΠQΙ\άμη προς 

τα έξω. η δεξιά· κνήμη διασταυρώνεται 
μπροστά της αριQτεpι1ς. Η κεφαλή ελλεί

πει. 

Επιγραφές (lnscriptions) 

5142. Μεγάλη βάση. ΚΑΡΥΣ ΟΝΑΣΑ· 
ΓΟΡΑ 

5143. Βάση με δυο κοιλώματα: ΚΑΡΥ
ΟΣ ΑΠΟΜ[ΩΝΙ]. 

5144. ΕπΙγραφή; ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΥΙΟΙ 

ΚΑΡΥΟΣ ΑΠΟΛΛ[ΩΝΙ] Σ!Α ίΙΗ ΕΥ]
ΧΗΝ. 

5145 Τετράγωνη βάση με άτεχνη βά

ση σηΊλης κορνίζα. 

ΑΠΠΙΛΛ Υ NOCIEPL Απ( 6 ]λλωνος ιε
ρό[ν 

5146. ΑΓ!!ΙΑΘΗτJΙΙΧΗΙ αγαθή fτύ]χη. 
5147. Ανιίιμαλο τεμάχ10 ασβεστολiθου; 

· Ακρο ενδεδυμένα: Επιγραφη καμπύλων 
επιφαvειι.i.ιν. 

LΓΓΟΡΠΙΑJΟ! ΘIACOC Π:!C AΠOC
KEYHC 
ΕΘΥCΕΝ ΤΟ ΙΕΡΕΟΝ LΔ ΤΟ!ΕΡΕΟΝ. 

COC ΤΩΝ ΗΔΥΛΑΙΩΝ LE Ο ΘJACOC 
ΤΩ Κ!CΑΩ 1111 ΤΟ!ΕΡΟΝ. 
Γορπίωοι Θίασος (έτους} y της απο· 

σκευής έ[θ]υσεν το ιερέον (έτους) δ το ιε

ρέον ο θίασος των Ηδυλαiων (έτους) έ ο 
θίασος τω[ ν Κισαώ[v] το ιερόν. 

Ποικίλα (ανόμικτα}. 

5148. Τεμάχιο κολοσσιαίου αγάλματος 
Αιγυπτιακού τύπου (τεμόχιο αριστερού 
βραχίονος με δυο φυλακτά) κομμένο σε 
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Πρωτογεωμετρικά πινάκια από τάφο 
στη περιοχή "Σγαφτό" στην Κuθρέα. 

μια βάση με τετράγωνα ιωιλώματα~ 

5149-5150. Βάση με δυο τετραγι.υνικά 
κοιλώματα. 

5152. Μεγάλο εφiπηιο (σέλλα) φουσκα
λιασμένου ηφαιστειωδούc; βράχου. 

5153-5154. · Ορος: Σατιρική πωγωνο
φόρος κεφαλή. (cf 5304) Χύτροι. 

5155. Ανώτατο μέρος μηφής πλάκας 
ασβεστολίθου με τρύπα δια μέσου αυτιiς. 
Ανώτατο άκρον διαμορφούμενο σ' ένα 

αέτωμα κτιρίου με δυο ακρωτηριασμένα 

πτηνά επάνω του που αντιμετωπίζουν το 

ένα το άλλο. 'Ιχνη κόκκινου χριiψατος. 

5156. Σφίγγα. Κομμένος κορμός μόνο. 
Torso cf 6163-6164, 6168 Ταμασσός, 
Φράγκιοσα. 

5158. Δεξ1ός βραχίονας στο ήμισυ του 
φυσικού μεγέθους. · Αγαλμα με βραχιόλι 
κρατώvτας πυξίδα. 

5159. Το iδω, ιφατώντας φροuτο. Ελι
κοειδές βραχιόλt. 

5160. Κωνη<ός ομφαλός; 0.03Π1 ύψος. 

5161. Το ίδιο, με μια τρύπα εντός κολο
βής κορυφής. 
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5162. Το ίδιο. Καλουπιασμένο γύρω της 
κορυφής. 

5163. Χάλκινο αγαλμάηο μιας ελάφου. 

5164. Κορνiζα με αυγό και βέλος. Κό
σμημα. 

5165-5166. Μικροί τετράγωνοι λιβα
νωτοί βωμοί. 

5167. · Ατεχνη κεφαλή κομμένη από τε
μάχιο ασβεστολίθου. 

5168. Μικρό πιατάκι φλυντζανιού. 

5169-5173. Αρνιά πρόσφατης Κυπρι
ακής και Ρωμαϊκής τέχνης. 

5176--5177. Stornbus-shells δια οάλ: 
πιγγες. 

Μέση ορειχάλκΙνη εποχή. (Middle 
Bronze Age) 
Σ' αυτή την εποχή που επικρατεi από 

το τέλος του 18ου αιώνος κω σ' όλη τη ! ... _ 

διάρκεια του 17ου ωώvοc; η τέχνη που 
χρησιμοποωύσαν στη διακόσμηση διαφό-
ρων αγγεiων ήταν το κόκκινο σε συνδυα-
σμό με το μαύρο (Jug 88 iJJustated on plate 
Vll). Η προέλευση της είναι Κυπριακή αν Γ . 

και μερηωi συγγραφεiς εωηγούντω πως 

έχει ξένην επίδραση. Δείγματα αητής της 

συλλογής προέρχονται από ης ακόλου-
θες τοnοθΕσiες: Κλαυδιά (χωριό στην 

επαρχ. Λάρνακας) το 1899, Χύτροι και 
· Αρπερα (κοντά στη Δρομσλαξιά) το 
1914 και από διάφορες τοrτοθεσiες στη 
Χερσόνησο της Καρnασiας. 

Τελευταία ορειχάλκινη εηοχή και αρχική 

εποχή του σιδήρου (Late Bronze Age and 
Early Iron Age). Σης εποχές αυτές εκτός 
.από την άpγιλλο Καt τα μέταλλα χpηΟΙ· ι . 
μοnοωύσαν στην κατασκεl)ή αγαλμάτων 
την ασβεστόπε:ιρα που αφθσvοiJσε, όπως 
και σήμερα φην Βόρεια οροσεφά της Κύ· 
πρου μας. · Ανκαι στην οροσειρά της Κε· 
ρύνειας υπήρχε μεγάλη ποσότητα μαρμά-
ρου φαίνεται ηως δεν χρησιμοrιοtήθηκε 
τούτο προ της εποχής των Πτολεμαίων. 

Me τη χρι\ση της έδωσαν 
στα αyάλματα των Θεών μ1α επiπεδη εμ· 
φάνιση αλλά οι κινήσεις των χεριών κω 
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των ποδιών δεν ήταν εύκολο ν' αποκα
τασταθούν. 
Τα αγάλματα με aσβεστολιθική πέτρα 

που υπάρχουν στο Κυπριακό Μουσείο 
προέρχονται από τρεις κυρίως ανασκα
φές: Το ιερό του Απόλλωνα στη Βώνη 
Ν.Α. της Κυθρέας ανασκάφηκε όπως έχει 
αναφερθεί το 1883 απο τον Ohnefalsch 
Richter. Το ιερό στο Λευκόνόικο στις 
ανασκαφές 1913 από τον John Myres. Το 
ιερό στο · Αρσος, ανατολικά της Αθηαί
νου, που ανασκάφηκε από το Μενέλαο 

Μα~κίδη το 1917. Επιπρόσθετα στα πιο 
πάνω από τη Σουηδική Αποστολή που 
έκαμε ανασκαφές στην Κύπρο το 1928 
στο Κίτιο, στο Βουνί (Αίπεια) και στο 
Μερσίκανι (κοντά στους Σόλους). · Αλλα 
ακόμη βρέθηκαν από τον Δίκαιο σε τρεις 
ιερές τοποθεσίες: Ποταμιά, Λουρουτζίνα 
·και Καζάφανι. Σ την Ποταμιά οι ανασκα-
φές έφεραν σε φως μερικές από τις πιο 

σπουδαίες κεφαλές στο Μουσείο ενώ στο 

ναό του Αρσους που ήταν αφι:ρωμένος. 
στην Γολγία Αφροδίτη γυναικείο άγαλμα 
και κεφαλές μερικές από τις οποίες είναι 
οι πιο καλής ποιότητας που επεξεργά
σθηκαν στην Κύπρο. 

Τα ευρήματα που βρέθηκαν στους Χύ
τους στις πιο πάνω αναφερόμενες εποχές 

επιβεβαιώνουν πως η Πολιτεία των Χύ
τρων κτίσθηκε χιλιάδες χρόνια προ Χρι

στού και πολλά χρόνια ενωρίτερο από 
rον ερχομό των Ελλήνων (Αχαιών) με τον 

::ιρχηγό τους, τον οικιστή της πολιτείας, 

rον Χύτρο (1200 π.Χ.) που έδωσε σ' αυτή 
:ο δικό του όνομα. 

Ο Νέαρχος Κληρίδης στο βιβλίο του 
«Χωριά και Πολιτείες της Κύπρου σeλ. 
123» αναφέρει σχετικά για την πολιτεία 
των Χύτρων τα ακόλουθα: 

«Οι αρχαιολόγοι λέvε πως πρωτοκτi
, σθηκε η πολιτεία αuτι'Ι χιλtάδες χρόνια 
προ Χριστοό και πως οι πρώτοι κάτοικοι 
που την έκτισαν ήταν Θρακοφρύγες, από 
την Μ. Ασiα, ποu έκτισαν και πολλές άλ
λες πολιτείες στην Κόπρο. • Ομως το αρ
χικό όνομα της πολιτείας αυτής δεν το ξέ
ρουμε γιατί εκείνα τα χρόνια δεv είχαν 
μάθει ακόμη οι άνθρωποι να γράφουν 
ώστε να χαράξουν τ' όνομα της πολιτείας 

. των σε πέτρα ή μάρμαρο, και να το βρού-. 
ν ε οι αρχαιολόγοι να το διαβάσουν και να 
ξέρουμε πώς την έλεγαν την πρλιτεία 
τους. 

Γ όνομα της Χύτροι διατηρήθηκε ως 
σήμερα, μ' όλο που η πολιτεία καταστρά
φηκε. Το όνομα Κuθρέα δεν είναι παρά το 
όνομα Χυτρία, Χυτρέα = Κuθρέα και Χυ
τρία = Κυρκά, Τζυρκά». 
Μια άλλη πειστική μαpτuρία πως οι Χύ

τροι κατοικήθηκαν αρκετές χιλιάδες χρό
νια πριν από τη γέννηση του Χριστού εΙ
ναι οι νεολιθικοί συνοικισμοί που ανεσκά
φησαν από τους aρχαιολόγους στην πο

λιτεία των.Κότρων που αριθμοόν ζwή πέ
ραν των τεσσάρων χιλιάδων χρόνων τiρο 
της γέννησης του Χριατοό. 

Ακολουθεί συνέχεια 

Χριστόδοuλος Πέτσας 


