
ΓΑ Λ Λ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν78 —  teyχοσ 1 3 5  Απρίλιος 2021

 Η 
Α Μ Α Θ Ο Ύ Ν Τ Α

Σ Τ Η  Δ Ο Κ Ι Μ Α Σ Ι Α 
Τ Η Σ 

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

01 
Άποψη του ιερού, με τα δύο 
κολοσσιαία λίθινα αγγεία, και, 
σε δεύτερο πλάνο, η 
αναστηλωμένη κρηπίδα του 
ναού, 2014. Φωτ.: A. Cannavò / 
EFA (Φωτογραφικό αρχείο, 
N825-432).



τευχοσ 1 3 5  Απρίλιος 2021 — 79É C O L E  F R A N C A I S E  D Á T H E N E S

Anna Cannavò

Ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα 
Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) 

Έπειτα από αιώνες εγκατάλειψης, ο οικισμός της Αμαθούντας  (αρχές της 1ης 
χιλιετίας π.Χ.) οργανώθηκε γύρω από μια ακρόπολη, με το ιερό της Μεγάλης Θεάς 
στην κορυφή της και το βασιλικό ανάκτορο χτισμένο στα μισά του λόφου. Κυρίαρχη 
γλώσσα φαίνεται πώς ήταν η ετεοκυπριακή, χαρακτηριστική της Αμαθούντας κατά την 
Κλασική περίοδο. Γιατί η γλώσσα αυτή επιβίωσε μόνο στην Αμαθούντα; Είναι άραγε οι 
«ανυπότακτοι» Αμαθούσιοι οι απόγονοι του προελληνικού πληθυσμού του νησιού;
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Η ΑΜΑΘΟΎΝΤΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΣΤΗ ΝΟΤΊΑ ΑΚΤΗ ΤΟΎ ΝΗ-
σιού της Κύπρου, περίπου δέκα χιλιόμετρα ανατολικά της Λε-
μεσού. Η θέση κατοικήθηκε από τις αρχές της 1ης χιλιετίας 
π.Χ. έως τα τέλη της Ύστερης Αρχαιότητας (περ. τέλη του 7ου 
αι. μ.Χ.). Κατά την περίοδο που —σύμφωνα με την κρατούσα 
ορολογία  της αρχαιολογίας της ανατολικής Μεσογείου— ονο-
μάζεται Εποχή του Σιδήρου (11ος–4ος αι. π.Χ.), η Αμαθούντα 
αποτελεί έδρα βασιλείου, ενός από τα δέκα περίπου βασίλεια 
που έχουν επιβεβαιωθεί για την εποχή εκείνη στο νησί1.

Η περιοχή σε καμία περίπτωση δεν ήταν ακατοίκητη πριν 
από την 1η χιλιετία π.Χ. Την περίοδο από το 1988 έως το 1992 
πραγματοποιήθηκε πεζή μια επιφανειακή έρευνα, με επικε-
φαλής την Catherine Petit–Aupert και με στόχο να γνωρί-
σουμε καλύτερα την ενδοχώρα της Αμαθούντας, αλλά και να 
διακρίνουμε τις φάσεις κατοίκησής της. Στο πλαίσιο αυτής 
της έρευνας, καλύφθηκε μια έκταση περίπου 27 τ.χλμ., που 
μοιράζεται σήμερα μεταξύ των κοινοτήτων του Αγίου Τύχω-
να, του Αρμενοχωρίου, της Παρεκκλησιάς και του Πύργου. 
Ήρθαν στο φως ίχνη σημαντικής κατοίκησης της περιοχής 
κατά την Προϊστορική περίοδο2 και, συγκεκριμένα, μέσω αυ-
τής της έρευνας εντοπίστηκαν δύο θέσεις που στη συνέχεια 
ανασκάφηκαν και έγιναν διάσημες, καθώς συγκαταλέγονται 
στις αρχαιότερες θέσεις του νησιού. Πρόκειται για τη θέση Πα-
ρεκκλησιά–Σιλλουρόκαμπος, που χρονολογείται στην Προ-
κεραμική Νεολιθική περίοδο (μεταξύ 8400 και 7000 π.Χ.) και  

ανασκάφηκε από το 1992 έως το 2004 από μια γαλλική απο-
στολή με τον τίτλο «Νεολιθικοποίηση», υπό τη διεύθυνση του 
Jean Guilaine3, και για τη θέση Άγιος Τύχωνας–Κλήμονας, 
που ανασκάφηκε την περίοδο 2011–2016 από την ίδια απο-
στολή υπό τη διεύθυνση των François Briois και Jean–Denis 
Vigne και η οποία θεωρείται έτι παλαιότερη (9100–8600 π.Χ.).

Μετά την πυκνή κατοίκηση της Νεολιθικής εποχής, η περι-
οχή υπήρξε πολύ αραιοκατοικημένη κατά τις περιόδους που 
ακολούθησαν: οι κυριότερες από τις εντοπισμένες θέσεις της 
Εποχής του Χαλκού βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της 
ζώνης που διερευνήθηκε. Στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού 
(16ος–12ος αι. π.Χ.), και ιδίως προς τα τέλη της, οι κύριες θέ-
σεις της περιοχής είναι δύο εγκαταστάσεις με διοικητικό χα-
ρακτήρα, η Καλαβασός–Άγιος Δημήτριος και το Μαρώνι–
Βούρνες, οι οποίες βρίσκονται 20 με 25 χλμ. ανατολικά της 
Αμαθούντας. Συμπεραίνουμε, έτσι, ότι για μεγάλο χρονικό 
διάστημα η περιοχή της Αμαθούντας είχε εγκαταλειφθεί και 
οι κάτοικοι είχαν προτιμήσει την κοιλάδα του ποταμού Βα-
σιλικού (όπου βρίσκονται οι δύο προαναφερθείσες θέσεις)4.

Με τη μετάβαση στην Εποχή του Σιδήρου (11ος αι. π.Χ.), 
η περιοχή της Αμαθούντας κατοικείται εκ νέου έπειτα από 
πολλούς αιώνες εγκατάλειψης. Ο νέος οικισμός οργανώνεται 
γύρω από μια ακρόπολη, η οποία δεσπόζει πάνω από τη θά-
λασσα και περιβάλλεται από νεκροπόλεις. Τα πρώτα αρχαιο-
λογικά ίχνη είναι ταφικού χαρακτήρα. Ο τάφος 109 στη δυτική 
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νεκρόπολη, στην περιοχή που είναι γνωστή με το τοπωνύμιο 
Διπλοστράτι, χρονολογείται στις αρχές της Γεωμετρικής περι-
όδου (Κυπρο-γεωμετρική Ί, β΄ μισό του 11ου αι. π.Χ.), και φαί-
νεται να ανήκει σε κάποιο μέλος της τοπικής αριστοκρατίας5. 
Ένας αποθέτης κεραμικής, ο οποίος βρέθηκε στη ζώνη που 
θα καταληφθεί αργότερα από το βασιλικό ανάκτορο, περιλαμ-
βάνει υλικό ταφικού τύπου, που χρονολογείται μεν στην Κυ-
προ-γεωμετρική Ί, αλλά συγκεντρώθηκε και αποτέθηκε στην 
Κυπρο-γεωμετρική ΊΊΊ (9ος–8ος αι. π.Χ.)6. Τέλος, ένας τάφος 
στην κορυφή της ακρόπολης, ο οποίος —κάποιους αιώνες αρ-
γότερα, κατά την Αρχαϊκή εποχή— θα αποτελέσει αντικείμενο 
λατρείας εντός του ιερού της Μεγάλης Θεάς, θα μπορούσε να 
ανήκει στην ίδια περίοδο. Μπορούμε ακόμη να υποθέσουμε 
ότι η κεραμική του αποθέτη του ανακτόρου προέρχεται από 
αυτόν τον τάφο, για τον οποίο μάλιστα έχει διατυπωθεί μια γο-
ητευτική υπόθεση:  ότι ανήκε στη θεοποιημένη ηρωίδα Αρι-
άδνη–Αφροδίτη που αναφέρεται σε τοπικό ιστορικό κείμενο 
το οποίο μας παραδίδει ο Πλούταρχος7.

Εφόσον υπάρχουν νεκροί, είναι προφανές ότι υπήρχαν και 
ζωντανοί, παρόλο που δεν έχουμε κανένα ίχνος τους από εκεί-
νες τις μακρινές εποχές. Μόνο από τα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. 
(Κυπρο-γεωμετρική III) μπορούμε να τεκμηριώσουμε την 
ύπαρξη μιας σημαντικής διοικητικής και οικονομικής δομής, 
που βρίσκεται στο μέσον της κλιτύος της ακρόπολης, και η 
οποία έχει ταυτιστεί με το βασιλικό ανάκτορο. Από τον 8ο αι-
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ώνα, μάλιστα, το ιερό της ακρόπολης αρχίζει να συγκεντρώνει 
προσκυνητές και η πόλη αναπτύσσεται σταδιακά γύρω από 
τους δύο αυτούς πόλους.

Οι εργασίες της γαλλικής αρχαιολογικής αποστολής, υπό 
την αιγίδα της Γαλλικής Σχολής Αθηνών και του γαλλι-
κού Ύπουργείου Εξωτερικών (Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères), αφορούν —από το 1975 και μετά— ολό-
κληρη την αρχαία πόλη και τη γύρω περιοχή της8. Οι εργασίες 
αυτές πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων της Κύπρου, το οποίο έχει επίσης ανασκάψει 
πολλά μνημεία στην Αμαθούντα (στο πλαίσιο συστηματικών 
αλλά και σωστικών ανασκαφών) και το οποίο είναι υπεύθυνο 
για την προστασία και την ανάδειξη του χώρου. Τα αποτελέ-
σματα που περιγράφουμε είναι επομένως ο καρπός συλλογι-
κής προσπάθειας και συνεργασίας, στην οποία έχουν συμβάλει 
πολλές γενιές αρχαιολόγων και ιστορικών από διάφορες χώρες 
(Γαλλία, Κύπρος, Βέλγιο, Ελβετία, Καναδάς κ.ά.).

Η ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΘΌΎΝΤΑΣ
Το αστικό κέντρο είναι δομημένο γύρω από μια ακρόπολη —
σε υψόμετρο περίπου 90 μ. από το επίπεδο της θάλασσας— το 
«Κάστρος» κατά την τοπωνυμία της περιοχής. Οι πλαγιές εί-
ναι απόκρημνες στα βόρεια, τα δυτικά και τα ανατολικά, επο-
μένως η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τα νότια. Στην κορυ-
φή της ακρόπολης βρίσκεται το ιερό της Μεγάλης Θεάς (η 
οποία ταυτίζεται με την Αφροδίτη), ενώ στη μέση της κλιτύ-
ος είναι χτισμένο το βασιλικό ανάκτορο. Ο τομέας της Κάτω 
Πόλης («Παλιά Λεμεσός»), στα ανατολικά της ακρόπολης, 
είναι χτισμένος με ελαφρά ανηφορική κλίση προς τα βόρεια. 
Έχει ερευνηθεί μόνο το νότιο τμήμα του: αποκαλύφθηκε μια 
αγορά, που ήταν σε χρήση από την Ελληνιστική περίοδο, και 
μια μεγάλη συνοικία με κατοικίες από την Αυτοκρατορική 
εποχή και την Ύστερη Αρχαιότητα. Πιο έξω από τη σημερινή 
ακτογραμμή έχει εντοπιστεί μια λιμενική κατασκευή που εί-
ναι τώρα βυθισμένη. Οι νεκροπόλεις εκτείνονται, στα ανατο-
λικά, στις νότιες κλιτύς του λόφου «Βίκλες», στα δυτικά, στις 
νότιες κλιτύς του λόφου «Άνεμος», αλλά και πολύ πιο πέρα, 
προς την πόλη της Λεμεσού. Οι γνώσεις μας είναι πολύ πιο 
ασαφείς όσον αφορά την έκταση της βόρειας νεκρόπολης, 
που δεν έχει ανασκαφεί.

Για την περιγραφή της πόλης9 πρέπει να ξεκινήσουμε από 
ψηλά, από την ακρόπολη, και να κατηφορίσουμε στην Κάτω 
Πόλη και το λιμάνι, αφού περάσουμε από το τείχος. Μπορού-
με έτσι να παρακολουθήσουμε τις φάσεις κατοίκησης της θέ-
σης, από την αρχαιότερη έως την πιο πρόσφατη, δεδομένου 
ότι τα πρώτα ίχνη έχουν εντοπιστεί, όπως είδαμε, στην ακρό-
πολη, και πιο συγκεκριμένα στο επίπεδο του ανακτόρου. 

Στο βόρειο τμήμα του ανεσκαμμένου τομέα βρέθηκε εξάλ-
λου, όπως προαναφέρθηκε, ο αποθέτης κεραμικής ταφικής 
προέλευσης, που χρονολογείται στον 11ο αιώνα π.Χ. Η πρώτη 
φάση κατασκευής του ίδιου του κτίσματος, από το οποίο μόνο 
ένα μικρό τμήμα έχει έρθει στο φως μέχρι σήμερα, ανάγεται 
γύρω στα τέλη του 9ου και τις αρχές του 8ου αιώνα π.Χ.10. 
Είναι γνωστές πολλές επεμβάσεις στη διαρρύθμιση του ανα-
κτόρου: η σημαντικότερη τοποθετείται μετά τις αρχές του 5ου 
αιώνα π.Χ., δηλαδή μετά την πολιορκία του Ονήσιλου. Ο Ηρό-
δοτος μας αφηγείται την ιστορία11: η Αμαθούντα αρνείται να 
συνταχθεί με τα υπόλοιπα κυπριακά βασίλεια στην εξέγερση 
εναντίον των Περσών και για τον λόγο αυτό πολιορκείται από 
τον βασιλιά της Σαλαμίνας Ονήσιλο, που ήταν επικεφαλής της 
εξέγερσης. Ο Ονήσιλος τελικά φονεύεται και αποκεφαλίζεται 
από τους Αμαθούσιους, οι οποίοι μάλιστα κρεμάνε το κεφάλι 
του στο τείχος της πόλης. Όμως, υπακούοντας σε έναν χρη-
σμό, θα του αποδώσουν στη συνέχεια τιμές ήρωα12. Με την 
πολιορκία του Ονήσιλου συνδέονται πολλές καταστροφές και 
ανακατατάξεις που έγιναν εκείνη την εποχή, τόσο στο ανάκτο-
ρο όσο και μέσα στο ιερό.

Το ανάκτορο χαρακτηρίζεται από πλούσιο και εκλεπτυσμέ-
νο υλικό: γλυπτά από πέτρα και από πηλό, χρυσά κοσμήμα-
τα, θυμιατήρια, λεπτή κεραμική εισηγμένη από την Ελλάδα 
και πολλοί αμφορείς — βρισκόμαστε προφανώς σε έναν χώρο 
αποθήκευσης, όπως φαίνεται από τους πίθους που βρέθη-
καν κατά χώραν σε διάφορα δωμάτια του ανακτόρου. Οι ανα-
σκαφές του ανακτόρου ξεκίνησαν το 1975 και συνεχίστηκαν, 
με αρκετές διακοπές, μέχρι το 2014, οι πιο πρόσφατες υπό τη 
διεύθυνση των Thierry Petit, Isabelle Tassignon, Béatrice 
Blandin και Aurélie Carbillet.

Το ανάκτορο βρίσκεται σε στρατηγική θέση στη μέση της 
κλιτύος της ακρόπολης και η τοπογραφική του σχέση με το 
ιερό της κορυφής είναι προφανής. Το ιερό αυτό13 είναι πόλος 
έλξης τουλάχιστον από τον 8ο αιώνα π.Χ.: έχει ποικίλες λα-
τρευτικές εγκαταστάσεις, αλλά όχι μνημειακή αρχιτεκτονική, 
όπως συμβαίνει σε όλα τα κυπριακά ιερά της Εποχής του Σι-
δήρου. Εκτός από τον λεγόμενο τάφο της Αριάδνης–Αφρο-
δίτης που αναφέραμε παραπάνω, η λατρεία του οποίου ξεκι-
νά από την Αρχαϊκή περίοδο (8ος–6ος αι. π.Χ.), ήρθε επίσης 
στο φως ένας χώρος θυσιών στα νότια, καθώς και άλλοι ανα-
θηματικοί αποθέτες. Το μνημειακότερο στοιχείο του ιερού 
είναι αναμφίβολα τα δύο κολοσσιαία λίθινα αγγεία: το ένα, 
που ήταν ακέραιο και ορατό στην επιφάνεια του εδάφους ανά 
τους αιώνες, πήρε τον δρόμο για το Λούβρο το 1865 —στον 
αρχαιολογικό χώρο υπάρχει σήμερα ένα ακριβές αντίγραφό 
του— ενώ το δεύτερο, που σωζόταν σε θραύσματα, αποκαλύ-
φθηκε κατά τη διάρκεια των ανασκαφών που έγιναν από το 
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Αναθηματική επιγραφή  
του βασιλιά Ανδροκλή στη θεά 
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1976 μέχρι το 1996 υπό τη διεύθυνση του Antoine Hermary.
Το ιερό γνώρισε μια φάση αναδιοργάνωσης κατά την Ελλη-

νιστική περίοδο, με την κατασκευή μιας δωρικής στοάς, κυρί-
ως όμως κατά την Αυτοκρατορική περίοδο, οπότε και οικοδο-
μήθηκε (στα τέλη του 1ου αι. μ.Χ.) ένας ναός από ασβεστόλιθο 
με κιονόκρανα του λεγόμενου «ναβαταϊκού» ρυθμού14. Στην 
Ύστερη Αρχαιότητα (στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ.) ο ναός διαλύ-
θηκε και στη θέση του χτίστηκε μια μικρή βασιλική που χρη-
σιμοποίησε εν μέρει τους δόμους του αρχαίου ναού. Στο πολύ-
χρωμο δάπεδο της βασιλικής που έχει κατασκευαστεί με την 
τεχνική οpus sectile βρέθηκαν μαρμάρινες πλάκες με επιπε-
δόγλυφη διακόσμηση, οι οποίες κοσμούσαν άλλοτε τον ναό. 
Αρκετά προσκτίσματα και μια μεγάλη ανοιχτή αυλή (αίθριο) 
συμπληρώνουν το συγκρότημα. Κατά την Ύστερη Αρχαιό-
τητα κατασκευάστηκαν στην πόλη αρκετές ακόμη βασιλικές, 
μεταξύ των οποίων και η βασιλική που είναι αφιερωμένη στον 
Άγιο Τύχωνα, δεύτερο επίσκοπο Αμαθούντος15.

Καθ’ όλη την προχριστιανική ιστορία του, το ιερό της ακρό-
πολης είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη Θεά της Αμαθούντας, η 
οποία ταυτίστηκε με την Αφροδίτη το αργότερο στα τέλη της 
Κλασικής περιόδου. Απεικονίζεται σε διάφορες μορφές. Στην 
Αρχαϊκή περίοδο υιοθετεί ενίοτε τα χαρακτηριστικά της αιγυ-
πτιακής θεάς Αθώρ, ιδίως στις λεγόμενες «αθωρικές» στή-
λες: μας είναι γνωστά πολλά παραδείγματα, τα οποία προέρ-
χονται και από το ανάκτορο και από το ιερό16. Παριστάνεται 
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Φωτ.: Ph. Collet / EFA 
(Φωτογραφικό αρχείο, 
Y.1119).

08 
Πολύχρωμο αθωρικό 
κιονόκρανο από 
ασβεστόλιθο, αρχές 5ου αι. 
π.Χ., Λεμεσός, AM 805. 
Φωτ.: Ph. Collet / EFA 
(Φωτογραφικό αρχείο, 
Y.1787). 

09 
Ειδώλιο της Ίσιδας από 
πηλό, Ελληνιστική περίοδος 
(2ος–1ος αι. π.Χ.), Λεμεσός, 
AM 894. Φωτ.: Ph. Collet / 
EFA (Φωτογραφικό αρχείο, 
Y999). 



τευχοσ 1 3 5  Απρίλιος 2021 — 85É C O L E  F R A N C A I S E  D Á T H E N E S

επίσης ως Αστάρτη, θεότητα με καταγωγή από την Ανατολική 
Μεσόγειο, κυρίως με τη μορφή μικρών ειδωλίων από πηλό. 
Στα τέλη της Κλασικής περιόδου, ο τελευταίος βασιλιάς της 
Αμαθούντας, Ανδροκλής, προσφέρει αφιερώματα στη θεά 
αποκαλώντας την Αφροδίτη ή Κυπρία θεά. Οι αφιερωματικές 
επιγραφές είναι γραμμένες σε ελληνικό αλφάβητο, αλλά και 
στο κυπριακό συλλαβάριο και στην ετεοκυπριακή, μια τοπι-
κή γλώσσα που μαρτυρείται κυρίως στην Αμαθούντα και δεν 
έχει μέχρι σήμερα αποκρυπτογραφηθεί17.

Αν μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το ανάκτορο και 
το ιερό είναι οι πόλοι γύρω από τους οποίους ήταν διαρθρω-
μένος ο χώρος της ακρόπολης, δεν γνωρίζουμε ωστόσο πού 
βρίσκονταν οι κατοικημένες συνοικίες κατά την Εποχή του 
Σιδήρου. Ο τομέας της Κάτω Πόλης, στον οποίο θα μπορού-
σαμε υποθετικά να τις τοποθετήσουμε, μέχρι στιγμής δεν έχει 
δώσει κανένα εύρημα παλαιότερο της Ελληνιστικής περιόδου. 
Ο χώρος της αγοράς, ειδικότερα, άρχισε να χρησιμοποιείται 
και να αποκτά μνημειακότητα μόλις από την Ελληνιστική επο-
χή, και ακόμη περισσότερο από την Αυτοκρατορική εποχή18. 
Έστω και αν δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ο χώρος ήταν 
σε χρήση και σε παλαιότερες εποχές (ως χώρος εμπορικών 
συναλλαγών και, ενδεχομένως, συναθροίσεων), αυτή η ενδε-
χόμενη προ-ελληνιστική χρήση του δεν έχει αφήσει κανένα 
ίχνος. Από την αγορά της Αμαθούντας προέρχονται αρκετές 
γλυπτές αναπαραστάσεις του αιγυπτιακού θεού Μπες ή Βησά 

—συμπεριλαμβανομένου ενός κολοσσιαίου αγάλματος που 
βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη— οι οποίες υποδηλώνουν 
την ύπαρξη σε κοντινή απόσταση κάποιου ιερού αφιερωμένου 
σε αυτήν τη θεότητα με τα αγριωπά χαρακτηριστικά που ήταν 
συνδεδεμένη με τη βασιλική εξουσία19.

Κατά την Ελληνιστική εποχή, όταν πια το βασίλειο της Αμα-
θούντας δεν υπήρχε και η πόλη αποτελούσε ένα κέντρο δευτε-
ρεύουσας σημασίας για το νησί, η αγορά απέκτησε μνημειακό-
τητα και κοσμήθηκε με στοές, λουτρά, κρήνες, ενώ συνέχισε 
να τροποποιείται και να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια 
της Αυτοκρατορικής εποχής και της Ύστερης Αρχαιότητας. 
Οι ανασκαφές της αγοράς που πραγματοποιήθηκαν από το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου υπό τη διεύθυνση του Μι-
χάλη Λουλλούπη, μεταξύ 1977 και 1991, αποκάλυψαν ένα μνη-
μειακό συγκρότημα σχετικά περιορισμένο σε έκταση σε σύ-
γκριση με άλλα κυπριακά παραδείγματα, στο Κούριο ή στη 
Νέα Πάφο, αλλά αρκετά πυκνό και διαρθρωμένο. Στα νοτιο-
δυτικά της αγοράς ανασκάφηκε —και πάλι από το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων της Κύπρου, αυτή τη φορά υπό τη διεύθυνση του 
Παύλου Φλουρέντζου— μεταξύ 1991 και 2006, ένα ευρύτατο 
σύμπλεγμα κατοικιών των αυτοκρατορικών χρόνων και της 
Ύστερης Αρχαιότητας, στο οποίο βρέθηκαν και κάποια στοι-
χεία από την Ελληνιστική περίοδο, αλλά σε δεύτερη χρήση20.

Στα νότια του τομέα της αγοράς και της Κάτω Πόλης, μια 
ζώνη χαμηλότερης στάθμης, που χωρίζεται από την ακτή με 

08 09
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10 
Αεροφωτογραφία  
της Κάτω Πόλης  
της Αμαθούντας, 
2017.  
Φωτ.: L. Thély / EFA.
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την τεχνητή ανύψωση του σύγχρονου παραλιακού δρόμου, 
ονομάζεται συμβατικά «εσωτερικό λιμάνι»: υποθέτουμε ότι 
το λιμάνι της πόλης την Εποχή του Σιδήρου, από το οποίο δεν 
έχει βρεθεί κανένα μνημειακό ίχνος, θα πρέπει να βρισκόταν 
σε αυτόν τον τομέα. Μια γεωμορφολογική έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε το 2014–2015 από τον Antoine Chabrol έδειξε 
ότι στην πραγματικότητα η λεκάνη αυτή ήταν παράλια, ανοι-
χτή προς τη θάλασσα, και θα πρέπει να καλύφθηκε με άμμο, 
μετά (ή παράλληλα με) την κατασκευή του εξωτερικού λιμα-
νιού, προς τα τέλη της Κλασικής εποχής. Η γεωφυσική δια-
σκόπηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια περίοδο από τον 
Christophe Benech έφερε στο φως κατασκευές, οι οποίες στη 
συνέχεια αποτέλεσαν αντικείμενο ανασκαφών από το 2014 μέ-
χρι το 2018 υπό τη διεύθυνση του Ludovic Thély. Χρονολο-
γούνται στην Αυτοκρατορική περίοδο και στην Ύστερη Αρ-
χαιότητα, όταν αυτός ο χώρος, που τότε βρισκόταν ακόμη έξω 
από το νερό, αποτελούσε το σημείο επικοινωνίας της πόλης 
με τη θάλασσα21.

Η λεκάνη του «εσωτερικού λιμανιού» ασφαλώς δεν είχε κα-
τασκευαστεί την Εποχή του Σιδήρου: περισσότερο από κανο-
νικό λιμάνι, ήταν τότε κυρίως ένα αγκυροβόλι, χωρίς μόνιμες 
εγκαταστάσεις. Αυτού του είδους η διαμόρφωση πιθανολογεί-
ται και για άλλες παράκτιες πόλεις του νησιού την εποχή εκεί-
νη, συγκεκριμένα για το Κίτιο (τη σημερινή Λάρνακα), αλλά 
και για τη Σαλαμίνα. Το λιμάνι χτίζεται μόλις στην αρχή της 
Ελληνιστικής περιόδου: σήμερα είναι καταποντισμένο, αλλά 
ορατό ανάλογα με τη μέρα, τον άνεμο και τα ρεύματα που έρ-
χονται από τους λόφους της ακρόπολης ή από τις Βίκλες. Η 
γαλλική αποστολή πραγματοποίησε ενάλιες ανασκαφές υπό 
τη διεύθυνση του Jean–Yves Empereur από το 1984 έως το 
198622. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι το λιμάνι είχε χτιστεί στα 
τέλη του 4ου αιώνα π.Χ., στο πλαίσιο των συγκρούσεων με-
ταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον έλεγχο 
του νησιού. Η Αμαθούντα ήταν μια στρατηγική ναυτική βάση 
για τους Αντιγονίδες, που ήλεγχαν το νησί για ένα σύντομο δι-
άστημα από το 306 ώς το 295 π.Χ., οπότε και πέρασε οριστικά 
στην κυριαρχία των Λαγιδών23. Ήδη την εποχή του βασιλεί-
ου, η Αμαθούντα ήταν μια σημαντική ναυτική δύναμη, όπως 
αναφέρουν αρχαίοι συγγραφείς (π.χ. Αρριανός, Αλεξάνδρου 
ανάβασις ΊΊ, 22.2), δεν γνωρίζουμε όμως πού στεγάζονταν τα 
πολεμικά πλοία των βασιλιάδων της Κλασικής εποχής.

Από την Αρχαϊκή εποχή και μετά, η πόλη περιβαλλόταν —
τουλάχιστον εν μέρει— από τείχος. Η γαλλική αποστολή, υπό 
τη διεύθυνση του Pierre Aupert, ερεύνησε διάφορα τμήματα 
του τείχους: τη νοτιοδυτική πύλη με μια πλευρά του τείχους 
ακόμα ορατή στον αιγιαλό, το βόρειο τείχος, στο οποίο εφά-
πτεται μια συνοικία της Αυτοκρατορικής περιόδου και ένα 
ιερό της Αφροδίτης: σε αυτόν τον τομέα βρέθηκαν, μεταξύ άλ-
λων, μια πολύ όμορφη μαρμάρινη κεφαλή της Αφροδίτης, και 
μια ενεπίγραφη χάλκινη πρόχους της Αυτοκρατορικής περι-
όδου που είναι αφιερωμένη στον Άδωνη24. Ο Pierre Aupert, 
χωρίς να διενεργήσει εκτεταμένες ανασκαφές, αποτύπωσε 
τα στοιχεία που ήταν ήδη ορατά στην επιφάνεια και μελέτησε 
τον ανατολικό τομέα του τείχους, ο οποίος είναι λιγότερο γνω-
στός. Τέλος, ερευνήθηκε επίσης  το μεσαίο τείχος της ακρό-
πολης, ένα εγκάρσιο τείχος ενισχυμένο με έξι πύργους, που 
είχε κατασκευαστεί στην Ύστερη Αρχαιότητα (6ος αι. μ.Χ.)

και παρέμενε ορατό και πριν από τις ανασκαφές. Σε κοντινή 
απόσταση βρέθηκε ένας σημαντικός αποθέτης αγαλματιδί-
ων από πηλό της Ελληνιστικής περιόδου, τα οποία αναπαρι-
στούν ένα άλλο πρόσωπο της Μεγάλης Θεάς της ακρόπολης, 
αυτό της Ίσιδας25.

Ορισμένα τμήματα του τείχους χρονολογούνται ήδη από την 
Αρχαϊκή περίοδο∙ επεμβάσεις στην οχύρωση έγιναν στη συνέ-
χεια τόσο στην Κλασική εποχή όσο και στις αρχές της Ελληνι-
στικής εποχής. Με τις νέες πολιτικές συνθήκες που επικράτη-
σαν με την κυριαρχία των Λαγιδών, το τείχος έπαψε να είναι 
χρήσιμο και συνεπώς σταμάτησε και η συντήρησή του. Απο-
καταστάθηκε εν μέρει, κάπως βιαστικά, στα τέλη της Ύστερης 
Αρχαιότητας, για να αντιμετωπιστούν οι αραβικές επιδρομές 
στα μέσα του 7ου αιώνα μ.Χ., σε μια έσχατη προσπάθεια να 
προστατευτεί η πόλη και οι κάτοικοί της26.

ΑΜΑΘΌΎΣΙΌΙ, 
ΌΙ ΑΝΎΠΌΤΑΚΤΌΙ ΚΎΠΡΙΌΙ;
Ποιοι ήταν, λοιπόν, οι κάτοικοι της πόλης της Αμαθούντας; 
Πρέπει να ξεκινήσουμε από τις —σπάνιες— ελληνικές πηγές 
για να μιλήσουμε για τους Ετεοκυπρίους, τους Αμαθουσίους 
και το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τη γλώσσα 
τους.

Ο Ψευδο-Σκύλαξ, συγγραφέας ενός Περίπλου της Μεσο-
γείου που χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., αναφέρει ότι οι 
Αμαθούσιοι θα πρέπει να ήταν αυτόχθονες, διακρίνοντάς τους 
έτσι τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Φοίνικες (και 
από τους βαρβάρους της ενδοχώρας)27. Ο Θεόπομπος τους 
συνδέει με τον τοπικό ήρωα Κινύρα, ήδη γνωστό από τον Όμη-
ρο, τον οποίο παρουσιάζει ως βασιλιά της Κύπρου: πρόκειται 
προφανώς για θεοποιημένη ηρωική μορφή ανατολικής προ-
έλευσης28. Ωστόσο, ο υλικός πολιτισμός δεν μας επιτρέπει να 
πούμε ότι οι Αμαθούσιοι διέφεραν από τους άλλους Κυπρίους: 
η κεραμική, η αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα, οι λατρείες, όλα 
φέρνουν την Αμαθούντα κοντά στις άλλες σύγχρονές της κυ-
πριακές πόλεις. Ύπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα: η γλώσσα.

Οι κυπριακές επιγραφές της Εποχής του Σιδήρου είναι 
κατά κύριο λόγο στα ελληνικά (ένας αριθμός κειμένων είναι 
στα φοινικικά), γραμμένες με το τοπικό συλλαβάριο. Ένα πο-
σοστό, μη αμελητέο, των γνωστών επιγραφών δεν είναι ερ-
μηνεύσιμο με βάση την ελληνική γλώσσα, κυρίως επειδή το 
κείμενο είναι σύντομο ή δύσκολο και το νόημά του μας δια-
φεύγει. Ωστόσο, ένας μικρός αριθμός αυτών των επιγραφικών 
τεκμηρίων είναι, καταφανώς, γραμμένος σε μια γλώσσα που 
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δεν είναι η ελληνική. Μεταξύ αυτών των μη ελληνικών κειμέ-
νων, κάποια είναι γραμμένα σε μια γλώσσα που έχει αναγνωρί-
σιμα γραμματικά χαρακτηριστικά και την οποία ονομάζουμε 
συμβατικά «ετεοκυπριακή». Αυτή η νεότερη ονομασία αντι-
γράφει το ομηρικό «ετεοκρητικός» και σημαίνει «αληθινός 
Κύπριος». Το όνομα μεταφέρει λοιπόν μια υπόθεση: ότι δη-
λαδή αυτή η γλώσσα είναι άμεση απόγονος της γλώσσας που 
μιλούσαν στο νησί πριν από την άφιξη των Ελλήνων (στα τέλη 
της Εποχής του Χαλκού, γύρω στον 12ο αι. π.Χ.). Μολονότι δι-
αθέτουμε στοιχεία για να την προσδιορίσουμε, η γλώσσα αυτή 
δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί: μπορούμε να διαβάσου-
με τα κείμενα, τα οποία είναι γραμμένα με το ίδιο συλλαβάριο 

που χρησιμοποιείται για τα ελληνικά (γνωρίζουμε επομένως 
τη φωνητική αξία των σημείων), αλλά δεν μπορούμε να κατα-
λάβουμε το νόημα των όσων διαβάζουμε29.

Η πλειονότητα των ετεοκυπριακών επιγραφών που μας εί-
ναι γνωστές προέρχονται από την Αμαθούντα και μεγάλος 
αριθμός τους χρονολογείται στα τέλη της Κλασικής περιόδου. 
Εντούτοις, η σχέση αυτή δεν είναι αποκλειστική: ορισμένες 
ετεοκυπριακές επιγραφές έχουν βρεθεί σε άλλες περιοχές του 
νησιού ή ακόμη και εκτός του νησιού. Ειδικότερα, οι αρχαιό-
τερες επιγραφές προέρχονται από την Αμαθούντα αλλά και 
από θέσεις στα νοτιοδυτικά της Κύπρου, κυρίως από το Κού-
ριο και την Πάφο. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
την Εποχή του Σιδήρου, η ετεοκυπριακή ήταν μια μειονοτική 
γλώσσα της Κύπρου, την οποία μιλούσαν και έγραφαν στο νο-
τιοδυτικό τμήμα του νησιού30.

Η ειδική σχέση ανάμεσα στην πόλη της Αμαθούντας και 
στην ετεοκυπριακή γλώσσα έγκειται στην αριθμητική υπερο-
χή των ετεοκυπριακών επιγραφών στον κατάλογο των επιγρα-
φών της πόλης. Σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτουμε, η 
κυρίαρχη γλώσσα στην Αμαθούντα φαίνεται πώς ήταν η ετε-
οκυπριακή, και όχι η ελληνική, ενώ στις άλλες κυπριακές θέ-
σεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί η χρήση της ετεοκυπριακής 
(Κούριο, Πάφος), η γλώσσα αυτή είναι ξεκάθαρα μειονοτική 
στις μαρτυρίες. Ύπογραμμίζουμε άλλωστε ότι στις δίγλωσ-
σες ελληνο-ετεοκυπριακές επιγραφές της Αμαθούντας (τρεις 

11 
Δάπεδο της βασιλικής της 
ακρόπολης, κατασκευασμένο 
με την τεχνική opus sectile. 
Φωτ.: Ph. Collet / EFA 
(Φωτογραφικό αρχείο, 
Y.1440).
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επίσημες επιγραφές του 4ου αι. π.Χ.), η ελληνική γλώσσα δεν 
γράφεται ποτέ με το τοπικό συλλαβάριο, αλλά πάντα με το αλ-
φάβητο, γεγονός που την καθιστά ευθύς εξαρχής μια γλώσσα 
«ξένη» στην τοπική παράδοση.

Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός των ετεοκυπριακών 
επιγραφών της Αμαθούντας χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ. 
Το πλήρες σύνταγμα δεν είναι μεγάλο31, δημιουργείται όμως 
η εντύπωση πως την εποχή εκείνη είχε γίνει μια ιδεολογικο-
πολιτική επένδυση στη συγκεκριμένη γλώσσα. Ενδεχομένως 
η γλώσσα αυτή είχε προταχθεί επειδή θεωρείτο σημαίνον και 
διακριτό χαρακτηριστικό της Αμαθούντας. Η χρήση της σε 
ορισμένα νομίσματα και στις επίσημες επιγραφές, κυρίως τις 
βασιλικές, την καθιστά τη γλώσσα που υιοθετήθηκε από την 
εξουσία.

Μπορούμε συνεπώς να προτείνουμε την ακόλουθη διαδρο-
μή: η ετεοκυπριακή, διαδεδομένη στα νοτιοδυτικά του νησιού, 
αναμφίβολα μειονοτική κατά την Αρχαϊκή περίοδο σε όλες τις 
υπόλοιπες περιοχές εκτός από την Αμαθούντα, εξελίσσεται σε 
γλώσσα χαρακτηριστική της Αμαθούντας κατά την Κλασική 
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σχεδόν αποκλειστικά από τα νομίσματα32, έχουν όλοι ελληνι-

κά ονόματα (πλην του Απίπαλου [Απίπαλος] που βασίλευσε 
τα έτη 370–360 π.Χ. και είχε φοινικικό όνομα)33: δεν ξέρουμε 
επομένως ποιος πραγματικά μιλούσε τα ετεοκυπριακά και για-
τί η γλώσσα αυτή επιβίωσε μόνο στην Αμαθούντα. Η σύνδε-
σή της με το προελληνικό παρελθόν του νησιού, παρόλο που 
είναι πιθανή, παραμένει υποθετική και αμφισβητείται έντο-
να από ορισμένους ερευνητές, οι οποίοι φτάνουν στο σημείο 
να αρνούνται τα ιστορικά, αρχαιολογικά και γλωσσολογικά 
δεδομένα που αποδεικνύουν την ύπαρξη της ετεοκυπριακής 
γλώσσας34.

Είναι λοιπόν οι Αμαθούσιοι οι ανυπότακτοι Κύπριοι — για 
να θυμηθούμε τους αγαπημένους μας ανυπότακτους Γαλά-
τες35; Αυτοί οι αυτόχθονες που μιλάνε ετεοκυπριακά είναι 
άραγε οι απόγονοι του προελληνικού πληθυσμού του νησιού; 
Η αρχαιολογία αδυνατεί να αποδείξει κάτι τέτοιο. Η συμβολή 
των εργασιών της γαλλικής αποστολής, των συναδέλφων από 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κύπρου και των πολλών συνερ-
γατών τους, φοιτητών και ερευνητών, έγκειται στη σύνθεση 
μιας συνολικής εικόνας, κατά το δυνατόν ακριβέστερης και 
πλουσιότερης, όπου οι αποχρώσεις και η πολυπλοκότητα του 
πραγματικού υπερβαίνουν την απλούστευση των εθνοτικών 
και ταυτοτικών προσδιορισμών.
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