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Η Μεσόγειος, το «μεγαλύτερο μουσείο του κό-
σμου», έχει αποδώσει μέχρι σήμερα αρκετά 
από τα δείγματα των αρχαίων πολιτισμών που 

την περιέβαλλαν. Πλήθος ναυάγια και βυθισμένες 
παράκτιες θέσεις μάς τροφοδοτούν με αντικείμενα 
και πληροφορίες από το θαλασσινό μας παρελθόν. 
Πανάρχαιες βυθισμένες πόλεις και ναυάγια πλουτί-
ζουν με αδιατάρακτες εικόνες της αρχαιότητας τις 
γνώσεις μας, συμβάλλοντας σαν «χρονοκάψουλες» 
στην καλύτερη κατανόησή της.
 Δύο συμπλέγματα αρχαίων μπρούντζινων γλυ-
πτών από την περιοχή του ακρωτηρίου Αρτεμίσιο 
της Εύβοιας αποτελούν σήμα κατατεθέν αυτών των 
«καρπών» της θάλασσας. Ήταν Απρίλιος του 1926, 
όταν Σκιαθίτες ψαράδες ανέσυραν τυχαία στα δίχτυα 
τους τον αριστερό βραχίονα από έναν υπερφυσικό 
μπρούντζινο ανδριάντα. Δύο χρόνια αργότερα, τον 
Σεπτέμβριο του 1928, με τη βοήθεια Τρικεριωτών 
σφουγγαράδων κατάφεραν να εντοπίσουν και να 
ανελκύσουν ολόκληρο το άγαλμα, το οποίο αποδίδει 
έναν μεγαλοπρεπή γενειοφόρο θεό. 
 Η περιγραφή του αγάλματος από τον έφορο 
αρχαιοτήτων Ν. Μπέρτο, στον οποίο είχε ανατεθεί 
η έρευνα, είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική και γλαφυ-
ρή: «Πρόκειται περὶ μεγάλου ὑπερφυσικοῦ μεγέθους 

Μνημειακά γλυπτά 
από τη θάλασσα 
του Αρτεμισίου
του Θεοτόκη Θεοδούλου 
καταδυόμενου αρχαιολόγου στην Εφορεία 
Εναλίων Αρχαιοτήτων (Γραφείο Κρήτης)

Εργασίες συντήρησης του Διός ή Ποσειδώνα του Αρτεμισίου
στα εργαστήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
(Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Αθήνα).
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ἀγάλματος ἐκ μπρούντζου, τὸ ὁποῖον παριστάνει ὄρθιον γενειῶντα ἄνδρα μὲ προ-
βεβλημένον τὸ ἀριστερὸν σκέλος, ὑψωμένην τὴν δεξιὰν χεῖρα καὶ προτεταμένην 
πρὸς τὰ πλάγια καὶ ὁριζοντίως τὴν ἀριστερὰν εἰς θέσιν προσβολῆς. Ὁλόκληρον τὸ 
σῶμα ἦτο κεκαλυμμένον μὲ θαλάσσια κογχύλια κατὰ τἤν ἀνέλκυσιν καὶ ἐχρειάσθη 
σύντομος ἐργασία διὰ ν’ ἀπαλλαγῇ αὐτῶν. Τότε ἐφάνη ἡ ὑπέροχος τέχνη αὐτοῦ καὶ 
μάλιστα τῆς κεφαλῆς. Οὐδεμίαν σχεδὸν πραγματικὴν βλάβην ὑπέστη τὸ καλλιτέ-
χνημα κατὰ τὴν ἐπὶ τόσους αἰὼνας ἐντὸς τῆς θαλάσσης ἀφανὴ ζωήν του» (Μπέρτος, 
ΑΔ 10, 1926, 86-87). 
 
Το άγαλμα μεταφέρθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο όπου, αφού καθαρί-
στηκε και συγκολλήθηκαν οι δύο αποκολλημένοι βραχίονες, εκτίθεται μέχρι σήμε-
ρα, προκαλώντας το θαυμασμό των επισκεπτών. Η μεγαλοπρέπεια της ανδρικής 
μορφής που απεικονίζεται δεν άφησε αμφιβολία ότι παριστανόταν κάποιος θεός. 
Στη δημοσίευση του αγάλματος από τον έφορο αρχαιοτήτων Χ. Καρούζο, το 1930, 
η μορφή ταυτίστηκε με τον Ποσειδώνα. Έτσι, το άγαλμα έγινε γνωστό ως «Ποσει-
δών του Αρτεμισίου». Εντούτοις, επικρατέστερη είναι πλέον η άποψη ότι το άγαλμα 
απεικονίζει τον Δία, ο οποίος επισείει τον κεραυνό, παρά τον Ποσειδώνα που κρα-
δαίνει τρίαινα, καθώς η τρίαινα θα έκρυβε το πρόσωπο του θεού.
 Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα πρωτότυπα χάλκινα έργα της Κλασικής πε-
ριόδου τα οποία σώθηκαν και αποτελεί ιδιαίτερο δείγμα των σημαντικών έργων 
που κοσμούσαν ναούς, ιερά και δημόσιους χώρους. Από την πληθώρα τέτοιων 
αγαλμάτων ελάχιστα έχουν φτάσει μέχρι τις μέρες μας, κυρίως από ναυαγισμένα 
πλοία. Το ύψος, η στάση, η κίνηση, τα ένθετα μάτια προσδίδουν επιβλητικότητα 
και διαπεραστικότητα στο βλέμμα του θαλασσινού θεού. Το άγαλμα χρονολογείται 
γύρω στο 460 π.Χ.· η προέλευσή του παραμένει άγνωστη, όπως και ο καλλιτέχνης 
που το δημιούργησε, αν και υπάρχουν απόψεις που το αποδίδουν στον Αργίτη 
γλύπτη Κάλαμι. Πάντως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χημικών αναλύσεων και 
τεχνικών εξετάσεων, φαίνεται ότι ο ανδριάντας χυτεύτηκε στην Αθήνα. 
 Μετά την ανέλκυση του αγάλματος του θεού του Αρτεμισίου, τον Σεπτέμβριο 
του 1928, η Αρχαιολογική Υπηρεσία πραγματοποίησε με τους ίδιους Τρικεριώτες 
δύτες και με πλοίο του πολεμικού ναυτικού, 17ήμερη έρευνα στην περιοχή όπου 
είχε εντοπιστεί ο ανδριάντας. Στη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε το κοίλωμα 
που είχε αφήσει στη λάσπη του βυθού το άγαλμα και ακριβώς δίπλα του βρέθη-
κε ένας μικρός μπρούντζινος ιππέας και το μπροστινό τμήμα του σώματος ενός 
μπρούντζινου αλόγου. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1936, ανελκύστηκε τυχαία στα 
δίκτυα ψαράδων το υπόλοιπο σώμα του αλόγου. Η κεραμική από την περιοχή βοή-
θησε στην ταύτιση και τη χρονολόγηση του ναυαγίου στον 1ο αι. π.Χ. Τα γλυπτά 
μεταφέρθηκαν επίσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου το έργο συντηρή-
θηκε και ανασυγκροτήθηκε, χρόνια αργότερα, το 1971, με τη συμπλήρωση των 
τμημάτων που έλειπαν. Τα μάτια και των δύο μορφών ήταν επίσης από διαφορετι-
κό υλικό για μεγαλύτερη ζωντάνια.
 Το άλογο είναι «κέλης ίππος», δηλαδή άλογο αγώνων. Παρουσιάζεται με τη 
μέγιστη ένταση του καλπασμού του πριν από το τέλος της κούρσας, με φανερή 
ορμή στα μέλη του. Αντίστοιχη είναι και η στάση και η έκφραση του μικρού ανα-

βάτη, με το ιμάτιό του να ανεμίζει και το πρόσωπό του να συσπάται. Το παιδί, 
πιθανότατα δούλος, έχει νεγροειδή χαρακτηριστικά. Η θεματολογία, η ένταση και η 
ρεαλιστική απόδοση των λεπτομερειών εντάσσουν το σύμπλεγμα στην Ελληνιστική 
περίοδο, στα μέσα περίπου του 2ου αι. π.Χ.
 Τα δύο αγάλματα και η χρονολόγηση του ναυαγίου στον 1ο αιώνα π.Χ. θυ-
μίζουν ένα άλλο σημαντικό ναυάγιο της ίδιας περιόδου, αυτό των Αντικυθήρων. 
Όπως συνάγεται από τα ευρήματα των δύο ναυαγίων, μάλλον αποτελούσαν φορ-
τία έργων τέχνης, τα οποία είχαν προορισμό την αγορά τέχνης της Ρώμης και τις 
επαύλεις πλούσιων Ρωμαίων. Ανάμεσα στα έργα που μεταφέρονταν βρίσκονταν 
τα εντυπωσιακά χάλκινα αγάλματα θεών και ανθρώπων, τα οποία ήταν ήδη «αντί-
κες» την εποχή ναυάγησης των πλοίων αυτών.

Ο περίφημος «τζό-
κεϊ» του Αρτεμισίου 
(Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Αθήνα).

Ποσειδώνας ή Δίας 
του Αρτεμισίου 
(λεπτομέρεια), ένα 
από τα ωραιότερα 
χάλκινα αγάλματα της 
Κλασικής περιόδου, 
περ. 460 π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Αθήνα).


