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µικρή επίπεδη νήσος Failaka (µήκους 13
χλµ. και µέγιστου πλάτους 7χλµ.) βρίσκεται
στο κέντρο του Κόλπου του Κουβέιτ και έχει το
σχήµα τριγώνου. Κατείχε πάντοτε σηµαντική θέση
στον εµπορικό θαλάσσιο δρόµο µεταξύ Μεσοποταµίας και Ινδίας, εµπόριο που συνεχίσθηκε και αργότερα µε τους Άραβες. Η προέλευση του ονόµατος
Failaka προβληµάτισε τους επιστήµονες, εφόσον
δεν σηµαίνει τίποτε στα αραβικά ούτε σε άλλη
γλώσσα. Μια ελκυστική ερµηνεία είναι ότι λόγω της
σχέσης του νησιού µε τους Έλληνες µπορεί να παραπέµπει στο ελληνικό ΦΙΛΙΚΑ και το νησί να ήταν
γνωστό ως φιλική Ίκαρος, κάτι ανάλογο µε την Υεµένη που για τους Ρωµαίους ήταν η Felix Arabia, φιλική ή ευδαίµων Αραβία.

στους θεούς τους. Η επιβεβαίωση όµως ότι η
Failaka ήταν η νήσος Ίκαρος, όπως την αναφέρουν
ο Αρριανός και ο Στράβων, ήλθε πολύ αργότερα, το
1960, µε την ανεύρεση στο µερικώς τότε ανασκαµµένο ιερό της Αρτέµιδος της γνωστής Στήλης του
Ίκαρου µε µια µακρά ελληνική επιγραφή από 44
σειρές, όπου για πρώτη φορά αναφερόταν η ονοµασία Ίκαρος.

Η

Οι ανασκαφές στη Failaka άρχισαν το 1958 από
∆ανική αρχαιολογική αποστολή. Στο νησί εκπροσωπούνται δίπλα δίπλα οι δύο πιο σηµαντικές περίοδοι στην ιστορία του Κόλπου: αυτή του πολιτισµού
Dilmun και η ελληνιστική περίοδος. Η πιο παλιά
µαρτυρία εγκατάστασης στο νησί χρονολογείται
στα τέλη της τρίτης χιλιετηρίδας και ανήκει στον
πολιτισµό Dilmun. Σύµφωνα µε τις πήγες των Σουµερίων, το Dilmun είχε διπλή σηµασία, θρησκευτική και µυθική από τη µια και οικονοµική από την
άλλη. Ο γεωγραφικός χώρος που υποδηλώνεται µε
αυτό το όνοµα περιλαµβάνει το αρχιπέλαγος του
Bahrein και την ανατολική ακτή της Αραβικής χερσονήσου συµπεριλαµβανοµένου και του σηµερινού
Κουβέιτ. Στη σουµερική φιλολογία το Dilmun ήταν
ο τόπος γεννήσεως των θεών, ο Παράδεισος της
∆ηµιουργίας, αλλά ήταν συγχρόνως και τόπος σηµαντικός για τη διακίνηση του εµπορίου από την
κοιλάδα του Ινδού ποταµού µέχρι την Β. Συρία και
την κοιλάδα του Ευφράτη. Οι έµποροι του Dilmun
θα είχαν λοιπόν εµπορικές εγκαταστάσεις, ένα είδος «εµπορείων» στους σηµαντικότερους εµπορικούς κόµβους και η Failaka, από τα ευρήµατα των
ανασκαφών, ήταν ένας τέτοιος ενδιάµεσος εµπορικός σταθµός που ιδρύθηκε πιθανότατα από το
Bahrein.

Λόγω και της ύπαρξης άφθονου γλυκού ύδατος, το
νησί ήταν σχεδόν πάντοτε κατοικηµένο. Το 1937
βρέθηκε η στήλη του Σωτέλη «Σωτέλης Αθηναίος
και οι στρατιώτες του ανέθεσαν ∆ιί σωτήρι, Ποσειδώνι και Αρτέµιδι σωτείρα». Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά ότι κάποτε στο παρελθόν Έλληνες
στρατιώτες βρέθηκαν στο νησί και αφιέρωσαν

Το νησί ήταν κατάφυτο και πλούσιο σε πηγές γλυκού ύδατος. Γύρω στο 2000 π.Χ. περίπου εγκαθίσταται περιορισµένος αριθµός ανθρώπων µε ένα
πολιτισµό όµως πλήρως ανεπτυγµένο. Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα αυτής της εποχής περιορίζονται στη Ν∆ πλευρά του νησιού, το Tell Sa’ad, και
αποτελούνται από δύο ενότητες, σε 200µ. απόστα-
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ση η µία από την άλλη. ∆υτικά βρισκόταν το «χωριό» που περιελάµβανε 30 περίπου κατοικίες. Η
ανατολική πλευρά του οικισµού είχε σχεδόν µνηµειώδη χαρακτήρα, µε υπερυψωµένο υπαίθριο χώρο δίκην ανδήρου, που αποδείχθηκε ότι ήταν ιερό τετράγωνο σχήµατος (20 Χ 20) κτισµένο από πελεκητούς
λίθους και σε λίγα µέτρα απόσταση βρισκόταν άλλο
µεγάλο κτήριο (23 Χ 22), πιθανότατα το διοικητικό
και πολιτικό κέντρο του νησιού, που ονοµάσθηκε
«Ανάκτορο» και που ήταν εφοδιασµένο και µε σύστηµα ύδρευσης. Είναι άξιο προσοχής ότι κανένας
τάφος αυτής της εποχής δεν έχει ακόµη ανασκαφεί.

τον Ινδό ποταµό. Ο Νέαρχος, τότε ναύαρχος του
στόλου, έλαβε την εντολή για να επιστρέψει στη
Βαβυλωνία, να πλεύσει κατά µήκος των ακτών του
Κόλπου, τις οποίες ο ίδιος αναφέρει ως φυσική
ακτή. Ο Αρριανός αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος πληροφορήθηκε την ύπαρξη δύο νησιών κοντά στην
εκβολή του Ευφράτη. Το πρώτο, µικρότερο, ήταν
κατοικηµένο, καλυµµένο από πυκνό δάσος και οι
κάτοικοι του είχαν αναλάβει τη λατρεία του ιερού.
Αυτό το νησί, στο οποίο πρώτος έφτασε ο Ανδροσθένης από τη Θάσο και έστειλε την αναφορά του,
έδωσε την εντολή ο Αλέξανδρος να ονοµασθεί Ίκα-

Η κεραµεική και τα ευρήµατα είναι παράλληλα µε
αυτά του Bahrein και το πιο σηµαντικό εύρηµα είναι
µια θαυµάσια συλλογή από σφραγιδόλιθους (περί
τους 400), που πιστοποιούν τη σηµασία της Failaka
ως εµπορικό κέντρο. Τα θέµατά τους αποδίδουν το
φυσικό περιβάλλον, τις θρησκευτικές δοξασίες καθώς και την κοινωνική και οικονοµική ζωή. Στη µεγάλη τους πλειονότητα οι σφραγιδόλιθοι της Failaka
είναι στρογγυλοί, κοµβιόσχηµοι και το υλικό τους
είναι στεατίτης. Μερικοί έχουν ερµηνευθεί ως ιδεογράµµατα και θυµίζουν αντίστοιχα από το Bahrein.
Αν αυτές οι σφραγίδες είχαν και αποτροπαϊκό χαρακτήρα, δεν είναι σίγουρο.
Ο Ιωνικός ναός της Αρτέµιδος του 3ου αιώνα π.Χ.

Η δεύτερη σηµαντική περίοδος µετά το Dilmun
στη Failaka είναι η ελληνιστική περίοδος. Η ανασκαφές έφεραν στο φως δεξιά του Tell Sa’ad, στην
τοποθεσία Tell Sa’id, την ελληνιστική ακρόπολη
της νήσου Ίκαρος. Το όνοµα Ίκαρος δόθηκε, σύµφωνα µε τον Αρριανό (Βιβλίο 2, παρ. 20), στη
Failaka από τον ίδιο τον Αλέξανδρο από το νησί
Ικαρία του Αιγαίου Πελάγους. ∆ε ξέρουµε τι ακριβώς ώθησε τον Αλέξανδρο να ονοµάσει το νησί από
την Ικαρία. Ίσως το σχήµα του, ίσως το ότι ήταν
και αυτό κατάφυτο και είχε πηγές ή, πιθανότερα,
διότι οι πρώτοι άποικοι που θα έστελνε εκεί κατάγονταν από την Ικαρία και έδωσε το όνοµα προς τιµή τους.
Το 325 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος είχε φτάσει µέχρι
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µήκος 11,50µ. και πλάτος 7,50 µέτρα και θύµιζε το
θησαυρό των Αθηναίων στους ∆ελφούς. Στο σηκό
βρέθηκε βάση για το άγαλµα της θεάς, που ήταν
τουλάχιστον φυσικού µεγέθους, και έξω από το ναό
βωµός µε βαθµιδωτή βάση για θυσίες και προσφορές. Στο ναό βρέθηκε και θησαυρός νοµισµάτων
από 13 αργυρά τετράδραχµα της ελληνιστικής περιόδου (βασιλεία Αντιόχου Γ, 223-187 π.Χ.).
Εκτός από το ναό, στην ακρόπολη ανασκάφηκε και
µικρός παραθαλάσσιος ναός, πάλι αφιερωµένος στη
θεά Άρτεµη, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες λίθινα βάρη για τα δίχτυα. ∆υτικότερα εντοπίστηκε οίκηµα
που ονοµάστηκε «σούκ» ή εργαστήρι κεραµεικής.
Είναι ενδιαφέρον ότι τόσο ο παραθαλάσσιος ναός
όσο και το εργαστήρι ήταν έξω από την οχύρωση,
πράγµα που δηλώνει ότι οι κάτοικοι δεν είχαν πλέον
τίποτε να φοβηθούν.

Ελληνιστικά γυναικεία ειδώλια

ρος. Οι Έλληνες άποικοι έφτασαν στη νήσο Ίκαρο
στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα, µετά το θάνατο του
Αλέξανδρου κατά τη βασιλεία του Σέλευκου του Α΄
και έκτισαν ένα οχυρωµένο κτήριο, που ονοµάστηκε
«ακρόπολις» παρά τις ταπεινές διαστάσεις του. Η
ακρόπολη ήταν τετράγωνη, 60 µέτρα µήκος, είχε
δύο εισόδους (προς Β και προς Ν), πύργους στις
γωνίες και περιβαλόταν από στεγνή τάφρο. Μέσα
στην Ακρόπολη βρέθηκαν και κατοικίες, αλλά το κέντρο καταλαµβάνει ο ναός ελληνικού τύπου µε ιωνικά κιονόκρανα, αφιερωµένος στη θεά Άρτεµη.

Το αρχαιολογικό υλικό είναι µείγµα αντικειµένων
µε επίδραση ελληνική αλλά και ανατολίζουσα. Βρέθηκε πληθώρα γυναικείων ειδωλίων αφιερωµένων
στη θεά Άρτεµη, µερικά περιβεβληµένα µε χιτώνα
σαφώς ελληνικού τύπου, ωραία λίθινη κεφαλή δελφινιού, ακρωτήριο από το ναό και άφθονη κεραµεική. ∆υστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα αντικείµενα που φυλάσσονται στο εκεί µικρό αρχαιολογικό
µουσείο µε το πόλεµο του Κόλπου και την εισβολή
των Ιρακινών καταστραφήκαν ή διασκορπίστηκαν.
Η Στήλη του Ικάρου ευτυχώς διασώθηκε και φυλάσσεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Κουβέιτ. Η Ελλάδα, µετά από διµερή συµφωνία που
υπεγράφη τον Ιούνιο του 2007, έστειλε αρχαιολογική αποστολή για κοινή ελληνοκουβετιανή έρευνα
στη νήσο Ίκαρο, η οποία ελπίζουµε ότι θα µας δώσει και νέα ευρήµατα.

Το 1960 κοντά στη νήσο του εν µέρει τότε ανασκαµµένου ιερού βρέθηκε η περίφηµη Στήλη του
Ίκαρου, µε κείµενο αποτελούµενο από 44 σειρές σε
ωραία ελληνικά γράµµατα. Επρόκειτο για µεγάλο
λίθο, 1,20µ. ύψος, αρκετά κατεστραµµένο ( η στήλη
ήταν θραυσµένη σε 7 κοµµάτια), που άλλοτε στεκόταν στην είσοδο του ναού. Σε κάποια εποχή το νησί
πρέπει να είχε υποστεί επιδροµή, ο ναός να λεηλατήθηκε και η στήλη να έγινε αντικείµενο βανδαλισµού και να πετάχθηκε σε µικρή απόσταση από την
αρχική της θέση όπου και βρέθηκε από τους ∆ανούς. Η ανακάλυψη προκάλεσε µεγάλο ενθουσιασµό όχι µόνο στο Κουβέιτ αλλά και διεθνώς, διότι
για πρώτη φορά γινόταν σαφής αναφορά στο νησί
µε το όνοµα Ίκαρος «Ανάξαρχος τοις εν Ικάρω οικηταίς χαίρειν». Η Στήλη, που αποτελούσε ένα είδος ιδρυτικού εγγράφου για την ανέγερση του ναού,
ήταν στερεωµένη σε λίθινη βάση που φαίνεται ακόµη στη νότια πλευρά του ναού. Ο ίδιος ο ναός είχε
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