


Cover illustrations
On the front: The Helike coins of Poseidon, 4th c. BC. Bronze: Munzkabinett, Staatliche museen 
zu Berlin (© bpk, Berlin 1998). Silver: Image courtesy of Gorny and Mosch Gmbh, 2013.
On the back: Clay sealing from Kydonia, Crete, with representation of Poseidon commanding the 
sea, ca. 1450 BC (from Castleden 1990, 130, fig. 41).



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΙΚΗΣ
THE HELIKE SOCIETY

HELIKE V

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
 Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  

ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ 

ANCIENT HELIKE AND AIGIALEIA

POSEIDON
GOD OF EARTHQUAKES AND WATERS

 CULT AND SANCTUARIES

ΣΟΛΩΜΟΥ 58, 106 82 ΑΘΗΝΑ
58 SOLOMOU STREET, 106 82 ATHENS

ΑΘΗΝΑ/ATHENS 2017



ISBN: 978-960-86377-4-0

© DORA KATSONOPOULOU
58 Solomou Street
106 82 Athens
email: eliki@otenet.gr



HELIKE V

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ
ΠΟΣΕΙΔΩΝ

 Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ  
ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ε’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΑΙΓΙΟΝ, 4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΘΗΝΑ 2017
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7. Ο Θεός των Σεισμών και των Υδάτων και η Λατρεία του στην Κεντρική 
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Κωνσταντίνος I. Τρίκολας

14. The Disaster and the Experience of 373 BC Followed through 
the Architecture and Topography of Delphi 
Elena C. Partida

15. Evaluating the Seismic Hazard of the Kenchreai Fault: 
A Geoarchaeological Perspective 
Ioannis Koukouvelas and Elena Korka

16. Σχετικές Μεταβολές του Επιπέδου της Θάλασσας 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

O παρών τόμος (Helike V) είναι ο πέμπτος στη σειρά τόμος Πρακτικών Διεθνών Συνεδρί-
ων αφιερωμένων στην Αρχαία Ελίκη και Αιγιάλεια, που οργανώνονται από την Εταιρεία Φί-
λων της Αρχαίας Ελίκης (ΕΦΑΕΛ) και πραγματοποιούνται στην περιοχή του Αιγίου και της 
Αιγιάλειας ανά τακτά διαστήματα. Ο τόμος, με τον ειδικότερο τίτλο Ποσειδών, ο θεός των 
σεισμών και των υδάτων. Λατρεία και ιερά, περιλαμβάνει τις επιστημονικές ανακοινώσεις που 
παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του Ε’ Διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο 
Αίγιον από 4-6 Οκτωβρίου 2013. Ιδιαίτερος στόχος του Συνεδρίου υπήρξε η παρουσίαση των 
πλέον πρόσφατων στοιχείων (α) για τη λατρεία του Ποσειδώνος στην Ελίκη και άλλες περιοχές 
της Πελοποννήσου αλλά και στην Ιωνία της Μ. Ασίας, όπου ο θεός λατρευόταν ιδιαίτερα ως 
Ελικώνιος και (β) για τα  σεισμικά φαινόμενα, ιδίως τον σεισμό του 373 π.Χ., που συνδέονται  
με την πανάρχαια ιδιότητα του Ποσειδώνος ως θεού των σεισμών και των υδάτων.   

Το Συνέδριο ακολούθησε μετά το Δ’ Διεθνές Συνέδριο της σειράς Αρχαία Ελίκη και 
Αιγιάλεια που πραγματοποιήθηκε στα Νικολαίικα Διακοπτού τον Σεπτέμβριο του 2007 και 
ήταν αφιερωμένο στα αποτελέσματα των ανασκαφών του Ερευνητικού Προγράμματος 
Αρχαίας Ελίκης στον σημαντικό πρωτοελλαδικό (ΠΕ) οικισμό που ανακαλύφθηκε στην 
περιοχή της Αρχαίας Ελίκης, στον σύγχρονο Ριζόμυλο της Αιγιάλειας, και των ερευνών και 
ανασκαφών σε άλλους σύγχρονους με την Ελίκη ΠΕ οικισμούς της νότιας και κεντρικής 
Ελλάδας. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου (Helike IV) με τον ειδικότερο τίτλο ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΑ- 
Η Νότια και Κεντρική Ελλάδα, δημοσιεύθηκαν από την ΕΦΑΕΛ το 2011, με την εκδοτική 
επιμέλεια της Ντόρας Κατσωνοπούλου. 

O παρών τόμος (Helike V), περιλαμβάνει 16 επιστημονικές ανακοινώσεις που κατανέμονται 
σε δύο μέρη. Το Μέρος I, με τίτλο Λατρεία και Ιερά Ποσειδώνος, περιλαμβάνει 9 άρθρα 
σχετικά με τη λατρεία του Ποσειδώνος στην Ελίκη και άλλες θέσεις της Πελοποννήσου, και 
στην Ιωνία της Μ. Ασίας. Το Μέρος II, με τίτλο Ελίκη και Κορινθιακός Κόλπος, περιλαμβάνει 
7 άρθρα που αφορούν στην περιοχή της Αρχαίας Ελίκης και στη σεισμική ιστορία του 
ευρύτερου Κορινθιακού Κόλπου, εστιάζοντας στο αξιοσημείωτο καταστροφικό φαινόμενο 
του 373 π.Χ. και τις επιπτώσεις του. 

Στην πρώτη εργασία του τόμου, Μέρος I, νεότερα στοιχεία παρουσιάζονται για τη λατρεία 
του Ποσειδώνος Ελικωνίου στην Ελίκη, μέσω εξέτασης των συμβόλων και της εικονογραφίας 
του θεού και της σύνδεσης της λατρείας του με τις αρχέγονες ιδιότητές του ως θεού των 
σεισμών και των υδάτων, και μια νέα ερμηνεία και χρονολόγηση της αποστολής των Ιώνων 
στην Ελίκη τον 4ο αιώνα π.Χ. προτείνεται, με βάση τη διαθέσιμη φιλολογική μαρτυρία και 
τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα από τις ανασκαφές του Ερευνητικού Προγράμματος Αρχαίας 
Ελίκης στην περιοχή (Dora Katsonopoulou). Ακολούθως, τα μετρολογικά και εικονογραφικά 
στοιχεία όλων των γνωστών νομισμάτων της Ελίκης εξετάζονται για πρώτη φορά και 
συμπεραίνεται ότι αυτά αποτελούν μέρος μιας μοναδικής κοπής γύρω στο 300 π.Χ., και ότι 
είναι πολύ πιθανό η πόλις της Ελίκης να επέζησε του σεισμού του 373 π.Χ. και να έκοψε 
αυτά τα νομίσματα, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα των ανασκαφών του Ερευνητικού 
Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης τα τελευταία χρόνια (Robert Weir). 

Στο ζήτημα της θέσης του Πανιωνίου, κεντρικού ιερού της Ιωνικής Συμπολιτείας στη Μ. 
Ασία, όπου λατρευόταν ο Ελικώνιος Ποσειδών αναφέρονται τα επόμενα τρία άρθρα. Αρχικά 



παρουσιάζεται, άγνωστη πριν, θέση του β’ μισού του 7ου αιώνα π.Χ. που ανακαλύφθηκε στο 
Çatallar Tepe στη Μυκάλη, ενώ η παλαιότερη αρχαιολογική θέση που είχε ταυτιστεί με το 
αρχαιότερο Πανιώνιον, ερμηνεύεται εκ νέου σαν μια προσπάθεια επανίδρυσης της λατρείας 
του Ελικωνίου Ποσειδώνος στη διάρκεια του ύστερου 4ου αιώνα π.Χ. (Hans Lohmann). 
Ακολούθως, συζητείται ο νέος οχυρωμένος οικισμός του 7ου αιώνα π.Χ. που ανακαλύφθηκε 
στο Çatallar Tepe και προτείνεται η ταύτισή του με τον οικισμό της Μελίας (Hans Lohmann και 
Özge Özgül). Τέλος, περιγράφεται ο νέος αρχαϊκός ναός που βρέθηκε μέσα στον οχυρωμένο 
οικισμό στο όρος Çatallar και συζητείται η μοναδική μορφή του, ένας συνδυασμός ναού και 
λέσχης, λαμβανομένης υπόψη της λειτουργίας του (Frank Hulek).

Η μετάβαση στην επόμενη ενότητα που αφορά στη λατρεία του Ποσειδώνος σε άλλες 
περιοχές της Πελοποννήσου, αρχίζει με τη διερεύνηση της σημασίας των Ομηρικών επιθέτων 
και τίτλων του Ποσειδώνος εννοσίγαιος, ενοσίχθων και γαιήοχος και προτείνεται ότι η 
προβλεπόμενη καταστροφή του τείχους των Αχαιών στη Μ (και την Η) της Ιλιάδος που συχνά 
συγκρίνεται με τους μύθους για κατακλυσμό, είναι αντίθετα μύθος για ένα τσουνάμι (Io-
annis Petropoulos). Η ιδιαίτερη σχέση του Ποσειδώνος με την Πελοπόννησο και η λατρεία 
του στους πρώιμους ιστορικούς χρόνους είναι το αντικείμενο του επόμενου άρθρου, σε 
σχέση και με γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα και μύθους που τον συσχετίζουν με 
άλλες θεότητες στις περιοχές λατρείας του (Ελένη Μαράντου). Η αρχή και η εξέλιξη της 
λατρείας του Ποσειδώνος στην Τροιζηνία, συμπεριλαμβανομένων της χερσονήσου των 
Μεθάνων, όπου έχει ανασκαφεί ΥΕ ΙΙΙ ιερό του θεού με σημαντικά ευρήματα, και της νήσου 
Καλαύρειας με το ιερό του Ποσειδώνος – έδρα της αμφικτυονίας, παρουσιάζονται διεξοδικά 
στη μελέτη που ακολουθεί (Eleni Konsolaki Yannopoulou). Το ιερό που βρέθηκε στη Μικρή 
Δραγονάρα Κυθήρων και στο οποίο λατρευόταν ο Ποσειδών ως Γαιήοχος συζητείται στη 
συνέχεια, περιγράφονται τα ποικίλα αφιερώματα και παρουσιάζονται τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά της βραχονησίδας που υποστηρίζουν την υπόσταση και τη λατρεία του 
Ποσειδώνος ως θεού των σεισμών (Άρης Τσαραβόπουλος και Γκέλη Φράγκου). 

Το Μέρος ΙΙ, αρχίζει με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων γεωφυσικής έρευνας με 
ηλεκτρική τομογραφία στο μυκηναϊκό νεκροταφείο της περιοχής Αρχαίας Ελίκης, που 
στόχευε στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση θαμμένων αρχαιοτήτων καθώς και στην 
απεικόνιση του γεωλογικού υποβάθρου της περιοχής (Grigoris Tsokas et al.). Με την επό-
μενη ανακοίνωση, περιγράφονται οι πετρογραφικές και γεωχημικές αναλύσεις δειγμάτων 
της κεραμικής από τον πρωτοελλαδικό οικισμό της Ελίκης (ΠΕ ΙΙ-ΙΙΙ) και παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν για τις τεχνολογικές επιλογές των αρχαίων κεραμέων, όσον 
αφορά στην προέλευση των αργιλικών υλών, για την παραγωγή κεραμικής στην περιοχή 
της Αρχαίας Ελίκης (Ioannis Iliopoulos και Vayia Xanthopoulou). Μένοντας στην περιοχή, μια 
διαφορετική προσέγγιση για τα πιθανά αίτια καταστροφής της Ελίκης από τον σεισμό του 
373 π.Χ., σε συνδυασμό με πλημμύρα του ποταμού Σελινούντα και ιλυοροή του χειμάρρου 
Κατουρλά, προτείνεται με το επόμενο άρθρο με βάση ιζηματολογικές, γεωλογικές και 
παλυνολογικές αναλύσεις, αναδεικνύοντας τη μεγάλη αξία της χερσαίας πλημμύρας ως 
μέσον καταστροφής (Nikolaos Kontopoulos, Dora Katsonopoulou και Asimakis Koutsios). Σε 
παρόμοια συμπεράσματα, οδηγεί η μελέτη της γεωλογίας της περιοχής που παρουσιάζεται 
στο επόμενο άρθρο του τόμου και εστιάζεται στον ρόλο του χειμάρρου Κατουρλά και τις 
συνέπειες της δράσης του στην πιθανή κάλυψη της πόλης κάτω από ιζήματα μετά την 
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καταστροφή της το 373 π.Χ. (Κωνσταντίνος Τρίκολας). Το καταστροφικό φαινόμενο που 
συνέβη στην Ελίκη και οι συνέπειές του στον χώρο των Δελφών, στην άλλη πλευρά του 
Κορινθιακού, ανιχνεύονται στη μελέτη που ακολουθεί μέσα από μια νέα «ανάγνωση» στην 
αρχιτεκτονική του δελφικού ιερού συνολικά, με την εξέταση των βλαβών και των συνθηκών 
αλλοίωσης στα μνημεία αλλά και των τεχνικών πρόληψης που ανέπτυξαν οι αρχιτέκτονες 
έχοντας εμπειρία του σεισμού, όπως επίσης και των αλλαγών στο υδρολογικό δίκτυο κατά 
την ανοικοδόμηση του απολλώνειου ναού στον 4ο αιώνα π.Χ. (Elena Partida). 

Στην ανατολική πλευρά του Κορινθιακού, μας μεταφέρουν τα δύο επόμενα και καταληκτι-
κά άρθρα του τόμου. Στο πρώτο, η παλαιοσεισμολογική ιστορία του ρήγματος των Κεγχρεών 
επαναπροσεγγίζεται μέσα από γεωαρχαιολογικά δεδομένα και με συνεξέταση των αρχαιο-
λογικών στοιχείων από τις παλαιότερες αλλά και πλέον πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή 
της Ράχης Κουτσογκίλα (Ioannis Koukouvelas και Elena Korka). Ακολούθως, περιγράφεται η 
γεωλογική ιστορία των λιμανιών του Λεχαίου και των Κεγχρεών μετά την ύστερη Ρωμαϊκή 
περίοδο και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης των μεταβολών του επιπέδου της 
θάλασσας στις ακτές του βορειοανατολικού άκρου της Πελοποννήσου (Νίκος Μουρτζάς και 
Ελένη Κολαΐτη).

Για την υποστήριξη του Συνεδρίου, θερμά ευχαριστώ την Τράπεζα Alpha Bank, και για 
την φιλοξενία στην αίθουσα Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών της Φιλαρμονικής Αιγίου, τον 
μαέστρο Λεωνίδα Χαραλαμπόπουλο. Τέλος, ειλικρινείς ευχαριστίες απευθύνονται στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Φίλων της Αρχαίας Ελίκης για την ουσιαστική 
συμβολή τους στην προετοιμασία και πραγματοποίηση του Συνεδρίου. 

Ντόρα Κατσωνοπούλου 
Πρόεδρος Εταιρείας Φίλων 
της Αρχαίας Ελίκης
Διευθύντρια Ερευνητικού 
Προγράμματος Αρχαίας Ελίκης
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PREFACE

The present volume (Helike V) is the fifth in a series of international conferences dedicated 
to the archaeology of Ancient Helike and Aigialeia, organized by the Helike Society and con-
ducted at Aigion and the Aigialeia region at periodic intervals. This volume, entitled Poseidon, 
God of Earthquakes and Waters. Cult and sanctuaries, contains scholarly papers presented 
during the Fifth International Conference on Ancient Helike and Aigialeia, which took place 
in Aigion from 4-6 October, 2013. Main purpose of the Conference was to present the most 
recent data (a) on Poseidon’s cult in the Helike region and other areas of the Peloponnese, and 
Ionia in Asia Minor where the god was strongly worshipped as Helikonios and (b) on seismic 
phenomena, especially the 373 BC earthquake, in connection with Poseidon’s primordial ca-
pacity as god of earthquakes and waters. 

This Conference followed the previous one on Ancient Helike and Aigialeia, held in Niko-
laiika of Diakopton in Aigialeia in September 2007 and devoted to the excavation results of the 
Helike Project from the Early Helladic settlement of Helike, discovered in the Helike plain in 
modern Rizomylos, and from other contemporary EH sites in the southern and central Greek 
mainland. The proceedings of the conference entitled PROTOHELLADIKA. The Southern and 
Central Greek Mainland (Helike IV), edited by Dora Katsonopoulou, were published by the He-
like Society in 2011.

The current volume on the fifth Congress (Helike V), also published by the Helike Society, 
and edited by Dora Katsonopoulou, includes a total of sixteen scholarly papers, divided into 
two parts. Part I, entitled Cult and Sanctuaries of Poseidon, includes nine studies on Poseidon’s 
cult in Helike and other areas of the Peloponnese, also in Ionia of Asia Minor. Part II, entitled 
Helike and the Gulf of Corinth, contains seven papers dealing with the area of Ancient Helike 
and the seismic history of the Gulf of Corinth, focusing on the remarkable 373 BC earthquake 
and its impact.  

Part I begins with the presentation of new elements about the cult of Poseidon Helikonios 
in Helike via examination of the god’s attributes and iconography, and the association of his 
cult with the deity’s primitive properties as water and earthquake god; further, a new interpre-
tation and dating of the Ionian mission to Helike in the 4th century BC is proposed, based on 
available literary evidence and the new archaeological data from excavation work of the Helike 
Project in the area (Dora Katsonopoulou). Next, the metrological and iconographic contexts of 
all the known Helike coins are for the first time examined and it is concluded that they were 
part of a small, one-time issue sometime around 300 BC, and that the polis of Helike survived 
the earthquake of 373 BC to be the issuing authority for these coins as excavation results by 
the Helike Project in recent years have shown (Robert Weir). 

The next three articles of the volume concern the Panionion, central sanctuary of the Io-
nian League in Asia Minor, where Poseidon was worshipped as Helikonios. First, is presented 
evidence for the discovery of a previously completely unknown hilltop site of the 2nd half of 
the 7th century BC at Mt. Çatallar Tepe in the Mykale region, while the site formerly identified 
with the earlier Panionion is reinterpreted as a rapidly abandoned attempt to renew the cult 
of Poseidon Helikonios during the late 4th century BC (Hans Lohmann). The newly discovered 
fortified site at Mt. Çatallar Tepe is consequently discussed and its identification with the Carian 
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settlement of Melia is proposed (Hans Lohmann and Özge Özgül). In the third paper dealing 
with Ionia, the Archaic temple discovered within the fortified settlement at Mt. Çatallar is 
presented and its unique form, a combination of temple and banquet hall, is discussed with 
regard to its function (Frank Hulek).

In the first paper of the next section of Part I concerning Poseidon’s cult in other regions 
of the Peloponnese, the meaning of the Homeric epithets and titles of Poseidon enossigaios, 
enosichthon, and gaieochos is explored and it is proposed that Poseidon’s devastation of the 
Achaean wall in the Iliad 12, often read as a ‘deluge myth’, it is actually a myth about a tsu-
nami (Ioannis Petropoulos). Poseidon’s special connection with the Peloponnese, and his cult 
in the early historic times is the subject of the next article, discussed especially in light of 
his association with natural catastrophes and other deities co-worshipped in the same areas 
(Ελένη Μαράντου). The beginning and the development of Poseidon’s cult in Troezenia are 
presented in detail in the following study, including the peninsula of Methana, where a LH III 
sanctuary of the god and significant associated finds have been excavated, and the island of 
Kalaureia where the sanctuary of Poseidon and seat of the amphictyony was situated (Eleni 
Konsolaki Yannopoulou). Next, the sanctuary of Poseidon Gaieochos in Mikri Dragonara of the 
island of Kythera, and the various dedications found, are described including a discussion of 
the geology of the islet supporting the hypostasis of Poseidon as the god of earthquakes (Άρης 
Τσαραβόπουλος and Γκέλη Φράγκου). 

Part II begins with the presentation of the results of geophysical prospection using electri-
cal resistivity tomography at the Mycenaean cemetery in the area of Ancient Helike aiming 
at detecting and mapping concealed antiquities and undulations of the geological formation 
considered as basement (Grigoris Tsokas et al.). Then, petrographic and geochemical analyses 
of pottery samples from the Early Helladic Helike settlement (EH II-III) and their comparison 
with local clayey raw materials are described and the evidence provided for potters’ choices 
concerning the source of the clays for the ceramic production in the area of Helike, is pre-
sented (Ioannis Iliopoulos and Vayia Xanthopoulou). Focusing in the seismic history of the area 
of Helike, in the next article a different approach is proposed regarding the possible causes of 
Helike’s natural destruction in 373 BC; in conjunction with flooding of the Selinous River and 
mudflows of the Katourla stream, the high possibility of terrestrial flooding as a medium of 
catastrophe is stressed (Nikolaos Kontopoulos, Dora Katsonopoulou and Asimakis Koutsios). 
Similar conclusions are reached via the geological study of the area presented in the follow-
ing paper, focusing on the activity of the Katourla stream probably responsible for complete 
or partial burial of the city under its sediments after the 373 BC seismic event (Κωνσταντίνος 
Τρίκολας). The 373 BC catastrophe and its impact at the site of Delphi are investigated next 
via a new “reading” of the architecture of the sanctuary as a whole considering distortions or 
damages to the monuments, prevention measures developed by the architects having the ex-
perience of an earthquake, and including changes in the hydraulic network during the temple 
reconstruction in the 4th century BC (Elena Partida). 

The last two papers of the volume are dealing with the eastern part of the Gulf of Corinth. 
Initially, the palaeoseismological history of the Kenchreai Fault in Korinthia is re-considered in 
light of geoarchaeological data and archaeological finds from earlier and more recent excava-
tions on the Koutsongila Ridge (Ioannis Koukouvelas and Elena Korka). Next, in the final article 
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of the volume, the geological history of the ports of Lechaion and Kenchreai after the late Ro-
man period is described and the results of studies on relative sea level changes in the NE coast 
of the Peloponnese are discussed (Νίκος Μουρτζάς and Ελένη Κολαΐτη).

I would like to thank warmly the Alpha Bank for financial support of the Conference and Mr. 
Leonidas Charalampopoulos for hosting the Conference in the Cultural Center of the Aigion 
Philharmonic Orchestra. I also thank the Board members of the Helike Society for their valu-
able contributions toward the preparation and realization of the Conference.   

Dora Katsonopoulou 
The Helike Society, President
The Helike Project, Director
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ΜΕΡΟΣ I - PART I
ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ

POSEIDON’S CULT AND SANCTUARIES 
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Άρης Τσαραβόπουλος και Γκέλη Φράγκου

Αρχαιολόγοι, Αθήνα

Τα Κύθηρα και η ευρύτερη περιοχή του νησιού, συμπεριλαμβανομένων των νησίδων 
του, ήταν γνωστά για την λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Ωστόσο, οι έρευνες των τελευταίων 
20 χρόνων, έχουν αποκαλύψει λατρείες και άλλων θεοτήτων, οι οποίες, λόγω της άμεσης 
εξάρτησης του νησιού από την κυρίαρχη Λακωνία, έχουν έντονα Λακωνικά χαρακτηριστικά, 
όπως η Αθηνά ως Αλέα, ο Απόλλων ως Κάρνειος, ο Ασκληπιός με το λακωνικό του όνομα 
Αιγλαπιός, η Αθηνά, πιθανότατα ως Χαλκίοικος, καθώς και ο Ποσειδώνας ως Γαιήοχος.1

 Από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. οι κάτοικοι των Κυθήρων ήταν περίοικοι Λακεδαιμόνιοι και 
διοικούνταν από «Κυθηροδίκες».2 Εκτός από μια ολιγόχρονη περίοδο Αθηναϊκής κατάληψης3 
στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.,4 και μία στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., το νησί των Κυθήρων ήταν 
άμεσα συνδεδεμένο με την Λακωνία και την ιστορία της.5

Η μελέτη αυτή αφορά στη Μικρή Δραγονάρα ή Αντιδραγονέρα, η οποία βρίσκεται νοτίως 
του ακρωτηρίου Μαλέα της Πελοποννήσου, στο ανατολικότερο τμήμα του νησιού των 
Κυθήρων (Εικ. 1). Η νησίδα αυτή είναι η πρώτη στεριά που αντικρίζει ο ναυτικός ερχόμενος 
από τον Μαλέα και η τελευταία που αφήνει πίσω του, όταν κατευθύνεται βορειοανατολικά 
για να τον διαπλεύσει. Θα συζητηθεί αρχικά η γεωγραφική θέση της βραχονησίδας, καθώς 
και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της. Στη συνέχεια, θα συζητηθεί το ιερό που βρέθηκε 
πάνω της και στο οποίο λάτρευαν, όπως προκύπτει, τον Ποσειδώνα ως Γαιήοχο ή Ενοσίχθων,6 
παράλληλα με την Πελάγια υπόστασή του. 

Το νησί των Κυθήρων και οι νησίδες του ανήκουν στις Ελληνίδες οροσειρές που αρχίζουν 
από την Αλβανία και τελειώνουν στο νησί της Ρόδου. Αναδύθηκαν πριν από 200 εκ. χρόνια 
ενώ πριν από 30 εκ. χρόνια ξεκίνησε μια δεύτερη έντονη ανοδική κίνηση που προκάλεσε 
την ολοκλήρωση της ορογένεσης των Ελληνίδων οροσειρών και η οποία ολοκληρώθηκε 
πριν από 13 εκ. χρόνια.  Η τελική ανάδυση της περιοχής των Κυθήρων έλαβε χώρα πριν από 
περίπου 2 εκ. χρόνια. Μέχρι τότε η ανάδυση και ο σχηματισμός των Κυθήρων οφείλονταν 
σε τεκτονικούς λόγους εξαιτίας της κίνησης των πλακών, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώνεται 
περίπου η σημερινή μορφή τους λόγω της μεταβολής της στάθμης της θάλασας ως συνέπεια 
της τήξης  των παγετώνων.7 

Σύμφωνα με τον ερευνητή καθηγητή κ. Α. Μπαρτσιώκα8 η τεκτονική εξέλιξη της νησίδας 
έχει οδηγήσει στον σχηματισμό πέντε ρηγμάτων με διεύθυνση σχεδόν Β-Ν. Το δυτικότερο 
από αυτά έχει κατακλυστεί από τη θάλασσα και έχει σχήμα τεθλασμένης γραμμής (Εικ. 2). 
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Τα υπόλοιπα ρήγματα τέμνουν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη νήσο και παρουσιάζουν πολλαπλούς 
κώνους κορυμάτων, αφού είναι ανοιχτά σε όλο τους το μήκος και το κατακόρυφο βάθος τους 
είναι πολύ μικρό, μεταξύ 0-2m. Το ανατολικότερο ρήγμα είναι το μεγαλύτερο και τέμνει το 
νησί σε δύο τμήματα (Εικ. 3). Το ανατολικό τμήμα της νήσου έχει καταβυθιστεί κατά 4-5m 
ενώ η ηλικία του ρήγματος, βάσει μετρήσεων της «ταχύτητας κατακόρυφης κίνησης», είναι 
περίπου 80 χιλιάδων χρόνων. Το επίπεδό του είναι σχεδόν κατακόρυφο και το βάθος του 

Εικόνα 1. Η θέση του νησιού των Κυθήρων, της Μικρής και της 
Μεγάλης Δραγονάρας σε σχέση με το ακρωτήριο του Μαλέα. Με το 
βέλος σημειώνεται η κίνηση των διερχομένων πλοίων.

Εικόνα 2. Άποψη του δυτικότερου ρήγματος της Μικρής Δραγονάρας. 
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μεταξύ 0-3m. Στο σύνολό τους τα ρήγματα της Μικρής Δραγονάρας χρονολογούνται μεταξύ 
20 και 100 χιλ. χρόνων.9     

Στη βόρεια ακτή της νησίδας, το Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών έχει εντοπίσει 
ένα σύνολο λίθινων πυραμιδοειδών αγκυρών, που μαζί με το υπόλοιπο αρχαιολογικό υλικό 
χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ.10 Φαίνεται ότι πρόκειται για ρεμέτζα πάνω από τα οποία 
αγκυροβολούσαν τα αρχαία πλοία ή έφεραν σημαδούρες με κάβους που τις χρησιμοποιούσαν 
για να πλησιάσουν με ασφάλεια στην ακτή.11 Ο ελλιμενισμός λόγω των απότομων βράχων 
είναι αδύνατος περιμετρικά της Μικρής Δραγονάρας και ο παραπάνω τρόπος φαίνεται ότι 
ήταν ο μοναδικός για επιτυχή προσέγγιση στη νησίδα (Εικ. 4).  

Την δεκαετία του ’90 ο ακούραστος και παρατηρητικός περιηγητής κ. Άδωνις Κύρου, 
διαπίστωσε την ύπαρξη αρχαιοτήτων στη Μικρή Δραγονάρα και κατά τα έτη 1996 και 1997 
πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα στη βραχονησίδα, σε μια έκταση διαστάσεων 
20mΧ20m, γύρω από το τρίτο προς τα ανατολικά ρήγμα, όπου διατηρήθηκε ορατό ένα 

Εικόνα 3. Άποψη από τα νότια του ανατολικού ρήγματος. 

Εικόνα 4. Άποψη των απότομων βράχων και του δύσκολου ελλιμενισμού 
περιμετρικά της Μικρής Δραγονάρας.
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έγκοιλο (Εικ. 5). Η ανασκαφή περιορίστηκε σε επιφανειακό καθαρισμό, διότι δεν υπάρχουν 
μεγάλες προσχώσεις και κυριαρχεί ο ριζιμιός βράχος (Εικ. 6). Κατά την ανασκαφή που 
πραγματοποιήθηκε δεν εντοπίστηκε καμία κτιστή κτηριακή εγκατάσταση, αλλά βάσει ενός 
αριθμού χάλκινων ήλων και πήλινων κεραμίδων που βρέθηκαν στον χώρο συμπεραίνεται ότι 
λειτουργούσε ένα ανοιχτό στην ύπαιθρο ιερό με πρόχειρες, ξύλινες κεραμοσκεπείς κτηριακές 
εγκαταστάσεις. 

Εικόνα 5.  Το έγκοιλο γύρω από το οποίο πραγματοποιήθηκε η ανασκαφή.

Εικόνα 6.  Άποψη του χώρου της ανασκαφής με πλήθος οστράκων αμφορέων 
και άλλων αφιερωματικών αγγείων. 
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Ωστόσο, συλλέχθηκαν εκατοντάδες κεραμικά όστρακα αμφορέων των ελληνιστικών 
χρόνων από διάφορες πόλεις παραγωγής οίνου και ελαιολάδου, όπως από την Ρόδο12 (Εικ. 
7) και την Χίο13 (Εικ. 8). Επίσης, συλλέχθηκαν πολλά τμήματα πήλινων πλακιδίων14 (Εικ. 9) και 
όστρακα μικρών αφιερωματικών αγγείων των ελληνιστικών χρόνων15 (Εικ. 10). 

Από τα κεραμικά ευρήματα προκύπτει επίσης ότι το πλοίο που ναυάγησε στα βόρεια του 
νησιού των Αντικυθήρων πιθανόν να είχε διαπλεύσει, για περισσότερη ασφάλεια – για να 
αποφύγει ζώνες τρικυμιών και πειρατείας – την περιοχή του ιερού της Μικρής Δραγονάρας 
και πιθανότατα οι ναυτικοί να είχαν καταθέσει τις προσφορές τους στο θεό Ποσειδώνα. 
Μεταξύ των ευρημάτων στο ιερό (Eικ. 10) υπάρχουν πολλά όστρακα αγγείων, όμοιων και σε 
προέλευση και σε τύπο και χρονολόγηση, με τα «προσωπικά» αγγεία που έχουν βρεθεί στο 
«ναυάγιο».16 

Εικόνα 7. Ροδιακή λαβή αμφορέως.

Εικόνα 8.  Χιακή λαβή αμφορέως. Εικόνα 9. Τμήμα ανάγλυφου 
πλακιδίου με παράσταση ελαφιού.
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Εικόνα 10.  Όστρακα μεγαρικών σκύφων με ανάγλυφη φυτική διακόσμηση. 

Εικόνα 11. Σφραγιδόλιθος 
από λίθο «μάτι του τίγρη» με 
προτομή.

Εικόνα 12. Σφραγιδόλιθος 
από Καρχηδόνιο λίθο. 

Εικόνα 13. Σφραγιδόλιθος από 
Καρχηδόνιο λίθο.

Εικόνα 14. Σφραγιδόλιθοι από υαλόμαζα. Ο πρώτος 
φέρει παράσταση αθλητή με στλεγγίδα και ο δεύτερος 
πουλί που τσιμπά τσαμπί σταφύλι.
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Ανάμεσα στα ευρήματα που προέκυψαν από την ανασκαφή υπάρχουν 17 δακτυλιόλιθοι 
από ημιπολύτιμους λίθους και υαλόμαζα που κοσμούσαν σιδερένια δακτυλίδια. Πρόκειται 
για δακτυλιόλιθους με ανθρωπόμορφες και ζωόμορφες παραστάσεις,17 καθώς και με 
θρησκευτικά σύμβολα18 (Εικ. 11-14).19   

Το σημαντικότερο εύρημα ωστόσο αποτελεί ένα σύνολο από 234 χάλκινα νομίσματα που 
εντοπίστηκαν διασκορπισμένα γύρω από το έγκοιλο που πραγματοποιήθηκε η ανασκαφή, 
προερχόμενα από διάφορες ακτές του τότε αρχαίου κόσμου. Τα νομίσματα που έχουν 
συλλεχθεί και είναι αναγνωρίσιμα προέρχονται από 37 πόλεις και βασίλεια του Αιγαίου, της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, από τις ακτές της Ισπανίας έως την Χερσόνησο της 
Κριμαίας και την Αίγυπτο των Πτολεμαίων (Εικ. 15).

Τα νομίσματα χρονολογούνται από τον 4ο αι. π.Χ έως τα τέλη του 1ου αι. π.Χ., και άρα, σε 
συνδυασμό με τα κεραμικά ευρήματα, καθορίζονται τα χρονικά όρια λειτουργίας του ιερού 
στη βραχονησίδα. Το παλαιότερο νόμισμα προέρχεται από τη Χερσόνησο20 της Κριμαίας στον 
Εύξεινο Πόντο και χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.21 (Εικ. 16). Tο νεότερο νόμισμα22 
προέρχεται από τη ρωμαϊκή αποικία της Δύμης στην Αχαΐα και χρονολογείται μετά την ίδρυση 
της αποικίας Colonia Iulia Augusta Dumeorum από τον Αύγουστο, το 27 π.Χ. (Εικ. 17). 

Ένας αριθμός νομισμάτων προέρχεται από τις περιοχές της Καρχηδονιακής κυριαρχίας στη 
Δυτική Μεσόγειο.23 Δύο νομίσματα24 του 2ου αι. π.Χ. προέρχονται από την αρχαία Έβουσο 
(σημερινή Ibiza) με παράσταση του θεού Bes στον εμπροσθότυπο και τον ταύρο σε στάση 
επίθεσης στον οπισθότυπο (Εικ. 18). 

Δύο ακόμα νομίσματα25 προέρχονται από την Καρχηδόνα26 με την κεφαλή της θεάς Τανίτ 
προς τα αριστερά στον εμπροσθότυπο και το άλογο με το φοινικόδεντρο στον οπισθότυπο 
και χρονολογούνται στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. (Εικ. 19). 

Εικόνα 15. Χάρτης με σημειωμένες όλες  τις αναγνωρισμένες θέσεις από όπου προέρχονται τα 
νομίσματα που εντοπίστηκαν στη νησίδα της Μικρής Δραγονάρας.
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Εικόνα 16. Οπισθότυ-
πος νομίσματος από 
την Χερσόνησο.

Εικόνα 17. Νόμισμα Δύμης, με προτομή Αυγού-
στου στον εμπροσθότυπο και Νίκη με επιγραφή 
CIA και DUM στον οπισθότυπο.

Εικόνα 18. Νόμισμα από την  Έβουσο 
(Ibiza).

Εικόνα 19. Nόμισμα από την 
Καρχηδόνα. 

Εικόνα 20. Nόμισμα από το Παντικάπαι-
ον με κεφαλή του Πανός στον εμπρο-
σθότυπο και κέρας  Αμάλθειας και επι-
γραφή ΠΑΝΤΙ στον οπισθότυπο.

Εικόνα 21. Nόμισμα από τη Φαναγόρεια με 
προτομή Αρτέμιδος στον εμπροσθότυπο και 
καθιστό ελάφι με επιγραφή Φ]ΑΝΑ στον 
οπισθότυπο.

Εικόνα 22.  Nόμισμα Κέρκυρας με κεφαλή 
Ποσειδώνα στον εμπροσθότυπο, βουκράνιο 
με στεφάνι και επιγραφή στον οπισθότυπο. 
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Εικόνα 23. Nομίσματα από την πόλη της Μεσσήνης και της Ήλιδος. Ο εμπροσθό-
τυπος φέρει τον Δία. Ο οπισθότυπος του πρώτου φέρει τρίποδα και την επιγραφή 
ΠΟΛΛΙ/ΩΝΟΣ, ενώ στο δεύτερο διακρίνεται φτερωτός κεραυνός (2ος αι. π.Χ.).

Εικόνα 24. Νόμισμα από τις Συρακούσες.  
Κεφαλή Αρτέμιδος με περίπατο, σκουλα-
ρίκι και φαρέτρα στον εμπροσθότυπο 
και φτερωτός κεραυνός  στον οπισθό-
τυπο.

Εικόνα 25. Στεφανω-
μένη κεφαλή Ιανού 
και στον οπισθότυπο 
επιγραφή ROMA.  

Εικόνα 26. Πτολεμαϊκά νομίσματα του 3ου αι. π.Χ., 
με κεφαλή Άμμωνος Διός στον εμπροσθότυπο και
αετό με ανασηκωμένα φτερά στον οπισθότυπο.
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Από την μακρινή περιοχή της Ταυρίδας (Κριμαία) και του Κιμμερίου Βοσπόρου, εκτός από 
το νόμισμα της Χερσονήσου, προέρχονται επίσης ένα νόμισμα27 από το Παντικάπαιον28 (Εικ. 
20) και ένα νόμισμα29 από τη Φαναγόρεια30 που χρονολογούνται στα τέλη του 2ου αι. π.Χ. 
(Εικ. 21). 

Πολλά επίσης νομίσματα της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου προέρχονται από την περιοχή 
της Αδριατικής και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους, όπως την Κέρκυρα (Εικ. 22).31 Φέρουν 
την επιγραφή ΚΡ και Ο εκατέρωθεν βουκρανίου και άνω ΜΡ. Πρόκειται για τους γνωστούς 
τύπους της Κέρκυρας.32

Επίσης, άλλα νομίσματα προέρχονται από την δυτική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα από 
τις πόλεις της Ήλιδος33 και της Μεσσήνης34 (Εικ. 23). Χαρακτηριστικό και των δύο νομισμάτων 
είναι ο προστάτης των δύο πόλεων, ο Δίας, που κοσμεί τον εμπροσθότυπο.35  

 Ακόμα δυτικότερα, από την χερσόνησο της Σικελίας και της Ιταλίας, έχουν εντοπιστεί 
νομίσματα από τις Συρακούσες36 (Εικ. 24) και τη Ρώμη37 (Εικ. 25). Το Σικελικό νόμισμα με 
την επιγραφή ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ/ΒΑΣΙΛΕΩΣ στον οπισθότυπο, χρονολογείται το 295 π.Χ.38 Το 
ρωμαϊκό νόμισμα χρονολογείται στον 2ο-1ο αι. π.Χ.39 

Μεγάλος αριθμός νομισμάτων40 προέρχεται από την Αίγυπτο των Πτολεμαίων41 με την 
επιγραφή ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, χωρίς ωστόσο να διακρίνονται τα ονόματα των βασιλέων 
(Εικ. 26). 

Ένα μεγάλο σύνολο νομισμάτων προέρχεται από την περιοχή του Αιγαίου. Από τις Ερυθρές42 
προέρχεται νόμισμα με την κεφαλή του Ηρακλή στον εμπροσθότυπο και τα σύμβολά του στον 
οπισθότυπο, με επιγραφή ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ/ΑΡΙΣΤΟΦΩΝ/ΕΡΥ. Χρονολογείται το 275 π.Χ.43 Από 
την ίδια γεωγραφική περιοχή και από την πόλη της Μιλήτου προέρχεται ένα νόμισμα,44 με 
παράσταση Απόλλωνος και λέοντος,45 των ελληνιστικών χρόνων (Eικ.27).  

Επίσης από το νησί της Ρόδου προέρχεται το μοναδικό ασημένιο νόμισμα που εντοπίστηκε 
πάνω στη νησίδα της Μικρής Δραγονάρας.46 Πρόκειται για παράσταση με την κεφαλή του 
θεού Ήλιου και το λαλούν σύμβολο της Ρόδου, το ρόδον. Χρονολογείται στον 3ο-2ο αι. 
π.Χ.47 (Εικ. 28α). Από το νησί της Πάρου επίσης προέρχεται νόμισμα48 με την κεφαλή της 
Δήμητρας/Εστίας στον εμπροσθότυπο και την αίγα με την επιγραφή ΠΑΡΙ στον οπισθότυπο. 
Χρονολογείται τον 1ο αι. π.Χ.49 (Εικ. 28β).  

Όλα τα ανωτέρω ευρήματα είχαν αφιερωθεί από περαστικούς ναυτικούς ως αναθήματα 
στο θεό Ποσειδώνα Γαιήοχο. Το περιορισμένο του χώρου εδώ, καθώς και η μελέτη των 
ευρημάτων που είναι σε εξέλιξη δεν επιτρέπει την παρουσίαση όλων των νομισμάτων που 
βρέθηκαν στον χώρο. Διακρίνεται, ωστόσο, το πλήθος των περιοχών από όπου προέρχονται τα 
νομίσματα, καλύπτοντας ολόκληρη την Μεσόγειο. Τεκμηριώνεται έτσι και ανασκαφικά ότι τα 
Κύθηρα κατείχαν εξαιρετικά επίκαιρη γεωγραφική θέση στο δίκτυο της αρχαίας ναυσιπλοΐας. 
Καταλαμβάνοντας το νότιο άκρο της Βαλκανικής χερσονήσου, το νησί ελέγχει τη διέλευση 
από τη λεκάνη της Α. Μεσογείου και το Αιγαίο προς το Ιόνιο, την Αδριατική και τη δυτική 
Μεσόγειο, καθώς και την διέλευση βορρά – νότου και αντίστροφα.

Επίσης, ο σεισμικός χαρακτήρας της νησίδας, με πέντε τουλάχιστον βασικά τεκτονικά 
ρήγματα συνηγορεί στη λατρεία του Ποσειδώνα με την λακωνική του υπόσταση ως Γαιηόχου. 
Βάσει των αρχαιολογικών ευρημάτων συμπεραίνεται ότι από το τέλος των κλασσικών χρόνων 
έως και τα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια, λειτουργούσε στη νησίδα ένα υπαίθριο ιερό αφιερωμένο 
στον Ποσειδώνα με την λακωνική του ιδιότητα. 
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Εικόνα 27. (α) νόμισμα από τις Ερυθρές και (β) νόμισμα από την Μίλητο. 

α

Εικόνα 28.  (α) το μοναδικό ασημένιο νόμισμα από την Ρόδο και (β) νόμισμα από την 
Πάρο.

Ο Ποσειδώνας, ως Γαιήοχος, λατρευόταν στη Σπάρτη και το Ταίναρο. Σύμφωνα με τον 
Ξενοφώντα,50 οι Σπαρτιάτες πίστευαν ότι ο Ποσειδώνας προκαλούσε τους σεισμούς, 
θεωρώντας πολλές φορές ότι τους τιμωρούσε, ενώ μετά από κάθε σεισμό πραγματοποιούσαν 
τελετές προς τον θεό.51 Η λακωνική ταυτότητα του θεού εξηγείται στα Κύθηρα και την Μικρή 
Δραγονάρα εξαιτίας της διαρκούς παρουσίας του Σπαρτιάτικου στοιχείου στην ευρύτερη 
περιοχή του νησιού των Κυθήρων. Οι Σπαρτιάτες δεν εξουσίαζαν μόνο διοικητικά το νησί των 
Κυθήρων και την ευρύτερη περιοχή του, αλλά επίσης πνευματικά και θρησκευτικά.  

Το ιερό που βρίσκεται κοντά στην τρικυμιώδη θάλασσα του κάβου Μαλέα, αλλά και λόγω 
της σεισμικότητας της νησίδας πάνω στην οποία βρίσκεται, φαίνεται ότι δημιουργήθηκε κατά 
την ελληνιστική περίοδο, όταν είχε πλέον ολοκληρωθεί ο συγκερασμός των δύο υποστάσεων 
του Ποσειδώνα, ως θεού της θάλασσας και των τρικυμιών, της Πελάγιας υπόστασής του,52 
και εκείνης που τον συνέδεε με τις τεκτονικές κινήσεις της γης, του Ποσειδώνος Ενοσίχθονος 
ή Γαιηόχου.    

β

α β
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10. Theodoulou και Kourkoumelis 2002, 725-740.
11. Tzalas 1999, 429-454. Τσαραβόπουλος 2002, 763-767.
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Μικρή Δραγονάρα 213. ΑΕ. Β: 2,6g. Δ: 0,016m. 
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ABSTRACT

A SANCTUARY OF POSEIDON ON MIKRI DRAGONARA, KYTHERA

Poseidon was worshipped as the god of earthquakes on the little islet of Mikri Dragonara. 
This hypostasis of Poseidon was well known in the Lacedaemonian area. The island of Kythera 
itself and the little islets surrounding it belonged to the territory of Lacedaemonia for the 
longest period of their history.   

The islet of Mikri Dragonara (or Antidragonera) bears five splits, resulting from earthquakes. 
The geological condition of the islet supports the hypostasis of Poseidon, as the god of 
earthquakes. Located in such an important route for trade and also in such a dangerous sea area, 
it is not surprising that the mariners who passed through the area for almost 300 years dedicated 
to the sanctuary an enormous amount of finds from many different areas of the Mediterranean 
world, some of which very rarely found in excavations, seeking for the favor of the god or simply 
thanking him for their safety. The most characteristic finds are a number of gemstones and coins, 
some of which are for the first time traced in this part of the Aegean world. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΕΡΌ ΠΌΣΕΙΔΏΝΌΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΔΡΑΓΌΝΑΡΑ ΚΥΘΗΡΏΝ 

Ο Ποσειδώνας στη μικρή βραχονησίδα Δραγονάρα λατρευόταν ως Γαιήοχος. Αυτή η 
υπόστασή του ήταν πολύ γνωστή στην περιοχή της Λακωνίας. Το ίδιο το νησί των Κυθήρων 
και οι μικρές νησίδες που το πλαισιώνουν, ανήκαν το περισσότερο διάστημα στο πέρασμα 
των αιώνων στην επικράτεια των Λακεδαιμονίων. 

Η νησίδα Μικρή Δραγονάρα ή Αντιδραγονέρα φέρει 5 τεκτονικά ρήγματα, που είναι 
αποτέλεσμα σεισμών. Η γεωλογική κατάσταση του νησιού υποστηρίζει την υπόσταση του 
Ποσειδώνα, ως θεού των σεισμών. Καθώς η βραχονησίδα βρίσκεται σε μια τόσο σημαντική 
θέση για το θαλάσσιο εμπόριο και επίσης σε μια τόσο επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή, όσο 
εκείνη του ακρωτηρίου Μαλέα, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ναυτικοί που 
περνούσαν για πάνω από 300 χρόνια από τη νησίδα ανέθεταν μεγάλο αριθμό αφιερωμάτων 
από διαφορετικές περιοχές της Μεσογείου, κάποια από τα οποία πολύ σπάνια βρίσκονται 
σε ανασκαφές, κατά την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την εύνοια του θεού ή απλώς 
να τον ευχαριστήσουν. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα είναι ένας αριθμός 
δακτυλιόλιθων και νομισμάτων, κάποια από τα οποία εντοπίζονται για πρώτη φορά σε αυτή 
την περιοχή του Αιγαίου.   


