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ΑΡΗΣ ΤΣΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΣ 

Η επιγραφή IG V 1, 948 και οι ενεπίγραφες
μολυβδίδες του Κάστρου των Αντικυθήρων

Στη μνήμη του Mario Segre

 Από το καλοκαίρι του έτους 2000, μετά από πρόσκληση τής Kοινότητας Αντι-
κυθήρων, η οποία επιθυμεί τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου, κλιμάκιο της 
ΚΣΤ´ (πρώην Β´) Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων1 άρχισε 
περιορισμένης κλίμακας ανασκαφική έρευνα στον χώρο του Κάστρου στα βόρεια 
του νησιού. Στόχος της ανασκαφής, η οποία συνεχίστηκε έως το 2006 κάθε καλο-
καίρι, ήταν η συναγωγή συμπερασμάτων για τη φύση των αρχαιοτήτων του χώρου 
και η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός αρχαιολογικού πάρκου που 
θα συνέβαλε στην ανάπτυξη του απομονωμένου και ξεχασμένου νησιού2. 

Τα Αντικύθηρα (Αἰγιλία ή Αἴγιλα στους αρχαίους, Λιοί ή Σιγιλιό τα νεότερα 
χρόνια) βρίσκονται στη μέση σχεδόν της απόστασης μεταξύ των νησίδων της Γρα-
μπούσας, στο ακρωτήριο Κώρυκος της Δυτικής Κρήτης και του νοτίου άκρου των 
Κυθήρων, σε απόσταση 18 μιλίων από την Κρήτη και 20 από τα Κύθηρα. 

Ο Μάριο Σέγκρε, ο σπουδαίος ιταλός επιγραφικός και ιστορικός, εβραϊκής καταγωγής, που 
βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τη γυναίκα του και το παιδί του στο Άουσβιτς στις 24 Μαΐου 
1944, με τις ερμηνείες του στις επιγραφές που σχετίζονται με την Αιγιλία, συνέβαλε ιδιαίτερα 
στην παρούσα μελέτη.

1. Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με ελάχιστα οικονομικά μέσα και σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης, αφού στο νησί δεν υπάρχουν υποδομές για τη διαμονή μεγάλης ομάδας, συμ-
μετείχαν κάθε χρόνο εθελοντές, φοιτητές και άλλοι, από την Ελλάδα (φοιτητές των Πανεπιστημίων 
Αθηνών, Ιωαννίνων και Πελοποννήσου), την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, την 
Αγγλία, την Πολωνία, το Εκουαδόρ και το Μεξικό. Η ανασκαφή είχε την οικονομική υποστήριξή 
της Κοινότητας Αντικυθήρων και της Νομαρχίας Πειραιώς. 

2. Στη συγγραφή της παρούσας μελέτης στάθηκε πολύτιμη η βοήθεια του φίλου Άγγελου 
Ματθαίου. 
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Η θέση τους στη θαλάσσια διαδρομή από το Αιγαίο προς τη Δυτική Μεσόγειο 
τους δίνει μια σημασία στρατηγική. Όποιος είχε τον έλεγχο του νησιού μπορούσε 
να ελέγχει το εμπόριο του Αιγαίου με τη Δύση και να επιβάλει όρους στο εμπόριο 
αυτό. Η σημασία των Αντικυθήρων ενισχύεται κατά τα ελληνιστικά χρόνια, όταν 
γενικεύεται η πειρατική δραστηριότητα των κρητικών πόλεων3, στην οποία φαί-
νεται ότι είχε εμπλακεί4. 

Στο νησί σώζεται, σε σχετικά καλή κατάσταση, μια τειχισμένη πόλη έκτασης 
περίπου 300.000m2, και η θέση όπου βρίσκεται ονομάστηκε τα τελευταία χρόνια, 
όπως συμβαίνει και αλλού, Κάστρο. Τα τείχη σώζονται σε όλη τους την έκταση και 
σε ορισμένα σημεία έως και σε ύψος 7.5m (εικ. 1, 2, 11, 12). Το Κάστρο αναφέρεται 
από τους Helen Waterhouse και R. Hope Simpson5 που χρονολογούν την κατασκευή 
της οχύρωσης, βάσει της τυπολογίας Scranton6, στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., την 
πρώτη φάση, και στα τέλη του ίδιου αιώνα, την εκτεταμένη επιδιόρθωση, όπως και 
τη συμπλήρωσή τους. Η άποψη ότι το τείχος, το οποίο «ἰσοδομικὸν καὶ ἐντεχνότατον 
σώζεται», έχει κατασκευαστεί στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., από τους Αθηναίους 
κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, είχε διατυπωθεί και από τον 
Βαλέριο Στάη7, ο οποίος, το 1888, είχε διενεργήσει μικρή ανασκαφική έρευνα στους 
πρόποδες του Κάστρου, όπου ανακάλυψε ότι υπήρχε ιερό του Απόλλωνος. 

Αποδείξεις για την εμπλοκή του νησιού στην πειρατική δραστηριότητα των 
ελληνιστικών χρόνων δίνουν δυο επιγραφικά κείμενα της Ρόδου που χρονολο-
γούνται στα τέλη του πρώτου μισού του 3ου αι. π.Χ. και αναφέρουν . . στρατείαν 
. . . ἐς Αἴγιλα το ένα8 και [ἐς Αἰγι]λίαν ἀγωνιζόμενος ποτὶ λαιστὰς ἐτελεύτασε το 
δεύτερο9, καθώς και τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας που εμφανίζουν 

3. Για την πειρατική δραστηριότητα των πόλεων της ελληνιστικής Κρήτης βλ. P. Brulé, La 
piraterie crétoise hellénistique, Annales littéraires de l’ Université de Besançon, 223, Paris 1978. Γενικά 
επίσης για την πειρατεία την Ελληνιστική περίοδο βλ. Ph. de Souza, Piracy in the Greco-Roman World, 
Cambridge 1999 και V. Gabrielsen, Piracy and the Slave-Trade, στο Andrew Erskine (ed.), A Companion 
to the Hellenistc World, 2005, 389–404. 

4. G. Jacopi, Clara Rhodos 2(1932)169-70, Mario Segre, RFIC N.S. 10(1932)432-461
5. BSA 56(1961)160–163
6.. Greek Walls, 1941.
7. ΑΔ 5(1889)238–239.
8. G. Jacopi, όπ. π., με τη διόρθωση της χρονολογίας από τον Mario Segre, όπ. π. Ο Jacopi χρο-

νολογεί την τιμητική επιγραφή, στηριζόμενος σε παλαιογραφικά κριτήρια, προς τα τέλη του 3ου 
αι. π.Χ., ενώ ο Segre, και με παλαιογραφικά αλλά και με γραμματικά στοιχεία, την χρονολογεί το 
αργότερο στο μέσον του ίδιου αιώνα και πιο συγκεκριμένα μεταξύ του 260 και του 250 π.Χ.

9. Hiller von Gaetringen, AM 20(1895)220 με αξιόπιστη διόρθωση του Mario Segre, όπ. π., 
457–461. Ενώ ο Hiller von Gaetringen είχε συμπληρώσει, exempli gratia, [Σικε]λίαν ή [Ἰτα]λίαν και 
στο επόμενο κενό, [Τυρρανούς], ο Segre, στηριζόμενος στην παρουσία του ίδιου προσώπου και 
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το νησί να βρίσκεται, για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό τον έλεγχο της κρητι-
κής πόλης Φαλάσαρνας, της οποίας η πειρατική δράση είναι σχετικά γνωστή10· 
επίσης και το πλήθος των ευρημάτων που μαρτυρούν ότι η οχυρωμένη πόλη της 
Αίγιλας είχε υποστεί συνεχείς και έντονες επιθέσεις σε όλη σχεδόν τη διάρκεια 
της ύπαρξής της. 

Τα έως τώρα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι η πόλη «έζησε» 
από το τρίτο τέταρτο του 4ου έως το πρώτο μισό του 1ου αι. π.Χ. δηλαδή περίπου 
250 χρόνια. Σε όλες τις τομές που έγιναν δεν βρέθηκε ούτε ένα όστρακο ή άλλο 
εύρημα, των ιστορικών χρόνων, πρωιμότερο του τέλους του 4ου αι. π.Χ., όπως 
δεν βρέθηκε ούτε ένα όστρακο ή άλλο εύρημα των πρώτων μετά τον 1ο αι. π.Χ. 
αιώνων. Τα επόμενα, χρονολογικά, μετά τα μέσα του 1ου αι. π.Χ., ευρήματα χρο-
νολογούνται προς το τέλος των αυτοκρατορικών χρόνων και πιο συγκεκριμένα 
στον 4ο ή 5ο αι. μ.Χ. Αποκλείεται συνεπώς η χρονολόγηση που είχε δοθεί από τον 
Στάη και τους Waterhouse και Simpson, οι οποίοι και πρότειναν την κατασκευή της 
οχύρωσης στον 5ο αιώνα π.Χ. (δες παραπάνω). Ταυτόχρονα, από το πλήθος των 
νομισμάτων που βρέθηκαν στην ανασκαφή, το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι το 
κυρίως νόμισμα που κυκλοφορούσε στο νησί ήταν αυτό της Φαλάσαρνας —από 
πρώτη κοπή ή υστεροσημασμένο— και πιθανότατα την εξουσία στο νησί ασκούσε 
η κρητική αυτή πόλη. Στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν και δύο από τις μολυβδίδες, 
που θα παρουσιαστούν παρακάτω, οι οποίες φέρουν το όνομα της Φαλάσαρνας 
και είναι αχρησιμοποίητες. Άλλωστε, όπως αποκαλύπτεται από την έρευνα, και η 
Φαλάσαρνα και η Αίγιλα, φαίνεται ότι είχαν κοινή μοίρα και κοινό τέλος, όταν, 
από το 69 έως το 67 π.Χ. ο Μέτελλος ο Κρητικός (Quintus Caecilius Metellus Creticus) 
κατέστειλε την εξέγερση των Κρητών στα πλαίσια της γνωστής εκστρατείας των 
Ρωμαίων «κατά της πειρατείας». Ανάμεσα στα ειδικά ευρήματα, εκτός από τα 
πολλά νομίσματα, παντού βρίσκονται βλήματα σφεντόνας11 (μολύβδινα, μολυβδί-
δες, ή σιδερένια), πολλά από τα οποία είναι ενεπίγραφα και θα παρουσιασθούν 

στις δυό επιγραφές, του Πολέμαρχου Τιμακράτεως Κασαρέως, καθώς και στο μήκος του δεύτερου 
κενού, συμπληρώνει [Αἰγι]λίαν και [λαιστάς]. Ο Chr. Blinkenberg (στο Triemiolia. Etude sur un type 
de navire rhodien, Lindiaka VII, 1938) συμπληρώνει τριημιο]λιᾶν. 

10. Δες και τα αποτελέσματα των τελευταίων ανασκαφών της Ελπίδας Χατζηδάκη στη Φαλά-
σαρνα. Η περιγραφή του λιμανιού της πόλης στο E. Hadjidaki, The Classical and Hellenistic Harbor 
at Phalasarna: a pirate’s port?, University of California Ph.D. dissertation, UMI, Ann Arbor. 

11. Από τον 19ο αιώνα αναφέρονται «μολυβδίδες» που βρέθηκαν στα Αντικύθηρα [Α. Ρου-
σόπουλος, ΑΕ 1862, 314 αρ. 398, 400, 401 και 402, πίν. ΜΒ´ και R. Weil, Kythera, AM 5(1880)243] 
ενώ στο Ashmolean Museum (C. Foss, Greek sling bullets in Oxford, JHS, ARep. for 1974-75, 40–44, 
nο 9–11) βρίσκονται τρεις (δύο ενεπίγραφες) που αναφέρεται ότι βρέθηκαν σε τάφους στα Αντι-
κύθηρα (δες και σημ. 21). 
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παρακάτω, αιχμές από βέλη και δόρατα, καθώς και βλήματα από καταπέλτες που 
έχουν χτυπήσει την πόλη12. 

Στο εσωτερικό της οχύρωσης έχουν βρεθεί επίσης τμήματα πήλινων ειδωλίων. Δύο 
από αυτά φαίνεται ότι εικονίζουν τον Απόλλωνα. Στους πρόποδες της οχυρωμένης 
πόλης, στις όχθες του Ξηροποτάμου όπου λειτουργούσε το λιμάνι της πόλης13, το 
1888 ο Βαλέριος Στάης αποκάλυψε ιερό του Απόλλωνος14. Με τον επιφανειακό 
καθαρισμό που διενεργήσαμε στον χώρο του ιερού, βρέθηκε το θεμέλιο του ναού 
που είχε τη μορφή οίκου, καθώς και ο βωμός του (εικ. 3). Εκεί αποκαλύφθηκε το 
1888 το άγαλμα Απόλλωνος, τύπου Κιθαρωδού, που χρονολογείται στον 2ο αι. 
π.Χ.15, και βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (αρ. κατ. 230· 
εικ. 4, 5). Με την έρευνα που διενήργησε στον χώρο ο Βαλέριος Στάης βρήκε 
μια ενεπίγραφη βάση, την οποία αρχικά θεώρησε ως βάθρο του αγάλματος. Το 
άγαλμα όμως έχει μια στενή στρογγυλεμένη πολυγωνική πλίνθο, ενώ η βάση έχει 
ορθογωνική υποδοχή για το υπερκείμενο μνημείο. Εξάλλου η χρονική απόσταση 
μεταξύ των δύο μνημείων μειώνει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα τα δύο 
μνημεία να συνανήκουν. Στη βάση αναγράφεται: 

Ἀριστομένης Άριστομήδους
Θετταλός έκ Φερῶν
Νίκων Κηφισοδώρο[υ] Ἀθηναῖος
Ἀπόλλ[ω]νι Αίγιλεῖ [ἀ]νέθηκαν.

Η επιγραφή (IG V1, 948) χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 4ου αι. π.Χ. 

12. Στην εκστρατεία των Ροδίων (επιγραφή, G. Jacopi, όπ. π.) ο Πολέμαρχος Τιμακράτεως 
Κασαρεύς, αναφέρεται ως καταπαλταφέτης και δεν αποκλείεται τα βλήματα από καταπέλτη που 
βρέθηκαν, σε στρώμα του πρώτου μισού του 3ου αι. π.Χ., να είχαν εκτοξευτεί από τα πλοία των 
Ροδίων. 

13. Ν. Flemming, Archaeological evidence for eustatic and tectonic components of relative sea 
level change in the south Aegean, στο D. J. Blackman (ed.), Marine Archaeology XXIII (1973) 1–66, 
Colston papers. Στη μελέτη, σελ. 11–12, διατυπώνεται η άποψη ότι ο όρμος του Ξηροποτάμου ήταν 
καταλληλότερος ώς λιμάνι για τα αρχαία πλοία λόγω του ΒΑ του προσανατολισμού, από τον, 
βαθύτερο, όρμο του Ποταμού όπου βρίσκεται το σημερινό λιμάνι, αλλά είναι εκτεθειμένο στους 
πολύ δυνατούς βόρειους ανέμους. Η άποψή μου είναι ότι το λιμάνι τα αρχαία χρόνια βρισκόταν 
βαθύτερα μέσα στην κοίτη του ρέματος του Ξηροποτάμου, αφού τα αρχαία χρόνια το επίπεδο της 
θάλασσας ήταν τουλάχιστον κατά 2.80m ψηλότερα (Marine Archaeology, όπ. π.) και δημιουργούσε 
έναν κρυφό λιμένα προστατευμένο από τον όγκο του λόφου του Κάστρου. 

14. ΑΔ 5(1889)233, αρ. 42–44, 237–242 και Ι. Πετρόχειλος, ΑΑΑ 20(1987)31–42.
15. Martin Flashar, Apollon Kitharodos, Statuarische Typen des musischen Apollon, Wien 1992, 85.  

Οφείλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στην καθηγήτρια Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου 
για τις παρατηρήσεις της σχετικά με το άγαλμα και τη χρονολόγησή του.
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Πρόσωπα με το όνομα και το πατρώνυμο του Φεραίου της επιγραφής εμπλέ-
κονται στη σύγκρουση Μακεδόνων και Περσών που κατέληξε με την κατάλυση 
της Περσικής αυτοκρατορίας. Ένας Αριστομένης ήταν ο ηγέτης του Περσικού 
στόλου στο Αιγαίο, ενώ ένας Αριστομήδης, Θεσσαλός εκ Φερών, ήταν στρατηγός 
του Δαρείου, στη μεγάλη μάχη της Ισσού το 333 π.Χ. Είναι πολύ πιθανό ο αναθέ-
της της επιγραφής των Αντικυθήρων να είναι ο αναφερόμενος από τον Κούρτιο 
Ρούφο16, Αριστομένης, και να έχει κάποια συγγενική σχέση με τον Αριστομήδη τον 
Φεραίο17. Τα ανασκαφικά δεδομένα, που αναφέρονται παραπάνω, κάνουν πολύ 
πιθανή την υπόθεση ότι η πολυδάπανη οχύρωση είχε ως πηγή χρηματοδότησης 
την Περσική Αυτοκρατορία στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα δίκτυο 
αντιμακεδονικών βάσεων για να οργανωθεί η αντεπίθεσή κατά του Αλεξάνδρου 
στο Αιγαίο και συνεπώς την ταύτιση του αναθέτη Ἀριστομένους Ἀριστομήδους με 
τον ομώνυμο του που ήταν επικεφαλής του Περσικού στόλου. Για τον Αθηναίο 
αναθέτη δεν έχουμε άλλες πληροφορίες, αλλά αν η παραπάνω υπόθεση είναι σωστή, 
πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί στην αντιμακεδονική παράταξη, η οποία στην 
Αθήνα εκείνων των χρόνων δεν πρέπει να ήταν ολιγομελής. 

Η θέση του ιερού, στο λιμάνι, θυμίζει τις αναφορές στον Σταδιασμὸν τῆς 
Μεγάλης Θαλάσσης, για την ύπαρξη ιερού Απόλλωνος σε δύο λιμάνια, η μία σε 
νησίδιο στα βόρεια της Φαλάσαρνας, —που το ονομάζει Ἰουσάγουρα18—, και η 
άλλη στο Ἅγνειον19, στα βόρεια της Κισσάμου και της Πολυρρήνειας, η οποία 
είχε μια συνεχή αντιπαλότητα με τη Φαλάσαρνα. Αν η ίδρυση παραλιμένιων ιερών 
Απόλλωνος δεν είναι συνήθεια της περιοχής ως απόρροια του μύθου20, μπορεί η 
αναφορά σε ιερό του Απόλλωνος ἐν τῷ λιμένι να οφείλεται σε σύγχυση των δύο 
παραπάνω τόπων με την Αιγιλία, η οποία δεν αναφέρεται καθόλου στον Σταδια-

σμόν, ενώ έως τώρα οι δυο αυτές τοποθεσίες δεν έχουν εντοπισθεί. 

16. Curt. IV 1, 36. Την υπόδειξη της ταύτισης την έκανε ο καθ. Nick Secunda ο οποίος έχει 
μελετήσει τη θεσσαλική προσωπογραφία. Το θέμα της προσπάθειας οργάνωσης μιας αντεπίθεσης, 
από τον χώρο του Αιγαίου, της Περσικής Αυτοκρατορίας μετά την είσοδο του Αλέξανδρου στη 
Μικρά Ασία το πραγματεύεται ο N. Sekunda στη μελέτη του The Date and Circumstances of the 
Construction of Phalasarna’s Fortifications, στον τόμο αυτό. 

17. Curt. III 9, 3.
18. Ανωνύμου, Σταδιασμὸς ἢτοι περίπλους τῆς μεγάλης θαλάσσης, 336 (GGM).
19. Όπ. π., 338.
20. Παυσ. ΙΙ 7, 7. Σύμφωνα με την ερμηνεία του Β. Στάη, ΑΔ 5(1889)241-242 η Αιγιάλεια 

όπου κατέφυγαν, για καθαρμό, ο Απόλλων και η Άρτεμις μετά τον φόνο του Πύθωνα, είναι τα 
Αντικύθηρα και όχι η Αιγιάλεια της βόρειας Πελοποννήσου, αφού αμέσως μετά κατέληξαν στην 
Κρήτη στον εξορκιστή Καρμάνορα. 



332

Οι μολυβδίδες21 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε όλην την έκταση του Κάστρου, και κυρίως 

γύρω από τα τείχη, βρίσκονται βλήματα σφενδόνης, κυρίως μολύβδινα αλλά και 
σιδερένια. Αυτά είναι και τα πρώτα αρχαία ευρήματα των Αντικυθήρων που δημο-
σιεύθηκαν22. Τα περισσότερα είναι ανεπίγραφα αλλά υπάρχουν και ορισμένα με 
επιγραφές, από τις οποίες συνάγονται και ιστορικά συμπεράσματα. Στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κυθήρων φυλάσσονται προσωρινά όλα τα αντικείμενα που περιγράφονται 
παρακάτω. Ανήκουν σε διάφορους τύπους και το κύριο χαρακτηριστικό που τις 
διακρίνει είναι ο λόγος πλάτους και πάχους (Q = πλ/πα) των μολυβδίδων. 

Μολυβδίδες με την επιγραφή ΒΑϹΙΛΕΩϹ
1. Βλήμα μολύβδινο με μικρό χτύπημα (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 801· εικ. 

6α). Βρέθηκε το 1963 εντός της οχύρωσης από τον Άδωνι Κύρου, ο οποίος το 
παρέδωσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων. Διαστ. (σε m και g): μήκος 0.0258, 
πλάτος 0.0180, πάχος 0.0150 και μάζα 36.10. Ο λόγος Q = 1.2. Φέρει ανάγλυφη 
επιγραφή στη μια όψη: 

21. Τα σχέδια των μολυβδίδων που δημοσιεύονται εδώ έχουν γίνει από την συνάδελφο Μανόλια 
Σκουλούδη την οποία ευχαριστώ ιδιαίτερα θερμά. Οι φωτογραφίες των μολυβδίδων έχουν γίνει 
από τη συνάδελφο αρχαιολόγο Ευαγγελία Φράγκου. 

22. Δες παραπάνω σημ. 10. Οι μολυβδίδες που δημοσιεύει ο Ρουσόπουλος το 1862 ανήκαν στον 
Κυθήριο Γεώργιο Κασιμάτη Κούμουλο (ή Κουμουλή) που ήταν χωροφύλακας στα Αντικύθηρα 
την τελευταία περίοδο της Αγγλοκρατίας και ήταν επίσης και ο δεσμόφύλακας του κεφαλονίτη 
ριζοσπάστη Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου κατά τη διάρκεια της εξαετούς εξορίας του στα Αντικύθηρα 
[Η. Ζερβού-Ιακωβάτου, Ἡ ἐπὶ τῶν Ἀντικυθήρων αἰχμαλωσία μου καὶ ἡ τῶν συναιχμαλώτων μου, 
1857, (εκδ. Αθήνα 1972) και Γ. Αλισανδράτου, Ο Η. Ζερβός-Ιακωβάτος στα Αντικύθηρα, Πρακτικά 
Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα 2003, τόμ. 3, 30]. Έτσι δεν είναι καθόλου 
απίθανο, οι μολυβδίδες από τα Αντικύθηρα που βρίσκονται στο Ashmolean και δημοσίευσε ο C. 
Foss (σημ. 10), να έχουν φτάσει εκεί από τα χέρια του Κυθήριου χωροφύλακα με τη μεσολάβηση 
του ίδιου του Ρουσόπουλου, ο οποίος διαγράφτηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία το 1882, 
ὡς ἀρχαῖα ἐμπορευόμενος, ενώ παλαιότερα είχε απομακρυνθεί εὐφήμως από το Συμβούλιό της 
ἐπειδή ἐκαπηλεύετο τὰ ἀρχαῖα, όπως αναγράφεται στο Μητρώο των μελών της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας και έτσι να πρόκειται για τα ίδια αντικείμενα και όχι για διαφορετικές από την ίδια 
μήτρα μολυβδίδες, όπως πιστεύει ο Foss (from the same mould: Foss, όπ. π., 42)! 

[β]ασιλέως̣.
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2. Βλήμα μολύβδινο κτυπημένο (αρ. κατ. 802· εικ. 6β). Βρέθηκε το 1963 εντός 
της οχύρωσης από τον Άδωνι Κύρου, ο οποίος το παρέδωσε στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κυθήρων. Σώζεται λίγο παραπάνω από το μισό. Διαστ.: σωζ. μήκος 
0.02, πλ. 0.0202, πάχ. 0.0166, μάζ. 37.30. Q = 1.22. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη 
μια όψη.

3. Βλήμα μολύβδινο κτυπημένο (αρ. κατ. 803· εικ. 6γ). Βρέθηκε τον Αύγουστο 
του 2000 στο Κάστρο σε μικρή απόσταση από την πύλη που οδηγούσε στο λιμάνι. 
Σώζεται λίγο παραπάνω από το μισό. Διαστ.: σωζ. μήκ. 0.0294, πλ. 0.014 – 0.0198, 
πάχ. 0.0164, μάζ. 36.45. Q = 1.2. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

4. Βλήμα μολύβδινο χωρίς ίχνη χτυπήματος (αρ. κατ. 824· εικ. 6δ). Βρέθηκε 
επιφανειακά τον Νοέμβριο του 2005 ανατολικά, έξω από την οχύρωση, βόρεια 
της Καταβάθρας. Διαστ.: μήκ. 0.027, πλ. 0.018, πάχ. 0.015 και μάζ. 36.10. Q = 1.2. 
Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

βασιλέως.

5. Βλήμα μολύβδινο κτυπημένο στη μια όψη (αρ. κατ. 821· εικ. 6ε). Βρέθηκε 
επιφανειακά τον Αύγουστο του 2005 στο βόρειο τμήμα της Ακρόπολης του 
Κάστρου. Διαστ: μήκ. 0.029, πλ. 0.0275, σωζόμενο πάχ. 0.014 και μάζ. 32.5. Φέρει 
ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

βα[σιλέως].

βασιλέω[ς].

βασιλέω̣ς̣.
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6. Βλήμα μολύβδινο κτυπημένο (αρ. κατ. 826· εικ. 6ζ). Βρέθηκε τον Αύγουστο 
του 2007 στον κόλπο του Ξηροποτάμου, στο νότιο τμήμα του Ιερού του Απόλλωνος. 
Σώζεται περισσότερο από το μισό κατά μήκος. Διαστ.: μήκ. 0.024, πλ. 0.02, πάχ. 
0.016 και μάζ. 37.7. Q = 1.25 Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

βασιλ[έως].

Ο μέσος όρος του λόγου Q στις μολυβδίδες με την επιγραφή ΒΑϹΙΛΕΩϹ είναι 
1.2123. Οι μολυβδίδες έχουν μεγάλο πάχος (στρογγυλεμένο αμύγδαλο) και διαφέ-
ρουν σημαντικά από τις άλλες που είναι λεπτότερες. Το γεγονός ότι οι μολυβδίδες 
που βρέθηκαν με την επιγραφή βασιλέως εντός της οχύρωσης είναι χτυπημένες, 
ενώ η μία που βρέθηκε ανατολικά των τειχών είναι αχρησιμοποίητη, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι ο «βασιλεύς» αυτός πολιόρκησε το οχυρό ως επιτιθέμενος και, 
πιθανότατα, δεν κατέλαβε ποτέ το οχυρό.

Άλλες μολυβδίδες με την επιγραφή βασιλέως από τα Αντικύθηρα έχουν 
δημοσιευθεί από τους Α. Ρουσόπουλο24 και C. Foss25. Ο Foss τις χρονολογεί στις 
αρχές του 4ου αι. π.Χ. και μάλιστα τις αποδίδει στον πέρση σατράπη Φαρνά-
βαζο, ο οποίος θα ενεργούσε στο όνομα του Μεγάλου Βασιλέως (!). Το γεγονός 
όμως ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
αποδεικνύουν ότι η οχυρωμένη πόλη ιδρύθηκε γύρω στο 330 π.Χ. αποκλείει μια 
τόσο υψηλή χρονολόγηση. Η πιθανότητα ο «βασιλεύς» των μολυβδίδων να ήταν 
ο «εργοδότης» του Αριστομένη, ο Πέρσης βασιλιάς Δαρείος Γ´, πρέπει επίσης να 
αποκλειστεί, αφού δεν μπορεί να έχει επιτεθεί σε οχυρό που είχε χρηματοδοτήσει 
για τις στρατηγικές του ανάγκες. Η αυτοκρατορία άλλωστε εξαφανίστηκε, όπως 
φαίνεται, πρίν από την ολοκλήρωση της κατασκευής του τείχους. 

Τρεις υστερότεροι «βασιλείς» θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι βρέθηκαν στα 
τέλη του 3ου αι. π.Χ. στην Αιγιλία: Ο πρώτος είναι ο Κλεομένης Γ´ της Σπάρτης, ο 
οποίος κατά τον Πλούταρχο26, μετά τη μάχη της Σελλασίας, ἐς Αἰγιλίαν κατέσχεν, 
μετά ο Φίλιππος Ε´, της Μακεδονίας, ο οποίος προς τα τέλη του 3ου αι. έως και 
το 192 π.Χ. αναμείχθηκε έντονα στις διακρατικές υποθέσεις της Δυτικής Κρήτης, 
αλλά πουθενά δεν αναφέρεται πολεμική του εμπλοκή στην Αιγιλία. Ο τρίτος «βασι-
λεύς» ο οποίος πιθανόν να έχει εμπλακεί εκείνη την περίοδο στη Δυτική Κρήτη και 

23. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συμπεριλαμβάνεται και η μολυβδίδα που δημοσίευσε 
ο Foss (όπ. π., 40, 10).

24. Δες παραπάνω, σημ. 10 και 21.
25. Δες παραπάνω, σημ. 10 και 21.
26. Πλουτ., Κλεομ. 31, 1.
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συνεπώς και στην Αιγιλία είναι ο Νάβις της Σπάρτης27. Ο Κλεομένης αποκλείεται, 
αφού ασφαλώς δεν είχε επιθετικές διαθέσεις, όταν κατέληξε, ως πρόσφυγας, στο 
νησί. Η αναζήτηση του επιτιθέμενου βασιλέως περιορίζεται στους δύο, περίπου 
σύγχρονους, «βασιλείς», τον Φίλιππο τον Ε´ και τον Νάβι, οι οποίοι είχαν άμεση 
ανάμειξη, με στρατιωτικές επεμβάσεις στις Κρητικές υποθέσεις28. Η μορφή των 
μολυβδίδων δεν συνηγορεί στην απόδοση τους στον Μακεδόνα βασιλιά και θα 
ήταν πολύ πιθανό την επίθεση να επιχείρησε ο Νάβις της Σπάρτης, ο οποίος προς 
την αλλαγή του αιώνα υιοθετεί τον τίτλο του βασιλέως. Λακωνικές μολυβδίδες 
δεν έχουν βρεθεί, αλλά στο μουσείο του Γυθείου βρίσκονται δυο αδημοσίευτες 
μεσσηνιακές μολυβδίδες, οι οποίες αν και είναι σημαντικά βαρύτερες, έχουν το 
ίδιο σχήμα με αυτές που φέρουν την επιγραφή βασιλέως.

Μολυβδίδες με την επιγραφή ΕΠΑΙ
7. Βλήμα μολύβδινο με ελαφρά ίχνη χτυπήματος (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 

800· εικ. 7α). Βρέθηκε το 1963 σε χώρο εκτός της οχύρωσης από τον Άδωνι Κύρου, 
ο οποίος το παρέδωσε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων. Διαστ.: μήκ. 0.0285, πλ. 
0.019, πάχ. 0.013, μάζ. 37.0, Q = 1.46 Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

8. Βλήμα μολύβδινο κτυπημένο στο ένα άκρο (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 
829· εικ. 7β). Βρέθηκε τον Ιούνιο του 2006 στον λόφο του Αγίου Νικολάου στα 
δυτικά, απέναντι από το Κάστρο. Διαστ.: μήκ. 0.0335, πλ. 0.0185, πάχ. 0.0125, μάζ. 
36.4, Q =1.44. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

Ἐπαι

27. Alexander Karafotias, Crete in search of a new protector: Nabis of Sparta and his relations with 
the island, Post-Minoan Crete, Proceedings of the First Colloquium on Post-Minoan Crete, BSA Studies 
2, 105–111. 

28. Στη Μακεδονία έχει βρεθεί μια μολυβδίδα του Φιλίππου Ε´, με την επιγραφή ΦΙ (Δ. 
Παπακωνσταντίνου-Διαμαντούρου, Μετάλλινα Αντικείμενα από την Πέλλα, Β΄: Μολυβδίδες, 
Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Θεσσαλονίκη 1997, 256) αλλά το σχήμα της διαφέρει πολύ από τις 
μολυβδίδες που βρέθηκαν στα Αντικύθηρα. 

Ἐπαι
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9. Βλήμα μολύβδινο χωρίς ίχνη χτυπήματος (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 833· 
εικ. 7γ). Βρέθηκε τον Αύγουστο του 2006 κατά τη διάρκεια του καθαρισμού της 
εισόδου στον ισοδομικά κατασκευασμένο πύργο στα νοτιοανατολικά της οχύρω-
σης. Διαστ.: μήκ. 0.028, πλ. 0.019, πάχ. 0.0125, μάζ. 34.5, Q = 1.52. Φέρει ανάγλυφη 
επιγραφή στη μια όψη: 

Ἐπαι

Ο μέσος όρος του λόγου Q είναι 1.47, είναι δηλαδή πολύ λεπτότερες από τις 
προηγούμενες. Η ανάγνωση Ἐπαι είναι ασφαλής. Ο Ρουσόπουλος, που περιλαμβά-
νει ένα παρόμοιο βλήμα στη δημοσίευσή του29, διαβάζει Ε Γ Ι Α και μεταγράφει 
Αἰγια[λιαίων;]! Επειδή οι μολυβδίδες που βρέθηκαν έξω από την οχύρωση ήταν 
χτυπημένες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι σφενδονήτες που τις χρησιμοποίησαν 
ήταν αμυνόμενοι. Τα αρχικά αντιστοιχούν μόνο σε ένα όνομα που μαρτυρείται και 
αλλού αλλά και στην Κρήτη30, Ἐπαίνετος, αλλά δεν έχουμε άλλα στοιχεία για να 
συνδέσουμε κάποιο πρόσωπο με το όνομα αυτό με την Αιγιλία. 

Μολυβδίδες με την επιγραφή ΑΙΝΙΣ
10. Βλήμα μολύβδινο ελαφριά χτυπημένο στη μια άκρη (αρ. κατ. 816· εικ. 8α). 

Βρέθηκε τον Μάιο του 2005 στη χερσόνησο του Αγίου Νικολάου, σε μικρή από-
σταση ανατολικά του ομώνυμου ναού. Διαστ.:  μήκ. 0.031, πλ. 0.016, πάχ. 0.012, 
μάζ. 30.0, Q = 1.33. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

Αἶνις.

11. Βλήμα μολύβδινο χτυπημένο στη μια πλευρά του (αρ. κατ. 825· εικ. 8β). 
Βρέθηκε τον Αύγουστο του 2006 στον κόλπο του Ξηροποτάμου, στον χώρο του 
Ιερού του Απόλλωνος31. Διαστ.:  μήκ. 0.03, πλ. 0.016, πάχ. 0.0115, μάζ. 28.4, Q = 
1.39. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη:

Αἶ[νι]ς.

Ο μέσος όρος του λόγου Q είναι 1.3932. Το Δ ή Κ που διαγράφεται αμυδρά στην 
πρώτη μολυβδίδα (10), μάλλον είναι τυχαίο. Μολυβδίδες από τα Αντικύθηρα με 

29. Όπ. π., αρ. 400.
30. Βλ. LGPN I, s.v.
31. Τομή Κ3, 1ο στρώμα.
32. Στον υπολογισμό του μέσου όρου συμπεριλαμβάνεται και η μολυβδίδα που δημοσίευσε 

ο Foss (όπ. π., 40, 9).



337

την ίδια επιγραφή δημοσίευσαν και οι Ρουσόπουλος33 και Foss34. Ο Foss συζητάει 
την επιγραφή και υποθέτει ότι πρόκειται για σύντμηση ονόματος με ρίζα σε Αιν-: 
Αἰνεῦς, Αἰνίας, Αἴνιος ή Αἶνος. Το όνομα Αἶνις μαρτυρείται στην Κυρήνη35, όπου 
υπήρχε ισχυρή κρητική παρουσία. 

Μολυβδίδες με επιγραφή που αναφέρεται στη Φαλάσαρνα
12. Βλήμα μολύβδινο χωρίς ίχνη χτυπήματος (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 

810· εικ. 9α). Βρέθηκε σε τομή καθαρισμού στο δυτικό τείχος της Ακρόπολης, στο 
εσωτερικό της οχύρωσης σε βάθος 1.30m, σε στρώμα του τέλους του 4ου ή των 
αρχών του 3ου αι. π.Χ. 

Διαστ.:  μήκ. 0.035, πλ. 0.015, πάχ. 0.01, μάζ. 29.5, Q = 1.5. Φέρει ανάγλυφη 
επιγραφή ἐπὶ τὰ λαιὰ στις δυο όψεις (↑ ↓):

παρὰ Φ(αλασ)α<ρ>νίων.

13. Βλήμα μολύβδινο χωρίς ίχνη χτυπήματος (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 809· 
εικ. 9β). Βρέθηκε επιφανειακά στην εντός της οχύρωσης στα νότια της Ακρόπολης 
της Αιγιλίας, στην περιοχή των νεότερων σπιτιών (στα λεγόμενα Πλουμιδιανά). 
Διαστ.:  μήκ. 0.0325, πλ. 0.016, πάχ. 0.01, μάζ. 28.8, Q = 1,6. Φέρει ανάγλυφη επι-
γραφή ἐπὶ τὰ λαιὰ στις δυο όψεις:

παρὰ Φα(λασαρνίων).

33. Ρουσόπουλος, όπ. π., αρ. 401.
34. Foss, όπ. π., no 9. Ο R. Weil (όπ. π.) αναφέρει τη μολυβδίδα που δημοσίευσε ο Ρουσόπουλος 

και όχι μια άλλη, όπως γράφει ο Foss. 
35. LPNG I s.v.
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Ο μέσος όρος του λόγου Q των δυο μολυβδίδων είναι 1.55. Οι δυο μολυβδίδες 
είναι οι λεπτότερες από όσες έχουν βρεθεί στο νησί. 

Η ανάγνωση Φα(λασαρνίων) στηρίζεται και στην επιγραφή στα νομίσματα της 
Φαλάσαρνας, η οποία είναι ΦΑ ή απλώς Φ. 

Και οι δυο παραπάνω μολυβδίδες, που βρέθηκαν εντός της οχύρωσης, η πρώτη 
σε στρώμα του πρώτου μισού του 3ου αι. π.Χ., δεν φέρουν κανένα ίχνος χρήσης 
και ενισχύουν την υπόθεση ότι οι Φαλασαρνείς ήταν οι κυρίαρχοι του οχυρού. 

Μολυβδίδες με την επιγραφή ΛΑΣΤ
14. Βλήμα μολύβδινο ελαφρώς χτυπημένο (Αρ. Κατ. Μουσείου Κυθήρων 

811· εικ. 10α). Βρέθηκε επιφανειακά το 2004 στον λόφο, στην αριστερή όχθη του 
Ξηροποτάμου, στα δεξιά του δρόμου που οδηγεί στον όρμο, σε απόσταση περίπου 
διακοσίων μέτρων από τα τείχη. Διαστ:  μήκ. 0.028, πλ. 0.016, πάχ. 0.011, μάζ. 24.3, 
Q = 1.45. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη: 

Λαστ

15. Βλήμα μολύβδινο (αρ. κατ. Μουσείου Κυθήρων 834· εικ. 10β). Βρέθηκε τον 
Αύγουστο του 2008 κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο επιφα-
νειακό στρώμα της οδού Ξηροποτάμου, περίπου στην ίδια θέση όπου έχει βρεθεί 
και το προηγούμενο βλήμα (αρ. 14). Διαστ.:  μήκ. 0.027, πλ. 0.015, πάχ. 0.011, μάζ. 
20.50, Q = 1.36. Φέρει ανάγλυφη επιγραφή στη μια όψη, επί τα λαιά: 

[Λ]αστ

Ο μέσος όρος του λόγου Q των δυο μολυβδίδων είναι 1.39. 
Προβληματική είναι η ανάγνωση της επιγραφής· πρόκειται για ΛΑΣΤ ή μόνο 

ΑΣΤ με το Λ να είναι αποτέλεσμα χάραξης ή χτυπήματος, αφού διακρίνεται με 
δυσκολία μόνο στη μία από τις δυό μολυβδίδες, ενώ στην άλλη έχει αποξεστεί 
τελείως λόγω χτυπήματος; Επειδή πρόκειται για ευρήματα επιφανειακού στρώμα-
τος είναι επίσης αδύνατη και η ακριβής χρονολόγησή τους. Το τετρασκελές σίγμα 
συνηγορεί σε μια πρωιμότερη χρονολόγηση αλλά χωρίς πολλή ασφάλεια. 
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Από την ύπαρξη ή μη του Λ εξαρτάται και η ερμηνεία του ονόματος. Από την 
τιμή του Q φαίνεται να πρόκειται για κρητικές μολυβδίδες και οι επιγραφές να 
είναι τα αρχικά γράμματα κρητικού ονόματος σε Λαστ ή Λασθ όπως τα Λάστων, 
Λάστρατος, Λασθενίδας ή Λασθένης36. Πολύ ελκυστική θα ήταν η ταύτιση της επι-
γραφής με το τελευταίο όνομα, του Λασθένη37, του στρατηγού που ηγήθηκε των 
κρητικών δυνάμεων σε προσπάθεια επίθεσης κατά της Ρώμης, την τρίτη δεκαετία 
του 1ου αι. π.Χ. και ο οποίος πολέμησε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης του Μέτελλου του Κρητικού38. 

Από τα Q, τους λόγους πλάτους/πάχους, αν και τα δείγματα από το κάθε 
είδος είναι μικρό, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ομάδες· τις μολυβδίδες με την 
επιγραφή Βασιλέως (1–6 και Foss 10) που έχουν το μεγαλύτερο πάχος (Q = 1.21), 
τις μολυβδίδες της Φαλάσαρνας (12, 13) που είναι οι λεπτότερες (Q = 1.55) και, 
ενδιάμεσες, τις μολυβδίδες με τις επιγραφές Αἶνις (10, 11, Foss 9), Ἐπαι (7–9) και 
Λαστ (14, 15) των οποίων ο λόγος Q = πλ./πάχ. βρίσκεται ανάμεσα στις άλλες δυο 
(Q 1.36 –1.47).

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω η μόνη μολυβδίδα που προέρχεται από καλά 
χρονολογημένο ανασκαφικό στρώμα του πρώτου μισού του 3ου αι. π.Χ. είναι η υπ᾽ 
αρ. 12, που φέρει το όνομα των Φαλασαρνίων. Όλες οι άλλες είναι επιφανειακά 
ευρήματα περισυλλογής ή επιφανειακών στρωμάτων που δεν επιτρέπουν σωστή 
και ασφαλή χρονολόγηση. Ακόμα και την υπ᾽ αρ. 9 (ΕΠΑΙ), που βρέθηκε κατά τη 
διάρκεια καθαρισμού πύργου, κάτω από πεσμένη λιθόπλινθο, δεν μπορούμε να 
την χρονολογήσουμε με ακρίβεια. Έτσι είναι σχετικά δύσκολη η ερμηνεία τους 
και η ταύτισή τους με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. 

Για τις υπ᾽ αρ. 12 και 13 υπάρχει η πιθανότητα να θεωρήσουμε ότι συγκατα-

36. LGPN I, s.v.
37. Δίων Κ. 36, 18, Vellei Paterculi, Hist. Rom. II, 34.
38. Ο Nick Sekunda πρότεινε μια εναλλακτική ανάγνωση της επιγραφής χωρίς το αρχικό 

λάμδα, διαβάζοντάς το ως σύντμηση του ονόματος του Αριστομένη με την σίγηση της συλλαβής 
ρι που συνηθίζεται στη θεσσαλική διάλεκτο. Βέβαια στην αρχαία προσωπογραφία υπάρχουν 
πολλά ονόματα τα οποία φέρουν τα αρχικά Ἀστ (Άστανίδης, Ἄστειος, Ἀστιάς, Ἀστῖνος, Ἀστός, 
βλ. Fraser – Matthews, LGPN I, s.vv.). Δυστυχώς το επιφανειακό στρώμα στο οποίο βρέθηκαν οι 
δυο μολυβδίδες δεν επιτρέπει τη χρονολόγηση και δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε σε ποιόν από 
τους δυο πολεμιστές ανήκουν οι μολυβδίδες (Ο Αριστομένης έδρασε τον 4ο αιώνα π.Χ., ενώ ο 
Λασθένης τον 1ο αι. π.Χ.). Το γεγονός όμως ότι οι δυο μολυβδίδες βρέθηκαν χρησιμοποιημένες 
στο εξωτερικό της οχύρωσης, κάνει λιγότερο πιθανή την απόδοση στον Αριστομένη, ο οποίος 
έδρασε στην περιοχή πριν από το 330 π.Χ., όταν ακόμα η οχύρωση δεν είχε ολοκληρωθεί και 
επίσης δεν φαίνεται να είχε δεχθεί επίθεση στον χώρο του νοτίου Αιγαίου τον οποίο είχε υπό τον 
έλεγχό του τότε ο Περσικός στόλος. Ασφαλώς θα μπορούσε να είναι η συντομογραφία άλλου 
ονόματος με ρίζα Ἀστ. 
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λέγονται μεταξύ των «πυρομαχικών» των υπερασπιστών του φρουρίου κατά τη 
διάρκεια της εκστρατείας των Ροδίων στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Αλλά το γεγονός 
ότι βρέθηκαν αχρησιμοποίητες καθιστά σχετικά προβληματική την υπόθεση αυτή. 
Εκτός από τις μολυβδίδες με την επιγραφή ΒΑϹΙΛΕΩϹ, που βρέθηκαν χτυπημένες 
στο εσωτερικό της οχύρωσης και οι οποίες ασφαλώς δεν ανήκαν στους επιτιθέ-
μενους στο νησί Ροδίους, δεν βρέθηκαν άλλες που θα μπορούσαμε με ασφάλεια 
αποδώσουμε στους Ροδίους, όταν επιτέθηκαν στο νησί. Οι άλλες μολυβδίδες 
δείχνουν να έχουν χρησιμοποιηθεί από μέσα προς τα έξω και πιθανότερα ανήκαν 
στις δυνάμεις που αμύνονταν σε εξωτερική επίθεση αλλά είναι πολύ δύσκολο να 
προσδιορίσουμε σε ποιά σύγκρουση εκσφενδονίστηκαν. 

Γεγονός πάντος παραμένει ότι οι τρεις επιγραφές: Ἐπαι, Αἶνις και Λαστ, μάλλον 
είναι τα ονόματα (τα δύο συντομογραφημένα) κάποιων, κρητικών ή ξένων, αξιω-
ματικών των στρατών που έχουν εμπλακεί στους πολέμους που διεξήχθησαν στην 
Αίγιλα. 

 
Note: A detailed summary in English of the present paper is published under the title “Ιnscribed sling 

bullets from the island of Antikythera” in the second issue (2009) of the «Gdanskie Studia Archeologiczne» 
(GSA) translated by Gelli Fragou.
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Εικ. 1.  Αντικύθηρα, Κάστρο. Πύργος στο ανατολικό τείχος της οχύρωσης

Εικ. 2.  Αντικύθηρα, Κάστρο. Η βόρεια πλευρά ενός μεγάλου πύργου
στο ανατολικό τείχος της οχύρωσης
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Εικ. 3.  Αντικύθηρα, Παραλία Ξηροποτάμου. Γενική άποψη του ιερού του Απόλλωνος. Διακρίνεται η κάτοψη του ναού,
που είχε τη μορφή του οίκου, ο βωμός καθώς και τμήμα του ισχυρού τοίχου του περιβόλου
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Εικ. 4.  Το άγαλμα του Απόλλωνος και η ενεπίγραφη βάση,
η οποία του αποδίδεται από παραδρομή

Εικ. 5. Η επιγραφή IG V1, 948.
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Εικ. 6 (α–ζ). Αντικύθηρα· οι μολυβδίδες με την επιγραφή βασιλέως

α β

γ

ε

δ

ζ
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Εικ. 8 (α–β).  Αντικύθηρα· οι μολυβδίδες με την επιγραφή ΑΙΝΙΣ

α β

Εικ. 7 (α–γ).  Αντικύθηρα· οι μολυβδίδες με την επιγραφή ΕΠΑΙ

β γ

α
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α 1

Εικ. 9 (α–β).  Αντικύθηρα· οι μολυβδίδες με την επιγραφή παρὰ Φαλασαρνίων

α 2

β 1 β 2

Εικ. 10 (α–β).  Αντικύθηρα· οι μολυβδίδες με την επιγραφή ΛΑΣΤ

α β
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Εικ. 12. Η χερσόνησος του Κάστρου με την κάτοψη της οχύρωσης και
τις αρχαιολογικές θέσεις της περιοχής


