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Ηουσιαστική και πλήρης ενσωμάτωση φυσικο-χημικών τεχνικών στην 
αρχαιολογική μελέτη ευρημάτων από ανασκαφές έχει διευρύνει σημα-

ντικά τα τελευταία χρόνια τη γνώση μας για την τεχνολογία, τις ανταλλα-
γές αλλά και ευρύτερες κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές στις κοινωνίες του 
παρελθόντος. Δε συνέβη όμως το ίδιο με τη μελέτη των ευρημάτων από 
εντατικές επιφανειακές έρευνες, παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της 
συμβολής τέτοιου είδους ερευνών στην ανασύσταση της ιστορίας μιας πε-
ριοχής, και παρά τις σημαντικές μεθοδολογικές εξελίξεις που σημειώθηκαν 
στην αρχαιολογία του τοπίου, κυρίως με τη χρήση των Συστημάτων Γεω-
γραφικών Πληροφοριών (Alcock and Cherry 2003; Francovic and Patterson 
2000). Παρά το γεγονός ότι τα κεραμικά, τα λίθινα και οι μεταλλευτικές 
σκωρίες συνιστούν την πλειοψηφία των ευρημάτων που συλλέγονται σε 
μια εντατική επιφανειακή έρευνα, δεν έχει ουσιαστικά αναγνωριστεί η δυ-
νατότητα που παρέχει η εργαστηριακή τους ανάλυση, πέρα από τη μακρο-
σκοπική αρχαιολογική μελέτη. 
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Επίσης, όσο πληθαίνουν οι δημοσιεύσεις εντατικών επιφανειακών 
ερευνών, γίνεται φανερό ότι μια τέτοιου είδους έρευνα μπορεί να πα-
ρέχει πολύ μεγαλύτερο πλούτο πληροφοριών, από ότι είχε μέχρι τώρα 
αναγνωριστεί, καθώς τα ευρήματά της αφορούν ένα μεγάλο αριθμό θέ-
σεων, διαφορετικού χαρακτήρα, από την ίδια περιοχή, καλύπτουν μεγά-
λο χρονολογικό εύρος, και συλλέγονται και μελετώνται με τον ίδιο ακρι-
βώς συστηματικό τρόπο, διευκολύνοντας έτσι συγκρίσεις ανάμεσα σε δι-
αφορετικές θέσεις αλλά και περιόδους. Η συνδυασμένη εφαρμογή ανα-
λυτικών τεχνικών στην αρχαιολογική μελέτη τέτοιων ευρημάτων είναι 
δυνατόν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική και το ρόλο της 
εντατικής επιφανειακής έρευνας στην κατανόηση της συνολικής ιστο-
ρίας και εξέλιξης μιας περιοχής. Για μια επιτυχημένη όμως εφαρμογή, η 
χρήση αναλυτικών τεχνικών, δε θα πρέπει να πραγματοποιείται συμπλη-
ρωματικά, στο τελικό συνήθως στάδιο της έρευνας, ή και μετά την ολο-
κλήρωσή της, αλλά να ενσωματώνεται ήδη από το στάδιο του σχεδια-
σμού της ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα η μεθοδολογία της έρευνας 
πεδίου και ο τρόπος συλλογής, μελέτης αλλά και δειγματοληψίας των 
ευρημάτων.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη δυνατότητα μιας 
τέτοιας προσέγγισης παρουσιάζοντας την εφαρμογή της στο πλαίσιο του 
Ερευνητικού Προγράμματος Κυθήρων. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό 
ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τη μελέτη και ανάλυση των περιβαλλο-
ντικών και πολιτισμικών δυναμικών που καθορίζουν διαχρονικά τη ζωή σε 
ένα νησί της Μεσογείου.1 Η εντατική επιφανειακή έρευνα αποτέλεσε το βα-
σικό πυρήνα του.

Ένα σημαντικό δείγμα της επιφάνειας του νησιού (43 τ.χιλ, δηλαδή πε-
ρίπου 15% της συνολικής έκτασης των Κυθήρων) περπατήθηκε συστηματι-
κά (Εικόνα 1), και καταγράφηκαν πληροφορίες για τη χρήση γης και το φυ-
σικό περιβάλλον ενώ μετρήθηκαν τα θραύσματα κεραμικών, λίθινων και με-
τάλλινων ή μεταλλουργικών αντικειμένων που ήταν ορατά στην επιφάνεια 
του εδάφους. 

1. Για μια συνολική θεώρηση των στόχων και δραστηριοτήτων του Ερευνητικού Προγράμ-
ματος Κυθήρων, αλλά και κατάλογο δημοσιεύσεων, βλ. www.ucl.ac.uk/kip.
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Με βάση αυτές τις πληροφορίες και μετρήσεις, ορίστηκαν περίπου 200 
αρχαιολογικές θέσεις που σχετίζονται με κάθε είδους ανθρώπινη δραστη-
ριότητα σε διαφορετικές περιόδους, από τη Νεολιθική έως σήμερα. Από τις 
θέσεις αυτές, συλλέχθηκε ένα συστηματικό δείγμα των κινητών επιφανεια-
κών ευρημάτων, με τη χρήση τοπογραφικού καννάβου. Έτσι, συγκεντρώθη-
κε ένας σημαντικός αριθμός αντικειμένων από κάθε θέση, κυρίως κεραμικών 
και λίθινων, αλλά και μεταλλουργικών υπολειμμάτων. Η εργασία αυτή αφορά 
τη μελέτη των κεραμικών και μεταλλουργικών, εξαιρώντας προς το παρόν 
τα λίθινα αντικείμενα.

Η μελέτη των ευρημάτων αυτών ακολούθησε τρεις διαφορετικές αλλά, 
τελικά, συγκλίνουσες κατευθύνσεις (Kiriatzi 2003).

Κατά το αρχικό στάδιο προετοιμασίας για τις εργασίες πεδίου, η έρευ-
να επικεντρώθηκε στη μελέτη ευρημάτων από ανασκαφές που είχαν ήδη 
πραγματοποιηθεί στην περιοχή. Η κύρια ανασκαμμένη θέση της οποίας τα 
ευρήματα επανεξετάστηκαν συστηματικά ήταν το Καστρί, σε ευλίμενο κόλ-
πο στην ανατολική ακτή του νησιού (Εικόνα 1). Στα μέσα της δεκαετίας του 
1960, η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή ανάσκαψε στη θέση αυτή σημαντικά 
οικιστικά και ταφικά κατάλοιπα που χρονολογήθηκαν σε διαφορετικές φά-
σεις, από το τέλος της Νεολιθικής έως το τέλος της Εποχής του Χαλκού, αλ-
λά και την Κλασική, Ρωμαϊκή, Πρωτοβυζαντινή και Μεσοβυζαντινή περίοδο 
(Coldstream and Huxley 1972). 

Εικόνα 1: Περιοχή που καλύφθηκε από την εντατική επιφανειακή έρευνα
(Α. Βevan-V. Delrieu)
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Με βάση τη λεπτομερή επανεξέταση της στρωματογραφημένης κεραμικής 
από το Καστρί, δημιουργήθηκε μια τυπολογία κεραμικών υλών για κάθε φάση, 
για να αποτελέσει τη βάση για τη χρονολόγηση, και γενικότερα τη μελέτη, της 
συχνά εξαιρετικά διαβρωμένης κεραμικής από την επιφανειακή έρευνα. Επιλέ-
χθηκαν τριακόσια αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις βασικές κεραμικές ύλες 
για πετρογραφική ανάλυση με λεπτές τομές και χημική ανάλυση με φασματο-
σκοπία ατομικής εκπομπής με πλάσμα επαγωγικής σύζευξης (ICP-ΟES), με στόχο 
τον προσδιορισμό της προέλευσης και την ανασύνθεση της τεχνολογίας κα-
τασκευής των αγγείων που σχετίζονταν με αυτές τις κεραμικές ύλες, σε κάθε 
φάση. Πέρα από την κεραμική, επανεξετάστηκαν μακροσκοπικά τα χάλκινα και 
ασημένια ευρήματα από τα στρώματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού αλλά 
και σκωρίες σιδήρου από σύνολα της Κλασικής και Πρωτοβυζαντινής περιόδου. 
Από αυτά επιλέχθηκαν 20 δείγματα για μεταλλογραφική εξέταση και χημική 
ανάλυση με φασματομετρία φθορισμού ακτίνων χ (Broodbank et al. 2007). 

Πέρα από το Καστρί, οι δημοσιευμένες πληροφορίες από μια άλλη ανα-
σκαμμένη θέση στην περιοχή παρείχε σημαντικές πληροφορίες. Πρόκειται 
για τη θέση στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό (Εικόνα 1), όπου ο καθηγητής Ι. Σα-
κελλαράκης και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν ένα ιερό κορυφής της Επο-
χής του Χαλκού με ιδιαίτερα πλούσια μεταλλικά ευρήματα, και ποικιλία εξω-
τικών πρώτων υλών (Sakellarakis 1996).

Παράλληλα με τη μελέτη και ανάλυση των ευρημάτων από το Καστρί, η 
έρευνά κινήθηκε και προς μια άλλη κατεύθυνση, που αφορούσε τις διαθέ-
σιμες πρώτες ύλες στο νησί, τόσο σε σχέση με αγγειοπλαστική όσο και με-
ταλλουργία. Πραγματοποιήθηκε συστηματική καταγραφή και δειγματοληψία 
όλων των διαθέσιμων πηγών πρώτων υλών τόσο στα Κύθηρα όσο και στη 
γειτονική περιοχή της νότιας Λακωνίας. Η συγκριτική ανάλυση των πρώτων 
υλών και των αρχαιολογικών δειγμάτων, επέτρεψε την ταύτιση της χρήσης 
τοπικών ή μη υλικών σε διάφορες περιόδους στο παρελθόν, κυρίως σε σχέση 
με την κεραμική. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πειράματα αναπαραγωγής 
των αρχαίων κεραμικών υλών, με χρήση τοπικών υλικών, αλλά και εθνοαρχαι-
ολογική έρευνα σε σχέση με τους σύγχρονους παραδοσιακούς αγγειοπλά-
στες του νησιού. Αυτά είχαν σημαντική συμβολή στην ανασύνθεση των αρ-
χαίων τεχνολογικών παραδόσεων και την κατανόηση των μεταβολών τους.

Οι παράλληλες αυτές έρευνες αποτέλεσαν τη βάση για τη μελέτη και 
ανάλυση των ευρημάτων από την επιφανειακή έρευνα (Kiriatzi 2003). Καθώς 
στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας δεν είναι εφικτή η συνολική θεώρηση 
των αποτελεσμάτων αυτών των ερευνών, επιλέχθηκαν ενδεικτικά δύο μό-
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νο περίοδοι της ιστορίας του νησιού που θα συζητηθούν συνοπτικά. Πρόκει-
ται για την περίοδο των Δεύτερων Ανακτόρων, τη λεγόμενη Νεοανακτορική 
(περίπου 18ος-16ος αι. π.Χ.), και την Κλασική περίοδο (5ος-4ος αι. π.Χ.) 

ΠΕρIοδος Των δΕYΤΕρων ΑνΑΚΤOρων

Κατά την περίοδο των Δεύτερων Ανακτόρων, βρίσκονται σε άνθηση στην 
Κρήτη τα λεγόμενα ανάκτορα, και οι κοινωνικοπολιτικές δομές που συνδέονται 
με αυτά, μια «κρητική μόδα» επικρατεί σε όλο σχεδόν το νότιο Αιγαίο, όπου επι-
λέγονται κρητικές πρακτικές σε ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές δραστηρι-
ότητες. Είναι η περίοδος του λεγόμενου «εκμινωισμού» (Broodbank 2004, όπου 
και σχετική βιβλιογραφία). Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο υλικός πολιτι-
σμός στα Κύθηρα εμφανίζεται πλήρως «εκμινωϊσμένος», αντανακλώντας το 
ενδιαφέρον της Κρήτης για το νησί, προφανώς λόγω της θέσης του ως γέφυ-
ρας προς τις πηγές πρώτων υλών και τα δίκτυα ανταλλαγών στην ηπειρωτική 
Ελλάδα αλλά και πέρα από αυτήν (Broodbank 2004; Kiriatzi in press). 

Η εντατική επιφανειακή έρευνα έχει εντοπίσει πάνω από 100 θέσεις αυ-
τής της περιόδου στην περιοχή που ερευνήθηκε (Εικόνα 2) και έτσι βάσιμα 
μπορούμε να υποθέσουμε την ύπαρξη περίπου 700-800 θέσεων αυτής της 
περιόδου στη συνολική έκταση του νησιού. Οι περισσότερες από αυτές τις 
θέσεις, που φαίνεται ότι είχαν το χαρακτήρα αγροικιών (Bevan 2002), εί-
ναι μικρού μεγέθους, και χαρακτηρίζονται από άβαφη χοντρή κεραμική, που 
συνδέεται κυρίως με αποθηκευτικά και μαγειρικά σκεύη (Εικόνα 3).

Εικόνα 2: Θέσεις της επιφανειακής έρευνας όπου σημαντικό ποσοστό των ευρημάτων 
χρονολογείται στην περίοδο των Δεύτερων Ανακτόρων (V. Delrieu)
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Σε αντίθεση με την εικόνα των μικρών αυτών θέσεων στο εσωτερικό 
κυρίως του νησιού, το μέγεθος του παραλιακού οικισμού στο Καστρί αυ-
ξάνεται δραματικά ενώ στην κεραμική του κυριαρχούν τα διακοσμημένα 
αγγεία για κατανάλωση τροφής, μεταφορά προϊόντων και μικρής κλίμακας 
αποθήκευση (Εικόνα 4).

Εικόνα 3: Τυπική επιφανειακή κεραμική της περιόδου των Δεύτερων Ανακτόρων από 
θέσεις-αγροικίες

Εικόνα 4: Τυπική επιφανειακή κεραμική της περιόδου των Δεύτερων Ανακτόρων από 
το Καστρί
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Το σύνολο σχεδόν της κεραμικής αυτής της περιόδου, τόσο στο Καστρί 
όσο και στις αγροικίες, σχετίζεται με δύο χαρακτηριστικές κεραμικές ύλες. 
Oι πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι κεραμικές αυτές ύλες 
αντανακλούν δύο διαφορετικές συνταγές πηλόμαζας και συνδέονται με 
χρήση πρώτων υλών από δύο διαφορετικές περιοχές του νησιού.

Η πρώτη κεραμική ύλη συνδέεται με την ευρύτερη περιοχή του Καστριού, 
και σχετίζεται με τη χρήση κιτρινωπών, ασβεστιούχων αργίλων του Νεογε-
νούς και την πρόσμιξή τους με άμμο, που περιέχει κόκκους πυριτόλιθου, ιλυ-
όλιθου, μικριτικού ασβεστίτη και ψαμμίτη ή με γωνιώδη θραύσματα πυριτικού 
ιλυόλιθου (Kiriatzi 2003) (Εικόνα 5). 

Κατά την επιφανειακή έρευνα παρατηρήθηκε συγκέντρωση έντονα υα-
λοποιημένων και στρεβλωμένων θραυσμάτων από τέτοια κεραμικά σε μι-
κρή απόσταση από το Καστρί, που θα πρέπει να συνδεθούν με την ύπαρξη 
εκεί κεραμικών κλιβάνων, άρα και χώρων παραγωγής κεραμικής. Τα προϊό-
ντα που παράγονταν στην περιοχή αυτή φαίνεται να περιλαμβάνουν κυρί-
ως σκεύη κατανάλωσης και αποθήκευσης. Η σύγκριση της τεχνολογίας κα-
τασκευής αυτής της κεραμικής με σύγχρονες στην Κρήτη, οδηγεί στην υπό-
θεση της εισαγωγής στα Κύθηρα μιας Κρητικής τεχνολογικής παράδοσης, 
ήδη από την προηγούμενη περίοδο, και της τοπικής αναπαραγωγής της σε 

Εικόνα 5: Κεραμική ύλη με πρόσμιξη άμμου (αριστερά) και κεραμική ύλη με πρόσμιξη ιλυό-
λιθου (δεξιά). Μικροφωτογραφίες, XP, ύψος πεδίου 5.6 χιλιοστά
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στενή σχέση με αντίστοιχες εξελίξεις στην Κρήτη (Broodbank and Kiriatzi 
2007; Kiriatzi 2003). 

Η δεύτερη κεραμική ύλη συνδέεται με την περιοχή Ποταμού-Αγίας Πε-
λαγίας στο βόρειο μέρος του νησιού (Εικόνα 1), και σχετίζεται με τη χρήση 
ερυθρών αργίλων, μη ασβεστιούχων, πλούσιων σε εγκλείσματα από μετα-
μορφωμένους γρανίτες (ερυθρή κεραμική ύλη πλούσια σε ασημένια μίκα), 
στα όρια της ενότητας των Φυλλιτών–Χαλαζιτών (Κiriatzi 2003; Kiriatzi 
and Sidall in preparation; Xypolias et al. 2006) (Εικόνα 6). Η παραγωγή αυ-
τής της κεραμικής αφορά αρχικά κυρίως μαγειρικά σκεύη ενώ βαθμιαία 
επεκτείνεται και σε αποθηκευτικά αλλά και αγγεία κατανάλωσης. Οι τε-
χνολογικές επιλογές που συνδέονται με αυτά τα αγγεία, και σε αυτή την 
περίπτωση, φαίνεται να αντανακλούν την τοπική αναπαραγωγή Κρητικών 
τεχνολογιών.

Η συνεχιζόμενη μελέτη των ευρημάτων από τις θέσεις της επιφανειακής 
έρευνας δείχνει ότι αν και η κεραμική σχεδόν στην πλειοψηφία της παρα-
γόταν στα Κύθηρα, δεν ήταν τοπικής παραγωγής σε κάθε θέση (αγροικία ή 
μεγαλύτερο οικισμό) αλλά εισαγόταν από τις δύο παραπάνω περιοχές του 
νησιού. Στο χάρτη της Εικόνας 7 απεικονίζεται η κατανομή των προϊόντων 
από τις δύο παραπάνω περιοχές στις θέσεις της περιόδου των Δεύτερων 
Ανακτόρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι αγγεία από τις δύο αυτές περιοχές των 
Κυθήρων αναγνωρίζονται πλέον και σε σημαντικό αριθμό θέσεων εκτός του 
νησιού (Kiriatzi in press).

Εικόνα 5: Κεραμική ύλη με πρόσμιξη άμμου (αριστερά) και κεραμική ύλη με πρόσμιξη 
ιλυόλιθου (δεξιά). Μικροφωτογραφίες, XP, ύψος πεδίου 5.6 χιλιοστά
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Όσον αφορά τη μεταλλουργία, οι ανασκαφές στο Καστρί έφεραν στο 
φως μικρό αριθμό μετάλλινων αντικειμένων, ανάμεσα στα οποία δύο μά-
ζες χαλκού, που χαρακτηρίστηκαν ως θραύσματα χελωνών έπειτα από 
εργαστηριακή μελέτη (Broodbank et al. 2007). Ακόμη οι ανασκαφές στο 
σύγχρονο Μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο αποκάλυψαν μια 
εντυπωσιακή συλλογή μετάλλινων αναθημάτων, κυρίως χάλκινων αν-
θρωπόμορφων ειδωλίων και ανθρωπίνων μελών (Sakellarakis 1996). Ο 
πλούτος αυτού του ευρήματος δε βρίσκει παράλληλο σε άλλα σύγχρονα 
ιερά κορυφής στην Κρήτη, όπου επικρατούν κεραμικά αντί για μετάλλινα 
αναθήματα (Δαβάρας 1974; Καρέτσου 1980; Peatfield 1990; Rutkkowski 
1991). Αναφέρονται ακόμη από τον Άγιο Γεώργιο άμορφα δοκίμια χαλκού, 
των οποίων η μελέτη έδειξε ότι είναι ενδεικτικά της επιτόπιας άσκησης 
μεταλλοτεχνίας χαλκού στα Κύθηρα (Βαρουφάκης 2006). Η χρήση μετάλ-
λου στις αγροικίες της ίδιας περιόδου, που εντοπίστηκαν κατά την επιφα-
νειακή έρευνα, έχει αναγνωριστεί μόνο έμμεσα από τη συλλογή ακονο-
πετρών που πιθανόν χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα των μετάλλινων 
εργαλείων κοπής.2 

Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν σημαντική χρήση μετάλλου στα 
Κύθηρα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται φανερό ότι υψηλή αξία και έντονος τε-
λετουργικός χαρακτήρας προσδίδονταν και στην αντίστοιχη πρώτη ύλη αλ-
λά και σε αυτήν καθ΄ αυτήν τη διαδικασία της παραγωγής, όπως υποδηλώ-

2. Η μελέτη των αντικειμένων αυτών, όπως και όλων των τριπτών λίθινων, πραγματοποι-
είται από την Τάνια Γερούση.

Εικόνα 7: Κατανομή και συχνότητα των δύο βασικών τύπων τοπικής κεραμικής στις θέσεις 
της περιόδου των Δεύτερων Ανακτόρων (V. Delrieu)
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νεται από την έντονη παρουσία σχετικών ευρημάτων στο ιερό κορυφής. Σε 
αντίθεση με την εικόνα αυτή, κατάλοιπα από μεταλλουργικές δραστηριό-
τητες, όπως χωνευτήρια ή σκωρίες, είναι εντελώς απόντα τόσο στο Καστρί 
όσο και στις θέσεις που εντοπίστηκαν στην επιφανειακή έρευνα. Ασφαλώς 
στην εικόνα αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα και το είδος των κα-
ταλοίπων από δραστηριότητες μεταλλοτεχνίας χαλκού, που δε θα ανα-
γνωρίζονταν εύκολα μέσα από επιφανειακή έρευνα, ιδιαίτερα σε σχέση με 
αντίστοιχα κατάλοιπα μεταλλουργίας σιδήρου, όπως θα συζητηθεί παρακά-
τω. Μόνο δραστηριότητες όπως η εκκαμίνευση θα άφηναν πίσω σημαντικά 
κατάλοιπα για τα δεδομένα της επιφανειακής συλλογής (Georgakopoulou 
2007), αλλά τέτοιες δραστηριότητες δεν είναι αναμενόμενες για τα Κύθη-
ρα, ούτως ή άλλως, σε αυτή την περίοδο, λόγω της έλλειψης αντίστοιχων 
μεταλλευμάτων στο νησί.

ΚλΑςιΚΗ ΠΕριοδος

Με μια πρώτη ματιά στο χάρτη των θέσεων της Κλασικής περιόδου (Ει-
κόνα 8), η εικόνα της κατανομής και του χαρακτήρα των θέσεων αυτής της 
φάσης δε φαίνεται να διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με την περί-
οδο των Δεύτερων Ανακτόρων. Εντοπίστηκε πάλι ένας μεγάλος αριθμός 
θέσεων στο τοπίο του νησιού (γύρω στις 85 μέσα στην έκταση που ερευ-
νήθηκε), μικρού συνήθως μεγέθους, ενώ ήταν γνωστή και η ύπαρξη ενός 
μεγάλου κέντρου σε μικρή σχετικά απόσταση από το Καστρί, στο Παλιόκα-
στρο, έξω από την περιοχή της παρούσας επιφανειακής έρευνας (Εικόνα 1) 
(Πετρόχειλος 1984). Η θέση στο παραλιακό Καστρί, κατά την περίοδο αυτή, 
φαίνεται να παίζει το ρόλο του βασικού λιμανιού. Η πιο λεπτομερής, ωστό-
σο, εξέταση και ανάλυση των ευρημάτων από τις παραπάνω θέσεις έδειξε 
ότι η εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Καταρχήν, οι θέσεις φαίνεται ότι δια-
φοροποιούνται μεταξύ τους καθώς περιλαμβάνουν όχι μόνο αγροικίες, αλ-
λά και θέσεις ειδικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικού ή εργαστηριακού συ-
νήθως χαρακτήρα. 
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Tόσο η στιλιστική μακροσκοπική μελέτη της κεραμικής αυτής της περι-
όδου όσο και οι εργαστηριακές αναλύσεις, δεν παρέχουν κανένα στοιχείο 
που να τεκμηριώνει την ύπαρξη τοπικής παραγωγής κεραμικής στα Κύθηρα. 
Όλα τα κεραμικά σκεύη που χρησιμοποιούνταν στο νησί φαίνεται ότι είχαν 
εισαχθεί από άλλες περιοχές, κυρίως τη Λακωνία, και σε μικρότερη κλίμακα 
από την Αττική, Κορινθία, Αίγινα και άλλα κέντρα του Αιγαίου (Εικόνα 9).3

Σε αντίθεση με την εικόνα αυτή, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για μεταλ-
λουργικές δραστηριότητες κατά την Κλασική περίοδο. Περίπου 45 κιλά σκωριών 
σιδήρου συλλέχθηκαν κατά την επιφανειακή έρευνα, με την πλειονότητά τους 
να προέρχονται από είκοσι τρεις θέσεις. Με βάση το χάρτη της Εικόνας 8 είναι 
φανερό ότι σκωρίες δε βρέθηκαν σε όλες τις Κλασικές θέσεις, ενισχύοντας την 
εικόνα που περιγράφηκε παραπάνω για εξειδίκευση μεταξύ θέσεων. Η παρουσία 
τους σε είκοσι τρεις από τις ογδόντα πέντε θέσεις αυτής της περιόδου, στο 15% 
της συνολικής έκτασης του νησιού, φαίνεται μάλλον να αντανακλά διάσπαρτες 
μεταλλουργικές δραστηριότητες, μικρής κλίμακας. Αν και οι περισσότερες από τις 
θέσεις αυτές είναι πολλαπλών περιόδων, έξι χρονολογούνται αποκλειστικά στην 
Κλασική περίοδο (σημειώνονται στο χάρτη με γαλάζιο) και άρα τα μεταλλουργικά 
ευρήματα εδώ μπορούν να χρονολογηθούν με ασφάλεια σε αυτή την περίοδο. 

3. Παρά την πιθανή απουσία τοπικής παραγωγής κεραμικής στα Κύθηρα κατά την Κλασική 
περίοδο, η συνεχιζόμενη μελέτη των ευρημάτων φαίνεται να παρέχει ενδείξεις για το-
πική παραγωγή κεραμιδιών κατά την ίδια περίοδο. Στο άμεσο μέλλον προγραμματίζο-
νται και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο των ενδείξεων αυτών.

Εικόνα 8: Θέσεις της επιφανειακής έρευνας όπου σημαντικό ποσοστό των ευρημάτων 
χρονολογείται στην Κλασική περιόδο (με κόκκινο),. Σημειώνονται με πράσινο οι θέσεις στις 
οποίες βρέθηκαν περισσότερο από 100 γρ σκωριών, και με γαλάζιο αυτές που επιπλέον 

χρονολογούνται αποκλειστικά στην Κλασική περίοδο (Α. Βevan-V. Delrieu)
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Το σύνολο των μεταλλουργικών υπολειμμάτων εξετάστηκε αρχικά μακρο-
σκοπικά. Αν και την πλειονότητα των σκωριών αποτελούν άμορφα θραύσματα, 
χωρίς διαγνωστικά χαρακτηριστικά, αναγνωρίστηκαν και θραύσματα που ανή-
κουν σε δύο σαφείς μορφολογικούς τύπους (McDonnell 1983). Ο πρώτος σχε-
τίζεται με σκωρίες που φέρουν υφή ροής στην άνω επιφάνειά τους, (Εικόνα 10) 
ένδειξη που συχνά σχετίζεται με τη διαδικασία της εκκαμίνευσης για την παρα-
γωγή μετάλλου από σιδηρομετάλλευμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και τα θραύ-
σματα σκωριών από τα Κλασικά στρώματα στο Καστρί αποδόθηκαν, έπειτα από 
εργαστηριακή μελέτη, σε υποπροϊόντα εκκαμίνευσης (Broodbank et al. 2007). 

Εικόνα 9: Κεραμική ύλη με ηφαιστειακά πετρώματα από την Αίγινα (αριστερά) και ασβεστι-
ούχα κεραμική ύλη με πρόσμιξη ιλυόλιθου από την Κόρινθο (δεξιά). Μικροφωτογραφίες, XP, 

ύψος πεδίου 5.6 χιλιοστά

Εικόνα 10: Παραδείγματα σκωριών από τα Κύθηρα, μέρος των οποίων φέρουν υφή ροής 
στην άνω επιφάνειά τους (Χ. Παπανικολόπουλος)
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Ο δεύτερος τύπος μοιάζει με τη βάση εστίας για δευτερεύουσα επεξερ-
γασία σιδήρου. Φαίνεται δηλαδή να σχετίζεται με τον καθαρισμό και την 
επεξεργασία του σιδήρου με σφυρηλάτηση και όχι με την παραγωγή του με-
τάλλου (Εικόνα 11). 

Σε καμία από τις έξι αποκλειστικά Κλασικές θέσεις δεν παρατηρείται συ-
νύπαρξη των δύο αυτών τύπων, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
μια πρώτη ένδειξη διαχωρισμού των δύο δραστηριοτήτων στο χώρο. Ένα 
ακόμη στοιχείο που πιθανόν παραπέμπει σε εκκαμίνευση είναι η παρουσία 
θραυσμάτων σιδηρομεταλλεύματος σε κάποιες από αυτές τις θέσεις. Αυτά 
έχουν σαφώς μεταφερθεί στις θέσεις από κάποια απόσταση αφού δεν εί-
ναι συμβατά με τη γεωλογία της άμεσης περιοχής που καλύφθηκε από την 
εντατική επιφανειακή έρευνα. Εντοπίστηκε όμοιος αιματίτης σε μικρές πο-
σότητες στο βόρειο μέρος του νησιού σχετιζόμενος με την ενότητα των 
μεταμορφωμένων πετρωμάτων (Ι.Γ.Μ.Ε. 1966), και μεγαλύτερες αποθέσεις 
ανάμεσα σε αντίστοιχα πετρώματα στη γειτονική περιοχή της νότιας Λακω-
νίας (I.Γ.Μ.Ε. 1999, 2002). Σαφέστερα συμπεράσματα για τη φύση των μεταλ-
λουργικών δραστηριοτήτων στις διάφορες θέσεις θα προκύψουν έπειτα από 
την εργαστηριακή μελέτη μεγάλου αριθμού σκωριών καθώς και συγκριτικών 
μεταλλευμάτων που έχει προγραμματιστεί άμεσα.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις και για τις δυο περιόδους δεν έχουν σίγουρα 
μορφή ακόμη τελικών συμπερασμάτων, αφού είναι σε εξέλιξη τόσο η αρχαι-
ολογική μελέτη των ευρημάτων και από τις περίπου 200 θέσεις της επιφα-
νειακής έρευνας, όσο και οι αναλύσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων, αυτών 

Εικόνα 11: Σκωρίες που αποδίδονται στον τύπο «βάση εστίας» (Χ. Παπανικολόπουλος)
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και άλλων περιόδων, που σαφώς θα τεκμηριώσουν καλύτερα την εικόνα της 
οργάνωσης και της κλίμακας τέτοιων δραστηριοτήτων στο νησί διαχρονι-
κά. Συνοπτικά, η πρώτη εικόνα που παρείχαν τα δεδομένα της επιφανειακής 
έρευνας για τις δύο περιόδους, σε σχέση με την πυκνότητα, την κατανο-
μή και τον χαρακτήρα των θέσεων, παρουσίαζε πολλές ομοιότητες. Με την 
πρόοδο όμως της μελέτης και την ενσωμάτωση αναλυτικών τεχνικών οδη-
γηθήκαμε ήδη σε μια βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση αυτής της εικόνας 
διακρίνοντας σημαντικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα της προσέγγισης αυτής μας δίνουν σταδιακά τη δυνα-
τότητα να ανασυνθέτουμε αυτό που ονομάζουμε ‘τεχνολογικά τοπία’ των 
Κυθήρων, για διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του νησιού κατανοώ-
ντας καλύτερα τομείς της παραγωγής και διακίνησης προϊόντων. Ειδικότερα, 
προσεγγίζουμε τις αντιλήψεις των αρχαίων τεχνητών για το περιβάλλον και 
τις πρώτες ύλες του νησιού και τις σχετικές επιλογές τους, την αναπαραγω-
γή και συνέχιση, ή μη, τεχνολογικών παραδόσεων, αλλά και την οργάνωση 
του τρόπου παραγωγής, τους μηχανισμούς κατανομής των προϊόντων στο 
νησί και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, διευρύνοντας έτσι τη μελέτη και 
εργαστηριακή ανάλυση του υλικού πολιτισμού πέρα από την απλή διχοτό-
μηση «τοπικό ή εισαγόμενο». Αλλαγές στο χρόνο γίνονται εμφανείς σε όλες 
σχεδόν τις παραπάνω δραστηριότητες και η τέτοιου είδους κατανόησή τους 
ρίχνει φως σε διάφορες πλευρές της ιστορίας του νησιού, όπως μεταβολές 
σε οικονομικές πρακτικές, στις σχέσεις των οικισμών μέσα στο νησί, αλλά και 
τη μεταβολή του γεωπολιτικού ρόλου των Κυθήρων στην ευρύτερη περιοχή 
από τη μία περίοδο στην άλλη. 
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κή Σχολή Αθηνών για τη χρηματοδότηση των ερευνών μας. Για την κατα-
γραφή των διαθέσιμων πηγών πρώτων υλών στα Κύθηρα και τη Λακωνία 
που πραγματοποιήθηκε επί σειρά ετών μεταξύ 1998 και 2006 οφείλουμε 
ευχαριστίες στους συνεργάτες μας Ruth Siddall (γεωλόγο), Αθανασία Κρα-
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