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«Παλιόκαστρο» Κυθήρων.  

Ένας λακωνικός οικισμός σε ένα λακωνικό νησί 
 
 
 

Tα Κύθηρα θεωρούνται για ιστορικούς λόγους μέρος των Επτανήσων και υπάγονται σήμερα 
διοικητικά στην περιφέρεια Πειραιώς, αλλά κατά την αρχαιότητα προσδιορίζονταν σε σχέση 
με την Πελοπόννησο, και ιδιαίτερα τη Λακωνία1. Σύμφωνα με τα πορίσματα παλαιότερων 
ερευνών και των σωστικών ανασκαφών που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2010-20112, στη 
νότια πλαγιά του λόφου «Παλιόκαστρο» εκτεινόταν η ομώνυμη πόλη του νησιού, τα Κύθηρα, 
με συνεχόμενη κατοίκηση από τον 8ο αι. π.Χ. έως τουλάχιστον τον 2ο αι. μ.Χ.3. Ο λόφος του 
οικισμού βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νησιού σε ύψος περίπου 330 μ., σε απόσταση 
τριών χιλιομέτρων βόρειο-δυτικά του αρχαίου λιμένα που ονομαζόταν Σκάνδεια4 (εικ. 1). 

Από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι των Κυθήρων ήταν περίοικοι Λακεδαιμόνιοι 
και διοικούνταν από Σπαρτιάτες αξιωματούχους, τους «Κυθηροδίκες»5. Σύμφωνα με τον 
Θουκυδίδη, το 424 π.Χ. ο Νικίας, οδηγώντας τον αθηναϊκό στόλο, επιτέθηκε και κατέλαβε με 
«στρατήγημα» τα Κύθηρα εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι από το Παλιόκαστρο δεν ήταν 
ορατή η βόρειο-ανατολική ακτή που βλέπει προς το ακρωτήριο του Μαλέα6. Στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε αθηναϊκή φρουρά στο νησί. Η αθηναϊκή παρουσία κατά την περίοδο αυτή 
επιβεβαιώνεται αρχαιολογικά με την εύρεση αττικών αγγείων σε τάφο στην περιοχή του 
αρχαίου λιμένα7. Το 421 π.Χ., με την Ειρήνη του Νικίου, το νησί επιστράφηκε στη Σπάρτη8. 
Το 393 π.Χ. ο Φαρνάβαζος και ο Κόνων θα καταλάβουν ξανά το νησί. Πριν αποχωρήσει από 
τα Κύθηρα ο επικεφαλής του περσικού στόλου επισκεύασε τὸ τῶν Κυθηρίων τεῖχος, ενώ 
άφησε φρουρούς και έναν Αθηναίο αρμοστή9. Η αθηναϊκή κυριαρχία τερματίστηκε το 387/6 
π.Χ. με την Ανταλκίδειο ειρήνη10. 

Παλαιότερες έρευνες επιφανείας έχουν τεκμηριώσει ότι ο αρχαίος οικισμός στο 
Παλιόκαστρο, με έκταση μεγαλύτερη από 4 χλμ.2 (400 στρέμματα), προστατευόταν από 
οχυρώσεις, χρονολογούμενες από τους αρχαϊκούς χρόνους, ενώ αργότερα ο οικισμός 
επεκτάθηκε και τα τείχη δέχθηκαν επιδιορθώσεις και τροποποιήσεις11. Στον λόφο υπήρχαν 
ναοί αφιερωμένοι στην Αθηνά12 και τους Διόσκουρους13. Επίσης, από επιγραφικές μαρτυρίες 

 
1 Ομ. Οδ., ι 80-81. Ηροδ. VIII 235. Θουκ. IV 53. Στράβ. VIII 5, 1. Παυσ. III 23, 1. Plin., Nat., IV 18, 56. Πτολ., 

Γεωγρ., III 16, 23. Πλουτ., Νικ., VI 4. Σκύλ., Περίπλ., 46. 
2 Πετρόχειλος 1993, 154-161. Για τις αναφορές του Παλιόκαστρου στη βιβλιογραφία βλ. Πετρόχειλος 1984, 

ιδίως 65-76. Τσαραβόπουλος 2009, ιδίως 141-142. Fragou – Kroustalis 2016, 115-128. 
3 Βλ. Ξεν. Ελλ., IV 8, 8. Διοδ. Σικ. XII 80, 5. Πτολ., Γεωγρ., ΙΙΙ 16, 23. Θουκ. IV 54. Στράβ. VIII 5, 1. Παυσ. III 

23, 1. 
4 Θουκ. IV 54. Παυσ. ΙΙΙ 23, 1. 
5 Θουκ. IV 53. 
6 Θουκ. IV 53-54. 
7 Πρόκειται για μια λευκή λήκυθο και δύο ερυθρόμορφες αρυβαλλοειδείς ληκύθους, που χρονολογούνται στα 

τέλη του 5ου αι. π.Χ. και αποτελούν τυχαία ευρήματα. 
8 Θουκ. V 23-24. 
9 Ξεν. Ελλ., IV 8, 8. 
10 Ξεν. Ελλ., V 1, 31. 
11 Έρευνα επιφανείας διενήργησε ο καθηγητής Ι. Πετρόχειλος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως το 

2000 (Πετρόχειλος 1993), καθώς και, τα τελευταία χρόνια, ομάδα της ΚΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α., στην οποία συμμετείχαν οι 
συγγραφείς, αλλά και ο Άδωνις Κύρου και οι Κυθήριοι Αλέξανδρος Καστρίσιος και Γιάννης Φαρδούλης (Κυθήριος 
κάτοικος του Sydney). Η πυκνή βλάστηση που καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα του αρχαίου οικισμού εμποδίζει τη 
λεπτομερειακή και εξαντλητική έρευνά του. 

12 Πετρόχειλος 2015, 8-9. 
13 Βλ. παρακάτω υποσημ. 19. 
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προκύπτει πως στην περιοχή λειτουργούσαν δύο ακόμα ιερά, αφιερωμένα το ένα στον Ερμή14, 
το άλλο στον Πάνα και μία άγνωστη θεότητα15. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα αποτελέσματα των ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν στο Παλιόκαστρο κατά τα έτη 2010 και 2011 από την τέως ΚΣΤ΄ 
Ε.Π.Κ.Α., με τη συμμετοχή εθελοντών αρχαιολόγων, φοιτητών και άλλων. Αφορμή για τις 
εργασίες αποτέλεσε αίτημα του Δήμου Κυθήρων για τη διαμόρφωση επισκέψιμου 
αρχαιολογικού χώρου. 

 

Οι οχυρώσεις 
 

Στον λόφο με την ονομασία Βίγλα, που βρίσκεται 200 μ. περίπου ανατολικά του κυρίως 
οικισμού του Παλιοκάστρου, προς την παραλία της Παλαιόπολης και το λιμάνι της Σκάνδειας, 
εντοπίστηκαν θεμέλια πύργου (εικ. 2, σημειωμένο ως ανατολικό προπύργιο)16. Αυτός είναι ο 
πρώτος λόφος που βλέπει κάποιος από το αρχαίο λιμάνι κοιτώντας προς Δ-ΒΔ, ενώ ο λόφος 
του Παλιοκάστρου παραμένει κρυμμένος πίσω του. Η ύπαρξη καλυπτήριων κεραμίδων στην 
επιφάνεια του εδάφους φανερώνει ότι ο πύργος ήταν στεγασμένος. Η απουσία άλλων 
ευρημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περιοχή δεν υπήρχαν κατοικίες, αλλά μόνο ένα 
παρατηρητήριο, όπως δηλώνει και το τοπωνύμιο. 

Ο οχυρωματικός περίβολος της πόλης, με υπολογιζόμενο μήκος 3 χλμ. περίπου, 
διατηρείται καλύτερα στην ανατολική πλευρά του λόφου. Εδώ, η πορεία του έχει 
προσαρμοστεί στη μορφολογία της απόκρημνης πλαγιάς. Για την κατασκευή του έχουν 
χρησιμοποιηθεί μεγάλοι, μερικώς δουλεμένοι λίθοι, με μικρότερους λίθους στα μεταξύ τους 
διάκενα (εικ. 3). Το πάχος του ανέρχεται σε 2,50 μ.17 Κατά τη νότια απόληξη του ανατολικού 
σκέλους εντοπίζεται πύργος με μικρή πυλίδα στο πλάι, από όπου θα έμπαιναν στην πόλη οι 
φρουροί του απέναντι λόφου και όσοι έρχονταν από το λιμάνι (εικ. 2). 

Στη νότια πλευρά του λόφου, που είναι η μόνη ομαλή, η μορφολογία του εδάφους επέβαλε 
την κατασκευή ισχυρότερων οχυρώσεων, με τη χρήση και λαξευτών πωρολίθων. Το 
εξωτερικό μέτωπο του τείχους έχει διαμορφωθεί κατά τόπους μέσω της κατακόρυφης 
λάξευσης του βράχου. Γενικά πάντως στην περιοχή το τείχος ανιχνεύεται με δυσκολία, λόγω 
της παρουσίας καλλιεργητικών βαθμίδων. Κατά τη διαμόρφωση των νεότερων ανδήρων το 
τείχος καλύφθηκε από αναλημματικούς τοίχους (ξερολιθιές) ή καταστράφηκε μερικώς, 
προκειμένου να ξαναχρησιμοποιηθεί το δομικό του υλικό. 
 

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων 
 

Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων (του Αγίου Κοσμά, όπως ονομάζεται στο νησί), που 
βρίσκεται στη χαμηλότερη κορυφή του λόφου του Παλιόκαστρου, χρονολογείται στον 
11ο/12ο αι. και είναι χτισμένη με αρχαίο υλικό18. Πρόκειται για καμαροσκέπαστο ναΰδριο με 
δύο κόγχες στα ανατολικά και μικρό νάρθηκα στα δυτικά. Τη στέγη του συγκρατούν τέσσερις 
μονολιθικοί κίονες πολυγωνικής διατομής με επίστεψη δωρικών κιονοκράνων, που 
χρονολογούνται στον 6ο αι π.Χ.19. Στην ίδια ευθεία με αυτούς, στο ιερό, βρίσκονται δύο 
σφόνδυλοι, που πιθανώς ανήκουν σε κίονες από την πρόσταση μικρού αρχαίου ναού (τα 
κιονόκρανά τους έχουν τοποθετηθεί δίπλα τους, στον χώρο του ιερού). Από τους ίδιους 
κίονες προέρχονται δύο ακόμη όμοιοι σφόνδυλοι, που βρίσκονται στον νάρθηκα του 
χριστιανικού ναού, σε δεύτερη χρήση (εικ. 4). 

 
14 IG V1, 938. 
15 IG V1, 939. 
16 Τη θέση σημειώνει ο Πετρόχειλος 1993, 155 εικ. 1. 
17 Για το τμήμα αυτό πρβλ. και Πετρόχειλος 1984, 68. 
18 Coldstream – Huxley 1972, εικ. 6 πίν. 4a-d. Πετρόχειλος 1984, 69, 152 σχέδιο 4. 
19 Plommer 1972, 311-313. 
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Το 2010 η εκκλησία λειτούργησε ξανά για πρώτη φορά έπειτα από περίπου 100 χρόνια 
εγκατάλειψης. Εν όψει της τέλεσης της λειτουργίας διαμορφώθηκε μονοπάτι και 
πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί. Στη νότια πλευρά του ναϋδρίου, εξωτερικά, διανοίχθηκαν 
τομές, με στόχο τη διερεύνηση των θεμελίων του. Αποδείχθηκε ότι αυτά είναι δομημένα από 
αρχαίους λίθους που εδράζονται απευθείας επάνω στον διαμορφωμένο βράχο. Η δομή των 
θεμελίων σε συνδυασμό με τη διάταξη των τεσσάρων κιόνων στο εσωτερικό, που φαίνεται ότι 
βρίσκονται κατά χώραν, υποδεικνύουν ότι το βυζαντινό ναΰδριο δεν έχει κτισθεί απλώς με 
την επαναχρησιμοποίηση αρχαίου υλικού που πιθανώς θα μεταφέρθηκε από κάποια άλλη 
θέση, αλλά αποτελεί μετασκευή αρχαίου ναού που προϋπήρχε στην ίδια θέση. 

Ισχυρή ένδειξη για την ταύτιση των λατρευόμενων μορφών παρέχει ενεπίγραφο 
αναθηματικό ανάγλυφο που βρέθηκε στην περιοχή στα τέλη του 19ου αι. Ο λίθος είναι 
διακοσμημένος με τις μορφές των Διοσκούρων και φέρει την ακόλουθη επιγραφή: Μένανδρος 
| Ἁρμοστὴρ | Τινδαρίδαι[ς] (περί το 300 π.Χ.)20. Τη σύνδεση του ναού με τους Διόσκουρους 
επιβεβαιώνει το γεγονός ότι κατά τους βυζαντινούς χρόνους στην ίδια θέση λατρεύονταν οι 
Άγιοι Ανάργυροι. Φαίνεται πως, όταν ο Χριστιανισμός αντικατέστησε την παγανιστική 
λατρεία, οι αδελφοί Κοσμάς και Δαμιανός διαδέχθηκαν τους αδελφούς Κάστορα και 
Πολυδεύκη. 

Η λατρεία των Διοσκούρων, που ήταν πολύ διαδεδομένη στη Λακωνία21, φανερώνει ότι η 
επιρροή της κυρίαρχης Σπάρτης δεν περιοριζόταν στη σφαίρα της διοίκησης, αλλά 
εκφραζόταν και με την άσκηση επιρροής στην πνευματική ζωή των αρχαίων Κυθηρίων. 

 

Ευρήματα κατά μήκος του μονοπατιού 
 

Σε διάφορα σημεία του λόφου και ιδιαίτερα στη νότια-νοτιοανατολική πλαγιά του και 
κατά μήκος του μονοπατιού προς την εκκλησία, όπου επικεντρώθηκε η έρευνα, επισημάνθηκε 
ικανός αριθμός αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών. Πρόκειται κυρίως για κυβολίθους από ντόπιο 
γκρίζο ασβεστόλιθο και, σε μικρότερη αναλογία, για άλλα ευρήματα, όπως τμήματα κιόνων. 
Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα σε νεότερες ξερολιθιές, υπάρχουν όμως 
και ορισμένα διάσπαρτα μέλη (εικ. 5). 

Με τη διάνοιξη δύο τομών κατά μήκος του μονοπατιού προς την εκκλησία των Αγ. 
Αναργύρων, αποκαλύφθηκαν λείψανα δύο μεγάλων κτηρίων, για τη στέγαση των οποίων 
είχαν χρησιμοποιηθεί κεραμίδες λακωνικού τύπου (εικ. 6). Σε δύο τοίχους είχαν ενσωματωθεί, 
σε δεύτερη χρήση, τμήμα λίθινου κατωφλιού και τμήμα αρράβδωτου κίονα, που φαίνεται ότι 
προέρχονται από τουλάχιστον ένα μνημειώδες οικοδόμημα. 

Παρά τη μικρή της έκταση, η ανασκαφή απέδωσε μεγάλο αριθμό μολύβδινων σταθμίων 
και μολύβδινων συνδέσμων για την επιδιόρθωση μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων, πλήθος 
εργαλείων, καθώς και αξιόλογο αριθμό νομισμάτων διαφόρων κοπών και αξιών από διάφορες 
πόλεις. Τα κινητά ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως πιθανότατα βρισκόμαστε σε 
συνοικία με εμπορικά καταστήματα στο εσωτερικό του πρωτεύοντος πολίσματος των 
Κυθήρων της ρωμαϊκής περιόδου (2ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.), χρονολόγηση που βασίζεται σε 
μεγάλη ποσότητα κεραμικής. 

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται δύο χάλκινα νομίσματα Κυθήρων, τα μοναδικά έως τώρα 
που προέρχονται από ανασκαφικό πλαίσιο22. Ο αριθμός των γνωστών, έως σήμερα, κυθη-
ραϊκών νομισμάτων είναι πολύ περιορισμένος και τα περισσότερα φυλάσσονται σε ιδιωτικές 
συλλογές. Χρονολογούνται στον 2ο-1ο αι. π.Χ. και κόπηκαν στο νησί σε διάστημα λίγο 
μεγαλύτερο από ενάμιση αιώνα, όσο πιθανότατα κράτησε η αυτονομία των Κυθήρων μετά 

 
20 Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αριθ. κατ. 1.437. IG V1, 937. Πετρόχειλος 1984, 75-76 πίν. 27β. Το 

2016 μεταφέρθηκε και εκτίθεται πλέον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων. 
21 Τσαραβόπουλος, 2008, 519-527 και ιδίως 522. Τσαραβόπουλος 2009, 141-147 και ιδίως 141-142. 
22 Ανήκουν στον γνωστό τύπο με την κεφαλή της Αφροδίτης στον εμπροσθότυπο και περιστέρι (σύμβολο της 

Αφροδίτης) στον οπισθότυπο. Βλ. Kroll 1993, αριθ. 780. 
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την κατάλυση της κυριαρχίας του Νάβιδος23 και την ίδρυση του Κοινού των Λακεδαιμονίων24. 
Η σχετική αυτή αυτονομία τελείωσε το 21 π.Χ., όταν ο Αύγουστος παραχώρησε το νησί στον 
Σπαρτιάτη άρχοντα Ευρυκλή25. 

Επιπλέον, σε ένα από τα κτήρια που ανασκάφτηκαν βρέθηκε χάλκινο νόμισμα, άριστα 
διατηρημένο και χωρίς ίχνη μακροχρόνιας χρήσης, του Κοινού των Λακεδαιμονίων, που 
χρονολογείται στην ίδια περίοδο με τα δύο κυθηραϊκά, τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ.26 Το νόμισμα 
φέρει τις προτομές των Διοσκούρων σε κατατομή στον εμπροσθότυπο και δύο αμφορείς με 
ελισσόμενα φίδια και τις επιγραφές ΛΑ και ΣΙ μέσα σε δάφνινο στεφάνι στον οπισθότυπο. 

Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον εύρημα, το οποίο υποδεικνύει ότι ο χώρος είχε κατοικηθεί 
ήδη πολύ πριν από τους ρωμαϊκούς χρόνους, εντοπίστηκε στη θεμελίωση του ενός κτηρίου. 
Πρόκειται για ένα αργυρό θηβαϊκό νόμισμα27 με βοιωτική ασπίδα στον εμπροσθότυπο και 
έναν αμφορέα σε έγκοιλο στον οπισθότυπο, των αρχών του 5ου αι. π.Χ. (480-456 π.Χ.). Στην 
επικράτεια της Σπάρτης, τμήμα της οποίας αποτελούσαν και τα Κύθηρα, όπως είναι γνωστό, 
δεν έκοβαν νομίσματα έως τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ., ενώ απαγορευόταν η χρήση ακόμα 
και ξένων νομισμάτων. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλουν την ιδέα ότι το νόμισμα θα έφτασε στο 
νησί ως λάφυρο πολέμου από τη μάχη των Πλαταιών και αποθησαυρίστηκε από τον 
αδυνατούντα να το χρησιμοποιήσει ιδιοκτήτη του. 

 

Ταφικά ευρήματα 
 

Με τη διάνοιξη διερευνητικής τομής, σε θέση ευρισκόμενη στη νότιο-ανατολική πλαγιά 
του λόφου, κατά μήκος του μονοπατιού και εντός του τείχους των κλασικών και 
ελληνιστικών χρόνων, εντοπίστηκε μεγάλο τετράπλευρο λάξευμα ταφικού χαρακτήρα. Το 
λάξευμα, το στόμιο του οποίου βρισκόταν σε βάθος λίγων μόλις εκατοστών από την 
επιφάνεια του εδάφους, έχει πλάτος (διεύθ. Α-Δ) 1,80 μ. και αποκαλύφθηκε σε μήκος 2 μ. Στο 
εσωτερικό του βρέθηκε κιβωτιόσχημος τάφος, μερικώς κατεστραμμένος, και ένας πίθος, που 
πιθανότατα ανήκει σε εγχυτρισμό. Σε επαφή με τη νότια στενή πλευρά του κιβωτιόσχημου 
τάφου και συνεπώς σε άμεση συνάρτηση με αυτόν εντοπίστηκε ελλειψοειδής λάκκος με 
διαστάσεις 0,50 × 0,20 μ. και βάθος 0,25 μ., που περιείχε ταφικές προσφορές. Η ανασκαφή του 
απέδωσε συνολικά δέκα αγγεία του προχωρημένου 7ου αι. π.Χ. που είχαν στοιβαχθεί το ένα 
επάνω στο άλλο και άλλα αντικείμενα. Σε αυτά περιλαμβάνονται: 

α) αποσπασματικά σωζόμενη πρωτοκορινθιακή οινοχόη (εικ. 7α). Στο επάνω μέρος της 
κοιλιάς διακοσμητική ζωφόρος με πάνθηρα, αίγαγρο και λιοντάρι· στο βάθος λίγοι στικτοί 
ρόδακες· στον ώμο εγχάρακτο πεταλόσχημο μοτίβο· αρχές της μεταβατικής 
πρωτοκορινθιακής περιόδου (λίγο μετά το 640 π.Χ.)28. Το αγγείο είχε αχρηστευθεί πριν από 
την τοποθέτησή του στο λάκκο και δεν αποκλείεται να είχε κρατηθεί για μερικά χρόνια από 
τον ιδιοκτήτη του ως κειμήλιο. Αποτελεί συνεπώς terminus post quem για τη χρονολόγηση 
του συνόλου, 

β) υπογεωμετρική λάκαινα (εικ. 7β). Στην κύρια διακοσμητική ζώνη, στο ύψος των λαβών, 
συστάδα κατακόρυφων τεθλασμένων πλαισιωμένη από ομάδες ευθύγραμμων κατακόρυφων 
γραμμών· μοτίβο εμπνευσμένο από τον ύστερο-γεωμετρικό ρυθμό της Κορίνθου29, 

γ) πιεσμένος σφαιρικός αρύβαλλος, προϊόν λακωνικού εργαστηρίου (εικ. 7γ). Πολύ πρώιμο 
δείγμα τύπου που πρωτοεμφανίσθηκε στην Κόρινθο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 7ου αι. 
και σύντομα αντιγράφηκε στη Λακωνία30, 

 
23 Liv. XXXIV 25 και 41. 
24 Παυσ. ΙΙΙ 21, 6-7. 
25 Κάσσ. Δίων. LIV 7. Στράβ. VIII 5, 1. 
26 Πρβλ. Kroll 1993, αριθ. 771. 
27 Πρβλ. Head 1884, 69. 
28 Για τη διακόσμηση βλ. Payne 1931, ιδίως 20-21 και 28-31. 
29 Πρβλ. ενδεικτικά Coldstream 2008, πίν. 19h. 
30 Την εμφάνιση του σχήματος στην Κόρινθο σκιαγραφεί εν συντομία ο Payne 1931, 276 εικ. 118 και 287 εικ. 

123. Για τη λακωνική εκδοχή του σφαιρικού αρυβάλλου, βλ. Margreiter 1988, 87-88. 
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δ) υπογεωμετρική πυξίδα με ελαφρώς κοίλα τοιχώματα, κορινθιακού τύπου (εικ. 7δ). Στο 
χείλος ζώνη με διπλούς πελέκεις και κατακόρυφες γραμμές, στο σώμα σειρά συμπαγών 
τριγώνων31. 

Στα λοιπά ευρήματα περιλαμβάνονται ακόσμητη οινοχόη κορινθιακού τύπου, ακόσμητη 
αρυβαλλοειδής λήκυθος32, χειροποίητος αρύβαλλος33 (εικ. 7ε), χάλκινη περόνη και τέσσερις 
χάλκινοι ήλοι, οι οποίοι μαρτυρούν την ύπαρξη ξύλινου κιβωτιδίου που χρησιμοποιήθηκε ως 
τεφροδόχος. 

Σημαντική είναι η συνύπαρξη στο ίδιο κλειστό σύνολο αγγείων διαφορετικών τύπων και 
προελεύσεων, γιατί επιτρέπει τη δημιουργία χρονολογικών συσχετισμών. Η παρουσία 
άλλωστε αγγείων που έχουν εισαχθεί ή φέρουν ισχυρές τεχνοτροπικές επιδράσεις τόσο από τη 
Λακωνία όσο και από την Κόρινθο, θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη, αν ληφθεί υπόψη 
ότι τα Κύθηρα δεν βρίσκονται μόνο πολύ κοντά στη Λακωνία, αλλά κατέχουν και εξαιρετικά 
επίκαιρη θέση στο δίκτυο της αρχαίας ναυσιπλοΐας. Ευρισκόμενη στο νότιο άκρο της 
χερσονήσου του Αίμου, η νήσος ελέγχει τη διέλευση από τη λεκάνη της ανατολικής 
Μεσογείου και το Αιγαίο προς το Ιόνιο και την Αδριατική34. Συνεπώς, η εύρεση υλικών 
καταλοίπων που τεκμηριώνουν την ύπαρξη δεσμών με την Κόρινθο, τη μεγαλύτερη 
εμποροναυτική δύναμη της εποχής, δεν προκαλεί έκπληξη. Δεν αποκλείεται μάλιστα πολλά 
από τα προϊόντα, τις ιδέες και ποικίλες άλλες επιδράσεις που δέχθηκε κατά καιρούς η 
Λακωνία από τον έξω κόσμο να απορροφήθηκαν, να διυλίσθηκαν και εν μέρει να 
αφομοιώθηκαν πρώτα στα Κύθηρα, απ’ όπου στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύθηκαν στην 
ηπειρωτική χώρα. 

Τα παραπάνω ευρήματα αποτελούν το πρώτο γνωστό ταφικό σύνολο των πρώιμων 
αρχαϊκών χρόνων που έχει ανασκαφεί έως σήμερα στα Κύθηρα. Ο εντοπισμός του σε σημείο 
ευρισκόμενο εντός του μετέπειτα οχυρωματικού περιβόλου έχει σημαντικές προεκτάσεις για 
την οικιστική ιστορία της πόλης. Με δεδομένη τη συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να θάβουν 
τους νεκρούς έξω από τα όρια των οικισμών, μπροστά στις πύλες και κατά μήκος των δρόμων, 
τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι κατά τον 7ο αι. π.Χ. ο οικισμός του Παλιοκάστρου είχε 
πολύ μικρότερη έκταση σε σύγκριση με εκείνον των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων.  

Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν καταδεικνύουν ότι τα Κύθηρα, από τα αρχαϊκά χρόνια 
έως και τους πρώτους μετά-χριστιανικούς αιώνες, δεν γειτνίαζαν απλώς γεωγραφικά με τη 
Λακωνία, ούτε είχαν μόνο πολιτιστικούς δεσμούς με αυτήν, αλλά κατά τον περισσότερο 
χρόνο αποτελούσαν οργανικό μέρος της λακωνικής επικράτειας.  

Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
μόνο με τη συμμετοχή εθελοντών –αρχαιολόγων και φοιτητών, φωτογράφων, γεωλόγων και 
πολλών άλλων ειδικοτήτων– όπως επίσης και ντόπιων κατοίκων και ανθρώπων της 
διασποράς, που μοναδικό τους στόχο είχαν τη συμβολή στην προβολή των αρχαίων των 
Κυθήρων στο ευρύτερο κοινό, απολαμβάνοντας και διδασκόμενοι ταυτόχρονα από την 
εμπειρία της ανασκαφής35. Ολόκληρη η αρχαιολογική ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τους 
ομογενείς Κυθήριους της Αυστραλίας, καθώς και την Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων 
που εξασφάλισε την διαμονή της ομάδας στη Μονή της Αγίας Μόνης Κυθήρων36. 

 
31 Για το σχήμα πρβλ. Stillwell – Benson 1984, 46 αριθ. 174 πίν. 9, 47 αριθ. 182 πίν. 10 (τέλη 8ου αι.), 71 αριθ. 

317 πίν. 16 (μεταβατικής ΠρΚ φάσης). Το αγγείο από τα Κύθηρα βρίσκεται τυπολογικά ανάμεσα στις τρεις 
παραπάνω πυξίδες, αλλά πλησιέστερα στις δύο πρώτες. 

32 Πρβλ. Boardman – Hayes 1966, 71 αριθ. 855 πίν. 50. 
33 Βλ. κοντινά παράλληλα στο Weinberg 1943, 30, 31 αριθ. 92-93 πίν. 14. Ure 1934, 88 αριθ. 134.2-4 πίν. ΙΙΙ. 
34 Για τη λειτουργία ενός ιερού σταθμού, που αποδεικνύει τη στρατηγική θέση των Κυθήρων στη μεσογειακή 

ναυσιπλοΐα, κατά τα ελληνιστικά χρόνια, στο ανατολικό άκρο των Κυθήρων, απέναντι από το ακρωτήριο Μαλέα, 
βλ. Τσαραβόπουλος 2002, 763-773 και Τσαραβόπουλος – Φράγκου 2017, 127-142. 

35  Για τη συμμετοχή εθελοντών στις ανασκαφές, αλλά και για μορφές «εναλλακτικού αρχαιολογικού 
τουρισμού» βλ. Tsaravopoulos – Fragou 2013, 94-108. 

36 Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της παρουσίας αρχαιολογικής ομάδας για δύο καλοκαιρινές ανασκαφικές 
περιόδους στο Παλιόκαστρο Κυθήρων ήταν η καθημερινή επίσκεψη κοινού στον χώρο της ανασκαφής. Οι 
επισκέπτες, τους οποίους ξεναγούσαν μέλη της ανασκαφικής ομάδας, έφευγαν ενθουσιασμένοι ελπίζοντας ότι την 
επόμενη χρονιά θα επέστρεφαν για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της. Και στις δύο περιόδους, 2010 και 2011, 
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δε δαπανήθηκαν χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, πλην των νόμιμων αποδοχών του αρχαιολόγου του ΥΠ.ΠΟ., 
Άρη Τσαραβόπουλου (όπως συνέβαινε και τα τελευταία 20 χρόνια, κατά τα οποία ο ίδιος διενεργούσε σωστικές 
ανασκαφές της υπηρεσίας στα νησιά των Κυθήρων και Αντικυθήρων), αλλά αντιθέτως το σύνολο της 
χρηματοδότησης καλύφθηκε από την Αυστραλιανή κοινότητα Κυθηρίων, η οποία είχε εξασφαλίσει τη 
χρηματοδότηση για τη συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για τρίτη χρονιά (2012). Η νέα 
κατάσταση της εφεδρείας όμως, στην οποία βρέθηκε ο Άρης Τσαραβόπουλος, είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή 
οποιασδήποτε έρευνας στον χώρο του Παλαιοκάστρου. 
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Εικ. 1. Το νησί των Κυθήρων (από Google Earth) με σημειωμένες τις θέσεις του οικισμού του 
«Παλιόκαστρου» και του αρχαίου λιμένα του, την ονομαζόμενη Σκάνδεια (χάρτης Google Earth 

επεξεργασμένος από τους συγγραφείς). 
 
 
 

 
 

Εικ. 2. Σημειωμένες οι ανασκαμμένες θέσεις και αρχαιότητες που σώζονται στην επιφάνεια. Από τη 
νότια πυλίδα θα έμπαιναν στην πόλη όσοι θα έφθαναν από το λιμάνι (χάρτης Google Earth 

επεξεργασμένος από τους συγγραφείς). 
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Εικ. 3. Άποψη του ανατολικού οχυρωματικού τείχους κατά μήκος από βόρεια (αριστερά), και  
άποψη της όψης του τείχους εξωτερικά (δεξιά) (φωτ. των συγγραφέων). 

 
 
 
 

 
 

Εικ. 4. Αριστερά εσωτερική άποψη του ναού των Αγ. Αναργύρων, στο «Παλιόκαστρο» Κυθήρων.  
Δεξιά διακρίνονται δύο δωρικά κιονόκρανα πιθανόν από την πρόσταση του αρχαϊκού ναού  

(φωτ. των συγγραφέων). 
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Εικ. 5. Συστάδα αρχιτεκτονικών μελών. Διακρίνονται κυβόλιθοι και τμήμα αρράβδωτου κίονα  
(φωτ. των συγγραφέων). 

 
 

 
 

Εικ. 6. Άποψη του στρώματος καταστροφής με τις κεραμίδες, που προέρχονται από την οροφή του 
κτηρίου, και άποψη αρχιτεκτονικών λειψάνων, που ανήκουν σε κτήρια δημοσίου ή ιδιωτικού 

χαρακτήρα (φωτ. των συγγραφέων). 
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Εικ. 7. Αγγεία του 7ου αι. π.Χ. από τον ταφικό αποθέτη. α. Πρωτοκορινθιακή οινοχόη με ζωφόρο ζώων. 
β. Υπογεωμετρική λάκαινα. γ. Λακωνικός σφαιρικός αρύβαλλος. δ. Υπογεωμετρική πυξίδα κορινθιακού 

τύπου. ε. Χειροποίητος σφαιρικός αρύβαλλος (φωτ. των συγγραφέων). 
 


