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1. Εισαγωγή 
Η Κύθνος ανήκει στο σύμπλεγμα των ΒΔ Κυκλάδων και βρίσκεται ανάμεσα σε Κέα και Σέριφο 

με συνολικό μήκος ακτών 99,3τ.χλμ. Πρόκειται για νησί με μακραίωνη ιστορία και ιδιαίτερο 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον, με τα πρωιμότερα τεκμήρια παρουσίας και κατοίκησης να ανάγονται στη 
Μεσολιθική εποχή στη θέση Μαρουλάς. Σήμερα υπάρχουν αρκετές γνωστές αρχαιολογικές θέσεις, η 
πλειονότητα των οποίων δεν έχει ακόμη ερευνηθεί ανασκαφικά. Η πληρέστερα ερευνημένη και 
ανεσκαμμένη θέση του νησιού είναι η θέση Βρυόκαστρο, όπως ονομάζεται σήμερα η αρχαία 
πρωτεύουσα στη ΒΑ ακτή του νησιού και αποτελούσε τη σημαντικότερη θέση των ιστορικών χρόνων. 
Πρόκειται για μια θέση με αδιάκοπη κατοίκηση από το 12ο αι. π.Χ. έως και τον 7ο αι. μ.Χ., ενώ 
πρόσφατα ήρθαν στο φως κατάλοιπα κατοίκησης της θέσης ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. Τα 
κατάλοιπα της αρχαίας πόλης καλύπτουν μια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων, μέσα στα οποία 
ανήκε και η νησίδα «Βρυοκαστράκι», που παλαιότερα συνδεόταν με την ακτή με στενό ισθμό [εικ. 1 
– 2]. 
 
 
 

 

Εικόνα 1: «Τοπογραφικό διάγραμμα της αρχαίας πόλης» 
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Εικόνα 2: «Αεροφωτογραφία της αρχαίας πόλης» 

 
Τα κατάλοιπα της αρχαίας πόλης αποκτούν την προσοχή που τους αξίζει από τα τέλη του 20ου  

αιώνα. Από το 2002 μέχρι και σήμερα πραγματοποιείται συστηματική ανασκαφή στην περιοχή της 
αρχαίας πόλης, από τον τομέα Αρχαιολογίας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αλέξανδρου 
Μαζαράκη Αινιάνος, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Προηγήθηκε η 
διενέργεια πολύχρονης συστηματικής επιφανειακής έρευνας από το 1990 έως το 1995 και το 2001, 
σε όλη την έκταση της τειχισμένης πόλης.  

 
Οι ανασκαφές που εστιάστηκαν σε τρία σημεία, στην Ακρόπολη (σε εξέλιξη), στην περιοχή 

του Μεσαίου Πλατώματος της Άνω Πόλης και στη νησίδα Βρυοκαστράκι, φώτισαν πτυχές της 
δημόσιας και λατρευτικής ζωής των κατοίκων της πόλης. Κατά τις συστηματικές έρευνες έγινε 
εφαρμογή συνδυαστικών μεθόδων (επιφανειακή έρευνα, χερσαία και ενάλια ανασκαφή) και με 
σύγχρονα μέσα και τεκμηρίωση, με τη συμμετοχή πολυάριθμων επιστημόνων διαφορετικών κλάδων. 
Τόσο από τις χερσαίες όσο και από τις ενάλιες επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές αποκαλύφθηκαν 
πληθώρα αρχαίων κτιρίων (ναοί, βωμοί, δημόσια κτίρια, υδραυλικές εγκαταστάσεις, οικίες, λιμενικές 
εγκαταστάσεις, ταφικά μνημεία, κ.ά.), καθιστώντας δυνατό να κατανοηθεί σε μεγάλο βαθμό η 
πολεοδομία και η οικιστική οργάνωση της πόλης [εικ. 1-2]. Κατά τις έρευνες ήρθαν στο φως 
πολυάριθμα τέχνεργα από μεγάλη γκάμα υλικών [διάφορους λίθους συμπεριλαμβανομένου 
μάρμαρου, μέταλλα (χρυσό, άργυρο, χαλκό, σίδηρο και μόλυβδο), κεραμική, φαγεντιανή, γυαλί, 
οστά, ελεφαντόδοντο, ήλεκτρο (κεχριμπάρι), κ.ά.]. Ανάμεσα στα πολυάριθμα ευρήματα, σημαντική 
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θέση κατέχουν επίσης τα επιτύμβια ανάγλυφα, τα γλυπτά, τα αρχιτεκτονικά μέλη (κιονόκρανα, 
κίονες, δάπεδα, κονιάματα, επιχρίσματα, στήλες, κ.ά.) και οι επιγραφές.  

 
Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι από την αυγή των ιστορικών χρόνων στην Κύθνο, 

άνθρωπος και λίθος είναι συνδεδεμένα. Όμως η πολιτισμική διαδρομή του λίθου και των φορτίων 
έργων τέχνης από διάφορα υλικά (μάρμαρο, γυαλιά, οστά ανθρώπων και ζώων, όστρεα, κ.ά., τα 
οποία απαντούν σε μεγάλες ποσότητες στα ευρήματα της Κύθνου, ιδιαίτερα από το σύνολο του 
«αδύτου» του ναού, από την απόληψη των πρώτων υλών και τα εργαστήρια, στον τελικό αποδέκτη, 
κάτοικο της Κύθνου, μάς είναι εν πολλοίς άγνωστη. Αντίστοιχα, ελάχιστα γνωρίζουμε και για τον ίδιο 
τον άνθρωπο, για τις παλαιοκλιματικές αλλαγές που καθόρισαν την ζωή του και προκάλεσαν τη 
διαχρονική αποσάθρωση του λίθου αλλά και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία.  
Επομένως, μέσω του προγράμματος «Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την 
προβολή και προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, με ακρωνύμιο Παλίμψηστο» και την 
σύμπραξη των επιχειρήσεων Μικροτεχνική και Omega Technology με τους ερευνητικούς 
οργανισμούς ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ΕΚΕΤΑ και τον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
προβλέπονται να γίνουν οι εξής ενέργειες στα αποκαλυφθέντα κινητά και ακίνητα μνημεία της 
αρχαίας πόλης της Κύθνου:  

• ανάπτυξη καινοτόμας μη καταστρεπτικής φορητής συσκευής, με εφαρμογή πρωτότυπης 
μεθόδου επιφανειακών κυμάτων (ΜΕΚ) για τον έλεγχο διάβρωσης επιφανειών (λίθινων ή 
κονιάματος), ανάπτυξη καινοτόμου Εργαλείου Διάβρωσης, με σύστημα δικτύου αισθητήρων 
και Βίο-μόλυνσης και ανάπτυξη συσκευής βιοθαλάμου, με στόχο τη διατήρηση/συντήρηση 
και προστασία των αποκαλυφθέντων αρχαιολογικών συνόλων, με την έγκαιρη και έγκυρη 
πρόληψη της φθοράς των μνημείων (κινητών και ακίνητων) σε σχέση με τις διαχρονικές 
αρχαιο-μικροκλιματικές παραμέτρους, 

• διαχρονική ανασύσταση του παρελθόντος μέσω της μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων 
και των ανθρώπινων καταλοίπων, 

• δημιουργία έξυπνης προηγμένης ψηφιακής πλατφόρμας που θα έχει δυνατότητα λήψης 
αποφάσεων συντήρησης, βάση κριτηρίων όπως την κρισιμότητα της διάβρωσης των δομών, 
της προέλευσης της διάβρωσης, αλλά και της πρόβλεψης της εξελικτικής πορείας της 
παθογένειας και προβολή της στο μέλλον και  

• προσπάθεια διαχρονικής εικονικής ξενάγησης στο χώρο και στον χρόνο, η οποία θα αξιοποιεί 
τα αποτελέσματα που θα έχουν προκύψει από τις εργαστηριακές αναλύσεις, με χρήση 
τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας και θα αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα 
συνθέτει αυτόματα ένα ολοκληρωμένο κείμενο κατανοητό από τους χρήστες και θα 
αφηγείται όλη την αρχιτεκτονική και πολιτιστική εξέλιξη του αρχαιολογικού χώρου της 
Κύθνου, για μια ρεαλιστικότερη ξενάγηση μέσω και ηχητικής πληροφορίας, εκτός της 
οπτικής. 
 

Βάσει των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκε έρευνα και καταγραφή των αρχαιολογικών 
δομών και τεχνέργων από τον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επιλέχθηκαν 
οι δομές που μελετηθούν και θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα και στην εικονική 
περιήγηση και τα τέχνεργα στα οποία θα γίνουν αναλύσεις (Π1.2). Η επιλογή τους έγινε με κριτήριο 
την αρχαιολογική σημασία, το context των δομών, τη χρονολόγηση δομών και τεχνέργων και το υλικό 
κατασκευής. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της 
Κύθνου και επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικά δείγματα για όλες τις διακριτές χρονικές περιόδους του 
αρχαιολογικού χώρου και διαφόρων υλικών τέχνεργα. 
Για τη επιλογή των τέχνεργων ήταν αναγκαία η προμήθεια του φορητού φασματογράφου ανάλυσης 
μετάλλων XRF του οίκου Hitachi High Tech (X-MET 8000 Expert) για την ανάλυση και την ταυτοποίηση 
κραμάτων με δυνατότητα ανίχνευσης και των ελαφριών στοιχείων [εικ. 3-4], με στόχο να 
χρησιμοποιηθεί κατά την αρχαιολογική τεκμηρίωση, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο της 
δημιουργίας της πιλοτικής εφαρμογής.  
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Εικόνα 3 – 4: «Ο φορητός φασματογράφος XRF X-MET 8000 Expert» 

 
Πέραν της καταγραφής των δομών, παράλληλα έγιναν καθαρισμοί των επιλεγμένων δομών 

προκειμένου να προετοιμαστεί ο αρχαιολογικός χώρος για τις ψηφιακές αποτυπώσεις που θα 
ακολουθήσουν. 
 

2. Επιλεγμένες δομές 
Κατά τις πανεπιστημιακές ανασκαφές ήρθαν στο φως κτίρια συνδεόμενα με τη δημόσια και 

λατρευτική ζωή των κατοίκων της πόλης στα οποία θα εστιαστεί το ερευνητικό πρόγραμμα. Οι δομές 

που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιηθούν από το έργο καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από 

την αρχαϊκή περίοδο έως και τους όψιμους αυτοκρατορικούς χρόνους και αποτελούν μνημεία που 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ιστορία της αρχαίας πόλης, τις εμπορικές σχέσεις του 

νησιού, την αρχαία ελληνική θρησκεία και τις λατρευτικές και τελετουργικές συνήθειες. 

 

Ακολουθεί η παρουσίαση των επιλεγμένων δομών και τα κριτήρια για την επιλογή τους. Οι 

πληροφορίες για τις δομές επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν και κατά τη δημιουργία της πιλοτικής 

εφαρμογής και της εικονικής ξενάγησης. 
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2.1 Αρχαϊκό Ιερό (Κτίριο 3 του Μεσαίου Πλατώματος) 

Το σημαντικότερο ανεσκαμμένο σύνολο στην περιοχή της αρχαίας πόλης μέχρι σήμερα είναι 

το Ιερό του Μεσαίου Πλατώματος [εικ. 5 – 14]. Πρόκειται για ιερό των αρχαϊκών, κλασικών και 

ελληνιστικών χρόνων. Το ιερό (με το ναό, Κτίριο 3) που ανασκάφηκε συστηματικά ως το 2006, ήταν 

πιθανώς αφιερωμένο στις αδερφές θεότητες Απόλλωνα και Άρτεμη, και κατά την ανασκαφή του 

προέκυψαν εκατοντάδες πολύτιμα αφιερώματα (περί τα 1500) από μια μεγάλη γκάμα υλικών, καθώς 

το «άδυτο» του ναού στο οποίο είχαν τοποθετηθεί ήταν ασύλητο και όλα τα τέχνεργα βρέθηκαν στη 

θέση τους (in situ). Πρόκειται για πολύτιμα ως επί το πλείστον αφιερώματα χρονολογούμενα κυρίως 

στους αρχαϊκούς χρόνους. Τα ευρήματα αυτά φαίνεται ότι προέρχονται από πολλές περιοχές όχι 

μόνον του Αιγαίου αλλά και της Μεσογείου γενικότερα, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα και την 

ακτινοβολία του εν λόγω ιερού. Τόσο ο πλούτος όσο και οι ποικίλες και εξωτικές προελεύσεις των 

ευρημάτων οδηγούν στην αναθεώρηση της εικόνας σχετικής φτώχειας που είχαμε σχηματίσει για 

την αρχαία Κύθνο, η οποία, έως τώρα, προέκυπτε από τις λιγοστές διαθέσιμες φιλολογικές και 

επιγραφικές μαρτυρίες. Η ιδιαίτερη σημασία του ιερού έγκειται στο γεγονός ότι το «άδυτο» του ναού 

βρέθηκε αδιατάρακτο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για αρχαίο ναό. Ως εκ τούτου αντλούμε μια σειρά από 

πληροφορίες τόσο για την ποικιλία των αναθημάτων όσο και για την θέση τους μέσα στο άδυτο ενός 

αρχαίου ελληνικού ναού.  

 

 

Εικόνα 5: «Το ιερό στο Βόρειο άκρο του Μεσαίου Πλατώματος»  
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Εικόνα 6: «Άποψη του ναού (Κτίριο 3) από βορειοανατολικά» 

 

Αναφορικά με τη μορφή του ναού, πρόκειται για ορθογώνιο δωρικό οικοδόμημα δωρικού ρυθμού 

κατασκευασμένο από σχιστόλιθο με τη προσθήκη κογχυλιάτη λίθου στην ανωδομή [εικ. 7].  

 

 

Εικόνα 7: «Τρίγλυφο από κογχυλιάτη λίθο» 
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Εικόνα 8: «Αρχιτεκτονικό σχέδιο περιοχής ιερού Α. Γούναρη» 

 

Είχε διαστάσεις 8,5 × 2,9 μ. και δυτικό προσανατολισμό. Ο ναός διέθετε δίδυμο οίκο με κοινή 

μεσοτοιχία και πρόσοψη [εικ. 6, 8, 9 – 10]. Το ναό περιθέει ένα θεμέλιο εξωτ. διαστ. περίπου 14,65 

× 8,65 μ. Κάποιες εγκάρσιες αντηρίδες που συνδέουν τον κυρίως ναό με το θεμέλιο αυτό, 

δημιουργώντας την εικόνα μιας ορθογώνιας σχάρας, προστέθηκαν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 

προκειμένου να ενισχυθεί το οικοδόμημα, το οποίο προφανώς κινδύνευε να καταρρεύσει. Ο ναός 

έστεκε πάνω σε ένα άνδηρο που στηριζόταν από ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους. Πιθανώς 

οικοδομήθηκε στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια (7ος αι. π.Χ.), καταστράφηκε στα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ. 

από σεισμό. Έπειτα επισκευάζεται μόνο ο Ν οίκος και τα προγενέστερα αφιερώματα τοποθετήθηκαν 

σε ειδικά διαμορφωμένο «άδυτο», διαστάσεων 3 × 2 μ., με τα αφιερώματα τοποθετημένα με σχετική 

τάξη σε ράφια ή κιβώτια, είτε αναρτημένα στους τοίχους. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων έχει γίνει 

προσπάθεια αποκατάστασης τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης φάσης χρήση του ιερού με 

σχέδια που εκπονήθηκαν από τον αρχαιολόγο-σχεδιαστή Γιάννη Νάκα, με την καθοδήγηση του 

Αλέξανδρου Μαζαράκη Αινιάνα [εικ. 9 – 11]. 
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Εικόνα 9 – 10: «Αναπαραστάσεις α’ και β’ φάσης του ναού και των βωμών (σχ. Γιάννη Νάκα)» 

 

 

Εικόνα 11: «Αναπαράσταση του ιερού του Απόλλωνος-Αρτέμιδος (κτίριο 3) και του μνημειακού αναλήμματος 5 
κατά την ελληνιστική περίοδο (σχ. Γιάννη Νάκα) – αδημοσίευτο» 
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Μέσα στο άδυτο του ναού της Κύθνου βρέθηκαν χρυσά, ασημένια, χάλκινα, οστέινα 

κοσμήματα όπως ενώτια, δαχτυλίδια, βραχιόλια, πόρπες, περόνες, ελάσματα, χάντρες περιδεραίων 

και περίαπτα διαφόρων τύπων [εικ. 12 – 14]. Πολλά από αυτά είναι από ορεία κρύσταλλο, υαλόμαζα, 

φαγεντιανή, ημιπολύτιμους λίθους, ήλεκτρο (κεχριμπάρι) και κοράλλι. Μεταξύ των ευρημάτων 

συγκαταλέγονται ανάγλυφοι δίσκοι και περίτμητα πλακίδια από ελεφαντόδοντο, Αιγυπτιακοί 

σκαραβαίοι, Φοινικικά κεφαλάκια γενειοφόρων, πήλινα γυναικεία ειδώλια του τύπου της ένθρονης 

καθιστής μορφής και πολυάριθμα ακέραια διακοσμημένα αγγεία (τα περισσότερα από αυτά 

καλλωπιστικά) εισαγμένα από διάφορες περιοχές του Αιγαιακού χώρου. Βρέθηκαν ακόμη 

εκατοντάδες κοχύλια, καθώς και λίγα οστά μικρών ζώων (ανάμεσά τους αρκετοί αστράγαλοι - κότσια) 

και ελάχιστα πουλιών.  

 

 

Εικόνα 12 – 14: «Ευρήματα κατά χώραν κατά την ανασκαφή του αδύτου του ναού» 

 

Νοτιοανατολικά του ναού αποκαλύφθηκαν δύο βωμοί, στην περιοχή των οποίων βρέθηκαν 

ίχνη καύσης και καμένα οστά ζώων, και ένας εκτεταμένος «αποθέτης» κατά μήκος του οχυρωματικού 

τείχους της πόλης, που περιείχε και αυτός εκατοντάδες πολύτιμα αφιερώματα διαφόρων ειδών, 

παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν μέσα στο ναό.  
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Το εύρημα της Κύθνου θα οδηγήσει αδιαμφισβήτητα στην καλύτερη κατανόηση της αρχαίας 

ελληνικής θρησκείας και των λατρευτικών και τελετουργικών συνηθειών, ιδιαίτερα της αρχαϊκής 

περιόδου.  

 

2.2 Κτίρια 1 και 2 του Μεσαίου Πλατώματος 

 

 

Εικόνα 15: «Αεροφωτογραφία του Μεσαίου Πλατώματος με τα Κτίρια 1 (αριστερά) και 2 (δεξιά). Λήψη από ΒΑ» 

 

Πέραν του σημαντικού αρχαϊκού ιερού νοτιότερα στην περιοχή του Μεσαίου Πλατώματος 

την περίοδο από το 2016 έως και το 2018 ανασκάφηκαν δύο μνημειώδη οικοδομήματα (Κτίρια 1 και 

2) τα οποία ήταν ήδη μερικώς ορατά από την αρχαιότητα και είχαν σχολιαστεί και αποτυπωθεί 

σχεδιαστικά από περιηγητές. Τα κτίρια ανασκάφηκαν πλήρως, όπως και η κλίμακα ανάμεσα στα δύο 

οικοδομήματα, ενώ πραγματοποιήθηκε αποχωμάτωση της παρακείμενης στο Κτίριο 1 δεξαμενής και 

του συλλεκτήρα.  

Η μελέτη των οικοδομημάτων αυτών προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη χωροταξική 

οργάνωση των ιερών στην Κλασική και Ελληνιστική περίοδο και για το είδος των αναθημάτων σε ιερά 

Αφροδίτης και Ασκληπιείου. 
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Εικόνα 16: «Αεροφωτογραφία Κτιρίου 1. Λήψη από ΝΔ» 

 

Το νοτιότερο (Κτίριο 1) αποτελεί λατρευτικό οικοδόμημα στο οποίο στεγάζονταν βάσει των 

γλυπτών και των επιγραφών που προέκυψαν τόσο από το εσωτερικό του Κτιρίου όσο και της 

παρακείμενης δεξαμενής η λατρεία του θεού Ασκληπιού και της θεάς Αφροδίτης. Δεν αποκλείεται το 

κτίριο να στέγαζε και τη λατρεία των Σαμοθρακίων Θεών, βάσει ενεπίγραφης στήλης (IG XII 5, 1057) 

που βρέθηκε εντοιχισμένη σε νεότερο κτίσμα. 

Πρόκειται για ένα επίμηκες οικοδόμημα διαστάσεων 17,40 × 11,50 μ., κατασκευασμένο από 

σχιστόλιθο, το οποίο αποτελείται από δύο ανεξάρτητες αίθουσες ανοιγόμενες στα ανατολικά σε 

δωρικό προστώο, από το οποίο γίνονταν η πρόσβαση στο οικοδόμημα. Είναι ανεγερμένο σε ισχυρό 

ανάλημμα στα δυτικά, με μέγιστο σωζόμενο ύψος τα 2,80 μ. [εικ. 16]. Οι τοίχοι του οικοδομήματος 

ήταν επιχρισμένοι με ερυθρό κονίαμα το οποίο επιβιώνει στην αρχική του τοποθέτηση σε ορισμένα 

σημεία, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά [εικ. 17 – 18].  

 

 

Εικόνα 17 – 18: «Κονίαμα από το Κτίριο 1. Αριστερά σώζεται τμήμα του στον εξωτερικό τοίχο του Κτιρίου» 
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Αναφορικά με την εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων, η βορειότερη αίθουσα (Χώρος Α) 

σώζει σε μεγάλο τμήμα βοτσαλωτό δάπεδο. Σε επαφή με τον τοίχο στη βορειοανατολική πλευρά, 

σώζεται επίσης λωρίδα υπερυψωμένη (πλ. 3 μ.), αποτελούμενη από μικρότερα βότσαλα. Σύμφωνα 

με τον ανασκαφέα, η διαφορετική διαμόρφωση του βοτσαλωτού σε επαφή με τον τοίχο είναι σαφής 

ένδειξη της τοποθέτησης ανάκλιντρων περιμετρικά των τοίχων, ενδεχομένως για την τέλεση δείπνων 

ή για εγκοίμηση. Ο μικρότερων διαστάσεων Χώρος Γ σώζει την υποθεμελίωση ενός βάθρου, 

διαστάσεων 1,20 × 0,80 μ., προοριζόμενη πιθανόν για τη στήριξη λατρευτικού αγάλματος. Η δωρική 

στοά, η οποία στην αρχική της φάση ήταν ενιαία, διαχωρίστηκε, ή πιθανότερα καταργήθηκε, κατά 

τους Ρωμαϊκούς χρόνους με την κατασκευή εγκάρσιου τοίχου (Τ6), ευθυγραμμισμένου με τον 

ενδιάμεσο τοίχο των Χώρων Α και Γ, αλλάζοντας τη διαρρύθμιση του κτιρίου και κατ’ επέκταση 

χωρίζοντας το σε δύο επιμέρους οικοδομήματα. 

Σε επαφή με τον στυλοβάτη, στη νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου βρίσκεται το άνοιγμα της 

απιόσχημης δεξαμενής νερού, λαξευμένης στο φυσικό βράχο [εικ. 19 – 20].  Η πλήρωση της 

δεξαμενής επιτυγχάνονταν μέσω αύλακας υπερχείλισης, η οποία συνέδεε τη δεξαμενή με το 

συλλεκτήρα (βάθος 1,20 μ. και διάμετρος 1 μ.) που βρίσκεται νότια και σε επαφή με αυτήν της 

δεξαμενής. Το νερό κατευθυνόταν από τη στέγη στον συλλεκτήρα και κατέληγε στη δεξαμενή μέσω 

αγωγού. Το εσωτερικό τόσο του συλλεκτήρα όσο και της δεξαμενής καλυπτόταν με υδραυλικό 

κονίαμα, κάνοντας τη δεξαμενή υδατοστεγή. Η εγγύτητα της δεξαμενής με το οικοδόμημα πιστοποιεί 

την άρρηκτη σχέση των δύο και ότι το νερό που συλλεγόταν προοριζόταν για τις ανάγκες του ιερού, 

ενώ ο συλλεκτήρας θα μπορούσε να χρησιμεύει και ως δεξαμενή καθαρμών.  

 

 

Εικόνα 19 – 20: «Εσωτερικό δεξαμενής» 

 

Η αποχωμάτωση της παρακείμενης δεξαμενής προσέφερε σημαντικά στοιχεία για τη μορφή 

της ανωδομής του Κτιρίου 1 και για το είδος των προσφορών. Από τη δεξαμενή ανασύρθηκαν ένας 



Παραδοτέο Π1.1  ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ 

17 
 

σφόνδυλος με 20 ραβδώσεις και ένα κιονόκρανο δωρικού ρυθμού από κογχυλιάτη λίθο [εικ. 21 – 

22]. 

 

 

Εικόνα 21 – 22: «Αρχιτεκτονικά μέλη από την ανωδομή του Κτιρίου 1 από κογχυλιάτη λίθο» 

 

Παράλληλα από τη δεξαμενή προήλθαν σημαντικά ευρήματα όπως μαρμάρινη κεφαλή 

Ασκληπιού των ύστερων Ελληνιστικών χρόνων, καθώς και ένας ενεπίγραφος κιονίσκος του 1ου – 2 

ου αιώνα π.Χ., αφιερωμένος στον Ασκληπιό από κάποια Καλλιστώ, ενώ προήλθαν θραύσματα 

μαρμάρινων παιδικών αγαλμάτιων, μια κατηγορία αναθημάτων που απαντάται σε ιερά του θεού 

Ασκληπιού. Συλλέχτηκαν επίσης μία μικρή κεφαλή Αφροδίτης της ελληνιστικής περιόδου, και μια 

πήλινη κεφαλή Δήμητρας από μεγάλων διαστάσεων ειδώλιο, όψιμων κλασικών χρόνων. 

Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι η παρουσία εντός της δεξαμενής, προς τα βαθύτερα στρώματα 

της επίχωσης που ανασκάφτηκε, δύο μηριαίων ανθρώπινων οστών των οποίων η χρονολόγηση δεν 

έχει αποσαφηνιστεί ακόμη. Το μοναδικό αυτό εύρημα αποφασίστηκε να δοθεί προς ανάλυση προς 

αποσαφήνιση της χρονολόγησης του (βλ. παραδοτέο Π1.2, ανθρωπολογικό δείγμα 12#). 

Πέραν των ευρημάτων που προέκυψαν από το εσωτερικό της δεξαμενής ευρήματα όπως μια 

αναθηματική επιγραφή για την Αφροδίτη Συρία, εντοιχισμένη στον ενδιάμεσο τοίχο του Κτιρίου 1 σε 

δεύτερη χρήση, ένα μαρμάρινο αγαλμάτιο Αφροδίτης και το κάτω μέρος μαρμάρινου γυναικείου 

αγάλματος που είχε βρεθεί σε μικρή απόσταση χαμηλότερα από τα Κτίρια 1 και 2, και πιθανώς ανήκε 

σύμφωνα με τον Π. Θέμελη στο κολοσσικό άγαλμα της Αφροδίτης στον τύπο της Αναδυομένης, το 

οποίο φιλοτεχνήθηκε από το Μεσσήνιο γλύπτη Δαμοφώντα κάνω ξεκάθαρη την συλλατρεία 

Ασκληπιού και Αφροδίτης.  

Ορισμένα δείγματα από τα ευρήματα αυτά προγραμματίζουμε να σταλούν σε δεύτερο χρόνο 

προς ανάλυση, καθώς έχουν επιλεγεί ως εκθέματα στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου στη 

Χώρα της Κύθνου που είναι υπό κατασκευή. Αναμένουμε τις εργασίες συντήρησης εντός του 

Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες για να στερεωθούν στις προθήκες θα αφαιρεθεί μικρό τμήμα από τη 

βάση τους.  
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Το επίμηκες ευρυμέτωπο Κτίριο 2 [εικ. 23], συνδέεται άμεσα με το Κτίριο 1 λόγω της 

εγγύτητάς των δύο, και είναι πιθανό να αποτελεί βοηθητικό οικοδόμημα σχετιζόμενο με το 

λατρευτικό Κτίριο 1. Είναι πιθανόν να είχε λατρευτική λειτουργία. 

 

 

Εικόνα 23: «Αεροφωτογραφία Κτιρίου 2. Λήψη από ΝΔ» 

 

Η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στην Ελληνιστική περίοδο. Έχει διαστάσεις 20,3 × 8 

μ. και διαθέτει τέσσερα ορθογώνια δωμάτια περίπου 4 μ., τα οποία επικοινωνούν με διάδρομο στα 

ανατολικά, πλάτους 2 μ. Η πρόσβαση στο οικοδόμημα γινόταν μέσω βαθμίδων στον μακρόστενο 

διάδρομο, από τη νότια και τη βόρεια πλευρά. Οι εσωτερικοί χώροι σώζονται στο επίπεδο της 

υποθεμελίωσης, από την αποχωμάτωση των οποίων ήρθαν στο φως ευρήματα από τους 

Γεωμετρικούς έως και τους Ελληνιστικούς χρόνους. Αναφέρονται ενδεικτικά ανάγλυφοι πίθοι, αττικά 

μελαμβαφή αγγεία, ανάγλυφοι σκύφοι, υφαντικά βάρη, εμπορικοί αμφορείς, ειδώλια και χάλκινα 

αντικείμενα ένδυσης.  

Βάσει της τοιχοποιίας τους και της μελέτης των ευρημάτων τους, τα Κτίρια 1 και 2 φαίνεται 

να τοποθετούνται χρονικά στους ύστερους Κλασικούς με πρώιμους Ελληνιστικούς χρόνους, μια 

περίοδο όπου φαίνεται να υπάρχει σχέδιο αναμόρφωσης της Άνω Πόλης, με την οικοδόμηση 

μνημειακών οικοδομημάτων. 

Ανάμεσά στα κτίριο, παρεμβάλλεται κλίμακα πλάτους 4 μ. που κατέληγε σε απλό πρόπυλο. 

Πιθανόν αποτελεί το ανώτερο τμήμα της κεντρικής κλίμακας που ξεκινούσε από το λιμάνι, περνούσε 

από την κεντρική κρήνη και κατέληγε στα ιερά της Άνω Πόλης. Κατά την αποχωμάτωση της προέκυψε 

αρκετή κεραμική, ειδώλια, φωτιστικά σκεύη και αρκετά οστά ζώων, μέρος από τα οποία πιθανόν 

προέρχονται από το Κτίριο 1.  Η περιοχή αυτή δέχτηκε κάποια σημαντική επέμβαση στα ρωμαϊκά 

χρόνια, όταν χώματα πυρακτωμένα, με πολλά οστά ζώων και κεραμεική (κυρίως λύχνους των 

ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων), πιθανώς από την περιοχή του βωμού, συσσωρεύτηκαν εκεί και 

διαμορφώθηκε η πρόσβαση με τις βαθμίδες στη ΝΑ γωνία του Κτιρίου 2. Αντίστοιχες βαθμιδωτές 
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προσβάσεις στο πλάτωμα ήρθαν στο φως τόσο παράλληλα με τη νότια πλευρά του Κτιρίου 1 όσο και 

με τη βόρεια του Κτιρίου 2. 

Η περιοχή αυτή με τα Κτίρια 1 και 2 είναι σημαντική μεταξύ άλλων λόγω της παρουσίας 

πολλών μαρμάρινων γλυπτών αλλά και επιγραφών, που σπανίζουν από την Κύθνο, που οδηγούν στην 

ταύτιση των λατρευόμενων θεοτήτων εδώ. Επίσης, η λατρεία του Ασκληπιού μπορεί να συνδεθεί με 

τις θερμές πηγές της Κολώνας και των Λουτρών. Τέλος, είναι ενδιαφέρουσα η σχέση της αρχαίας 

δεξαμενής με το Κτίριο 1 και η διαχρονική της χρήση (αρχικά για τις ανάγκες της λατρείας και μετά 

ως «σκουπιδότοπος» για τους καλλιεργητές της γης του εγκαταλελειμμένου Βρυοκάστρου). Επίσης 

εδώ, λόγω της μνημειακής διατήρησης των κτιρίων αναπτύχθηκε ο τοπικός θρύλος ότι εδώ βρισκόταν 

το παλάτι του Ρήγα (βλ. τοπωνύμιο Ρηγόκαστρο) και αναφέρονται από όλους τους περιηγητές (βλ. 

και σχέδιο του Χριστιανού Χάνσεν 1836). 

 

 

2.3 Ιερό της Δήμητρας στην Ακρόπολη 

Στην κορυφή της Ακροπόλεως [εικ. 24] δεσπόζουσα θέση κατέχει ένα σημαντικό ιερό, που 

όπως δείχνουν τα επιφανειακά ευρήματα ήταν σε χρήση από τα τέλη του 8ου π.Χ. αι. έως και τον 1ο αι. 

μ.Χ.  

 

 

Εικόνα 24: «Γενική λήψη Ακρόπολης από ΒΔ (Λήψη 2021)» 

 

Έπειτα από τη διενέργεια ανασκαφής το καλοκαίρι του 2021 ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα 

τουλάχιστον 4 κτιρίων (Κτίρια 3 – 6). Το είδος των ευρημάτων οδήγησε στο ασφαλές συμπέρασμα 

ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στη λατρεία τόσο της Δήμητρας όσο και της Κόρης. Κατά την ανασκαφή 

προέκυψαν εκατοντάδες πήλινα αρχαϊκά-ελληνιστικά ειδώλια, πολλά από αυτά ακέραια (γυναικεία 

και παιδικά, λιγότερα ανδρικά, ιδιαίτερα ηθοποιών και συμποσιαστών, ερμαϊκές στήλες, χοιρίδια, 

χελώνες κ.ά.), εξίσου πολλοί λύχνοι αρχαϊκών-ρωμαϊκών χρόνων και πολύμυξα τελετουργικά σκεύη, 
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δακτυλιόσχημοι «κέρνοι» με επίθετα μικρογραφικά αγγεία, πλήθος επίθετων μικρογραφικών υδριών 

που έχουν αποκολληθεί από τελετουργικά σκεύη, εξαιρετικής ποιότητας κεραμεική, κυρίως Αττική 

μελανόμορφη και ερυθρόμορφη (υδρίες, κάλπεις κ.λπ.), αλλά και άλλων εργαστηριακών κέντρων 

(κορινθιακά, κυκλαδικά και από το ανατολικό Αιγαίο). Στα αναθήματα συγκαταλέγονται και ορισμένα 

χάλκινα, αργυρά, οστέινα και υάλινα κοσμήματα, μαρμάρινα αγγεία (φιάλες, πυξίδες) και ένα 

μαρμάρινο χέρι που κρατά μάλλον δάδα (αγαλμάτιο Κόρης;). Αρκετά αγγεία ρωμαϊκών μάλλον 

χρόνων προερχόμενα από το εσωτερικό του ναού (Κτιρίου 4) ταυτίζονται ως τελετουργικά καθώς 

έχουν επιγραφές που χαράχθηκαν πριν την όπτηση και αποτελούν αφιερώματα γυναικών προς τη 

Δήμητρα και την Κόρη.  

 

 

Εικόνα 25: «Αεροφωτογραφία του Ιερού της Δήμητρας και της Κόρης» 

 

 

Εικόνα 26: «Άποψη του Ιερού της Δήμητρας και της Κόρης. Λήψη από ΒΔ» 
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Στο ιερό, το 2021, αποκαλύφθηκαν τέσσερα κτίρια και ένας αναλημματικός τοίχος στα 

Ανατολικά που συνδέει τα Κτίρια 3 και 4 [εικ. 25 – 26]. Το Κτίριο 3, μήκους 21 και πλάτους 8,50 

μέτρων, με τραπεζιόσχημη τοιχοποιία και μνημειώδη είσοδο στο μέσον του επιμήκη Βόρειου τοίχου, 

χρονολογείται στην κλασική περίοδο. Το εσωτερικό του δεν έχει ακόμη ερευνηθεί πλήρως, έτσι δεν 

είναι γνωστή ακόμη ούτε η εσωτερική του διαρρύθμιση ούτε η χρήση. Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο 

ότι το μεγαλύτερο μέρος των αναθημάτων του ιερού προέρχεται από τις επιχώσεις εγκατάλειψης 

του εν λόγω οικοδομήματος. 

Με ναό των κλασικών χρόνων ταυτίζεται το διμερές Κτίριο 4, διαστάσεων 7,50 επί 5,70 μ. Στο 

δυτικό χώρο, δεξιά του μονολιθικού κατωφλιού της δίφυλλης θύρας, βρέθηκαν τρεις τελετουργικές 

θήκες από όρθια τοποθετημένες λίθινες πλάκες, τοποθετημένες εν μέρει μέσα σε στρώμα στάχτης 

που περιείχε πολλά καμένα οστά ζώων.  

Ανάμεσα στα δύο αυτά οικοδομήματα, πιθανόν κατά τους ύστερους ελληνιστικούς ή 

ρωμαϊκούς χρόνους, οικοδομήθηκαν τα δύο σχεδόν τετράγωνα κτίρια (5 και 6), που έχουν 

αντικρυστές εισόδους. Το δυτικό Κτίριο 6 (διαστάσεων 4,85 επί 4,25 μ.) διαμορφώνεται εσωτερικά 

σε τουλάχιστον τρία βαθμιδωτά επίπεδα, πιθανώς για την εξυπηρέτηση λατρευτικών σκοπών 

(ορισμένες ενδείξεις οδηγούν στην υπόθεση ότι το Κτίριο 3 δεν ήταν πλέον σε χρήση). 

Το Ανατολικό Κτίριο 5, διαστάσεων 3,80 επί 3,30 μ., [εικ. 27] περιείχε ως γέμισμα κάτω από 

το δάπεδό του πολλούς ακέραιους λύχνους αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, καθώς και 

ποικίλα αναθήματα (κυρίως χάλκινα κοσμήματα και πήλινα ειδώλια).  

 

 

Εικόνα 27: «Άποψη Κτίριου 5 της Ακρόπολης» 

 

Τέλος, ανάμεσα στον κυρίως ναό και τα Κτίρια 5 και 3 διαμορφώνεται ένα ανάλημμα με 

είσοδο από τα ανατολικά, που οριοθέτησε κάποια στιγμή, κατά την μακρόχρονη πορεία χρήσης του 

ιερού (7ο αιώνας π.Χ. έως 3ο – 4ο αιώνα μ.Χ.) έναν εκτεταμένο αποθέτη που περιείχε αναρίθμητα 

αναθήματα. 
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Η ακριβής χρήση και η χρονολόγηση όλων των αποκαλυφθέντων οικοδομημάτων θα 

προσδιοριστεί όταν θα ολοκληρωθεί η μελέτη των ευρημάτων και των ανασκαφικών δεδομένων.  

Η σημασία του ιερού έγκειται στη στενή σχέση που μαρτυρείται με το περίφημο ιερό της 

Δήμητρας στην Ελευσίνα (βλ. επιγραφές του τέλους του 5ου αιωνα π.Χ. που έχουν βρεθεί στην 

Ελευσίνα και παρουσία του Ελευσινιακού τελετουργικού σκεύους, του «κέρνου», το οποίο δεν το 

βρίσκουμε σε άλλα ιερά πλην εκείνου της Ελευσίνας). Επίσης, στην παρουσία στη θέση τους των 

πολλών χοιριδίων (μικρά γουρουνάκια) και στην πληθώρα των αναθημάτων που φαίνεται ότι 

σχετίζονται με νυχτερινές τελετές κατά τα Θεσμοφόρια, στα οποία μετείχαν γυναίκες που διέμεναν 

εντός του ιερού. 

Κρίθηκε λοιπόν σημαντικό να συμπεριληφθούν και τα τέσσερα Κτίρια στην αποτύπωση, 

καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ιερό. Οι εργασίες αποτύπωσης στην περιοχή της 

ακρόπολης  επρόκειτο να γίνουν έπειτα από το πέρας της φετινής ανασκαφικής περιόδου που 

προβλέπεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 

  

2.4 Κτίριο 5 του Μεσαίου Πλατώματος (Πρυτανείο) 

Πέραν των οικοδομημάτων που συνδέονται με τη λατρευτική ζωή της πόλης ένα σημαντικό 

δημόσιο οικοδόμημα που ήρθε στο φως είναι το κτιριακό συγκρότημα που αποκαλύφθηκε στη ΒΔ 

πλευρά του μεσαίου πλατώματος, στο πλάτωμα που αναπτύσσεται χαμηλότερα του Αρχαϊκού ναού 

(Κτιρίου 3) στα δυτικά, όπου πιθανόν βρισκόταν η αγορά των Ελληνιστικών χρόνων. Πρόκειται για 

διώροφο οικοδόμημα της Ύστερης Κλασικής περιόδου διαστάσεων 17 × 10 μ. [εικ. 28 – 31]. 

Παρουσιάζει τουλάχιστον δύο κύριες αρχιτεκτονικές φάσεις. Η παλαιότερη ανάγεται στα μέσα 

περίπου του 4ου αι. π.Χ. Το κτίριο φαίνεται ότι υπέστη κάποια καταστροφή και σημαντική επισκευή 

στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων, μάλλον εντός του 2ου αι. π.Χ. Η οριστική εγκατάλειψη του 

οικοδομήματος δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αλλά δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από τον 2ο – 1ο  αι. 

π.Χ.  

 

 

Εικόνα 28: «Αεροφωτογραφία του Κτιρίου 5 (Φωτ. Κ. Ξενικάκη, 2014)» 
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Εικόνα 29: «Άποψη του Κτιρίου 5, λήψη από ΒΑ» 

 

Μια μνημειακή κλίμακα στο μέσον του κτιρίου οδηγούσε στον όροφο, όπου βρίσκονταν τα 

επίσημα όπως φαίνεται διαμερίσματα: Το δωμάτιο Α με την λατρευτική εστία-εσχάρα, το δωμάτιο 

Β-Γ με πλακόστρωτο δάπεδο (και εν μέρει διαμορφωμένο φυσικό βράχο) που χρησίμευε πιθανόν για 

γεύματα, το ΒΔ δωμάτιο Ζ του οποίου η χρήση παραμένει άγνωστη (σωζόταν σε επίπεδο χαμηλότερο 

του δαπέδου) και μια σειρά από δωμάτια που πρέπει να είχαν ξύλινο πάτωμα, πάνω από τους 

χώρους Δ και Η, Νότια της κλίμακας και ΣΤ-Θ, Βόρεια αυτής. Το δωμάτιο ΣΤ φαίνεται ότι ήταν ο χώρος 

που φυλάσσονταν τα περισσότερα σκεύη και αντικείμενα που σχετίζονταν με τη χρήση του κτιρίου. 

Εδώ επίσης πρέπει να γινόταν η προπαρασκευή του φαγητού. Άλλωστε, όπως προαναφέραμε, ο 

Χώρος ΣΤ επικοινωνούσε με την εσωτερική κλίμακα με τον άνω όροφο, όπου πρέπει να ήταν οι 

επίσημοι χώροι του δημόσιου οικοδομήματος. Το υπόγειο μικρό δωμάτιο Η ήταν ασφαλώς αποθήκη 

(πιθεών;). Η πρόσβαση εδώ πρέπει να γινόταν με καταπακτή από το ξύλινο πάτωμα του ορόφου. Ο 

Χώρος Δ φαίνεται ότι θα ήταν επίσης αποθηκευτικός χώρος, και σε α' φάση ενδέχεται να 

επικοινωνούσε με το Χώρο Η, με άνοιγμα στη ΒΑ γωνία του. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο Δ να 

επικοινωνούσε και με τον Χώρο Ε και την κλίμακα, αν δεχτούμε ότι ο τοίχος Τ13 αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη όταν αποφασίστηκε μετά την πρώτη καταστροφή που υπέστη το 

οικοδόμημα το δωμάτιο να μπαζωθεί με χώμα που περιείχε σχεδόν όλο το περιεχόμενο του 

Δωματίου ΣΤ. Η ΝΑ αίθουσα ήταν πλακόστρωτη, ενώ στη ΒΑ βρέθηκε εστία.  
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Εικόνα 30 – 31: «Δύο πιθανές αναπαραστάσεις του Κτιρίου 5 (σχ. Γιάννη Νάκα)» 

 

Υποθέτουμε ότι πρόκειται για οικοδόμημα δημόσιου, ίσως και εμπορικού χαρακτήρα, ενώ η 

κατασκευή στο μέσον του ΒΑ δωματίου φαίνεται ότι είχε λατρευτικό προορισμό. Ίσως πρόκειται για 

την ιερή εστία, όπου λατρεύεται η Θεά Εστία και καίει άσβεστη φλόγα της πόλης. Τα ευρήματα 

επιτρέπουν τη χρονολόγηση του οικοδομήματος στους Κλασικούς χρόνους, αν και η παρουσία 

πολυάριθμων ευρημάτων της ελληνιστικής περιόδου στις άμεσες επιχώσεις του οικοδομήματος 

μάλλον συνιστούν ενδείξεις για τη χρήση του κτιρίου και κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους.  

 

 

Εικόνα 32: «Ενδεικτικοί τύποι ευρημάτων του Κτιρίου 5» 
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Ο πιθανός δημόσιος χαρακτήρας του Κτιρίου 5 σε συνδυασμό με τα ευρήματα του 

παρακείμενου μνημειακού Αναλήμματος 4 δεν αποκλείουν την εκδοχή ότι στην περιοχή αυτή 

βρισκόταν η αναζητούμενη Αγορά της αρχαίας πόλης της Κύθνου και το Κτίριο πιθανόν να ταυτίζεται 

με το Πρυτανείο της, ενώ δεν αποκλείεται να ταυτίζεται με Αγορανομείο. 

 

2.5 Νησίδα Βρυοκαστράκι 

 

 

Εικόνα 33: «Αεροφωτογραφία της νησίδας Βρυοκαστράκι» 

 

Από το 2018 έως και το 2020, το ανασκαφικό έργο συνεχίστηκε στη νησίδα «Βρυοκαστράκι», 

μια θέση με αδιάκοπη κατοίκηση από το 10 ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μ.Χ. και σποραδικές 

ενδείξεις για ανθρώπινη παρουσία και κατά το 12ο αιώνα π.Χ. Σαφείς ενδείξεις για Πρωτοκυκλαδική 

εγκατάσταση προέρχονται από λαξευμένους στο φυσικό βράχο χώρους, στους οποίους βρέθηκε 

κεραμική της τρίτης χιλιετίας. Η αρχική μάλιστα σκέψη, που βασιζόταν στα πορίσματα της 

επιφανειακής έρευνας, ότι ο πυρήνας της αρχικής κατοίκησης της αρχαίας πόλης ήταν η βραχονησίδα 

και ότι εδώ συρρικνώθηκε ο πληθυσμός της πόλης στα Παλαιοχριστιανικά χρόνια, λίγο πριν η θέση 

εγκαταλειφθεί οριστικά και οι εναπομείναντες κάτοικοί της μετακινηθούν στην οχυρή ακρόπολη 

γνωστή σήμερα ως το Κάστρο της Ωριάς ή του Κατακέφαλου, μάλλον επιβεβαιώνεται. 

Η βραχονησίδα μέχρι τουλάχιστον την ύστερη αρχαιότητα, πρέπει να ήταν συνδεδεμένη με 

την ακτή με στενό ισθμό. Τα κτιριακά κατάλοιπα και τα ευρήματα που ήρθαν στο φως πιστοποιούν 

τη μακραίωνη χρήση της νησίδας. Ανασκάφηκε τρίκλιτη Παλαιοχριστιανική βασιλική, ένα επίμηκες 

κτίριο της ύστερης αρχαιότητας, αποτελούμενο από 15 χώρους σε παράταξη, τμήμα του παράκτιου 

τείχους και ένα μνημειώδες ανάλημμα Κλασικών χρόνων που ανήκει σε ιερό της Γεωμετρικής έως 

Κλασικής περιόδου. 
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Κρίνεται σημαντικό να συμπεριληφθεί στο έργο η Πρωτοβυζαντινή τρίκλιτη εκκλησία που 

είναι η μετεξέλιξη της «κοσμικής» λατρείας σε χριστιανική τρίκλιτη και το ιερό με το ανάλημμά του 

και τον μνημειώδη βωμό, που η λατρεία του είναι η παλαιότερη στο Βρυόκαστρο (10ος αιώνα π.Χ.). 

Στη νησίδα λοιπόν έχουμε τις πρωιμότερες και υστερότερες υπό εξέταση δομές.  

 

 

Εικόνα 34: «Αεροφωτογραφία της νησίδας Βρυοκαστράκι (Φωτ. Κ. Ξενικάκη, 2021)» 

 

2.5.1 Παλαιοχριστιανική Βασιλική  

Η τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική [εικ. 35-36] αποτελεί το υστερότερο χρονικά 

λατρευτικού χαρακτήρα οικοδόμημα στην αρχαία πόλη μέχρι σήμερα. Έχει σχεδόν τετράγωνη 

κάτοψη από την οποία εξέχει ανατολικά η αψίδα του ιερού. Οι εξωτερικές είσοδοι ανοίγονται στους 

πλάγιους τοίχους του νάρθηκα, αφού δυτικά το έδαφος ήταν υπερυψωμένο. Η ανισοσταθμία των 

δαπέδων των χώρων οφείλεται στην μορφολογία του εδάφους. Κάθε κλίτος επικοινωνούσε απ΄ 

ευθείας με τον νάρθηκα. Η εκκλησία διαθέτει προσκτίσματα προς βορρά και νότο, από τα οποία 

ερευνήθηκε το βόρειο, που είχε απ’ ευθείας πρόσβαση στο εσωτερικό του ναού.  

Το μνημείο έχει σύνθετη οικοδομική ιστορία: διακρίνονται τρεις κύριες φάσεις. Από αυτές, 

σημειώνεται εκείνη όπου ο διαχωρισμός των κλιτών γίνεται με εναλλασσόμενους πεσσούς και 

κίονες, καθώς και η τελευταία όπου τα μετακιόνια σφραγίζονται αφήνοντας μικρές διόδους μεταξύ 

των κλιτών. Στη θέση του διατηρείται το φράγμα του πρεσβυτερίου, αλλά και τμήματα του 

αρχιτεκτονικού διακόσμου. 
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Εικόνα 35: «Αεροφωτογραφία της τρίκλιτης βασιλικής» 

 

 

Εικόνα 36: «Άποψη του ιερού της βασιλικής» 

 

Στο κτήριο είχαν χρησιμοποιηθεί ως spolia μαρμάρινα μέλη, όπως επενδύσεις αρχαίων 

μνημείων, βάθρα, έλικα ιωνικού κιονοκράνου πιθανώς αρχαϊκών χρόνων και τραπεζοφόρο σε δύο 

θραύσματα με απόληξη λεοντοπόδαρου. Δύο αποσπασματικά σωζόμενες επιγραφές βρέθηκαν στο 

νάρθηκα, η μία στοιχηδόν των αρχών του 4ου αι. π.Χ., η άλλη, χαραγμένη σε tabula ansata, τιμητική 

του αυτοκράτορα Βεσπασιανού ή Δομιτιανού του 1ου αι. μ.Χ. Σύνθρονο με επισκοπικό θρόνο 

διαμορφώνεται στην αψίδα. Αποκαλύφθηκαν επίσης σημαντικά ευρήματα από τον ακίνητο και 

κινητό εξοπλισμό του Ιερού Βήματος: μαρμάρινος κιονίσκος, μαρμάρινη κυκλική τράπεζα, τμήμα 

σιδερένιου σταυρού, χάλκινη κανθαρόσχημη καντήλα με την αλυσίδα ανάρτησής του β’ ημίσεως του 

6ου αι. – αρχών 7ου αι. και μολύβδινο ποτήριο με εγχάρακτο διάκοσμο και ψηλό πόδι. 
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Κάτω από το διαταραγμένο δάπεδο της αψίδας ήλθε στο φως στρώμα θραυσμένων 

Πρωτοβυζαντινών αγγείων: κοντόχοντρες χύτρες με καρινωτό περίγραμμα που προκαταρκτικά 

χρονολογούνται μάλλον στον 5ο αι., χωνοειδές στόμιο σφαιρικού αμφορέα τύπου Late Roman 

Amphora 2, αλλά κυρίως πληθώρα θραυσμάτων από το σώμα κυλινδρικών αμφορέων τύπου Late 

Roman Amphora 1 με αυλακωτή διακόσμηση που χρονολογούνται κυρίως στον 6ο αιώνα και ως τις 

αρχές του 7ου, και φαίνεται να οριοθετούν το terminus ante quem της οικοδόμησης της βασιλικής. 

Κάτω από το στρώμα αυτό και στον διαμήκη άξονα του ναού, αποκαλύφθηκε μικρό ορθογωνικό 

λάξευμα στον φυσικό βράχο με την μορφή θήκης με καλυπτήρια πλάκα. Πρόκειται προφανώς για το 

εγκαίνιο του ναού, αφού στο εσωτερικό του αποκαλύφθηκε μολύβδινο σωληνωτό αντικείμενο με 

περιεχόμενο που τώρα ερευνάται. Η βασιλική βρίσκεται εν λειτουργία τουλάχιστον έως τον 7ο 

αιώνα, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί και οψιμότερη χρήση της. 

 

 

2.5.1 Ιερό των Γεωμετρικών – Κλασικών χρόνων 

 

Εικόνα 37: «Αεροφωτογραφία της περιοχής του αρχαίου ιερού (Φωτ. Κώστας Ξενικάκης)» 

 

Στο νότιο ανώτερο πλάτωμα της νησίδας αποκαλύφτηκε μνημειώδες ανάλημμα [εικ. 37], 

μήκους σχεδόν 22 μέτρων, που προσωρινά μπορεί να χρονολογηθεί στους κλασικούς χρόνους, τόσο 

από την ισόδομη τοιχοποιία του, όσο και από την κεραμεική που συλλέχθηκε εντός του στρώματος 

«λατύπης» που συνδέεται με την κατασκευή του. Τα ευρήματα είναι εξαιρετικής ποιότητας 

κεραμεική των Γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων, καθώς και ορισμένα ευρήματα αναμφίβολα 

αναθηματικού χαρακτήρα (μικρογραφικά αγγεία, πήλινα γυναικεία ειδώλια, κ.ά.). Σε απόσταση 5 
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μέτρων ανατολικά του αναλήμματος, ο λαξευμένος βράχος σχηματίζει ορθογώνιο έξαρμα 

διαστάσεων 11 × 4 μ. περίπου, εξαιρετικά διαβρωμένο σήμερα, το οποίο φαίνεται ότι ταυτίζεται με 

μνημειώδη βωμό. Το ανάλημμα σχηματίζει ένα είδος κρηπίδας ύψους 4,50 μ., δυτικά του οποίου ο 

φυσικός βράχος σχηματίζει ένα ευρύχωρο άνδηρο με πολυάριθμα ίχνη από αρχαία λαξεύματα, 

ορισμένα από τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονται με κάποιο μνημειώδη ναό που προφανώς είχε 

ιδρυθεί εδώ. Η προσεκτική μελέτη των λαξευμάτων αυτών ίσως επιτρέψει να αποσαφηνιστεί, ως 

έναν βαθμό, η μορφή του κλασικού-ελληνιστικού ναού. Η ταυτότητα της λατρευόμενης θεότητας 

παραμένει άγνωστη προς το παρόν. 

Από την περιοχή συλλέχθηκε εξαιρετικής ποιότητας κεραμική των γεωμετρικών και αρχαϊκών 

χρόνων. Τα σχήματα είναι κυρίως μικρά κλειστά, όπως υδρίες, οινοχόες και πρόχοι, ενώ δεν λείπουν 

τα μικρογραφικά. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται λίγα πήλινα ειδώλια, κυρίως γυναικείων μορφών 

και ορισμένα χάλκινα αναθήματα, όπως μικρογραφικές πόρπες και άλλα κοσμήματα.  

Τα ευρήματα αυτά παραπέμπουν μάλλον σε κάποια γυναικεία θεότητα. Επιπλέον, οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι το ανάλημμα κτίστηκε κατά τους κλασικούς χρόνους προκειμένου να 

δημιουργηθεί άνδηρο για την κατασκευή ναού, από τον οποίο σώζονται μόνον κάποια λαξεύματα 

στο ριζιμιό βράχο καθώς στην περιοχή αναπτύχθηκε ο οικισμός των παλαιοχριστιανικών χρόνων 

(στην τελευταία φάση χρήσης του χώρου ανήκει ακέραιος βορειοαφρικανικός λύχνος του β΄ μισού 

του 6ου αιώνα). Στα ανατολικά υπήρχε μνημειώδης βωμός λαξευμένος στον φυσικό βράχο, σήμερα 

πολύ διαβρωμένος. 

 

 

2.6 Νότιος τομέας ακρόπολης (φρούριο ;) 

Στο νότιο τομέα της ακρόπολης ανασκάφτηκαν επίσης εν μέρει δύο κτιριακά συγκροτήματα (Κτίρια 

1 και 2) που φαίνεται ότι οικοδομήθηκαν στα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια και παρέμειναν σε χρήση έως 

τουλάχιστον και την ελληνιστική περίοδο. Τόσο η φύση των καταλοίπων όσο και τα λιγοστά 

ευρήματα επιτρέπουν να εικάσουμε ότι το Νότιο τμήμα της ακρόπολης προοριζόταν για 

ενδιαιτήματα ίσως στρατιωτικού χαρακτήρα. Εδώ θα ήταν δυνατόν να αναζητηθεί και η έδρα της 

Μακεδονικής φρουράς που εγκατάστησε στην Κύθνο το 201 π.Χ. ο Φίλιππος Ε.  

Ωστόσο θα αποφασιστεί με το πέρας της ανασκαφής εάν πρόκειται να συμπεριληφθούν τα κτίρια 

αυτά στη μελέτη, καθώς οι έρευνες εδώ βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.  
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Εικόνα 38 – 39: «Αεροφωτογραφία και άποψη των Κτιρίων 1 και 2 από ΝΑ» 

 

 

Εικόνα 40: «Κάτοψη Κτιρίων 1 και 2 (σχεδ. Γ. Ορεστίδη)» 

  

 

2.7 Νότια νεκρόπολη αρχαίας πόλης 

Πέραν των ανεσκαμμένων οικοδομημάτων σημαντικά στοιχεία για την πόλη μπορούν να 

αντληθούν από τη μελέτη των νεκρών.  
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Η αρχαία πόλη διέθετε δύο νεκροπόλεις εξωτερικά των τειχών. Το κύριο νεκροταφείο της 

αρχαίας πόλης καταλαμβάνει μεγάλη έκταση έξω από το Νότιο σκέλος του τείχους, ενώ ομάδες 

τάφων παρατηρούνται και έξω από την Βορειοδυτική πύλη. Έχει ανασκαφεί μόνο τμήμα της νότιας 

νεκρόπολης που εκτείνεται στην θέση Επισκοπή. Από τις σωστικές ανασκαφές των ετών 1991-1996 

υπό την επίβλεψη της αρχαιολόγου Σταυρούλας Σαμαρτζίδου, λόγω της ανέγερσης κατοικιών στην 

περιοχή, αποκαλύφθηκαν σε έκταση περίπου 400 τ.μ. εξήντα οκτώ (68) ταφές. Τα αποτελέσματα της 

ανασκαφής αυτής δημοσιεύτηκαν στο Αρχαιολογικό Δελτίο [τόμος 52 (1997), 917-918] και στη 

διδακτορική διατριβή της Σαμαρτζίδου με τίτλο «Κυκλαδικά, ταφικά και επιτύμβια [2004]». 

 

 

Εικόνα 41: «Σχέδιο των ανεσκαμμένων τάφων του νοτίου νεκροταφείου (με κίτρινο σημειώνονται οι θέσεις των 
τάφων) [Σαμαρτζίδου 2004]» 

 

Από τις 68 ταφές που ήρθαν στο φως οι 62 βρέθηκαν συλημένες και μόνο 6 ασύλητες. Από 

το σύνολο των τάφων 41 ανήκουν με βεβαιότητα σε ενήλικα άτομα, 17 ταφές που βρέθηκαν πολύ 

κατεστραμμένες φαίνεται ότι ανήκαν και αυτές σε ενηλίκους, ενώ μόνο 8 από το σύνολο ήταν 

παιδικές και δύο βρεφικές. Λόγω της σύλησης των τάφων, ελάχιστοι σκελετοί σώζονται σε καλή 

κατάσταση επομένως είναι δύσκολη η ταύτιση του φύλου και της ηλικίας των ατόμων. 

Από το σύνολο των τάφων οι 66 είναι κιβωτιόσχημοι λαξευμένοι στο φυσικό βράχο και 

υπάρχει μόνο ένας εγχυτρισμός σε οξυπύθμενο αμφορέα αν και μία ταφή παιδική σε κυψέλη. Οι 

τάφοι ήταν λαξευμένοι πυκνά και σχεδόν παράλληλα μεταξύ τους στην κατηφορική πλάγια της 

επισκοπής. Ο μοναδικός τρόπος ταφής που διαπιστώθηκε μέχρι σήμερα είναι ο ενταφιασμός σε 

κιβωτιόσχημοι τάφο συνήθως με ανατολικό προσανατολισμό και σε καμία περίπτωση δεν έχουν 

διαπιστωθεί καύση,  ίχνη καύσης ούτε καν πυρές εναγισμών.  

Από τα θραύσματα αγγείων που προέκυψαν από τους περισσότερους φαίνεται ότι σχεδόν 

όλοι οι τάφοι ήταν κτερισμένοι. Τα συνήθη κτερίσματα των τάφων ήταν τα αγγεία και πρόκειται 

κυρίως για αγγεία μικρού μεγέθους όπως όλπες, ληκύθια και  μυροδοχεία αλλά και αγγεία πόσης, 

όπως κυάθια και σκυφίδια. Αρκετά βρέθηκαν σπασμένα μέσα στον τάφο ή πάνω από τις καλυπτήριες 

πλάκες έχοντας επιτελέσει το ρόλο τους είτε στη μεταφορά υγρών όπως νερού και κρασιού είτε στις 

σπονδές κατά τη διάρκεια της ταφικής τελετής. Ωστόσο, το συνηθέστερο κτερίσματα των τάφων είναι 

τα λυχνάρια. Βρέθηκαν από ένα σε όλους τους κιβωτιόσχημους ασύλητους τάφους και σε αρκετούς 
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συλημένους. Ταυτόχρονα προέκυψαν ορισμένα μετάλλινα είδη (στλεγγίδα, εγχειρίδιο, δαχτυλίδι) και 

ορισμένα ειδώλια (ακέραιο ειδώλιο γυναικείας θεότητας και θραύσματα από άλλα έξι ειδώλια). 

Η χρονολόγηση των τάφων από την Σταυρούλα Σαμαρτζίδου έγινε βάσει της χρονολόγησης 

των κτερισμάτων των νεκρών και κυρίως των λύχνων που παρέχουν πολύτιμα χρονολογικά στοιχεία 

και δίνουν ασφαλείς χρονολογήσεις. 

 

Για τη επιλογή του οστεοαρχαιολογικού υλικού, βλ. ενότητα 3.2.1. 

 

3. Επιλεγμένα τέχνεργα – Οστεοαρχαιολογικό υλικό  
Από τις παραπάνω δομές που παρουσιάστηκαν επιλέχθηκαν ορισμένες κατηγορίες 

τεχνέργων αντιπροσωπευτικών από τις παραπάνω υπό εξέταση δομές και οστεοαρχαιολογικό υλικό 

για αναλύσεις. 

 
 

3.1 Επιλεγμένα πετρώματα προς δειγματοληψία  

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της περιοχής των παραπάνω αρχαιολογικών δομών επιλέχθηκαν 

ορισμένοι λίθοι, κογχυλιάτες, σχιστόλιθοι και κονιάματα που αποτελούσαν δομικά στοιχεία των 

κτιρίων. Επιλέχθηκαν επίσης θραύσματα μαρμάρων τα οποία ήταν δομικά στοιχεία των τέχνεργων 

και βρίσκονταν διάσπαρτα στον χώρο.  

Στα δείγματα αυτό επρόκειτο να γίνει οπτικός έλεγχος σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια 

προβλέπονται να γίνουν χημικές/ισοτοπικές, μικροβιακές αναλύσεις και ορυκτολογικός έλεγχος ώστε 

να εξακριβωθεί το ποσοστό της διάβρωσής τους και η προέλευση των υλικών (λατομεία). Με την 

εξακρίβωση της προέλευσης των υλικών ο συντηρητής θα γνωρίζει από πού μπορεί να προμηθευτεί 

υλικό όμοιο με αυτό των αρχαίων μνημείων. Πιθανά θα ταυτοποιηθούν οι εμπορικές διαδρομές της 

αρχαιότητας. Συγκεκριμένα, οι νέοι ισοτοπικοί ιχνηθέτες θα ταυτοποιήσουν όχι μόνο τα λατομεία 

προέλευσης των δομικών λίθων και των μαρμάρινων τέχνεργων αλλά θα υποδείξουν και την 

προέλευση των πρώτων υλών των γυάλινων αντικειμένων παρέχοντας μια ισοτοπική 

αδιαμφισβήτητη ταυτότητα που δεν παρέχουν οι κλασσικοί ιχνηθέτες. 

Προβλέπεται λοιπόν να γίνουν οι εξής αναλύσεις : 

• Ισοτοπική ανάλυση 13C και 18O  

• SEM/EDS για χημική ανάλυση 

Από το σύνολο των δομών επιλέχθηκαν 17 δείγματα. Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν 

δείγματα κονιάματος από το Κτίριο 5 και το Κτίριο 1 του Μεσαίου Πλατώματος, καθώς και από το 

συλλεκτήριο της Ακρόπολης. 

Αποφασίστηκε να επιλεχθούν δείγματα κογχυλιάτη λίθου προερχόμενα από την ανωδομή 

των Κτιρίων 3 και 1 του Μεσαίου Πλατώματος προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την 

προέλευση του οικοδομικού υλικού. Από το Κτίριο 1 επιλέχθηκε να παρθεί δείγμα από το βοτσαλωτό 

δάπεδο του Χώρου Α.  

Επιλέχθηκαν 3 θραύσματα μαρμάρου που ήταν διάσπαρτα στην περιοχή της άνω πόλης. 
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Τέλος, συλλέχθηκαν σχιστόλιθοι που αποτελούσαν οικοδομικό υλικό από τα κτίρια 1 και 2 

του Μεσαίου πλατώματος και διάφοροι λίθοι από τα Κτίρια 3, 5 του Μεσαίου Πλατώματος, το Κτίριο 

6 της Ακρόπολης  και από το αρχαϊκό ανάλημμα. 

Όπως προαναφέρθηκε, στον κατάλογο των δειγμάτων θα προστεθούν θραύσματα από 

οικοδομικά υλικά, γλυπτά και επιγραφές που προέρχονται τόσο από το Βρυοκαστράκι όσο και από 

τα ιερά της Άνω Πόλης. Πρόκειται για τέχνεργα τα οποία έχουν επιλεγεί ως εκθέματα στην έκθεση 

του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα της Κύθνου που είναι υπό κατασκευή. Αναμένουμε τις 

εργασίες συντήρησης εντός του Σεπτεμβρίου, κατά τις οποίες για να στερεωθούν στις προθήκες θα 

αφαιρεθεί μικρό τμήμα από τη βάση τους. Το δείγμα που θα εξαχθεί θα δοθεί προς ανάλυση. 

Επίσης, λόγω της έλλειψης πλωτής προβλήτας και των καιρικών συνθηκών δεν πάρθηκαν 

δείγματα από τη νησίδα Βρυοκαστράκι τα οποία πρόκειται να παρθούν εντός των επόμενων μηνών. 

 

 

3.2 Οστεοαρχαιολογικό υλικό 

Προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος η διεξαγωγή εξειδικευμένων τεχνικών και 

αναλύσεων σε οστεολογικά κατάλοιπα (ανθρώπινα και ζωικά) για τη μελέτη και ερμηνεία των εξής 

ερευνητικών ζητημάτων:  

1. Διατροφή ατόμων (π.χ., κατανάλωση χερσαίων ή θαλάσσιων διατροφικών πηγών, εισαγωγή 

πρωτεϊνών, χαρακτηρισμός πόσιμων πηγών, διαχωρισμός με βάση βιολογικές ή ταφικές 

παραμέτρους) και μετακίνηση ατόμων ή/και πληθυσμών (π.χ., προέλευση από διαφορετικές 

γεωγραφικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές ζώνες, καταγωγή). 

2. Διατροφή και μετακίνηση ζώων και ανασύσταση παλαιοπεριβάλλοντος (π.χ., ζητήματα 

βόσκησης, σταβλισμού, ανασύσταση καθημερινότητας και εποχικότητας, χρήση κοπριάς). 

3. Χρονολόγηση επιλεγμένων αρχαιολογικών συνόλων. 

 

Η διερεύνηση των μετακινήσεων και της πληθυσμιακής ιστορίας του οστεολογικού πληθυσμού 

που θα συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση του ρόλου της Κύθνου στον ευρύτερο Αιγαιακό χώρο.  

 

Προβλέπεται λοιπόν να γίνουν οι εξής αναλύσεις:  

1) Ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα (13C), αζώτου (15N) και θείου (34S). 

2) Ανάλυση σταθερών ισοτόπων άνθρακα (13C), οξυγόνου (18Ο). 

3) Ανάλυση (ραδιοχρονολόγηση) με άνθρακα-14 (14C). 

 

Ως δείγματα οστών επιλέχθηκαν τμήματα μακρών οστών, όχι μεγαλύτερα από 5 × 5 εκατοστά 

και αποσπασμένα δόντια, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επεμβατικές διαδικασίες (βλ. αναλυτικά για 

τα επιλεγμένα δείγματα έκθεση Π1.2). Τα δείγματα εστάλησαν στο Εργαστήριο Μονάδας Σταθερών 

Ισοτόπων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτο.  
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3.2.1 Επιλεγμένα ανθρωπολογικά δείγματα 

Αποφασίστηκε να επιλεχθεί οστεολογικό υλικό ανθρώπων από δύο περιοχές. Από την 

περιοχή της νότιας νεκρόπολης (ανασκαφή ΚΑ’ ΕΠΚΑ, παραχώρηση στον Α. Μαζαράκη Αινιάνα 

υλικού από την ανασκαφέα, Έφορο επί τιμή, Δρ. Σταυρούλα Σαμαρτζίδου) που παρουσιάστηκε στην 

ενότητα 2.7 και από το εσωτερικό της δεξαμενής σε επαφή με το Κτίριο 1 (Ασκληπιείο – Αφροδίσειο) 

του Μεσαίου Πλατώματος (ανασκαφή παν/μίου Θεσσαλίας). 

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων που αναφέρονται στην ενότητα 3.2, 

επιλέχθηκε ο μικρότερος δυνατός αριθμός δειγμάτων (σύνολο 15 ανθρωπολογικά δείγματα από 12 

διαφορετικά άτομα), διαφυλάσσοντας έτσι την ακεραιότητα του οστεολογικού συνόλου για 

μελλοντικές μελέτες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν τη δειγματοληψία του ανθρωπολογικού υλικού από την περιοχή 

της Επισκοπής ζητήθηκε άδεια για την πραγματοποίηση αναλύσεων από την υπεύθυνη αρχαιολόγο 

Σταυρούλα Σαμαρτζίδου [εικ. 42]. 

 

 

Εικόνα 42: «Απάντηση στο αίτημα για παραχώρηση του υλικού για εργαστηριακές αναλύσεις» 

 

 



Παραδοτέο Π1.1  ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ 

35 
 

3.2.2 Επιλεγμένα ζωικά δείγματα  

Αναφορικά με τα ζωικά δείγματα, επιλέχθηκαν συνολικά 25 ζωικά δείγματα (43 θραύσματα 

οστών συνολικά) από επιλεγμένα ανεσκαμμένα σύνολα της αρχαίας πόλης. Πρόκειται για δείγματα 

από το εσωτερικό τριών οικοδομημάτων στα οποία δεν υπήρχε στρωματογραφική διατάραξη. Ο 

λόγος για το Αρχαϊκό Ιερό (Κτίριο 3 του Μεσαίου Πλατώματος) και τα Κτίρια 3 και 4 του Ιερού της 

Δήμητρας στην Ακρόπολη. Αφορούν δείγματα από τα πιο κοινά είδη που απαντούν στην περιοχή της 

αρχαίας πόλης. Πιο συγκεκριμένα:  

• 14 δείγματα ζωικών οστών και δοντιών λαγών, αίγων, αιγοπροβάτων και βοοειδών 

προέρχονται από τους χώρους Β και Δ του αρχαϊκού ναού του Μεσαίου Πλατώματος, 

• 4 δείγματα από το Κτίριο 3 της Ακρόπολης (3 δείγματα χοίρων και 1 λαγού), 

• 6 δείγματα από το Κτίριο 4 της ακρόπολης 

• 1 δείγμα από την περιοχή των λουτρών. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός των Κτιρίων 3 και 4 της Ακρόπολης εντοπίστηκε συσσώρευση 

γνάθων χοίρων σε δύο σημεία φαινόμενο ασυνήθιστο [εικ. 43 – 45]. 

 

 

 

Εικόνα 43: «Συσσώρευση κάτω γνάθων χοίρων σε στρώμα τέφρας δίπλα στο κατώφλι του Κτιρίου 3 της 

Ακρόπολης» 
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Εικόνα 44: «Επιλεγμένες κάτω γνάθοι χοίρων από τα Κτίρια 3 (αριστερά) και 4 (δεξιά) της Ακρόπολης» 

 

Αναλυτικά για τα επιλεγμένα δείγματα, βλ. παραδοτέο Π1.2. 

 

 

3.3 Επιλεγμένα γυάλινα τέχνεργα προς δειγματοληψία 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος και με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά 

με την ταυτοποίηση της προέλευσης των πρώτων υλών των γυάλινων αντικειμένων, της σύστασης 

και της τεχνολογίας κατασκευής τους επιλέχθηκαν δείγματα υάλινων αντικειμένων και αγγείων.  

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν δείγματα από την περιοχή του Αρχαϊκού Ιερού (Κτίριο 3), του 

Κτιρίου 1, της παρακείμενης Δεξαμενής και της κεντρικής Κλίμακας του Μεσαίου Πλατώματος της 

Άνω πόλης της Κύθνου, καθώς και από τη νησίδα Βρυοκαστράκι (Κτίριο 1, Κτίριο 2 & Νότιο 

συγκρότημα – Χώρος Ν6).  

Τα αντικείμενα που έχουν επιλεγεί προς δειγματοληψία εντάσσονται χρονικά σε διαφορετικές 

ιστορικές περιόδους και πιο συγκεκριμένα από την ύστερη Αρχαϊκή έως και την Παλαιοχριστιανική 

περίοδο. Πρόκειται για δείγματα από 56 θραύσματα που αντιπροσωπεύουν περίπου το 4% του 

συνόλου των θραυσμάτων που προέκυψαν κατά τις πολυετείς έρευνες.  

Τα δείγματα θα υποβληθούν σε χημική ανάλυση (SEM) και ορισμένα εξ αυτών σε ανάλυση 

σταθερών ισοτόπων οξυγόνου (18O).  

Καθώς εκκρεμεί η κατάσταση της αίτησης προς το ΥΠΠΟΑ και δεν έχει ληφθεί άδεια για 

δειγματοληψία δεν θα ενταχθούν στο παρόν στάδιο στον κατάλογο των δειγμάτων και δεν θα 

συμπληρωθούν στο παραδοτέο Π1.2. 

 

Αναλυτική παρουσίαση των δειγμάτων από όλες τις κατηγορίες, βλ. παραδοτέο Π1.2. 


