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1. Εισαγωγή. 
 
Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα είναι, ίσως, από τους καλύτερα μελετημένους τόπους της Ελλά-
δας από αρχαιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική άποψη (Μιχάλακας, 2003· Τρίμμης, 2015). 
Τα δύο νησιά, όπως και όλα τα Επτάνησα, αποτελούν μια ιδιαίτερη περίπτωση του ελληνικού 
χώρου. Χάρη σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα δε γνώρισαν 
τον Οθωμανικό ζυγό όπως άλλες περιοχές της σημερινής Ελληνικής Επικράτειας. Εντούτοις, 
πολλοί κατακτητές –κυρίως οι Βενετοί και οι Άγγλοι– άφησαν τα σημάδια τους όχι μόνο στο 
τοπίο των δύο νησιών αλλά και στη νοοτροπία των κατοίκων. 
 
Από την πρώτη αρχαιολογική ανασκαφή στο Μανιτοχώρι των Κυθήρων, το 1915, έχουν ανα-
καλυφθεί ή/και μελετηθεί επαρκώς τέσσερα κάστρα, ένα νεκροταφείο, ένα ασύλητο Μινωικό 
Ιερό Κορυφής, ένα σπήλαιο με ενδείξεις συμβολικής χρήσης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, 
μία ακρόπολη της Κλασσικής Εποχής, δεκάδες ναοί της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιό-
δου, νεοκλασικά μέγαρα, σημεία ενδιαφέροντος πολεμικής ιστορίας, δεκαεπτά ναοί που βρί-
σκονται μέσα σε σπήλαια και έργα κοινής ωφέλειας, κυρίως από την περίοδο της Αγγλοκρατί-
ας (Πετρόχειλος, 1984· Τρίμμης, 2015).  
 
Στη Χώρα λειτουργεί το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων και το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, 
που παρέμεινε κλειστό για εννέα χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του 2006. Στο Λιβάδι, το Βυ-
ζαντινό Μουσείο Κυθήρων φιλοξενεί μία εξαιρετική συλλογή τοιχογραφιών. Στο νησί υπάρχει 
ακόμη μία λαογραφική συλλογή, ένα ανακαινισμένο λιοτρίβι, μία έκθεση οικοσήμων, ενώ και 
στα δύο νησιά υπάρχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί εκθεσιακοί χώροι καθώς και ένα εκτεταμένο 
δίκτυο μονοπατιών.  
 
Βενετοί και Οθωμανοί αξιωματούχοι συνήθιζαν να αποκαλούν τα νησιά ως «το μάτι των Ελλη-
νικών θαλασσών». Τα Αντικύθηρα αξιώνουν κι αυτά λόγο αναφοράς καθώς αποτελούν σημα-
ντικό κομμάτι του μύθου και της ιστορίας της ευρύτερης περιοχής. Η τοπογραφία και το μι-
κροκλίμα του νησιού (άγονο έδαφος, βραχώδεις ακτές, λιγοστή βλάστηση, υγρασία, ισχυροί 
άνεμοι, κτλ.) προϊδεάζουν για τις συνθήκες διαμονής και διαβίωσης. Εκτός του Έφηβου και 
του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, το νησί έμεινε στην ιστορία και ως τόπος εξορίας (στα 
μέσα του 19ου αιώνα) Επτανήσιων ριζοσπαστών που είχαν αρνηθεί να συνθηκολογήσουν με 
το τυραννικό καθεστώς της αγγλικής προστασίας. «Ξηροσκόπελο […] ερημία […] ξηρόβραχο 
[…] όπου κρεμόμαστε αγναντεύοντας τον Ψηλορείτη […] κοιτάζοντας τον αφρό της θάλασ-
σας και για πανιά τον επέρναμε», είναι μερικές από τις περιγραφές των Ελλήνων που εξορί-
στηκαν στα Αντικύθηρα (Τζερμπίνος, 2003, σελ. 367-375).  
 
Σε γενικές γραμμές, η Ταχεία Καταγραφή και Αξιολόγηση προσφέρει μια πολυδιάστατη προ-
σέγγιση στην αναγνώριση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία οριοθετείται από τον απαιτούμενο χρόνο και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για 
τη διεξαγωγή της. Η παρούσα Ταχεία Καταγραφή και Αξιολόγηση των Πολιτιστικών Χαρακτη-
ριστικών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, την οποία υλοποίησε το Μεσογειακό Ινστιτούτο 
για τη Φύση και τον Άνθρωπο (Mediterranean Institute for Nature and Anthropos – MedINA), 
έχει σχεδιαστεί ως ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει: -  
 

α) μια «γρήγορη» ανάλυση και συγκριτική αξιολόγηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής σε σχέση με τους ευρύτερους στόχους του προγράμματος INCREAte1, μέρος του 
οποίου αποτελεί·  

 

β) το υλικό βάσης για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό δράσεων και παρεμβάσεων· και  
 

γ) έναν «οδικό χάρτη» καταγραφής για μελλοντικές ή/και παράλληλες δράσεις που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν στην περιοχή και μετά το τέλος του συγκεκριμένου προγράμματος.  

                                                            
1 Το INCREAte είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση ευαίσθητων περιβαλλο-

ντικά περιοχών μέσω της ανάπτυξης μιας προσέγγισης που ενσωματώνει τις πολιτιστικές αξίες στην περιβαλλοντική 
προστασία. Η προσέγγιση βοηθά στη σύνθεση της γνώσης, προωθεί την κατανόηση, συμβάλλει στην ενίσχυση των 
εν δυνάμει δυνατοτήτων της περιοχής καθώς και στη βελτίωση του πλαισίου των τοπικών και περιφερειακών πολι-
τικών. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται το MedINA και έχει διάρκεια 3 ετών (2015-2018).  
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Προφανώς, δεν είναι όλα τα μεθοδολογικά εργαλεία και οι προσεγγίσεις κατάλληλες σε κάθε 
φάση της καταγραφής και αξιολόγησης. Στα πρώτα στάδια, για παράδειγμα, η γρήγορη και 
ασφαλής συλλογή δευτερογενούς πληροφορίας είναι ο συνηθισμένος τρόπος για τεθούν οι 
σωστές βάσεις. Είναι σημαντικό η συλλογή πληροφοριών να γίνεται με τον πιο αποτελεσματι-
κό τρόπο για την αποφυγή της επανάληψης αλλά και για την πιο προσανατολισμένη έρευνα.  
 
Επιπλέον, επιλέχθηκε η τεχνική της ατομικής συνέντευξης με χρήση μη δομημένου ερωτημα-
τολογίου που είχε σαν στόχο την διερεύνηση σε βάθος των αντιλήψεων, των κινήτρων και 
των συναισθημάτων των ερωτώμενων πάνω σε θέματα φυσικής και, κυρίως, πολιτισμικής 
κληρονομιάς. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για την πρώτη προσέγγιση 
τοπικών εταίρων αλλά και «ευαίσθητων» θεμάτων.  
 
Εν τέλει, μια ταχεία καταγραφή και αξιολόγηση έχει ως στόχο να προσδιορίσει και να βελτι-
στοποιήσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων.  
 
Την παρούσα καταγραφή εκπόνησαν, εκ μέρους του MedINA, ο Δρ. Στέφανος Δόδουρας, οι-
κονομολόγος με ειδίκευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, και η Ειρήνη Λυρατζάκη, ανθρωπολόγος με 
ειδίκευση στην περιβαλλοντική ιστορία. Επίσης συνέδραμαν οι Θύμιος Δημόπουλος, μέλος του 
MedINA και ειδικός στο σχεδιασμό με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) 
(συμβολή στη χαρτογράφηση) και Ελένη Σβορώνου, επιστημ. συνεργάτης του MedINA και 
ειδική σε θέματα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και εκπαιδευτικών/ συμμετοχικών δρά-
σεων (συμβολή στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου).  
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Εικόνα 1: Το Καψάλι από το Κάστρο της Χώρας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 2: Το δάσος στο Γερακάρι, στο βορειοδυτικό τμήμα των Κυθήρων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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2. Γενικά χαρακτηριστικά. 
 

...εμένα, μες τη φλέβα μου / Μανιάτες αγριεύαν. 
Αντιπατούσαν Κρητικοί / και Πειρατές κουρσεύαν […] 

Τώρα, μέσα στη φλέβα μου / Μανιάτες αγαπούνε 
χοροπηδούνε Κρητικοί / και πειρατές γελούνε… 

«Τσιριγώτης», Πάνος Φύλλης 
(Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, 2006) 

 
Τα Κύθηρα, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, είναι ο γενέθλιος τόπος της θεάς Αφροδί-
της. Ο Όμηρος αναφέρει τη θεά Αφροδίτη στη ραψωδία Θ’ της Οδύσσειας και στη Ραψωδία 
Ο’ της Ιλιάδας όταν ο Αίαντας θρηνεί για τον θάνατο του πιο αγαπητού φίλου του2. Ο Πλά-
των, ο Ηρόδοτος, ο Βιργίλιος, ο Οβίδιος, ο Κλήμης της Αλεξανδρείας, κ.ά. κάνουν ανάλογες 
αναφορές στα Κύθηρα και στη θεά Αφροδίτη (Αργυροπούλου, 2003· Αρώνη-Τσίχλη, 2003· 
Δημουλάς, 2003· Σουέρεφ, 2003· Στέφος, 2003). Επίσης, σύμφωνα με ένα θρύλο3 ο Ατρείδης 
βασιλιάς της Σπάρτης Μενέλαος διατηρούσε θερινό ανάκτορο στο νησί (Χάρτης 1), ενώ ο Πά-
ρης και η Ωραία Ελένη κατέφυγαν στο ναό της Αφροδίτης στα Κύθηρα επικαλούμενοι την 
προστασία της θεάς του έρωτα (Κασιμάτης, 1978). 
 

 
Χάρτης 1: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Από τη Μινωική έως τη Ρωμαϊκή Εποχή. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 

                                                            
2 Ο Όμηρος στην Ιλιάδα αναφέρεται σε δύο Κυθήριους, ο ένας εκ των οποίων (Αμφιδάμας) είχε μια πολύ όμορφη 

περικεφαλαία την οποία χάρισε στον Οδυσσέα ενώ ο άλλος (Λυκόφρων) έπεσε μαχόμενος (από τον Έκτορα) στο 
πλευρό του Αίαντα (Κασιμάτης, 1978).  

3 Ωστόσο, η αρχαιολογική σκαπάνη δεν έχει εντοπίσει κάτι σχετικό με το θερινό ανάκτορο του Μενελάου. 
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Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα κατοικούνται από τα προϊστορικά χρόνια, με τους διάφορους 
κατακτητές να αναμιγνύονται με το ντόπιο στοιχείο. Πρώτοι κάτοικοι των νησιών θεωρούνται 
οι Μινωίτες, μετά οι Φοίνικες και οι Μυκηναίοι, και αργότερα οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι 
(Κύρου, 2003α· Μπάνου, 2003). Οι Φοίνικες ίδρυσαν στα Κύθηρα αποικία, για εμπορικούς 
σκοπούς, και εισήγαγαν την αλιεία και κατεργασία της πορφυρής κογχύλης. Την περίοδο 
1500-1100 π.Χ. ο μυκηναϊκός πολιτισμός εξαπλώνεται με ραγδαία ταχύτητα. Στον Βόθωνα της 
Παλαιόπολης Κυθήρων ανακαλύφτηκαν τέσσερις μυκηναϊκοί τάφοι (Κασιμάτης, 1978). Η 
στρατηγική θέση των δύο νησιών σημειώνεται και από τον Θουκυδίδη στην ιστορική κατα-
γραφή των γεγονότων του Πελοποννησιακού Πολέμου. Μετά την πτώση της Σπάρτης, τα Κύ-
θηρα περιήλθαν υπό την κυριαρχία των Μακεδόνων (222 π.Χ.) ενώ στα μέσα του 2ου αιώνα 
π.Χ. τέθηκαν υπό τον έλεγχο των Ρωμαίων. Στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, τα δύο 
νησιά γνωρίζουν την παρακμή (Τσιτσίλιας, 1994· Coronis, 2003· Τσοτάκου-Καρβέλη, 2012).  
 
Από τα μέσα του 7ου και μέχρι τις αρχές του 11ου αιώνα, η ιστορία σιωπά ως προς την τύχη 
των δύο νησιών. Στα βυζαντινά χρόνια, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα αποτελούν επαρχία της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας αλλά ταλαιπωρούνται από τις συχνές πειρατικές επιδρομές (Κύρου, 
2003β· Κουκούλης, 2003). Το 1204, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης στη διάρκεια 
της Δ’ Σταυροφορίας, τα δύο νησιά περιέρχονται για λίγο καιρό στη δικαιοδοσία των Βενετών. 
Ουσιαστικά, οι Βενετοί εξουσίαζαν τα Κύθηρα από το 1502 έως το 1797 (με μια μικρή διακοπή 
την περίοδο των βενετο-τουρκικών πολέμων, 1715-1718). Το 1537, ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρό-
σα λεηλατεί τη βυζαντινή πολιτεία του Αγίου Δημητρίου (σημερινή Παλαιόχωρα Κυθήρων) 
που είχε φτάσει στο απόγειο της ακμής της τα προηγούμενα χρόνια (Χάρτης 2).  
 

 
Χάρτης 2: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Από τη Βυζαντινή Εποχή έως την Ιόνιο Πολιτεία. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
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Το 1797, οι Γάλλοι είναι η νέοι κυρίαρχοι των νησιών, τα οποία τρία χρόνια αργότερα υπάγο-
νται στη νεοϊδρυθείσα Πολιτεία των Ιονίων Νήσων. Στη διάρκεια των ετών που μεσολάβησαν 
(1798-1800) τα Κύθηρα γνώρισαν έντονες κοινωνικές ταραχές μεταξύ, από τη μία μεριά, των 
ευγενών που υποστήριζαν την ρωσο-τουρκική κυριαρχία και το αριστοκρατικό πολίτευμα και, 
από την άλλη μεριά, του απλού λαού που επιθυμούσε –μέσω των Γάλλων– την εγκαθίδρυση 
του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τον Νοέμβριο του 1800, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ανα-
γνωρίζει το πολίτευμα της Πολιτείας των Ιονίων Νήσων. Υπό μία έννοια, πρόκειται για το 
πρώτο Ελληνικό Κράτος μετά την κατάρρευση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το οποίο είναι 
βεβαίως δημιούργημα του γαλλο-ρωσικού ανταγωνισμού (Κασιμάτης, 1978). Στις αρχές του 
19ου αιώνα, οι Γάλλοι καταλαμβάνουν εκ νέου τα δύο νησιά ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου του 
1809 αρχίζει η περίοδος της Αγγλοκρατίας που συνδέθηκε με τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα 
αλλά και την έντονη κοινωνική καταπίεση (Χάρτης 3). Το 1815, οι Μεγάλες Δυνάμεις της επο-
χής αναγνώρισαν τα «Ηνωμένα Κράτη των Ιονίων Νήσων». Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι διατήρη-
σαν τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα υπό την προστασία τους (αρμοστεία) μέχρι τις 21 Μάιου 
του 1864, όταν τα δύο νησιά, όπως και όλα τα Επτάνησα, έγιναν κομμάτι του ελληνικού εθνι-
κού κορμού. Στις 10 Μαΐου 1941, μετά από μια περίοδο 77 ετών, τα Κύθηρα γνωρίζουν νέους 
κατακτητές όταν κατελήφθησαν από τις δυνάμεις του Άξονα, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 1944 
που απελευθερώθηκαν.   
 

 
Χάρτης 3: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Από την Ιόνιο Πολιτεία στη σύγχρονη εποχή. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
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Οι καστροπολιτείες, οι βυζαντινοί4 ναοί, τα πέτρινα γεφύρια, οι νερόμυλοι, τα παλιά αρχοντι-
κά, το ξεχωριστό –με έντονες αντιθέσεις– φυσικό περιβάλλον και, βέβαια, οι ίδιοι οι κάτοικοι 
του τόπου αποτελούν εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως 
στο πέρασμα του χρόνου τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα διαμόρφωσαν μια ιδιαίτερη πολιτιστι-
κή ταυτότητα. Τα Κύθηρα αριθμούν περισσότερους από 350 ναούς με σπάνιες τοιχογραφίες 
και αρχιτεκτονική ενώ το προσκύνημα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας είναι πανελλήνιας εμβέ-
λειας (Λεοντσίνης, 2003· Λουράντος, 2003· Μεταλληνός, 2003). Μια σημαντική ιδιαιτερότητα 
του νησιού είναι τα σπήλαια του, με γνωστότερα το Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στο Μυλοπό-
ταμο και τη θαλασσοσπηλιά στο νησάκι της Χύτρας. Η ενδοχώρα των Κυθήρων υμνήθηκε σε 
πολλά παραδοσιακά τραγούδια και κείμενα. Γραφικά χωριά, όπως τα Μητάτα, τα Βιαράδικα, οι 
Καρβουνάδες, κ.ά. αποτελούν την καρδιά του πρωτογενούς τομέα του νησιού ενώ συγχρόνως 
ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των σπιτιών τους (Δήμος Κυθήρων, 2015).  
 
Ο Ποταμός είναι το κεφαλοχώρι της βόρειας πλευράς των Κυθήρων ενώ στους πιο δημοφιλείς 
προορισμούς συγκαταλέγονται η παραλία της Αγίας Πελαγίας, ο Φάρος Μουδαρίου, το Φαράγ-
γι της Κακιάς Λαγκάδας, η Παλαιόχωρα και το Δάσος του Γερακαρίου (κυρίως για τους ντόπι-
ους). Η Λίμνη, η Φυρή Άμμος, το Διακόφτι και τα Μακρυκύθηρα, το ψαροχώρι του Αβλέμονα, 
η Αγία Μόνη και ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της 
ανατολικής πλευράς του νησιού. Στη δυτική, άγρια, πλευρά των Κυθήρων κυριαρχούν οι 
γκρεμοί, τα φαράγγια, οι απόμερες παραλίες (Λυγία, Λυκοδήμου, κ.ά.), τα σπήλαια και οι χώ-
ροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος (παραδοσιακός οικισμός Μυλοποτάμου, βενετσιάνικο κάστρο 
της Κάτω Χώρας όπου βρέθηκε ο Λέων των Κυθήρων, κ.ά.). Στο κοσμοπολίτικο νότιο μέρος 
του νησιού ξεχωρίζει η Χώρα με το Ενετικό Κάστρο5, τα παλιά αρχοντικά, τους βυζαντινούς 
και μεταβυζαντινούς ναούς. Στο Λιβάδι βρίσκονται το αγγλικό σχολείο της Μηλαπιδέας και το 
«Κατούνι», το ξεχωριστό γεφύρι με τις δώδεκα τοξωτές καμάρες που κατασκευάστηκε επί 
Αγγλοκρατίας (Δήμος Κυθήρων, 2015).  
 
Οι λιγοστοί κάτοικοι των Αντικυθήρων διαμένουν σε περίπου δέκα οικισμούς και έχουν κρατή-
σει τα ήθη, τα έθιμα και το γλωσσικό ιδίωμα των προγόνων τους που ήρθαν στο νησί πρό-
σφυγες από τη Δυτική Κρήτη. Τα Αντικύθηρα είναι γνωστά στην παγκόσμια επιστημονική κοι-
νότητα, και όχι μόνο, για το ναυάγιο των Αντικυθήρων από όπου διασώθηκαν ο περίφημος 
Μηχανισμός και ο Έφηβος. Επιπλέον, στα Αντικύθηρα βρίσκεται το μικρό μοναστήρι του Αγίου 
Μύρωνα ενώ λειτουργεί ο μοναδικός στην Ελλάδα σταθμός της Ελληνικής Ορνιθολογικής Ε-
ταιρείας (Δήμος Κυθήρων, 2015).  
 
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τον Βασιλαράκη (2003, σελ. 56) η «πολυπλόκαμη προβληματική» 
των δύο νησιών στην παγκόσμια γραμματεία εντοπίζεται από: - 
 

 τα πανάρχαια χρόνια ως τις μέρες μας· 
 

 την Ανατολή στη Δύση· 
 

 το Μύθο στο Λόγο· 
 

 το Έπος στο Παραμύθι· 
 

 το λυρικό ποίημα στο εξομολογητικό αφήγημα· 
 

 το μυθιστόρημα περιπετειών στο εφηβικό και παιδικό μυθιστόρημα· 
 

 το αποκρυφιστικό στο φιλοσοφικό κείμενο· 
 

 το ταξιδιωτικό αφήγημα στο κριτικό δοκίμιο· και από 
 

 τον Όμηρο στον Ελύτη. 
 
 

                                                            
4 Στα κυριότερα βυζαντινά μνημεία των Κυθήρων συγκαταλέγονται ο Άγιος Θεόδωρος στον Ποταμό, η Αγία Βαρβάρα 

στην Παλαιόχωρα, ο Άγιος Πέτρος στον Μυλοπόταμο, ο Άγιος Ανδρέας στο Λιβάδι και ο Άγιος Δημήτριος στον 
Πούρκο (Κασιμάτης, 1978). 

5 Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η ανέγερση του Κάστρου της Χώρας ξεκίνησε στα τέλη του 12ου αιώνα ενώ το 1503 οι 
Ενετοί άρχισαν εργασίες οχύρωσης και συντήρησης (Κασιμάτης, 1978). 
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Εικόνα 3: Το Διακόφτι και τα Μακρυκύθηρα από τον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4: Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Βουνό. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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3. Κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο. 
 
Τα Κύθηρα απέχουν περίπου 12,5 και 35 ναυτικά μίλια από το ακρωτήριο Μαλέας και την 
Κρήτη, αντίστοιχα. Τα Αντικύθηρα (ή επί το αρχαιότερον Λίοι ή Αίγυλα/Αιγιλία) βρίσκονται σε 
απόσταση 15 ναυτικών μιλίων περίπου από τα Κύθηρα. Ιστορικά, τα δύο νησιά συνδέονται με 
τα Επτάνησα ενώ διοικητικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής6. Κατά τη διάρκεια της Βενετο-
κρατίας, τα Κύθηρα είχαν τρεις διοικητικές περιφέρειες, στις οποίες υπήρχαν και τα αντίστοιχα 
κάστρα. Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, τα Κύθηρα διαιρούνταν διοικητικά στο Μέσα Δήμο 
(το νότιο μέρος του νησιού, μέχρι τα Μητάτα, με έδρα τη Χώρα) και τον Έξω Δήμο (το υπό-
λοιπο μέρος του νησιού, με έδρα τον Ποταμό). Τα Κύθηρα, τα χαρακτηρίζει ο μεγάλος αριθ-
μός των οικισμών του. Ήδη κατά την απογραφή του 1889, εμφανίζονται 87 συνολικά οικισμοί 
μόνο στο νησί των Κυθήρων. Από τα τέλη τους 19ου έως τα τέλη του 20ου αιώνα ο αριθμός 
των οικισμών αυξομειώνεται για να σταθεροποιηθεί τελικά σήμερα στους 56 κατοικημένους 
(Ανωγιάτης-Pele, 2006, Δήμος Κυθήρων, 2017). 
 
Η Χώρα και ο Ποταμός εξακολουθούν και σήμερα να είναι οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί που 
συγκεντρώνουν την κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Πολλοί από τους 
υπόλοιπους οικισμούς προέκυψαν κυρίως από την ανάπτυξη των διεσπαρμένων σε όλο το 
νησί γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων, τις λεγόμενες «κατούνες7». Το Βουνό (στα βορειοανα-
τολικά) είναι ο κύριος ορεινός όγκος των Κυθήρων, ενώ οι πεδινές περιοχές (Φράτσια, Λιβάδι, 
κ.ά.) είναι περιορισμένες (Δαμιανού, 2005). Τα κυριότερα ακρωτήρια των Κυθήρων είναι το 
Σπαθί, ο Τράχηλας, ο Καπέλας και ο Μόθωνας. Ο κυριότερος κόλπος είναι αυτός του Αβλέμο-
να ενώ πολλοί μικροί όρμοι υπάρχουν κατά μήκος των ακτών του νησιού (Κασιμάτης, 1978). 
Οι τρεις νησίδες ανατολικά των Κυθήρων, με μεγαλύτερη μεταξύ αυτών τη Δραγονάρα, βρί-
σκονται σε μικρή απόσταση από την ακτή και φαίνεται πως κάποτε αποτελούσαν ενιαίο σώμα 
με τα Κύθηρα. 
 
Στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια τα Κύθηρα συνέδεσαν την τύχη τους, κυρίως, με τις πόλεις 
της Πελοποννήσου. Ο Χείλων ο Λακεδαιμόνιος, ένας από τους επτά σοφούς της Ελλάδας, πι-
θανότατα αναφερόταν στα Κύθηρα λέγοντας «είθε να μην υπήρχε η νήσος αυτή, αλλά αφού 
υπάρχει είθε να κατεποντίζετο» υποδηλώνοντας έτσι τον κίνδυνο που διέτρεχε η Σπάρτη κάθε 
φορά που εχθρικές δυνάμεις θα κατελάμβαναν τα Κύθηρα (Κασιμάτης, 1978). Οι κάτοικοι των 
Κυθήρων λεγόντουσαν Λακεδαιμόνιοι και άνηκαν στην τάξη των περίοικων. Ο Ηρακλείδης ο 
Πόντιος αναφέρει ότι οι Κυθήριοι ήταν πάντα λιτοδίαιτοι, προφανώς επηρεασμένοι από την 
δίαιτα των Σπαρτιατών. Σημαίνουσες πόλεις του νησιού εκείνη την εποχή ήταν η πρωτεύουσα 
Κύθηρα (Παλαιόκαστρο) και το επίνειό της, η Σκάνδεια. Οι κύριες πηγές εισόδων ήταν η λα-
τρεία της θεάς Αφροδίτης, η αλιεία (κυρίως της πορφύρας) και το λιμάνι της Σκάνδειας, το 
οποίο ήταν διαμετακομιστικός εμπορικός σταθμός μεταξύ ανατολικής και δυτικής Μεσογείου 
όπου κατέφθαναν μέσω Φοινίκης (σημερινή Συρία), τα πολύτιμα αγαθά των Ινδιών, της Περ-
σίας και της Βαβυλώνας (Κασιμάτης, 1978).  
 
Στους χριστιανικούς χρόνους, ένας θρύλος αναφέρει πως ο Απόστολος Παύλος μετά την επί-
σκεψη του στην Κρήτη, πέρασε από τα Κύθηρα, καθ’ οδόν προς τη Ρώμη. Παρόλα αυτά, ο 
Παυσανίας σημειώνει ότι ακόμη και στα τέλη του 2ου μ.Χ. αιώνα η λατρεία της θεάς Αφροδίτης 
στα Κύθηρα «ευρίσκετο εν ακμή» (Κασιμάτης, 1978). Για μια μακρά χρονική περίοδο, 6ος-10ος 
αιώνας μ.Χ., δεν υπάρχουν πολλές βεβαιωμένες ιστορικές πληροφορίες. Το 651 οι Άραβες λε-
                                                            
6 Στις βουλευτικές εκλογές του 1910 τα Κύθηρα υπάγονταν στον Νομό Αργολιδοκορινθίας ενώ το 1929 το νησί άνηκε 

διοικητικά στο Νομό Αττικής και Βοιωτίας. Υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις για την ένταξη των Κυθήρων στην (σημερι-
νή) Περιφέρεια Αττικής, με την επικρατέστερη να έχει τις ρίζες της στον «Εθνικό Διχασμό» (1914-1917). Στις 29 
Δεκεμβρίου 1916, ένας λόχος συντάγματος Κρητών και διακόσιοι περίπου χωροφύλακες αποβιβάστηκαν και κατέ-
λαβαν τα Κύθηρα για λογαριασμό της Κυβέρνησης Εθνικής Αμύνης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Οι Τσιριγώτες μάλι-
στα κήρυξαν την «Αυτόνομο Διοίκηση Κυθήρων», η οποία διαλύθηκε μετά την απομάκρυνση του βασιλιά. Την επό-
μενη περίοδο, το νησί εισήλθε σε ανώμαλη πολιτική περίοδο. Το θετικό με την προσχώρηση στην κυβέρνηση του 
Βενιζέλου ήταν πως την περίοδο αυτή αλεύρι, ζάχαρη και άλλα είδη πρώτης ανάγκης έφταναν τακτικά στο νησί από 
την Κρήτη (Κασιμάτης, 1978). Με την επάνοδο του βασιλιά, ωστόσο, τα «ριζοσπαστικά» Κύθηρα εντάχθηκαν στο 
Νομό Αττικοβοιωτίας, ίσως για τον καλύτερο έλεγχο τους.  

7 …ο Καραβάς […] πριν γίνει κανονικό χωριό, οι οικισμοί του λειτουργούσαν σαν «κατούνες» της περιοχής τους Πο-
ταμού. Γύρω από τον Καραβά είχαν τα χωράφια τους πολλοί Ποταμίτες και κατά την περίοδο της συγκομιδής των 
ελιών ή του σταριού έρχονταν […] και έμεναν στα αγροτόσπιτά τους […] όταν αυτά τα μικρά σπιτάκια χρησιμοποι-
ήθηκαν ως μόνιμη κατοικία, το χωριό επεκτάθηκε… (Παναγιώτης Διακόπουλος, στο Van Weerde, 2016, σελ. 27).  
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ηλατούν τα κρητικά παράλια. Το 675 οι Σλάβοι συμμαχούν με τους Άραβες και αρχίζουν σφο-
δρές επιδρομές εναντίον πολλών ελληνικών νησιών. Το 823, οι Άραβες κατακτούν οριστικά 
την Κρήτη, η οποία θα μείνει υπό την κυριαρχία τους για 138 συναπτά έτη. Το 881 και το 900 
ο Άραβας Εμίρης της Κρήτης λεηλατεί πολλά αιγαιοπελαγίτικα νησιά και τις νοτιοανατολικές 
ακτές της Πελοποννήσου. Το 961 ο βυζαντινός στόλος αποκαθιστά μερικώς την τάξη στο Αι-
γαίο και πολλοί κάτοικοι από άλλες περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετοικούν στην 
Κρήτη, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Στα Κύθηρα εγκαταστάθηκαν κυρίως Πε-
λοποννήσιοι αλλά και Κρήτες, έποικοι από άλλες περιοχές του Βυζαντίου και Βενετοί. Στα Κύ-
θηρα υπάρχουν ακόμη επώνυμα οικογενειών που το όνομά τους αντιστοιχεί σε κάποια διακε-
κριμένη κρατική υπηρεσία που εκτελούσαν την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, π.χ. 
Κομνηνός, Πατρίκιος, Λογοθέτης, Μεγαλοοικονόμος, Πρωτοψάλτης, Νοταράς, Πανάρετος, κ.α. 
Το 1180, επί αυτοκράτορα Εμμανουήλ Κομνηνού, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δέσποζε από την 
Κύπρο και τη Ρόδο ως το Ακρωτήριο Ταίναρο και τα Ιόνια νησιά (Κασιμάτης, 1978).  
 
Η περιοχή της Παλαιόχωρας επιλέχτηκε για την ανέγερση φρουρίου εξαιτίας της φυσικής οχύ-
ρωσης (αθέατη από θαλάσσης) και ασφάλειας (άγριες και απότομες χαράδρες) που προσέφε-
ρε έναντι των βαρβαρικών επιδρομών. Η ανέγερση του φρουρίου και της πόλης του Αγίου 
Δημητρίου ξεκίνησε στα τέλη του 12ου αιώνα. Σύμφωνα με μια παράδοση, οι τότε κάτοικοι 
άρχισαν να κτίζουν ένα φρούριο στο βουνό Κουτσοκέφαλο. Όμως, οι πρωτομάστορες διαφώ-
νησαν σχετικά με τη συνέχιση του έργου επειδή η περιοχή δεν προσέφερε ικανοποιητική α-
σφάλεια ενώ δεν υπήρχαν κοντινές πηγές φυσικού νερού. Έτσι, επιλέχτηκε η περιοχή της Πα-
λαιόχωρας. Υπάρχουν δύο θρύλοι που περιγράφουν τον πλούτο της πόλης του Αγίου Δημη-
τρίου. Ο πρώτος θρύλος αναφέρεται στους κατοίκους της Παλαιόχωρας οι οποίοι έπαιρναν το 
αντίδωρο από το δίσκο του ιερέα με πιρούνι, κάτι που είναι αντίθετο με την χριστιανική παρά-
δοση αλλά ταυτόχρονα μαρτυράει την αλαζονεία και την εγωπάθεια τους. Ο δεύτερος θρύλος 
αναφέρεται σε κρυμμένους θησαυρούς που έκρυψαν οι κάτοικοι πριν την επιδρομή του πειρα-
τή Μπαρμπαρόσα και οι οποίοι δε βρέθηκαν ποτέ (Κασιμάτης, 1978). 
 
Κατόπιν, τα Κύθηρα βρέθηκαν υπό την κυριαρχία των Οθωμανών, Βενετών, Γάλλων, Ρώσων 
και Άγγλων έως το 1864 όταν και ενώθηκαν με το ελληνικό κράτος. Μετά την Ένωση, τα δύο 
νησιά αποτέλεσαν διοικητικώς μία Επαρχία, η οποία αποτελούνταν από τρεις Δήμους, των Κυ-
θήρων (τα χωριά νότια των Καρβουνάδων έως και τα Αντικύθηρα), των Φρατσίων8 (Φράτσια, 
Μυλοπόταμος και τα χωριά μέχρι το βουνό Σκληρή) και του Ποταμού (τα χωριά του βόρειου 
μέρους του νησιού). Στην νέα αυτή ιστορική περίοδο, ο πληθυσμός των νησιών ενισχύθηκε, 
κυρίως, από κατοίκους της Δυτικής Κρήτης (νότια Κύθηρα και Αντικύθηρα) και της Νοτιοανα-
τολικής Πελοποννήσου (βόρεια Κύθηρα). Εντούτοις, τον 19ο και τον 20ο αιώνα πολλοί Κυθή-
ριοι μετανάστευσαν κυρίως στη Μικρά Ασία (Σμύρνη) και την Αυστραλία, αντίστοιχα.  
 
Οι κυθηραϊκές και αντικυθηραϊκές κοινότητες σε Αυστραλία και Η.Π.Α. παραμένουν ισχυρές 
και ενεργές ενώ πολλοί μετανάστες επισκέπτονται ξανά τα νησιά κατά τη διάρκεια των καλο-
καιρινών μηνών. Από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού οι περισσότεροι είναι μεσήλικες και 
υπερήλικες ενώ αρκετοί διαμένουν μόνιμα στην Αττική όπου βρέθηκαν για διάφορους επαγ-
γελματικούς και οικογενειακούς λόγους (Δαμιανού, 2005). Μετά το 1990, στο νησί εγκατα-
στάθηκαν και μερικοί πρόσφυγες από τις πρώην Ανατολικές Χώρες (Αλβανοί, Ουκρανοί, κ.ά.) 
ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται άνοδος στον αριθμό των αλλοδαπών που επιλέγουν τα 
Κύθηρα για μόνιμο τόπο διαμονής ή για τη δεύτερη κατοικία τους. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Νόμου 1416/1984, η Εγχώρια Περιουσία των Κυθήρων και Α-
ντικυθήρων αποτελεί διακοινοτική περιουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο 
νησιών και περιλαμβάνει: - 
 

α) όλες τις εκτάσεις των νησιών είτε είναι κοινόχρηστες δασικές ή χορτολιβαδικές είτε αγροτι-
κά, αστικά ή άλλης κατηγορίας ακίνητα, που δεν ανήκουν σε ιδιώτες, στο δημόσιο, σε νο-
μικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου· 

 

                                                            
8 Το 1869 ο Δήμος Φρατσίων συγχωνεύθηκε με τον Δήμο Κυθήρων. 
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β) την κινητή και ακίνητη περιουσία των ιερών προσκυνημάτων της Παναγίας της Μυρτιδιώ-
τισσας, της Αγίας Μόνης και του Αγίου Ιωάννου του εν Κρημνώ και σχετικών παρεκκλησί-
ων· και  

 

γ) τις νησίδες που βρίσκονται γύρω από τα Κύθηρα. Επιπλέον, σύμφωνα με το Νόμο 3208/03 
(άρθρο 10/ΙΙΙ/περ. 3) ορίζεται ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε 
δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις που περιήλθαν στην Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας κα-
τά τις διατάξεις του Νόμου 1416/84. 

 
Οι ντόπιοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, μελισσοκομία, 
κτηνοτροφία, κ.ά.), το εμπόριο και, τους θερινούς μήνες, με τον τουρισμό. Η συγκοινωνία 
παραμένει ακόμη και σήμερα αρκετά προβληματική, ιδιαίτερα το χειμώνα, με περιορισμένα 
ακτοπλοϊκά και αεροπορικά δρομολόγια. Σε γενικές γραμμές, το νησί έχει κρατήσει σε ικανο-
ποιητικό βαθμό την τοπική του ταυτότητα και αυτό οφείλεται, κυρίως, στην αγάπη των Τσιρι-
γωτών για τον τόπο τους, στο έντονο θρησκευτικό τους συναίσθημα, στη γεωγραφική θέση 
του νησιού και στην περιορισμένη τουριστική ανάπτυξη (Δαμιανού, 2005). 
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Εικόνα 5: Το «Κατούνι» στο Λιβάδι, το γεφύρι με τις δώδεκα τοξωτές καμάρες. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 

 
 
 
 

 
Εικόνα 6: Η ερειπωμένη πια πολιτεία του Αγίου Δημητρίου (Παλαιόχωρα), Κύθηρα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά. 
 
Ο πληθυσμός του νησιού το 423 π.Χ. όταν οι Αθηναίοι εκστράτευσαν εναντίον των Κυθήρων 
ήταν 10.000 κάτοικοι. Από τους πρώτους χρόνους της Μακεδονικής κυριαρχίας αρχίζει η πα-
ρακμή της ναυτιλιακής κίνησης των Κυθήρων, η οποία συνεχίστηκε και μετά την εμφάνιση 
των Ρωμαίων στην ιστορική σκηνή. Οι πειρατές λυμαίνονταν τα ελληνικά παράλια ενώ οι εμ-
φύλιοι πόλεμοι μεταξύ των Ρωμαίων αυτοκρατόρων κατέστρεψαν πολλές ελληνικές πόλεις. Αν 
και από το 67 π.Χ. ο Πομπήιος άρχισε να αντιμετωπίζει επιτυχώς την πειρατεία στη Μεσόγειο, 
τα Κύθηρα θεωρούνται –εκείνη την περίοδο– ως τόπος εξορίας (Κασιμάτης, 1978). 
 
Σύμφωνα με εκκλησιαστικές πληροφορίες, κατά το έτος 716 επί του Βυζαντινού Αυτοκράτορα 
Λέοντος του Ισαύρου, η Επισκοπή Κυθήρων υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνστα-
ντινουπόλεως. Επιπλέον, επί Λέοντος του Σοφού και κατά τα έτη 896-911 υπάρχουν ανάλογες 
αναφορές στην Επισκοπή και τα εκκλησιαστικά δρώμενα των Κυθήρων. Από την άλλη πλευρά, 
το Συναξάρι του Αγίου Θεοδώρου παρουσιάζει το νησί παντελώς έρημο. Σύμφωνα με τις πε-
ρισσότερες πηγές, ο Όσιος Θεόδωρος απεβίωσε στις 12 Μαΐου 961. Τον Μάρτιο της ίδιας χρο-
νιάς, η Κρήτη απελευθερώθηκε από τους Άραβες και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήταν πιο α-
σφαλείς, άρα είναι και πιο πιθανό να έγινε τότε το ταξίδι των κυνηγών από τη Μονεμβασιά 
στα Κύθηρα όπου βρήκαν ανέπαφο το σκήνωμα του Αγίου. Συμπερασματικά, η ερήμωση του 
νησιού ήταν πλήρης υπό την έννοια της έλλειψης οργανωμένων κοινωνικών δομών. Άλλωστε 
στα σημερινά ερείπια των δύο πόλεων –Κυθήρων (Παλαιόκαστρο) και Σκάνδειας– δεν έγινε 
ποτέ προσπάθεια νέου εποικισμού ενώ δεν έχει βρεθεί κάποιο αξιόλογο μεσαιωνικό μνημείο 
(Κασιμάτης, 1978).  
 
Η ερήμωση του Παλαιόκαστρου και της Σκάνδειας προήλθε (Κασιμάτης, 1978· Frendo, 2003), 
κατά πάσα πιθανότητα, από: - 
 

α) τις συνεχείς και αλλεπάλληλες επιδρομές και λεηλασίες των πειρατών (Σαρακηνών, Αλγερι-
νών, Καρχηδόνων, Μαλτέζων, κ.ά.) που ανάγκασαν τον τοπικό πληθυσμό να εγκαταλείψει 
το νησί αναζητώντας ασφαλέστερες εστίες· 

 

β) τον χριστιανικό ζήλο των πρώτων χριστιανών που πολεμούσαν μανιωδώς καθετί ειδωλολα-
τρικό· και  

 

γ) πιθανές φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί, λοιμοί, κτλ. Παρόλα αυτά, ορισμένοι λίγοι κά-
τοικοι (αγρότες και αλιείς) συνέχιζαν να ζουν στα Κύθηρα. 

 
Η πόλη του Αγίου Δημητρίου τον καιρό της επιδρομής (1537) του περιβόητου πειρατή Χαιρε-
ντίν Μπαρμπαρόσα λέγεται ότι είχε 800 περίπου κατοίκους και 72 εκκλησιές, δηλαδή μία ιδιό-
κτητη εκκλησία για κάθε οικογένεια9. Μετά την καταστροφή της Παλαιόχωρας, η περιοχή δεν 
κατοικήθηκε ξανά. Όσοι κάτοικοι επέζησαν, ίδρυσαν νέους οικισμούς όπως τα Μελιτιάνικα, 
Τριφυλλιάνικα, Λογοθετιάνικα, Βαμβακαράδικα, κτλ. (Κασιμάτης, 1978). Μετά την κατάληψη 
των Κυθήρων από τους Βενετούς αρχίζει μια νέα περίοδος για το νησί. Η Γαληνοτάτη Δημο-
κρατία της Βενετίας σύστησε σώμα Ευγενών για τη διοίκηση του νησιού. Οι αριστοκράτες 
αυτοί ήταν καταγεγραμμένοι στο Χρυσό Βιβλίο (Libro Doro10), ήταν οι μόνοι που είχαν το δι-
καίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσαι στο Συμβούλιο της Ολιγαρχίας και ήταν οι κάτοχοι των πιο 
εύφορων περιοχών του νησιού. Αντιθέτως, το βιοτικό επίπεδο των απλών πολιτών ήταν πολύ 
χαμηλό, οι οποίοι υπέφεραν και από την βαριά φορολογία επί των εισοδημάτων τους. Σύμφω-
να με βενετικά αρχεία, ο πληθυσμός του νησιού το 1545, το 1563 και το 1579 ήταν 1.850, 
3.000 περίπου και 3.162 κάτοικοι (κατανεμημένοι στη Χώρα και τα 14 χωριά του νησιού), α-
ντίστοιχα. Συνεπώς, περίπου τέσσερις δεκαετίες μετά την καταστροφική επιδρομή του Μπαρ-
μπαρόσα στα Κύθηρα, άρχισαν πάλι να ανασυγκροτούνται οικισμοί και χωριά, χωρίς το νησί 
να γνωρίσει την πλήρη εγκατάλειψη και ερήμωση (Κασιμάτης, 1978).  
  
                                                            
9 Ένας άλλος θρύλος αναφέρεται στους 365 ναούς της Παλαιόχωρας, έναν για κάθε ημέρα του χρόνου (Δαμιανού, 

2005· Λεονάρδος, 2015). 
10 Όταν οι Γάλλοι κατέλαβαν τα Κύθηρα, το 1797, οι Τσιριγώτες θεωρώντας πως το νησί δεν θα γνωρίσει νέους δυ-

νάστες, επινόησαν το παρακάτω στιχάκι «οι Γάλλοι μας ελέγουν πως άρχοντες δεν θέλουν / ότι το λίμπρο ντόρο το 
έκαψαν στο φόρο» (Κασιμάτης 1978).  
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Πίνακας 1: Μόνιμος και πραγματικός πληθυσμός Δήμου Κυθήρων (1991, 2001 και 2011) 
Δ.Δ. και οικισμοί Μόνιμος πληθυσμός Πραγματικός πληθυσμός 

2011 2001 1991 2011 2001 1991
Σύνολο Χώρας 10.816.286 10.934.097 10.223.392 10.940.777 10.934.097 10.259.900
Δήμος Κυθήρων 3.973 3.532 3.018 3.897 3.532 3.021
Δ.Δ. Κυθήρων 665 686 563 647 686 543
Κύθηρα 281 375 253 263 375 226 
Κάλαμος 223 157 165 222 157 164 
Καψάλι 76 74 63 73 74 63 
Μανιτοχώρι 20 16 15 20 16 16 
Πούρκος 8 20 24 10 20 31 
Στραπόδι 57 44 43 59 44 43 
Δ.Δ. Αρωνιάδικων 98 95 81 96 95 83 
Αρωνιάδικα 77 83 72 76 83 72 
Πιτσινάδες 21 12 9 20 12 11 
Δ.Δ. Καραβά 222 280 180 209 280 173
Καραβάς 129 114 105 117 114 95 
Βουνό 17 9 8 17 9 8 
Γερακάρι 9 5 19 9 5 19 
Κρυονέρι 4 67 6 4 67 5 
Πετρούνι 18 19 19 18 19 19 
Πλατειά Άμμος 42 55 18 41 55 21 
Προγκί 3 11 5 3 11 6 
Δ.Δ. Καρβουνάδων 324 274 231 302 274 233
Καρβουνάδες 119 104 109 107 104 109 
Άγιος Ηλίας 46 39 21 40 39 21 
Αλεξανδράδες 35 25 25 32 25 25 
Κεραμωτό 38 28 18 38 28 20 
Πιτσινιάνικα 79 72 49 77 72 49 
Σταθιάνικα 7 6 9 8 6 9 
Δ.Δ. Κοντολιάνικων 188 173 136 187 173 139
Κοντολιάνικα 45 41 26 45 41 19 
Γουδιάνικα 36 31 22 36 31 26 
Τσικαλαρία 38 42 36 38 42 36 
Φατσάδικα 69 59 52 68 59 58 
Δ.Δ. Λιβαδίου 464 390 302 457 390 303
Λιβάδι 77 130 130 69 130 113 
Άνω Λιβάδι 284 192 103 285 192 112 
Κατούνι 30 27 28 30 27 37 
Λουραντιάνικα 8 5 8 8 5 8 
Τραβασαριάνικα 65 36 33 65 36 33 
Δ.Δ. Λογοθετιάνικων 208 118 148 218 118 170
Λογοθετιάνικα 153 81 112 152 81 125 
Κομηνιάνικα 25 3 8 25 3 8 
Κουσουνάρι 19 22 13 19 22 16 
Λιανιάνικα 11 1 0 10 1 1 
Περλεγκιάνικα 0 11 15 12 11 20 
Δ.Δ. Μητάτων 192 191 181 195 191 182
Μητάτα 73 103 86 73 103 85 
Αβλέμονας 81 66 69 85 66 69 
Αγία Μόνη 1 1 1 1 1 1 
Βιαράδικα 23 17 22 23 17 24 
Παλαιόπολη 14 4 3 13 4 3 
Δ.Δ. Μυλοποτάμου 102 109 91 99 109 87 
Μυλοπόταμος 49 55 39 49 55 34 
Αραιοί 15 11 15 14 11 16 
Κάτω Χώρα 25 13 23 23 13 23 
Πίσω Πηγάδι 13 30 14 13 30 14 
Δ.Δ. Μυρτιδίων 132 129 116 129 129 118
Δρυμώνας 86 70 63 85 70 61 
Καλησπεριάνικα 30 37 29 28 37 35 
Καλοκαιρινές 15 20 19 15 20 17 
Μονή Μυρτιδίων 1 2 5 1 2 5 
Δ.Δ. Ποταμού 961 707 638 942 707 634
Ποταμός 476 384 338 474 384 328 
Αγία Αναστασία 14 9 11 13 9 11 
Αγία Πελαγία 419 291 272 401 281 276 
Κάμπος 10 0 5 10 0 5 
Τριφυλλιάνικα 42 23 12 44 24 14 
Δ.Δ. Φρατσίων 167 132 114 167 127 114
Φράτσια 148 111 100 149 107 101 
Δόκανα 19 21 14 18 20 13 
Δ.Δ. Φριλιγκιάνικων 250 248 237 249 260 242
Φριλιγκιάνικα 78 72 62 78 76 59 
Αλοϊζιάνικα 34 50 32 33 50 32 
Διακόφτι 52 45 61 52 45 67 
Δρυμωνάρι 11 13 15 11 13 15 
Κάμπος Παλαιοπόλεως 11 23 39 11 31 41 
Καστρισιάνικα 
 

64 45 28 64 45 28 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016 
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Την περίοδο 1715-1718 ο Καπουδάν Πασάς αιχμαλώτισε και πούλησε στα σκλαβοπάζαρα της 
Αφρικής πολλούς Τσιριγώτες. Το 1757, τα Κύθηρα λεηλατούνται από Αλγερινούς πειρατές11, 
οι οποίοι επίσης αιχμαλώτισαν πολλούς ντόπιους κατοίκους. Και στις δύο περιπτώσεις, το νησί 
δεν ερημώθηκε. Ίσως, η παράδοση που αναφέρεται στις επτά φορές που ερημώθηκε το νησί, 
να υποδηλώνει επτά καταστρεπτικές επιδρομές χωρίς ωστόσο την ολοκληρωτική ερήμωση 
των Κυθήρων. Το 1760, το 1790 και το 1808 το νησί είχε περίπου 6.000, 8.000 και 9.000 κα-
τοίκους, αντίστοιχα. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, ο πληθυσμός των Κυθήρων έφτασε τους 
9.231 (1814), 10.343 (1825) και 14.500 (1862) κατοίκους (Κασιμάτης, 1978). 
 
Μετά τον ελληνο-τουρκικό πόλεμο του 1897, και την οικονομική δυσπραγία που ακολούθησε, 
πολλοί Κυθήριοι μεταναστεύουν στην Αμερική. Το έτος 1910 σηματοδοτεί την αρχή της μετα-
νάστευσης των Κυθήριων προς την Αυστραλία αυτή τη φορά. Το 1918, το πρώτο αυτοκίνητο 
κάνει την εμφάνιση του στα Κύθηρα ενώ σημειώνεται το ναυάγιο του πορτογαλικού πλοίου 
Costeira12, στην περιοχή του Αβλέμονα. Την ίδια χρονιά, επιδημία της ισπανικής γρίπης προ-
κάλεσε πολλούς θανάτους στο νησί. Παρόλα αυτά, στην απογραφή του 1920 ο πληθυσμός 
του νησιού ανέρχεται σε 9.700 κατοίκους ενώ το 1928 παρατηρείται μείωση (9.092 κάτοικοι) 
του πληθυσμού των Κυθήρων (Κασιμάτης, 1978).  
 
Το 1940, λίγο πριν την είσοδο της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Κύθηρα αριθμού-
σαν 8.178 κατοίκους. Εκείνη τη χρονιά προτιμήθηκε –για τεχνικούς λόγους– ορισμένοι κοντι-
νοί οικισμοί να υπολογίζονται σαν ένας ενιαίος οικισμός (Μπαμπούνης, 2003). Στα Αντικύθηρα, 
για παράδειγμα, οι δώδεκα οικισμοί του 1928 περιορίστηκαν σε δύο (ο Ποταμός και τα Γαλα-
νιανά). Μεταπολεμικά, κυρίως το 1947 όταν η χώρα «μάτωνε» από τον εμφύλιο σπαραγμό, 
αυξάνεται το ρεύμα των Κυθήριων μεταναστών προς την Αυστραλία. Στα μετεμφυλιακά χρό-
νια, τα Κύθηρα υπήρξαν και τόπος εξορίας πολιτικών κρατούμενων. Στην απογραφή του 1951 
ο πληθυσμός της επαρχίας Κυθήρων ανήλθε στους 6.500 κατοίκους. Εκείνη την περίοδο, η 
επαρχία Κυθήρων διαιρούνταν σε 16 κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης των Αντικυθήρων 
(Κασιμάτης, 1978).  
 
Ο πληθυσμός των Κυθήρων το 1961 ήταν περίπου 5.500 κάτοικοι. Τη δεκαετία 1951-1961 ο 
πληθυσμός του νησιού μειώθηκε κατά 15%, ενώ κατά την επόμενη δεκαετία, μειώθηκε επι-
πλέον 25%. Το 1971, κατά την περίοδο της δικτατορίας, οι μόνιμοι κάτοικοι των Κυθήρων 
ήταν 4.120 (χωρίς στοιχεία για τους οικισμούς Γερακαρίου και Βιαράδικων) ενώ το 1981 ση-
μειώθηκε περαιτέρω μείωση, 3.500 κάτοικοι περίπου. Το 1991 περίπου ένας στους τρεις Κυ-
θήριους (29%) ήταν άνω των 65 ετών ενώ μόνο το 15% ήταν άτομα 0-14 ετών, τη στιγμή 
που τα αντίστοιχα ποσοστά για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ήταν 14% και 19% (Γλυ-
τσός, 2003). Διαχρονικά, ο πληθυσμός των Κυθήρων υπέστη σταθερή και συνεχή μείωση. Το 
1991, ο πληθυσμός του νησιού ήταν 62% και 43% χαμηλότερος του 1940 και 1951, αντί-
στοιχα. Η αύξηση που παρατηρείται τη δεκαετία 1991-2001 οφείλεται κυρίως στην εισροή 
αλλοδαπών μεταναστών στο νησί.  
 
Ο Δήμος Κυθήρων προήλθε από την συνένωση των 13 κοινοτήτων του νησιού, και μαζί με 
την κοινότητα Αντικυθήρων, αποτελούν την επαρχία Κυθήρων. Ο συνολικός μόνιμος πληθυ-
σμός του Δήμου Κυθήρων ανέρχεται περίπου στους 3.900 κατοίκους (Πίνακάς 1). Παρόλα 
αυτά, οι προβλέψεις για τη δημογραφική κατάσταση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων δεν 
είναι ευοίωνες. Η μείωση αλλά και η γήρανση του τοπικού πληθυσμού ενδέχεται να ενταθεί, 
κυρίως λόγω της εποχιακής απασχόλησης και διαμονής, της νησιωτικής φύσης του τόπου και 

                                                            
11 Στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων στο Ξερουλάκι βρίσκονται δεκαπέντε περίπου εγκαταλελειμμένα κελιά μοναχών. Πριν 

κτιστεί ο σημερινός ναός, στην ίδια θέση υπήρχε μοναστήρι για το οποίο δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 
την ίδρυσή του. Επίσης, σώζεται το κάτω μέρος ενός πύργου που χρησίμευε για την άμυνα του μοναστηριού κατά 
των πειρατικών επιδρομών. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο ιερέας της περιοχής μετέβη στην Κωνσταντινούπο-
λή για να πάρει την απαραίτητη άδεια για την ανέγερση του ναού συνάντησε έναν ασθενή ο οποίος του εκμυστη-
ρεύτηκε πως ήταν πειρατής και στον όρμο Μελιδόνι είχε κρύψει πολλά κλοπιμαία. Ο ιερέας επέστρεψε στα Κύθηρα, 
βρήκε τους θησαυρούς του πειρατή και με τα χρήματα έκτισε (γύρω στο 1828) το ναό. Σύμφωνα με τη λαϊκή πα-
ράδοση, ο ιερέας τοποθέτησε το πιθάρι με τα χρήματα του πειρατή στον τρούλο του κωδωνοστασίου, θέση στην 
οποία παραμένει μέχρι και σήμερα (Κασιμάτης, 1978). 

12 Το πλοίο μετέφερε σαρδέλες στον Πειραιά. Εκείνη την περίοδο οι Τσιριγώτες «χόρτασαν» σαρδέλες αφού ένα μι-
κρό μέρος του φορτίου έφτασε τελικά στον προορισμό του (Κασιμάτης, 1978). 
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των προβληματικών συγκοινωνιών με την ενδοχώρα,  καθώς και του γενικότερου φαινομένου 
της εγκατάλειψης της επαρχίας που παρατηρείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια;, ενώ 
η –μικρή ή μεγάλη– στροφή προς τη μονομερή τουριστική ανάπτυξη δεν αναμένεται να συμ-
βάλλει ουσιαστικά προς την επίλυση του προβλήματος (Γλυτσός, 2003).   
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Εικόνα 7: Αναβαθμίδες στην περιοχή των Βιαράδικων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 

 
 

 
Εικόνα 8: Το παραδοσιακό κυριακάτικο παζάρι στον Ποταμό. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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4. Παραδοσιακές πρακτικές. 
 
Τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα των Κυθήρων και των Αντικυθήρων χρονολογούνται 
από την Εποχή του Χαλκού καθώς το νησί ήταν μέρος του Μινωικού δικτύου εμπορικών σχέ-
σεων. Πολλά από αυτά τα ευρήματα μαρτυρούν την ύπαρξη αρκετών εστιών 4.000 έως και 
6.500 ετών, που πιθανώς σχημάτιζαν πολύ μικρούς οικισμούς. Οι αναβαθμίδες (πεζούλες) εί-
ναι πολύ πιθανό να επινοήθηκαν από τους αρχαίους κατοίκους των δύο νησιών έτσι ώστε να 
μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη και να εξασφαλίσουν –έως κάποιο βαθμό– την επιβίωση 
τους. Επιπλέον, ανάμεσα στα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα βρίσκονται ορισμένες μαύ-
ρες, γυαλιστερές λεπίδες οψιδιανού –ένα ηφαιστειογενές, κοφτερό γυαλί, που πιθανότατα 
έφτασε στα Κύθηρα από το νησί της Μήλου– καθώς και μια μικροσκοπική αιχμή βέλους 
(7.000 ετών περίπου) που βρέθηκε στο νησάκι της Αντιδραγονέρας, απομεινάρι κάποιων ψα-
ράδων ή κυνηγών εκείνης της εποχής (Broodbank, 2013). 
 
Προπολεμικά, γύρω στο 1935, μία έκθεση του Υπουργείου Γεωργίας (στο Χορταρέα, 2003, 
σελ. 501-504) δίνει αρκετές χρήσιμες πληροφορίες για το οικοσύστημα του νησιού καθώς και 
για τις ασχολίες των κατοίκων, σημειώνοντας πως …το έδαφος πετρώδες μεν, αλλά κατάλλη-
λον δια την καλλιέργειαν της ελαίας, της αμυγδαλέας, της φυστικέας, θαυμάσιον δε από πά-
σης απόψεως δια την μελισσοκομίαν. Αλλά τι να ειπή τις δια τον πλούτον των αγρίων ανθέων 
και βοτάνων, άτινα καθ’ όλας τας εποχάς του έτους εκπέμπουσιν εις μάτην το άρωμά των εις 
όλας τας ορεινάς εκτάσεις των Κυθήρων […] Εις της όλης εκτάσεως των Κυθήρων και Αντικυ-
θήρων καλλιεργείται μόνον το 15% […] Εις την καλλιεργημένην ταύτην έκτασιν ευρίσκονται 
διεσπαρμέναι ελαίαι, σωρεία αγριελαίων, αγρίων αχλαδέων […] κατά δεύτερον λόγον έδει να 
είρχετο η κτηνοτροφία, πλην κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη λόγω της εισροής του μετανα-
στευτικού χρυσού εξ Αυστραλίας και Αμερικής περιωρίσθη η προς την κτηνοτροφίαν τάσις 
των κατοίκων […] η αμπελουργία εν τη νήσω είναι λίαν περιορισμένη, λόγω ελλείψεως κατάλ-
ληλων γαίων […] άξια μνήμης είναι η μελισσοκομία, η οποία ήκμαζε προ πολλών χρόνων, το 
δε μέλι των Κυθήρων εξήγετο εις Αίγυπτον δια το άριστον της ποιότητάς του […] η σιτοκαλ-
λιέργεια απασχολεί το πλείστον των γεωργών και καταλαμβάνει το μείζον της καλλιεργησίμου 
εκτάσεως […] Το λαθούρι, τα κουκιά και τα ρεβύθια καλλιεργούνται για οικιακή χρήση […] τα 
εσπεριδοειδή επιτυγχάνουν στη νήσο αλλά οι γεωργοί εγκατέλειψαν την καλλιέργειά τους, 
λόγω των ασθενειών που τα προσέβαλαν […] η αμυγδαλέα και η αχλαδέα καλλιεργούνται αλ-
λά οι κάτοικοι παραπονούνται γιατί οι δυνατοί άνεμοι δεν ρίχνουν μόνο τα άνθη τους, αλλά 
και τους νεαρούς καρπούς13 […] η λαχανοκομία δεν εμφανίζεται εις άξιαν λόγου έκτασιν, διότι 
δεν υπάρχουσι πηγαί ύδατος…. Η οικονομία, ακόμη και κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα 
ήταν ανταλλακτική, π.χ. μέλι για εργαλεία, σιτάρι για μεροκάματο, κτλ. Η πρακτική αυτή ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένη και κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, όταν δεν κυκλοφορού-
σαν καθόλου χρήματα.  
 
Ο Κουκούλης (στο Χορταρέα, 2003, σελ. 496) γράφει …χειμώνα-καλοκαίρι ζούμε μέσα στη 
φύση. Νοιώθουμε βαθιά στα σωθικά μας τις αλλαγές της […] αυτή η απομόνωση του νησιού 
και η άμεση εξάρτηση της ζωής και της υγείας των κατοίκων από τη φύση και τις μεταβολές 
της, δημιούργησε την ανάγκη στους Κυθήριους από παλιά να αναζητούν την τροφή μόνοι 
τους. Να παράγουν και να δημιουργούν οι ίδιοι τα απαραίτητα για τη ζωή τους…. Κάθε τόπος 
αναδύεται μέσα από το μύθο του και μαζί του πορεύεται μέσα στο πέρασμα των χρόνων, 
στηρίζοντας σε αυτό το μύθο την έκφραση και τη φιλοσοφία των ντόπιων κατοίκων (Καλα-
καλλάς, 2003). Η γεωγραφική θέση, οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι φυσικές 
ομορφιές και ιδιαιτερότητες –το φυσικό περιβάλλον, εν συντομία– του τόπου δεν είναι αμέτο-
χες στο στήσιμο αυτού του μύθου. Υπό αυτή την έννοια, μάλλον τα Κύθηρα θα πρέπει να 
θεωρούνται ευνοημένα. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες συνθήκες διαμόρφωσαν και καθόρισαν 
όχι μόνο το «μύθο» των Κυθήρων αλλά τη χλωρίδα, την πανίδα και, κυρίως, τους ίδιους τους 
ανθρώπους του νησιού.  
                                                            
13 Σύμφωνα με τον Διακόπουλο (στο Van Weerde, 2016, σελ. 29-30) …μέχρι πριν από 30 χρόνια περίπου, ο Καραβάς 

ήταν γνωστός και για τις πολλές του αχλαδιές. Οι κάτοικοι έβγαζαν αρκετά λεφτά από τα αχλάδια […] γύρω στο 
1960 το εμπόριο αχλαδιών σταμάτησε [λόγω των ασύμφορων θαλάσσιων μεταφορών] […] επιπλέον, πάλι στη δε-
καετία του 1960, εμφανίστηκε στα Κύθηρα το μυγάκι της Μεσογείου (σ.σ. Ceratitis Capitata). Αυτή η μύγα γεννάει 
τα αυγά της μέσα στο φρούτο […] αν τότε είχαν πάρει μέτρα για να εξαλείψουν αυτά τα μυγάκια, ή αν είχανε φυ-
τέψει καινούρια δέντρα, θα μπορούσαμε ακόμα να μαζεύαμε αχλάδια…. 
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4.1. Παραδοσιακές πρακτικές του πρωτογενούς τομέα. 
 
Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, από τις σημαντικότερες ίσως εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής 
του νησιού ήταν το παζάρι του Ποταμού. Σύμφωνα με τον Κουκούλη (στο Χορταρέα, 2003, 
σελ. 508) …τέσσερις ολόκληρους αιώνες το κυριακάτικο παζάρι λειτουργεί ασταμάτητα στην 
πλατεία του Ποταμού, μετά τη Θεία Λειτουργία […] η αδήριτη ανάγκη των κατοίκων να έρχο-
νται σε επικοινωνία καθώς και η ανάγκη ανταλλαγής αγροκτηνοτροφικών προϊόντων με άλλα 
εμπορεύματα συντέλεσαν στη δημιουργία του […] στο παζάρι ο ντελάλης φώναζε τις διαταγές 
των αρχόντων. Εδώ αποχαιρετούσαν τους συγγενείς και φίλους που φεύγαν για τη Σμύρνη ή 
την Αλεξάνδρεια κι αργότερα για Αμερική κι Αυστραλία […] Εδώ θα βρει κανείς σεμπρεβίβες, 
μούσμουλα, μούσκλα και μπουρνέλες, μοσχάπιδα και κοντοποδαρούσες. Όλα τα σπανίζοντα, 
όμορφα και νόστιμα προϊόντα της τσιριγώτικης γης, του κυνηγιού και της θάλασσας…. 
 
Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι κατακτητές πρόλαβαν να γνωρίσουν τα ιδιαίτερα προϊόντα του νησιού 
καθώς υπάρχουν αναφορές στην άριστη ποιότητα του τοπικού ελαιολάδου, οίνου και με-
λιού14. Ο Άγγλος John Galt, στενός φίλος του Λόρδου Βύρωνα, βρέθηκε στα Κύθηρα στις αρ-
χές του 19ου αιώνα και σημειώνει (στο Χορταρέα, 2003, σελ. 499) πως …το νησί είναι βραχώ-
δες και ορεινό […] και η λίγη εύφορη γη καλλιεργείται με πρωτόγονο τρόπο […] η παραγωγή 
σιτηρών μόλις που επαρκεί για τις ανάγκες των κατοίκων, έτσι που συχνά δημιουργείται ανά-
γκη εισαγωγής. Το κρασί καταναλίσκεται όλο στο νησί. Είναι ελαφρό και περιέχει μίγμα ασβε-
στίου, αλλά με αυτό το συστατικό και λόγω της κακής ζύμωσης γίνεται ξινό. Δε θεωρείται αν-
θυγιεινό αλλά είναι κατωτέρας ποιότητας. Το λάδι παράγεται σε μικρή ποσότητα, αλλά είναι 
εύγεστο […] Σε αντίθεση με τη γενική στειρότητα του εδάφους, στο νησί αφθονούν οι εκκλη-
σίες […] το Τσιρίγο διαθέτει τόσο λίγα πράγματα για εξαγωγή και οι κάτοικοι είναι τόσο ολι-
γαρκείς και ικανοποιημένοι με τα προϊόντα της γης τους […] τρώνε, πίνουν, χορεύουν στους 
ήχους της λύρας και τέλος φεύγουν από τη ζωή χωρίς ποτέ να παραβιάσουν τους νόμους…. 
 
Ο Tertius Kendrick, Άγγλος αξιωματικός που στάλθηκε στα Κύθηρα το 1813 σχολιάζει (στο 
Χορταρέα, 2003, σελ. 500) πως …στο σύνολο του το νησί είναι βραχώδες, άγονο και καλλιερ-
γείται ελάχιστα και οι κάτοικοι αναγκάζονται να προμηθεύονται από το Μοριά όλα τα απαραί-
τητα προς το ζην. Ζουν κυρίως από το ψάρεμα και πολλοί από αυτούς γίνονται πειρατές ή 
ναύτες. Το λάδι που παράγεται στο νησί είναι αρίστης ποιότητας και θεωρείται το καλύτερο σε 
όλα τα Επτάνησα. Είναι τόσο περιζήτητο, ώστε οι κάτοικοι συχνά εισάγουν ένα φθηνότερο 
λάδι και εξάγουν το δικό τους. Η μικρή ποσότητα βαμβακιού μόλις που επαρκεί. Από άποψη 
ποιότητας τα κρασιά είναι εξαιρετικά άσχημα […] το τυρί γίνεται από γάλα κατσίκας και περιέ-
χει τόσο αλάτι, που γίνεται δυσάρεστο. Τα πεπόνια και οι ελιές είναι νοστιμότατα, γι’ αυτό οι 
αγρότες τα κρατούν και τα προσφέρουν σα δώρα. Οι χωρικοί φτιάχνουν μόνοι τους λικέρ, 
εξαιρετικά στο είδος τους αλλά δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σε εξαγώγιμες ποσότη-
τες […] υπάρχουν επίσης πολλοί ψαρότοποι, που τους εκμεταλλεύονται οι κάτοικοι που ζουν 
στα παράλια […] Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι εδώ η κήλη κάνει κυριολεκτικά θραύση 
[...] οι ντόπιοι γιατροί δηλώνουν ότι την προξενεί ο αέρας. Ωστόσο η αιτία θα πρέπει να ανα-
ζητηθεί στην εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα λαδιού που καταναλώνουν στην τροφή τους…. 
 
Ο Γάλλος φιλέλληνας Frank Marget μιλάει για ένα μοναστήρι που επισκέφτηκε στα Κύθηρα το 
1826 (στο Χορταρέα, 2003, σελ. 500) όπου …μας υποδέχτηκε ένας γέρος παπάς και μας προ-
σέφερε ένα ωραίο δείπνο με χαβιάρι και λαχανικά με λαδολέμονο. Ήταν από τα ωραιότερα 
φαγητά που έχω δοκιμάσει στη ζωή μου και που οι Έλληνες συνηθίζουν να τρώνε στη διάρ-
κεια της Σαρακοστής. Ο παπάς νήστευε το λάδι και το τυρί, γι’ αυτό αρκέστηκε στο χαβιάρι…. 
Ο Άγγλος αξιωματικός της Υγειονομικής Υπηρεσίας, John Davy, βρισκόταν στα Κύθηρα το 
1827 και μεταξύ άλλων αναφέρει (στο Χορταρέα, 2003, σελ. 500) πως …το κλίμα του Τσιρί-
γου είναι σχετικά ξηρό. Οι βροχές δεν είναι δυνατές ούτε συχνές και η διάρκειά τους μάλλον 
περιορισμένη […] Σε συνδυασμό με τη σφοδρότητα των ανέμων […] αν σκεφτεί κανείς την 
εκτεθειμένη και ιδιόμορφη θέση του [νησιού] που το αφήνει ακάλυπτο από τη μια μεριά προς 
το Αρχιπέλαγος κι από την άλλη μεριά προς τη Μεσόγειο, συντελούν στην ξηρότητα του εδά-
φους και το καθιστούν από όλα τα νησιά του Ιονίου εκείνο με τη μικρότερη καλλιέργεια της 
                                                            
14 Το μέλι των Κυθήρων είχε διακριθεί το 1862 στην Έκθεση της Κέρκυρας και είχε βραβευτεί στη Διεθνή Έκθεση του 

Λονδίνου την επόμενη χρονιά (Χορταρέα, 2003). 
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γης…. Τέλος, το 1838 ο Αμερικανός ιεραπόστολος George Leyburn σημειώνει (στο Χορταρέα, 
2003, σελ. 500-501) πως …οι κάτοικοι του νησιού είναι φιλόπονοι. Εδώ δεν συναντάς αργό-
σχολους. Οι Τσιριγώτισσες φτιάχνουν θαυμάσια χειροτεχνήματα, σκεπάσματα, τραπεζομάντη-
λα, κάλτσες, όμορφα πλεκτά, υφαίνουν εξαίσια πράγματα….  
 
Στις μέρες μας, ένα «βασικό χαρτί» στο νέο παραγωγικό μοντέλο όχι μόνο των Κυθήρων αλλά 
ολόκληρης της χώρας είναι αναμφισβήτητα ο πρωτογενής τομέας. Πριν από μερικά χρόνια, 
διοργανώθηκε ένα συμπόσιο για τα βιολογικά προϊόντα των Κυθήρων, όπου συναντήθηκαν 
για πρώτη φορά οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Αρκετοί συμμετέχοντες αναφέρθηκαν 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον παραδοσιακό 
τρόπο παραγωγής και τις αγνές γεύσεις του παρελθόντος αλλά και στις εμπειρίες τους από την 
επαφή με καταναλωτές (Visit Kythera, 2009). Το κοινό συμπέρασμα της συνάντησης αυτής 
ήταν πως ο πρωτογενής τομέας του νησιού χρειάζεται ενίσχυση ούτως ώστε να βελτιστοποιη-
θεί η παραγωγή «καθαρών» προϊόντων, κάτι που αναμφίβολα θα φέρει στην επιφάνεια και το 
θέμα της προστασίας ονόματος προέλευσης των τοπικών αγροτικών προϊόντων.  
 
 
4.1.1. Γεωργία. 
 
Για πολλά χρόνια, οι Κυθήριοι ήταν κολλήγοι, στο πλαίσιο του φεουδαρχικού συστήματος που 
εγκαθίδρυσαν οι Βενετοί. Κατά το 14ο αιώνα, καταφθάνουν στα Κύθηρα άποικοι από σημαντι-
κές οικογένειες της Κρήτης, στους οποίους προσφέρονται γαίες και προνόμια. Η πρακτική αυ-
τή ακολουθήθηκε και στα μετέπειτα χρόνια –πάντα στο πλαίσιο προσέλκυσης νέων εποίκων– 
με συνέπεια τη διάσπαση των γαιών σε μικρούς κλήρους. Οι εκτάσεις αυτές συχνά επέστρε-
φαν στους μεγαλογαιοκτήμονες, ως αντίτιμο για δάνεια που πρόσφεραν στους καλλιεργητές 
(Καλλίγερος, 2008). Οι περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις και οι πολλαπλοί φόροι των 
Βενετών αρχόντων επί της μικρής τοπικής παραγωγής δημιουργούσαν συχνά επισιτιστικό 
πρόβλημα (η κατάσταση γινόταν ακόμα πιο δυσχερής από τις συχνές πειρατικές επιδρομές), 
το οποίο συνήθως αντιμετωπίζονταν με εισαγωγές από την Κρήτη. Μέχρι και τις αρχές του 
20ου αιώνα η δίαιτα των ντόπιων κατοίκων ήταν αρκετά περιορισμένη, καθώς το σταρίσιο α-
λεύρι ήταν είδος πολυτελείας και φυλάσσονταν για τις «επίσημες» στιγμές, ενώ το ψωμί από 
σμιγάδι και κριθαράλευρο ήταν αυτό που έφτανε στο καθημερινό τραπέζι των Τσιριγωτών 
(Δαμιανού, 2005). 
 
Σε ένα διάστημα τριών αιώνων περίπου (1470-1788), ο πληθυσμός του νησιού κυμαίνεται από 
500 έως 8.000 άτομα, διακυμάνσεις που οφείλονται στα εκάστοτε ιστορικά γεγονότα (Πατρα-
μάνη κ.ά. 1997). Αν και τα Κύθηρα δεν θεωρούνται ιδιαίτερα γόνιμο νησί, στο πιο πρόσφατο 
παρελθόν ο τόπος έφτασε να τρέφει μέχρι και 13.000-15.000 κατοίκους, οι οποίοι εκμεταλ-
λεύτηκαν και την παραμικρή σπιθαμή γης. Ο πρώτος αγροτικός συνεταιρισμός στο νησί ιδρύ-
θηκε το 1915 στον Ποταμό (Καλλίγερος, 2008). Το 1923 έγινε μια κίνηση για την ίδρυση της 
«Κυθηραϊκής Ατμοπλοϊκής Εταιρείας» που ενδεχομένως να βοηθούσε στην ανάπτυξη του το-
πικού εμπορίου. Όμως, αν και τα απαραίτητα κεφάλαια βρέθηκαν, η κίνηση ματαιώθηκε εξαι-
τίας της έλλειψης προσωπικοτήτων που θα αναλάμβαναν τη διοίκηση της Εταιρείας (Κασιμά-
της, 1978). Σήμερα, αν και καλλιεργείται ένα μικρό ποσοστό των γεωργικών εκτάσεων, η πα-
ραγωγή παραμένει σταθερή και ποιοτική.  
 
Η αγροτική παραγωγή κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα διαρκώς μειώνονταν, όπως μειώνο-
νταν και ο αριθμός των ατόμων που δήλωναν ότι διέθεταν αγροτική εκμετάλλευση, δηλαδή 
εκτάσεις αμπελοκαλλιεργειών, δημητριακών, ελαιοδέντρων και οπωροκηπευτικών. Αντίθετα, 
αυξάνονται οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι και λειμώνες καθώς και οι καλ-
λιέργειες οπωροφόρων και εσπεριδοειδών. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια συσσώρευση των 
αγροτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε όλο και λιγότερα χέρια (Ανωγιάτης-Pele, 2006). Μετά 
το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κυριάρχησε στην Ελλάδα η άποψη ότι η αγροτική πα-
ραγωγή είχε έντονα αρχαϊκά παραγωγικά χαρακτηριστικά και λειτουργούσε ως τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη των αστικών τομέων παραγωγής, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η με-
τανάστευση έλυσε πρόσκαιρα το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, προκάλεσε όμως διαρθρωτι-
κά προβλήματα στις αγροτικές κοινωνίες. Κατά την περίοδο 1950-1974, το Α.Ε.Π. αυξήθηκε 
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κατά 6%, η ελληνική γεωργία όμως δεν συνέβαλε σε αυτήν την αύξηση, αντιθέτως αυξήθηκε 
η υστέρησή της. Όταν το 1999 αναπτύχθηκε το έκτακτο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση 
της ερημοποίησης, τα Κύθηρα εμφάνισαν στοιχεία «έρημου τοπίου» και συμπεριλήφθησαν 
στο χάρτη με τις απειλούμενες περιοχές (Μαλκίδης, 2008). 
 
Στο νησί καλλιεργούνται σιτηρά (κριθάρι, σιτάρι, καλαμπόκι), όσπρια (κουκιά, ρεβίθια, φακές, 
βίκος, λαθούρι), κρεμμύδια, ελιές, αμπέλια, χαρουπιές, συκιές, δαμασκηνιές, αχλαδιές, κ.ά. 
Σύμφωνα με τους ντόπιους, τα σιτηρά επαρκούσαν για την τοπική ζήτηση ενώ ήταν συνηθι-
σμένο να σπέρνουν σιτάρι κάτω από τα ελαιόδεντρα15. Σε αντίθεση με το σημερινό ράβδισμα 
που πληγώνει τα δέντρα με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη παραγωγή, στο παρελθόν οι 
ντόπιοι έστρωναν δίχτυα φτιαγμένα από τρίχες κατσίκας και «χτένιζαν» τις ελιές για να πέ-
σουν και να τις μαζέψουν. 
 
Επίσης, στο παρελθόν, καλλιεργούνταν μικρές ποσότητες από βαμβάκι, λινάρι και καπνό (Visit 
Kythera, 2016α). Με τις αναβαθμίδες –που είναι ακόμη εμφανείς σε διάφορα σημεία στο νησί 
όπως στα Βιαράδικα, στον Καραβά και κοντά σε άλλους οικισμούς– οι αγρότες είχαν τη δυνα-
τότητα να καλλιεργήσουν εκτάσεις (συνήθως κηπευτικά ή σιτάρι, αχλάδια, εσπεριδοειδή, και 
αργότερα ελιές) που η μορφολογία του εδάφους δεν τους επέτρεπε (Χάρτης 4). Οι πεζούλες 
που κατασκεύαζαν για το σκοπό αυτό ήταν αρκετά ψηλές, το πλάτος τους δεν ξεπερνούσε το 
2-3 μέτρα και στο εσωτερικό τους τοποθετούσαν χώμα που μετέφεραν –τις περισσότερες 
φορές από μακρινές αποστάσεις– με ζώα (Καλλίγερος, 2008).  
 

 
Χάρτης 4: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Πρωτογενής τομέας, Γεωργία. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
                                                            
15 Σύμφωνα με μαρτυρία αγρότισσας, αναφέρεται ότι κάθε χρόνο, στις 14 Σεπτεμβρίου (Τιμίου Σταυρού), πήγαιναν 

να «καλοφεγγίσουν» τις ελιές, δηλαδή να τις μαζέψουν για να σπείρουν κάτω από τα κλαδιά τους βίκο και σιτηρά. 
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Στον Καραβά ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και η –απαιτητική σε νερό– καλλιέργεια των αμυ-
γδαλιών. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια σταδιακά εξαφανίστηκε αρχικά λόγω μιας αρρώστιας και 
στη συνέχεια λόγω των χαμηλών τιμών και των εισαγωγών από την Αμερική. Οι ντόπιοι αγρό-
τες αναφέρονται σε πολλές τοπικές ποικιλίες που υπήρχαν στο παρελθόν αλλά έχουν πια αντι-
κατασταθεί από υβρίδια. Τα Μητάτα αποτελούσαν τον τροφοδότη των Κυθήρων σε λαχανικά 
από τα περιβόλια. Οι αγροτικές εργασίες ήταν προγραμματισμένες στην εντέλεια και εκτελού-
νταν με θρησκευτική ευλάβεια. Κοντά στα χωράφια ήταν κτισμένες στέρνες για τη συλλογή 
του βρόχινου νερού μέσω των «κοντούτων» (καναλιών). Το νερό απολυμαίνονταν είτε βάζο-
ντας χέλια στις στέρνες, τα οποία έτρωγαν τους μικροοργανισμούς, ή επικαλύπτοντας τις 
στέρνες με ασβέστη. Δίπλα στις στέρνες, οι γεωργοί έφτιαχναν τις «αλτάνες» (παρτέρια) που 
χρησιμοποιούνταν ως φυτώρια για τα φυτά που μεταφύτευαν στα περβόλια.  
 
Τα Κύθηρα ήταν από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας όπου αναπτύχθηκε η βιολογική γεωρ-
γία. Περίπου 25 γεωργοί ασχολούνται ενεργά και πιστοποιούνται από τους υφιστάμενους ορ-
γανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων (Kythera.gr, 2016). Η οργανική 
καλλιέργεια ενώ ξεκίνησε δυναμικά έχει τα τελευταία χρόνια ατονήσει εξαιτίας του αυξημένου 
κόστους παραγωγής. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση ευαισθητοποίησης για ηπιότερους τρόπους 
καλλιέργειας και τη χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους αγρό-
τες. Η πρακτική αυτή φαίνεται πως εδραιώθηκε μετά την αυξημένη εμφάνιση κρουσμάτων 
νεοπλασιών κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Παρακάτω ακολουθεί μια αναλυτικότε-
ρη παρουσίαση των κυριοτέρων καλλιεργειών των Κυθήρων και Αντικυθήρων. 
 
 Μπαμπακίες. 
Κατά την αγρανάπαυση του βαμβακιού, η γη χρησιμοποιούνταν για κηπευτικά, η καλλιέργεια 
των οποίων πήρε το όνομα «μπαμπακίες». Οι ντόπιοι κάτοικοι επινόησαν αυτόν τον διαφορε-
τικό τρόπο καλλιέργειας, παρόλο που το νησί είχε μια σχετική επάρκεια νερού. Οι μπαμπακίες 
ήταν διαδεδομένες στα Κύθηρα εξαιτίας των αργιλικών χωμάτων του νησιού. Η δημιουργία 
της μπαμπακίας απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ενώ η προετοιμασία του εδάφους ξεκινάει μή-
νες πριν.  
 
Το χωράφι πρέπει να οργωθεί για πρώτη φορά στο τέλος Μαρτίου για να κοπούν και να θα-
φτούν τα αγριόχορτα που είναι συνήθως ψηλά εξαιτίας των βροχών του χειμώνα, μία δεύτερη 
φορά για να ανακατευτεί η χλωρή λίπανση και να αφρατέψει το χώμα, ενώ το τρίτο όργωμα 
γίνεται παραδοσιακά κοντά στη γιορτή του Αγίου Θεοδώρου (12 Μαΐου) για να επιτρέψει 
στους μικροοργανισμούς να δώσουν οξυγόνο στο χώμα. Είναι σημαντικό η σπορά να γίνει τις 
επόμενες 48 ώρες μετά το τελευταίο όργωμα (Πετροχείλου, 2009). Υπάρχουν δύο μέθοδοι 
σποράς. Στη σπαρτή μπαμπακία οι σπόροι πετιούνται στο χώμα τυχαία. Τα φυτά σε αυτήν την 
περίπτωση φυτρώνουν ανακατεμένα. Στη βαλτή μπαμπακία, που είναι και πιο χρονοβόρα, οι 
σπόροι φυτεύονται μεθοδικά με το χέρι και εξοικονομείται χρόνος αργότερα κατά το ξεβοτά-
νισμα. Το καλοκαίρι, δημιουργείται στο χώμα μια κρούστα σαν τσιμέντο, η οποία πρέπει ο-
πωσδήποτε να σπάσει ώστε η δροσιά να φτάσει στις ρίζες κάθε φυτού. Μετά τη σπορά μά-
ζευαν με τα χέρια το χώμα προς τη ρίζα των φυτών ώστε να εγκλωβίζουν την υγρασία. Η δι-
αδικασία ατή επαναλαμβανόταν τρεις φορές. 
 
Το πλεονέκτημά της μπαμπακίας –και η διαφορά της από το περιβόλι– είναι το γεγονός πως 
κρατάει υγρασία και τα φυτά δε χρειάζονται πότισμα. Το μειονέκτημά της είναι πως στους 
σημερινούς «γρήγορους» καιρούς απαιτεί πολύ δουλειά. Τα –ξερικά– προϊόντα της μπαμπακί-
ας (η πρώτη σοδειά μαζευόταν στις αρχές Ιουλίου), τόσο τα φρούτα όσο και τα λαχανικά 
(φασόλια, ντομάτες, μπάμιες, παντζάρια, πεπόνια, κ.ά.) επειδή δεν αρδεύονται έχουν εξαιρετι-
κά έντονη γεύση (Κομηνού, 2014). Οι μπαμπακίες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένες στο Λιβάδι, 
όπου υπήρχαν εκκλησιαστικά κτήματα, αλλά και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο όπου κρα-
τούσαν περισσότερη υγρασία, όπως στα Φριλιγκιάνικα, τον Ποταμό και τα Μητάτα. Αν και 
αποτελεί ποιοτικό είδος καλλιέργειας, η μπαμπακία δεν αποδίδει σε ποσότητα. Οι περισσότεροι 
Τσιριγώτες κρατάνε τα συγκεκριμένα προϊόντα για οικιακή χρήση. Εντούτοις, ανάλογα με την 
παραγωγή, αρκετά προϊόντα της μπαμπακίας διατίθενται στο παζάρι του Ποταμού. 
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 Καλλιέργεια ελιάς. 
Η καλλιέργεια της ελιάς, κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας, ήταν περιορισμένη. Καλλιερ-
γούνταν μια τοπική ποικιλία (η «μάτσα»), η οποία όμως δεν απέδιδε μεγάλη ποσότητα λαδιού. 
Με τα πρωτόγονα μέσα παραγωγής, κάθε σπίτι θεωρούνταν τυχερό αν η παραγωγή έφτανε 
μερικά κιλά κάθε χρόνο –με εξαίρεση, βέβαια, τους ευγενείς που λάμβαναν μεγάλες ποσότη-
τες συγκεντρωτικά από τους παραγωγούς. Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, η καλλιέργεια 
της ελιάς ενισχύθηκε αφού δινόταν οικονομική ενίσχυση στους καλλιεργητές για τη φύτευση 
ελαιοδέντρων (Καλλίγερος, 2008).  
 
Για την έκθλιψη των ελιών μεταχειρίζονταν μια μεγάλη λίθινη πλάκα, στηριγμένη στο έδαφος, 
πάνω στην οποία έτριβαν με ένα πέτρινο κύλινδρο τις ελιές και τις έκαναν ζυμάρι. Κατόπιν, 
έβαζαν το ζυμάρι σε ένα (τριχαρένιο ή σπάρτινο) σάκο και τον πατούσαν επάνω στον ξύλινο 
στίφτη, ρίχνοντας ζεστό νερό. Από τον αυλό του στίφτη κατέβαινε το λάδι με το νερό σε μια 
λεκάνη με πύρο, από τον οποίο έβγαζαν τα νερόλαδα και έμενε το λάδι. Η κατεργασία αυτή 
γινόταν με αλληλοβοήθεια μέχρι να έρθουν στο νησί τα ξύλινα ελαιοπιεστήρια. Αν και σήμερα 
καλλιεργούνται λιγότερα ελαιόδεντρα από ότι παλαιότερα, η παραγωγή είναι μεγαλύτερη χάρη 
στα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Οι τοπικές –κυρίως οικογενειακές– επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στην καλλιέργεια ελιάς είναι λίγες. Ωστόσο, έχουν καταφέρει να κερδίσουν 
αρκετά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς κάνοντας το λάδι των Κυθήρων παγκοσμίως γνωστό 
κυρίως λόγω της γεύσης, της καθαρότητας και του βιολογικού τρόπου παραγωγής του.  
 
 Καλλιέργεια αμπελιού. 
Η αμπελοκαλλιέργεια έφτασε στα Κύθηρα από τους Φοίνικες. Ο φιλόσοφος Ηρακλείδης ο Πο-
ντικός έγραψε «Κυθήροιοι δε όψω τυρώ χρώνται και σύκοις φέρει γαρ η νήσος πολλά […] και 
μέλι και οίνον […] φιλάργυροι δ’ εισί και φιλόπονοι»16. Οι αδερφοί Στεφανόπολι17 όταν πέρα-
σαν από τα Κύθηρα (1797-1798) αναφέρθηκαν στο άφθονο κρασί που τους πρόσφεραν οι 
ντόπιοι. Η πιο αξιόλογη περιοχή καλλιέργειας αμπελιού ήταν η υπήνεμη και μεσημβρινή περιο-
χή της Παλαιόπολης, από όπου έβγανε το ξεχωριστό μαύρο «αρικαρά». Τη συγκεκριμένη ποι-
κιλία –η οποία ωρίμαζε πολύ γρήγορα και για αυτό το λόγο εξάγονταν– την έφεραν στο νησί 
μετανάστες από τα μικρασιατικά παράλια. Άλλες τοπικές ποικιλίες ήταν το «πετρολανός», το 
«ραζακί» και το «σαββατιανό». Ο κάμπος του Δρυμώνα, το Μανιτοχώρι, τα Φράτσια, ο κά-
μπος ανάμεσα στα Αρωνιάδικα και τον Ποταμό ήταν οι κύριες εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας.  
 
Στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα οι περισσότερες οικογένειες είχαν το αμπέλι τους, ενώ αρκετοί 
διέθεταν και «λανό» (πατητήρι). Η παραγωγή του κρασιού κάλυπτε τις ανάγκες κάθε νοικοκυ-
ριού και σε αρκετές περιπτώσεις συνείσφερε στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κατά μέσο 
όρο κάθε οικογένεια έβγαζε πέντε βαρέλια κρασί. Μετά το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα της 
δεκαετίας του 1950, πολλά αμπέλια εγκαταλείφθηκαν ή μετατράπηκαν σε λιόφυτα ως πιο εύ-
κολη και λιγότερο απαιτητική καλλιέργεια (Δαπόντε, 2009). Σήμερα, η καλλιέργεια αμπελιού 
έχει μειωθεί κατά το ήμισυ. Οι αλλαγές στον τρόπο παραγωγής περιορίζονται στο σκάψιμο με 
τις αντίστοιχες σύγχρονες μηχανές και στη χρήση του πλαστικού αντί του παραδοσιακού ξύλι-
νου κοφινιού.  
 
 Άλλες καλλιέργειες. 
Οι Άγγλοι, θέλοντας να καταστεί το νησί αυτάρκες, εισήγαγαν (κηπευτικά) και ενίσχυσαν και 
άλλες καλλιέργειες όπως σιτάρι, κριθάρι, σμιγός (κριθάρι με σιτάρι μαζί), ψυχανθή για ζωο-
τροφές και όσπρια (Καλλίγερος, 2008). Σε ότι αφορά τα σιτηρά, ο θερισμός ξεκινούσε πολύ 
νωρίς το πρωί, ώστε να υπάρχει υγρασία και σχετική δροσιά. Ο στεγνός χωρίς υγρασία καιρός 
–ή «αγριόκαιρος» όπως τον ονόμαζαν– έκανε τα στάχυα να σπάζουν και να θρυμματίζονται 
ενώ οι «αχεραπίες» (τα δεμάτια) δεν «χαλινώνανε» (δεν δένονταν καλά). Οι αχεραπίες δένο-
νταν με βούρλα. Πολλές αχεραπίες μαζί συγκροτούσαν τις «αγκαλές», δηλαδή μεγάλα δεμάτια 
τα οποία δένονταν με βέργες από σκίνους ή πικροδάφνες (τις λεγόμενες «σπάκες»). Οι αγκα-
λές συγκεντρώνονταν κοντά στο αλώνι και δημιουργούσαν τις θημωνιές, τους μεγάλους δη-

                                                            
16 …οι Κυθήριοι χρησιμοποιούν/καταναλώνουν ψάρι και τυρί και σύκα, μιας και έχει μπόλικα το νησί [...] και μέλι και 

κρασί [...] είναι  φιλάργυροι/οικονόμοι και εργατικοί… (βλ. https://books.google.gr/books?).  
17 Ελληνικής καταγωγής Γάλλοι αριστοκράτες, βοτανολόγοι, απεσταλμένοι του Ναπολέοντα στην Ελλάδα.  
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λαδή σωρούς από τους οποίους μπορούσαν να υπολογίσουν το μέγεθος της παραγωγής, τις 
«αλωνές» (Χάρου-Κορωναίου, 2016).  
 
Στο παρελθόν, οι γεωργοί έσκαβαν ή όργωναν το περιβόλι με τα ζώα, έφτιαχναν τα αυλάκια 
και μετά άρχιζε το φύτεμα των κηπευτικών. Ο σπόρος είχε κρατηθεί από την προηγούμενη 
χρονιά και για λίπασμα υπήρχε μόνο κοπριά. Το πότισμα γινόταν με διάφορους τρόπους –
ανάλογα τη γεωγραφική θέση του οικισμού– είτε αποθηκεύοντας νερό στις βασκίνες ή με μα-
γκανοπήγαδο το οποίο τραβούσαν ζώα, ή ακόμα και με τον κουβά τραβώντας νερό από το 
πηγάδι. Το κάθε σπίτι κάλυπτε τις ανάγκες του από το περιβόλι που είχε (ανάλογα με την ε-
ποχή, φύτευαν όλων των ειδών τα λαχανικά όπως ντομάτα, αγγούρι, μελιτζάνα, κολοκύθια, 
λάχανο, μπρόκολο, σπανάκι, σέσκλο, κ.ά.) ενώ ότι περίσσευε το πουλούσαν σε άλλα χωριά ή 
στο παζάρι του Ποταμού (Πετροχείλου, 2009). Τα κυριότερα γεωργικά εργαλεία ήταν το ξύλι-
νο άροτρο (σύνεργο), η αξίνα, το βατοκόπι, το πριόνι, η φαλτσέτα, το κλαδευτήρι και ο χει-
ρόμυλος για το άλεσμα της φάβας. 
 

 
Χάρτης 5: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Πρωτογενής τομέας, Κτηνοτροφία. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
 
 
4.1.2. Κτηνοτροφία. 
 
Την περίοδο της Αγγλοκρατίας εκτρέφονταν κυρίως αιγοπρόβατα και λιγότερο βοοειδή. Ο 
Βρετανός στρατιωτικός, William Leake, το 1806 αναφέρει (στο Χορταρέα, 2003, σελ. 498) 
πως …το βοδινό κρέας σπανίζει, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερα βόδια από κείνα που απαι-
τούνται για το όργωμα. Τα κυριότερα κρέατα είναι το χοιρινό, το πρόβειο, οι λαγοί και τα ορ-
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τύκια, που είναι άφθονα την περίοδο του φθινοπώρου. Η κατανάλωση δε κρέατος περιορίζε-
ται σημαντικά εξαιτίας των 150 νηστειών που υπάρχουν ετησίως…. Την ίδια περίπου περίοδο, 
ο περιηγητής Henry Holland γράφει πως τα Κύθηρα, αν και απομονωμένα, παράγουν σημαντι-
κά γεωργο-κτηνοτροφικά προϊόντα όπως σιτάρι, σταφίδα, λάδι, κρασί, μέλι, κερί, βαμβάκι, 
λινάρι, τυρί, κ.ά. Γύρω στο 1811 εκτιμάται πως στα Κύθηρα υπήρχαν 16.000 αιγοπρόβατα, 
1.300 άλογα και 2.500 βοοειδή (Βισβίζη-Δοντά, 2003).  
 
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το κρέας ήταν είδος πολυτελείας. Στα πρώτα 
χρόνια της Κατοχής, συχνά ήταν τα φαινόμενα αρπαγών τροφίμων, εκβιασμών, επιτάξεων, 
ελέγχων, κτλ. από τα στρατεύματα των Ιταλών και των Γερμανών. Οι στρατιώτες τρεφό-
ντουσαν με ότι έβρισκαν από μακαρόνια, ρύζι, όσπρια και όταν υπήρχε κρέας. Οι ντόπιοι κά-
τοικοι υπέφεραν από την έλλειψη τροφίμων ενώ η δίαιτά τους αποτελούνταν από χόρτα, λα-
χανικά, ζυμαρικά και ελιές, ενώ σχεδόν όλα τα σπίτια είχαν το ανάλογο απόθεμα λαδιού. Από 
το φθινόπωρο του 1942, όμως, η φορολογία των κατακτητών επί της γεωργικής παραγωγής 
έγινε πολύ βαριά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής αλλά και την πε-
ραιτέρω εξαθλίωση του τοπικού πληθυσμού (Κασιμάτης, 1978). 
 
Μεταπολεμικά, κάθε οικογένεια συντηρούσε 2-3 οικόσιτα πρόβατα («μαρτία»), 2-3 βόδια, 1-2 
γαιδάρους, 2 χοίρους (τον έναν για το δέρμα του και τον άλλο, τον «μουνούχο», για το κρέας 
του, τον οποίο έσφαζαν συνήθως την Κυριακή του Ασώτου, τη «Σφαχτοκυριακή»), 50-60 
πρόβατα και έως 100 κατσίκια («ζούλες») σε μαντριά (Visit Kythera, 2016α). Σήμερα, η κτη-
νοτροφία στο νησί είναι περιορισμένη (Χάρτης 5), το δε ζωικό κεφάλαιο του νησιού είναι κατά 
πολύ μειωμένο σε σχέση με αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα, ειδικά όσον αφορά είδη όπως οι 
χοίροι, τα βοοειδή, τα πρόβατα, τα άλογα και οι όνοι (Ανωγιάτης-Pele, 2006). Στο νησί υπάρ-
χουν ορνιθοτροφεία με σημαντικές εξαγωγές καθώς και ελάχιστα βοοειδή. Από το γάλα των 
αιγοπροβάτων παράγεται το τοπικό τυρί (λαδοτύρι), το οποίο είναι εξαιρετικής ποιότητας και 
πολύ διαδεδομένο (Visit Kythera, 2016α).  
 
 
4.1.3. Μελισσοκομία. 
 
Το 1806, ο William Leake σημείωνε πως …ο χαρακτήρας των κατοίκων είναι αποτέλεσμα της 
άγονης γης όπου ζουν. Αν και τα προϊόντα και των πιο άγονων νησιών είναι καλά, η ποσότη-
τα, με μόνη εξαίρεση το κρασί και το μέλι, σπάνια υπερβαίνει την εγχώρια κατανάλωση, γι’ 
αυτό δεν υπάρχει τίποτα που να ενθαρρύνει το εμπόριο και οι κάτοικοι ασχολούνται πολύ λίγο 
με τις θαλάσσιες μεταφορές…. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, κάθε νοικοκυριό στα Κύθηρα 
είχε περίπου 100-200 μελίσσια (κυψέλες) από τις οποίες παρήγαγαν άφθονο και εκλεκτό μέλι. 
Τους φθινοπωρινούς μήνες, τα μελίσσια μεταφέρονταν κοντά στις ακτές και το καλοκαίρι μέ-
σα στο χωριό για να μην τα καταστρέφουν οι «μπουμπούροι» (σφήκες).  
 
Η κοινωνία των μελισσών είναι ιδιαίτερα γοητευτική. Η βασίλισσα, η οποία τρέφεται με βασι-
λικό πολτό έχει ζωή 5 χρόνια, σε αντιδιαστολή με τις κοινές μέλισσες που ζουν 40 μόνο ημέ-
ρες. Η βασίλισσα για να διαλέξει τον καλύτερο κηφήνα πετάει πολύ ψηλά πάνω από την κυ-
ψέλη και όποιος καταφέρει να τη φτάσει, αυτός θα τη γονιμοποιήσει. Στα μάτια αρκετών, η 
μελισσοκομία φαντάζει σαν εύκολη δουλειά. Αντιθέτως, ο μελισσοκόμος οφείλει να αφιερώσει 
πολλές ώρες εργασίας και να φροντίζει τα μελίσσια του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχει 
υπολογιστεί ότι κάθε κυψέλη χρειάζεται περίπου 11.5 ώρες εργασίας το χρόνο. Τα μελίσσια 
χρειάζονται νερό (για το γόνο και για ψύξη) δύο φορές την εβδομάδα (για κάθε μελίσσι) και 
μάλιστα συγκεκριμένη ώρα για κάθε ανάγκη (πρωί ή σούρουπο).  Το κλίμα και τα βότανα που 
φύονται στο νησί προσδίδουν στο μέλι –ειδικά στο θυμαρίσιο μέλι– των Κυθήρων εξαιρετικό 
άρωμα, με αποτέλεσμα το προϊόν να είναι υψηλής ποιότητας και αρκετά ακριβό.  
 
 
4.1.4. Κυνήγι. 
 
Το κυνήγι στα Κύθηρα κατά το παρελθόν ήταν μια δραστηριότητα που σκοπό είχε να συ-
μπληρώσει το τραπέζι των νοικοκυριών όταν η εξεύρεση και συντήρηση κρέατος ήταν δύσκο-
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λη. Η εκπαίδευση στο κυνήγι των νέων γινόταν από τον πατέρα ή άλλο μέλλος της οικογένει-
ας και είχε και ένα τελετουργικό χαρακτήρα. Όσο περνούσαν τα χρόνια, η αφθονία θήρας κα-
τέληξε σε έλλειψη και κίνδυνο εξαφάνισης κάποιων ειδών. Στα Κύθηρα, η πλειοψηφία των 
κυνηγών δεν κυνηγά πλέον για να εξασφαλίσουν την τροφή τους, αλλά για σπορ. Επίσης, τα 
όπλα που χρησιμοποιούνται είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα τα θηράματα να 
μην έχουν μεγάλες πιθανότητες επιβίωσης όταν συναντούν κυνηγούς (Λεβέντης, 2006). 
 
Η κυνηγετική περίοδος στα Κύθηρα, ανοίγει κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου και τελειώνει στις 
28 Φεβρουαρίου. Αρκετοί είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για το κυνήγι πουλιών (ορτύκια, 
μπεκάτσες, τρυγόνια, τσίχλες, κ.ά.) αλλά και λαγών. Η κοιλάδα της Χαμηλής προσφέρει εκ-
πληκτική θέα προς το πέλαγο και την παραλία της Φυρής Άμμου. Η Χαμηλή αποτελεί ένα από 
τα πιο δημοφιλή στέκια των κυνηγών λόγω πληθώρας θηραμάτων αλλά και «περάσματος» 
πουλιών. Ωστόσο, αρκετοί εγκατέλειψαν αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια κυρίως 
λόγω της μείωσης των αποδημητικών πουλιών, της οικονομικής κρίσης αλλά και της ενημέ-
ρωσης των αρνητικών επιπτώσεων από το υπερβολικό κυνήγι  Το 2011, το Δασαρχείο Πειραιά 
είχε απαγορεύσει το κυνήγι για μία πενταετία στις θέσεις Αγία Μόνη, Κοκκινοχώραφα, Μακριά 
Σκάλα, Χαλεπί, Παλαιόκαστρο, Βιαράδικα, Μητάτα, Ελληνικά και Κοκκινόγεια των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων Μητάτων, Φριλιγκιάνικων και Φρατσίων. Ο σκοπός της απαγόρευσης του κυ-
νηγιού στις εν λόγω περιοχές είχε σκοπό την προστασία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του θη-
ραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας του νησιού18. 
 
Στόχος του Κυνηγετικού Συλλόγου Κυθήρων –ο οποίος αριθμεί περίπου 370 ενεργά μέλη– 
είναι ο περιορισμός της λαθροθηρίας και η θωράκιση του ενδημικού θηράματος. Σύμφωνα με 
τον Καμπόλη (2007) τη μεγαλύτερη πρόκληση αποτελούν οι ξένοι κυνηγοί που επισκέπτονται 
τα Κύθηρα κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και οι οποίοι κυνηγούν (και πυροβολούν) αδιάκρι-
τα και ανεξέλεγκτα. Για την ενημέρωση των κυνηγών τοποθετήθηκαν πινακίδες σήμανσης στα 
όρια του καταφυγίου άγριας ζωής καθώς και στις ζώνες εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων. 
Επίσης, ο Σύλλογος φροντίζει αρκετές καλλιέργειες βιοτόπων (βίκου, βρώμης, κριθαριού, κ.ά.) 
και επιβλέπει ένα εκτροφείο άγριων λαγών από το οποίο απελευθερώνονται –με την καθοδή-
γηση του Δασαρχείου Πειραιά και της Δ’ ΚΟΣΕ– περίπου 30 λαγοί (οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί 
με το άγριο περιβάλλον) ετησίως. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυνηγοί συμπερι-
λαμβάνονται η αύξηση των επιβλαβών ζώων –κυρίως κουνάβια και αγριόγατοι– τα οποία προ-
καλούν μεγάλες ζημιές στο ενδημικό θήραμα, η λεϊσμανίαση19 που έχει ως αποτέλεσμα το θά-
νατο πολλών κυνηγόσκυλων, καθώς και ο μεγάλος αριθμός αδέσποτων κατσικιών που έχουν 
κατακλύσει του περισσότερους κυνηγότοπους.  
 
 
4.1.5. Δασοκομία. 
 
Μεταπολεμικά, παράλληλα με τα διάφορα έργα υποδομών σημειώθηκαν και δενδροφυτεύσεις 
σε ορισμένα μέρη το νησιού. Τη δεκαετία του 1960, για παράδειγμα, η ομάδα του Κόξμα (αρ-
χιτέκτονες, μηχανικοί, φοιτητές και εθελοντές) είχε σταλεί στα Κύθηρα από το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο των Εκκλησιών, με σκοπό να μεταδώσει τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε το νησί 
να γνωρίσει ορθολογική ανάπτυξη. Ανάμεσα στα έργα τους (από τον Απρίλιο του 1960 μέχρι 

                                                            
18 Τα όρια των περιοχών περιγράφονται ως εξής «Αρχίζει από την διασταύρωση οδού Φριλιγκιάνικων-Διακοφτίου, 

συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου προς Παλαιόπολη μέχρι τη θέση Ασπρόγεια και μετά βόρεια προς τη θέση Πλατύ 
Κοντράδι στην τομή με τον επαρχιακό δρόμο Φριλιγκιάνικα-Διακόφτι και ακολουθεί αυτόν (κατά μήκος των ορίων 
του μόνιμου καταφυγίου Άγριας Ζωής) ως τη διασταύρωση με δρόμο Αγίας Μόνης. Στη συνέχεια και κατά μήκος 
της επαρχιακής οδού Φριλιγκιάνικων-Διακοφτίου μέχρι τη θέση Χάσκουσα, μετά νότια μέχρι το γεφύρι του Μάκρω-
να. Στη συνέχεια κατά μήκος της οριογραμμής μέχρι την κορυφή Χαλεπί δυτικά με το ρέμα Περάτη και συνέχεια 
νότια με όριο του Παλαιοκάστρου μέχρι την επαρχιακή οδό Παλαιόπολης-Φράτσια. Κατά μήκος της οδού Παλαιόπο-
λης-Φράτσια μέχρι το δυτικό όριο του Πρινολάγκαδου Φρατσίων. Το όριο στη συνέχεια ακολουθεί κατεύθυνση βό-
ρεια προς οικισμό Βιαράδικα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού προς οικισμό Μητάτα. Συνέχεια βόρεια με το όριο 
της οδού Μητάτα-Φριλιγκιάνικα μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Φριλιγκιάνικα-Διακόφτι προς Παλαιό-
πολη στη θέση Στενό όριο» (βλ.  http://kynigetikes.selides.org/images/apagoreyseis/fekb-1965-2011.pdf, ΦΕΚ 
1965, Τεύχος Δεύτερο, 2 Σεπτεμβρίου 2011).  

19 Η λεϊσμανίαση, γνωστή και ως Καλα-αζάρ, θεωρείται από το πιο συχνά λοιμώδη νοσήματα των σκύλων στην Ελλά-
δα. Η μολυσματική νόσος οφείλεται στο παράσιτο Leishmania infantum, το οποίο μεταδίδεται στο σκύλο (συνήθως 
ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών) μέσω των θηλυκών φλεβοτόμων (σκνίπες).  
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τον Σεπτέμβριο του 1971) περιλαμβανόταν η δενδροφύτευση, η δημιουργία υδρευτικών ε-
γκαταστάσεων και η κατασκευή κτηρίων, δρόμων και λιμανιών (Van Weerde, 2016· Γεωργι-
τσογιάννη, 2003). 
 
Το καθεστώς της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων αποτελεί μια ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση κοινοτικής διοίκησης που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την πρακτική της εφαρμογή 
του στα δύο νησιά. Ο θεσμός της Εγχωρίου Περιουσίας δημιουργήθηκε την περίοδο της Αγ-
γλοκρατίας ενώ τη δεκαετία του 1980 σημειώθηκε η νομοθετική του επαναφορά (Νόμος 
1416/84). Δια μέσω της Επιτροπής της Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, οι 
ντόπιοι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν άμεσα για θέματα που αφορούν στη 
διαχείριση και προστασία της τοπικής διακοινοτικής τους περιουσίας καθώς κάθε δασική και 
χορτολιβαδική μη ιδιωτική έκταση ανήκει σε αυτήν. Η διαδικασία αυτή δεν υπόκεινται στον 
άμεσο έλεγχο της κεντρικής κρατικής διοίκησης (Λεοντσίνη, 2003). 
 
Το Δάσος του Γερακαρίου αποτελεί πολύτιμο στοιχείο του οικοσυστήματος των Κυθήρων και 
ρυθμιστή του μικροκλίματος του νησιού. Το Δάσος –το οποίο ανήκει στη δικαιοδοσία της Επι-
τροπής Εγχωρίου Περιουσίας– εκτείνεται στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού και αποτελεί-
ται από πεύκα, ευκαλύπτους και ντόπια θαμνώδη βλάστηση που σε ορισμένες περιπτώσεις 
φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Σύμφωνα με τον Σαμούτη (2014) οι χωματόδρομοι που το διασχί-
ζουν είναι σε πολύ κακή κατάσταση, δύσβατοι και, σε σημεία, επικίνδυνοι. Επιπλέον, οι αντι-
πυρικές ζώνες που είχαν σχεδιαστεί, έχουν κλείσει λόγω νέας βλάστησης. Τα παραπάνω στοι-
χεία σε συνδυασμό με την υδατοδεξαμενή όμβριων υδάτων που χρήζει συντήρησης καθι-
στούν το δάσος ανοχύρωτο. Επίσης, συστήνεται ο εμπλουτισμός της χλωρίδας του με επιλεγ-
μένα μελισσοκομικά φυτά, πράγμα που μπορεί να ενισχύσει τους μελισσοκόμους της περιο-
χής. Από τη άλλη μεριά, τέτοιες παρεμβάσεις χρίζουν περισσότερης επιστημονικής μελέτης 
καθώς τα μελισσοκομικά φυτά, για παράδειγμα, ενδέχεται να αλλάξουν την ποιότητα μελιού 
του νησιού από την μία μεριά, ενώ από την άλλη μπορεί να επεκταθούν σε βάρος της τοπικής 
βλάστησης (π.χ. ψευδακακία) 
 
 
4.1.6. Χρήση και διαχείριση υδάτων. 
 
Στις νησιωτικές περιοχές, η έλλειψη τρεχούμενων νερών δεν ευνόησε τη διάδοση των νερό-
μυλων. Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ανήκουν σε αυτά τα λίγα νησιά, των οποίων το διαθέ-
σιμο επιφανειακό υδάτινο δυναμικό επέτρεψε τη λειτουργία των νερόμυλων. Ο εντοπισμός και 
η καταγραφή των νερόμυλων των Κυθήρων και Αντικυθήρων ήταν ιδιαίτερα δύσκολος καθώς 
ορισμένοι είναι γκρεμισμένοι, άλλοι αποτελούν πια φυσικό καταφύγιο άγριων ζώων και κάποιοι 
άλλοι είναι ενσωματωμένοι στα διάφορα κτίσματα των οικισμών. Οι νερόμυλοι των δύο νη-
σιών ανήκουν στον «ανατολικό» ή «ελληνικό» τύπο νερόμυλων που έχουν οριζόντια φτερωτή 
την οποία κινεί το εξερχόμενο με πίεση νερό από το σιφούνι (Μουζάκης, 2003). Τα κύρια χα-
ρακτηριστικά των νερόμυλων ήταν (Μουζάκης, 2003): -  
 

α) ο υδατόπυργος («βουτσί») που ήταν κατασκευασμένος από σπόνδυλους πωρόλιθου και 
έφτανε τα 5-6 μέτρα·  

 

β) η «κοφινίδα», ένας σιδερένιος ή ξύλινος κάθετος άξονας που βρισκόταν πάνω από τις μυ-
λόπετρες και μετέδιδε την κίνηση· 

 

γ) οι μυλόπετρες που ήταν κατασκευασμένες από ηφαιστειακό πορώδες πέτρωμα (πιθανότατα 
από τη Μήλο) και ενώνονταν μεταξύ τους με μεταλλική στεφάνη και γύψο· 

 

δ) το «ζουριό», έναν υπόγειο χώρο όπου στεγαζόταν η φτερωτή· και  
 

ε) το εργαστήρι, το χώρο αποθήκευσης των αλεσμάτων, το χώρο αναμονής των πελατών και 
–σε ορισμένες περιπτώσεις– την κατοικία του μυλωνά. 

 
Ο μοναδικός νερόμυλος των Αντικυθήρων, ο νερόμυλος του Ανδρόνικου (19ος αιώνας), βρί-
σκεται στο χωριό Ποταμός, κοντά στο λιμάνι. Σώζεται ο υδατόπυργος και η στέρνα (χωρητι-
κότητας 60-70 κυβ. μέτρων) την οποία τροφοδοτούσε το μυλαύλακο από την πηγή του Πο-
ταμού. Οι στέρνες, δημιουργήθηκαν από την ανάγκη μεγάλης και συνεχούς παροχής νερού 
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για τη λειτουργία του νερόμυλου. Έτσι, αυτές οι μικρές δεξαμενές κατασκευάζονταν κοντά 
στον υδατόπυργο, με διαστάσεις που ποίκιλλαν ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες, και 
καλύπτονταν εσωτερικά από ένα υδραυλικό κονίαμα για να μη χάνεται ούτε μία σταγόνα νε-
ρού (Μουζάκης, 2003). Στα Κύθηρα, νερόμυλοι εντοπίστηκαν στη Λαγκάδα των Οχελλών, στα 
Βιαράδικα, στην Αγία Πελαγία, στον Καραβά και, βέβαια, στην περιοχή του Μυλοποτάμου.  
 
Στην περιοχή του Μυλοποτάμου εντοπίζονται τα κατάλοιπα δεκαεπτά νερόμυλων, αν και μαρ-
τυρίες αναφέρουν την ύπαρξη είκοσι δύο. Οι νερόμυλοι αυτοί είχαν καθοριστική σημασία στη 
ζωή των ντόπιων στο παρελθόν, εξαιτίας της συμβολής τους στην παραγωγική αλυσίδα του 
ψωμιού. Σήμερα, τουλάχιστον τρεις νερόμυλοι –όπως ο νερόμυλος του Φίλιππα– βρίσκονται 
σε αρκετά καλή κατάσταση, διατηρώντας σημαντικά τμήματα του μηχανισμού τους. Το «μυ-
λαύλακο» αποτελούσε κομμάτι ενός διευρυμένου συστήματος ανοιχτών αγωγών νερού, το 
οποίο διοχέτευε νερό τόσο στο δίκτυο των μύλων όσο και στα –ιδιαιτέρως παραγωγικά– περι-
βόλια της περιοχής. Οι νερόμυλοι είχαν αυξημένα δικαιώματα στην παροχή νερού σε σχέση με 
τα περιβόλια, όπως κατοχυρώνεται και γραπτώς στα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Τα περιβόλια πο-
τίζονταν μία φορά την εβδομάδα, κι έτσι οι καυγάδες μεταξύ των μυλωνάδων και των περιβο-
λάρηδων ήταν αρκετά συνηθισμένο φαινόμενο. Εχθροί των μυλωνάδων και των περιβολάρη-
δων ήταν τα καβούρια που ζούσαν στα ρέματα και τρυπούσαν τα αυλάκια προκαλώντας προ-
βλήματα στεγανότητας. Λύση στο πρόβλημα έδινε η εφαρμογή πηλού στα αυλάκια, η οποία 
γίνονταν με τα πόδια σε ένα μυλαύλακο που συνέδεε τους νερόμυλους και έφτανε το ένα χι-
λιόμετρο σε μήκος (Μεγαλοοικονόμος, 2015). 
 
Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες για τους νερόμυλους των Κυθήρων ανάγονται στα χρόνια της 
Βενετοκρατίας (Δρακάκης, 1999). Τους νερόμυλους κατείχαν τότε οι ευγενείς (ή οι μεγαλο-
γαιοκτήμονες) κατά τα 2/3 ενώ το 1/3 κατείχε ο μυλωνάς. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, ο 
αριθμός των νερόμυλων αυξήθηκε ως επακόλουθο της αύξησης του πληθυσμού και των ανα-
γκών του για τρόφιμα. Εκείνη την εποχή, οι θαλάσσιες συγκοινωνίες ήταν προβληματικές, 
καθώς ένα ιστιοφόρο από την Κέρκυρα έφτανε στα Κύθηρα κάθε τρεις μήνες και έφερνε σι-
τάρι, το οποίο πήγαινε για άλεσμα στους νερόμυλους του νησιού. Οι νερόμυλοι χρησιμοποι-
ούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1950, όταν σταδιακά αντικαταστάθηκαν από τους πετρελαιοκί-
νητους ενώ η περιοχή της ρεματιάς του Μυλοποτάμου εγκαταλείφθηκε και εξαιτίας της αυξη-
μένης εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης (Κουμανούδης, 2010).  
 
Σε γενικές γραμμές, τα Κύθηρα έχουν αξιόλογο υδάτινο δυναμικό αλλά δεν υπάρχει πρόνοια 
για εξοικονόμηση. Σύμφωνα με τον Διακόπουλο (στο Van Weerde, 2016, σελ. 27-28) …ο Κα-
ραβάς έχει τον δικό του πολύτιμο φυσικό πλούτο, όπως το καλό και γόνιμο έδαφος, καθώς και 
τις πολλές πηγές τρεχούμενου νερού. Κι άλλα χωριά στα Κύθηρα έχουν τέτοιες πηγές, αλλά ο 
Καραβάς έχει συνολικά εφτά […] το Λουτρό στα Διακοπουλιάνικα με το σιδηρούχο νερό, η 
πηγή Μαγγάνου με νερό πλούσιο σε μαγγάνιο, το Κεραμάρι, ο Αμηρ-αλής, ο Κροκόδειλος, και 
οι πηγές της Πορτοκαλιάς και του Κρυονερίου…. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ένα από 
τα καίρια προβλήματα του Καραβά είναι η διαχείριση του νερού και τα δίκτυα άρδευσης και 
ύδρευσης που εξυπηρετούν και άλλους, κοντινούς οικισμούς.  
 
Στα Κύθηρα, οι ανάγκες νερού στη γεωργία τόσο στο παρελθόν όσο και τώρα είναι παρόμοιες. 
Ωστόσο, παλαιότερα γινόταν καλύτερη διαχείριση, κατασκευάζοντας μικροφράγματα σε όλες 
τις ρεματιές. Το παράδοξο είναι πως στις μέρες μας, αντί για την κατασκευή παρόμοιων 
φραγμάτων (σύμφωνα πάντα και με την παραδοσιακή γνώση), εξακολουθούν να προτιμώνται 
οι γεωτρήσεις. Στο παρελθόν, οι ντόπιοι για να καλύψουν τις ανάγκες των νοικοκυριών τους 
κουβαλούσαν νερό από τις πηγές με τα ζώα ενώ το νερό της βροχής από τις στέρνες χρησι-
μοποιούνταν για διάφορες ανάγκες του σπιτιού. Η πρακτική αυτή δεν ήταν συνήθης μόνο 
στην περίπτωση των νερόμυλων. Οι ταράτσες πολλών σπιτιών στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
λειτουργούσαν σαν μικρά υδραγωγεία για τη συλλογή των όμβριων υδάτων και τη διοχέτευσή 
τους σε ιδιόκτητες στέρνες που είχαν κατασκευαστεί στο υπόγειο ή στον κήπο των οικιών. 
Σήμερα η κατασκευή στέρνας προϋποθέτει αδειοδότηση και αρκετά έξοδα. Σύμφωνα με πολ-
λού μόνιμους κατοίκους, τα τελευταία χρόνια –ειδικότερα τους θερινούς μήνες– παρατηρείται 
μια αλόγιστη χρήση του νερού και ίσως η επιστροφή στις στέρνες και τα μικροφράγματα να 
αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος (Χάρτης 6).  
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Χάρτης 6: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Νερό, Περιβάλλον και Πολιτισμός. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
 
 
4.1.7. Ναυτιλία και αλιεία. 
 
Από την προϊστορική περίοδο, τα Κύθηρα αποτελούσαν τόπο περιστασιακού ελλιμενισμού 
πλοίων. Το αρχαίο λιμάνι των Κυθήρων, η Σκάνδεια, ήταν ένα από τα λίγα σημεία όπου τα 
διερχόμενα πλοία μπορούσαν να αράξουν με ασφάλεια. Άλλωστε, το κοντινό ακρωτήριο έχει 
παραμείνει γνωστό ως Καστρί. Ο ναυτικός ρόλος των Κυθήρων20 επιβεβαιώνεται και σε μετα-
γενέστερη περίοδο από τον Ηρόδοτο και το Θουκυδίδη (Φωτίου, 2003).  
 
Στους λεγόμενους «σκοτεινούς χρόνους» της πρωτοβυζαντινής περιόδου, η ανασφάλεια που 
επικρατούσε στον νότιο ελλαδικό χώρο είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ναυτικών σταθμών 
και καταφυγίων σε μικρά νησιά του Αρχιπελάγους. Από τα μέσα περίπου του 7ου αιώνα, τα 
Κύθηρα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας μεταξύ ανατολικής και δυτι-
κής λεκάνης της Μεσογείου. Ωστόσο, η ανάγκη μιας περισσότερο οχυρής θέσης συντέλεσε 
στη μεταφορά του λιμανιού από τη Σκάνδεια στον Αβλέμονα, το γνωστό μεσαιωνικό λιμάνι 

                                                            
20 Στη μυκηναϊκή περίοδο, η συνεργασία Κυθήριων-Ροδίων τεκμηριώνεται μέσω της κεραμικής αλλά και από τα πολλά 

κοινά τοπωνύμια. Η Λίνδος, για παράδειγμα, είναι μία από τις τρεις αρχαίες πόλεις της Ρόδου (Λίνδος, Κάμειρος και 
Ιαλυσός). Το ίδιο τοπωνύμιο συναντάται και στη δυτική πλευρά των Κυθήρων, κοντά στην ακτή των Μυρτιδίων, 
όπου υπάρχει νησίδα με το όνομα Λίνδος. Επίσης, στις κοινές ή παρόμοιες τοποθεσίες συμπεριλαμβάνονται τα 
Βρουλιά, Πρασονήσι, Κάτεργο, Βλυχάδα (Κύθηρα) και Βλυχά (Ρόδος), κ.ά. (Φωτίου, 2003). 
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του Αγίου Νικολάου που θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό κόμβο για τις μετακινή-
σεις του βυζαντινού εμπορικού και πολεμικού στόλου (Κύρου, 2003β).   
 
Την περίοδο της Βενετοκρατίας, ολοκληρώθηκαν πολλά αμυντικά έργα, γεγονός που υποδη-
λώνει τη στρατηγική σημασία που έδιναν οι Βενετοί στα Κύθηρα. Το 1718, μετά το τέλος των 
βενετο-τουρκικών πολέμων, σημειώνεται μια σταθερή κοινωνικο-οικονομική πρόοδος στα Κύ-
θηρα. Η μεσαία τάξη εκτός από τον πρωτογενή τομέα, στρέφει τώρα το βλέμμα της και στο 
εμπόριο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τα τοπικά προϊόντα των Κυθήρων να φτάνουν σε πολ-
λά λιμάνια της Μεσογείου. Το ναυτιλιακό εμπόριο των Κυθήρων γινόταν με ιδιόκτητα πλοιάρια 
που είχαν ναυπηγηθεί σε άλλα νησιά του Αιγαίου, όπου η ναυπηγική τέχνη ήταν εξελιγμένη. 
Σταδιακά, έμαθαν (στοιχειωδώς) και στα Κύθηρα την τέχνη της ναυπηγικής. Οι Κυθήριοι κα-
τασκεύαζαν μικρά πλοιάρια, τις «ταρτάνες», από ξυλεία πεύκης, κουκουναριάς και κυπαρίσ-
σου, τα οποία όμως δεν ήταν πολύ ανθεκτικά. Περίπου εκείνη την περίοδο καθιερώθηκε στα 
Κύθηρα η οργανωμένη αγορά προϊόντων πειρατείας, όπου Κρήτες, Μανιάτες και άλλοι πειρα-
τές εκποιούσαν τις λείες τους. Οι αγοραστές αυτών των προϊόντων ήταν συνήθως Υδραίοι, οι 
οποίοι τα μεταπουλούσαν στο Ναύπλιο (Βισβίζη-Δοντά, 2003).  
 
Ωστόσο, η ναυτιλία στα Κύθηρα αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο την περίοδο της Αγγλοκρα-
τίας21. Τότε, τα υπό Αγγλική σημαία κυθηραϊκά καράβια ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη, 
στα λιμάνια της Μαύρης θάλασσας, στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Στο Μυλοπόταμο υπήρχαν 
πλοίαρχοι με ιδιόκτητα ιστιοφόρα πλοία ενώ κυθηραϊκές τράτες –με ντόπια πληρώματα– ψά-
ρευαν μέχρι και στα νερά της Εύβοιας (Σκοτίδα, 2016). Παρόλα αυτά, η προστασία και συνο-
δεία των κυθηραϊκών πλοίων, η κήρυξη του λιμανιού της Κεφαλονιάς ως ελεύθερη ζώνη22 και 
γενικότερα η προώθηση του επτανησιακού εμπορίου από τους Άγγλους, έκρυβε πολιτικές 
σκοπιμότητες και συγκεκριμένα την οριστική κατοχή των Επτανήσων. Με άλλα λόγια, η ανά-
πτυξη της εμπορικής ναυτιλίας των Κυθήρων και των Αντικυθήρων ήταν στενά συνδεδεμένη 
με τις εκάστοτε διαμάχες των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής –που εγκαινιάζεται με την κα-
τάληψη των Ιονίων Νήσων το 1797 από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη– για την κυριαρχία της 
Ανατολικής Μεσογείου (Βισβίζη-Δοντά, 2003). 
 
Ενδεχομένως, η ναυτιλία των Κυθήρων να μη γνώρισε ανάπτυξη παρόμοια με εκείνη των υ-
πόλοιπων νησιών του Ιονίου. Εντούτοις, οι Κυθήριοι απέκτησαν ναυτική πείρα κυρίως λόγω 
της ναυτιλιακής κίνησης του νησιού αλλά και λόγω ανάγκης αφού πολλοί –κυρίως αγρότες και 
βιοτέχνες– έψαχναν τρόπο να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Επομένως, η κυ-
ρίαρχη εντύπωση πως τα Κύθηρα δεν ήταν ποτέ νησί με μεγάλη ναυτική παράδοση μάλλον 
δεν είναι απόλυτα σωστή. Σήμερα, οι περίπου τριάντα ντόπιοι αλιείς τροφοδοτούν τις ταβέρ-
νες του νησιού με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Το υποβρύχιο ψάρεμα απαγορεύεται στη 
θαλάσσια περιοχή από τις Δραγονάρες μέχρι το Καψάλι (Visit Kythera, 2016β).  
 
 
4.1.8. Αρωματικά και θεραπευτικά βότανα.  
 
Ένα ντοκιμαντέρ23 του βοτανολόγου James Wong ξεκινάει κάπως έτσι …καθώς ο Ερμής εξα-
σκούνταν στη δισκοβολία τραυμάτισε θανάσιμα τον θνητό φίλο του Κρόκο […] στενοχωρή-
θηκε αφάνταστα και αποφάσισε να χαρίσει την αθανασία στον Κρόκο, μεταμορφώνοντάς τον 
σε ένα πανέμορφο μωβ λουλούδι και το αίμα του σε τρία κόκκινα στίγματα στην καρδιά του 
λουλουδιού…. Στην Ελλάδα φύεται πληθώρα αρωματικών και φαρμακευτικών βοτάνων που 
ήταν ήδη γνωστά από την αρχαιότητα. Σήμερα, οι παραδόσεις γύρω από τα αρωματικά και 
θεραπευτικά φυτά –πολλά από τα οποία έχουν ιδιότητες πιο ευρείες από όσες είναι ήδη γνω-
στές– μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με την επιστημονική τεκμηρίωση. 
                                                            
21 Οι Άγγλοι άρχισαν αμέσως να σχεδιάζουν έργα για τη βελτίωση της ασφάλειας του νησιού από πειρατικές επιδρο-

μές. Συγχρόνως, ίδρυσαν αστυνομικό σώμα από ντόπιους κατοίκους και επέβαλαν τον αφοπλισμό των κατοίκων, οι 
οποίοι παραδοσιακά είχαν στα σπίτια τους όπλα και μαχαίρια παντός είδους. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν το λοιμο-
καθαρτήριο για τους ναυτικούς στο Καψάλι («Λαζαρέτο», 1817), το κτίριο της Αγοράς («Μερκάντο», 1854), ο Φά-
ρος στο Μουδάρι (1857), κ.α. (Κασιμάτης, 1978). 

22 Η κήρυξη του λιμανιού της Κεφαλονιάς ως «ελεύθερη ζώνη» είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί Έλληνες, Άγγλοι, Αυστρι-
ακοί και άλλοι υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να εγκαταλείψουν τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις τους και 
να ιδρύσουν νέες σε ευνομούμενες περιοχές υπό της προστασία της Μεγάλης Βρετανίας (Βισβίζη-Δοντά, 2003). 

23 Διαθέσιμο στο URL: https://www.youtube.com/watch?v=YiEzE3B_0sI. 
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Η μεγάλη ποικιλία βοτάνων (Πίνακας 2), τις ιδιότητες των οποίων γνώριζαν και εξακολουθούν 
να γνωρίζουν πολλοί Τσιριγώτες, είχε σαν αποτέλεσμα την ευρεία χρήση τους για την αντιμε-
τώπιση διάφορων παθήσεων και για την τόνωση του ανθρώπινου οργανισμού (Λεβέντης και 
Καλλιγέρου, 2011), αν και σύμφωνα με τους ντόπιους «για του θανάτου τις πληγές βοτάνια 
δε χωρούνε, ούτε γιατροί γιατρεύουνε, ούτε άγιοι βοηθούνε» (Χορταρέα, 2003). Τα τελευταία 
χρόνια η καλλιέργειά αρωματικών και θεραπευτικών βοτάνων βρίσκεται ψηλά στη λίστα με τις 
πιο κερδοφόρες εναλλακτικές επιχειρήσεις. Εντούτοις, δεν είναι δεδομένο πως η στροφή προς 
τις εναλλακτικές καλλιέργειες είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Το σίγουρο είναι πως 
ορισμένοι αποφάσισαν να ξεφύγουν από τα παραδοσιακά αναπτυξιακά μοντέλα και το ζητού-
μενο τώρα είναι να ευοδωθούν οι προσπάθειές τους. 
 

Πίνακας 2: Αρωματικά και θεραπευτικά βότανα των Κυθήρων 
Ονομασία – Κύθηρα (Ελλάδα) Επιστημονική ονομασία Σχόλια 

Μυθολογία / Αρχαιότητα 
--- 

(Άκανθα, Απερουνιά, Μουτρίνα) 
Άκανθος η ακανθώδης, 

Acanthus spinosus (acanthaceae) 
Κατά την παράδοση, ο γλύπτης Καλλίμαχος εμπνεύστηκε το κορινθια-
κού τύπου κιονόκρανο από αυτό το φυτό. Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Μανδραγόρας, Αρκάνθρωπος) 

Μανδραγόρας ο φθινοπωρινός, 
Mandragora autumnalis 

(solanaceae) 

Στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία διάφορων 
ασθενειών (Διοσκουρίδης). Η λαϊκή παράδοση του αποδίδει μαγικές 
ιδιότητες γιατί η ρίζα του μοιάζει με ανθρώπινη φιγούρα που θεωρείτο 
ότι κρατούσε μετεμψυχωμένο κάποιον άνθρωπο που έχει αυτοκτονή-
σει. Εποχή: Χειμώνας 

--- 
(Νάρθηκας, Κουφόξυλο) 

Φερούλα η κοινή, 
Ferula communis (umbelliferae) 

Κατά τη μυθολογία, ο Προμηθέας είχε κρύψει το ιερό πυρ σε ένα 
στέλεχος νάρθηκα. Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Σκαρόχορτο, Σκυλολάχανο, Πρω-

τοθέριγος, Παρθενούδι) 
Μερκουριαλίς η ετήσια, 

Mercurialis annua (euphorbiaceae) 

Στην αρχαιότητα έφτιαχναν καταπλάσματα για να προκαλέσουν τη 
σύλληψη αγοριού ή κοριτσιού (αρσενικά ή θήλεα άνθη αντίστοιχα). 
Δίοικο φυτό με κιτρινοπράσινα άνθη που στα αρσενικά φυτά είναι σε 
στάχεις ενώ στα θηλυκά μεμονωμένα. Εποχή: Χειμώνας 

Αγριομάνουσο 
(Νάρκισσος, Ζαμπάκι) 

Νάρκισσος ο φθινοπωρινός, 
Narcissus serotinus 
(amaryllidaceae) 

Στην αρχαιότητα πίστευαν πως η Γη άφησε να φυτρώσει το συγκεκρι-
μένο λουλούδι για να δελεάσει με τη μυρωδιά του την Περσεφόνη. 
Εποχή: Φθινόπωρο  

Αγριοτριανταφυλλιά Ροδή η αειθαλής, 
Rosa sempervirens (rosaceae) 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το φυτό δημιουργήθηκε από το 
αίμα του Άδωνη ή της Αφροδίτης. Εποχή: Άνοιξη 

Αρμυρίκι Ταμάριξ η μικρανθής, 
Tamarix parriflora (tamaricaceae) 

Στη μυθολογία αντιπροσώπευε τα νιάτα, την ομορφιά και ήταν αφιε-
ρωμένο στην Αφροδίτη. Εποχή: Φθινόπωρο 

Ασκέλα, Ασπέρδουκλάς 
(Κουτσούνα, Αγιοβασιλίτσα) 

Ουργινέα η παράλια, 
Urginea maritima (liliaceae) Θεωρείται σύμβολο καλοτυχίας. Εποχή: Φθινόπωρο 

Γλυνάγκαθο 
(Αγριόλυκος) 

Μπελλαρντία η τρίξαγος, 
Bellardia trixago (scrophulariaceae) 

Στα Κύθηρα το κρεμάγανε για το μάτι (βασκανία) στις θημωνιές. 
Εποχή: Άνοιξη 

Δάφνη, Βάγια Λάουρος η ευγενής, 
Laurus nobilis (lauraceae) Μυθολογία και γαστρονομία. Εποχή: Άνοιξη 

Βελανιδιά, Νιντρί Δρυς η μακρόλεπις, 
Quercus macrolepis (fagaceae) 

Στην ελληνική μυθολογία, οι δρυάδες ήταν νύμφες γνωστές για τη 
προέλευση τους από τα δάση δρυός. Φημολογείται πως στο παρελθόν 
υπήρχαν στο νησί μεγάλα δάση δρυός, που η συνεχής υλοτόμηση τα 
αποδεκάτισε. Πιθανόν, από εκεί να προέρχεται και το όνομα του χω-
ριού Δρυμώνας. Εποχή: Άνοιξη 

Κρινάκι της θάλασσας 
Παγκράτιο το παράλιο, 
Pancratium maritimum 

(amaryllidaceae) 

Το λουλούδι απεικονίζεται σε μινωικές τοιχογραφίες. Τα τελευταία 
χρόνια έχει περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός του και αν δεν προστα-
τευτεί, κινδυνεύει άμεσα. Εποχή: Καλοκαίρι 

Μπερκοκλάδι, Βερικοκλάδα 
(Αγράμπελη, Κλιματσίδα) 

Κληματίς η κηρώδης, 
Clematis cirrhosa (ranunculaceae) 

Ανήκει στα φυτά που φοριόντουσαν σαν στεφάνια στις διονυσιακές 
πομπές κατά την αρχαιότητα. Εποχή: Χειμώνας 

Μποράντζα 
(Βαρατσίνα, Αγγουρίτσα) 

Βοράγιον το φαρμακευτικόν, 
Borago officinalis (baraginaceae) 

Μελισσοτροφικό φυτό, τα φύλλα του οποίου τρώγονται. Οι αρχαίους 
το χρησιμοποιούσαν κατά της μελαγχολίας. Εποχή: Άνοιξη 

Μυρτιά Μυρτιά η κοινή, 
Myrtus communis (myrtaceae) 

Φυτό αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη, η οποία είχε χρησιμοποιήσει ένα 
κλαδί μυρτιάς για να καλύψει τη γυμνότητά της. Οι αρχαίοι φορούσαν 
στεφάνια μυρτιάς στις διάφορες θυσίες. Σήμερα, η μυρτιά είναι αφιε-
ρωμένη προς τιμήν της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Το φυτό χρησιμο-
ποιείται στην φαρμακευτική και την αρωματοποιία. Εποχή: Καλοκαίρι 

Ροδιά Πουνική η ροιά, 
Punica granatum (punicaceae) 

Άλλο ένα φυτό αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη. Στα Κύθηρα υπάρχει 
σαν καλλιεργούμενο από παλιά. Τα λουλούδια και η φλούδα του χρη-
σιμοποιούνται σε δυσεντερίες, κ.α. Εποχή: Άνοιξη 

Γεωργία / Κτηνοτροφία24 

--- 
(Βρωμορυζάκι) 

Σκροφουλαρία η ξενική, 
Scrophularia peregrine 

(scrophulariaceae) 
Σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Μαυροκούκι) 

Νιγγέλα η δαμασκηνή, 
Nigella damascene (ramunculaceae) Μελισσοτροφικό, φαρμακευτικό και τοξικό φυτό. Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Πολύγαλα) 

Πολύγαλα της Ελένης, 
Polygala helenae (polygalaceae) 

Σπάνιο ενδημικό των Κυθήρων, χαρακτηρισμένο σαν «κρίσιμα κινδυ-
νεύον». Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Προκοπιάνα) 

Προκοπιάνα η κρητική, 
Procopiana cretica (boraginaceae) Φυτό από τα σχετικά σπάνια στο νησί. Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Χαμανδριά, Δενδράκι) 

Τεύκριο το διεστώς, 
Teucrium divaricatum (labiatae) Μελισσοκομικό φυτό. Εποχή: Χειμώνας 

   

                                                            
24 Στην κατηγορία αυτή έχουν συμπεριληφθεί αναφορές σε σπάνια και απειλούμενα είδη. 
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Πίνακας 2: Αρωματικά και θεραπευτικά βότανα των Κυθήρων (συνέχεια) 
Ονομασία – Κύθηρα (Ελλάδα) Επιστημονική ονομασία Σχόλια 

Αγκάθι της θάλασσας 
(Μοσχάγκαθο, Παπαδίτσα) 

Ερύγγιο το παράλιο, 
Eryngium maritimum 

(umpelliferae) 

Χαρακτηριστικό φυτό με όμορφα, γαλαζοπράσινα φύλλα. Ο καθαρι-
σμός των παραλιών, τα τελευταία χρόνια, με μηχανήματα το θέτει σε 
κίνδυνο. Εποχή: Καλοκαίρι 

Αγριολούπινο 
Λούπινος, 

Lupinius albus ssp graecus 
(leguminosae) 

Κτηνοτροφικό φυτό. Εποχή: Άνοιξη 

Αμυγδαλιά Προύνος η γλυκεία, 
Prunus dulcis (rocaceae) 

Κάποτε η καλλιέργειά της ήταν συστηματική (σήμερα, έχει σχεδόν 
εγκαταλειφθεί). Ο Καραβάς ήταν ένα από τα μέρη που είχαν μεγάλη 
και ποιοτική παραγωγή. Εποχή: Χειμώνας 

Απιδέα, Αχλαδιά Πύρος ο κοινός, 
Pyrus communis (rosaceae) 

Ιδιαίτερα νόστιμα θεωρούνται τα αχλάδια της ποικιλίας που στα 
Κύθηρα ονομάζεται «καραβίτικη», εκτός από τον Καραβά που την 
ονομάζουν «βουτυράτη». Εποχή: Άνοιξη 

Αρκόβατος,  Βατός 
(Αρκουδόβατος) 

Σμίλαξ η τραχεία, 
Smilax aspera (liliaceae) 

Μελισσοκομικό φυτό. Χρησιμοποιούνταν, μαζί με άλλα αρωματικά 
φυτά, για το ξέπλυμα των κρασοβάρελων. Εποχή: Φθινόπωρο 

Ελιά Ελαία η ευρωπαϊκή, 
Olea europaea (oleaceae) 

Η συστηματική καλλιέργειά της άρχισε στα Κύθηρα επί Αγγλοκρατίας. 
Μέχρι και σήμερα είναι η σημαντικότερη οικονομικά καλλιέργεια, με 
εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που κατατάσσουν το λάδι 
Κυθήρων ανάμεσα στα καλύτερα της χώρας. Η «κορωνέικη» είναι η 
κυριότερη ποικιλία. Εποχή: Άνοιξη 

αστανιόλα 
(Άγρια τουλίπα) 

Τουλίπα του Γουλίμη, 
Tulipa goulimyi (lilliaceae) Σπάνιο ενδημικό της ελληνικής χλωρίδας. Εποχή: Άνοιξη 

Κέδρος Γιουνίπερος η φοινικική, 
Juniperus phoenicea (rosaceae) 

Δάση κέδρου υπήρχαν στην ευρύτερη περιοχή Μυλοπόταμου-
Λιμνιώνα, μεγάλο μέρος των οποίων έχει καεί. Εποχή: Άνοιξη 

Λεμονιά Κιτρέα η λεμονέα, 
Citrus limon (rutaceae) 

Η ντόπια ποικιλία είναι με σκληρά αγκάθια, δίφορη και χοντρόφλουδη, 
πολύ αρωματικούς καρπούς. Εποχή: Άνοιξη 

Γαστρονομία 

Μηδική Μηδική η δενδρώδεις, 
Medicago arborea (leguminosae) 

Υποτίθεται ότι ήρθε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των Μηδικών 
Πολέμων (5ος αι. π.Χ.). Κτηνοτροφικό φυτό. Εποχή: Χειμώνας 

Μοσχομπίζελο Βίκος ο εδώδιμος, 
Vicia sativa (labiatae) Κτηνοτροφικό φυτό. Εποχή: Άνοιξη 

Πετροκάλι 
(---) 

Centaurea redemta ssp cytherea 
(compositae) 

Ένα από τα 5 ενδημικά φυτά του νησιού. Προστατεύεται από την 
ελληνική νομοθεσία και περιλαμβάνεται (ως «σπάνιο») στον Κατάλογο 
Απειλούμενων Ειδών της IUCN (1993). Εποχή: Άνοιξη 

Πολυκόμπι, Κοντυλόχορτο 
(Αλογοουρά) 

Εφέδρα η καμπυλόπους, 
Equisetum arvense 

(equisetaceae) 

Το πολυκόμπι είναι συγγενές με τα δέντρα που υπήρχαν στη γη πριν 
από 270 εκατομμύρια χρόνια στη Λιθανθρακοφόρο περίοδο. Χρησιμο-
ποιείται στη βιολογική γεωργία για ενδυνάμωση και προστασία από 
έντομα και ασθένειες. Εποχή: Άνοιξη 

Ρείκι, Αλεκάτη 
Ερείκη η σπονδυλανθής, 

Erica manipuliflora / arborea 
(ericaceae) 

Μελισσοτροφικό φυτό. Το ρεικόμελο θεωρείται –από θρεπτικής άπο-
ψης– το καλύτερο μέλι. Εποχή: Φθινόπωρο  

Τριφύλλι Τριφύλλι το αστερωτό, 
Trifolium stellatum (leguminosae) 

Φυτό σημαντικό για την κτηνοτροφία, αλλά και βελτιωτικό (πλούσιο 
σε άζωτο) του εδάφους. Εποχή: Άνοιξη 

Αγκάβανος, Ασκόλυμπρος 
(Αγκάθι,  Σκόλιαντρος) 

Σκόλυμος ο ισπανικός, 
Scolymus hispanicus 

(compositae) 

Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο γλύπτης Ξενοκράτης χρησιμοποιούσε εκχύ-
λισμα της ρίζας για να φεύγει η κακοσμία του ιδρώτα. Όταν φυτρώνει 
τον Ιανουάριο, οι ρίζες και οι τρυφεροί βλαστοί του είναι βρώσιμοι. 
Εποχή: Καλοκαίρι 

Αγκελοπίες (οι βρώσιμες), 
Αγκινάρα 

Κινάρα, 
Cynara spp (asteraceae) 

Τοπικός μεζές, στα κάρβουνα (πριν ανθίσει) με λάδι και χοντρό αλάτι. 
Εποχή: Καλοκαίρι 

Άγρια αγκινάρα Κινάρα η καρδούγκουλος, 
Cynara cardunculus (compositae) 

Εκλεκτός μεζές, προτιμούνται ψητές, με μπόλικο λάδι και χοντρό 
αλάτι. Εποχή: Άνοιξη 

Άγρια βρούβα, Λαψάνες 
(Βρούβα, Σινάπι) 

Σίναπις η αρουραία, 
Sinapis arvensis (brassicaceae) 

Χρησιμοποιείται στη μαγειρική. Έχει πικάντικη γεύση όπως η μου-
στάρδα. Εποχή: Χειμώνας 

Αλιβάρβαρα 
(Αγκιναράκι,  Αγριοκαρύδα) 

Κενταύρια η ραπανίσκος, 
Centaurea raphanina (compositae) 

Το χόρτο του (πριν ανθίσει) είναι από αυτά που μαζεύονται μαζί με 
άλλα για βραστά. Εποχή: Άνοιξη 

Καλογέρι, Βολβός 
(Σκορδουλάκι) 

Μούσκαρι το εύκομο, 
Muscari comosum (liliaceae) 

Φαγώσιμος βολβός με διουρητικές ιδιότητες (Θεόφραστος). Αποτελεί 
και σήμερα εκλεκτό μεζέ. Εποχή: Άνοιξη 

Κάππαρη Κάππαρη η ακανθωτή, 
Capparis spinose (cappariaceae) Γαστρονομία (τουρσί και καρυκεύματα). Εποχή: Καλοκαίρι 

Κουκουναριά Πεύκη η πίτυς, 
Pinus pinea (pinaceae) Γαστρονομία. Εποχή: Άνοιξη 

Κουμαριά Άρβουτος η κοινή, 
Arbutus unedo (ericaceae) 

Οι καρποί του χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τσίπουρου. Θεω-
ρείται σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Εποχή: Χειμώνας 

Κρίταμο Κρίθμον το παράλιον, 
Crithmum maritimum (umbeliferae) Γαστρονομία (τουρσί και καρυκεύματα). Εποχή: Καλοκαίρι 

Λοσμαρί, Δεντρολίβανο 
(Δεντρολίβανο, Ροσμαρί) 

Ροσμαρινός ο φαρμακευτικός, 
Rosmarinus officinalis (lamiaceae) 

Χρησιμοποιείται στη μαγειρική και έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. 
Εποχή: Φθινόπωρο 

Μαντηλίδα, Μαργαρίτα 
(Αγριοχρυσάνθεμο) 

Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό, 
Chrysanthemum coronarium 

(compositae) 

Οι βλαστοί του, πριν ανθίσει, είναι βρώσιμοι, κυρίως στο νότιο μέρος 
του νησιού. Στο βόρειο μέρος ονομάζουν μαντηλίδα την άσπρη ποικι-
λία, την οποία και προτιμούν. Εποχή: Άνοιξη 

Μάραθος, Φινόκιο Φοινίκουλο το κοινό, 
Foeniculum vulgare (apiaceae) Γαστρονομία. Εποχή: Καλοκαίρι 

Μολόχα Μάλβα η άγρια, 
Malva sylvestris (malvaceae) 

Ο Πλίνιος την ονόμαζε «τροφή των φτωχών». Χρησιμοποιείται στη 
γαστρονομία και τη φαρμακευτική. Εποχή: Άνοιξη 

Μπουράτζα 
(Βαράτζα, Άγχουσα) 

Άγχουσα η γαλάζια, 
Anchusa azurea (boraginaceae) Υπήρξε μαρτυρία πως τρωγόταν τηγανιτή. Εποχή: Άνοιξη  

Παπαρούνα Παπαρούνα η ροιάς, 
Papaver rhoeas (papaveraceae) 

Σε ορισμένες περιοχές, ονόμαζαν «τούρκο» και «ρωμιό» την βαθυ-
κόκκινη και την πορτοκαλοκόκκινη παπαρούνα, αντίστοιχα. Στην 
αρχαιότητα, τα ξερά σέπαλα τα θεωρούσαν ελαφρό κατευναστικό. Τα 
φύλλα (χορτόπιτες) και οι σπόροι της χρησιμοποιούνται στην αρτοποι-
ία. Εποχή: Άνοιξη  

   



38 
 

Πίνακας 2: Αρωματικά και θεραπευτικά βότανα των Κυθήρων (συνέχεια) 
Ονομασία – Κύθηρα (Ελλάδα) Επιστημονική ονομασία Σχόλια 

Γαστρονομία 

Ραδίκι Κιχώριον το ίντυβον, 
Cichorium intybus (compositae) 

Τονωτικό, στομαχικό, καθαρτικό, με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 
Εποχή: Άνοιξη 

Σταχοκαλόγερο 
(Αγριόσκιλλα, Ορνιθόγαλα) 

Ορνιθόγαλο της Narbonne, 
Ornithogallum narbonense 
(lilliaceae, orn. pyramidale) 

Ο βολβός του χρησιμοποιείται στη μαγειρική και τα άνθη του στο 
πλέξιμο γαμήλιων στεφανιών. Εποχή: Άνοιξη 

Συκιά Συκή η καρική, 
Ficus carica (fagaceae) 

Οι αρχαίοι Αθηναίοι απαγόρευαν την εξαγωγή σύκων, αφού τα θεω-
ρούσαν πολύτιμο αγαθό. Εποχή: Φθινόπωρο 

Φραγκοσυκιά, Αραποσυκιά Οπούντια η ινδική σύκη, 
Opuntia ficus-indica (castaceae) 

Οι καρποί του είναι πολύ γευστικοί για αυτούς που ξέρουν να τα 
μαζεύουν και να τα καθαρίζουν. Εποχή: Άνοιξη 

Χαρουπιά, Ξυλοκερατιά Κερατόνια η κερατέα, 
Ceratonia siliqua (leguminosae) 

Στο συναξάρι του Όσιου Θεόδωρου αναφέρεται ότι οι μοναχοί Θεό-
δωρος και Αντώνιος, κατά την παραμονή τους στο νησί, τρεφόντου-
σαν με κεράτια. Η χαρουπιά και το χαρουπάλευρο είναι εξαιρετική 
ζωοτροφή αλλά έχουν, γενικότερα, μεγάλη διατροφική αξία. Εποχή: 
Καλοκαίρι 

Υγεία / Παθήσεις 
--- 

(Ανθυλλίδα, Σάρωμα) 
Ανθύλλις η τραυματική, 

Anthyllis vulneraria (laguminosae) 
Στη λαϊκή ιατρική χρησιμοποιείται σαν πομάδα σε ανοικτές πληγές. 
Εποχή: Άνοιξη 

--- 
(Γοργογιάννης, Άγριος βασιλικός) 

Σάλβια η βερπενοειδής, 
Slavia verbenaca (labiatae) 

Αφέψημα κατά του πυρετού και των νευραλγιών. Θεωρείται τονωτικό, 
διουρητικό και αντιδιαρροϊκό. Εξωτερικά χρησιμοποιείται σαν αντιση-
πτικό και επουλωτικό. Εποχή: Άνοιξη 

Αγιόκλημα Λονικέρα η ετρούσκη, 
Lonicera etrusca (caprifoliaceae) Τα φύλλα του συνιστούνται για γαργάρες. Εποχή: Άνοιξη 

Αγλατσίδα 
(Γιαλόπετρο) 

Γλαύκιον το ξανθόν, 
Glaucium flavum (papaveraceae) 

Ο χυμός του είναι δηλητηριώδης. Ο Θεόφραστος το θεωρούσε ισχυρό 
καθαρτικό. Εποχή: Καλοκαίρι 

Άγρια αγκινάρα Κινάρα η κερατοειδής, 
Cynara cornigera (compositae) 

Έχει θεραπευτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται για ηπατικά προβλή-
ματα αλλά και ως τονωτικό. Εποχή: Άνοιξη 

Άγρια ίριδα 
Ερμοδάκτυλος ο κονδυλόριζος, 
Hermodactylus tuberosus (irida-

ceae) 

Με τις ίριδες, με τις οποίες έχει συγγένεια αυτό το είδος, οι αρχαίοι 
έβγαζαν ένα αιθέριο έλαιο κατά της στοματικής δυσοσμίας ενώ με τη 
ρίζα του αρωμάτιζαν το κρασί. Εποχή: Χειμώνας 

Απήγανος Ρούτα η χαλέπια, 
Ruta chalepensis (rutaceae) 

Ο Αθηναίος αναφέρει ότι το χρησιμοποιούσαν σαν αντίδοτο για δηλη-
τήρια. Ήταν συνδεδεμένο με προλήψεις κατά τον Μεσαίωνα (αναφέ-
ρεται στο κατά Λουκά και κατά Ματθαίο ευαγγέλιο). Χρησιμοποιείται 
κατά της επιληψίας, καταπραΰνει τους πόνους των αρθριτικών καθα-
ρίζει πληγές και έλκη. Εποχή: Άνοιξη 

Βάλσαμο, Βοτάνι του Αϊ-Γιάννη 
(Σπαθόχορτο, Βαλσαμόχορτο) 

Υπερικόν το διάτρητον, 
Hypericum perforatum 

(guttiferae) 

Βαφικό φυτό, με κίτρινη (διαλυτή σε νερό) και κόκκινη (διαλυτή σε 
οινόπνευμα) χρωστική. Στα Κύθηρα παρασκευάζουν φάρμακο για την 
επούλωση εγκαυμάτων και πληγών αναμιγνύοντας ελαιόλαδο με άνθη 
υπερικού. Εποχή: Άνοιξη 

Ευκάλυπτος 
Ευκάλυπτος ο σφαιρικός, 

Eucalyptus globoulus 
(mirtaceae) 

Αντισηπτικό, αντιπυρετικό, αναλγητικό, ιδανικό φάρμακο για τις 
βρογχίτιδες. Το αιθέριο λάδι του επουλώνει πληγές ενώ εφαρμόζεται 
σε ελαφρά εγκαύματα. Εποχή: Άνοιξη 

Θυμάρι, Θρούμπι Θύμος ο κεφαλωτός, 
Thymus capitatus (labiatae) 

Το θρούμπι και το θυμάρι είναι δύο παρόμοια αλλά διαφορετικά φυτά. 
Το θυμάρι είναι σημαντικό αρωματικό και μελισσοκομικό φυτό. Το 
αιθέριο έλαιό του χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία και για την 
αντιμετώπιση ασθενειών των φυτών. Είναι τονωτικό, αντισηπτικό, 
κ.ά. Εποχή: Καλοκαίρι 

Καυκαλίθρα 
Τορδύλιο της απουλίας, 

Tordylium apulum 
(umbelliferae) 

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα αρωματικά βότανα της 
Ελλάδας. Παλαιότερα, στα Κύθηρα, το συνιστούσαν για τους νεφρο-
παθείς. Εποχή: Άνοιξη 

Κόμη της Αφροδίτης 
(Πολυτρίχι, Καλίτριχον) 

Αδίαντο η κόμη της Αφροδίτης, 
Adiantum capillus-veneris 

(leptosporangiatae) 

Υγρόφιλο, με 200 είδη ανά τον κόσμο, στην Ελλάδα συναντάται μόνο 
το συγκεκριμένο. Οι αρχαίοι το συνιστούσαν κατά του άσθματος. Στη 
λαϊκή ιατρική χρησιμοποιούνταν κατά της τριχόπτωσης ενώ θεωρείται 
πως είναι καταπραϋντικό. Εποχή: Άνοιξη 

Λαγουδοπαξίμαδο 
(Λαγουδόχορτο) 

Πράσιο το μέγα, 
Prasium majus (labiatae) Για κάποιους είναι ρόφημα κατά του σακχάρου. Εποχή: Άνοιξη 

Πεντάνευρο, Νεροκόνιζα 
(Κυπαρισσόχορτο) 

Πλάνταγο το λογχοειδές, Plantago 
lanceolata 

(plantaginaceae) 
Κάποιοι το μεταχειρίζονται ως αιμοστατικό. Εποχή: Άνοιξη 

Περδικάκι, Ανεμόχορτο Παριετάρια η φαρμακευτική, 
Parietaria officinalis (urticaceae) 

Περιέχει νιτρικό κάλιο και θείο. Στα Κύθηρα το βράζουν και το πίνουν 
για τον καθαρισμό των νεφρών. Εποχή: Φθινόπωρο 

Σαλέπι 

Ορχιδέα η ολιγανθής, 
Orchis pauciflora 

 

Ορχιδέα η τετράστικτος, 
Orchis quadripunctata 

 

Ορχιδέα η πεταλουδόμορφη, 
Orchis papilionaceae var. heroic 

(orchidaceae) 

Αφέψημα (ορχιδέα). Εποχή: Άνοιξη 

Υγεία / Παθήσεις 

Σαλέπι, Αντράκια 
(Σερνικοβότανο) 

Ορχιδέα η ιταλική, 
Orchis italic (orchidaceae) 

Αφέψημα (ορχιδέα), κάποια είδη που στο άνθος τους διακρίνεται 
μορφή άντρα (με εμφανές το γεννητικό του μόριο) ονομάζονται και 
αντράκια. Εποχή: Άνοιξη  

Στύφνος, Αγριοντοματιά 
(Στύφνο, Βρομόχορτο) 

Σολάνιον το μέλαν, 
Solanum nigrum (solanaceae) 

Χρησιμοποιείται στην ομοιοπαθητική. Ο Διοσκουρίδης το συνιστούσε 
ως αντιπυρετικό. Εποχή: Καλοκαίρι 

Φασκομηλιά 
(Φασκόμηλο, Αλιφασκιά) 

Σάλβια η μυροφόρος, 
Slavia pomifera (labiatae) 

Αρωματικό και μελισσοκομικό φυτό με πολλές φαρμακευτικές ιδιότη-
τες. Εποχή: Άνοιξη 

Φαρμακοβότανο 
(Θερμόχορτο, Κενταύριο) 

Κενταύριο το ερυθρό, 
Centaurium erythraea 

(gentianaceae) 

Φυτό με ευεργετικές ιδιότητες στο πεπτικό και κυκλοφορικό σύστημα, 
αντιπυρετικό ενώ στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστα-
το της κινίνης. Εποχή: Καλοκαίρι 
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Υγεία / Παθήσεις 

Χαμολιά 
(Στουρέκι, Αλληλούια) 

Άλυπον το σφαιράνθεμον, 
Globularia alypum 
(globulariaceae) 

Παλιότερα το χρησιμοποιούσαν σαν κατευναστικό των πόνων και 
ιδιαίτερα του δοντιού (έφτιαχναν ένα μικρό χάπι από κοπανισμένα 
φύλλα και το τοποθετούσαν στο χαλασμένο δόντι). Εποχή: Χειμώνας 

Χαμομήλι 
Χαμομίλλα η περιτμημένη, 

Chamomilla recutita 
(compositae) 

O Ιπποκράτης το θεωρούσε εμμηναγωγό και φάρμακο κατά της 
υστερίας. Η χριστιανική παράδοση έχει αφιερώσει το χαμομήλι στον 
Άγιο Γεώργιο, προφανώς γιατί ανθίζει κοντά στη γιορτή του. Το χαμο-
μήλι είναι ηρεμιστικό, επουλωτικό, αντιαλλεργικό, διεγερτικό, χωνευ-
τικό, κ.ά. Εποχή: Άνοιξη  

Οικιακές και άλλες χρήσεις 
--- 

(Αγριοκαλογεράκι) 
Blackstonia perfoliata 

(centianaceae) Βαφικό φυτό (κίτρινη χρωστική). Εποχή: Άνοιξη  

---- 
(Βοϊδόγλωσσα) 

Άγχουσα η κυματιστή, 
Anchusa undulata (boraginaceae) Βαφικό φυτό. Εποχή: Άνοιξη  

---- 
(Βοϊδόγλωσσα) 

Άγχουσα η ποικιλόμορφη, 
Anchusa variegate (boraginaceae) 

Μελισσοκομικό και βαφικό φυτό (η ρίζα του περιέχει κόκκινη χρωστι-
κή). Εποχή: Άνοιξη  

--- 
(Λουλακιά) 

Ίσατις η βαφική, 
Isatis tinctoria (cruciferae) 

Από τα φύλλα του, μετά από ζύμωση, έβγαινε γαλάζια χρωστική που 
για χρόνια κάλυπτε τις ανάγκες της βαφικής τέχνης σε κυανό. Ο 
Ηρόδοτος αναφέρει ότι το χρώμα αυτό ήταν πολύ ανθεκτικό στο 
χρόνο και τις πολλαπλές πλύσεις. Εποχή: Άνοιξη   

Αγιολεβάντα 
(Αγριολεβάντα, Μυροφόρα) 

Λαβαντούλα η στοιχάς, 
Lavandula stoechas (labiatae) 

Αρωματικό φυτό που χρησιμοποιείται ως αφέψημα αλλά και ως αιθέ-
ριο έλαιο στην αρωματοποιία, σαπωνοποιία και φαρμακοποιία. Τα 
άνθη του διώχνουν το σκόρο. Επίσης, η λεβάντα καταπραΰνει τους 
πόνους του στομάχου, ηρεμεί το νευρικό σύστημα ενώ θεωρείται πως 
ενεργεί κατά του βήχα, του άσθματος, της γρίπης και της λαρυγγίτι-
δας. Εποχή: Άνοιξη  

Αγκάθι, Αφανο, Αχινοπόδι Γένιστα η ακανθοκλαδος, 
Genista acanthoclada (leguminosae) Χρησιμοποιούνταν παλιά σαν προσάνναμα. Εποχή: Άνοιξη  

Αγριολίναρο Λίνον το διετές, 
Linum bienne (lilliaceae) 

Ένα από τα 25 είδη αυτοφυούς λιναριού της ελληνικής χλωρίδας. 
Παλαιότερα, καλλιεργούνταν στο νησί και με τις ίνες του έφτιαχναν 
υφάσματα. Εποχή: Άνοιξη  

Ακονιζέα, Ψίλλιθρο 
(Ακονιζιά, Ψυλόχορτο) 

Διτριχία η ιξώδης, 
Dittrichia viscosa (compositae) 

Μελισσοκομικό φυτό, παλαιότερα το έβαζαν στα κοτέτσια για να 
διώχνει τους ψύλλους. Εποχή: Φθινόπωρο 

Ασπέρδουκλας, Ασκέλα 
(Ασφόδελος, Περιδρομόχορτο) 

Ασφόδελος ο θερινός, 
Asphodelus aestivus / fistulosus 

(liliaceae) 

Παλιότερα, μελετώντας το σχήμα του και τη συμμετρία του άνθους 
προέβλεπαν αν η χρονιά θα ήταν καλή ή κακή για το κρασί. Εποχή: 
Άνοιξη  

Αστοιβή, Αφάνα 
Σαρκοποτήριον το ακανθώδες, 

Sarcopoterium spinosum 
(rosaceae) 

Χρησιμοποιούνταν παλιά σαν προσάνναμα. Εποχή: Καλοκαίρι 

Βαφόριζα 
(Αλκάνα) 

Αλκάνα η βαπτική, 
Alkane tinctoria (baraginaceae) 

Περιέχει κόκκινη χρωστική που είναι διαλυτή σε αλκοόλη και έλαια. 
Εποχή: Άνοιξη  

Γαλατσίδα 
Ευφόρβια η ηλιοσκόπια, 
Euphorbia helioscopia 

(euphorbiaceae) 
Παλιότερα στα διβάρια (παγίδες για ψάρια) έριχναν τα φύλλα του για 
να ζαλίζουν τα ψάρια. Εποχή: Άνοιξη   

Καλαμίδι, Ψαθί 
(Ψάθα, Ρένες) 

Φοινίκουλο το κοινό, 
Typha latifolia (tiphaceae) Καλαθοπλεκτική. Εποχή: Καλοκαίρι 

Λυγία, Λυγαριά Βίτεξ ο αγνός, 
Vitex agnus-castus (verbenaceae) 

Οι μικροί καρποί του χρησιμοποιούνταν ως καρύκευμα αντί του πιπε-
ριού. Καλαθοπλεκτική. Εποχή: Καλοκαίρι 

Μελισσαντρούνα 
(Μελλίσαντρο, Γλώσσα) 

Βερμπάσκο το κολπώδες, 
Verbascum sinuatum 
(scrophulariaceae) 

Περιέχει φυτική κόλα και πτητικό έλαιο και θεωρείται φαρμακευτικό. 
Εποχή: Άνοιξη  

Μπαμπακούλι 
(Αλουμινάκι, Λυχναράκι) 

Μπαλλότα η κρατηροειδής, 
Ballota acetabulosa 

(labiatae) 

Το χρησιμοποιούσαν για το άναμμα του καντηλιού στα σπίτια και τις 
εκκλησίες. Η φλόγα κρατούσε αναμμένη πολλή ώρα και δε δημιουρ-
γούσε κάπνα. Εποχή: Άνοιξη  

Σεμπρεβίβα 
(Αμάραντο) 

Ελίχρυσο η στοίχας (το ιταλικό), 
Helichrysum stoechas (helichrysum 

italicum) 
(compositae) 

Το λουλούδι (ξηρόφυτο) που «πάντα ζει» είναι πλέον γνωστό στους 
ντόπιους και τους επισκέπτες του νησιού, καθώς τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί ένα από τα πιο εμπορεύσιμα τουριστικά είδη. Το έλαιό της 
σεμπρεβίβας χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία ενώ έχει αντιβακτη-
ριδιακές ιδιότητες (φυσικό σκωροαπωθητικό). Εποχή: Καλοκαίρι 

Σχίνος, Σχιναρέα Πιστάκια η λεντίσκος, 
Pistacia lentiscus (anacardiaceae) Παλιά χρησιμοποιούνταν σαν καυσόξυλο. Εποχή: Χειμώνας 

Φιόρ ντ’ αμόρε, Μπιρμπιλονιά 
(Ψευδοπασχαλιά, Μελιά) 

Μελία η αζεδαράχειος, 
Melia azedarach (meliaceae) 

Χρησιμοποιείται κυρίως ως καλλωπιστικό. Όλα τα μέρη του δέντρου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς όπως δια-
τροφή, ξυλεία, φάρμακα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, κλπ. Οι 
σπόροι του όμως είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενός φυτικού εντομοκτόνου, επειδή έχουν μεγάλη συγκέντρωση στην 
αζαδιραχτίνη. Εποχή: Άνοιξη  

Φλώμος 
(Γαλατσίδα, Καρνέζα) 

Ευφόρβια η δενδροειδής, 
Euphorbia dendroides 

(euphorbiaceae) 

Το γάλα του είναι δηλητηριώδες. Κάποιοι τα χρησιμοποιούν κατά της 
τριχόπτωσης. Παλιότερα, έριχναν τα φύλλα του στα διβάρια (παγίδες) 
για να ζαλίζουν τα ψάρια. Εποχή: Άνοιξη   

Ώχρα, Βορβός 
(Βρωμούσα, Ρεζεντά) 

Ρεζέδα η κίτρινη, 
Reseda lutea (resedaceae) 

Ο Διόσκουρος αναφέρει ότι τα φύλλα του φυτού περιέχουν δυνατές 
χρωστικές ουσίες (κίτρινο έως λαδί). Εποχή: Άνοιξη   
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 Εικόνα 9: Η ρεματιά του Μυλοποτάμου, με τους εγκαταλελειμμένους πια νερόμυλους. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 
 

 
 Εικόνα 10: Η παραδοσιακή στάνη, το «μητάτο», στα Μητάτα Κυθήρων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016  



41 
 

4.2. Παραδοσιακές πρακτικές του δευτερογενούς τομέα. 
 
Στα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας, ο πυρήνας της αγροτικής παραγωγής των Κυθήρων 
βρισκόταν στις κοιλάδες του Λιβαδίου, του Μανιτοχωρίου, του Ποταμού και της Παλαιόπολης, 
που σήμερα θεωρούνται πια κατάλληλες μόνο ως βοσκοτόπια. Ο Σκάσσης (2014) σημειώνει 
τους φόρους της τρίτης επί των εισοδημάτων, της δεκάτης επί των προσόδων των καλλιερ-
γειών, επί της λιανικής κατανάλωσης του κρασιού, επί των αιγοπροβάτων και των κυψελών, 
τα εδαφονόμια για τους νερόμυλους, τα τελωνειακά και δικαστικά τέλη, κ.ά. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι –εξαιτίας της απληστίας αλλά και της κακοδιοίκησης των ευγενών– οι κάτοικοι του 
νησιού αναγκαζόταν να ζητούν καταφύγιο κυρίως σε τουρκοκρατούμενες περιοχές (Μικρά 
Ασία, Αίγυπτο, κ.ά.) και λιγότερο στις παραδουνάβιες χώρες (Ρουμανία) και τη Ρωσία (Σουλο-
γιάννης, 2003). Ωστόσο, παρά την ύπαρξη αυτής της φορολογικής πολιτικής, εκείνη την περί-
οδο άρχισαν να αναπτύσσονται δειλά το εμπόριο και οικοτεχνία (Κασιμάτης, 1978).  
 
Έτσι, αρχίζει η επεξεργασία του βαμβακιού, το λιναριού και του μαλλιού ενώ δημιουργούνται 
τα πρώτα σιδηρουργεία, ξυλουργεία και, φυσικά, οι νερόμυλοι. Όμως, οι Κυθήριοι εξακολου-
θούν να υποφέρουν από φτώχεια, κυρίως λόγω του μικρού γεωργικού κλήρου. Μόνο η αμπε-
λουργία και η κτηνοτροφία γνώριζαν μια υποτυπώδη ανάπτυξη αλλά χωρίς να γίνεται εξαγωγή 
των προϊόντων τους. Μαγαζιά δεν υπήρχαν, παρά μόνο λίγα στην Χώρα και ακόμη λιγότερα 
στον Ποταμό, όπου οι έμποροι πουλούσαν διάφορα είδη βιοτεχνίας. Το χρήμα ήταν λίγο, αλλά 
οι περισσότερες συναλλαγές γινόταν με ανταλλαγή προϊόντων ή εργασίας. Τα νομίσματα που 
χρησιμοποιούσαν ήταν το γρόσι, το φαρδίνι, το όβολο, η πένα, το τριανταράκι, το μισό σελίνι, 
το κράον, το ανκράον, η κορώνα και, τέλος, η χρυσή λίρα (Κασιμάτης, 1978· Σκοτίδα, 2016). 
 
Σε διάφορες εποχές κάθε κοινωνία διαμορφώνει τα επαγγέλματα σύμφωνα με τις ανάγκες της. 
Με το πέρασμα του χρόνου, τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες και την τεχνολογική εξέλιξη 
πολλά επαγγέλματα χάθηκαν ή ασκούνται πλέον από ελάχιστους. Οι ιστορίες κάποιων ηλικιω-
μένων και ορισμένες φωτογραφίες είναι ότι έχει απομείνει για να θυμίζουν τις παλιές εκείνες 
εποχές. Η μετανάστευση ήταν πάντα για τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα μια «ανοιχτή πληγή».  
Η μετανάστευση των Κυθήριων στη Σμύρνη ανάγεται πολύ πριν από το 1776. Η πρώτη ομα-
δική μετανάστευση στη Σμύρνη έγινε κατά το έτος 1850, όταν παρουσιάσθηκε η ασθένεια 
των αμπέλων στα Κύθηρα που κατέστρεψε τις λεμονοπορτοκαλιές και τα σιτηρά. Ο πληθυ-
σμός των Κυθήριων στην Σμύρνη έφτανε τους 25.000 κατοίκους, οι οποίοι δημιούργησαν κυ-
θηραϊκές παροικίες στο Κουλκουτζά, Βουρνόβαν, Βαϊρακλί, Βουτζά, Κορδελιό, κ.ά. Επίσης, 
Κυθήριοι ναυτικοί κινούνται με τα πλοία τους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και κυρίως στα παρά-
λια της Μικράς Ασίας. Η μετανάστευση στην Σμύρνη μέχρι το 1897 –έτος του «ατυχούς» ελ-
ληνο-τουρκικού πολέμου– είχε αραιώσει, για να εξαφανιστεί τελείως με την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή το 1922 (Κασιμάτη, 2011· Κασιμάτη, 2014). 
 
 
4.2.1. Παραδοσιακή αρχιτεκτονική και υποδομές. 
 
Ο Τσαραβόπουλος (στο Van Weerde, 2016, σελ. 93-94) σημειώνει πως …πέρασαν και οι Άρα-
βες από τα Κύθηρα, όταν κατέκτησαν την Κρήτη τον 9ο αιώνα μ.Χ. Κατά μήκος της ακτής, 
κοντά στο Διακόφτι, τα κτίρια που βρίσκονται εκεί φανερώνουν την παρουσία Αράβων. Δύο 
αιώνες αργότερα, οι Βυζαντινοί έδιωξαν τους Άραβες από την Κρήτη, οπότε και ο πολιτισμός 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, επανήλθε στα Κύθηρα. Σε όλο το νησί υπάρχουν έντεκα εκ-
κλησίες κτισμένες με το χαρακτηριστικό ύφος της κυθηραϊκής βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Η 
ιδιαιτερότητα αυτών των εκκλησιών με τον μικρό τρούλο, είναι το τετράγωνο σχέδιο. Ο ναός 
του Αγίου Νίκωνα, κοντά στα Ζαγλανικιάνικα, στα νότια του Ποταμού, είναι η μικρότερη εκ-
κλησία με τρούλο στην Ελλάδα. Το Βυζάντιο στα Κύθηρα, διαδέχεται η Βενετία […] Πολλά 
βενετικά κτίρια σώζονται ακόμα, όπως τα κάστρα της Χώρας, τα Κάτω Χώρας Μυλοπόταμου 
και του Αβλέμονα. Επίσης, βρέθηκαν πολλά νομίσματα με ιταλικές επιγραφές. Μπορείς ακόμα 
να παρατηρήσεις τη βενετική επίδραση στην αρχιτεκτονική διάφορων σπιτιών. Στο νότιο τμή-
μα των Κυθήρων, τα σπίτια έχουν κατά κύριο λόγο επίπεδη οροφή και οι τοίχοι είναι εκλεπτυ-
σμένοι, τυπικά χαρακτηριστικά στη βενετική αρχιτεκτονική. Στα βόρεια, ωστόσο, θα παρατη-
ρήσεις σπίτια με κεραμίδια, σύμφωνα με το λακωνικό ύφος…. Οι δύο κύριες αιτίες της δημι-
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ουργίας και ανάπτυξης του οικιστικού συστήματος των δύο νησιών είναι (Λαμπρινού, 2003· 
Σιόλας, 2003): - 
 

α) το φεουδαρχικό σύστημα που είχαν εγκαθιδρύσει οι Βενετοί στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
από το οποίο προήλθε ο μεγάλος αριθμός μικρών οικισμών καθώς και το οχυρωματικό σύ-
στημα των Βενετών που συντέλεσε στην ανάπτυξη πιο μεγάλων οικισμών όπως ο Μυλοπό-
ταμος, η Χώρα, o Αβλέμονας, κτλ.· και 

 

β) η ερήμωση των νησιών για μια μεγάλη χρονική περίοδο και ο εποικισμός τους από νέους 
κατοίκους, οι οποίοι φυσικά έγιναν κύριοι των μέχρι τότε εγκαταλελειμμένων γαιών. 

 
Η αρχιτεκτονική των Κυθήρων και των Αντικυθήρων είναι επηρεασμένη από τις τεχνοτροπίες 
των Βενετών, των Άγγλων, των Κρητών και των Μανιατών, κάτι που είναι ευδιάκριτο σε αρ-
κετούς από τους οικισμούς τους. Στην παραλιακή περιοχή Όχελλες βγαίνουν οι σχιστολιθικές 
πλάκες «χελόπλακες» που αποτελούν βασικό στοιχείο της κυθηραϊκής αρχιτεκτονικής. Ένα 
ακόμα χαρακτηριστικό της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής είναι η χρήση ντόπιου πηλού –αντί 
ασβέστη– στους εξωτερικούς χώρους των κατοικιών. Ο λόγος εδώ δεν είναι μόνο οικονομικός 
αλλά και λειτουργικός καθώς με τον ασβέστη οι οικισμοί θα διακρίνονταν από μακριά και το 
νησί θα αποτελούσε συχνότερα στόχο πειρατικών επιδρομών (Χατζηδημητρίου, 2008). Οι συ-
χνές αυτές επιδρομές ευθύνονται για τη δημιουργία απλών κατασκευών με φρουριακή αρχιτε-
κτονική για προστασία. Χαρακτηριστικά δείγματα της εποχής της Βενετοκρατίας είναι ο λεγό-
μενος «Πύργος των Βενιέρων» στο Μανιτοχώρι, με μοναδική είσοδο στο ισόγειο του κτιρίου 
αλλά και με μια ζεματίστρα σε μία πλευρά της οικίας από την οποία έριχναν καυτό νερό ή λάδι 
στους επιτιθέμενους. Μια παρόμοια ζεματίστρα υπήρχε και σε ένα κτίριο στους Πιτσινάδες. Σε 
γενικές γραμμές, οι οικισμοί εκείνης της εποχής διακρίνονται για τη λιτότητα, την έμφαση 
στην προστασία και την οικονομία χώρου, και λιγότερο για την άνεση και τη μεγαλοπρέπειά 
τους. Τα παραπάνω παρατηρούνται στις κατοικίες πλούσιων και φτωχών, αν και οι δεύτερες 
ήταν σίγουρα πιο ταπεινές (Σκοτίδα, 2016).   
 
Στην περίοδο της Αγγλοκρατίας αποκαθίστανται οι συνθήκες ασφαλείας, ο πληθυσμός αρχίζει 
να αυξάνει και κατασκευάζονται πολλά δημόσια έργα, όπως δρόμοι, λιμάνια, σχολεία, κ.ά. Οι 
Άγγλοι εφαρμόζουν ένα σύστημα που βασίζεται στην υποχρεωτική εργασία, τη λεγόμενη αγ-
γαρεία25. Σημαντικά έργα εκείνης της εποχής είναι το κτίριο της αγοράς στην Χώρα («Μερκά-
το»), το λοιμοκαθαρτήριο («Λαζαρέτο»), οι φάροι στο Καψάλι, στο Μουδάρι (1857) και των 
Αντικυθήρων26 καθώς και το Υδραγωγείο («Ντεπόζιτο», 1827) στο Καψάλι που για πολλά 
χρόνια χρησιμοποιήθηκε για την ύδρευση του λιμανιού και του οικισμού. Επιπλέον, οι Άγγλοι 
κατασκευάζουν σημαντικούς δρόμους σε πολλά σημεία των οποίων κτίζουν μικρά κτίρια που 
χωρούν 2-3 άτομα και χρησιμεύουν για την ανάπαυση των περαστικών. Τα σημεία αυτά βρί-
σκονται κοντά σε μέρη με νερό ενώ τριγύρω φυτεύονται δέντρα. Η διάνοιξη μεγάλων δρόμων 
οδήγησε στην ανάγκη για την κατασκευή γεφυριών, όπως αυτό στο Κατούνι, το οποίο αποτε-
λούσε μέρος του οδικού άξονα Χώρας (πρωτεύουσα)-Αβλέμονας (λιμάνι). Άλλα παρόμοια γε-
φύρια –που διατηρούνται μέχρι σήμερα– βρίσκονται στον Ποταμό, στο Καψάλι, στις Καλοκαι-
ρινές και στη θέση Πορταλαμίου στο λαγκάδι του Μάκρωνα (Πρωτοψάλτης, 2015). Το οδικό 
αυτό δίκτυο συμβολίζει την τεράστια προσπάθεια των κατοίκων να ορίσουν την πρακτική ζωή 
τους και τις κοινωνικές τους σχέσεις (Φιλιππίδης και Λάββας, 1984· Ρήγας, 2003).  
 
Λίγα χρόνια μετά την Αγγλοκρατία στα κυθηραϊκά σχολεία φοιτούν γύρω στα 1.300 παιδιά, 
αγόρια και κορίτσια, σε μια εποχή που στην υπόλοιπη Ελλάδα, το σχολείο θεωρούνταν είτε 
περιττό ή προνόμιο των αρχόντων. Ίσως, αυτό να οφείλεται στο τέχνασμα των Άγγλων να 
απαλλάσσουν από την αγγαρεία εκείνους τους γονείς (ή τα μεταφορικά ζώα των χωρικών), οι 

                                                            
25 Κάθε πολίτης από 10 έως 60 ετών, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, όφειλε να προσφέρει εργασία στα δημόσια 

έργα τουλάχιστον δύο φορές κάθε μήνα. Το ίδιο γινόταν και με τα μεταφορικά μέσα, δηλαδή τα ζώα. Αν κάποιος 
απουσίαζε, επιβαρυνόταν με μία επιπλέον ημέρα εργασίας ενώ όσοι είχαν την οικονομική ευχέρεια μπορούσαν να 
εξαγοράσουν την υποχρέωση τους βάζοντας κάποιον άλλον στη θέση τους (Σκοτίδα, 2016). 

26 Ο Νικόλαος Φιλοσοφώφ (1867-1946) υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες του Ρωσικού Ναυτικού. Μετά την επανά-
σταση των μπολσεβίκων, ο Φιλοσοφώφ φτάνει στην Ελλάδα μέσω Οδησσού και Κωνσταντινούπολης. Το 1926 ερ-
γάζεται ως φαροφύλακας στο φάρο Απολυτάρες των Αντικυθήρων και το 1927 παντρεύεται με την Σαμπία (Πιπίνα) 
Χαρχαλάκη. Παραμένει στα Αντικύθηρα μέχρι την αποστρατεία του το 1933. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, τα 
πέρασε στα Αντικύθηρα σε ένα σπίτι που του παραχωρήθηκε από το ελληνικό κράτος (Υπηρεσία Φάρων, 2016). 
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οποίοι έστελναν τα παιδιά τους στο σχολείο (Κασιμάτης, 1978). Την περίοδο 1900-1903, Υ-
πουργός Παιδείας ήταν ο Κυθήριος Σπυρίδων Στάης, ο οποίος μερίμνησε για την ανέγερση –εκ 
του κληροδοτήματος Συγγρού– των δημοτικών σχολείων του Μυλοποτάμου (διτάξιο, 1902), 
Λιβαδίου, Φρατσίων και Μητάτων (μονοτάξια, 1903), των παρθεναγωγείων Κοντολιάνικων και 
Αλοϊζιάνικων (1903), Μυρτιδίων (1907) και Χώρας (1908). Σήμερα, σώζονται τα σχολικά κτί-
ρια στη Χώρα, στο Λιβάδι, στα Φράτσια, στο Μυλοπόταμο, στον Ποταμό, κ.ά. Επίσης, την ίδια 
περίπου περίοδο κατασκευάστηκαν οι αμαξιτοί δρόμοι Χώρας-Καψαλίου (1894), Καρβουνά-
δων-Μυλοποτάμου (1901), Ποταμού-Καραβά (1902), Ποταμού-Αγίας Πελαγίας και Δοκάνων-
Φρατσίων (1906). Οι δρόμοι Καραβά-Αγίας Πελαγίας (1923), Λιβαδίου-Αγίου Ηλία (1926), Α-
ρωνιάδικων-Διακοφτίου (1927), Μυλοποτάμου-Δοκάνων (1932), Λιβαδίου-Καλάμου (1931), 
κ.ά. κατασκευάστηκαν την περίοδο του μεσοπολέμου (Κασιμάτης, 1978). 
 
 
4.2.2. Παραδοσιακές τέχνες και άλλες δεξιοτεχνίες. 
 
Τα διάφορα παραδοσιακά επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν, ακολούθησε μια σειρά αλλαγών 
στις τοπικές κοινωνίες που τα ασκούσαν. Για πολλά νοικοκυριά, οι ενασχολήσεις αυτές ήταν η 
κύρια πηγή εσόδων, αλλά και μέρος της τοπικής κουλτούρας και της ιστορίας. Ως ένα βαθμό, 
στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η εγκατάλειψη αυτών των δραστηριοτήτων οδήγησε στον 
κοινωνικο-οικονομικό μαρασμό πολλών οικισμών αφού πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να με-
ταναστεύσουν, να αλλάξουν επάγγελμα ενώ οι λιγοστοί που έμεναν πίσω δεν έβρισκαν πια 
«ευήκοα ώτα» για να μεταδώσουν τη γνώση και την τέχνη που κάποτε υπηρετούσαν.  
 
 Υφαντουργία. 
Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, το βαμβάκι, το λινάρι και το μαλλί ήταν οι ύλες τις οποίες οι 
ντόπιοι κατεργάζονταν και παρήγαγαν τα απαραίτητα για τις ανάγκες τους υφάσματα. Για την 
κατεργασία του βαμβακιού (κάθε οικογένεια παρήγαγε 40-60 οκάδες βαμβάκι) είχαν το «μά-
γκανο» (εκκοκκιστήριο), το δοξάρι με την τεντωμένη κόρδα, που την κτυπούσαν με «κρου-
στούρι» (ξύλο κοντό με κεφάλι) και όταν γινόταν «βουτούλι» (αραιό), το περνούσαν αρχικά 
από τα χειρόκτενα κι ύστερα το έγνεθαν στη ρόκα με το αδράχτι. Επίσης, υπήρχε και μία ρόκα 
–ειδική για το λινάρι– που ήταν στο πάνω μέρος φουσκωτή με καλάμια και την στήριζαν στην 
μέση του σώματος, γνέθοντας το λινάρι με τα χείλη και τυλίγοντας το νήμα στο αδράχτι. Άλ-
λα εργαλεία ήταν ο κλώστης, ο άδρακτος, το τυλιγάδι, η ανέμη, η σβίγα, τα μασούρια, η κα-
λαντάρα με τα καλαμουκάνια και ο αργαλειός. Ένα κορίτσι θεωρείτο έτοιμη νοικοκυρά, αν 
γνώριζε να γνέθει, να πλέκει «τρουβαδοδέματα» και να υφαίνει πανί. Οι περισσότερες γυναί-
κες ήταν καλές ανυφαντούδες και έφτιαχναν ωραία υφάσματα όπως βαμβακερά σεντόνια, 
μαξιλαροθήκες και κουβέρτες, και λινά «κορκιδένια» υφάσματα. Η διαδικασία αυτή ήταν επί-
πονη όπως γίνεται αντιληπτό από το ρητό «ετράβηξα του λιναριού τα βάσανα». Όσα υφά-
σματα ήθελαν να χρωματίσουν τα έβαφαν (συνήθως με μαύρο, κίτρινο, βυσσινί και μπλάβο 
χρώμα) με χρωστικές ουσίες από φυτά του νησιού, π.χ. βρασμένη φλούδα ροδιών ή το κέλυ-
φος βαλανιδιών για το μαύρο χρώμα, βρασμένα άνθη του φυτού άθριγκας για το κίτρινο 
χρώμα, κατεργασμένη ρίζα του ριζαριού για το βυσσινί χρώμα, κτλ. Τέλος, από το μαλλί των 
αιγοπροβάτων έκανα διαφόρων ειδών μάλλινα ρούχα, σακιά και τριχιές (Κασιμάτης, 1978).  
 
 Κατασκευή-συντήρηση βαρελιών. 
Όλα τα βαρέλια που υπήρχαν στο νησί έπρεπε να συντηρηθούν μέσα στη διάρκεια ενός μόνο 
μήνα. Κάθε χρόνο, ο μάστορας ξεκινούσε από τη Χώρα όπου υπήρχαν τουλάχιστον 10 μαγα-
ζιά που πουλούσαν κρασί και συνέχιζε σε ολόκληρο το νησί. Η διαδικασία της συντήρησης και 
στεγανότητας των βαρελιών ήταν πολύ λεπτή και εξαιρετικά δύσκολη (Δαπόντε, 2009).  
 
 Αγγειοπλαστική. 
Το επάγγελμα του αγγειοπλάστη το εξασκούσαν σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου 
υπήρχε κατάλληλο χώμα και είχε αναπτυχθεί η παράδοση στη δημιουργία αγγειοπλαστικών 
αντικειμένων. Η τέχνη της κεραμικής και της αγγειοπλαστικής είναι μια βασική δραστηριότητα 
σε όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά και τα Κύθηρα δεν αποτελούν εξαίρεση. Στο νησί, υπάρχουν 
μερικές οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν μια πλούσια συλλογή παραδοσιακών κεραμικών 
–με υπέροχο διάκοσμο– όπως κανάτες για το κρασί και το νερό, φλιτζάνια, πιατέλες, βάζα, 
λυχνάρια, διακοσμητικά αντικείμενα, κ.ά. (Ψαροπούλου, 1990).  
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Εικόνα 11: Παραδοσιακό σπίτι του νότιου τμήματος των Κυθήρων, όπου διακρίνεται και η 

«ζεματίστρα», στα περίχωρα της Χώρας. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 

 
 
 
 

 
Εικόνα 12: Ο παραδοσιακός οικισμός των Αλοϊζιάνικων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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 Σιδηρουργία.  
Όταν η γεωργία αποτελούσε ακόμη την κύρια ενασχόληση των κατοίκων, οι γεωργοί χρησι-
μοποιούσαν πληθώρα εργαλείων τα οποία κατασκευάζονταν από τοπικούς τεχνίτες. Οι σιδη-
ρουργοί για να φτιάξουν το υνί χώριζαν με σφήνα ένα τετράγωνο κομμάτι σίδερο σε 2 τρίγω-
να. Τα ζέσταιναν στο αμόνι χρησιμοποιώντας τσιμπίδα και το διαμόρφωναν με βαριά (που 
ζύγιζε 25 κιλά). Στη συνέχεια, το «ξεμύτιζαν» μπροστά και όταν φαγώνονταν υπήρχε η δυνα-
τότητα να το «ατσαλώσουν», ζεσταίνοντάς το πάλι στη φωτιά και προσθέτοντας ένα κομμάτι 
σίδερο με τη βοήθεια βόρακα27. 
 
 Άλλοι τεχνίτες. 
Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, υπήρχαν πολλοί καλοί τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων. Έτσι, 
εκτός από τους αγγειοπλάστες, τους σιδηρουργούς, τους μάστορες, τους μαραγκούς και τους 
κτίστες –που κουβαλούσαν βαριά δοκάρια, λίθινα σταντάρια («ανώφλια»), κ.ά.– στο νησί υ-
πήρχαν χρυσοχόοι και αργυροχόοι, ο «σπεντυλάς» που έκανε τα «σπεντύλια» και ο «αγκινα-
ράς» που έκανε τα αγκινάρια για τα αδράχτια, χαλκουργοί που κατασκεύαζαν τα «χαρκώμα-
τα» και τα «χαρανιά», ενώ για τη μεταφορά του μούστου και του λαδιού χρησιμοποιούσαν τα 
τουλούμια ή ασκία, που ήταν φτιαγμένα από τα δέρματα των τράγων (Κασιμάτης, 1978). Σε 
πολλές περιπτώσεις, εργάτες με ημερομίσθιο δεν υπήρχαν αλλά οι Κυθήριοι έκαναν τα λεγό-
μενα «αντικάματα», δηλαδή ανταλλαγή εργασίας. 
 
 
4.2.3. Λαϊκή ιατρική και γιατροσόφια. 
 
Την περίοδο της Βενετοκρατίας, οι μόνοι μεταξύ του λαού, που είχαν κάποιες ελάχιστες γνώ-
σεις ανάγνωσης και γραφής, ήταν λίγοι κληρικοί. Από τον 16ο αιώνα και μετά πολλοί Κυθήριοι 
μεταβαίνουν στην Ιταλική χερσόνησο για σπουδές στην Ιατρική, τη Θεολογία, τη Φιλολογία, 
κ.ά. Οι ασθένειες που μαστίζουν την Ευρώπη τον 14ο και τον 15ο αιώνα, φτάνουν και στα Κύ-
θηρα αφού το νησί ήταν πάνω στους πιο γνωστούς ναυτικούς δρόμους της εποχής. Υπάρχουν 
αναφορές για επιδημία πανούκλας και άλλων μολυσματικών ασθενειών που έπληξαν τα Κύθη-
ρα στα μέσα του 17ου αιώνα. Η ύπαρξη αρκετών νεκροταφείων σε απομονωμένα εξωκκλήσια 
μαρτυρεί τη μεγάλη θνησιμότητα που μάστιζε τις νεαρές ηλικίες στο παρελθόν. Παράλληλα, 
ανάλογες είναι και οι παραδόσεις που αναφέρονται σε θαύματα αγίων σώζοντας έτσι το νησί 
από αρρώστιες και άλλες παρόμοιες συμφορές (Σκοτίδα, 2016). 
 
Σύμφωνα με έναν τοπικό θρύλο, ένας χωρικός από το Κατούνι γυρίζοντας το μεσημέρι σπίτι 
του μετά τις εργασίες στα χωράφια του, συνάντησε τρεις ξένες κυρίες που ερχόντουσαν από 
το μέρος του χωριού του. Μη γνωρίζοντας ποιες είναι, τις χαιρέτησε και τις ρώτησε από πού 
έρχονται. Εκείνες του έδειξαν το Κατούνι λέγοντάς του πως επισκέφτηκαν το χωριό γιατί «εί-
χαν να κάνουν πολύ θέρος» αλλά δεν τις άφησαν ο Αντώνης ο Ψαρογένης, η Ειρήνη η Κοκκί-
να και η Μαρία η Μαυρομούρα, και κατόπιν εξαφανίστηκαν. Κατά την παράδοση, οι ξένες κυ-
ρίες ήταν τρεις αρρώστιες, η ευλογιά, η χολέρα και η πανούκλα. Ο Άγιος Αντώνιος, η Αγία Ει-
ρήνη και η Παναγία (το πρόσωπο της Παναγίας στην εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας 
είναι μαύρο) προστάτευσαν τους κατοίκους του χωριού, Από την άλλη μεριά, λέγεται πως το 
χωριό πήρε το όνομά του από τη μία γωνία που απόμεινε (ένα κατούνι) μετά την σχεδόν ολο-
κληρωτική ερήμωσή του εξαιτίας της πανούκλας (Κασιμάτης, 1978).  
 
Παρόλα αυτά, φάρμακα δεν υπήρχαν, οι γιατροί μέχρι και τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρα-
τίας ήταν ελάχιστοι, οι γνωματεύσεις γινόταν συνήθως με εμπειρικές παρατηρήσεις ή με ξόρ-
κια μάγων, οι γυναίκες γεννούσαν στα χωράφια ή στα σπίτια με τη βοήθεια μαμής και πρόχει-
ρων ξύλινων εργαλείων. Η χρήση βοτάνων έδινε κάποια ανακούφιση στους αρρώστους και 
όταν αυτό δεν ήταν πια αρκετό ο κόσμος κατέφευγε στα ιερά προσκυνήματα (Σάμιος, 2006). 
Ίσως, αυτό να είναι και μία εξήγηση για τον μεγάλο αριθμό εκκλησιών και αφιερωμάτων που 
υπάρχουν στο νησί. Το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, ήταν το βασικό συστατικό σε πολλά για-
τροσόφια. Τη φλεγμονή γύρω από τα νύχια την καυτηρίαζαν με καυτό λάδι, την ψώρα την 
αντιμετώπιζαν αλείφοντας το σώμα με αλοιφή από λάδι και θειάφι, το σύγκαμα με μια παρό-
                                                            
27 Ο βόρακας είναι ένα ορυκτό, το οποίο έχει πολλές χρήσεις. Χρησιμοποιείται σε καθαριστικά, ως συνδετικός παράγο-

ντας σε ενώσεις, κ.ά. 
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μοια αλοιφή από λάδι και στάχτη, το δάγκωμα σκορπιού με μια αλοιφή που έφτιαχναν από 
λάδι μέσα στο οποίο είχαν λιώσει σκορπιούς, τα εγκαύματα με κεραλοιφή (κερί, ασπράδι αυ-
γού και λάδι), κ.ά. (Σκοτίδα, 2016).   
 
 
4.2.4. Γαστρονομία. 
 
Η γαστρονομία του νησιού αποτυπώνει τις επιρροές στη διατροφή των λαών που είτε το κα-
τάκτησαν ή απέκτησαν στενή σχέση με τα Κύθηρα. Ιδιαίτερη επίδραση είχε η κουζίνα των 
Βενετών, πράγμα που διακρίνεται κυρίως στα τοπικά γλυκά. Κυρίαρχη θέση στο τραπέζι των 
Τσιριγωτών έχουν τα τοπικά προϊόντα, ιδιαίτερα τα λαχανικά που είναι καλλιεργημένα με την 
παραδοσιακή άνυδρη μέθοδο της μπαμπακίας, το κυθηραϊκό λάδι, μέλι, κρασί και παξιμάδι.  
 
Σύμφωνα με τον Σκάσση (2004, σελ. 260-261) …ένα παλιό γαλλικό βιβλίο με τίτλο Voyage 
historique et pittoresque dans les iles Venitiennes du Levant του A. Grasset Saint-Sauveur 
που ήταν πρόξενος της Γαλλίας στα Ιόνια νησιά περί τα τέλη της Βενετοκρατίας […] ανάμεσα 
σε αναφορές στα προϊόντα των Κυθήρων (τις νόστιμες μικρές ελιές, το καλής ποιότητας σιτά-
ρι, το λιάτικο κρασί) […] και στα απολιθωμένα όστρακα που βρίσκονται πάνω στους λόφους, 
υπάρχει και το εξής απόσπασμα «στο κέντρο του νησιού, βεβαιώνουν ότι υπάρχει μια πηγή 
ύδατος του οποίου οι λαμπρές ιδιότητες δεν βρήκαν πολλούς περίεργους για να τις δοκιμά-
σουν. Όποιος πίνει από το νερό αυτό χάνει αμέσως την επιθυμία να προσφέρει θυσία στην 
Αφροδίτη»…. Στο παρελθόν, οι Τσιριγώτες ήταν ολιγαρκείς και λιτοδίαιτοι. Η δίαιτά τους απο-
τελούνταν από κριθαρένιο ψωμί, φάβα, ξηρά χονδροκούκια, χυλοπίτες και «λαζάνια» (σπιτικά 
μακαρόνια), «ξινόχοντρο» (τραχανάς), κρεμμυδοζούμι, κρασόσουπα, τηγανόψωμο, καλησού-
νια, χορταρικά, όσπρια, αυγά, ανθότυρο, γάλα, βούτυρο, ελιές, ορισμένες φορές ψάρια και 
κρέας, κρασί και φρούτα της εποχής. Όταν έσφαζαν ζώα, στράγγιζαν το κρέας για 14-24 ώ-
ρες, το έκοβαν κομμάτια, το καβούρδιζαν και το διατηρούσαν –λόγω έλλειψης ψυγείου– μέσα 
σε κιούπια γεμάτα λάδι. Το μέσο συντήρησης, το λάδι, το χρησιμοποιούσαν για 2-3 χρόνια και 
μετά το έκαναν σαπούνια. Στις ονομαστικές γιορτές, ιδιαίτερα στα αστικά σπίτια, οι νοικοκυ-
ρές άνοιγαν τη σάλα και συνήθιζαν να προσφέρουν στους επισκέπτες φοντάν αμυγδάλου, 
αχλαδάκι με δραγάντε και χειροποίητα ποτά (λικέρ βερίκοκο, βυσσινάδα, κ.ά.). 
 
Για το ζύμωμα του ψωμιού, αρχικά έφερναν ξύλα από το βουνό, άναβαν τον φούρνο και έ-
φτιαχναν προζύμι. Το προζύμι το έφτιαχναν συνήθως το Σάββατο (και ποτέ μετά τη δύση του 
ηλίου) και αν η νοικοκυρά δεν το πετύχαινε, πάντα υπήρχε κάποια άλλη στη γειτονιά για να 
τις προσφέρει. Οι οικογένειες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν το αλεύρι για το ψωμί 
τους είτε έκαναν ψωμί από το ελαιοκούκι (πυρήνες των ελιών) ή έβραζαν «παππούδια» (στάρι 
με χονδροκούκια ή λαθούρι). Δυναμωτικό φαγητό για τους αρρώστους και τους ηλικιωμένους 
ήταν η «πανάδα» (ψωμί βρασμένο με λίγο λάδι ή λιωμένο βούτυρο) ενώ τη Μεγάλη Εβδομά-
δα έκαναν το μαύρο «λινοκοκκάτο» (ψωμί με λίγο αλεύρι και αλεσμένο λιναρόσπορο). Η ημέ-
ρα ξεκινούσε με μία φάβα «παπουδάτη / συμπάπουδη» (όχι καλά λιωμένη) ή «γραία» (αλεύρι 
βρασμένο με νερό και λάδι στο τηγάνι). Το φαγητό αυτό τους κρατούσε όλη την ημέρα. Το 
μεσημέρι έτρωγαν λίγο ψωμί με ελιές ή τυρί με παξιμάδια και το βράδυ δειπνούσαν νωρίς στο 
σπίτι τους με μαγειρευμένο φαγητό ή με φάβα «παντρεμένη», δηλαδή τη φάβα που περίσ-
σευε το πρωί το βράδυ την τηγάνιζαν. Τα βράδια, συνόδευαν το γεύμα τους με ντόπιο κόκκι-
νο κρασί «αρικαρά». Είναι χαρακτηριστικό το λογοπαίγνιο που δείχνει πόσο πολύ άρεσε η φά-
βα στους ντόπιους, «–Μάνα, ίντα μαγειρεύεις; –Φάβα παιδί μου. –Λαμπρή μα το Θεό.» (Κασι-
μάτης, 1978).  
 
Σήμερα, ιδιαίτερα γευστική είναι η παραδοσιακή κουζίνα των Κυθήρων με πιάτα όπως (Visit 
Kythera, 2016γ): - 
 

 το παραδοσιακό παξιμάδι28 και το λαδοτύρι· 
 

 πολλές συνταγές που έχουν βάση το κρέας και το ψάρι, όπως κυθηραϊκά λουκάνικα, που-
γκί μοσχάρι29, ντόπια κοτόπουλα και κατσίκια, φαγκρί, συναγρίδα, στήρα, σκάρους, κακα-
βιά, κολοχτύπες, αστακοί30, καραβίδες31, κ.ά.· 

                                                            
28 «Βρεχτολαδέα», λαδοπαξίμαδα Κυθήρων με φρέσκια σάλτσα τομάτας και τριμμένο τυρί φέτα. 
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 το Βενετσιάνικο παστίτσιο32· 
 

 τα γεμιστά κολοκύθια και τα ντολμαδάκια αυγολέμονο33· 
 

 η κολοκυθόπιτα με ξινόχοντρο34, τα τηγανιτά λουβιά και το ξινόχοντρο με μελιτζάνες για 
τους χορτοφάγους· 
 

 οι νηστίσιμες χορτόπιτες (χωρίς τυρί και αβγό), οι τυροχορτόπιτες (με αβγό), οι κολοκυ-
θόπιτες (με τυρί), οι καλοκαιρινές (με μελιτζάνα, ντομάτα, τυρί, πιπεριές) και η γλυκιά κο-
λοκυθόπιτα με σταφίδες· 
 

 το «μπουτίνο», ένα γλυκό που είναι γνωστό ως το «παντεσπάνι» των Κυθήρων και παρα-
σκευάζεται απαραίτητα με φρέσκο γάλα, αγνό βούτυρο, αυγά, σιμιγδάλι, ζάχαρη, σταφί-
δες, καβουρδισμένο αμύγδαλο και τριμμένη κανέλα· 
 

 τα ντόπια ξεροτήγανα που έχουν πολύ λεπτό και τραγανιστό φύλλο και σερβίρονται με 
θυμαρίσιο μέλι, σουσάμι και κανέλα· 
 

 τα «μελούνια», που παρασκευάζονται από θυμαρίσιο μέλι, αμύγδαλο, αλεύρι και αγνό 
ελαιόλαδο· 
 

 οι ροζέδες, γλυκά που παρασκευάζονται από θυμαρίσιο μέλι, αμύγδαλο, σιμιγδάλι, ζάχαρη, 
κανέλα και γαρύφαλλο· 
 

 οι «σαμουσάδες», σιροπιαστό γλυκό με τραγανιστό λεπτό φύλλο, φρέσκο βούτυρο, κα-
ρύδια, αμύγδαλα και ντόπιο θυμαρίσιο μέλι· 
 

 η πάστα μύλου (με αλεύρι αμυγδάλου από πέτρινο χερόμυλο), ο μαστός της Αφροδίτης 
(γλυκό κουταλιού ροδάκινο) και το αχλαδάκι με δραγάντε (ρετσίνι τραγάκανθα)35· 
 

 η «παστιτσέτα» που παρασκευάζεται από άφθονη βανίλια, φρέσκο βούτυρο και μαρμελά-
δα κυδώνι· και 
 

 το ηδύποτο «φατουράδα», ένα είδος τσίπουρου εμπλουτισμένου με ζάχαρη και καννελο-
γαρύφαλλα.  

                                                                                                                                                                          
29 «Πουγκί Μοσχάρι», σε φύλλο σφολιάτας, με σάλτσα ντομάτας και φέτα. Υλικά: 650 γρ. κρέας μοσχαρίσιο, 300 γρ. 

φέτα, 1 φύλλο σφολιάτας κομμένο στα τέσσερα, 3 ντομάτες, 2 καρότα, 1 κρεμμύδι, 2 κομμάτια σέλερι, μισό μα-
τσάκι μαϊντανό, αλάτι, άσπρο αλεσμένο πιπέρι, 1 ξυλάκι κανέλα και 1 ποτήρι κόκκινο κρασί. Εκτέλεση: Κόβουμε το 
κρέας σε μικρές μπουκίτσες και το σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το καρότο, το σέλερι και το κρεμμύδι. 
Τα σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα, αφήνουμε λίγο να βγάλει το χυμό της και 
προσθέτουμε νερό μέχρι το σημείο που σκεπάζει το κρέας. Προσθέτουμε την κανέλα και το αφήνουμε σε χαμηλή 
φωτιά. Προσθέτουμε αν χρειάζεται λίγο νερό και προς το τέλος προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι. Έπειτα κόβου-
με το φύλλο σφολιάτας σε 4 κομμάτια τοποθετούμε (αφού κρυώσει) το μοσχαράκι στη μέση και την φέτα σε τρίμ-
μα από πάνω. Κλείνουμε το φύλλο ενώνοντας τις άκρες μεταξύ τους σχηματίζοντας πουγκί. Ψήνουμε στο φούρνο 
στους 180οC για 15 λεπτά. Σερβίρεται με φρέσκο πούρε πατάτας και μαϊντανό ψιλοκομμένο (Visit Kythera, 2016γ). 

30 «Αστακομακαρονάδα», υλικά: 1 αστακό 1½ κιλό περίπου, 1 κρεμμύδι, 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, ½ κιλό 
ώριμες ντομάτες και 300 γρ. μακαρόνια. Εκτέλεση: Πλένουμε και κόβουμε τον αστακό. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, 
ρίχνουμε τον αστακό, τις ντομάτες, αλάτι, πιπέρι και το ανάλογο νερό. Τα αφήνουμε να βράσει για δέκα λεπτά και 
ρίχνουμε τα μακαρόνια, να βράσουν όλα μαζί. Σερβίρεται με φρεσκοτριμμένο πιπέρι (Visit Kythera, 2016γ).  

31 «Καραβίδες», υλικά: 1 κιλό καραβίδες, 1 κιλό φρέσκιες ντομάτες, 3 σκελίδες σκόρδο, πιπέρι, αλάτι, βασιλικός, 1 
μεζούρα ούζο, λίγες σταγόνες ταμπάσκο, 1/2 ποτήρι ελαιόλαδο και μία κουταλιά ζάχαρη. Εκτέλεση: Τσιγαρίζουμε 
τις καραβίδες, ρίχνουμε σκόρδο, πιπέρι και μετά τις ντομάτες τριμμένες. Προσθέτουμε αλάτι, ζάχαρη, ταμπάσκο. 
Ύστερα από 10 λεπτά βράσιμο, προσθέτουμε νερό και αφού συνεχίζει να βράζει ρίχνουμε τα μακαρόνια. Αφήνουμε 
μέχρι να πιουν το νερό και στο τέλος προσθέτουμε τον βασιλικό (Visit Kythera, 2016γ). 

32 «Βενετσιάνικο παστίτσιο», καταναλώνεται συνήθως την Κυριακή των Αποκριών. Η μπεσαμέλ του είναι φτιαγμένη 
από γλυκιά ζύμη και το φαγητό φτιάχνεται στην κατσαρόλα κι όχι σε ταψί. Επιστροφή στο χωριό, Alpha TV 2014. 
Διαθέσιμο στο URL: https://www.youtube.com/watch?v 

33 «Ντολμαδάκια αυγολέμονο», υλικά: τρυφερά αμπελόφυλλα από ποικιλία «αρικαρά», 3/4 κιμάς μοσχαρίσιος και 1/4 
κιμάς χοιρινός, 3 αυγά ανά κιλό κιμά, 3-4 κρεμμύδια τριμμένα, πιπέρι, αλάτι, αρκετό δυόσμο ψιλοκομμένο, λίγο μαϊ-
ντανό, 2 κούπες ρύζι ανά κιλό κιμά, ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας. Εκτέλεση: Ανακατεύουμε 
και ζυμώνουμε τα παραπάνω υλικά. Γεμίζουμε και τυλίγουμε τα αμπελόφυλλα. Τοποθετούμε τα ντολμαδάκια κυκλι-
κά σε στρώσεις και βράζουμε για 20 λεπτά προσθέτοντας νερό. Στο τέλος αυγοκόβουμε (Visit Kythera, 2016γ).  

34 «Κολοκυθόπιτα με ξινόχοντρο», υλικά: φύλλο, 1 κιλό αλεύρι, 4 κουταλάκια σούπας λάδι, 4 κουταλάκια σούπας 
ξύδι, λίγο αλάτι, νερό όσο σηκώνει. Γέμιση: ½ κιλό κολοκύθι κίτρινο, ½ κιλό κολοκύθι πράσινο, ½ κιλό κεφαλοτύ-
ρι, 4 αυγά, ¼ του κιλού μουλιασμένο σε νερό ξινόχοντρο, δυόσμος, αλάτι, πιπέρι και λίγο λάδι. Εκτέλεση: Ζυμώνε-
τε και ανοίγετε 2 φύλλα. Στρώνετε το ένα στο ταψί. Ανακατεύετε όλα τα υλικά της γέμισης και τα τοποθετείτε στο 
ταψί. Σκεπάζετε με το άλλο φύλλο. Λαδώνετε και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο έως να ροδίσει αρκετά η πίτα 
(Visit Kythera, 2016γ). 

35 Επιστροφή στο χωριό, Alpha TV 2014. Διαθέσιμο στο URL: https://www.youtube.com/watch?v 
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4.2.5. Παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. 
 
Στα υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα των Κυθήρων και των Αντικυθήρων συμπεριλαμβάνο-
νται το θυμαρίσιο μέλι, τα παξιμάδια, το ελαιόλαδο και το κρασί (Δήμος Κυθήρων, 2015), τα 
περισσότερα από οποία είναι πιστοποιημένα από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων «ΔΗΩ», την Bioellas, κ.ά. Επίσης, τα δύο νησιά είναι γνωστά για τα 
λιγοστά αλλά εκλεκτά τυροκομικά και οπωροκηπευτικά36 προϊόντα τους (Χάρτης 7, Πίνακας 
3). 
 
 Οινοπνευματώδη. 
Ένας αριθμός ντόπιων κατοίκων εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στο χώρο της αμπελοκαλ-
λιέργειας ενώ στο νησί υπάρχει και μία σύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης (Δαπόντε, 2009). Οι πιο 
διαδεδομένες ποικιλίες κρασιού που εξακολουθούν να καλλιεργούνται σήμερα είναι κυρίως ο 
«αρικαράς» και ο «πετρολανός», καθώς επίσης το «τοκουμάκι» και ο «ροδίτης». Επιπλέον, το 
καλής ποιότητας τσίπουρο/ρακί (ή «τσιπούρα» σύμφωνα με τους Τσιριγώτες) αποτελεί παρα-
δοσιακό ποτό των Κυθήρων, μαζί με τη φατουράδα (Visit Kythera, 2016α· 2016γ). Στο πα-
ρελθόν, εικάζεται πως υπήρχαν περίπου εκατό εργαστήρια απόσταξης («ρακατζία») από τα 
οποία τα δέκα ήταν στα Αντικύθηρα (Δαπόντε, 2009). Σήμερα υπάρχουν πέντε συνολικά, εκ 
των οποίων τα δύο είναι εκσυγχρονισμένα, ενώ η παραγωγή έχει πέσει στο ήμισυ σε σύγκριση 
με αυτή του 1922 (10.000 οκάδες).  
 
 Παξιμάδια λαδιού Κυθήρων. 
Τα παξιμάδια Κυθήρων έχουν καταφέρει να φτάσουν στα πιάτο όλων των σπιτιών της Ελλά-
δας, μέσω ενός καλού συστήματος διανομής (γνωστών αλυσίδων Supermarket). Τα παξιμάδια 
που στο παρελθόν φτιάχνονταν από ντόπιο αλεύρι και λάδι (τώρα το αλεύρι εισάγεται από 
την Πελοπόννησο), παρασκευάζονται από τους τέσσερις φούρνους του νησιού (Καραβάς, Πο-
ταμός, Καρβουνάδες και Λιβάδι). Ειδικότερα, ο φούρνος του Καραβά είναι κατασκευασμένος 
με ευρωπαϊκή επιδότηση στο χώρο που παλιά ήταν ελαιοτριβείο, και αποτελεί σήμερα ένα 
μικρό θεματικό μουσείο.  
 
 Αλάτι. 
Η συγκομιδή αλατιού έχει πλέον εξελιχτεί σχεδόν παντού σε βιομηχανία. Στα Κύθηρα επιζεί ο 
θεσμός των «αλυκάριων» που μαζεύουν με τα χέρια το θαλασσινό αλάτι από τις γούρνες στις 
βραχώδεις ακτές του νησιού, τις λεγόμενες «αλαταρές». Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, 
οι ακτές των Κυθήρων καθώς και οι γύρω βραχονησίδες μοιράζονταν σε 25 περιφέρειες με 
φυσικές γούρνες «αυτοπήκτων αλάτων», οι οποίες δημοπρατούνταν κάθε Μάιο από το δημό-
σιο κήρυκα. Τις αλυκές αυτές τις διαχειριζόταν το «Επιχώριον Συμβούλιο» και τα έσοδα από 
τη δημοπρασία πήγαιναν στο Ταμείο, ανήκαν δηλαδή ουσιαστικά στη δημόσια περιουσία των 
Κυθήρων. Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς διατηρήθηκε και μετά την ενσωμάτωση των Επτανή-
σων στον εθνικό κορμό. Με άλλα λόγια, το αλάτι37 των Κυθήρων δεν ανήκε στο Ελληνικό Μο-
νοπώλιο όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η κατανάλωση, όμως, του αλατιού έπρεπε να γίνεται 
στα Κύθηρα επειδή η εξαγωγή του απαγορεύονταν. Οι παλαίμαχοι «αλυκάριοι» περνούσαν 
χέρι-χέρι τους κουβάδες με θαλασσινό νερό μέχρι να γεμίσουν τις γούρνες ενώ σήμερα οι εν 
ενεργεία αλυκάριοι χρησιμοποιούν βενζιναντλίες, κάτι που κάνει την όλη διαδικασία κάπως 
λιγότερο κοπιαστική. Η ετήσια ανοιχτή δημόσια δημοπρασία εξακολουθεί να διενεργείται με τη 
φροντίδα της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας (Τριπέλαγο, 2015η).  
 
 Μέλι. 
Το μέλι των Κυθήρων θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας και από τα καλύτερα διεθνώς. Η μικρή 
σχετικά παραγωγή διατηρεί την τιμή του μελιού σε υψηλά επίπεδα. Ο σκοπός του Μελισσοκο-
                                                            
36 Ένα ακόμα εξαιρετικό και σπάνιο τοπικό προϊόν είναι η ποικιλία ροδάκινων που καλλιεργείται στα Μητάτα. Πρόκει-

ται για μια διασταύρωση ανάμεσα σε μήλο και ροδάκινο. Τα ροδάκινα είναι πολύ ζουμερά και νόστιμα, που οι ντό-
πιοι επιμένουν πως τα δημιούργησε η θεά Αφροδίτη (EcotourismGreece, 2016).  

37 Ένα από τα δημοφιλέστερα παραμύθια των Κυθήρων, που ωστόσο συναντάται και σε άλλες περιοχές της Ελληνικής 
Επικράτειας, είναι το «Σ’ αγαπώ σαν τ’ αλάτι» (Δαμιανού, 2005). 



49 
 

μικού Συνεταιρισμού Κυθήρων είναι η στήριξη των παραγωγών, η προσέλκυση νέων παραγω-
γών, η βελτίωση του προϊόντος, η τυποποίηση και η αύξηση της παραγωγής (Visit Kythera, 
2016α· 2016γ). 
 
 Ελαιόλαδο. 
Πριν την περίοδο της Αγγλοκρατίας, το κάθε νοικοκυριό δεν έβγαζε περισσότερες από δύο 
λαΐνες λάδι (κάθε λαΐνα χωρούσε 6 οκάδες). Η ημερήσια παραγωγή έφτανε τα 10-15 «μου-
ζούρια». Τον καρπό τον μετρούσαν με το μισοπίνακο, βάρους 4 οκάδων, ενώ έξι μισοπίνακα 
έκαναν ένα μουζούρι (Δαπόντε, 2008· Χάρου-Κορωναίου, 2015). Το πρώτο χειροκίνητο ελαιο-
τριβείο στο νησί με ξύλινη πρέσα κατασκευάστηκε το 1849 και ακολούθησαν κι άλλα, μόνο 
στη Χώρα αναφέρεται ότι υπήρχαν τέσσερα. Το 1910 κατασκευάστηκαν τα δύο πρώτα μηχα-
νοκίνητα ελαιοτριβεία στα Κύθηρα ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός τους αυξήθηκε. Σχεδόν 
όλα έβαλαν και αλευρόμυλο. Αρχικά λειτουργούσαν με ατμό, όμως μετά από διάφορα ατυχή-
ματα άρχισαν να λειτουργούν με πετρελαιοκινητήρες. Μέχρι και το 1923 λειτουργούσαν 23 
χειροκίνητα «λιτριβιδεία» (Δαπόντε, 2008). Μεταπολεμικά, τα χειροποίητα ελαιοτριβεία ήταν 
πλέον παρελθόν, ενώ τα μηχανοκίνητα είχαν φτάσει τα δεκαοκτώ. Το 1930 ιδρύθηκε το ελαι-
οτριβείο του Συνεταιρισμού, ένα από τα τέσσερα σύγχρονα ελαιοτριβεία που λειτουργούν και 
σήμερα (Δαπόντε, 2008). Το ντόπιο ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα προϊόντα 
των Κυθήρων, που δυνητικά, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην τοπική οικονομία. 
 

 
Χάρτης 7: Κύθηρα και Αντικύθηρα – Τοπικά προϊόντα. 

Πηγή: Θ. Δημόπουλος / MedINA, 2017 
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Πίνακας 3: Παραδοσιακά προϊόντα Κυθήρων 
Προϊόντα Σχόλια 

Aθογαλερά    Κουλουράκια στα οποία κυριαρχεί η γεύση και η ευωδιά από το ανθόγαλα. Παρασκευάζονταν 
στα αστικά πλουσιόσπιτα. Σήμερα είναι αρκετά σπάνια 

Aθότυρο    Αλατισμένο τυρί, με σχετικά λίγα λιπαρά, από κατσικίσιο ή αιγοπρόβειο τυρόγαλα. Τρώγεται 
φρέσκο ή αποξηραμένο (τριμμένο για τα ζυμαρικά) 

Αλάτι χοντρό θαλασσινό  Καθαρό, κρυστάλλινο, ανεπεξέργαστο φυσικό προϊόν που συλλέγεται με χειρωνακτική εργασία 
στις αλαταρές 

Αμυγδαλωτό άσπρο    Γλυκό (πολλές φορές σε σχήμα καρδιάς), που βασίζεται στο ξασπρισμένο αμύγδαλο, το α-
σπράδι του αβγού, το ξύσμα λεμονιού, το ανθόνερο και τη ζάχαρη άχνη 

Αμυγδαλωτό νηστίσιμο    Γλυκό παραπλήσιο με το προηγούμενο, αλλά χωρίς αβγό
Αμυγδαλωτό ξανθό (ή γυμνό)    Γλυκό παραπλήσιο με το προηγούμενο, αλλά χωρίς άχνη ζάχαρη και ανθόνερο 

Αρικαράς    
Πολύ νόστιμο κόκκινο σταφύλι που βρίσκεται σχετικά εύκολα στην κυθηραϊκή αγορά από τις 
αρχές Αυγούστου. Δίνει κρασί με βαθύ κόκκινο χρώμα και αρώματα που θυμίζουν έντονα μπα-
χαρικά, βανίλια και γλυκό κεράσι 

Άρτος ή Μελόψωμο    
Εξαιρετικά γευστικό αρτοπαρασκεύασμα. Η σύνθεσή του στηρίζεται στο άσπρο σταρένιο αλεύ-
ρι, το προζύμι, τα κανελογαρύφαλα, το ξύσμα πορτοκαλιού, τη (λίγη) ζάχαρη και το θυμαρίσιο 
μέλι 

Άχλαδάκι    

Εκλεκτό –νηστίσιμο– αμυγδαλωτό (λέγεται και απιδάκι) αποκλειστικότητα της Χώρας. Είναι, 
ίσως από τα ακριβότερα παραδοσιακά γλυκά της Ελλάδας εξαιτίας των πανάκριβων υλικών του 
(θυμαρίσιο μέλι, αμύγδαλα, μια αποξηραμένη φυτικής προέλευσης ουσία το «δραγάντε» που 
χρησιμοποιείται ως εξωτερική επένδυση στο γλυκό για προστασία και συντήρηση), αλλά και 
της σχεδόν διήμερης απασχόλησης που χρειάζεται για την παρασκευή του 

Βαλσαμόλαδο    Παραδοσιακό θεραπευτικό προϊόν σε ελαιώδη μορφή που προκύπτει από ειδική επεξεργασία 
του σπαθόχορτου με ελαιόλαδο και άλλα βότανα. 

Βουτυροτσίκουδο    Εκλεκτός μεζές που συλλέγεται κατά την παρασκευή ανθογάλακτος, κυρίως, από πρόβειο γάλα. 
Αλείφεται στο ψωμί ή στο λαδοπαξίμαδο 

Ελιές    
Υπάρχουν οι λαδολιές (ποικιλία κορωνέϊκη), ενώ από την ποικιλία μάτσες υπάρχουν οι καλυ-
μπάδες, οι τσακιστές, οι παστές, οι χαρακωτές (ξιδάτες) και οι ασβεστολιές. Υπάρχουν ακόμα οι 
ποικιλίες καρυδολιές, χοντροελιές και αβγουλάτες 

Ζαχαροκούλουρο    Τραγανό και νηστίσιμο κουλουράκι με ισορροπημένη γλυκιά γεύση 
Θυμαρίσιο μέλι    Εκλεκτό προϊόν των Κυθήρων χάρη στη μεγάλη διατροφική του αξία 
Κακαράκια  Τρυφεροί βλαστοί της αγριαγκινάρας, ελαφριά βρασμένοι, βυθισμένοι σε άλμη και λίγο ξύδι

Καλ(ι)σούνα    Έδεσμα που τηγανίζεται ή ψήνεται, με χειροποίητο φύλλο, το οποίο διπλώνει και περικλείει 
μέσα του διαφόρων λογιών γευστικά καλούδια. 

Κολοκυθοκαλ(ι)σούνα  Πασχαλιάτικη με κολοκύθα, μυζήθρα και αβγά και γλυκό με κολοκύθα, σταφίδες, κανέλα, κα-
ρύδι, θυμαρίσιο μέλι 

Κούμαρο    Νηστίσιμο γλυκό που παρασκευαζόταν στα πλούσια αστικά σπίτια. Διατηρείται για πολύ μεγάλο 
χρονικό διάστημα αλλά είναι πλέον δυσεύρετο  

Κουφέτο   Εκλεκτό και γευστικότατο γλυκό κουταλιού που παρασκευάζεται από την (πορτοκαλί) κολοκύ-
θα, ενώ το σιρόπι του έχει και θυμαρίσιο μέλι 

Κρίταμο     Απολαυστικότατος μεζές ή συνοδευτικό όλων των ειδών σαλάτας
Λάδι    Το βραβευμένο τοπικό λάδι που προέρχεται από την ποικιλία ελιάς «Κορωνέϊκη» 

Λαδοπαξίμαδο    
Χαρακτηριστικό προϊόν της τσιριγώτικης παράδοσης που έχει διαδοθεί σε όλη σχεδόν την Ελ-
λάδα. Οι τοπικοί φούρνοι παρασκευάζουν τα σταρένια (κίτρινα), τα ολικής αλέσεως και σπανιό-
τερα τα σμιγαδερά (μισό σταρένιο - μισό κρίθινο αλεύρι) παξιμάδια. 

Λαδοτύρι    Τυρί από αιγοπρόβειο γάλα που μπαίνει στο λάδι, τουλάχιστον για 2 μήνες αφού ξεραθεί καλά
Λουκάνικο Τσιριγώτικο    Πικάντικο λεπτό λουκάνικο

Μάντολες  Η πολύ λεπτή στρώση καραμέλας και η ανάδειξη του αμύγδαλου χαρακτηρίζουν τις κυθηραϊκές 
μάντολες και τις διαφοροποιούν από εκείνες των Επτανήσων 

Μαρμελάδες    Πολλών ειδών, γεύσεων και αρωμάτων, π.χ. κούμαρο, ρόδι, φραγκόσυκο, νεράντζι, σύκο, 
πορτοκάλι, μανταρίνι, κ.ά. 

Μελαλευριά   Τα μελοκέρινα ξελεπίδια της κερήθρας βράζονται με νερό και αλεύρι και δίνουν ένα εξαιρετικό 
νηστίσιμο έδεσμα με κανέλα και καβουρδισμένα αμύγδαλα 

Μελοπαξίμαδο Παξιμάδι που προέρχεται από τον άρτο (μελόψωμο)
Μελούνια  Μικρά γλυκά, πλημμυρισμένα με θυμαρίσιο μέλι

Μοσχάπιδο  Αχλαδάκι πολύ μικρό, εξαιρετικά γευστικό, που ωριμάζει αρχές Ιουλίου. Γίνεται ένα υπέροχο 
γλυκό κουταλιού 

Μουσταλευριά/Μουστοκούλουρα Γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αλλά η χρήση μούστου από αρικαρά κάνει τη διαφορά 
Μυζήθρα  Μαλακό τυρί από κατσικίσιο ή αιγοπρόβειο τυρόγαλα
Μυζηθροκαλ(ι)σούνα  Αλμυρό και γλυκό, με μυζήθρα, αβγό και αλμυρό τυρί ή με κανέλα και θυμαρίσιο μέλι 

Ξεροτήγανο τσιριγώτικο     Αλεύρι, αβγό, ζάχαρη (ελάχιστη) αποτελούν το σώμα του. Εκλεκτό θυμαρίσιο μέλι, κανέλα και 
σουσάμι τα απαραίτητα συνοδευτικά του 

Ξινόχοντρος   Ο χοντροκομμένος ξινός τραχανάς
Παστοκύδωνο    Νηστίσιμο γλυκό με βάση το κυδώνι. Δυσεύρετο αλλά πολύ ιδιαίτερο 

Πετρουλιανός ή πετρολανός     Σταφύλι λευκό που δίνει ένα ιδιαίτερο κρασί με ώριμα αρώματα μήλου και μπανάνας, ντομά-
τας, βανίλιας κ.ά. 

Ρειχόμελο ή Ρεικόμελο  Μέλι με ιδιαίτερη καραμελάτη γεύση, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα και βιταμίνες 

Σκαρσελάκια  Γλυκό σπάνιο, των αστικών σπιτιών. Ένα στρογγυλό φύλλο που διπλώνει και περικλείει αμύ-
γδαλο, θυμαρίσιο μέλι, κανέλα και απέξω άχνη ζάχαρη 

Σύγκερο ή κερόπιτα     Κερήθρα με θυμαρίσιο μέλι
Χορτοκαλ(ι)σούνα  Νηστίσιμα και Πασχαλινά, με χόρτα εποχής, με ή χωρίς αβγό και τυρί 

Πηγή: Visitkythera.gr, 2016α· 2016β· 2016γ  
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Εικόνα 13: Οι λεγόμενες «αλαταρές» (αλυκές) των Κυθήρων, Αβλέμονας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 14: Οι «αλυκάριοι» μαζεύουν το θαλασσινό αλάτι από τις γούρνες στις βραχώδεις 

ακτές του νησιού, Αβλέμονας. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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4.2.6. Άλλες χρήσεις φυσικών πόρων. 
 
Η ανάπτυξη κάθε τόπου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο από την ύπαρξη φυσικών πό-
ρων (ανανεώσιμων και μη) αλλά και από την ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευσή τους. 
Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η απεξάρτηση από τον άνθρακα και η μετάβαση σε μια 
ενεργειακή οικονομία χαμηλών ή και μηδενικών ρύπων συνοδεύεται από τεράστιες δαπάνες 
για επενδύσεις, αλλά και από τεχνικά εμπόδια. Τα ελληνικά νησιά δεν είναι μόνον ευπαθή οι-
κοσυστήματα αλλά και εστίες πολιτισμού πολλών χιλιετιών. Η εκμετάλλευση των φυσικών 
τους πόρων ή η στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν θα πρέπει να ση-
μαίνει την αλλοίωση των περιβαλλοντολογικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του μοναδι-
κού νησιωτικού περιβάλλοντος.  
 
Ο Νόμος 3937/2011 για τη «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 
Α’/31.03.2011) που ψηφίστηκε στις 15 Μαρτίου 2011 από την Ελληνική Βουλή, διευκρινίζει 
ότι ως προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές 
μεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαί-
τερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων, 
λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Ως προστατευόμενα 
στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τμήματα ή συστατικά στοιχεία του που έχουν ιδιαίτερη 
οικολογική, αισθητική ή πολιτισμική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων, ό-
πως αλσύλλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες, ξερολιθιές 
και αναβαθμίδες, κρήνες, κτλ. Τα περισσότερα –αν όχι όλα– από τα παραπάνω στοιχεία, α-
ναμφίβολα, χαρακτηρίζουν το ανθρωπογενές περιβάλλον ενός τόπου (Ανεμόεσσα, 2012).   
 

 
Χάρτης 8: Υφιστάμενες αιτήσεις αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. 

Πηγή: Ασημακόπουλος, 2007. 
 
Οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
χώρας έχουν εξειδικευθεί στο μεταγενέστερο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Α-
ειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ. Οι κύριες κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου επισημαίνουν 
(Ανεμόεσσα, 2012): - 
 

α) την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη σταδιακή απεξάρτηση από ξένες πηγές· και 
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β) τη ριζική βελτίωση του συστήματος παραγωγής και διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας για: -  
 

β1) την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών· 
 

β2) τη βελτίωση της ηλεκτροδότησης του νησιωτικού χώρου με σύνδεση –όπου είναι εφι-
κτό– με τα χερσαία δίκτυα της ηπειρωτικής ελληνικής επικράτειας· και  

 

β3) την υπογειοποίηση –σε μεταγενέστερο στάδιο– των δικτύων μεταφοράς ενέργειας 
στους παραδοσιακούς οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους ώστε να αποφεύγεται 
κατά το δυνατό η διέλευση τους από τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 και τα 
προστατευόμενα τοπία.   

 
Η οπτική του WWF Ελλάς (2010, σελ. 1) στον τομέα των ΑΠΕ συνοψίζεται στην παρακάτω 
δήλωση …κάθε κίνηση στον τομέα των ΑΠΕ θα πρέπει να υλοποιείται με κατάλληλο και προ-
σεκτικό σχεδιασμό ώστε να μεγιστοποιεί τις ωφέλειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την 
οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή η εφαρμογή ενός προγράμματος προώθησης 
των ΑΠΕ με ελλιπή έλεγχο και κατακερματισμένο σχεδιασμό ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις και να οδηγήσει σε απαξίωση των ΑΠΕ από την κοινή γνώμη…. Γίνεται εύκολα α-
ντιληπτό ότι η χωρική διάρθρωση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων (Χάρ-
τες 8, 9, 10 και 11) εξαρτώνται από ένα πολύπλοκο σύνολο παραγόντων, όπως η εγκατεστη-
μένη ισχύς από άλλες πηγές και τεχνολογίες, η γεωγραφία και η τοπογραφία, οι μικρο-
κλιματικές συνθήκες, οι χρήσεις γης, η οπτική όχληση, τα αντισταθμιστικά οφέλη, η δυνατό-
τητα διασύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο, η διαθεσιμότητα κεφαλαίων κλπ.  
 

 
Χάρτης 9: Συνολικό αιολικό δυναμικό της Ελλάδας 

(Παράρτημα Γ’ μελέτης Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου). 
Πηγή: Ασημακόπουλος, 2007. 
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Χάρτης 10: Αιολική ενέργεια – Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). 

Πηγή: ΦΕΚ, 2008. 
 
 

 
Χάρτης 11: Αιολικός χάρτης Ελλάδας. 

Πηγή: ΚΑΠΕ, 2001, στο Ανεμόεσσα, 2012. 
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Αναφορικά με τη χωροθέτηση των ΑΠΕ είναι σημαντικό να ερευνηθούν εκείνοι οι παράγοντες 
που επιβαρύνουν (α) άμεσα τον χώρο, με τη στενή έννοια των όρων, (συστήματα ΑΠΕ και 
συνωδά έργα υποδομών) και (β) έμμεσα τον χώρο, με την ευρεία έννοια των όρων, καθώς 
επηρεάζεται γενικότερα η τοπική οικονομία (γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, κτλ.) μιας πε-
ριοχής.  
 
Στα Κύθηρα δεν υπάρχουν αιολικά πάρκα (αν και υπάρχουν καταγγελίες για τη δημιουργία 
μεγάλου αιολικού πάρκου στο κοντινό ακρωτήριο Μαλέας, στις νοτιοανατολικές ακτές της Πε-
λοποννήσου) ενώ φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν εγκατασταθεί κυρίως από ιδιώτες. Παλαιό-
τερο εγχείρημα για την χωροθέτηση αιολικού πάρκου στην περιοχή του Γερακαρίου, το οποίο 
συνάντησε σημαντικές αντιδράσεις από τη μεριά τοπικών φορέων, έχει ματαιωθεί. Επίσης, 
αρκετοί είναι εκείνοι (ντόπιοι κάτοικοι και τουρίστες) οι οποίοι επιθυμούν τη μείωση της οπτι-
κής όχλησης από τα παλιά εναέρια καλώδια της Δ.Ε.Η. και του Ο.Τ.Ε. όχι μόνο για να είναι 
απρόσκοπτη η θεά προς τα υπέροχα νησιώτικα τοπία αλλά και για λόγους υγείας. Ωστόσο, το 
μεγαλύτερο, ίσως, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα σχετίζεται με 
τη μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος εξαιτίας της συχνής θαλάσσιας –εσωτερικής και 
εξωτερικής– κυκλοφορίας (B2Green, 2015). Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι τα Κύθηρα και 
τα Αντικύθηρα ανήκουν στις περιοχές της χώρας με υψηλό αιολικό δυναμικό, θα πρέπει να 
κατανοηθούν και αξιολογηθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές 
παράμετροι για κάθε επιμέρους μορφή ενέργειας που συνδέονται με τις αναπτυξιακές προο-
πτικές των δύο νησιών.  
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Εικόνα 15: Ο οικισμός της Αγίας Πελαγίας από τη διαδρομή προς Κακιά Λαγκάδα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 

 
Εικόνα 16: Το Βουνό, ο Αβλέμονας και η περιοχή της Σκάνδειας (Παλαιόπολη), από το Πα-

λαιόκαστρο. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016  



57 
 

4.3. Άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις.  
 
Σύμφωνα με τον Ησίοδο (Το Βήμα, 2015), ο Κρόνος έκοψε τα γεννητικά όργανα του πατέρα 
του Ουρανού, τα οποία έπεσαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Κύθηρα. Από τον αφρό τους 
γεννιέται η Αφροδίτη (Κυθέρεια) ενώ στη συνέχεια η θεά βγαίνει για πρώτη φορά στην ξηρά 
στην Πάφο της Κύπρου (Κύπρις). Έκτοτε, πολλοί συγγραφείς πραγματεύονται τη σχέση του 
νησιού με τη θεά του έρωτα. Μάλιστα, ο Παυσανίας αναφέρεται σε ερείπια του περίφημου 
ναού της Ουρανίας Αφροδίτης που σωζόταν μέχρι τον 18ο αιώνα στη θέση Άγιος Κοσμάς στο 
Παλιόκαστρο (Γαζής, 2015).  
 
Το λουλούδι σεμπρεβίβα –ή αλλιώς ελίχρυσος ή αμάραντος– περιλαμβάνει πάνω από 500 είδη 
σε όλο τον κόσμο (στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου δέκα είδη), πολλά εκ των οποίων καλλιερ-
γούνται ως καλλωπιστικά. Το όνομά του το πήρε από τους Βενετούς –sempre που σημαίνει 
«πάντα» και vivere που σημαίνει «ζω», δηλαδή αυτό που ζει για πάντα. Σύμφωνα με τον μύ-
θο, όταν ο Πάρης και η Ωραία Ελένη σταμάτησαν στα Κύθηρα για να κάνουν σπονδές προς 
τιμήν της θεάς Αφροδίτης, εκείνος της χάρισε μία σεμπρεβίβα λέγοντας της πως η ομορφιά 
της θα διατηρηθεί για πάντα. Αναφορές στο συγκεκριμένο λουλούδι έγιναν, επίσης, από τους 
Θεμισταγόρα, Θεόφραστο, Θεόκριτο, Διοσκουρίδη και Πλίνιο. Στα Κύθηρα φυτρώνει μόνο του 
κάθε χρόνο, κυρίως στο νησάκι της Χύτρας.  
 
Οι παραδόσεις για την ονομασία των Κυθήρων ποικίλλουν. Από τη μια μεριά υπάρχουν εκείνοι 
(σαν τον Ρωμαίο στωικό φιλόσοφο Lucius Annaeus Cornutus, και τον Έλληνα γεωγράφο του 
1ου π.Χ. αιώνα Ισίδωρο Χαρακηνό) που πιστεύουν ότι η ονομασία προήλθε από το ρήμα «κεύ-
θω» που σημαίνει κρύβω και «κεύθειν» που σημαίνει καλύπτω την επιθυμία του έρωτα. Από 
την άλλη μεριά, υπάρχει μία παράδοση (σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο) που μιλάει για 
τους Φοίνικες οι οποίοι έφεραν την λατρεία της Αφροδίτης στον σημερινό ελλαδικό χώρο και 
για τον Κύθηρο, μάλλον κάποιον επιφανή Φοίνικα (Γαζής, 2015). Όλα τα παραπάνω –και όχι 
μόνο– συνθέτουν τη μαγευτική εικόνα ενός μυστηριακού και ειδυλλιακού τόπου (Ελληνικό 
Πανόραμα, 2010). Τα Κύθηρα παραμένουν ακόμα και σήμερα, όπως και στο καιρό του Οδυσ-
σέα, πανέμορφα και δυσπρόσιτα.  
 

…και νύ κεν ασκηθής ικόμην ες πατρίδα γαίαν αλλά με κύμα ρόος τε πε-
ριγνάπτοντα Μάλειαν και Βορέης απέωσε, παρέπλαγξεν δε Κυθήρων38… 

 

Ομήρου Οδύσσεια Ι, 79-81  
(Καζαντζάκης και Κακρίδης, 2015) 

 
 
4.3.1. Κοινωνικές εκδηλώσεις και άλλα φεστιβάλ.  
 
Κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, τα κύρια μέσα ψυχαγωγίας ήταν οι αποσπερίδες (βεγγέ-
ρες39) με παιχνίδια, παραμύθια και –μερικές φορές– χορούς και τραγούδια. Η πνευματική τρο-
φή των κατοίκων σε αυτές τις συναντήσεις ήταν τα συναξάρια των αγίων και ο Ερωτόκριτος, 
που πολλοί (αν και δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο) γνώριζαν από μνήμης. Επίσης, οι θρησκευτι-
κές (πανηγύρια) και ονομαστικές γιορτές, οι γάμοι και τα βαφτίσια ήταν σημαντικές κοινωνικές 
εκδηλώσεις στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. Τα έθιμα της Αποκριάς είναι από τις πιο παλιές 
παραδόσεις της Ελλάδας αφού στην ουσία αποτελούν αναβίωση αρχαίων ελληνικών εθίμων. Η 
αποκριάτικη ατμόσφαιρα, τα τραγούδια και οι χοροί έχουν χαρακτήρα σκωπτικό και εύθυμο. 
Όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, το ίδιο ισχύει και στα Κύθηρα.  
 

                                                            
38…θα έφτανα ανέβλαβος στον τόπο μου, μα τα Μαλιά ως ζητούσα να κεφαλώσω, ξάφνου μ’ έσπρωξαν μαζί βοριάς 

και κύμα και ρέμα πέρα από τα Κύθηρα, κι αλάργα με ξόριασαν… (Ομήρου Οδύσσεια Ι, 79-81, Καζαντζάκης και Κα-
κρίδης, 2015). 

39 Στις βεγγέρες, οι μεγάλοι συζητούσαν και τα παιδιά αν και δεν είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις συζητήσεις, 
μπορούσαν να παρίστανται. Οι βεγγέρες ήταν μεγάλο σχολείο για τα παιδιά, γιατί τους δίνονταν η δυνατότητα να 
συμμετάσχουν για λίγο στον κόσμο των ενηλίκων και να βρίσκονται μπροστά σε συζητήσεις που υπό κανονικές 
συνθήκες δεν θα άκουγαν στην καθημερινότητά τους. 



58 
 

Ο Φατσέας (1987) σημειώνει …ελαχέ σου να φάεις και να γλεντίσεις […] την Τυρινή στο Τσι-
ρίγο; […] οπροχτές δηλαδή την Τυρινή που ‘φυσά ο στρογγυλόκαιρος40 με πήρε και μ’ ασή-
κωσε και μ’ έφερε από καντουνάδα σε καντουνάδα του Τσιρίγου […] Είντα φάγαμε θέλετε να 
μάθετε; […] Κρασί παλαιό, αβρία τουρσί, κολλιτσάνια, ορδύκια παστά, χοιρομέρι […] λαζάνια 
με φρέσκο αθότυρο και παλαιό τυρί, κερτόψαρα […] καλογέρια, αβρινέους, σπαράγγια. Καλι-
τσουνάκια γλυκά και άγλυκα. Και στο τέλος, μία πελώρια μυζήθρα τση ώρας με μέλι! Όρσε; 
Κοντυλίστηκες; Ας φάνε οι άλλοι τα σάντουιτς […] και ότι άλλο γρωπαϊκό ορέγονται. Το απο-
μεσήμερο άρχισε το γλέντι. Μαζωχτήκανε όλοι οι χωριανοί και δος του χορό τραγούδι και 
κρασί […] σε λίγο να σου και οι μασκαράδες. Με βράκες, με ζωνάρες, με φέσες, με πιστόλες, 
με ζιπούνια, κοντά, λαχουρένια πολύχρωμα μαντήλια […] τα βιολιά δε σταματήσανε καθόλου. 
Στο μπουρδάρικο μοναχά τραγουδούσανε τα κορίτσια και δυο γέροι αυτοσχεδιάζανε μαντινά-
δες. Κι ήρθε η ώρα για την πρώτη ατραξιόν, όπως τη λένε οι εγρωπαḯζοντες. Για τη Σουζάνα 
[…] στρώσανε ένα κιλίμι χάμω. Ξαπλώθηκε ένα παλληκάρι που ‘ξερε βέβαια να κάνει τη Σου-
ζάνα. Έβαλε γαμπά41 ανάποδα, δηλαδή την κουκούλα στα πόδια. Πέρασε στα μανίκια δυο ρα-
βδία, έδεσε τσι άκρες για να μη βγαίνουνε όξω τα ραβδία, σήκωσε ψηλά τα πόδια του και του 
δέσανε στην κουκούλα μια τσεμπέρα και με τα χέρια του βαστούσε τσι άκρες των ραβδιώνε 
και τα κουνούσε κατά τη θέληση και άρχισε το χορό να σειέται να χτυπά κουρταλάκια42 […] 
να θρηνεί, να πέφτει χάμω και να σηκώνεται αναλόγως του τραγουδιού «α μωρή Σουζάνα και 
Σουσανοπούλα. Πήραντον καλό σου, τον αγαπητικό σου. Πα να τον κρεμάσουν στου κατή 
την πόρτα. Φέρνω σου χαμπάρι που στο που στον Άδη. Φέρνω σου και συχαρίκια, φέρνω σου 
και γάλα μέσα στην τσικάλα» […] ευτύς τραταμέντα και χορός, συρτός και μπάλος […] Κι ήρ-
θε η ώρα για το «λύκο», τη δεύτερη ατραξιόν. Στρώσανε πάλι το κιλίμι. Απλώσανε κάμποσα 
παλιοπάπουτσα, τα πρόβατα, δηλαδή. Ξαπλώθηκαν δύο-δύο για να τα βόσκουνε και τα φυλά-
σουν από το λύκο. Μα τσοι πήρε ο ύπνος. Να σου σε λίγο το λύκο που πρόβαλε και μύριζε 
τον αέρα κατά το μαντρί […] για αυτιά του ‘χανε παντόφλες. Τον είχανε τυλίξει με μια μαύρη 
προβέα, του ‘χανε βάλει μια φούσκα γιομάτη νερό και για ορά του ‘χανε βάλει ένα ραβδί που 
‘χε στην άκρη μια μεγάλη τούφα λινάρι […] σίμωσε ο λύκος στο μαντρί. Μυρίστηκε τσοι ‘πο-
κοιμημένους βοσκούς σήκωσε το πόδι και από τη φούσκα που ‘χε κρυμμένη στην κοιλιά του, 
τσοι ράντισε. Άρπαξε ύστερα δύο παλιοπάπουτσα, πρόβατα δηλαδή και έφυγε. Γέλια, γέλια 
ακράτητα […] Ύστερα πάλι χορός ως το πρωί…. Τα τελευταία χρόνια στα Κύθηρα αναβιώνει 
(την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας της Αποκριάς) το αποκριάτικο έθιμο του «πολυτεχνεί-
ου», όπου οι συμμετέχοντες μασκαρεύονται σε διάφορους επαγγελματίες δημιουργώντας ένα 
όμορφο μωσαϊκό «επαγγελμάτων». 
 
Στους γάμους, οι γονείς του γαμπρού έκαναν το τραπέζι σε συγγενείς και φίλους και τους 
προσέφεραν ένα μεγάλο ψωμί (πλαστό), ένα «τετάρτι» κρέας και μια «μπουρίκια» κρασί. Το 
ίδιο έκαναν και οι γονείς της νύφης όταν αυτή επέστρεφε μαζί με τον σύζυγο της στο πατρικό 
της σπίτι, οκτώ μέρες μετά τον γάμο για τον λεγόμενο «αντίγαμο». Στις κηδείες, ύστερα από 
την ταφή του νεκρού, οι συγγενείς και οι φίλοι πήγαιναν για 2-3 βραδιές στο σπίτι των πεν-
θούντων για να τους αποσπερίσουν και να τους παρηγορήσουν. Το ίδιο έκαναν και το μεση-
μέρι της πρώτης Κυριακής (το «πρωτοκύριακο») μετά την κηδεία (Σκοτίδα, 2016).   
 
Το σημαντικότερο λατρευτικό κέντρο του νησιού είναι το μοναστήρι στη περιοχή των Μυρτι-
δίων και η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας αποτελεί το ιερότερο κειμήλιο των Κυθήρων43. Στην 
εικόνα, που σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, τα πρόσωπα της 
Θεοτόκου και του Ιησού είναι δυσδιάκριτα. Η παράδοση λέει πως η εικόνα έφτασε και κρύ-
φτηκε στα Κύθηρα την περίοδο της εικονομαχίας. Με διάταγμα της Γερουσίας της Ιονίου Πο-
λιτείας στις 7 Μαΐου 1841 εγκρίθηκε η αίτηση του ηγουμένου της μονής, Αγαθαγγέλου Καλλί-
γερου, να επιστρέψει44 η εικόνα της Παναγίας και να μείνει μόνιμα στο μοναστήρι. Το γεγονός 
αυτό συνδέεται με τη λιτανεία της εικόνας (έθιμο που διατηρείται μέχρι και σήμερα) που ξεκι-
νάει από το μοναστήρι των Μυρτιδίων κάθε Κυριακή της Ορθοδοξίας για να φτάσει στο μη-
                                                            
40 Ο αβέβαιης κατεύθυνσης άνεμος. 
41 Κοντό χειμωνιάτικο παλτό. 
42 Παλαμάκια. 
43 Ναοί της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας έχουν καταγραφεί και εκτός Κυθήρων (Φλεμοτόμος, 2003· Χάρος, 2003)  
44 Η εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας φυλαγόταν στο Κάστρο της Χώρας (17ος-19ος  αιώνας) από τον φόβο των 

πειρατικών επιδρομών. Σήμερα, στο Κάστρο φιλοξενείται ένα αντίγραφο της εικόνας που φιλοτέχνησε ο Στέφανος 
Στάης το 1844.  
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τροπολιτικό ναό του Εσταυρωμένου στην Χώρα, όπου και παραμένει για σαράντα ημέρες. Την 
Δευτέρα του Πάσχα, η εικόνα μεταφέρεται λιτανευόμενη από χωριό σε χωριό σε όλο το νησί 
μέχρι να επιστρέψει, την Κυριακή των Μυροφόρων στο μοναστήρι. Στις γιορτές της Παναγίας, 
ο κόσμος συνήθιζε να επισκέπτεται το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας (24 
Σεπτεμβρίου) και να μένει στα κελιά που διαθέτει το μοναστήρι στους πιστούς. Τα κελιά διέ-
θεταν θέρμανση και ύδρευση αλλά είχαν κοινόχρηστες τουαλέτες. Κάθε οικογένεια μαγείρευε 
το δικό της φαγητό, έτρωγαν και μετά βεγγέριζαν όλοι μαζί έξω στις πεζούλες. Την περίοδο 
του καλοκαιριού, κυρίως τον Αύγουστο, πανηγύρια διοργανώνονται και σε πολλά χωριά του 
νησιού, όπως στην Αγία Πελαγία, τον Αβλέμονα, τα Μητάτα, τον Ποταμό, τα Φράτσια, τον 
Καραβά, τους Καρβουνάδες, κ.ά. (VisitKythera, 2014· Musicportal.gr, 2016).  
 

Πίνακας 4: Λαϊκές μαντινάδες Κυθήρων (ενδεικτική καταγραφή) 
Αγγέλων έχεις πρόσωπο και χάριν Ουρανία και με αυτά εδέσμευσες μια ασθενή καρδία 

Αγία μου Ελέσα μου και συ Κοντελετού μου, για φέρτε την αγάπη μου ή πάρτε μου τον νου μου 
Αηδόνι του περιβολιού για δεν λαλείς καθάρια μον καίεις των παλληκαριών μέσα τα φυλλοκάρδια 
Ανέβηκα εις την Σκληρή και είδα τον Δρυμώνα, που ‘χει κοντούλες λεμονιές με δίφορα λεμόνια 

Άνθη μυρίζει η πέτσα σου (μαντίλι), τριαντάφυλλο η ποδιά σου, χίλια φλουριά βενέτικα αξίζει το φίλημα σου 
Ανθοβολούν τα κάλλη σου σαν της άνοιξης λουλούδια, νεράιδα είσαι στον χορό και αηδόνι στα τραγούδια 

Απ’ όλα του του Λιβαδιού, το πιο πολύ μ’ αρέσει, η εκκλησιά Κοντελετού που είναι μες την μέση 
Βασίλισσα στην έρημο με έχουνε κει στα ξένα, τι με ωφελεί το στέμμα μου σα δεν σε βλέπω εσένα 

Δεν ηύρα τριαντάφυλλο ωσάν το πρόσωπό σου και κυπαρίσσι υψηλό στο μπόι το δικό σου 
Δεν θέλω ‘γω παστές ελιές μήτε και κολυμπάδες, μήτε και Καραβίτικες να κάνω φιλενάδες 

Δεν πάω ‘γω στον Ποταμό να κάνω κοντοβόλτες, γιατί μου τ’ ασφαλίζουνε παράθυρα και πόρτες 
Εσύ είσαι άνθος των ανθών και της μηλιάς το μήλο, εσύ σαι που γεννήθηκες αντάμα με τον ήλιο 

Έχεις τα μάτια τα γλυκά της Αφροδίτης φίλη, το στήθος της Αρτέμιδος, της Αθηνάς τα χείλη 
Η Αφροδίτη εις την γη εξ ουρανού κατέβει κι με τον χαρακτήρα της τον κόσμον γοητεύει 

Η Μπαρμπαριά μέσα βροντά και το Μαρόκο βρέχει και μένα την αγάπη μου κανείς δεν την κατέχει 
Καημένα Τριφυλλιάνικα δεν θέλω το κακό σας, γιατί πατώ το χώμα σας και πίνω το νερό σας 

Καημένο Μυλοπόταμο, καημένο Μελιδόνι, που ‘χει κορίτσια όμορφα και δεν τα φανερώνει 
Μισεύω κι αποχαιρετώ όλη τη γειτονία, και πάω στην αγάπη μου, στην Άγια Πελαγία 

Να ‘μουν κουπί στη φούντα σου, στο χέρι σου βραχιόλι, να ‘μουν και στη μεσούλα σου μαλαματένια ζώνη 
Να ‘μουν πλατάνι φουντωτό, στον ίσκιο μου να μένεις, να ‘μουν άγιο φυλακτό στον κόρφο να με δένεις 

Ξεχωριστή είσαι μάτια μου, ως ξεχωρίζουν τα άστρα, ως ξεχωρίζουν τα χωριά απ’ τα μεγάλα κάστρα 
Ο βράχος, ο ξερόβραχος λίγο νερό σταλάζει, αχ η δική σου απονιά, ούτε με βράχο μοιάζει 

Ο Μέσα Βούργος μ’ εκκλησιές, Χώρα με πατινάδες και το Λιβάδι με δροσιές και με τις πρασινάδες 
Οι Μυλοποταμίτισσες την έχουνε την χάρη, ώσπου να πάνε για νερό τσικνώνει το τσικάλι 

Όσα φτερά έχει το παπί και η πέρδικα πλουμίδια τόσες φορές σ’ φίλησα στα μάτια και στα φρύδια 
Όταν γελάς αγάπη μου, ολόμαυρα μου μάτια γίνονται χίλια θρύψαλα οι πύργοι τα παλάτια 

Πορτοκαλιά του Καραβά σ’ αφήνω καληνύχτα αποσπερού σε γλέντησα τα μυστικά μας κρύφτα 
Στο Γερακάρι κουμαριές και στο Πετρούνι ρίχια, και μας το χωριουδάκι μας βιόλες και κυπαρίσσια 

Στον Ποταμό τα ρούχα μου, στην Χώρα τ’ αρματά μου και στ’ όμορφο τον Καραβά η αγαπητικιά μου 
Το αρνί μερώνει με ψωμί και η πέρδικά με στάρι και η κόρη με ένα φίλημα μερώνει παλληκάρι 
Το Γερακάρι να καεί και το Μπρογγί να ανάψει, και τ’ όμορφο τον Καραβά Θεός να τον φυλάξει 

Το Καραβίτικο νερό όποιος το πιεί παγώνει κι όποιος περάσει από κει αγάπη στερεώνει 
Του Καψαλιού τ’ ανήφορο είναι βαρύ σιριάνι, κι όπου αγαπά μελαχρινή το νου του τόνε χάνει 

Ως είναι η θάλασσα βαθιά με βόλτες με καμάρες έτσι σε αγάπησα και εγώ με φόβους με τρομάρες 
Πηγή: Κασιμάτης, 1978· Σκοτίδα, 2016 

 
Πολλά έργα κοινής ωφέλειας, μεταξύ των οποίων και σχολεία, οφείλονται στους Άγγλους. Ε-
ντούτοις, οι πιο μεγάλοι παρέμεναν αγράμματοι, και η αμάθεια φέρνει προλήψεις και δεισιδαι-
μονίες. Οι ντόπιοι ήταν ευκολόπιστοι σε ιστορίες φαντασμάτων, αερικών, βρικολάκων και νε-
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ράιδων. Επίσης, τα ήθη ήταν αυστηρά και οι περισσότεροι Κυθήριοι ήταν πολύ θρήσκοι. Οι 
λαϊκοί ποιητές στα πανηγύρια και στους χορούς σκαρφίζονταν εύκολα ταιριαστές μαντινάδες 
για να σατιρίσουν προλήψεις, να αναφερθούν σε σπουδαία γεγονότα και να περιγράψουν την 
κλειστή και αυστηρή νησιώτικη κοινωνία (Δαμιανού, 2015). Είναι χαρακτηριστική μια μαντινά-
δα μεταξύ ενός νέου και μιας νέας της εποχής εκείνης, «–Με τρέλανες να τρελαθείς με τα κα-
μώματά σου, που να μην δεις ποτέ παιδί μέσα στην αγκαλιά σου. –Ούτε κι εγώ μωρέ παιδί, 
ούτε και συ γυναίκα, μον πάντα για προσκέφαλο να έχεις μία πέτρα» (Κασιμάτης, 1978). 
 
Σύμφωνα με την αγρότισσα Μπελέση-Χαραλαμποπούλου (στο Van Weerde, 2016, σελ. 69) 
…οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους έχουν αλλάξει. Αυτό είναι συνέπεια του γενικού πνεύ-
ματος των καιρών. Από τη μια, μπορώ να το καταλάβω, αλλά από την άλλη, είναι κρίμα. Πα-
λιά, η κοινωνική ζωή λάμβανε χώρα στους δρόμους, κοντά στο πηγάδι ή στην πλατεία του 
χωριού. Από όταν μπήκε η τηλεόραση στη ζωή μας, το ’70, αυτό άλλαξε σταδιακά. Τώρα, μέ-
νουμε κλεισμένοι στο σπίτι, με την πόρτα κλειδωμένη. Ο Ποταμός είχε περισσότερα καφενεία 
[…] τα βράδια πάντα άκουγες μουσική να βγαίνει από τα καφενεία. Βιολί, λαούτο και κρητική 
λύρα […] Οι μαντινάδες […] ήταν πολύ δημοφιλείς […] Κυρίως τραγουδούσαν περιπαικτικά 
για την αγάπη…. Οι Βενετοί άφησαν ζωηρά τα ίχνη τους στο τοπίο, στην καθημερινότητα αλ-
λά και στη γλώσσα του νησιού. Η πρόσμιξη στοιχείων της Κρητικής ντοπιολαλιάς καθώς και 
Βυζαντινά, Επτανησιακά και Πελοποννησιακά κατάλοιπα ανιχνεύονται στη διάλεκτο, στα τρα-
γούδια και στους χορούς των Κυθήρων. Αρκετά πληροφοριακές είναι ορισμένες λαϊκές μαντι-
νάδες των Κυθήρων (Πίνακας 4) που περιγράφουν τους οικισμούς, τη φύση και τους ανθρώ-
πους του νησιού. 
 
Στη σημερινή εποχή, ο Δήμος Κυθήρων διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το «Ταξίδι στα Κύθηρα», 
ένα ετήσιο φεστιβάλ με πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στα Κύθηρα –εκτός από το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο στη Χώρα και το Βυζαντινό Μουσείο στο Λιβάδι– λειτουργούν, επίσης, η 
Λαογραφική Συλλογή «Λουράντου» στη Χώρα, το Μουσείο Οικοσήμων στο Κάστρο και ιδιωτι-
κές αίθουσες τέχνης. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής ξεκίνησε σαν ιδέα πριν από 
λίγα χρόνια με σκοπό τη μουσική συνάντηση ντόπιων καλλιτεχνών αλλά σήμερα προσελκύει 
το ενδιαφέρον πολλών και τείνει να γίνει το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός σε τοπικό επίπε-
δο. Το 2015 διοργανώθηκε η 5η Γιορτή Μουσικής με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών (ε-
ρασιτεχνών και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό) σε ένα τριήμερο εκδηλώ-
σεων, με τη συνδιοργάνωση του Δήμου, τοπικών συλλόγων και επαγγελματιών (Δήμος Κυθή-
ρων, 2015). Τέλος, εδώ και μερικά χρόνια το σωματείο με την ονομασία «Ένωση Νεολαίας 
Κυθήρων – Πορφυρίς» μέσα από διάφορα δρώμενα στοχεύει στη διατήρηση της πολιτιστικής 
και πνευματικής κληρονομιάς των Κυθήρων και στην προώθηση της πνευματικής, καλλιτεχνι-
κής και πολιτιστικής δραστηριότητας στα Κύθηρα. 
 
 
4.3.2. Εναλλακτικός τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής. 
 
Τα Κύθηρα (284 τ. χιλ., περίπου ίδιο μέγεθος με τη Μάλτα) ή αλλιώς Τσιρίγο βρίσκεται ανά-
μεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, στη συμβολή τριών πελάγων (Αιγαίο, Ιόνιο και Μυρ-
τώο). Το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του νησιού (ορνιθοπανίδα, τοπία με 
έντονες αντιθέσεις, απόκρυφες παραλίες, τόποι αρχαιολογικού, ιστορικού και θρησκευτικού 
ενδιαφέροντος, κ.ά.) είναι οι κύριοι πόλοι έλξης τουριστών (Κομηνός, 1995). Τα Κύθηρα δεν 
έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού καθώς έ-
χουν μικρή τουριστική περίοδο και φιλοξενούν ποιοτικούς κυρίως επισκέπτες.  
 
Στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα βρίσκονται μερικές από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλά-
δας. Οι παραλίες αυτές –που καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις– αποτελούν τη φυσική κατάληξη 
ρεμάτων, λαγκαδιών ή ορισμένων μονοπατιών, με κάποιες από αυτές να είναι οργανωμένες 
και εύκολα προσβάσιμες με το αυτοκίνητο και κάποιες άλλες να είναι απομονωμένες χωρίς 
καμία παροχή για τους λουόμενους (Πίνακας 5). Τουριστικά καταλύματα υπάρχουν σε πολ-
λούς οικισμούς του νησιού, π.χ. Αβλέμονας, Αγία Πελαγία, Διακόφτι, Κάλαμος, Καψάλι, Μητά-
τα, Μυλοπόταμος, Ποταμός, Χώρα, κ.ά. Εκδρομές-κρουαζιέρες εκτελούνται τους θερινούς μή-
νες προς Γύθειο, Μονεμβασιά, Ελαφόνησο, Νεάπολη και Κρήτη. 
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Παρόλα αυτά, ο τουρισμός σε πρώην αγροτικές περιοχές έχει συνήθως επιπτώσεις που εστιά-
ζονται στην αποδυνάμωση ή αδρανοποίηση των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων. Θεωρητι-
κά, ο ήπιος τουρισμός σε αγροτικές κοινωνίες μπορεί να έχει ευεργετικό χαρακτήρα για αυτές 
τις περιοχές, στοχεύοντας στη συνεργασία των τριών τομέων παραγωγής, στην κατασκευή 
έργων υποδομής, την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, κλπ. Όταν εγκαταλείπεται 
ουσιαστικά ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός από συμπληρωματικός που ήταν γίνεται μονο-
πωλιακός. Παράλληλα, το τοπικό χρώμα (η κυρίαρχη τάση του διεθνούς τουρισμού), που στις 
αγροτικές περιοχές σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα, τείνει να χάνεται. Επομένως, είναι 
σημαντικό να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα της οικο-
νομίας και να γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία συμπληρωματικών σχέσεων μεταξύ 
τους, για το όφελος και των δύο (Μαλκίδης, 2006). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλε-
ξάρτησης των δύο αυτών κλάδων είναι τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που μπορούν να α-
ποτελέσουν αποφασιστικό παράγοντα επίσκεψης σε ένα τόπο και ταυτόχρονα να ενισχύσουν 
τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα της οικονομίας –όπως τα λαδοπαξίμαδα Κυθήρων– 
ώστε να παραμείνουν υγιείς και βιώσιμοι.  
 

Πίνακας 5: Παραλίες Κυθήρων 
Παραλία Σχόλια

Αβλέμονας Μικρός γραφικός οικισμός δίπλα σε μια κλειστή παραλία, στα νοτιοανατολικά του νησιού. Τους καλοκαι-
ρινούς μήνες παραδίδονται μαθήματα κολύμβησης από τον Ναυτικό Όμιλο Κυθήρων 

Αγία Πελαγία Ο οικισμός, απέναντι από τις ακτές της Πελοποννήσου, είναι κατάλληλος για οικογένειες αφού διαθέτει 
οργανωμένη παραλία  

Άγιος Νικόλαος Η βορειότερη (μη οργανωμένη) παραλία των Κυθήρων βρίσκεται πλησίον του Φάρου Μουδαρίου 

Διακόφτι 
Η μεγαλύτερη οργανωμένη παραλία του νησιού. Το τοπίο είναι μαγευτικό με την αμμώδη παραλία, τα 
γαλαζοπράσινα νερά, το δρόμο που συνδέει το Διακόφτι με το νησάκι των Μακρυκυθήρων και το ναυά-
γιο Nordland 

Καλάδι 
Ένα μικρό μονοπάτι, με αρκετά σκαλοπάτια οδηγεί στη γνωστότερη (μη οργανωμένη) παραλία των 
Κυθήρων. Ουσιαστικά, πρόκειται για τρεις μικρές παραλίες. Ένας τεράστιος βράχος χωρίζει την παραλία 
σε δύο μέρη ενώ υπάρχει και μια σπηλιά που οδηγεί σε μια τρίτη, μικρότερη παραλία 

Καλάμι 
Κοντά στο χωριό Μυλοπόταμος, στα δυτικά του νησιού, υπάρχει μια μικρή παραλία με θαλασσοσπηλιές. 
Στο Καλάμι βρίσκεται και το μοναστήρι της Παναγίας Ορφανής, κτισμένο κοντά στο χείλος ενός γκρε-
μού. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη ενώ σύμφωνα με μερικούς ντόπιους μερικές ημέρες του χρόνου, 
όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή, στο βυθό της θάλασσας διακρίνονται ορισμένα πειρατικά κανόνια 

Καψάλι 

Υπήρξε επίνειο της Χώρας και είναι σήμερα από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς οικισμούς του νησιού 
με τους δίδυμους κόλπους του, το Κάστρο και το νησάκι της Χύτρας στο βάθος του ορίζοντα. Ο οικισμός 
προσφέρεται για διάφορες δραστηριότητες όπως πεζοπορία, θαλάσσια σπορ (snorkeling, scuba diving, 
κ.ά.), μικρές ημερήσιες κρουαζιέρες στη Χύτρα, νυχτερινή διασκέδαση ενώ είναι συχνά επισκέψιμο από 
σκάφη αναψυχής (παλαιότερα και κρουαζιερόπλοια) και φιλοξενεί το –μοναδικό– δημοτικό κάμπινγκ του 
νησιού 

Κομπονάδα Οργανωμένη παραλία που προσφέρεται για θαλάσσια σπορ όπως θαλάσσιο σκι και windsurf 
Λιμνιώνας Η παραλία μοιάζει με λίμνη και είναι προσβάσιμη μέσω μονοπατιού

Λορέντζος και 
Λαγκάδα 

Οι δύο παραλίες βρίσκονται κοντά στο χωριό της Αγίας Πελαγίας και ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο κόκκινο 
βότσαλο των ακτών τους. Η πρώτη είναι μικρή με αρκετές θαλασσοσπηλιές αλλά δεν είναι οργανωμένη. 
Η δεύτερη, που είναι οργανωμένη, βρίσκεται δίπλα στο γνωστό φαράγγι Μπαρμπαρόσα (Κακή Λαγκάδα) 

Λυκοδήμου Η απομονωμένη παραλία Λυκοδήμου, στα δυτικά του νησιού, ξεχωρίζει για τη μεγάλη σπηλιά, μέσα στην 
οποία υπάρχει πηγή πόσιμου νερού 

Μελιδόνι Μικρή, οργανωμένη παραλία η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη. Στο δρόμο για την παραλία βρίσκεται και 
η μονή του Αγίου Κοσμά στη τοποθεσία Ξερουλάκι 

Παλαιόπολη και 
Λίμνη 

Κοντά στο χωριό Αβλέμονας βρίσκονται δυο μεγάλες –εύκολα προσβάσιμες– παραλίες, οι οποίες χωρίζο-
νται από ένα σύμπλεγμα βράχων. Σε αυτό το μέρος, υποτίθεται, πως βρίσκονταν τα λουτρά της θεάς 
Αφροδίτης 

Πλατειά Άμμος Η παραλία περιβάλλεται από το ομώνυμο χωριό, είναι σχετικά ήσυχη ακόμα και την υψηλή τουριστική 
περίοδο και ενδείκνυται για οικογένειες 

Ρούτσουνας και 
Λυγία 

Οι παραλίες –κοντά στο χωριό Γερακάρι– ξεχωρίζουν για τα βαθιά νερά τους. Είναι απομονωμένες, χωρίς 
παροχές για τους επισκέπτες και προσβάσιμες μόνο από μονοπάτι 

Φούρνοι Οργανωμένη παραλία με ψιλό βότσαλο που βρίσκεται μεταξύ Καραβά και Πλατειάς Άμμου 

Φυρή Άμμος  Μεγάλη, οργανωμένη παραλία που προσφέρεται για θαλάσσια σπορ ή για την εξερεύνηση της φυσικής 
σπηλιάς που βρίσκεται στα δεξιά της 

Χαλκός Μικρή, οργανωμένη παραλία από τις δημοφιλέστερες του νησιού. Στο δρόμο για την παραλία βρίσκεται 
και το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Καλάμου 

Πηγή: Δήμος Κυθήρων, 2015 
 
Το Τσιρίγο υπήρξε μέσα στους αιώνες ένα χωνευτήρι διαφορετικών πολιτισμών που διαμόρ-
φωσαν το σημερινό ξεχωριστό ύφος του. Η δημοσιογράφος Karen Halebi, ειδική σε θέματα 
τουρισμού, σε άρθρο45 της στην Sunday Telegraph της Αυστραλίας με τίτλο «Το νησί των 

                                                            
45 Διαθέσιμο στο URL: http://www.dailytelegraph.com.au/travel/world/. 
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Κυθήρων, ένα μικρό μυστικό που αξίζει να κοινοποιηθεί» αναφέρεται στη ζωντανή κοινωνική 
ζωή του τόπου, τα τοπικά προϊόντα, τους πολλούς μικρούς οικισμούς που ο καθένας έχει το 
δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα, και τα ιδιαίτερα τοπία –από την «κυκλαδίτικη» Χώρα, τις βρα-
χώδεις, ηφαιστειογενείς ακτές έως τα κατάλοιπα προϊστορικών και μεσαιωνικών χρόνων. Σύμ-
φωνα με τη δημοσιογράφο, τα Κύθηρα είναι ένα από τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της Ελ-
λάδας που πρέπει, εντούτοις, να δημοσιοποιηθεί με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον, και την αυθεντικότητα του τόπου (Τριπέλαγο, 2015α). Παρόμοια σχόλια κάνει και ο 
Βρετανός δημοσιογράφος Andrew Bostock σε άρθρο46 του στη εφημερίδα Guardian χαρακτη-
ρίζοντας τα Κύθηρα ως το τέλειο ελληνικό νησί, ιδανικό για ποιοτικούς επισκέπτες.  
 
Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα μπορούν να χαρακτηριστούν ως μία όαση για οικοτουρίστες, 
φυσιολάτρες, περιηγητές, ορειβάτες, παρατηρητές πουλιών αλλά και οικογένειες. Στην ενδο-
χώρα του νησιού, τα Μητάτα και τα Βιαράδικα είναι δύο καταπράσινα χωριά περιτριγυρισμένα 
από αρκετές πηγές. Στην περιοχή του Μυλοποτάμου βρίσκονται οι ερειπωμένοι νερόμυλοι, τα 
γεφύρια της Νεράιδας και ο καταρράκτης της Φόνισσας47. Δημοφιλείς περιοχές για ορειβασία 
είναι το φαράγγι του Τσάκωνα, η Κακιά Λαγκάδα, οι Φασκομηλιές, η Κακόπλακα και το Σπα-
ραγγαριό. Στον Καραβά, η «Πορτοκαλιά» είναι μία πηγή με το καθαρό «σιδερόνερο» όπως 
αποκαλείται. Από το συγκεκριμένο χωριό ξεκινούν πολλά παλιά μονοπάτια που οδηγούν στις 
βόρειες ακτές του νησιού (Αγία Πελαγία, Άγιος Νικόλαος, Φάρος Μουδαρίου, κ.ά.).  
 
Το πρόγραμμα των Μονοπατιών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων του Κυθηραϊκού Ιδρύμα-
τος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Κ.Ι.Π.Α.) ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 ως μία εναλλακτική 
πρόταση στο μαζικό τουρισμό και με κύριο στόχο τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση πα-
λαιών διαδρομών48. Σχεδόν δύο χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2012, έξι μονοπάτια49 είχαν πλή-
ρως σηματοδοτηθεί (Μονοπάτια της Ελλάδας, 2016). Σήμερα, ο στόχος του προγράμματος 
έχει διευρυνθεί έτσι ώστε να αναδειχθεί και να προστατευτεί η φυσική και η πολιτιστική κλη-
ρονομιά του νησιού, να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος, να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι 
και κυρίως οι νέοι του νησιού για τον πλούτο του τόπου τους, να δημιουργηθούν δίκτυα με 
μέρη όπου προωθούνται ανάλογες δράσεις, και να ενισχυθούν οι τοπικές επιχειρήσεις, π.χ. 
κατασκευή πινακίδων, ξεναγήσεις, τοπικά προϊόντα, κ.ά. (Kythera Hiking, 2016). Για να επι-
τευχτεί ο παραπάνω στόχος, σχεδιάζεται ο εμπλουτισμός των ήδη υπαρχουσών διαδρομών με 
νέες ώστε το δίκτυο να επεκταθεί από τα υπάρχοντα 35 σε πάνω από 50 χιλιόμετρα, αριθμός 
απαραίτητος ώστε να χαρακτηριστεί ένας προορισμός πεζοπορικός. Το συνολικό μήκος των 
νέων διαδρομών που σχεδιάζονται είναι 39 χιλιόμετρα. Τα μονοπάτια υπό σχεδιασμό είναι τα 
εξής, Διακόφτι-Αγία Πελαγία, Καραβάς-Φάρος-Πλατειά Άμμος, Κυπριωτάνικα-Μητάτα και το 
κυκλικό μονοπάτι Πιτσινάδες-Φριλιγκιάνικα-Αρωνιάδικα-Πιτσινάδες.  
 
Φυσικά, υπάρχουν και άλλα μονοπάτια που όμως δεν είναι χαρακτηρισμένα επισήμως όπως 
αυτά στις περιοχές Ακρωτήριο Τράχηλας, Γερακάρι, Λίμνη Κακιάς Λαγκάδας, Όρμος Αγίας Πα-
τρικίας, Όρμος Στενό Αυλάκι, Όχελλες, Φαράγγι του Τσάκωνα, Φάρος Μουδαρίου, Φελωτή, 
κ.ά. (Visit Kythera, 2016δ). Σε κάθε περίπτωση, οι περιπατητικές διαδρομές συμβάλλουν στην 
τουριστική ανάπτυξη (αριθμός επισκεπτών, εστίαση, διαμονή, κτλ.) του νησιού, με τη δημι-
ουργία σε μικρό χρονικό διάστημα ενός αναγνωρίσιμου προϊόντος που βασίζεται στην ανάδει-
ξη και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων και των Αντικυθή-

                                                            
46 Διαθέσιμο στο URL: http://www.theguardian.com/travel/2015/sep/03/. 
47 Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, δύο γυναίκες μάλωναν στην κορυφή του καταρράκτη και πάνω στην ένταση της 

στιγμής, η μια από αυτές έσπρωξε και σκότωσε την άλλη. Από το περιστατικό αυτό η περιοχή ονομάστηκε καταρ-
ράκτης της νεράιδας ή της φόνισσας. 

48 Η χρήση οικολογικών και ανακυκλώσιμων υλικών, η ανθεκτικότητα στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, η απλή 
μετάδοση των πληροφοριών και η ελάχιστη δυνατή όχληση για τους πεζοπόρους είναι τα τέσσερα βασικά κριτήρια 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σηματοδότηση των Μονοπατιών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. 

49 M1: Χώρα-Καψάλι 
M11: Καψάλι-Λιβάδι 
M15: Λουραντιάνικα-Καψάλι 
M19: Αβλέμονας-Άγιος Γεώργιος στο Βουνό 
M31: Ποταμός-Παλαιόχωρα 
M36: Διακόφτι-Αγία Μόνη 
M37: Διακόφτι-Μνημείο Κολοκοτρώνη και 
M41: Νερόμυλοι Μυλοπόταμου. 
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ρων. Έτσι, οι επισκέπτες γνωρίζουν τις κρυφές ομορφιές του τόπου και μέσα από εκδρομές 
για τη συγκομιδή σταφυλιών, ελιών, μελιού, εργαστήρια σαπωνοποιίας, κ.ά. (Van Weerde, 
2005). 
 
Τα μονοπάτια αποτελούν στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς των Κυθήρων, καθώς ενσω-
ματώνονται στο τοπίο και προωθούν τον φυσιολατρικό τουρισμό. Από την άλλη μεριά, η πα-
ράλληλη αποτύπωση των υπόλοιπων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς πάνω στο ήδη 
υπάρχον δίκτυο των μονοπατιών κρίνεται σκόπιμη τόσο στο πλαίσιο της ουσιαστικότερης α-
νάδειξης της σχέσης φύσης-πολιτισμού όσο και της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. Οι 
περιπατητικές διαδρομές, για να δώσουν προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προϊόν του τόπου, 
θα πρέπει να μεταβληθούν …από τα πολιτισμικά μονοπάτια σε μονοπάτια πολιτισμού […] με 
τέτοιον τρόπο ώστε να αγγίξουν τον επισκέπτη… (Τρίμμης, 2015). Στη περιπατητική διαδρομή 
Μ19: Αβλέμονας-Άγιος Γεώργιος στο Βουνό, για παράδειγμα, δίνονται ορισμένα ιστορικά στοι-
χεία του χωριού και του μινωικού ιερού κορυφής50 αλλά ο επισκέπτης δεν αντιλαμβάνεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ύπαρξη του πυκνού πολιτισμικού αποτυπώματος (π.χ. το Βενετικό 
κάστρο του Αβλέμονα, τις αναβαθμίδες, τα δυο βυζαντινά εκκλησάκια στην κορυφή του βου-
νού, κ.ά.) που άφησαν πίσω τους οι διάφοροι λαοί που πέρασαν από τον τόπο (Τρίμμης, 2015). 
Σε ότι αφορά στον τοπικό τουριστικό κλάδο, γενικότερα, η βυζαντινή καστροπολιτεία της Πα-
λαιόχωρας παραμένει ανεκμετάλλευτη, το Κάστρο της Χώρας δεν έχει αναψυκτήριο, πωλητή-
ριο, κτλ., το Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα λειτουργίας ενώ ευρή-
ματα όπως ο Λέων των Κυθήρων51 μελετώνται ακόμη ως αντικείμενα τέχνης και όχι ενταγμένα 
μέσα στο ευρύτερο αρχαιολογικό σύνολο (Τρίμμης, 2015).  
 
 
4.3.3. Επιστήμη και εκπαίδευση.  
 
Η γεωγραφική θέση των Κυθήρων και των Αντικυθήρων αποτελούσε έναν σημαντικό θαλάσ-
σιο δρόμο, οδηγώντας είτε στο Αιγαίο και τη Μαύρη Θάλασσα ή στη Δυτική Μεσόγειο. Πρό-
κειται, όμως, για ένα επικίνδυνο θαλάσσιο πέρασμα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν 
στην περιοχή. Ο γεωγράφος της αρχαιότητας, Στράβων, σημείωνε πως «Μαλέαν δε κάμψας 
επιλάθου των οίκαδε52» ενώ ο σπουδαίος ηθογράφος, Ανδρέας Καρκαβίτσας έλεγε για τις 
φουρτούνες του Καβομαλιά πως «δεν τις κάνουν ανέμοι, τις κάνουν τα στοιχειά» (Καρκαβί-
τσας, 2007). Τα δύο νησιά αποτελούν μια ιδιαίτερη γεωγραφική και ιστορική ενότητα που α-
ποτέλεσε, διαχρονικά, πηγή έμπνευσης επιστημόνων και καλλιτεχνών, ντόπιων και ξένων. 
 
Το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας είναι το παλαιότερο δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης στο νησί και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τοπική εκπαιδευτική δραστηριότητα σε όλη 
τη διάρκεια της Αγγλοκρατίας. Η σχολή ιδρύθηκε το 1824 και χρησιμοποιήθηκε η αλληλοδιδα-
κτική μέθοδος, κατά την οποία χρησιμοποιούνταν οι καλύτεροι μαθητές (με την καθοδήγηση 
του δασκάλου) για να διδάσκουν τους υπόλοιπους (Μπαμπούνης, 2006). Η συνήθεια να υπο-
βοηθιέται ο δάσκαλος στο έργο του από τους πιο ικανούς μαθητές είναι πολύ παλιά και έχει 
τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Αν και εφαρμόστηκε σε περιορισμένο βαθμό στο Βυζάντιο και 
σε σχολεία του Μεσαίωνα, η συστηματική εφαρμογή αυτής της μεθόδου στην Ευρώπη άρχισε 
πάλι κατά τον 18ο αιώνα (Καμπουράκη, 2008).  
 
Σύντομα μετά την ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου της Χώρας, άρχισαν να λειτουργούν παρό-
μοιες αλληλοδιδακτικές σχολές και σε άλλους οικισμούς του νησιού, στον Μυλοπόταμο, στο 
Λιβάδι, στον Άγιο Θεόδωρο και στον Άγιο Μηνά. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας 
του, η προσέλευση των μαθητών ήταν αρκετά ικανοποιητική καθώς στο Δημοτικό Σχολείο της 
Χώρας φοιτούσαν πάνω από 180 παιδιά. Μάλιστα, επειδή οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παι-
διών δεν καλυπτόταν πλήρως, την ίδια περίοδο λειτούργησαν και ιδιωτικά σχολεία (στη Χώρα 
                                                            
50 Τον Απρίλιο 1994 ο καθηγητής Γιάννης Σακελλαράκης με τη διάλεξη «Μινωική θρησκευτική επίδραση στο Αιγαίο: η 

περίπτωση των Κυθήρων», στο αρχαιολογικό συνέδριο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης Crete and the Aegean 
world in the bronze age, κοινοποίησε για πρώτη φορά στη διεθνή επιστημονική κοινότητα τα αποτελέσματα της 
ανασκαφής του μινωικού ιερού κορυφής στον Άγιο Γεώργιο Κυθήρων (Τριπέλαγο, 2015θ). 

51 Ο Λέων των Κυθήρων, σαφώς το εντυπωσιακότερο και πιο γνωστό από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου, 
είχε τοποθετηθεί το 1660 στην είσοδο του Κάστρου της Χώρας από τους Βενετούς. 

52 …αν αποφασίσεις να περάσεις τον Μαλέα, ξέχνα πως έχεις οικογένεια… (Enet, 2014). 
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και στα Μυρτίδια, τα οποία ιδρύθηκαν από τον ιατροφιλόσοφο Διονύσιο Πυρρό τον Θετταλό) 
στα οποία φοιτούσαν γόνοι οικογενειών με μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες (Μπαμπού-
νης, 2006). Μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, στις 21 Μαΐου 1864, το Δημοτι-
κό Σχολείο της Χώρας έπαψε να λειτουργεί ως Κεντρική Αλληλοδιδακτική Σχολή. Εκείνη την 
περίοδο άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα προβλήματα για την «παραμελημένη» δημοτι-
κή εκπαίδευση στα Επτάνησα (ελλείψεις προσωπικού, χαμηλοί μισθοί, κ.ά.) (Λεοντσίνης, 
1991· Μπαμπούνης, 2001· Αντωνίου, 2003· Ζαρίδη, 2003).  
 
Ο αριθμός των μαθητών, τα πρώτα χρόνια μετά το 1864, παρουσιάζει σημαντικές αυξομειώ-
σεις, με κορυφώσεις τα έτη 1867 και 1870 ενώ λιγότεροι ήταν οι μαθητές το 1868 και το 
1872. Αξιόλογα αυξημένη ήταν και η φοίτηση των κοριτσιών στα σχολεία των Κυθήρων. Όταν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα στις αρχές του 20ου αιώνα το ποσοστό των κοριτσιών που λαμβάνουν 
στοιχειώδη εκπαίδευση ανέρχεται στο 25% περίπου του μαθησιακού πληθυσμού, στα Κύθηρα 
το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 44% (8 δημοτικά σχολεία θηλέων έναντι 14 αρρένων στο 
τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα) (Γκασούκα, 2006).  
 
Σε ότι αφορά στην ηλικιακή τους διαστρωμάτωση, οι μαθητές αρχίζουν να παρακολουθούν τα 
μαθήματα από την ηλικία των 6 ετών περίπου ενώ πολύ μικρός είναι ο αριθμός των μαθητών 
άνω των 10 ετών. Οι επαγγελματικές ασχολίες των πατεράδων τους (για τις μητέρες δεν υ-
πάρχουν στοιχεία) είναι κατά κύριο λόγο στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, α-
λιεία, κτλ.), λιγότεροι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι του ελληνικού κράτους 
(χωροφύλακες, τελωνειακοί, λιμενικοί, κ.ά.) ενώ ελάχιστοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Με-
ταπολεμικά, η προσέλευση των μαθητών έφθινε σταδιακά, αποτέλεσμα του μεγάλου μετανα-
στευτικού ρεύματος. Το Δημοτικό Σχολείο της Χώρας από κεντρική αλληλοδιδακτική σχολή 
στις αρχές του 19ου αιώνα έφτασε να γίνει τριθέσιο δημοτικό σχολείο στις αρχές του 21ου αιώ-
να (Λεοντσίνης, 1991· Μπαμπούνης, 2001· Αντωνίου, 2003). Σήμερα, στα Κύθηρα λειτουρ-
γούν ένα νηπιαγωγείο στο Λιβάδι, και δύο δημοτικά σχολεία στον Ποταμό και στη Χώρα. 
 
Μέχρι το 1920, οι τελειόφοιτοι του δημοτικού σχολείου φοιτούσαν στη Βιτσαμάνειο Εμπορική 
Σχολή ή στα Σχολαρχεία της Χώρας και του Ποταμού. Τον Ιούνιο του 1921, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Κυθήρων ζητά επισήμως από το ελληνικό κράτος την ίδρυση γυμνασίου και τον 
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους γίνονται τα εγκαίνια του Γυμνασίου Κυθήρων στο οίκημα53 που 
παραχώρησε η Κοινότητα Κυθήρων. Τα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας του, το Γυμνάσιο φιλο-
ξενούσε ένα αρκετά μεγάλο για την εποχή ποσοστό κοριτσιών (19% επί του συνόλου των 
μαθητών), με τις 30 από τις 34 να κατάγονται από τη Χώρα, ενδεικτικό του υψηλότερου μορ-
φωτικού επιπέδου και της μεγαλύτερης οικονομικής ευρωστίας του πληθυσμού της Χώρας, 
καθώς και του γεγονότος ότι τα κορίτσια δεν χρειαζόταν να απομακρυνθούν από το σπίτι και 
την εποπτεία των γονιών τους για να σπουδάσουν. Στο σύνολο των μαθητών, το 37% προέρ-
χονται από τη Χώρα, ενώ 14% και 8% των μαθητών προέρχονται από τους Καρβουνάδες, τα 
Φράτσια και τα Λογοθετιάνικα, και τον Ποταμό, το Λιβάδι και τον Μυλοπόταμο, αντίστοιχα 
(Γλυτσός, 2006). 
 
Το 1925, γίνονται προσπάθειες ανεύρεσης χρημάτων54 για την κατασκευή νέου κτιρίου που 
θα στεγάσει το γυμνάσιο. Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν, κυρίως από ομογενείς, και το 1931 
εγκαινιάστηκε το νέο Γυμνάσιο Κυθήρων, το οποίο κόστισε τότε 1.500.000 δραχμές. Το 
Νοέμβριο του ίδιου έτους, η κυβέρνηση της χώρας δημοσιεύει μια λίστα με τα γυμνάσια που 
καταργούνται πανελλαδικά, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το Γυμνάσιο Κυθήρων. Οι αντι-
δράσεις των κατοίκων του νησιού, όμως, ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την α-
πόφασή της (Λεοντσίνης, 1991· Μπαμπούνης, 2001). Το 1999 προστίθεται στο κτιριακό συ-
γκρότημα του γυμνασίου νέα πτέρυγα, που σήμερα στεγάζει το Γυμνάσιο ενώ το Λύκειο στε-
γάζεται στο παλαιό κτίριο. Ο αριθμός του μαθητικού πληθυσμού του Γυμνασίου αυξανόταν 
συνεχώς μέχρι το 1976, όταν έγινε τριτάξιο με την δημιουργία του Λυκείου. Αντίστοιχη αύξη-
ση παρατηρήθηκε και στην αναλογία αγοριών-κοριτσιών στο σύνολο των μαθητών (Γλυτσός, 
2006). Ωστόσο, ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα έως και σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο 
                                                            
53 Το συγκεκριμένο κτίριο σήμερα στεγάζει το Αστυνομικό Τμήμα της Χώρας.  
54 Από το σχολικό έτος 1922-23, οι μαθητές οργανωμένοι ατύπως, συγκέντρωσαν ποσό από το χαρτζιλίκι τους για την 

αγορά βιβλίων και τη δημιουργία γυμναστηρίου (Γλυτσός, 2006). 
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της «διαρροής εγκεφάλων» από τα Κύθηρα προς την Αθήνα και το εξωτερικό (Γλυτσός, 
2006). Τέλος, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κυθήρων έχουν καταγραφθεί περίπου 7.000 τίτλοι 
βιβλίων, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. Η Βιβλιοθήκη βρίσκεται σε συνεργασία με όλες τις βαθμί-
δες εκπαίδευσης του νησιού και σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση παρουσιάζει παιδικά προγράμ-
ματα εκπαιδευτικού περιεχομένου όπως θεατρικά δρώμενα, διαγωνισμούς ζωγραφικής, μουσι-
κές εκδηλώσεις, εργαστήρια κόμικς και ρομποτικής καθώς και διάφορες ομιλίες για τη μετανά-
στευση, τα ήθη και έθιμα του τόπου. 
 
Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα θεωρείται ως η απαρχή της «εκβιομηχάνισης». Ως εκ τούτου, 
η επαγγελματική απασχόληση αρκετών επέβαλε την μετακίνηση προς τα τότε μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας. Αποτέλεσμα αυτών των δημογραφικών ανακατατάξεων ήταν η ίδρυση δι-
αφόρων συλλόγων, σωματείων, κτλ. Τα πρώτα κυθηραϊκά σωματεία που ιδρύθηκαν στην Ατ-
τική ήταν η Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς-Αθηνών (1889) και ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος 
Αθηνών (1924). Οι δραστηριότητες που ανέπτυξαν συνέβαλαν στη διατήρηση της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς των Κυθήρων και των Αντικυθήρων και ενίσχυαν την αγάπη των μελών τους 
για τον τόπο καταγωγής τους. Μεταγενέστερα, ιδρύθηκαν ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κυ-
ρίων (1930), η Ένωση των Απανταχού Αντικυθήριων «Άγιος Μύρων» (1932), ο Κυθηραϊκός 
Όμιλος Φιλόμουσων (1950) και ο Σύνδεσμος Φιλών Μακρυκυθήρων (1959) ενώ συλλόγους 
στην Αττική ίδρυσαν και πολλά χωριά του νησιού όπως «η Πορτοκαλιά» (Καραβάς), «η Μυρ-
τιά» (Μητάτα), «η Βρύση» (Βιαράδικα), «ο Φιλόξενος» (Αβλέμονας), ο Εξωραϊστικός και Πολι-
τιστικός Σύλλογος Ποταμού, ο Σύλλογος Κοινωφελών Έργων Μυλοπόταμου, κ.ά. Ορισμένοι 
από τους παραπάνω συλλόγους είναι πια αδρανείς ενώ άλλοι δραστηριοποιούνται και συνερ-
γάζονται με επτανησιακούς συλλόγους στη βάση της κοινής ιστορίας, ηθών, εθίμων και τε-
χνών που παρατηρούνται σε πολλές από αυτές τις νησιωτικές κοινωνίες (Μιχαλακάκη, 2001).  
 
Στο Τριφύλλειο Μέγαρο στην Αθήνα στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Κυθηραϊκού Συνδέσμου Α-
θηνών, στην οποία υπάρχουν αρχεία που αφορούν στον ευρύτερο χώρο των Ιονίων Νήσων. 
Σημαντική είναι, επίσης, η συλλογή του συνόλου σχεδόν των καταγεγραμμένων εφημερίδων 
του νησιού. Στο αρχείο (έντυπο και ψηφιακό) της βιβλιοθήκης υπάρχουν οι τρεις πρώτες κυ-
θηραϊκές εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στα τέλη του 19ου αιώνα –Κύθηρα (1893-1896), 
Φωνή των Κυθήρων (1893-1894 και 1924-1996) και Κυθηραϊκή Αυγή (1897-1899)– καθώς και 
το σύνολο σχεδόν των εφημερίδων του 20ου αιώνα. Μέσα από την υλη των εφημερίδων και 
των περιοδικών αναδύεται η καθημερινή ζωή των κατοίκων του νησιού αλλά και της ομογέ-
νειας μέσα στο ευρύτερο εθνικό και παγκόσμιο πολιτικό πλαίσιο (Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθη-
νών, 2013). Επιπλέον, ο Σύνδεσμος διατηρεί εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες τμήμα παραδο-
σιακών χορών με σκοπό τη διάδοση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων 
και των Αντικυθήρων αλλά και την αναβίωση των τοπικών εθίμων. Το τμήμα διαθέτει μια σει-
ρά από κυθηραϊκές ενδυμασίες και συμμετέχει σε εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
 
Η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών είναι ένα επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, που ιδρύθηκε το 1982 και έχει έδρα την Αθήνα. Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι η 
επιστημονική έρευνα παντός θέματος που αφορά τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, και η συμβο-
λή στη συντήρηση μνημείων τέχνης, ιστορίας και λογοτεχνίας. Ανάμεσα στις δραστηριότητες 
της συγκαταλέγονται (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2016): - 
 

 η οικονομική υποστήριξη της αρχαιολογικής έρευνας στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό, όπου 
ανακαλύφθηκε ένα ασύλητο Μινωικό ιερό κορυφής –το σπουδαιότερο εκτός Κρήτης– και 
μεγάλος αριθμός ευρημάτων· 

 

 η οικονομική ενίσχυση της αρχαιολογικής έρευνας στα Αντικύθηρα, και στις Δραγονάρες 
όπου διασώθηκαν λίθινες άγκυρες ενός ναυαγίου, οι οποίες εκτίθενται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Κυθήρων· 

 

 η στήριξη των αρχαιολογικών ανασκαφών στη θέση Καμπί στον Καραβά όπου βρέθηκε 
μινωικός τάφος, και στο σπήλαιο Χουστή (αρχαίος λατρευτικός χώρος) στο Διακόφτι· 
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Εικόνα 17: Το νησάκι της Χύτρας από την περιπατητική διαδρομή M1: Χώρα-Καψάλι. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 18: Η παραλία της Κακιάς Λαγκάδας, στο ανατολικό τμήμα των Κυθήρων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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 η αναστήλωση του εξωκκλησιού του Αγίου Νικήτα (Κουφάρικα) και η μελέτη συντήρησης 
του γεφυριού στον Ποταμό σε συνεργασία με την αρμόδια 1η Εφορεία Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων·  

 

 η αναστήλωση του Κάστρου του Αβλέμονα σε συνεργασία με την αρμόδια 1η Εφορεία 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων· 

 

 η αναστήλωση της Πηγής Μανιτοχωρίου (έργο που κατασκευάστηκε επί Αγγλοκρατίας) σε 
συνεργασία με την αρμόδια 1η Εφορεία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων·  

 

 η συμμετοχή ή/και διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων και εκδρομών·  
 

 η υποστήριξη και ο εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου Κυθήρων· και 
 

 οι εκδόσεις βιβλίων σχετικών με τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, όπως «Κυθηραϊκή Ανθο-
λογία» (1987), «Ιστορία των Κυθήρων» (1994), «Κυθηραϊκό Λεξικό» (1996), «Κύθηρα 
στο δρόμο των πουλιών» (1995), «Παλαιοντολογία Κυθήρων» (1998), «Αναμνήσεις από 
τα Κύθηρα της κατοχής» (2002), «Κυθηραϊκά επώνυμα» (2002), κ.ά. 

 
Ο Όμιλος Κυθήριων Πανεπιστημιακών, από το 2002, εκδίδει σε ετήσια βάση το περιοδικό 
«Νόστος». Στις εκδόσεις αυτές έχουν δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες Κυθήριων και άλλων 
επιστημόνων που αφορούν είτε το νησί είτε άλλα ενδιαφέροντα του Ομίλου όπως λογοτεχνία, 
οικονομία, κ.ά. Οι εργασίες που αναφέρονται στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα είναι, κυρίως 
προϊόν ερευνητικής προσπάθειας είτε από το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων και τα αρχεία του το-
πικού τύπου ή από επιτόπιες έρευνες (Όμιλος Κυθήριων Πανεπιστημιακών, 2007· 2012· 
2013). Η θεματολογία των εκδόσεων ποικίλλει από άρθρα θρησκευτικού, κοινωνικού (μετανά-
στευση), ιστορικού (Βενετοκρατία) και εκπαιδευτικού περιεχομένου (Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυ-
θήρων, 2010). Επίσης, η Πολιτιστική Εταιρεία Κυθήρων, με έδρα τη Χώρα, στοχεύει στην 
προστασία και προβολή της κυθηραϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανάμεσα στις δραστηριό-
τητες της συμπεριλαμβάνονται η οργάνωση συναυλιών, διαλέξεων, εκθέσεων, η διαχείριση 
ιστορικού και καλλιτεχνικού φωτογραφικού υλικού (Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο) και η 
διοργάνωση –κάθε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου– των καθιερωμένων πια Φωτογρα-
φικών Συναντήσεων Κυθήρων.  
 
Τέλος, το πρόγραμμα «ο Ήχος των Κυθήρων» (The Sound of Kythera) είναι μια πρωτοβουλία 
που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Robert Bosch, και υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Goethe-Institut Thessaloniki και την Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V. Ο στό-
χος του προγράμματος είναι η ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθή-
ρων μέσα από τους ήχους του νησιού. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες 
από διάφορους κλάδους (τεχνολογίας ήχου, εικαστικών, ανθρωπολογίας, φυσικού περιβάλλο-
ντος, κ.ά.), χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να καταγράψει και να αξιοποιήσει 
δημιουργικά τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους των Κυθήρων, κάτι που θα επιτρέπει στον κάθε 
ενδιαφερόμενο να περιηγείται στα Κύθηρα, με βασικό οδηγό τις ιστορίες και τους ήχους του 
νησιού. Ο τελικός ηχο-χάρτης του προγράμματος έχει εγκατασταθεί στον Κρατικό Αερολιμένα 
του νησιού ενώ διαθέσιμη είναι και η ηλεκτρονική εφαρμογή του55 (Τριπέλαγο, 2015β).  
 
 
4.3.4. Καλές και εφαρμοσμένες τέχνες. 
 
«–Πόσες φορές δεν ονειροπόλησα ένα ταξίδι στα Κύθηρα! –Στο Τσιρίγο; –Το μπαρκάρισμα για 
το νησί του έρωτα, πάνω σε μία βάρκα που τη σέρνουν αγγελούδια». Ο παραπάνω διάλογος 
γίνεται μεταξύ του Δημήτρη Χορν (Κλέων) και του Βασίλη Αυλωνίτη (δεσμοφύλακας) στην 
ελληνική ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, «Μια ζωή την έχουμε» (1958). Τα Κύθηρα είναι, για 
πολλούς καλλιτέχνες, ένα ταξίδι αναζήτησης. Ενδεχομένως, αυτό να συμβαίνει γιατί ακόμα και 
σήμερα το νησί με τα κάστρα, τα ερειπωμένα αρχοντόσπιτα, τα χαμηλά σύννεφα του καλο-
καιριού (οι «κατσιφάρες» ή «προβέτζες» κατά τους ντόπιους), τα γεφύρια, τα μονοπάτια και 
τόσα άλλα να συμβολίζει το ανεκπλήρωτο και το ιδεατό (Σκοπετέα, 2003).  
 

                                                            
55 Διαθέσιμο στο URL: http://soundofkythera.com/. 
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Ίσως, αυτό το ιδεατό να γοήτευε τον περίφημο Ιταλό bon viveur Giovani Casanova (1725-
1798), ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή του Stefan Zweig56 ελκύονταν από το «εξαιρετι-
κό» που έβρισκε στο «καθημερινό», διέθετε μια αναμφισβήτητη ευφυΐα και ήταν ο καταλλη-
λότερος για να υπηρετήσει την «Κυθέρεια Αφροδίτη» (Γλυκοφρύδη-Αθανασοπούλου, 2003). 
Ίσως, αυτό το ανέφικτο όνειρο να παρουσίασε με ευρηματικό τρόπο ο Θόδωρος Αγγελόπου-
λος στην ταινία «Ταξίδι στα Κύθηρα», συνδέοντας τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας με την 
πολιτική ουτοπία. Στην ταινία, ένας παλιός κομμουνιστής, ο γερο-Σπύρος (Μάνος Κατράκης), 
επαναπατρίζεται και εναντιώνεται στην εμπορευματοποίηση των πάντων εις βάρος του τόπου 
του για να βρει απέναντι του ακόμα και ανθρώπους που τους θεωρούσε δικούς του. Ο Έλλη-
νας σκηνοθέτης είχε κάποτε δηλώσει πως το «Ταξίδι στα Κύθηρα» είναι σαν την επιστροφή 
στον Ρομαντισμό (Νταβαρίνος, 2003· Τριάρχη-Μακρυγιάννη, 2016). Το νησί «αναζήτησαν» 
πολλοί περιηγητές, ζωγράφοι και ποιητές κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, αλλά και σύγχρονοι ό-
πως οι ζωγράφοι Μανώλης Χάρος, Σούλη Σουρή, Μαρία Γιαννακάκη, οι ποιητές Πάνος Φύλλης, 
Δημήτρης Καρασάββας, Μαρίνος Σιγούρος, Παναγιώτης Παπαϊωάννου κ.ά. (Κακαδιάρης, 2003· 
Πυλαρινός, 2003· Μαστροπαύλος, 2016).  
 
Ο Ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης, Sandro Botticelli (1445-1510) φιλοτέχνησε πορτρέτα 
και πίνακες με θρησκευτικά και μυθολογικά θέματα. Ανάμεσα τους βρίσκεται η «Αλληγορία 
της Άνοιξης», ένας πίνακας που συμβολίζει τον ερχομό της άνοιξης με τη θεά Αφροδίτη να 
απεικονίζεται σε έναν κήπο πλαισιωμένη από τις τρεις Χάριτες, τον Ερμή, τον Έρωτα, τη 
Φλώρα (θεά των λουλουδιών) και τον Ζέφυρο. Η «Γέννηση της Αφροδίτης» αποτελεί, ίσως, 
έναν από τους πιο δημοφιλείς πίνακες του Ιταλού ζωγράφου. Πηγή έμπνευσης ήταν η ελληνι-
κή μυθολογία καθώς στον πίνακα αποτυπώνεται η στιγμή που η Αφροδίτη –πατώντας σε ένα 
κοχύλι– εμφανίζεται στα Κύθηρα (Τριάρχη-Μακρυγιάννη, 2016). Σήμερα και οι δύο πίνακες 
βρίσκονται στη συλλογή του Uffizi Museum στη Φλωρεντία, στην αίθουσα που είναι αφιερω-
μένη στον μεγάλο ζωγράφο. Ο περίφημος πίνακας του Γάλλου ζωγράφου Jean-Antoine Wat-
teau57 (1684-1721), «Ταξίδι στα Κύθηρα» (1717), βρίσκεται στο μουσείο του Λούβρου. Ο 
Watteau ήταν ένας από τους πρώτους εκπροσώπους του ροκοκό και πολλά από τα έργα του 
αντιπροσωπεύουν τα αδύνατα όνειρα (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 2003). Στον συγκεκριμένο 
πίνακα απεικονίζονται ορισμένοι προσκυνητές που ξεκινούν το ταξίδι τους για τα Κύθηρα, ένα 
ταξίδι που όμως δε θα πραγματοποιηθεί γιατί κανείς ποτέ δε φτάνει στο νησί της αγάπης ή 
αλλιώς στην απόλυτη ευτυχία (Μαρκάτου, 2003· Μουτσόπουλος, 2003· Broodbank, 2013). 
 
Στην ιταλική λογοτεχνία, οι Giovanni Boccaccio58 (1313-1375), Matteo Boiardo59 (1441-1475), 
Giambattista Marino60 (1569-1625), Pietro Metastasio61 (1698-1782), Ugo Foscolo62 (1778-
                                                            
56 Zweig, S., (1930), Casanova, Victor Attinger, Paris, France. 
57 Ο Antoine Watteau δεν ταξίδεψε ποτέ για τα Κύθηρα. Εμπνεύστηκε το θέμα του από ένα θεατρικό έργο με τίτλο 

Les trois cousines του Florent Dacourt (1661-1725). Ο Dacourt στο τέλος τους έργου παρουσιάζει μια ομάδα νέων 
μεταμφιεσμένων σαν προσκυνητές της αγάπης που ετοιμάζονται να επιβιβαστούν για το ταξίδι στα Κύθηρα (Κορο-
σίδου-Καρρά, 2003). 

58 …questi (Amore) che le divine saette tempera nell’ acque di Citera, pietoso de’ suoi soggetti… (Ο έρωτας, που τις 
θεϊκές σαΐτες του ενδυναμώνει στα νερά των Κυθήρων, είναι ελεήμων στους υπηκόους του) [Ninfale d’ Ameto, 
1341-1342, Φλωρεντία]. 

59 …or vieni Amore e mostra il tuo bel volto, ne te ritenga Amaraco in Idalia, ne il bosco di Citera a mini folto… (Έλα 
τώρα, Έρωτα, και δείξε μου το ωραίο σου πρόσωπο, ας μη σε κρατήσει ο Αμαράκος της Ίδης, ούτε το γεμάτο μύρ-
τους δάσος των Κυθήρων) [Pastorale, 1482-1483]. 

60 Το έργο του Giambattista Marino, Άδωνις, αναφέρεται στον έρωτα της θεάς Αφροδίτης και του Άδωνη με πάρα 
πολλές αναφορές στα Κύθηρα όπως [Adone, 1623]: 
 …io chiamo te, per cui si svolge e move, la piu benigna e mansueta sfera, santa madre d’ amor, figlia di 

Giove, bella dea d’ Amatunta e di Citera… (Εσένα καλώ, που για χάρη σου κινείται και γυρίζει ο πιο όμορφος 
και γαλήνιος ουρανός, μητέρα αγία του Έρωτα, κόρη του Δία, ωραία θεά της Αμαθούντος και των Κυθήρων) 

 …per celebrare il di pomposo e festo, passo a Citera e ne vien meco Amore… (για να τιμήσω τη μέρα της ό-
μορφης γιορτής, πάω στα Κύθηρα κι έρχεται μαζί μου ο Έρωτας) 

 …già di Citera ala magnion celeste la bella dea d’ amor facea ritorno. Gia di rose e di perle inun conteste s’ 
avea ‘l crin biondo e ‘l bianco seno adorno… (η ωραία θεά του έρωτα γύριζε από τα Κύθηρα στην όμορφη θεϊ-
κή της κατοικία. Με τριαντάφυλλα και πέρλες είχε στολίσει τα ξανθά μαλλιά και το λευκό της στήθος).  

61 …corre di Cipro a’ lidi, e tutti spia dell’ Idalio frondoso, di Pafo e di Citera gli orti odorati e gli amorosi tetti: al fin 
sovra le sponde della bassa Amatunta egli la vede… (τρέχει στις παραλίες της Κύπρου, ψάχνει στ’ ολοπράσινο βου-
νό της Ίδης, στους μυρωδάτους κήπους και στις στέγες των ερώτων της Πάφου και των Κυθήρων, την βλέπει, τέ-
λος, στις ακτές της Αμαθούντος) [Poesie, 1717].  

62 Ο ποιητής Ugo Foscolo, γεννημένος στη Ζάκυνθο από Βενετό πατέρα και Κερκυραία μητέρα, αναφέρει τα Κύθηρα 
σε πολλά έργα του, όπως: 



69 
 

1827), Flaminio Lolli63 (1797-1862), Niccolo Tommaseo64 (1802-1874) και Giosue Carducci65 
(1835-1907), αναφέρθηκαν κατά καιρούς μέσα από τα έργα τους στα Κύθηρα, στη μυστηρια-
κή ατμόσφαιρα και στο άρωμα του έρωτα που αναδύουν (Νίκας, 2003· Παγκράτης, 2003). 
Ο ιρλανδοελληνικής καταγωγής συγγραφέας, Λευκάδιος Χερν (1850-1904), γεννήθηκε στη 
Λευκάδα από όπου πήρε και το όνομά του. Ήταν γιος του ενός Βρετανού ταγματάρχη και της 
Κυθήριας Ρόζας Κασιμάτη. Ο πατέρας του υπηρετούσε σαν υψηλόβαθμος χειρουργός στη 
Λευκάδα, κατά τη διάρκεια της βρετανικής κατοχής των Επτανήσων. Ο Χερν είναι περισσότε-
ρο γνωστός για τα βιβλία του που αφορούν τους λαϊκούς μύθους και θρύλους της Ιαπωνίας. 
Ωστόσο, οι έννοιες της «πατρίδας» και της «μητέρας» υπήρξαν ανεξάντλητές πηγές έμπνευ-
σης στις σπουδαιότερες πνευματικές του αναζητήσεις. Μέσω του συγγραφικού του έργου, ο 
Χερν δεν εξιδανίκευσε μόνο την Ελληνίδα μητέρα του αλλά τοποθέτησε όλες τις μητέρες του 
κόσμου σε μια προνομιούχο θέση μέσα στην τότε γενικότερη δομή της κοινωνίας (Βρεττός, 
2003· Κασιμάτης, 2003). 
 
Ωστόσο, η «αναζήτηση» των Κυθήρων δεν ήταν πάντα μια ευχάριστη υπόθεση. Ενώ στην 
ποίηση τα Κύθηρα υμνούνται και αποτελούν τόπο αναζήτησης, δεν συμβαίνει το ίδιο και στη 
λογοτεχνία, και ιδιαίτερα στην πεζογραφία της λογοτεχνίας της Παρακμής66 (Decadence), ό-
που τόσο η Αφροδίτη όσο και το νησί παρουσιάζονται μέσα σε ένα νοσηρό κλίμα όπου κυρι-
αρχούν ο μισογυνισμός, η μαύρη μαγεία, το παράξενο και ο φετιχισμός (Λαλαγιάννη, 2006). Ο 
Γάλλος γιατρός και περιηγητής François Pouqueville (1770-1838) δεν βρήκε τη φιλοξενία που 
αναζητούσε στα Κύθηρα σημειώνοντας πως …οι ποιητές και οι εραστές που επισκέπτονται το 
νησί για να εντρυφήσουν στις αναμνήσεις της αρχαιότητας, αντί για Κελάδωνες θα δουν τρα-
χείς χωρικούς, αντί για την Αφροδίτη […] θα δουν αγριωπές Ελληνίδες… (Παπαγιαννίδου, 
1997). Στο ίδιο μήκος κύματος και οι αναμνήσεις του Γάλλου ρομαντικού ποιητή Gérard de 
Nerval (1808-1855) που το 1851 επισκέφτηκε τα Κύθηρα και έγραφε …ενώ πλέαμε σύρρι-
ζα στην ακτή, πριν αράξουμε στον Άγιο Νικόλαο, είδα ψηλά σε ένα βράχο να διαγράφε-
ται ακαθόριστα […] ένα μικρό μνημείο που έμοιαζε με άγαλμα […] κάποιας προστάτιδας θεάς 
[…] όταν πλησιάσαμε περισσότερο διακρίναμε ξεκάθαρα το αντικείμενο […] ήταν μια τριπλή 
κρεμάλα, που στο ένα από τα τρία σχοινιά κρεμόταν ένα νεκρό κορμί… (Παπαγιαννίδου, 
1997). Αναμφισβήτητα, το όνομα των Κυθήρων γέμισε τις λογοτεχνίες κάθε εποχής και πολ-
λών λαών με διαφορετικό κάθε φορά σκοπό, στυλ και σημασία.  
 
Ο πιο προβεβλημένος εκπρόσωπος του γαλλικού ρομαντισμού, Victor Hugo (1802-1885), 
στην ποιητική  συλλογή «Ενατενίσεις» σημειώνει πως η μελαγχολία είναι συνώνυμη του 
Cerigo, της μεσαιωνικής και όχι της αρχαίας ονομασίας του νησιού, …Τσιρίγο, πού είν’ τα Κύ-
θηρα; Νύχτα! Πένθος μονάχο. Πάει η Εδέμ, στη θέση της γυμνόν άφησε βράχο… (Τριάρχη-
Μακρυγιάννη, 2016). Ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ο 
Γάλλος Charles Pierre Baudelaire (1821-1867), στο ποίημα του «Ταξίδι στα Κύθηρα» αναρω-
                                                                                                                                                                          
 ...Citera e Cipro, ove perpetua odora primavera… (στα Κύθηρα και στην Κύπρο, όπου αιώνια ευωδιάζει η άνοι-

ξη)  [All’ amica risanata, 1802-1803]· και 
 …appari con le Grazie e le raccolse l’ onda Ionia primiera, onda che amica del lito ameno e dell’ ospite musco 

da Citera ognidi vien desiosa a’ materni miei colli: ivi fanciullo la Deita di Venere adorai… (φάνηκε με τις Χάρι-
τες πρώτα το Ιόνιο κύμα τις υποδέχτηκε, κύμα φιλικό των όμορφων ακτών και του φιλόξενου πράσινου, που 
κάθε μέρα φθάνει γεμάτο πόθους από τα Κύθηρα στη μητρική μου γη, εκεί εγώ παιδί λάτρεψα της Αφροδίτης 
της θεότητα) [La Grazie: Inno a Venere, 1812-1814, Φλωρεντία]. 

63 …ma Citera e bella anche tetra figliola del Vulcano: bella nei prati, e nelle antiche spalle del rotto Elessa, e gli 
odorati poggi di Mitata, ospital terra di Nimfe, che segrete, e temute I capei d’ oro lavan dentro le fonti innamo-
rate… (αλλά τα Κύθηρα είναι ωραία, και είναι η σκοτεινή κόρη του Ηφαίστου ωραία στα λιβάδια και στους αρχαίους 
ώμους της γκρεμισμένης Ελέσσας και οι μυρωμένοι λόφοι των Μητάτων, φιλόξενη γη των Νυμφών, που μυστικές 
και φοβισμένες πλένουν τα χρυσά μαλλιά τους, μέσα στις πηγές, ερωτευμένες) [Sermone, 1844].  

64 …tale d’ amori ponesti a’ ciechi mortali immobile fato tu, dea, che a Knido sorridi ed a l’ alta Citera… (εσύ θεά που 
χαμογελάς στην Κνίδο και στα ψηλά Κύθηρα έδωσες στους τυφλούς θνητούς την αναπόφευκτη μοίρα της αγάπης, 
του έρωτα τους καημούς και τους πόνους) [Volutta e rimorso: Elena, 1872].  

65 …allor che I fiori e l’ onde aveano spirto e d’ amore e di duol, quando de’ zefiri esultanti a primavera per le brune 
convalli o ne’ mirteti di Citera e di Cnido almo aliava il divin bacio d’ Afrodite, errand del lamentoso Egeo lungo la 
riva… (τότε που τα άνθη και τα κύματα είχαν πνοή αγάπης και πόνου, όταν οι χαρούμενοι ζέφυροι της άνοιξης στις 
σκιερές πεδιάδες και στους μυρτότοπους των Κυθήρων και της Κνίδου έφερναν το θεϊκό άρωμα του φιλιού της Α-
φροδίτης, περπατώντας στις ακτές του παραπονιάρικου Αιγαίου) [Maggio e Novembre, 1901].  

66 Καλλιτεχνικό ρεύμα που άνθισε προς το τέλος του 19ου αιώνα –ξεκινώντας από τη Γαλλία ενώ στην συνέχεια επε-
κτάθηκε σε όλη την Ευρώπη– κυρίως στη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Το καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα έρχεται από 
το Ρομαντισμό και θεωρείται πρόδρομος του Μοντερνισμού. 
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τιέται …το μαυρονήσι ποιο είν' αυτό το θλιβερό; Μας είπαν: Τα Κύθηρα· των τραγουδιών η 
φημισμένη χώρα, των γεροντοπαλίκαρων η χιλιοπατημένη παράδεισο· και μ' όλα αυτά φτωχή 
του η γη, για κοίτα… (Γιάκος και Γιαλουράκης, 1977). Η διπολικότητα του νησιού αποτυπώνε-
ται στο ίδιο ποίημα και μάλιστα ενδύεται ρόλους ηδονικούς, για παράδειγμα …νησί με γλυκά 
μυστικά και γιορτές της καρδιάς! Της αρχαίας Αφροδίτης το υπέροχο όραμα, πάνω απ’ τις θά-
λασσές σου πλανιέται σαν άρωμα, και πλημμυρίζει μ’ έρωτα και χαύνωση τα πνεύματα… (Λα-
λαγιάννη, 2006). 
 
Ο Γάλλος ποιητής Paul Verlaine (1844-1896) στο ποίημά του Cythere περιγράφει έναν παρα-
δεισένιο τόπο όπου διεγείρονται όλες οι αισθήσεις, ο Γερμανός συνθέτης Christoph Gluck 
(1714-1787) παρουσίασε την όπερα-μπαλέτο La Cythere assiegee («Τα Κύθηρα πολιορκημέ-
να») του συγγραφέα Charles-Simon Favart (1710-1792) όπου οι Σκύθες πολιορκούνε τα Κύ-
θηρα αλλά οι αρχηγοί τους αιχμαλωτίζονται από τα θέλγητρά των νυμφών, ο ποιητής Albert 
Samain (1858-1900) στο ποίημα Watteau αναφέρεται στους προσκυνητές που τελικά αποβι-
βάζονται στον ιδεατό και ονειρικό τόπο που έψαχναν, ενώ ο Theophile Gautier (1811-1872) 
αναρωτιέται «μήπως μας γέλασαν οι αρχαίοι» και τι θα έλεγε ο Watteau αν αντί για γαλάζια 
νερά «έβλεπε ετούτες τις άγριες ακτές με τα βράχια που θρυμματίζονται» (Κοντολέων, 2003· 
Κοροσίδου-Καρρά, 2003· Λούντζης, 2003). 
 
Ο Ανδρέας Κάλβος στο ποίημα του «Φιλόπατρις» μιλάει για τη μεγαλοπρέπεια του φυσικού 
και του πολιτιστικού περιβάλλοντος των Ιονίων Νήσων, …το κύμα Ιόνιον πρώτον εφίλησε το 
σώμα, πρώτοι οι Ιόνιοι Ζέφυροι εχάιδευσαν το στήθος, της Κυθερείας…. Αργότερα, ο Κωστής 
Παλαμάς περιέγραψε («Η Πολιτεία και η Μοναξιά», 1912) τον τρόπο που τα Επτάνησα αφή-
νονται στα ευεργετικά χέρια της θεάς …και πάντα η Αφροδίτη σας απάνω σας να βρέχει, του 
Απρίλη τη δροσιά… ενώ γύρω στο 1922 μετέφρασε το ποίημα του Charles Baudelaire, «Ένα 
ταξίδι στα Κύθηρα». Τέλος, ο Κώστας Ουράνης με το ποίημά του «Ταξίδι στα Κύθηρα» (από 
την ποιητική συλλογή «Νοσταλγίες», 1920), περιγράφει με θλίψη γιατί δεν έφτασε ποτέ στα 
Κύθηρα, …μα το ταξίδι ήταν μακρύ κι η χειμωνιά μάς βρήκε […] και κάτου από τους άξενους 
τους ουρανούς το πλοίο, απόμεινε ακυβέρνητο στο κύμα τ’ αφρισμένο, με το φτωχό μας ό-
νειρο στην πρύμνη πεθαμένο… (Τριάρχη-Μακρυγιάννη, 2016). 
 
Ο Κυθήριος λογοτέχνης Πάνος Φύλλης καταφέρνει μέσα από το λόγο του να αποδώσει πά-
μπολλα στοιχεία της λαογραφίας, της ιστορίας και της γλώσσας των Κυθήρων. Το έργο του 
διαπνέεται από υψηλή λογοτεχνική αξία. Τα «Τσιριγώτικα» ποιήματά του μπορούν να εντα-
χθούν στις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες (Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, 2006): - 
 

α) Το τοπίο: Λυρική εξύμνηση της φύσης και της ομορφιάς των Κυθήρων, π.χ. …ας τους κι ας 
λένε πως ονείρατα και πράξι, έχουν χωρίσει και δεν ζούνε ταιριασμένα. Δεν θ’ αξιωθήκαν 
ως τα Κύθηρα ταξίδι… («Κύθηρα»)· 

 

β) Ο άνθρωπος: Ήθη, έθιμα και σάτιρα, π.χ. …γαϊδουροκαβαλλάρισσες προβάλανε στ’ αγνά-
ντιο […] Λουράτα, άσπρα και κόκκινα και κιτρινογαλάζια στρωσίδια, στα σωμάρια τους φα-
γρίζουνε στον ήγλιο κ’ η φάντρα καμαρώνει τα σα γύφτικο σκεπάρνι… («Πανηγυριώτισ-
σες»)· και 

 

γ) Μαντινάδες (και αντιστοιχία με κρητικές μαντινάδες), π.χ. …κομμάτιασέ μου την καρδιά / 
δεν σου παραπονούμαι / μα τα κομμάτια θα ενωθούν / πάλι να σ’ αγαπούνε… (Φύλλης, 
Τσιριγώτικα) και …κομμάτιασέ μου την καρδιά, μα πάλι συλλογίσου / κάθε κομμάτι τση 
καρδιάς, είναι καρδιά δική σου… (Δρουδάκης, 100 μαντινάδες της Κρήτης). 

 
Η λίστα με το «Ταξίδι στα Κύθηρα» στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες είναι πραγματικά α-
τελείωτη67 (Μέντη, 2003). Το κοινό στοιχείο που παρατηρείται είναι πως όλοι οι καλλιτέχνες 
οραματίζονται αυτό το ταξίδι, αλλά κανείς ποτέ δεν φτάνει στον τελικό προορισμό. 

                                                            
67 Στρατηγόπουλος, Α., (1921), Επιβίβαση για τα Κύθηρα, Ημερολόγιο της Μεγάλης Ελλάδος· Κουγιούλης, Γ., (1933), 

Άπειρη στιγμή, Μαυρίδης, Αθήνα· Αμπάτης, Γ., (1940), Καπνοί μιας φλόγας, Μαυρίδης, Αθήνα· Φύλλης, Π., (1947), 
Κύθηρα (Τσιριγώτικα), Μαυρίδης, Αθήνα· Φύλλης, Π., (1956), Ταξίδι στα Κύθηρα (Τσιριγώτικα), Μαυρίδης, Αθήνα· 
Καρύδης, Ν., (1944), Ταξίδι στα Κύθηρα (Λιοπύρι), Ίκαρος, Αθήνα· Αιλιανού, Ε., (1976), Ταξίδι στα Κύθηρα Ι (Κα-
τοπτρισμοί), Αθήνα· Δικταίος, Α., (1980), Ο αρσενοκοίτης (Το ταξίδι για τα Κύθηρα), Ζαχαρόπουλος, Αθήνα· Τρι-
φύλλης, Α., (1987), Το σοφό σημαίνον (Πορεία), Πλέθρον, Αθήνα, κ.α. 
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Εικόνα 19: Το μοναστήρι της Αγίας Μόνης. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 20: Το Διακόφτι, τα Μακρυκύθηρα και το ναυάγιο στο Πρασονήσι, από το μοναστήρι 

της Αγίας Μόνης. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016  
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5. Πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Η UNESCO έχει ορίσει από το 1972 το περιεχόμενο του όρου «υλικά και άυλα πολιτιστικά 
στοιχεία». Στα άυλα στοιχεία περιλαμβάνονται οι προφορικές παραδόσεις, τέχνες, γνώσεις που 
αφορούν στη φύση, κοινωνικές πρακτικές, κ.ά. Στα υλικά στοιχεία περιλαμβάνονται: -  
 

 η ακίνητη πολιτισμική κληρονομιά, π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, σπήλαια, μνημεία, κ.ά.· 
 

 η κινητή πολιτισμική κληρονομιά, π.χ. μνημειακά έργα γλυπτικής και ζωγραφικής, νομί-
σματα, χειρόγραφα στοιχεία, κ.ά.· και  

 

 η υποθαλάσσια πολιτισμική κληρονομιά, π.χ. ναυάγια, ερείπια, πόλεις, κ.ά. 
 
Τα ορατά σημάδια της ιστορίας δεν οργανώνονται μόνο σε ιστορικούς χώρους και μουσεία, 
αλλά αντανακλώνται σε έθιμα, συμπεριφορές και μνήμες που μεταβιβάζονται από γενιά σε 
γενιά. Τα υλικά και άυλα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής δεν είναι νεκρά ή ξεχασμένα α-
ντικείμενα. Αφενός, βοηθούν τους ανθρώπους να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν τους 
και να εμβαθύνουν πέρα από την επιφάνεια των πραγμάτων. Αφετέρου, η προστασία της πο-
λιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι μόνο ένα ηθικό χρέος, αλλά έχει και οικονομικές προεκτάσεις 
αφού τα πολιτιστικά στοιχεία κάθε τόπου αποτελούν πλούτο και με την κυριολεκτική σημασία 
του όρου.  
 
Τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα υπήρξαν το μεταίχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Πρόκειται 
για δύο νησιά που η γεωγραφική τους θέση προσδιόρισε αποφασιστικά την ιστορική τους πο-
ρεία μέσα στους αιώνες, τα οποία λάτρεψαν τόσοι και τόσοι κατακτητές, ενέπνευσαν ποιητές, 
μουσικούς και ζωγράφους, και σήμερα αναζητούν να αφήσουν το στίγμα τους και στη σύγ-
χρονη εποχή. Η ελληνική μυθολογία μαρτυρά τη γοητεία που ασκούσαν τα δύο νησιά στη 
φαντασία πολλών, και όχι μόνο Ελλήνων. Οι επιρροές που δέχτηκαν, τόσο από την Ανατολή 
όσο και από τη Δύση, χαρτογράφησαν στο χώρο την πολιτισμική συνύπαρξη που μοιραία τα 
καθόρισε. Η πολιτιστική κληρονομιά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων αποτελεί το συγκρι-
τικό τους πλεονέκτημα που μπορεί με ισορροπημένο τρόπο να προσδιορίσει, μέσα στις σύγ-
χρονες συνθήκες, τον αναπτυξιακό τους ρόλο. 
 
 
5.1. Υλικά πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Τσαραβόπουλο (στο Van Weerde, 2016, σελ. 91) …η πρώτη 
απόδειξη που φανερώνει την παρουσία ανθρώπινου πολιτισμού στα Κύθηρα, είναι δύο αγγεία 
που αποκαλύφθηκαν στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, κοντά στον Κάλαμο. Αυτά τα αντικείμενα 
χρονολογούνται από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή (5300-4500 π.Χ.) και την Τελική Νεολιθική 
Εποχή (4500-3000 π.Χ.)…. Ωστόσο, τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα προέρχονται κυ-
ρίως από τους μινωικούς χρόνους. Ο Τσαραβόπουλος (στο Van Weerde, 2016, σελ. 91) ση-
μειώνει πως …στα Κύθηρα, η παρουσία των Μινωιτών, διήρκεσε από το 2000 ως το 1400 π.Χ. 
Οι Μινωίτες μετέφεραν μεταλλεύματα χαλκού, από τη Λακωνία προς την Κρήτη και τα Κύθηρα 
ήταν στο δρόμο τους…. Οι Μινωίτες για να αντιμετωπίσουν την πειρατεία έκτισαν στο νησί 
δύο παρατηρητήρια, το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν κοντά στην εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου στο Βουνό, στην ανατολική πλευρά του νησιού και εκτός από παρατηρητήριο χρη-
σίμευε και ως λατρευτικό κέντρο, ενώ το άλλο παρατηρητήριο ήταν στο βουνό Μυρμηγκάρι, 
στα δυτικά του νησιού (Van Weerde, 2016). 
 
Ο Τσαραβόπουλος (στο Van Weerde, 2016, σελ. 91) αναφέρει ότι … η μινωική περίοδος ακο-
λουθείται από τη μυκηναϊκή, που ξεκινά από το 1375 περίπου, μέχρι και το 1100 π.Χ. Έχουμε 
φέρει στο φως μερικούς μυκηναϊκούς τάφους κοντά στη «βρύση» στα Βιαράδικα και γύρω 
από την Παλαιόπολη…. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, μετά τη μυκηναϊκή εποχή στη Μεσόγειο 
κυριάρχησαν οι Φοίνικες (1200-800 π.Χ.) και εκείνο που βρήκαν στα Κύθηρα για να δημιουρ-
γήσουν έναν εμπορικό ναύσταθμο ήταν η πολύτιμη βαφή της πορφύρας που εξαγόταν από το 
ομώνυμο θαλάσσιο όστρακο. Ο Τσαραβόπουλος (στο Van Weerde, 2016, σελ. 91-92) εξηγεί 
πως …επειδή υπήρχαν πολλά τέτοια όστρακα στις ακτές των Κυθήρων, οι Φοίνικες εγκατα-
στάθηκαν στο νησί. Με την άφιξη τους, εισήγαγαν και τη λατρεία της μητέρας θεάς Αστάρτης. 
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Η Αστάρτη, που είχε γεννηθεί μέσα από τη θάλασσα ήταν η προστάτις θεά των ναυτικών. 
Πιστεύω [με βάση ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα] ότι το σπήλαιο της Χουστής, στο Διακό-
φτι, χρησιμοποιούνταν ως λατρευτικός χώρος για τη φοινικική αυτή θεά, η οποία αργότερα 
στην ελληνική μυθολογία ονομάστηκε Αφροδίτη….  
 
Τους επόμενους αιώνες (600-100 π.Χ.) τα Κύθηρα βρίσκονταν υπό την κατοχή των Σπαρτια-
τών. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα που φανερώνουν την ε-
πιρροή που ασκούσε για αιώνες ο πολιτισμός της Σπάρτης στα Κύθηρα. Σύμφωνα με τον 
Τσαραβόπουλο (στο Van Weerde, 2016, σελ. 92-93) …μέσω των Λακώνων πέρασε στα Κύθη-
ρα η λατρεία το θεού Ποσειδώνα, του θεού των σεισμών (Γαιήοχος) και της θάλασσας. Στη 
Δραγονάρα, που είναι μία από τις βραχονησίδες στην ανατολική ακτή των Κυθήρων, με πολλά 
σεισμικά ρήγματα, βρέθηκαν κεραμικά αντικείμενα που αποδεικνύουν αυτή τη λατρεία. Βρή-
καμε επίσης πολλά νομίσματα από διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Εδώ μπορούμε να συ-
μπεράνουμε, ότι οι έμποροι που ταξίδευαν μέσω Κυθήρων, κατέβαιναν στις Δραγονάρες να 
προσκυνήσουν και να προσφέρουν αφιερώματα (κρασί για σπονδές και προσωπικά αντικείμε-
να όπως αγγεία, δακτυλίδια και νομίσματα) στον Ποσειδώνα, ώστε να είναι προστατευμένοι 
από τις καταιγίδες και τους κινδύνους στη θάλασσα. Το αρχαιότερο νόμισμα από αυτά που 
βρέθηκαν στη Δραγονάρα, χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. και προέρ-
χεται από τη Χερσόνησο στη Μαύρη Θάλασσα. Το πιο πρόσφατο δε, είναι του 14 π.Χ. και έρ-
χεται από την περιοχή γύρω από την Πάτρα. Βρέθηκαν ακόμη νομίσματα από την Αίγυπτο, 
την Καρχηδόνα, τη Ρώμη…. Επίσης, στο μοναστήρι του Οσίου Θεοδώρου, οι αρχαιολογικές 
έρευνες έφεραν στο φως τρία αγγεία και ένα άγαλμα του Ασκληπιού, γεγονός που ίσως οδηγεί 
στο συμπέρασμα πως στο χώρο που είναι σήμερα το μοναστήρι να υπήρχε ένα αρχαίο ιερό 
του Ασκληπιού. Η προηγούμενη άποψη ενισχύεται και από ορισμένα πιο πρόσφατα ευρήματα 
που δείχνουν πως στην ίδια τοποθεσία ήταν κτισμένος ένας πρωτο-χριστιανικός ναός, αφιε-
ρωμένος στους άγιους θεραπευτές Σέργιο και Βάκχο (Van Weerde, 2016). 
 
Εν ολίγοις, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ήταν για χιλιετίες σταυροδρόμι των πολιτισμών. Το 
αξιοσημείωτο είναι πως ανεξάρτητα από τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
λαών που εγκαταστάθηκαν στα δύο νησιά, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα ήταν πάντοτε ένα 
φιλόξενο καταφύγιο για όλους.  
 
 
5.1.1. Αρχαιολογικοί χώροι. 
 
Από το 1998 μέχρι το 2001, οι αρχαιολόγοι της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών και 
του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Λονδίνου και εθελοντές διερεύνησαν 100 τ. χιλ. των Κυθή-
ρων, δηλαδή περίπου το 36% το συνολικού εμβαδού του νησιού. Κατά τη διάρκεια της ερευ-
νητικής αυτής διαδικασίας, εντοπίσθηκαν διακόσιες περίπου τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδια-
φέροντος (Broodbank, 2013). Τα αρχαιολογικά ευρήματα από την εποχή που οι Σπαρτιάτες 
φοβούμενοι την κατάληψη του νησιού από τον στόλο των Αθηναίων, παρακαλούσαν να το 
καταπιεί η θάλασσα είναι ελάχιστα, όπως λίγα είναι και τα ρωμαϊκά ευρήματα. Όμως, πολλά 
είναι τα ευρήματα από την Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού (και παλαιότερα α-
κόμα, καθώς έχουν βρεθεί κεραμικά θραύσματα 3.500 ετών) όταν τα Κύθηρα και τα Αντικύ-
θηρα δέχτηκαν ισχυρές επιρροές από τον μινωικό και μυκηναϊκό πολιτισμό. Ο χώρος κάτω και 
δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στο Βουνό, όπου στο πρόσφατο παρελθόν οι 
αρχαιολόγοι συνέλεξαν δοχεία, ειδώλια και άλλα λατρευτικά αντικείμενα από μέταλλο, πέτρα 
και πηλό, ορισμένα από τα οποία είχαν έλθει από μεγάλη απόσταση, είναι ίσως η καλύτερη 
απόδειξη των επιρροών αυτών (Broodbank, 2013). 
 
Η πλούσια ιστορία των Κυθήρων, του «Φάρου της Κρήτης» όπως συχνά αναφέρονται, και 
των Αντικυθήρων αποτυπώνεται στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και, γενικότερα, 
μια πληθώρα πολιτιστικών τοπίων που στολίζουν τα δύο νησιά. Παρακάτω παρουσιάζονται, με 
αλφαβητική σειρά, οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι που χρονολογικά καλύπτουν έως 
και την περίοδο της Βενετοκρατίας. 
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Εικόνα 21: Η Δραγονέρα από τον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 22: Ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό, με τη «βαρδιόλα» (μεσαιωνικό παρατηρητήριο που 
επέβλεπε την θάλασσα Κυθήρων από τον Κάβο Μαλιά μέχρι την Κρήτη) στο βάθος ακριβώς 

στην κορυφή του υψώματος. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016  
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 Άγιος Γεώργιος, Παλαιόκαστρο. 
Κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. οι κάτοικοι των Κυθήρων ίδρυσαν στην κορυφή του Αγίου Γεωργίου 
Παλαιοκάστρου ένα ιερό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά –η οποία αρχικά λατρεύεται ως χθόνια 
και έπειτα με την ουράνια υπόστασή της έως τα ελληνιστικά χρόνια. Ο ναός, ορθογώνιος και 
τρίχωρος (135 τ. μέτρων), έχει πώρινο θεμέλιο, κεραμοσκεπή και βρίσκεται στο πιο ψηλό ση-
μείο του λόφου (ΥΠΠΟ, 2016α). 
 
 Βόθωνας, Παλαιόπολη. 
Στους πρόποδες των χαμηλών λόφων της Παλαιόπολης, γύρω από τον οικισμό αναπτύσσεται 
–κατά τη διάρκεια των Μινωικών χρόνων– η ομώνυμη νεκρόπολη. Πολυθάλαμοι τάφοι χρησι-
μοποιούνται για τον ενταφιασμό των νεκρών, γύρω στα 1950-1450 π.Χ. Προσφορές προς 
τιμήν των νεκρών συνηθίζονταν να αφήνονται από τους συγγενείς τους κατά τη διάρκεια των 
νεκρόδειπνων (ΥΠΠΟ, 2016α). 
 
 Άσπρογας, Παλαιόπολη. 
Στη θέση Άσπρογα της Παλαιόπολης, παρατηρείται εκ νέου η χρήση κάποιων μινωικών τάφων 
κατά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων (31 π.Χ. – 234 μ.Χ.). Οι ντόπιοι αποκαλούν τους τα-
φικούς θαλάμους «κατακόμβες» (Καλλίγερος, 2008· ΥΠΠΟ, 2016α). 
 
 Καστρί, Παλαιόπολη. 
Στη χερσόνησο του Καστριού τα πρώτα ίχνη κατοίκησης χρονολογούνται στην αρχή της 3ης 
χιλιετίας π.Χ. και η χρήση της περιοχής είτε για κατοίκηση είτε ως λιμάνι συνεχίζεται –όχι α-
διάλλειπτα– μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια. Στο πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. οι Μινωίτες 
έποικοι εγκαθίστανται στον οικισμό και συμβιώνουν με το ντόπιο στοιχείο. Επίνειο της πόλης, 
που απείχε 4 χιλιόμετρα περίπου από την ακτή, ήταν η Σκάνδεια (Coldstream και Huxley, 
1972· Πετρόχειλος, 1984). Το Καστρί ήταν ο μεγαλύτερος οχυρωμένος οικισμός στο νησί των 
Κυθήρων και μία από τις πιο σημαντικές Μινωικές αποικίες στο Αιγαίο (Sakellarakis, 1996). Ο 
αρχαίος οικισμός οχυρώθηκε τουλάχιστον δύο φορές, μία κατά την Αρχαϊκή περίοδο (700-480 
π.Χ.) και μία μετά την κατάληψη του νησιού από το Αθηναίο Στρατηγό Κόνων το 393 π.Χ. Ο 
οικισμός εγκαταλείπεται για πρώτη φορά γύρω στο 1300 π.Χ. ενώ στα κλασσικά χρόνια τα 
οικιστικά κατάλοιπα συνδέονται με τη λειτουργία του λιμένα της Σκάνδειας. Υπάρχουν στοι-
χεία που επιβεβαιώνουν τη χρήση του χώρου έως και τα βυζαντινά χρόνια ενώ τα αρχαιολογι-
κά ευρήματα της Παλαιόπολης περιλαμβάνουν αμφορείς, κοσμήματα, λίθινα αντικείμενα και 
επιγραφές (Καλλίγερος, 2008· ΥΠΠΟ, 2016α). Η οχυρωμένη πόλη καταλάμβανε έκταση μεγα-
λύτερη από 600.000 τ. μέτρα. Σήμερα ένα μέρος των τειχών είναι καλυμμένο από βλάστηση 
ενώ αρκετά τμήματα έχουν καταστραφεί από διάφορες γεωργικές πρακτικές κατά τη διάρκεια 
της τελευταίας χιλιετίας. Επιπλέον, είναι ορατά τα ερείπια δύο αρχαίων ιερών. Το πρώτο, κτι-
σμένο στην κορυφή του λόφου, ανήκει σε γυναικεία θεότητα (πιθανόν στην Αφροδίτη, αλλά 
δεν έχουν έως τώρα ανακαλυφθεί επιγραφικές μαρτυρίες) (Πετρόχειλος 2003· 2007· 2009). 
Το δεύτερο ιερό, αφιερωμένο στους Διόσκουρους Κάστορα και Πολυδεύκη, ήταν κτισμένο 
στο χώρο που βρίσκεται σήμερα η εκκλησία των Αγίων Ανάργυρων (ΥΠΠΟ, 2016α). Στο ίδιο 
σημείο εικάζεται ότι ήταν κτισμένο το Ανάκτορο του Μενελάου, σύμφωνα με τους περιηγητές 
Nicolas de Nicolay (1551), Spon και Whwlez (1675) και Castellan (1797) (Καλλίγερος, 2008).  
 
 Καστροπολιτεία Παλαιόχωρας. 
Η Παλαιόχωρα, βυζαντινή πρωτεύουσα των Κυθήρων, πιθανότητα ιδρύθηκε κατά το τέλος 
του 12ου αιώνα μ.Χ. Η καστροπολιτεία είναι κτισμένη σε βραχώδες ύψωμα (υψόμετρο 216 
μέτρα) και βρίσκονταν σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από τη νοτιοανατολική ακτή των Κυθή-
ρων. Οι κάτοικοι της Παλαιόχωρας είχαν πρώτα από όλα στο μυαλό τους την ασφάλεια, 
πράγμα που τους οδήγησε στο να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την τοπογραφία και τη μορ-
φολογία του εδάφους. Η πόλη –περιτριγυρισμένη από ψηλά και φαρδιά τείχη– ήταν προσπε-
λάσιμη μόνο από τα νοτιοδυτικά (Ince κ.ά. 1987). Η Παλαιόχωρα καταστράφηκε (όπως και η 
Παλιόχωρα της Αίγινας, της Τήνου, της Πάρου, της Μυκόνου, κ.ά.) από βαρβαρικές επιδρομές, 
και πιο συγκεκριμένα από τους πειρατές του Μπαρμπαρόσα το 1537. Πολλοί από τους κατοί-
κους σφαγιάστηκαν, άλλοι πουλήθηκαν ως σκλάβοι και αρκετοί βρήκαν καταφύγιο σε εκκλη-
σίες, αποδίδοντας σε θεία παρέμβαση τη σωτηρία τους. Οι οχυρώσεις δεν επισκευάστηκαν 
γιατί οι Βενετοί φοβόντουσαν ότι ο Μπαρμπαρόσα θα επιχειρούσε να την ανακαταλάβει, έχο-
ντας ήδη επιτύχει μία φορά. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Παλαιόχωρας αποτελεί ο 
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μεγάλος αριθμός εκκλησιών που κτίστηκαν στην περιοχή. Έως τώρα, έχουν εντοπιστεί 21 εκ-
κλησίες καθώς και δύο ακόμη εκκλησάκια που δεν βρίσκονται εντός της Παλαιόχωρας αλλά 
συνδέονται μαζί της. Οι εκκλησίες διατηρούνται σε καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα 
κτίρια (Ince κ.ά. 1989). Αν και οι πειρατικές επιδρομές στο νησί ήταν συχνές, το συγκεκριμένο 
περιστατικό στην Καστροπολιτεία της Παλαιόχωρας σημάδεψε –μέσα από θρύλους και παρα-
δόσεις– τη συλλογική μνήμη των Τσιριγωτών. 
 
 Λατομεία, Σκαφίδι (Αβλέμονας) και Φελωτή (Χώρα). 
Στις θέσεις Σκαφίδι του Αβλέμονα και Φελωτή κοντά στη Χώρα Κυθήρων, υπάρχουν λατομεία 
που η χρήση τους εκτείνεται όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, ακμάζει κατά τα ελληνιστικά 
χρόνια, συνεχίζεται κατά τη βυζαντινή περίοδο και φτάνει έως τα νεότερα χρόνια (ΥΠΠΟ, 
2016α). 
 
 Μινωικό ιερό κορυφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό. 
Ιερός τόπος και παρατηρητήριο των θαλάσσιων δρόμων από το 2100 έως το 1450 π.Χ. περί-
που. Οι κάτοικοι του οικισμού Καστρί ίδρυσαν το μινωικό ιερό κορυφής στην κορυφή του 
βουνού και αφιέρωναν αντικείμενα στους θεούς τους προκειμένου να ευοδωθούν οι ευχές 
τους (ΥΠΠΟ, 2016α). Τα πολύτιμα αντικείμενα από μπρούντζο και χρυσό που βρέθηκαν κατά 
τη διάρκεια των ανασκαφών μαρτυρούν την ευγενική καταγωγή των επισκεπτών του ιερού 
κορυφής –σε αντίθεση με αυτά των κρητικών ιερών κορυφής που έχουν ανακαλυφθεί και α-
ποτελούνται από ευτελή υλικά όπως τον πηλό– που δεν πρέπει να ήταν κυρίως βοσκοί όπως 
στην περίπτωση της Κρήτης (Sakellarakis, 1996). 
 
 Παλαιόκαστρο Αντικυθήρων. 
Στην Αιγιλία, όπως ονομάζονταν τα Αντικύθηρα στην αρχαιότητα, βρίσκεται το Κάστρο, ένα 
μνημείο με μεγάλη αρχαιολογική και ιστορική σημασία εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του 
νησιού. Η πρώτη φάση του Παλαιόκαστρου των Αντικυθήρων χρονολογείται στον 4ο αιώνα 
π.Χ. Το κάστρο καταστράφηκε από τους Ρωμαίους το 69-67 π.Χ. Οι αρχαίες οχυρώσεις καλύ-
πτουν μια έκταση 300 περίπου στρεμμάτων, και συμπεριλαμβάνουν ερείπια ναών, στρατιωτι-
κών εγκαταστάσεων, οικιών, δεξαμενών νερού καθώς και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (Tsa-
varopoulos και Fraggou, 2013).  
 
 Σπήλαιο Αγίας Σοφίας Καλάμου. 
Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στον Κάλαμο, στο νότιο τμήμα των Κυθήρων, βρίσκεται στο 
βάθος μιας ρεματιάς. Το σπήλαιο χρησίμευε σαν τόπος κατοικίας ή καταφύγιο ήδη από το 
5000 π.Χ. (ΥΠΠΟ, 2016α).  
 
 Σπήλαιο Χουστή, Διακόφτι. 
Στο σπήλαιο Χουστή στο Διακόφτι βρέθηκαν τα πιο πρώιμα κεραμικά αγγεία που μαρτυρούν 
τη σχέση του νησιού με την Κρήτη ήδη από το τέλος της 3ης χιλιετίας π.Χ. Το σπήλαιο, που 
βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού, χρησιμοποιήθηκε ως τόπος κατοικίας την περίοδο 
3200-2200 π.Χ. (ΥΠΠΟ, 2016α). 
 
 
5.1.2. Ιστορικά ερείπια και τοποθεσίες. 
 
Στα Κύθηρα, οι σημαντικότερες ιστορικές τοποθεσίες (από την περίοδο της Βενετοκρατίας έως 
τη σύγχρονη εποχή) έχουν ως εξής: - 
 
 Καστέλλο Αβλέμονα. 
Στο μικρό χωριό του Αβλέμονα, στην είσοδο του λιμανιού είναι κτισμένο το ομώνυμο κάστρο 
ή καστέλλο / καστέλλι. Το κάστρο κατασκευάστηκε (1565) από τους Βενετούς για την προ-
στασία του πιο σημαντικού λιμανιού του νησιού εκείνη την περίοδο και έχει σχήμα οκταγώ-
νου, κανονιοθυρίδες, κεντρικό πύργο, κτίσματα που φιλοξενούσαν τη φρουρά, διάφορες απο-
θήκες και ορισμένα εγκαταλειμμένα κανόνια. Παρά το γεγονός ότι ήταν εγκαταλελειμμένο για 
πολλά χρόνια, διατηρήθηκε σε σχετικά καλή κατάσταση, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες συντήρησης (Καστρολόγος, 2016).   
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 Κάστρο Μυλοποτάμου ή «Κάτω Χώρα». 
Το κάστρο Μυλοποτάμου εποπτεύει τα δυτικά παράλια του νησιού αν και κατά πάσα πιθανό-
τητα ο πρωταρχικός του σκοπός ήταν η προστασία του τοπικού πληθυσμού. Το κάστρο κτί-
στηκε κατά την Βενετοκρατία, με την επιγραφή στην πύλη της καστροπολιτείας να αναγράφει 
το έτος 1565. Το έμβλημα του Αγίου Μάρκου, ο φτερωτός λέοντας της Βενετίας στολίζει την 
πύλη του φρουρίου, που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εκκλησιών, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής τε-
χνοτροπίας, όπως αυτές της Παναγίας Μεσοσπορίτισσας, του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Αθα-
νασίου, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, των Αγίων Αναργύρων και των Άγιων Πάντων (Καστρολόγος, 
2016). Το κάστρο απέχει λίγα χιλιόμετρα από το χωριό του Μυλοποτάμου και κατοικούνταν 
μέχρι τη δεκαετία του 1950. Πολλά από τα κτίρια διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. 
 
 Κάστρο Χώρας Κυθήρων. 
Το Κάστρο της Χώρας αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα τοπία του νησιού. Το Κάστρο 
βλέπει προς το νότο και έχει λάβει το χαρακτηρισμό «μάτι της Κρήτης» εξαιτίας της δυνατό-
τητας που είχε να παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα σε τρία πελάγη ταυτόχρονα (Κρητικό, Ιόνιο 
και Αιγαίο Πέλαγος). Παλαιότερη ονομασία του Κάστρου της Χώρας αποτελεί το «Φορτέτσα» 
που σημαίνει φρούριο στα ιταλικά. Χτίστηκε αρχικά το 13ο αιώνα από τους Βενετούς, ενώ πή-
ρε τη σημερινή του μορφή μετά από τροποποιήσεις στις αρχές του 16ου αιώνα (1503). Εντός 
του Κάστρου αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο βρίσκεται μεγάλος αριθμός εκκλησιών, κά-
ποιες από τις οποίες χρονολογούνται στον 15ο αιώνα. Από τις σημαντικότερες είναι η Παναγία 
η Μυρτιδιώτισσα, που θεωρείται προστάτιδα του νησιού. Κοντά στο ναό της Μυρτιδιώτισσας 
βρίσκεται το κτίριο που τώρα στεγάζει το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων. Το κτίριο αυτό ήταν αρ-
χικά το Παλάτι των Προβλεπτών και αργότερα αποτέλεσε κατοικία του Άγγλου Αρμοστή 
(Μπλε Οδηγοί, 1986· Καστρολόγος, 2016).  
 
 Σπήλαιο Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου. 
Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας είναι το μεγαλύτερο και το πλέον εντυπωσιακό σπήλαιο των Κυ-
θήρων. Πρόκειται για σταλαγμιτικό σπήλαιο, 60 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Στο 
σπήλαιο υπάρχει σπηλαιώδης ναός αφιερωμένος στην Αγία Σοφία. Στο ναό, καθώς και στη 
δυτική πλευρά του σπηλαίου, βρίσκονται ορισμένες καλοδιατηρημένες τοιχογραφίες. Σύμφω-
να με το θρύλο, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τα σπήλαια για να τιμήσουν τις Νύμφες 
που ζούσαν εκεί, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν διατηρούνται ενδείξεις τέτοιας χρήσης. Αντίθε-
τα, υπάρχουν ενδείξεις για τη θρησκευτική χρήση των σπηλαίων κατά τα χριστιανικά χρόνια, 
όπως οι τοιχογραφίες που απεικονίζουν διάφορες φιγούρες αγίων όπως αυτή της Αγίας Σοφίας 
και των τριών θυγατέρων της –Αγάπης, Πίστης και Ελπίδας– που βρίσκονται κοντά στην είσο-
δο του σπηλαίου. Εικάζεται ότι οι τοιχογραφίες φιλοτεχνήθηκαν τον 12ο και 13ο αιώνα με την 
τεχνική της νωπογραφίας. Το τέμπλο του ναού της Αγίας Σοφίας χρονολογείται στο 1875. Τα 
τοιχώματά του είναι διακοσμημένα με σταλακτίτες και σταλαγμίτες με πλούσια γκάμα χρωμά-
των που ξεκινάει από το μαύρο και το άσπρο και καταλήγει στο κόκκινο. Tα έντονα χρώματα 
που προέρχονται από τη διάβρωση των οξειδίων του σιδήρου και του μαγγανίου. Το σπήλαιο 
της Αγίας Σοφίας στο Μυλοπόταμο αποτελείται από μια σειρά θαλάμων που φτάνουν μέχρι και 
τα 250 μέτρα στο εσωτερικό του βουνού, ενώ η ξενάγηση που γίνεται αφορά μόνο στις εξω-
τερικές και πιο ενδιαφέρουσες αίθουσες. Αυτές περιλαμβάνουν σχηματισμούς που προσομοιά-
ζουν με δόντια καρχαρία καθώς και τα δωμάτια της Αφροδίτης. Εικάζεται ότι το σπήλαιο απο-
τέλεσε το ερωτικό καταφύγιο της Ωραίας Ελένης και του Πάρη πριν την αναχώρησή τους για 
την Τροία (Oldham, 2002· Ιωάννου, 2003· Μαυρίδης και Γκαράς, 2016). 
 
 Σπήλαιο Αγίου Μύρωνα, Αντικύθηρα. 
Ο πολιούχος των Αντικυθήρων, Άγιος Μύρων, πανυγηρίζει στις 17 Αυγούστου. Σύμφωνα με 
την παράδοση, η εικόνα του Αγίου Μύρωνα βρέθηκε στα Αντικύθηρα από Κρήτες κυνηγούς. 
Ωστόσο, η χρονική περίοδος δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μεγάλη ακρίβεια και ως εκ τού-
του είναι αρκετά μεγάλη (μεταξύ των ετών 1423-1782). Οι κυνηγοί είδαν αγριοκάτσικα να 
βγαίνουν από μια συστάδα θάμνων και παραμερίζοντας τους θάμνους, ανακάλυψαν μια μικρή 
σπηλιά με «ολίγον, πλην εύγευστον ύδωρ» όπου βρήκαν την εικόνα του Αγίου Μύρωνος. Α-
νήμερα της εορτής του Αγίου, μετά την Θεία Λειτουργία, γίνεται η λιτάνευση της εικόνας μέ-
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χρι το σπήλαιο της ευρέσεως, όπου τελείται αγιασμός, αφού το σπήλαιο έχει ακόμα άφθονο 
νερό (Κithiraikanea, 2014).  
 
 Άλλες ιστορικές τοποθεσίες στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. 
Το Ιανουάριο του 1848 στην Ιταλία, ο μεταρρυθμιστής πάπας Πίος Θ' και ο αυτονομιστής η-
γέτης Κάρολος Αλβέρτος ξεσηκώνουν το λαό σε εξέγερση στην Τοσκάνη και το Παλέρμο. Οι 
εξεγέρσεις επεκτείνονται και στη Γαλλία με τη λεγόμενη Φεβρουαριανή Επανάσταση κατά του 
βασιλιά Λουδοβίκου-Φίλιππου, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την αρχική φιλελεύθερη πολιτική 
του. Αν και η Φεβρουαριανή Επανάσταση των αστών και των εργατών απέτυχε, ήταν ωστόσο 
η αιτία που πυροδότησε μια σειρά εξεγέρσεων στην Αυστροουγγαρία, την Γερμανία, τη Δανία, 
τη Μολδοβλαχία, κ.ά. Η Αγγλία παρακολουθώντας τις εξελίξεις, παραχώρησε μια σχετική ε-
λευθεροτυπία στο Προτεκτοράτο της Επτανήσου. Από τις εκλογές του 1850 προέκυψε η 9η 
Ιόνιος Βουλή, μέλη της οποίας ήταν και ριζοσπάστες Επτανήσιοι βουλευτές. Στις 26 Νοεμβρί-
ου 1850, οι βουλευτές αυτοί ανέγνωσαν ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο επιθυμούσαν την 
ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Η πράξη αυτή θεωρήθηκε επαναστατική και είχε ως 
αποτέλεσμα τη διάλυση της Ιονίου Βουλής και τoν εκτοπισμό των ηγετών του κινήματος σε 
διάφορα νησιά (Οθωνοί, Κέρκυρα, κ.ά.) μεταξύ των οποίων τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
(Αλισανδράτος, 2003).  
 
Ο Γεώργιος Μορμόρης (1814-1896) υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ριζοσπάστες της 
εποχής του, ο οποίος διακρίνονταν για το πάθος του σχετικά με την υλοποίηση της ιδέας της 
ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Στα μέσα του 19ου αιώνα εξορίστηκε στον Αβλέμονα 
με μόνη κατηγορία ότι το 1851 είχε αλληλογραφία με έναν άλλο από τους πρωτεργάτες του 
κινήματος, τον Κεφαλλονίτη συγγραφέα Ηλία Ζερβό-Ιακωβάτο (Μποτουροπούλου, 2003). Ο 
Ζερβός-Ιακωβάτος (1814-1894) πέρασε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του (1841-1857) στην 
εξορία καθώς η δράση και η αρθρογραφία του θεωρήθηκε από τις αγγλικές αρχές ως υπονο-
μευτική και ανατρεπτική. Ο πολιτικός-συγγραφέας εξορίστηκε στα Κύθηρα από τον Αύγουστο 
του 1849 έως το Φεβρουάριο του 1850 ενώ συνελήφθηκε πάλι το 1851 και εξορίστηκε στα 
Αντικύθηρα μέχρι τον Μάρτιο του 1857. Σύμφωνα με τον Ζερβό-Ιακωβάτο, εκείνη την περίο-
δο στα Αντικύθηρα κατοικούσαν περίπου 50 οικογένειες διεσπαρμένες σε διάφορα σημεία 
(κυρίως στον Ποταμό) του νησιού (Παπασπύρου-Καραδημητρίου, 2003). Αργότερα, εξορίστη-
καν στα Αντικύθηρα οι Σταματέλος Πυλαρινός (βουλευτής Κεφαλληνίας), Γεράσιμος Μεταξάς, 
Φραγκίσκος Δομενεγίνης (βουλευτής Ζακύνθου), Δημήτριος Καλλίνικος και Σταματέλος Βούρ-
τσης. Οι περισσότεροι εξόριστοι ριζοσπάστες αποκαλούν τα Αντικύθηρα έναν ξερό και έρημο 
«βράχο», αναφέρονται στις σκληρές συνθήκες διαβίωσης, στους όρους επιτήρησης, στο αν-
θυγιεινό κλίμα (υγρασία, καύσωνας, κτλ.) του νησιού και ζουν σε άθλιες καλύβες ή καταλύμα-
τα διαμορφωμένα στις σχισμές βράχων και σπηλαίων. Ο Ζερβός-Ιακωβάτος περιγράφει το 
κατάλυμά του στον Ποταμό …θύρας άνευ ασφαλών κλείθρων, με τέσσαρα ημίθραυστα παρά-
θυρα άνευ υέλων, με διαφόρους οπάς ή φεγγίτας, με σανίδωμα ρυπαρόν και πεπαλαιωμένον, 
με στέγην ούτως ειπείν άστεγον και υδροστάζουσαν εν καιρώ χειμώνος, με ένα μεσότοιχον 
διαχωρίζοντα αυτήν εις δύο άνισα μέρη και με σμήνη ακάθαρτων και δηκτικών ζωυφίων… ενώ 
οι Πυλαρινός, Δομενεγίνης και Βούρτσης διέμεναν για λίγο καιρό σε ένα «μελανόν, κάθυγρον, 
δυσώδες και σκοτεινόν λινοδοχείον68» (Παπασπύρου-Καραδημητρίου, 2003, σελ. 393). 
 
Στις 10 Μαΐου 1941 τα Κύθηρα γνώρισαν τους τελευταίους δυνάστες τους, όταν ναζιστικά 
στρατεύματα αποβιβάσθηκαν στην Αγία Πελαγία. Μερικές εβδομάδες νωρίτερα, στις 23 Απρι-
λίου 1941, διεκόπη η συγκοινωνία των Κυθήρων με το λιμάνι του Πειραιά, την Πελοπόννησο 
και την Κρήτη. Στις 27 Απριλίου 1941 πολλοί στρατιώτες του συμμαχικού στρατού άρχισαν να 
συρρέουν στα Κύθηρα, καθ’ οδόν προς την Κρήτη και τη Μέση Ανατολή. Την ίδια ημέρα ση-
μειώθηκε και η πρώτη επιδρομή της γερμανικής αεροπορίας κατά των Κυθήρων. Συγκεκριμένα 
βομβαρδίστηκαν η Χώρα και το Καψάλι όπου ήταν αγκυροβολημένα δύο ελληνικά πολεμικά 
πλοία. Μετά την κατάληψη των Κυθήρων, οι Γερμανοί άρχισαν να εγκαθιστούν φυλάκια και 
αντιαεροπορικά πολυβόλα σε στρατηγικά σημεία του νησιού όπως στη Χώρα, στο Φάρο Μου-
δαρίου, στο Καψάλι, κ.ά. Στις 5 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί αποχωρούν και τη θέση τους παίρ-
νουν τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής (Κασιμάτης, 1978). 
 
                                                            
68 Στέρνα. 



79 
 

Η Ελισάβετ Καλλιγέρου (στο Van Weerde, 2016, σελ. 219-220) από τη Χώρα Κυθήρων θυμά-
ται τόσο τους Γερμανούς στο νησί όσο και τη μάχη της Κρήτης, …στο μονοπάτι για το ακρω-
τήριο του Τράχηλα υπάρχει ένα ερειπωμένο κτίριο. Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, το κτίριο 
αυτό ήταν παρατηρητήριο των Γερμανών. Στην αρχή του πολέμου οι Γερμανοί κατακτητές 
ανάγκασαν μερικούς άντρες από τη Χώρα να το κτίσουν […] το παρατηρητήριο κάηκε ολο-
σχερώς τη μέρα που παραδόθηκαν οι Γερμανοί. Δε θέλαμε να θυμόμαστε το δύσκολα χρόνια 
της Κατοχής. Ωστόσο, αυτό το τμήμα του ακρωτηρίου του Τράχηλα ακόμα ονομάζεται «Γερ-
μανικά» […] Σε αυτή τη μάχη [σ.σ. της Κρήτης] τα γερμανικά αεροπλάνα βύθισαν το αγγλικό 
πολεμικό πλοίο HMS Gloucester, έξω από την ακτογραμμή των Κυθήρων. Περισσότεροι από 
700 Εγγλέζοι σκοτώθηκαν. Περίπου 70 Εγγλέζοι στρατιώτες επέζησαν και φυλακίστηκαν στο 
Καψάλι. Μερικοί Έλληνες […] είχαν το θάρρος να δώσουν φαγητό και ρούχα σε αυτούς τους 
[…] αιχμαλώτους […] ο γιος του νεκρού καπετάνιου του HMS Gloucester επισκέφτηκε το Κύ-
θηρα στα τέλη του ’90. Ήθελε να μάθει περισσότερα σχετικά με τον βομβαρδισμό. Ήταν 
τριών χρονών όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του […] το 2001, ο γιος του καπετάνιου διοργάνω-
σε ένα μνημόσυνο στο Καψάλι, σε συνεργασία με το αγγλικό ναυτικό. Τόσο οι επιζώντες όσο 
και οι συγγενείς των σκοτωμένων στρατιωτών παραβρέθηκαν στην εντυπωσιακή και συγκινη-
τική αυτή τελετή. Έξι επιζώντες στρατιώτες έριξαν στεφάνια στο σημείο όπου το HMS 
Gloucester κείτεται στον βυθό της θάλασσας…. 
 
Από την άνοιξη του 1943 οι αερομαχίες και οι βομβαρδισμοί πλοίων ήταν συχνό φαινόμενο 
στην ευρύτερη περιοχή των δύο νησιών. Η Ιταλία συνθηκολόγησε με τους Συμμάχους και 
αποχώρησε από το πλευρό των δυνάμεων του Άξονα στις 3 Σεπτεμβρίου 1943. Υπό την απει-
λή των όπλων, οι ιταλικές δυνάμεις στη Σικελία και τη Βόρεια Ιταλία παραδόθηκαν στους Γερ-
μανούς. Στην Ελλάδα, οι Γερμανοί έσπευσαν να αναλάβουν τον έλεγχο συγκεκριμένων περιο-
χών που μέχρι πρωτίστως βρισκόντουσαν υπό ιταλική κυριαρχία. Τα Αντικύθηρα δεν ήταν 
ανάμεσα στις στρατηγικές τους προτεραιότητες αφού μια μικρή γερμανική δύναμη κατέλαβε 
αμαχητί το νησί, περισσότερο από ένα μήνα (28 Οκτωβρίου 1943) μετά τη συνθηκολόγηση 
της Ιταλίας (Σταθάτος, 2015). 
 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 1943, περίπου διακόσιοι αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.69 αποβιβάστηκαν στην 
Αγία Πελαγία, πήραν τον οπλισμό των Ιταλών στρατιωτών και επέστρεψαν στη Νεάπολη Λα-
κωνίας. Τρεις εβδομάδες αργότερα, οι αντάρτες εμφανίστηκαν ξανά και συνέλαβαν ορισμέ-
νους κατοίκους με την κατηγορία της προδοσίας και συνεργασίας με τον εχθρό. Οι αντάρτες 
και η οργάνωση του Ε.Α.Μ. είχε σαν βάση το χωριό του Ποταμού. Τον Απρίλιο του 1944, το 
Ε.Α.Μ. εντείνει τις προσπάθειες του να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρο το νησί των Κυ-
θήρων. Συναντά σθεναρή αντίσταση από το νότιο, κυρίως, μέρος του νησιού. Την ίδια περίο-
δο, η Αγγλική αεροπορία εκτελεί συχνές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των εναπομείναντων 
γερμανικών θυλάκων στο νησί. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1944 οι κατοχικές δυνάμεις εγκατέλειψαν 
τα Κύθηρα. Ο Μανώλης Πετρόχειλος (στο Van Weerde, 2016, σελ. 19-20), συνταξιούχος ψα-
ράς από τον Αβλέμονα, αναφέρει πως …τα βιβλία της ιστορίας πάντα αναφέρουν ότι, στην 
Ελλάδα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Κύθηρα ελευθερώθηκαν πρώτα από τις συμμαχικές 
δυνάμεις […] Ως πρώτο ελεύθερο χωριό καταγράφεται το Καψάλι […] Αυτό δεν είναι αληθές. 
Οι στρατιώτες των συμμάχων αποβιβάστηκαν πρώτα στον Αβλέμονα, όταν όμως οι Βρετανοί 
θέλησαν να παρελάσουν στην ενδοχώρα, ανακάλυψαν ότι δεν υπήρχαν δρόμοι. υποχρεώθη-
καν τότε να φύγουν, πάλι δια θαλάσσης και έπλευσαν νότια. Τελικά, αγκυροβόλησαν στον 
κόλπο του Καψαλιού και από εκεί ελευθέρωσαν και τα υπόλοιπα Κύθηρα…. Οι συμμαχικές δυ-
νάμεις κατευθύνθηκαν προς το νότιο κομμάτι των Κυθήρων, αφού στο βόρειο τμήμα του νη-
σιού υπήρχαν οι δυνάμεις του Ε.Λ.Α.Σ. (Κασιμάτης, 1978). 
 
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1944, φτάνει στο Καψάλι εν πλω για την Πελοπόννησο ο Υπουργός Ανα-
συγκροτήσεως και εκπρόσωπος της Εθνικής κυβέρνησης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Δύο 
ημέρες αργότερα αποβιβάζονται στο Καψάλι 550 άνδρες του ελληνικού Ιερού Λόχου. Στο τέ-
λος του ίδιου μήνα τα αγγλικά και τα ελληνικά στρατεύματα αποχώρησαν. Προηγουμένως, 
όμως, οι Άγγλοι είχαν φροντίσει για τη δημιουργία μιας διακομματικής επιτροπής (με ντόπιους 
πολίτες αλλά και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.) υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Αμβρόσιου για 
                                                            
69 Ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) ήταν το στρατιωτικό σκέλος του Εθνικού Απελευθερωτι-

κού Μετώπου (Ε.Α.Μ.).  
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την ειρηνική διακυβέρνηση του νησιού. Η επιτροπή αυτή δεν κατάφερε ποτέ να αναλάβει τα 
καθήκοντά της λόγω των γνωστών πολιτικών αναταραχών και εμφύλιων συρράξεων που συ-
γκλόνισαν ολόκληρη τη χώρα τα επόμενα χρόνια (Κασιμάτης, 1978).  
 
 
5.1.3. Πολιτιστικά τοπία. 
 
Η Ελλάδα έχει την τύχη να διαθέτει πολλά τοπία υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Η αξία αυ-
τή οφείλεται στην ποικιλία του ελληνικού φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και της αρχι-
τεκτονικής φυσιογνωμίας των επί μέρους περιοχών, η οποία μέσα στο χρόνο διαμόρφωσε την 
ιδιαίτερη ταυτότητα και αυθεντικότητα της κάθε περιοχής. Η ποικιλία αυτή δεν εντοπίζεται 
μόνο στα μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα αλλά ακόμη και τα μικρά νησιά έχουν τα δικά 
τους χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές, ο πλούτος αυτός διατηρήθηκε μέχρι τα μέσα του 
20ου αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι υψηλοί ρυθμοί οικοδομικής ανάπτυξης (πολλές φορές 
χωρίς ειδικούς κανόνες) και η εισαγωγή κατασκευών ασύμβατων με την τοπική παράδοση και 
κλίμακα οδήγησαν –και οδηγούν– στην απαξίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, εν τέλει, 
στην υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.  
 
Ιστορικά, τα Κύθηρα εμφανίζονται για πολλά χρόνια άλλοτε ως σταθμός στους ναυτικούς 
δρόμους της Μεσογείου και άλλοτε ως απόληξη του εγκάρσιου άξονα κατά μήκος της Βαλκα-
νικής Χερσονήσου (Λεοντσίνη-Ανθή, 2003). Για πρώτη φορά, τα Κύθηρα καταγράφονται στο 
τοπωνυμιακό αναλυτικό αρχείο της «Γεωγραφίας» του Πτολεμαίου, στα μέσα του 2ου αιώνα 
μ.Χ. Οι περισσότεροι κατακτητές αναγνώρισαν και ενδιαφέρθηκαν για τη στρατηγική θέση του 
νησιού. Κορυφαία απόδειξη της χαρτογραφικής σπουδαιότητας των Κυθήρων αποτελεί η επι-
λεκτική τους παρουσία σε πολλούς αναγεννησιακούς χάρτες του 16ου και 17ου αιώνα μαζί με 
άλλα νησιά όπως η Μυτιλήνη, η Λήμνος, η Εύβοια, η Ρόδος, η Χίος, κ.α. (Λιβιεράτος και 
Μπούτουρα, 2003). Στα μέσα του 16ου αιώνα, τα Κύθηρα είχαν τρία ισχυρά κάστρα –της Χώ-
ρας, του Μυλοπόταμου και του Αγίου Δημητρίου– που μπορούσαν να προστατεύσουν τον 
τοπικό πληθυσμό και να αντισταθούν σε τυχόν επιδρομές. 
 
Επιπλέον, τα εκκλησιαστικά μνημεία των Κυθήρων βρίσκονται διάσπαρτα σε κάθε πλαγιά, κο-
σμώντας το νησιωτικό τοπίο σαν, όπως λένε οι Τσιριγώτες, …ηλιόλουστες απλωμένες πέτρες 
[…] όλων των εποχών, κουλτούρα αφημένη πάνω τους… (Κοινότητα Αντικυθήρων, 2009). Οι 
εκκλησίες και τα κάστρα του νησιού μπορεί να αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του 
τοπίου των Κυθήρων αλλά ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της οικονομικής, κοινωνικής και 
φυσικής ιστορίας του νησιού είναι οι νερόμυλοι και οι ανεμόμυλοι70. Οι πρώτες γραπτές ανα-
φορές (προικοσύμφωνα, ενοικίαση, κτλ.) για τους νερόμυλους του Μυλοποτάμου ανάγονται 
στην περίοδο της Βενετοκρατίας. Ο αριθμός των νερόμυλων αυξήθηκε σημαντικά την περίοδο 
της Αγγλοκρατίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού αλλά και της γεωργικής παρα-
γωγής. Η χρήση των νερόμυλων άρχισε να φθίνει μετά τη δεκαετία του 1950 εξαιτίας της τε-
χνολογικής προόδου (πετρελαιοκίνητοι μύλοι) και της εγκατάλειψης των παραδοσιακών δρα-
στηριοτήτων (μετανάστευση), ένα γεγονός που περιγράφεται σε λαϊκές ρίμες όπως «έκλεισα 
τον μύλο μου και βγήκα στο χωρίο και βγήκε η γυναίκα μου στο κουσεγιαρίο71» (Δρακάκης, 
1999· Leontsinis, 2002).  
 
Η ιδιοκτησία των μύλων ανήκε στους ευγενείς ή τους μεγαλοϊδιοκτήτες γης κατά τα 2/3 (ή σε 
κάποιες περιπτώσεις και τα 4/5 ή 7/8), ενώ οι μυλωνάδες κατείχαν συνήθως το 1/3. Ο μυλω-
νάς δικαιούταν να εισπράττει το «ξάι» (exagium), το οποίο κυμαινόταν γύρω στο 8-10% 
(Μουζάκης, 2006). Η επιλογή της θέσης του νερόμυλου, το «μυλοστάσι» ήταν πολύ σημαντι-
κή. Ιδανικές ήταν οι θέσεις στα πρανή των ποταμών, κοντά στην κοίτη, και κύριο μέλημα των 
τεχνιτών ήταν η εκμετάλλευση της απαραίτητης για την παροχή του νερού υψομετρικής δια-
φοράς. Όπως έχει προαναφερθεί, οι νερόμυλοι είχαν αυξημένα δικαιώματα στην χρήση του 
νερού σε σχέση με τα περιβόλια. Έτσι, οι καυγάδες μεταξύ μυλωνάδων και περιβολάρηδων 
ήταν συχνοί και αποτυπώθηκαν σε ορισμένες μαντινάδες όπως «Δημητρακόπουλος και Φίλιπ-
πος φορούν μικρές βελάδες72, αυτοί εκατόρθωσαν περιβολιών μπελάδες». Στην περιοχή του 
                                                            
70 Ο πρώτος ανεμόμυλος στα Κύθηρα κατασκευάστηκε το 1805 από τον Βρεττό Φριλίγκο. 
71 Το κουτσομπολιό. 
72 Επίσημο ένδυμα. 
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Μυλοποτάμου ξεχωρίζει το δίκτυο των μονοπατιών που τέμνουν εγκάρσια την ρεματιά και 
οδηγούν σε συγκεκριμένους νερόμυλους αλλά και το κοινό αυλάκι (μυλαύλακο), με συνολικό 
μήκος ένα χιλιόμετρο, που τροφοδοτούσε με την απαραίτητη ενέργεια κίνησης τους νερόμυ-
λους. Ο τροχός με φτερωτές73 δεχόταν το νερό από το βροχώνι, δηλαδή το στόμιο του βου-
τσιού. Το καλοκαίρι λιγόστευε η παροχή του νερού από την ρεματιά και οι μυλωνάδες για να 
διατηρούν την πίεση του νερού σχετικά σταθερή –αφού στην περιοχή δεν υπήρχαν βασκί-
νες74– στένευαν τα βροχώνια (Μεγαλοοικονόμος, 2015). 
 
Η περιοχή των νερόμυλων αποτελούσε έναν ξεχωριστό οικισμό για την περιοχή του Μυλοπο-
τάμου. Οι νερόμυλοι δεν ήταν μόνο ένας χώρος εργασίας αλλά και χώρος κατοικίας και κοινω-
νικών εκδηλώσεων (γεννήσεις, βαπτίσεις, κ.ά.). Σε πολλές περιπτώσεις, η κατοικία είχε κατα-
σκευαστεί στον πρώτο όροφο ενώ στο ισόγειο υπήρχαν ο μηχανισμός του μύλου και τα υπό-
λοιπα βοηθητικά κτίρια. Οι νερόμυλοι είχαν πελάτες τόσο από τον Έξω Δήμο όσο και από τον 
Μέσα Δήμο, γεγονός που συνέβαλλε στην εμπορική ανάπτυξη της περιοχής (τη δεκαετία του 
1950 λειτουργούσαν πέντε καφενεία). Επίσης, η λιτανεία της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας προ-
ερχόμενη από το ύψωμα της Σκληρής περνούσε πρώτα από όλους τους νερόμυλους και μέσω 
των μονοπατιών έφθανε τελικά στο Μυλοπόταμο. Ασφαλώς, υπήρχε και η άλλη πλευρά της 
ζωής, με τους θανάτους από ατυχήματα ή αρρώστιες λόγω της σκληρής διαβίωσης. Τα τελευ-
ταία χρόνια, τοπικοί φορείς (όπως το Κ.Ι.Π.Α.) κάνουν προσπάθειες ανάδειξης και τουριστικής 
προβολής αυτού του ξεχωριστού, τροποποιημένου τοπίου των Κυθήρων. Εντούτοις, ένα πρό-
βλημα της περιοχής που παραμένει άλυτο είναι η έλλειψη αποχετευτικού συστήματος και επε-
ξεργασίας λυμάτων (Μεγαλοοικονόμος, 2015· Κουμανούδης, 2010). 
 
Οι Τσιριγώτες προτιμούσαν τους νερόμυλους –από τους ανεμόμυλους– γιατί η ταχύτητα πε-
ριστροφής είναι πιο σταθερή και καλύτερα διαχειρίσιμη με αποτέλεσμα το αλεύρι να μην καί-
γεται (Μεγαλοοικονόμος, 2015). Ωστόσο, στα Κύθηρα υπήρξε και ένα διάσπαρτο δίκτυο ανε-
μόμυλων, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας έως και τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι ανεμόμυλοι προσδίδουν και το ιδιαίτερο στοιχείο τους 
στο χαρακτηριστικό νησιωτικό τοπίο και αποτελούν κομμάτι της παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής. Κτισμένοι άλλοτε ανά δύο ή και μεμονωμένοι, οι περισσότεροι ανεμόμυλοι συναντώνται 
είτε στα όρια των οικισμών ή λίγο πιο μακριά, κτισμένοι σε αγροτική γη (Κουκούλης, 2006). 
 
Οι περισσότεροι ανεμόμυλοι των Κυθήρων είναι ερειπωμένοι ή ημι-ερειπωμένοι, ενώ ελάχιστοι 
έχουν αναστυλωθεί. Κτισμένοι λαμβάνοντας υπόψη τον οικιστικό ιστό που διαμορφώθηκε επί 
Βενετοκρατίας και ο οποίος έχει υποστεί έως σήμερα μικρές αλλαγές, οι ανεμόμυλοι είχαν ε-
ξωτερική ακτίνα τοιχοποιίας από 2,4 έως 3 μέτρα και ύψος από 4,6 έως 5,4 μέτρα, τοξωτές 
θύρες, δέκα ή δώδεκα πανιά, ενώ ολόκληρος ο μύλος κτιζόταν από πελεκητούς πωρόλιθους. 
Όπως και οι περισσότεροι μύλοι του ελληνικού χώρου, οι ανεμόμυλοι των Κυθήρων τυπολογι-
κά ανήκουν στους κυλινδρικούς πυργόμυλους, των οποίων η φτερωτή μετακινείται ανάλογα 
με την κατεύθυνση που πνέει ο άνεμος. Η εξωτερική τους μορφή, τους κατατάσσει σε τρεις 
κατηγορίες (οι οποίες απαντώνται στα Κύθηρα), στους πυργόμυλους που η διάμετρος της κο-
ρυφής είναι μικρότερη της διαμέτρου της βάσης, σε αυτούς που η διάμετρος της βάσης είναι 
ίση με τη διάμετρο της κορυφής και στους οκταγωνικούς πυργόμυλους (Κουκούλης, 2006). 
 
Επιπλέον, υπάρχει μαρτυρία του 1819 για την ύπαρξη στα Κύθηρα 17 ανεμόμυλων. Αναφέρε-
ται επίσης ότι ο πρώτος ανεμόμυλος κατασκευάστηκε στο νησί το 1805, αλλά υπάρχει ο ανε-
μόμυλος της Παλαιόχωρας χρονολογημένος τέσσερις με πέντε αιώνες νωρίτερα, οπότε η ανα-
φορά αυτή χρήζει τεκμηρίωσης. Είναι πολύ πιθανόν η σύνθετη τεχνολογία που χρησιμοποιεί-
ται στους ανεμόμυλους να μην ήταν δυνατόν να αναπαραχθεί και να εξαπλωθεί σε όλο το 
νησί μετά τη βίαιη καταστροφή της Παλαιόχωρας και η τεχνολογία να εισήχθη και πάλι στα 
Κύθηρα κατά την όψιμη Βενετοκρατία. Στις αρχές του 20ου αιώνα η χρήση τους άρχισε να 
εγκαταλείπεται, και οι τελευταίοι δύο ανεμόμυλοι στα Φριλιγικάνικα και τα Μητάτα σταμάτη-
σαν να λειτουργούν στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950 (Κουκούλης, 2006). 
                                                            
73 Στον ελληνικό χώρο λειτούργησαν δύο τύποι νερόμυλων, ο «ρωμαϊκός» με την όρθια εξωτερική φτερωτή όπου η 

ροή του νερού ήταν μεγάλη, και κυρίως ο «ανατολικός» ή «ελληνικός» με τη μικρότερη εσωτερική οριζόντια φτε-
ρωτή όπου η ποσότητα του νερού ήταν μικρή και γινόταν εκμετάλλευση πίεσης από εκτόξευση ή υδατόπτωση. Ο 
νερόμυλος με την οριζόντια φτερωτή φαίνεται ότι διαδόθηκε γρήγορα στο Βυζάντιο, για αυτό και ονομάστηκε «α-
νατολικός» (Μουζάκης, 2006).	

74 Δεξαμενές νερού. 
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Εικόνα 23: Η «Κάτω Χώρα» Μυλοποτάμου. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 24: Τοιχογραφίες του 12ου-13ου αιώνα στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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Όπως και οι νερόμυλοι των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, οι ανεμόμυλοι ήταν ένα από τα 
σημεία επαφής και επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι, 
συνδέθηκαν με τη λαϊκή παράδοση μέσω πλήθους ιστοριών, παροιμιών, μαντινάδων, αινιγμά-
των και τραγουδιών. Το τετράστιχο «παναρέα-καταρέα75 / σακοπάνα76 στη μερέα77 / Θε μου 
να την εγεμίσω / τα παιδία μ’ να ταΐσω» αντανακλά την αγωνία του αγρότη να θρέψει τον 
εαυτό του και την οικογένειά του, ενώ η φράση «σακοπάνες μ’ αλεύρι γέμισες, χειμώνα με 
πλούτια πέρασες» αποτυπώνει την προσμονή του για το αποτέλεσμα του αλέσματος που θα 
του εξασφάλιζε ένα καλό χειμώνα χωρίς πείνα. Αν και πράγμα σπάνιο για τα Κύθηρα, η αγωνία 
του μυλωνά όταν δεν φυσάει άνεμος περιγράφεται γλαφυρότατα σε ορισμένες μαντινάδες, 
όπως για παράδειγμα, «ταξιδιάρικο πουλάκι χίλιους τόπους τριγυρνάς / λέγε και σε μένα τού-
το, άνεμος για δε φυσά; / έχω στάρια μαζωμένα, σακοπάνες ‘να σωρό / τα σμιγάδια πως ν’ 
αλέσω, Άγιε σε παρακαλώ», «κάμε το θάμα σου Άι-Λια να προβετζάρει, πέστο / τ’ άλεσμα με 
καρτερά και πρέπει να δουλέψω» και «Παναγιά μου, Δέσποινά μου, και Αγιά ‘Λέσα μου Κυρά 
μου / ίντα κάνατε στο μύλο και δε σειέται ούτε φύλλο;». Τέλος, η απουσία φωτισμού στα 
μονοπάτια που οδηγούν στους μύλους άφηνε ελεύθερο πεδίο στη φαντασία των αργοπορη-
μένων μυλωνάδων, π.χ. «έβγα μπάρμπα, έβγα θεία, μ’ ένα ντάβλαρο78 φωτία / στου λυκο-
ταρδού79 τ’ αυτία» (Κουκούλης, 2006).  
 
Σήμερα οι νερόμυλοι και οι ανεμόμυλοι των δύο νησιών, αυτοί οι ζωντανοί μάρτυρες μιας πε-
ρασμένης εποχής, δεν λειτουργούν πια και μαζί με αυτούς χάθηκαν οι εμπειρίες που βίωναν οι 
χρήστες τους, οι περίπλοκες σχέσεις που αναπτυσσόταν ανάμεσα στους ανθρώπους με αφορ-
μή τη λειτουργία τους, και το διαφορετικό επίπεδο πολιτισμού που είχε αναπτυχθεί. Για αυτόν 
τον λόγο, η μελέτη τους δεν πρέπει να στέκεται μόνο στα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά 
και στο ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής αλλά να εξετάζει την επιρροή που 
αυτοί άσκησαν στις τότε κοινωνίες (Κουκούλης, 2006).  
 
 
5.1.4. Τοπική αρχιτεκτονική και παραδοσιακοί οικισμοί. 
 
Η μελέτη της αρχιτεκτονικής έκφρασης επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την κατανόηση της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας όπως αυτή αποτυπώνει διάφορες κοινωνικές αντιλήψεις, την τεχνολογι-
κή ανάπτυξη μιας κοινωνίας, τις πολιτιστικές επιδράσεις από άλλες κοινωνίες αλλά και τη δη-
μιουργική διάθεση των ανθρώπων για την παραγωγή του νέου και του διαφορετικού (Κουνέ-
λη, 2006). Στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν περιπτώσεις οικισμών που έχουν «θωρακιστεί» με 
ειδικούς κανόνες μορφολογίας και δόμησης (Ναύπλιο, Πήλιο, Σύμη, Καστελόριζο, κ.ά.), διατη-
ρώντας σε μεγάλο βαθμό την τοπική διακριτή αρχιτεκτονική τους. Τα μεγαλύτερα προβλήμα-
τα διαπιστώνονται στους μη προστατευόμενους μικρούς οικισμούς και στον περι-αστικό χώρο 
όπου επιβάλλονται ενιαίοι όροι δόμησης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι προφανές πως δεν μπο-
ρεί να προστατευτεί και να αναδειχτεί ο πλούτος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του κάθε 
τόπου. 
 
Στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική αποτελεί μια συνεχή πηγή γνώ-
σης καθώς βασίζεται στην εμπειρία και πρακτική πολλών αιώνων. Η χρήση τοπικών υλικών και 
η εναρμόνιση µε το τοπικό περιβάλλον είναι κάποιοι από τους παράγοντες που συντέλεσαν 
στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα των δύο νησιών. Τα παραδοσιακά κτίσματα των Κυ-
θήρων και των Αντικυθήρων έχουν κοινά στοιχεία µε αυτά που συναντώνται σε περιοχές της 
Κρήτης, της Πελοποννήσου, των Επτανήσων, των αιγαιοπελαγίτικων νησιών, κ.ά. Ωστόσο, η 
μακρά περίοδος της Βενετοκρατίας αποτέλεσε το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
διαμορφώθηκε η μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα των δύο νησιών. Επίσης, την οικιστική 
φυσιογνωμία των Κυθήρων και των Αντικυθήρων επηρέασαν και οι περιορισμένοι οικονομικοί 
πόροι του τόπου (Κουνέλη, 2006). 
 

                                                            
75 Η επάνω (περιστρεφόμενη) και η κάτω πέτρα (ακίνητη) του αλεστικού μηχανισμού του μύλου. 
76 Σακί, τσουβάλι. 
77 Μεριά. 
78 Μεγάλο δαυλί, το αναμμένο και κατακόκκινο από τη φωτιά ξύλο. 
79 Καλικάντζαρος. 
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Πίνακας 6: Οικισμοί Κυθήρων 
Οικισμοί Σχόλια 

Αβλέμονας 

Πρόκειται για αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει μη ορατός βυθός. Στη θέση Καστρί (Σκάνδει-
α) της σημερινής Παλαιόπολης, είχαν αποβιβαστεί Κρήτες της Μινωικής Εποχής. Σε αυτή τη 
θαλάσσια περιοχή ναυάγησε ο «Μέντωρ» του Έλγιν το 1802 ενώ το λιμανάκι του Αβλέμονα 
ήταν το σημείο αποβίβασης των Άγγλων, όταν κατέλαβαν τα Κύθηρα το 1809. Σήμερα, το 
γραφικό ψαροχώρι με τα αρκετά παραδοσιακά σπίτια, το Βενετικό κάστρο (13ος αιώνας), την 
εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα που θεωρείται πως είναι κτισμένη σε ερείπια αρχαίου ναού, 
την οικία Cavallini με το ηλιακό ρολόι αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. 

Αγία Πελαγία 

Ο οικισμός, που πήρε το όνομά του από το ομώνυμο εκκλησάκι, βρίσκεται στα βορειοανατολι-
κά του νησιού. Είναι ένα από τα περισσότερο –τουριστικά– ανεπτυγμένα χωριά του νησιού. Η 
Αγία Πελαγία αποτελεί το ένα από τα δύο μεγάλα λιμάνια των Κυθήρων και έχει τακτική σύνδε-
ση με τη Νεάπολη, το Γύθειο, τη Μονεμβασιά και τα Αντικύθηρα. Κοντά στον οικισμό βρίσκεται 
η Φυρή Άμμος και η Κακιά Λαγκάδα.  

Αλοϊζιάνικα 
Ο μικρός οικισμός είναι κτισμένος πάνω σε λόφο με πανοραμική θέα. Στα Αλοϊζιάνικα διατηρού-
νται σε καλή κατάσταση αρκετά παραδοσιακά σπίτια, ενώ λειτουργεί και ένα παραδοσιακό 
αποστακτήριο. 

Αραίοι 
Πήρε το όνομά του από την αραιή ύπαρξη των σπιτιών στο χώρο του και διαθέτη πανοραμική 
θέα της ευρύτερης περιοχής του Μυλοπόταμου. Στους Αραιούς βρίσκεται η σημαντικότερη, 
ίσως, βυζαντινή εκκλησία (Άγιος Πέτρος) του νησιού, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τις 
εξαιρετικές αγιογραφίες του. 

Αρωνιάδικα Είναι ένα μικρό και χαρακτηρισμένο παραδοσιακό χωριό. Η αρχιτεκτονική του είναι ο συνδυα-
σμός των δύο κυρίαρχων τάσεων (Πελοπόννησος στο Βορρά, και Κρήτη στο Νότο).  

Βιαράδικα 
Ο οικισμός βρίσκεται στα δυτικά του νησιού και είναι κτισμένος μέσα σε πλούσια βλάστηση 
καθώς η περιοχή έχει αρκετά νερά. Ανάμεσα στα σημαντικότερα αξιοθέατα του οικισμού είναι 
τα νεοκλασικά σπίτια, η βρύση και η λαγκαδιά του χωριού. 

Βαμβακαράδικα 

Σύμφωνα με την παράδοση ο οικισμός δημιουργήθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα από κατοίκους 
που είχαν διαφύγει της μεγάλης καταστροφής της Παλαιόχωρας από τον πειρατή Μπαρμπαρό-
σα. Πολλοί κάτοικοι του οικισμού –όπως και από άλλες περιοχές του νησιού– ακολούθησαν 
αργότερα το δρόμο της μετανάστευσης. 

Γερακάρι 
Το χωριό βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού. Τα πλησιέστερα αξιοθέατα είναι η Μονή 
Παναγία Δέσποινα, το Φανάρι και φυσικά η μεγαλύτερη δασώδης περιοχή στα Κύθηρα, το 
Δάσος του Γερακαρίου. 

Γερακιάνικα Στον οικισμό βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (13ος αιώνας) με την εντυπωσιακή και 
ασυνήθιστη αρχιτεκτονική του. 

Διακόφτι 

Αποτελεί το βασικό λιμάνι των Κυθήρων. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το μοναστήρι της 
Αγίας Μόνης. Η παραλία του οικισμού, με τη νησίδα Μακρυκύθηρα και το ναυάγιο του 
Nordland στην βραχονησίδα Πρασονήσι, θεωρείται από τις ομορφότερες του νησιού. Επίσης, 
στο Διακόφτι υπάρχει το σπήλαιο Χουστή, το οποίο σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα 
λειτουργούσε ως ιερό αφιερωμένο στην λατρεία της θεάς Αστάρτης των Φοινίκων ή της θεάς 
Αφροδίτης των αρχαίων Ελλήνων. 

Δόκανα 
Στο κέντρο των Κυθήρων, το χωριό Δόκανα ξεχωρίζει για την απίστευτη ησυχία του. Dogana 
στα ιταλικά σημαίνει τελωνείο και το συγκεκριμένο χωριό ήταν κάποτε τα σύνορα μεταξύ Μέσα 
και Έξω Δήμου. Τα Δόκανα στην τελευταία απογραφή είχαν 19 μόνιμους κατοίκους. 

Δρυμώνας 

Το χωριό, κτισμένο στους πρόποδες βουνού, αποτελείται από δύο οικισμούς. Η γύρω περιοχή 
έχει καλλιέργειες με αμπέλια ενώ στο χωριό διατηρούνται αρκετά παραδοσιακά σπίτια. Χαρα-
κτηριστικό του χωριού είναι το εξαιρετικής τέχνης καμπαναριό της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας 
ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται η Μονή του Αγίου Κοσμά, η παραλία Μελιδόνι και η Μονή 
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. 

Ζαγλανικιάνικα 
Ο Άγιος Νίκωνας στα Ζαγλανικιάνικα είναι ίσως το κομψότερο βυζαντινό μνημείο στα Κύθηρα 
με τοιχογραφίες του 11ου και 13ου αιώνα. Ο ναός συμπεριλαμβάνεται στην ειδική έκδοση της 
Ακαδημίας Αθηνών με τη μελέτη 36 από τους πιο σημαντικούς βυζαντινούς ναούς των Κυθή-
ρων (Χατζηδάκης και Μπίθα, 1997). 

Κάλαμος Ο Κάλαμος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε παραθεριστικό κέντρο. Το πλεονέκτημά του 
είναι πως βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις παραλίες, τη Φυρή Άμμο, τον Χαλκό και τη Βρουλέα. 

Καλησπεριάνικα 
Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Μυρτιδίων περιλαμβάνει τα χωριά Δρυμώνας, Καλησπεριάνικα, 
Καλοκαιρινές. Τα τελευταία χρόνια στα Καλησπεριάνικα άρχισαν να λειτουργούν μονάδες ενοι-
κιαζόμενων δωματίων. 

Καλοκαιρινές 

Οι Καλοκαιρινές βρίσκονται στη συμβολή των δρόμων που οδηγούν προς το μοναστήρι της 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Στον οικισμό διατηρούνται ορισμένα σπίτια, χαρακτηριστικής τοπι-
κής αρχιτεκτονικής. Αξιόλογα αξιοθέατα της περιοχής των Μυρτιδίων είναι επίσης ο Άγιος Νικό-
λαος ο Κρασάς, ο Άγιος Κοσμάς και το Ξερουλάκι. 

Καραβάς 

Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού, με πολλά παραδοσιακά σπίτια αρχιτεκτονικής επηρεα-
σμένης από την Πελοπόννησο. Αποτελείται από πολλούς οικισμούς κτισμένους σε χαμηλούς 
λόφους, με πλούσια βλάστηση. Το σημαντικότερα αξιοθέατα είναι η βρύση του Αμήρ Αλή, η 
παλαιά διαδρομή για την Πλατειά Άμμο, ο φάρος του Μουδαρίου και το Γερακάρι. 

Καρβουνάδες 
Χαρακτηριστικό στοιχείο του οικισμού είναι η εκκλησιά του Αγίου Γεωργίου με το θαλασσί 
τρούλο. Το Δημοτικό Διαμέρισμα των Καρβουνάδων αποτελείται από τα χωριά Καρβουνάδες, 
Σταθιάνικα, Πιτσινιάνικα, Κεραμωτό, Άγιος Ηλίας και Αλεξανδράδες. 
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Πίνακας 6: Οικισμοί Κυθήρων (συνέχεια) 
Οικισμοί Σχόλια 

Κασιματιάνικα Πρόκειται για έναν μικρό οικισμό που βρίσκεται στο δρόμο προς το Μελιδόνι ενώ κάποιες 
περιπατητικές διαδρομές διασχίζουν την ευρύτερη περιοχή του οικισμού. 

Καστρισιάνικα 
Τα Καστρισιάνικα επί Αγγλοκρατίας υπήρξαν μία από τις τέσσερις διοικητικές περιφέρειες 
(νομοί) των Κυθήρων. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τα πολλά λαγκάδια που καταλήγουν 
στο φαράγγι της Παλαιόχωρας. 

Κατσουλιάνικα 
Γύρω από τα Λογοθετιάνικα βρίσκονται οι οικισμοί Κατσουλιάνικα, Λιανιάνικα, Ντουριάνικα, 
Χριστοφοριάνικα, Περλεγκιάνικα και Κουσουνάρι. Στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί βυζαντινοί 
ναοί.  

Καψάλι Ο οικισμός βρίσκεται στο νοτιότερο μέρος του νησιού και είναι κτισμένος κατά μήκος δύο 
όμορφων κόλπων. Η τοποθεσία προσφέρει θέα στην Χώρα, το Κάστρο και τη Χύτρα.  

Κεραμωτό Ένα γραφικό γεφύρι, έργο της Αγγλοκρατίας, οδηγεί στον ήσυχο οικισμό του Κεραμωτού που 
βρίσκεται στο κέντρο περίπου του νησιού, κοντά στους Καρβουνάδες. 

Κομηνιάνικα 
Τα Κομηνιάνικα είναι ένας από τους ελάχιστους οικισμούς, όπως ο Μυλοπόταμος, ο Δρυμώ-
νας, το Πούρκο και τα Περλεγκιάνικα που έχουν κτισθεί στο αφιλόξενο δυτικό μέρος των 
Κυθήρων.  

Κρυονέρι Πρόκειται για έναν από τους μικρότερους οικισμούς του νησιού καθώς στην απογραφή του 
2011 είχε 4 μόνιμους κατοίκους. 

Κυπριωτιάνικα 
Τα Κυπριωτιάνικα είναι ένας μικρός οικισμός από περίπου δώδεκα σπίτια. Πρόκειται για έναν 
ημι-ορεινό οικισμό με θέα προς το βορρά αλλά και το νότο, έχοντας την Πελοπόννησο από 
τη μια μεριά, τα Αντικύθηρα και την Κρήτη από την άλλη.  

Λιβάδι 

Στο χωριό υπάρχουν αρκετά παραδοσιακά καθώς και μερικά νεοκλασικά σπίτια. Σήμερα το 
Λιβάδι είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των Κυθήρων. Στο Κάτω Λιβάδι στεγά-
ζεται η εξαιρετική συλλογή του Μουσείου Βυζαντινών τοιχογραφιών. Στον οικισμό Κατούνι 
(ένας από τους παλαιότερους οικισμούς των Κυθήρων) βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης 
(12ος ή 14ος αιώνας) και η γνωστή πέτρινη γέφυρα της αγγλικής περιόδου.  

Λογοθετιάνικα 

Τα Λογοθετιάνικα είναι ένα από τα αρχαιότερα, πιο μεγάλα και ιστορικά χωριά του νησιού. 
Στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί βυζαντινοί ναοί, ο δρόμος προς την παραλία Λυκοδήμου ενώ 
κοντά στον οικισμό βρίσκεται η Μονή του Οσίου Θεοδώρου. Χαρακτηριστική είναι η πλούσια 
αρχιτεκτονική των σπιτιών του χωριού.  

Λουραντιάνικα Από τον οικισμό Λουραντιάνικα ξεκινάει ένα υπέροχο μονοπάτι στο κυπαρισσόδασος της 
περιοχής. 

Μανιτοχώρι Μικρός οικισμός έξω από τη Χώρα. Το χωριό είναι κτισμένο μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο 
από ελαιώνες. 

Μαυρογιωργιάνικα 

Πρόκειται για έναν οικισμό του Καραβά, που βρίσκεται κοντά στην περίφημη βρύση του 
Αμήρ Αλή. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση80, όταν κάποιοι ντόπιοι σκότωσαν τον Τούρκο 
Αγά κοντά στην βρύση, ένας από τους ομήρους που έπιασαν και σκότωσαν οι Τούρκοι ονο-
μαζόταν Γιώργος. Από τότε, οι συντοπίτες του αναφερόντουσαν στη χήρα του ως Μαυρο-
γιώργαινα, προσδιορισμός που έδωσε την ονομασία στον οικισμό. 

Μελιτιάνικα 
Μικρός οικισμός του Ποταμού, με πολύ όμορφα σπίτια. Αρκετές πεζοπορικές διαδρομές δια-
σχίζουν το χωριό. Τοπωνύμια που έχουν σαν βάση τους τη λέξη «μέλισσα» έχουν βρεθεί σε 
10 περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και τα Μελιτιάνικα.  

Μητάτα 
Το χωριό είναι κτισμένο σε ύψωμα με πανοραμική θέα προς την νότια πλευρά του νησιού. 
Στο χωριό υπάρχουν αρκετά παραδοσιακά σπίτια ενώ κάθε Αύγουστο διοργανώνεται η γιορτή 
κρασιού των Κυθήρων. 

Μυλοπόταμος 

Το χωριό πήρε το όνομά του από τους πολλούς νερόμυλους που υπήρχαν παλαιότερα στην 
περιοχή. Είναι ο πρώτος οικισμός που κτίσθηκε εκεί λόγω της προστασίας από τους πειρατές 
που παρείχε η τοποθεσία του. Ο Μυλοπόταμος είναι χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός 
(σώζονται ακόμα σπίτια αυθεντικά δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, μερικά από τα 
οποία είναι από τα παλαιότερα στα Κύθηρα) και η Κάτω Χώρα έχει χαρακτηριστεί ως διατη-
ρητέος οικισμός. Στην περιοχή υπάρχουν άφθονα νερά ενώ ανάμεσα στα αξιοθέατα της περι-
οχής είναι ο Καταρράκτης Νεράιδα, οι Μύλοι, η Μονή Παναγίας Ορφανής, το Σπήλαιο Αγίας 
Σοφίας, το Κάστρο Κάτω Χώρας, το αγγλικό σχολείο, κ.ά.  

Ντουριάνικα 
Στην περιοχή σώζεται ένα σπουδαίο βυζαντινό μνημείο, ο Άγιος Γεώργιος με κτητορική επι-
γραφή και χρονολογία το 1275, όταν τα Κύθηρα είχαν επανέλθει κάτω από την εξουσία του 
αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Οι Ντουριάνοι φημίζονταν ως εξαιρετικοί μάστορες 
που ήξεραν να χειρίζονται την πέτρα. 

Περλεγκιάνικα 

Τα Περλεγκιάνικα απέχουν περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Ποταμό, που είναι το εμπορικό και 
διοικητικό κέντρο του βορείου τμήματος των Κυθήρων. Ο οικισμός έχει ελάχιστους μόνιμους 
κατοίκους και λίγα σπίτια, κυρίως παραθεριστικές κατοικίες. Τα σπίτια του οικισμού προέρχο-
νται από επισκευές και ανακαινίσεις παλαιών κτισμάτων, λαϊκής αρχιτεκτονικής, ενώ τα ελά-
χιστα νέα κτίσματα εναρμονίζονται με το συνολικό ύφος. 

                                                            
80 Σύμφωνα με τον Κασιμάτη (1978, σελ. 99) …κάποτε Αλτζερινοί πειρατές λεηλάτησαν τον Καραβά και συνέλαβαν 

αρκετούς σκλάβους, τους οποίους πούλησαν στην Αφρική. Από αυτούς, δύο κατόρθωσαν να δραπετεύσουν και να 
επιστρέψουν στον Καραβά. Αυτοί λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην Αφρική απέκτησαν μελαμ-
ψό χρώμα δέρματος στο πρόσωπο και οι συγχωριανοί τους έδωσαν στον έναν το παρωνύμιο Αράπης και τον άλλον 
τον φώναζαν «Μαυρογιώργη»…. 
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Πίνακας 6: Οικισμοί Κυθήρων (συνέχεια) 

Οικισμοί Σχόλια 

Πιτσινάδες 
Πρόκειται για ένα γραφικό χωριό, με πολλά παραδοσιακά σπίτια δείγματα της βόρειας αρχιτε-
κτονικής των Κυθήρων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση καθώς αναπαλαιώθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια. Ο οικισμός βρίσκεται στα κεντρικά του νησιού, σε κοντινή απόσταση από τον 
Ποταμό και την Παλαιόχωρα.  

Πλατειά Άμμος Είναι το βορειότερο χωριό των Κυθήρων και βρίσκεται κοντά στον Καραβά και στο Φάρο του 
Μουδαρίου. 

Ποταμός 

Ο μεγαλύτερος, μετά τη Χώρα, οικισμός των Κυθήρων. Ο Ποταμός αποτελεί ένα από τα πιο 
σημαντικά εμπορικά κέντρα του νησιού. Στο χωριό διατηρούνται πολλά παραδοσιακά σπίτια με 
αρχιτεκτονική επηρεασμένη από την Πελοπόννησο καθώς και αρκετά νεοκλασικά, δημιουργώ-
ντας ένα συνδυασμό με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ξεχωριστό είναι το παζάρι τοπικών 
προϊόντων που γίνεται στην πλατεία του Ποταμού κάθε Κυριακή ενώ σε κοντινή απόσταση 
βρίσκονται η καστροπολιτεία της Παλαιόχωρας και η Μονή του Αγίου Θεοδώρου.  

Πούρκο Το χωριό βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού και αποτελείται από τους οικισμούς 
Γερακιάνικα, Κυκιανιάνικα και Κλαράδικα. 

Σπηλίες Κοντά στον οικισμό, στο νότιο τμήμα του νησιού, βρίσκεται το Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας και η 
παραλία Κυριακουλού. 

Στραπόδι 
Είναι ένα μικρό χωριό (με δύο οικισμούς, το Πάνω και το Κάτω Στραπόδι) στα νότια του νη-
σιού, στην διαδρομή από Λιβάδι προς Χώρα. Από τον οικισμό ξεκινούν μονοπάτια προς Χώρα, 
το Καψάλι, την βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Πούρκο, τους Αλεξανδράδες και 
το Κάτω Λιβάδι. 

Τριφυλλιάνικα 
Η περίφημη ομώνυμη βρύση του οικισμού θα μπορούσε να γίνει ένα ειδυλλιακό μέρος, αν δεν 
υπήρχαν σημάδια εγκατάλειψης. Από τη βρύση αυτή, ένα καλντερίμι οδηγεί στην πλατεία του 
οικισμού, από την οποία ξεκινάει το μονοπάτι των Βροχαντάρικων μέχρι την Παλαιόχωρα. 

Τσικαλαρία Ο οικισμός βρίσκεται μεταξύ Καρβουνάδων και Λιβαδίου. Ένας οικισμός με την ίδια ονομασία 
συναντάται στα Χανιά της Κρήτης. Ο οικισμός φιλοξενεί και ένα παραδοσιακό πατητήρι. 

Φατσάδικα 
Το σχολείο της Μηλαπιδέας (κτίσμα της περιόδου της Αγγλοκρατίας) δεσπόζει σε ένα λόφο 
ανάμεσα στα Φατσάδικα και το Λιβάδι. Το εργαστήρι υφαντικής τέχνης Yfanta Kythera, όπου 
όλα τα προϊόντα υφαίνονται στον αργαλειό, με τον παραδοσιακό τρόπο, βρίσκεται στα Φατσά-
δικα. 

Φράτσια 

Μεγάλο χωριό στο κεντρικό σημείο της ενδοχώρας του νησιού. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία και ως εκ τούτου υπάρχουν ορισμένα όμορφα, παλιά αγροτόσπι-
τα. Στο χωριό διοργανώνεται κάθε Αύγουστο η Γεωργοκτηνοτροφική Έκθεση των Κυθήρων. 
Τα τελευταία χρόνια η έκθεση έχει ατονήσει λόγω της αστικοποίησης. Τα Φράτσια είναι ο γενέ-
θλιος τόπος του βουλευτή Γρηγόρη Λ. Κασιμάτη (1922-2004).  

Φριλιγκιάνικα 
Ο οικισμός, που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο, παλιότερα ονομαζόταν Κυπέρι. Στον οικισμό 
διασώζεται ο πρώτος ανεμόμυλος (1805) των Κυθήρων. Οι όμορφες παραλίες της περιοχής 
προσελκύουν, τα τελευταία χρόνια, μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 

Χώρα 

Πρόκειται για ένα από τα πιο γραφικά τοπία της Ελλάδας. Η Χώρα, κτισμένη στην κορυφή ενός 
βουνού, έγινε πρωτεύουσα του νησιού κατά την περίοδο των Βενετών, όταν αυτοί για λόγους 
ασφαλείας την μετέφεραν από την περιοχή του Αγίου Δημητρίου (Παλαιόχωρα). Η Χώρα είναι 
χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, με ενδιαφέρουσα (αιγαιοπελαγίτικη) αρχιτεκτονική 
αφού μερικά από τα σπίτια και τα αρχοντικά του είναι από τα παλαιότερα στο νησί. Στα κοντινά 
αξιοθέατα περιλαμβάνονται το Κάστρο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι βυζαντινές και μετα-
βυζαντινές εκκλησίες, το Καψάλι, το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων, κ.ά. 

 
Στους περισσότερους οικισμούς των δύο νησιών, η μορφή της κατοικίας είναι πολύ απλή, ε-
κτός από τις κατοικίες των αρχόντων. Εκείνο που παρατηρείται σήμερα είναι η εγκατάλειψη 
ορισμένων παλαιών κατοικιών (κυρίως λόγω μετανάστευσης, κληρονομικών και οικογενειακών 
ζητημάτων) και το γεγονός πως ενώ μέχρι προσφάτως τα Κύθηρα είχαν καταφέρει να αποφύ-
γουν τις έντονες πιέσεις του μαζικού τουρισμού, τα τελευταία χρόνια οι «αντιστάσεις» του 
νησιού μειώνονται. Οι πρώτες –αρχικά οικιστικές– πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης έχουν 
αρχίσει να φαίνονται στην Αγία Πελαγία, στο Καψάλι, στον Κάλαμο, κ.ά. καθώς επίσης και στο 
οδικό δίκτυο του νησιού που είναι μεν καλοδιατηρημένο αλλά η έλλειψη μέσων μαζικής κυ-
κλοφορίας το καθιστά –ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες– επικίνδυνο. Παρόλα αυτά, πρέπει να 
σημειωθεί πως η τουριστική περίοδος στα Κύθηρα και Αντικύθηρα παραμένει μικρή. 
 
Σήμερα στα Κύθηρα υπάρχουν 66 καταγεγραμμένοι οικισμοί, από τους οποίους 56 είναι κατοι-
κήσιμοι, στο σύνολό τους κτισμένοι στο εσωτερικό οροπέδιο και πάνω στη ραχοκοκαλιά του 
βασικού οδικού άξονα που ενώνει το Βορρά με το Νότο του νησιού (Μαραγκού και Μαρίνη, 
2006). Από τους δεκάδες αυτούς οικισμούς (Πίνακας 6), τα Αρωνιάδικα, τα Καστρισιάνικα, η 
Κάτω Χώρα, ο Μυλοπόταμος και η Χώρα έχουν κηρυχθεί παραδοσιακοί με βάση το Προεδρικό 
Διάταγμα ΦΕΚ 594/13-11-1979.  
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Ο χαρακτήρας του οικιστικού μοντέλου είναι αγροτικός (Visit Kythera, 2016ε). Μικροί αρχικά 
οικιστικοί πυρήνες δημιουργήθηκαν σε διάφορες περιοχές, κυρίως εκεί όπου υπήρχε αγροτική 
περιουσία, και γύρω από αυτούς συνεχίστηκε το κτίσιμο άλλων οικημάτων, πρακτική που α-
κολουθήθηκε κυρίως μετά τον 17ο-18ο αιώνα, όταν οι αγροτικές οικογένειες που αποτελούσαν 
την πλειοψηφία των ντόπιων κατοίκων αρχίζουν σταδιακά να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφά-
λεια και να απομακρύνονται από τις οχυρωμένες περιοχές. Συνήθως οι οικισμοί αυτοί παίρνουν 
το όνομα της οικογένειας που τους δημιούργησε. Ήδη από τον 13ο αιώνα προκύπτει ότι η 
Χώρα, το Λιβάδι, το Κεραμωτό, οι Καρβουνάδες, ο Δρυμώνας, ο Μυλοπόταμος, τα Φράτσια, 
τα Μητάτα, ο Αβλέμονας, οι Μαγγουνάδες (τα σημερινά Περλεγκιάνικα και Ντουριάνικα) και ο 
Ποταμός κατοικούνταν αδιάλειπτα (Καλλίγερος, 2011).  
 
Συγκεκριμένες αναλογίες και συμμετρία απουσιάζουν από την παραδοσιακή Κυθηραϊκή αρχιτε-
κτονική. Το δομικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι ο πωρόλιθος. Παραδοσιακά, τα σπίτια χτί-
ζονται σε σχέδιο κάτοψης «γάμα» μετά από επεκτάσεις του αρχικού μονόχωρου οικήματος και 
οι πόρτες έχουν προσανατολισμό νότιο και δυτικό. Συνήθως η μονώροφη κατοικία είναι ορθο-
γωνική ενώ στη διώροφη ο πάνω όροφος –που χρησιμοποιείται ως κατοικία– είναι ορθογωνι-
κός (σε σχήμα «γάμα») δημιουργώντας έτσι το χαρακτηριστικό «ταρατσάκι», το οποίο συνδέ-
εται με εξωτερική σκάλα με το κατώι. Η είσοδος του ισογείου βρίσκεται συνήθως κάτω από το 
ταρατσάκι και οι ντόπιοι μάστορες το κατασκευάζουν με την οικοδομική πρακτική της καμά-
ρας, που ονομάζεται «βόλτος» (Visit Kythera, 2016ε). Το δώμα που καλύπτει το μονώροφο 
κτίριο κατασκευάζεται είτε από πέτρινο θόλο και πατημένο χώμα ή από «σπεντόνια», δηλαδή 
τόξα από πωρόλιθο τα οποία συγκρατούν το δώμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιού-
νται καλάμια ή κλαδιά ευκαλύπτου ή ακόμα πλάκες και χώμα, το οποίο συντελούσε στη στε-
γάνωση (Μαραγκού και Μαρίνη, 2006). 
 
Οι αρχιτεκτονικές γραμμές είναι λιτές και χαρακτηρίζονται από μια απλούστευση των εισαγό-
μενων μορφών, στοιχείο που έχει εφαρμογή τόσο στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία 
όσο και στη λαϊκή αρχιτεκτονική. Oι διάκοσμοι απουσιάζουν εκτός από τις λίγες αλτάνες (ζαρ-
ντινιέρες) στα παράθυρα, ενώ είναι έντονες οι επιρροές της Βενετίας, της Μάνης αλλά και των 
παραδοσιακών αιγαιοπελαγίτικων νησιών που ως αποτέλεσμα οδηγούν προς έναν αρχιτεκτονι-
κό πλουραλισμό, όπου όμως σαφώς επικρατεί αυτός που αναπτύχθηκε στο ιστορικό πλαίσιο 
της Βενετοκρατίας (Μαραγκού και Μαρίνη, 2006). Η επίδραση της αρχιτεκτονικής της Μάνης 
παρατηρείται στους οικισμούς του βόρειου τμήματος του νησιού, όπου οι σκεπές είναι επικλι-
νείς και σκεπασμένες με κεραμίδια. Αντιθέτως, στο νότιο τμήμα οι στέγες είναι επίπεδες (οι 
λεγόμενες «υδροδεξαμενές» από τις οποίες συλλέγεται βρόχινο νερό και αποθηκεύεται σε 
στέρνες). Οι επικλινείς σκεπές κατασκευάζονται με θόλους οι οποίοι σχηματίζουν τις γνωστές 
μακριές καμάρες, ενώ οι επίπεδες στηρίζονται σε ξύλινες δοκούς και καλαμωτές.   
 
Συνηθισμένα στοιχεία διακόσμου αποτελούν οι καμινάδες, οι θυρεοί-οικόσημα, οι θυρίδες και 
οι αψίδες. Με πωρόλιθο, ο οποίος δεν σοβαντίζεται, πλαισιώνονται τα παράθυρα και οι πόρτες. 
Τα χαρακτηριστικά χρώματα των εξωτερικών τοίχων είναι αυτά της ώχρας ή ροζ του αιματίτη 
(στην περιοχή των Μητάτων). Πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εκκλησιαστικών κτιρίων και 
των κυθηραϊκών οικιών είναι τα ψηλά καμπαναριά και οι ογκώδεις καμινάδες, αντίστοιχα. Οι 
καμινάδες των σπιτιών ενδέχεται να προεξέχουν από το σώμα του κυρίως κτιρίου, έχουν συ-
νήθως κωνική απόληξη και μεγάλο ύψος λόγω του αέρα ενώ στηρίζονται σε «φουρούσια» 
(μεταλλικά, κυρίως, στηρίγματα) όταν βρίσκονται σε διώροφη κατοικία. Ένα ακόμη χαρακτη-
ριστικό της παραδοσιακής κυθηραϊκής αρχιτεκτονικής είναι ο φρουριακός χαρακτήρας των 
σπιτιών που δημιουργεί η απομείωση προς τα πάνω των εξωτερικών τοίχων των κτιρίων (Μα-
ραγκού και Μαρίνη, 2006· Visit Kythera, 2016ε).  
 
Στη ύστερη εποχή της Βενετοκρατίας, οι πειρατικές επιθέσεις αντιμετωπίζονται με πιο αποτε-
λεσματικό τρόπο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα κτίρια, τα οποία χτίζονται πια μικρότερα 
σε μέγεθος και με πλήθος διακοσμητικών στοιχείων στο εξωτερικό τους. Η επιρροή της Δύσης 
στην αρχιτεκτονική, με επιδράσεις μέσω Κρήτης και αργότερα των νησιών του Ιονίου, εκφρά-
ζεται με υιοθέτηση προτύπων όπως η τοξωτή πόρτα, ο τονισμός όλων των ανοιγμάτων με 
περίτεχνες παραστάσεις από πωρόλιθο, καθώς και η κατασκευή «λουλουδιέρων», κάτω από 
τα παράθυρα (Κουνέλη, 2006).   
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5.1.5. Μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 
 
Οι ιερές φυσικές περιοχές αποτελούν αρχαία συστήματα διατήρησης υψηλής βιο-πολιτισμικής 
σημασίας. Ένας βασικός σκοπός της όποιας μελέτης για τις ιερές φυσικές περιοχές θα πρέπει 
να είναι η εξέτασή τους ως τοπικά προσαρμοσμένων συστημάτων προστασίας και διαχείρισης 
των φυσικών πόρων και μια αξιολόγηση της παρούσας πολιτισμικής αξίας τους. H ανάπτυξη 
κατευθυντήριων γραμμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ιερών φυσικών περιοχών –
ιδιαίτερα εκείνων που περιλαμβάνουν μοναστικές εκτάσεις– θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλ-
λων, στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός παρελθόντος συστήματος διαχείρισης 
σε διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές περιστάσεις και, ανάλογα με την περίπτωση, στη δια-
τήρησή τους προωθώντας την ευαισθητοποίηση του κοινού στην αξία τους ως φυσικών μνη-
μείων (Mallarack και Papayannis, 2007· Papayannis και Mallarack, 2009). 
 
Τα Κύθηρα υπήρξαν σταυροδρόμι πολιτισμών με αποτέλεσμα να δεχθούν πολλές επιδράσεις 
που καθόρισαν την ιστορία του τόπου. Η παρουσία καθολικών στα Κύθηρα, κατά τη διάρκεια 
της Βενετοκρατίας, ήταν περιορισμένη. Οι ευγενείς, οι στρατιώτες και οι λιγοστοί κάτοικοι ε-
ξυπηρετούσαν τις ενοριακές τους ανάγκες σε τρεις καθολικούς ναούς, με τον πιο γνωστό να 
ήταν ο ναός της Παναγίας στο Κάστρο της Χώρας. Μετά την παρακμή της Γαληνοτάτης Δημο-
κρατίας της Βενετίας, σε συνδυασμό με τις ιστορικές συγκυρίες, το μόνιμο καθολικό στοιχείο 
του νησιού απορροφήθηκε από το ορθόδοξο, που ήταν σαφώς πολυπληθέστερο. Στις αρχές 
του 19ου αιώνα, ο ναός της Θεοτόκου στο Κάστρο της Χώρας και η Ιερά Μονή της Παναγίας 
Μυρτιδιώτισσας είχαν περάσει στη δικαιοδοσία των ορθοδόξων ενώ στο νησί δεν υπήρχε κα-
νένας καθολικός μοναχός (Τζιβάρα, 2003).  
 
Στην «Καθημερινή Καταγραφή του Πανιεροτάτου Αρχιεπισκόπου Κυρίου Προκοπίου» που α-
φορά την περίοδο 1824-1857, αναφέρεται η ύπαρξη 110 ναών, από τους οποίους δεκατρείς 
βρίσκονταν στην περιοχή της Χώρας-Κάστρου, τριάντα ένας στο Λιβάδι, δεκαπέντε στο Μυ-
λοπόταμο, δεκατέσσερις στο Καστρί, και είκοσι στον Ποταμό (Κολοβού, 2006). Αν και δεν 
υπάρχουν χαρακτηρισμένες ιερές φυσικές περιοχές, παρακάτω παρουσιάζονται με χρονολογι-
κή σειρά τα σημαντικότερα μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, στα Κύθηρα και τα Αντικύ-
θηρα (Κασιμάτης, 1978· Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, 2014· 2016· Χάρου-
Κορωναίου, 2014· EcotourismGreece, 2016).    
 
 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου του Βουνού, 7ος αιώνας, Αβλέμονας. 
Στην κορυφή ενός λόφου στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού βρίσκεται ένα συγκρότημα 
δύο ναών. Ο ανατολικός μονόχωρος ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο81 και πατάει 
σε ψηφιδωτό δάπεδο με σκηνή κυνηγιού (7ος αιώνας). Ο δυτικός μονόχωρος τρουλαίος (κυ-
θηραϊκού τύπου) ναός είναι αφιερωμένος στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα και τον Άγιο Νικόλαο. 
Δίπλα στο συγκρότημα των ναών ανακαλύφθηκε ασύλητο προϊστορικό (μινωικό) ιερό κορυ-
φής. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος, 7ος αιώνας, Παλαιόπολη. 
Πρόκειται για τον παλαιότερο ναό στο νησί των Κυθήρων, ο οποίος είναι κεραμοσκεπής και 
χρονολογείται περίπου τον 7ο αιώνα. Διασώζεται αψίδα παλαιοχριστιανικής βασιλικής ενώ ο 
περιβάλλον χώρος θεωρείται μεγάλης αρχαιολογικής αξίας λόγω των πολλών ευρημάτων που 
ήρθαν στο φως. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Νίκων, 11ος και 13ος αιώνας, Ποταμός. 
Η αρχιτεκτονική του βυζαντινού ναού (μονόχωρος τρουλαίος) συναντάται μόνο στα Κύθηρα 
και παρατηρείται σε άλλους δέκα ναούς στο νησί. Οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται 
από τον 11ο μέχρι τον 13ο αιώνα. 
 

                                                            
81 Ένα από τα γνωστότερα παραμύθια-τραγούδια πολλών περιοχών της Ελλάδας είναι το «Τραγούδι του Αϊ-Γιώργη». 

Σύμφωνα με τον Ν. Πολίτη ο μύθος ξεκινάει από τον δράκοντα που φυλούσε την ιερή πηγή του Άρη στη Θήβα και 
τον οποίο σκότωσε ο Κάδμος, συνεχίζει με τον δράκοντα των Δελφών που σκότωσε ο Απόλλων, και περνάει σε μια 
σειρά ηρώων –προδρόμων του Αγίου Γεωργίου– όπως ο Βελλεροφόντης και ο Περσέας. Στην Κυθηραϊκή παραλλαγή 
του παρουσιάζεται με έντονα θρησκευτικά στοιχεία (Δαμιανού, 2005). 
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Εικόνα 25: Η Ιερά Μονή του Οσίου Θεοδώρου, Πιτσινάδες, Κύθηρα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 26: Το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στις Σπηλίες, στο νότιο τμήμα των Κυθήρων. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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 Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα, 13ος αιώνας, Λιβάδι. 
Ο ναός ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς, μεταβατικού, με τρούλο. Διασώ-
ζονται τοιχογραφίες δύο βυζαντινών στρωμάτων (10ος και 13ος αιώνας). 
 
 Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, 13ος αιώνας, Παλαιόχωρα. 
Ο ναός με τον χαρακτηριστικό οκταγωνικό τρούλο και τη χρήση τοπικού σχιστόλιθου («χελό-
πλακες») δεσπόζει στην βυζαντινή καστροπολιτεία του Αγίου Δημητρίου στην Παλαιόχωρα. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, 13ος αιώνας, Πούρκο. 
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα τεσσάρων ναών (Παναγία, Αρχάγγελος Μιχαήλ ή Άγιος Βασίλει-
ος, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Δημήτριος), μοναδικό αρχιτεκτονικό παράδειγμα σε ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται από τον 13ο μέχρι τον 18ο αιώνα. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Πέτρου, 13ος αιώνας, Αραιοί. 
Πρόκειται για έναν εγγεγραμμένο σταυροειδή με οκταγωνικό τρούλο ναό όπου υπάρχουν 
στρώματα βυζαντινών και μεταβυζαντινών τοιχογραφιών. 
 
 Ι.Ν. Οσίου Θεοδώρου, 13ος αιώνας, Πιτσινάδες. 
Ο Όσιος Θεόδωρος82 θεωρείται ο προστάτης των Κυθήρων. Γεννημένος στην Κορώνη, με 
σπουδές και οικογένεια στο Ναύπλιο, αποφάσισε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Το 921 
βρέθηκε στα Κύθηρα, όταν το νησί ήταν σχεδόν ακατοίκητο λόγω των πειρατικών επιδρομών, 
και μόνασε στον παλιό ναό των Αγίων Σέργιου και Βάκχου. Ο Όσιος Θεόδωρος κοιμήθηκε το 
961 και λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε το άθικτο λείψανό του. Ο παλιός ναός ξανακτίστηκε, 
μετά την κοίμηση του Όσιου Θεόδωρου, από Μονεμβασιώτες μαστόρους και αφιερώθηκε στη 
μνήμη του. Η μονή ήταν επί Βενετοκρατίας έδρα της επισκοπής ενώ το μεγαλοπρεπές κτίριο 
στο προαύλιο του ναού λειτουργούσε σαν σχολείο αρένων στα χρόνια της Αγγλοκρατίας.  
 
 Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, 16ος αιώνας, Χώρα. 
Ο ναός αναφέρεται σε έγγραφο του 1564 και φαίνεται πως άνηκε σε εξελληνισμένη οικογένεια 
ευγενών από τη Ρώμη. Ο Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας είναι μικρών διαστάσεων και είχε υποστεί 
σοβαρές φθορές αλλά ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια από την 1η Εφορία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων.   
 
 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Λομπάρδου, 16ος αιώνας, Χώρα.  
Ο Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου Λομπάρδου (σε νοταριακό έγγραφο του 1564 αναφέρεται ως Άγιος 
Γεώργιος Πιάτζας) βρίσκεται στην τοποθεσία Χαλεπάκι και σύμφωνα με μία διαθήκη του 1680 
πρόκειται για την παλιά Επισκοπική εκκλησία. Αρχειακές πηγές φανερώνουν ότι ο ναός άνηκε 
στην Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας. Οι εκάστοτε Βενετοί αξιωματούχοι (από εκεί 
προήλθε πιθανόν και το προσωνύμιο του) ενοικίαζαν τον ναό στους ενδιαφερόμενους ιερείς. 
 
 Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, 16ος αιώνας, Κάστρο Χώρας. 
Το πιο σημαντικό εκκλησιαστικό μνημείο του νησιού κτίστηκε το 1580 και ήταν αφιερωμένο 
στην «Παναγία των Λατίνων» (εγκαινιάσθηκε το 1806 σαν ορθόδοξος ναός). Η εικόνα της 
Παναγίας Μυρτιδιώτισσας φυλάσσονταν στο Κάστρο για δύο αιώνες περίπου (εξαιτίας των 
συχνών πειρατικών επιδρομών) και το 1842 επέστρεψε στα Μυρτίδια. Ως εκ τούτου, ο Ι.Ν. 
της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας του Κάστρου άρχισε να παρακμάζει με αποτέλεσμα να τεθεί υπό 
την προστασία του Ι.Ν. της Αγίας Άννας.  

                                                            
82 Η παρουσία του Όσιου Θεοδώρου στα Κύθηρα συνδέεται με την επανεγκατάσταση κατοίκων στο νησί, μετά από 

μακρά περίοδο ερήμωσης κατά τον 9ο-10ο αιώνα. Παλιές παραδόσεις αναφέρονται σε ένα άυλο φως που διέτρεχε 
την περιοχή κοντά στο μοναστήρι. Σύμφωνα με μια μαρτυρία από τη συλλογή του Λαογραφικού Τμήματος του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών …στο δημόσιο δρόμο που συνδέει τα χωριά Αρωνιάδικα και Λογοθετιάνικα, τα βράδια εμφανι-
ζόταν το «φαναράκι». Αυτό το έβλεπαν συνήθως άνθρωποι και από τα δύο χωριά […] έβλεπαν δηλαδή ένα φωτάκι 
[…] να ξεκινά από το ναό του Αγίου Θεοδώρου, που ευρίσκεται στα μέσα του δρόμου, και πηδηχτά να κατευθύνε-
ται προς τα Λογοθετιάνικα. Στα Λογοθετιάνικα έφτανε μέχρι το «τρελοκομείο (το σπίτι μιας τρελής) και ξαναγύριζε 
πάλι πίσω […] οι πιο θαρραλέοι κι από τα δύο χωριά αποφάσισαν να ακολουθήσουν το φαναράκι για να δουν τι γί-
νεται. Διαπίστωσαν ότι δεν το κρατούσε κανείς αλλά πήγαινε μόνο του. Μερικοί που επιχείρησαν να το πιάσουν […] 
άπλωναν το χέρι τους και το έπιαναν. Μόλις όμως άνοιγαν την παλάμη τους, έβρισκαν μέσα βαμβάκι, ενώ το φανα-
ράκι συνέχιζε ανενόχλητο τη διαδρομή του… (Δαμιανού, 2005).  
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Εικόνα 27: Ο Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του εν Κρημνώ στο Καψάλι. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 28: Άποψη του Φάρου στο Καψάλι και της νησίδας Χύτρας, μέσα από τον Ι.Ν. του 

Αγίου Ιωάννη του εν Κρημνώ στο Καψάλι. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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 Ι.Ν. Αγίας Αναστασίας, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Ο ναός βρίσκεται στην είσοδο της Χώρας και ήταν, για πολλά χρόνια, μετόχι του Αγίου Γεωρ-
γίου των Καλουτσιανών. Ο Ι.Ν. της Αγίας Αναστασίας αναφέρεται για πρώτη αναφορά σε έγ-
γραφο του 1699.  
 
 Ι.Ν. Αγίας Άννας, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Το 1693, ο Γενικός Προνοητής και Καπιτάνος της Θαλάσσης ενέκρινε της σύσταση της Αδελ-
φότητας της Αγίας Άννας και έξι χρόνια μετά εγκρίθηκε από την βενετική διοίκηση το κατα-
στατικό της Αδελφότητας, πρώτο μέλημα της οποίας ήταν η ανακατασκευή του ερειπωμένου 
ναού. Το 1854, κατασκευάστηκε το κωδωνοστάσιο του, με ένα μέρος των πωρόλιθων να 
προέρχεται από τον ερειπωμένο ναό του Αγίου Βασιλείου, ενώ οι καμπάνες στάλθηκαν από 
ξενιτεμένους Κυθήριους στην Τεργέστη. Μέχρι την περίοδο του μεσοπολέμου, ο ναός θεω-
ρούνταν από τις πιο πλούσιες εκκλησίες του νησιού και αποτελούσε ξεχωριστή ενορία. Στο 
προαύλιο του έχει ταφεί ο ριζοσπάστης αγωνιστής Γεώργιος (Τζόρτζης) Μόρμορης. Ο ναός 
είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με γυναικωνίτη.   
 
 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του εν Κρημνώ, 17ος αιώνας, Καψάλι. 
Ο ναός βρίσκεται σε μια απόκρημνη πλαγιά πάνω από το Καψάλι, σε ύψος 60 μέτρων περί-
που. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν ναό-σπήλαιο, πάνω από τον οποίο έχουν κτιστεί δύο κε-
λιά και ένα μαγειρείο. Στα δεξιά του ναού εντοπίζονται θεμέλια κτίσματος που ανήκουν, πιθα-
νότατα, σε παλαιότερο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Σύμφωνα με την παράδοση ο 
αρχικός ναός κτίστηκε γύρω στο 1600 και διέθετε 5-6 μοναχούς ενώ η ανακαίνιση του έγινε 
το 1725 όπως αναγράφεται σε επιγραφή στην είσοδο του ναού. Η παράδοση αναφέρει ότι σε 
αυτό το σπήλαιο ασκήτεψε και άρχισε να γράφει την Αποκάλυψη ο Ιωάννης προτού μεταβεί 
στο νησί της Πάτμου. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Ο ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με ημικυκλική αψίδα, χαρακτηριστικός τύπος των 
περισσοτέρων ναών των Κυθήρων. Η μαρμάρινη πλάκα με το οικόσημο και την επιγραφή 
στην είσοδο του ναού πληροφορεί τους επισκέπτες πως ο Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη του Θεολό-
γου κτίστηκε το 1626. Εκείνη την περίοδο, στην συγκεκριμένη ενορία απογράφονταν αρκετοί 
κάτοικοι από το Καψάλι στο οποίο δεν υπήρχε ενορία αλλά και πολλοί ξένοι όπως Ζακυνθινοί, 
Σπετσιώτες, κ.ά.  
 
 Ι.Ν. Αγίου Μηνά, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Σε ένα συμβόλαιο του 1563, μια γυναίκα ζητάει να ενταφιαστεί στον Άγιο Μήνα στα Πηγάδια. 
Την περίοδο της Βενετοκρατίας, στην περιοχή Πηγάδια από όπου υδρεύονταν η Χώρα, ιδρύ-
θηκε το καθολικό μοναστήρι του San Martino (Άγιος Μηνάς για τους ορθοδόξους) που λει-
τουργούσε και σαν νοσοκομειακός ξενώνας. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας, ο Ι.Ν. του Αγίου 
Μηνά μετατράπηκε σε αγγλικανικό κοιμητηριακό ναό ενώ τα κελιά του φιλοξενούσαν σχολείο 
της εποχής. 
 
 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, 17ος αιώνας, Ξερουλάκι Φριλιγκιάνικα. 
Το νεότερο μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων κτίστηκε το 1825 και βρίσκεται ανατολικά του 
παλαιότερου μοναστηριού. Από το παλιό μοναστήρι σώζονται ερείπια κελιών, Καθολικού, πύρ-
γου και πολεμίστρων. 
 
 Ι.Ν. Αγίων Πάντων, 17ος αιώνας, Χώρα.  
Ο ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με μεταγενέστερη την προσθήκη του γυναικωνί-
τη. Κάτω από τον ναό υπάρχει μία καμάρα με ένα αταύτιστο εντοιχισμένο οικόσημο. Στο ξυ-
λόγλυπτο τέμπλο του απεικονίζονται παραστάσεις από το ζωικό και φυτικό βασίλειο ενώ είναι 
χαρακτηριστικό πως οι περισσότερες εικόνες του ναού είναι ανυπόγραφες.   
 
 Ι.Ν. Εσταυρωμένου της Αρχιεπισκοπής, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Ο νυν Μητροπολιτικός Ναός κτίστηκε περίπου το 1660 από τον Επίσκοπο Κυθήρων Φιλόθεο 
Δαρμαρό, πιθανότητα στη θέση παλαιότερου ναού, ο οποίος μαρτυρείται σε συμβόλαιο του 
1565. Ο Επίσκοπος Φιλόθεος ανέδειξε το ναό ως Επισκοπική Εκκλησία ενώ η παλιά Επισκοπή 
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ήταν ο Άγιος Γεώργιος ο Λομπάρδος. Ο Ι.Ν. Εσταυρωμένου έχει συνδεθεί με σημαντικά ιστο-
ρικά γεγονότα καθώς στο γύρω χώρο άνθιζε για αιώνες η εμπορική δραστηριότητα του οικι-
σμού, αναρτήθηκαν ψηφίσματα, ενταφιάστηκαν επιφανείς πολίτες, φυτεύτηκε το δέντρο της 
ελευθερίας και κάηκαν οι τίτλοι (το Libro d’ Oro) των ευγενών τον Αύγουστο του 1797. Ο 
ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ενώ ο χώρος κάτω από τον γυναικωνίτη χρησιμο-
ποιήθηκε σαν χώρος ενταφιασμού για τις λεχώνες.   
 
 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 17ος αιώνας, Χώρα. 
Ο Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στη συνοικία Σφακιανά της Χώρας, κτίστηκε το 1679 
από Σφακιανούς πρόσφυγες που έφτασαν στα Κύθηρα μετά την κατάκτηση της Κρήτης από 
τους Οθωμανούς. Περίπου δύο αιώνες αργότερα, το 1889, ντόπιοι μάστορες κατασκεύασαν 
το επιβλητικό κωδωνοστάσιο του ναού, ο οποίος λειτουργούσε σαν ξεχωριστή ενορία μέχρι 
την περίοδο του μεσοπολέμου.   
 
 Ι.Ν. Αγίου Ιακώβου και Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών, 18ος αιώνας, Χώρα. 
Πρόκειται για δύο μικρούς, μονόχωρους και καμαροσκέπαστους ναούς του 18ου αιώνα. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Μύρωνα, 18ος αιώνας, Αντικύθηρα. 
Ο Άγιος Μύρων (17 Αυγούστου) είναι ο πολιούχος των Αντικυθήρων που μαρτύρησε το 251 
μ.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα του Αγίου Μύρωνα (ο οποίος δεν έχει σχέση με τον 
συνονόματό του Επίσκοπο Κρήτης) βρέθηκε στα –ακατοίκητα τότε– Αντικύθηρα από Κρήτες 
κυνηγούς, στα τέλη του 18ου αιώνα. Την ίδια περίοδο πολλοί κάτοικοι της Κισσάμου και των 
Σφακίων, εγκατέλειψαν τις εστίες τους από το φόβο των Οθωμανών, εποίκησαν τα Αντικύθη-
ρα και έκτισαν τον Ι.Ν. του Αγίου Μύρωνα. 
 
 Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αιγίνης, 19ος αιώνας, Χώρα. 
Ο Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αιγίνης βρίσκεται στο ορθόδοξο κοιμητήριο, δίπλα από το κοιμητήριο 
του Αγίου Μηνά που χρησιμοποιήθηκε από τους καθολικούς την περίοδο της Αγγλοκρατίας. 
 
 Ι.Ν. Αγίας Ελέσας, 19ος αιώνας, Γερακιάνικα.  
Η Αγία Ελέσα είναι τοπική αγία των Κυθήρων (1η Αυγούστου). Ο ναός κτίστηκε το 1871 πιθα-
νότατα στη θέση ερειπίων παλαιότερου ναού ενώ τα κελιά και το κωδωνοστάσιο κατασκευά-
στηκαν αργότερα. Στο νότιο τμήμα του Ι.Ν. της Αγίας Ελέσας υπάρχουν τοιχογραφίες με πα-
ραστάσεις από τον μαρτυρικό βίο της Αγίας ενώ στα νοτιοδυτικά του ναού σημειώνεται και η 
θέση του δέντρου στο οποίο την κρέμασε ο ειδωλολάτρης πατέρας της83. 
 
 Ι.Ν. Αγίας Μόνης, 19ος αιώνας, Διακόφτι.  
Αν και στο χώρο του ναού εντοπίζονται κατάλοιπα προγενέστερων κτισμάτων (πιθανώς του 
17ου αιώνα), η επιγραφή στο Καθολικό αναφέρει πως η ανακαίνισή του Ι.Ν. της Αγίας Μόνης 
ξεκίνησε το 1840. Η ανακαίνιση αυτή συνδέεται με τάμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο ο-
ποίος είχε βρεθεί στα Κύθηρα πριν από την έναρξη της Επανάστασης. Η προτομή του ήρωα 
της Ελληνικής Επανάστασης βρίσκεται στο δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι. 
 
 Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, 19ος αιώνας, Μυρτίδια. 
Σύμφωνα με την Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων (2016) «η παράδοση αφηγείται 
την εύρεση της εικόνας το 1160 ή τον 15ο αιώνα, στην περιοχή της σημερινής Μονής από 
έναν βοσκό, σκηνή η οποία ενσωματώθηκε στην κατώτερη ζώνη του ενδύματος της εικόνας 
πού φιλοτεχνήθηκε το 1837 από τον Νικ. Σπιθάκη». Η Μονή Μυρτιδίων αποτελείται από 
το Καθολικό (τρίκλιτη βασιλική ενώ στο κατώτερο επίπεδο του ναού υπάρχει ο αρχικός ναός), 
τα κελιά (τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο για την φιλοξενία επισκεπτών), το 26 μέ-
τρων κωδωνοστάσιο με εντυπωσιακούς τοξοειδείς σχηματισμούς και τον μεταβυζαντινό ναΐ-
σκο της Αγίας Τριάδος. Στο μαρμάρινο τέμπλο του ναού αναφέρεται πως το νεώτερο Καθολι-
κό φιλοτεχνήθηκε από Τήνιους καλλιτέχνες το 1856 ενώ το κωδωνοστάσιο του Ι.Ν. της Πα-
ναγίας Μυρτιδιώτισσας διακοσμήθηκε από τον Τσιριγώτη Νικ. Φατσέα το 1888.  
                                                            
83 Στα Κύθηρα συνηθίζεται ακόμη –κυρίως από τους μεγαλύτερους σε ηλικία– ο «δεκαπεντισμός», η παραμονή δηλα-

δή στο χώρο του ιερού προσκυνήματος τις παραμονές αλλά και μετά τον εορτασμό του τιμώμενου αγίου. Οι πιστοί 
που πηγαίνουν για δεκαπεντισμό, ανταποκρίνονται πρόθυμα στις εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των ναών και των μοναστηριών που προκύπτουν κατά καιρούς. Έτσι, ακόμα και στις 
πιο απομακρυσμένες εκκλησίες των Κυθήρων υπάρχουν κελιά για την παραμονή των πιστών (Δαμιανού, 2005).  
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Εικόνα 29: Η θέση του δέντρου στο οποίο κρέμασε την Αγία Ελέσσα, ο ειδωλολάτρης πατέ-

ρας της. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 

 
 
 
 

 
Εικόνα 30: Το ιερό προσκύνημα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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 Σπήλαιο Αγίας Σοφίας, Μυρτίδια. 
Λίγο έξω από τον Μυλοπόταμο και με κατεύθυνση την παραλία Λιμνιώνας υπάρχει το σπήλαιο 
της Αγίας Σοφίας. Η παράδοση και οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα αναφέρουν ότι το σώμα 
της Αγίας βρέθηκε σε αυτή την δυσπρόσιτη τοποθεσία. Μία άλλη ερμηνεία μιλάει για την α-
φιέρωση του λατρευτικού αυτού τόπου στην «Αγία του Θεού Σοφία», κάτι που με την παρέ-
λευση των ετών ταυτίστηκε με την Αγία της ορθόδοξης εκκλησίας. Το σπήλαιο (2.000 τ. μέ-
τρων) εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε το 1955 ενώ πέρα από τις εξαιρετικές τοιχογραφίες 
υπάρχουν και αρκετοί σταλακτίτες και σταλαγμίτες με έντονες χρωματικές εναλλαγές.  
 
 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Κρασά, Μυρτίδια. 
Σε κοντινή απόσταση από το μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας βρίσκεται το εκκλησάκι 
του Αγίου Νικολάου του Κρασά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένα πλοίο που μετέφερε κρασί 
κόντευε να βυθιστεί εξαιτίας της κακοκαιρίας στο νοτιοδυτικά του νησιού. Ο καπετάνιος έκανε 
τάμα στον Άγιο Νικόλαο να του χτίσει μια εκκλησία χρησιμοποιώντας το κρασί (αντί για νερό, 
για να κάνει λάσπη) που μετέφερε στα αμπάρια του. Η τρικυμία κόπασε και ο καπετάνιος εκ-
πλήρωσε το τάμα του84.  
 
 Ι.Ν. Παναγίας Ορφανής, Μυρτίδια. 
Κοντά στο χωριό Μυλοπόταμος, στη διαδρομή για την παραλία Καλάμι βρίσκεται –εντός σπη-
λαίου– ο Ι.Ν. της Παναγίας Ορφανής στην οποία φυλάσσονταν –επί τρεις αιώνες μετά την 
κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς– τα κειμήλια της Μονής Αγκαράθου του Ηρα-
κλείου Κρήτης. Η σπηλιά που βρίσκεται ο ναός έχει μήκος 8 και πλάτος 7 μέτρα και στη δυτι-
κή της πλευρά βρέθηκε το εικονίδιο της Παναγίας της Ελεούσας, με την επωνυμία Ορφανή. 
 
 
5.1.6. Σπήλαια που σχετίζονται με κοινωνικές εκδηλώσεις.  
 
Τα πιο γνωστά τα σπήλαια των Κυθήρων είναι (EcotourismGreece, 2016): - 
 
 Σπήλαιο Χουστή, Διακόφτι. 
Στο σπήλαιο Χουστή στο Διακόφτι ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα και πέτρινα εργα-
λεία τα οποία χρονολογούνται γύρω στο 4.000 π.Χ. Τα κλασσικά και ρωμαϊκά ευρήματα μαρ-
τυρούν την πολυετή παρουσία και πολλαπλή χρήση του σπηλαίου. Την περίοδο των πειρατι-
κών επιδρομών, το σπήλαιο λειτουργούσε ως καταφύγιο για τους κατοίκους του χωριού Δια-
κόφτι.  
 
 Σπήλαιο Αγίας Πελαγίας. 
Το σπήλαιο στο χωριό της Αγίας Πελαγίας έχει συνολική έκταση 120 τ. μέτρων και μερικούς 
εντυπωσιακούς σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. 
 
 Σπήλαιο Καταφυγάδι.  
Στο σπήλαιο Καταφυγάδι στην κορυφή του βουνού Μερμηγκάρι, που βρίσκεται στη δυτική 
πλευρά του νησιού, έχουν εντοπιστεί όστρακα από κεραμικά της Μυκηναϊκής Εποχής. 
 
 Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, Μυλοπόταμος.  
Το 1955, το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στον Μυλοπόταμο εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε 
λεπτομερώς. Από τη συνολική έκταση των 2.000 τ. μέτρων περίπου, οι επισκέπτες μπορούν 
να δουν μόνο ένα τμήμα. Οι τοιχογραφίες στην είσοδο του σπηλαίου είναι του 13ου αιώνα ενώ 
υπάρχει μία νεότερη εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Σοφία. Στο βάθος του σπηλαίου υπάρ-
χουν εξαιρετικοί σχηματισμοί από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Τέλος, μόνο στο συγκεκριμένο 
χώρο ζει ένα μικρό ισόποδο με την επιστημονική ονομασία Kythironiscus Paragamiani85. 

                                                            
84 Η ιστορία με τη διάσωση ναυτικών που κινδύνευαν είναι πολύ γνωστή και σε άλλα νησιά της Ελλάδας. Η ίδια ιστο-

ρία αποδίδεται και στον Άγιο Μύρωνα, τον προστάτη του κρασιού. Η ίδρυση του ναού των Αγίων Ακινδύνων αποδί-
δεται επίσης σε εκπλήρωση τάματος από ναυτικούς που διεσώθησαν από τρικυμία (Δαμιανού, 2005). 

85 Ο βιολόγος Κάλουστ Παραγκαμιάν, μέλος της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, ανακάλυψε στο Σπήλαιο της 
Αγίας Σοφίας στον Μυλοπόταμο Κυθήρων, ένα μοναδικό στον κόσμο τυφλό ισόποδο, που προς τιμήν του ονομά-
στηκε Kythironiscus Paragamiani. 
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 Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, Σπηλίες.  
Στο σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στον οικισμό Σπηλίες βρέθηκαν αγγεία της Νεότερης Νεολιθικής 
εποχής (6η χιλιετία) που είναι η αρχαιότερη ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας στο νησί. Στην 
είσοδο του σπηλαίου βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας. Η περιήγηση στο σπή-
λαιο χρειάζεται προσοχή καθώς είναι σκοτεινό και υπάρχει σχεδόν παντού το υγρό στοιχείο. 
 
 Σπήλαιο της Αγίας Σοφίας, Κάλαμος.  
Ακόμα ένα σπήλαιο με την ίδια ονομασία, στην περιοχή του Καλάμου. Σύμφωνα με τους ντό-
πιους, υπάρχει εξήγηση για αυτό το φαινόμενο που δεν είναι άλλη από τον θρύλο που αναφέ-
ρεται σε τρεις διαφορετικές εισόδους του ίδιου σπηλαίου, αφού όλο το νησί είναι κούφιο.  
 
 Θαλασσοσπηλιά, Χύτρα.  
Η σπηλιά της Χύτρας είναι μία από τις εντυπωσιακότερες θαλασσοσπηλιές των Κυθήρων. Στα 
απόκρημνα βράχια της Χύτρας φωλιάζουν αρκετά πουλιά και φύεται το γνωστό λουλούδι των 
Κυθήρων, η σεμπρεβίβα. Κάθε χρόνο, πολλοί ντόπιοι σκαρφαλώνουν με κίνδυνο της ζωής 
τους στα απόκρημνα βράχια της Χύτρας για να μαζέψουν το συγκεκριμένο λουλούδι, το οποίο 
χρησιμοποιείται για δώρα, ανθοδέσμες, ποικίλες κατασκευές και χειροποίητες δημιουργίες. 
Επίσης, η σπηλιά της Χύτρας αποτελεί καταφύγιο για φώκιες και είναι προσβάσιμη μόνο με 
εκδρομές που διοργανώνονται από το Καψάλι. 
 
Στον γραπτό και τον προφορικό λόγο των Κυθήριων αναφέρεται συχνά η φράση «το Τσιρίγο 
επτά φορές ξεκλήρισε» ή «το Τσιρίγο έχει ερημώσει έξι φορές και θα ερημώσει μια φορά α-
κόμα» (Δαμιανού, 2005). Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο παραπάνω αριθμός ανταποκρίνε-
ται στις πραγματικές ιστορικές περιόδους ερήμωσης του νησιού, η φράση υποδηλώνει την 
ανησυχία για έναν επερχόμενο κίνδυνο. Εκτός από το φόβο για την επιδρομές κατακτητών και 
πειρατών στο παρελθόν, η ανησυχία αυτή σχετίζεται και με τη στερεότητα του εδάφους. Το 
νότιο Αιγαίο είναι μία από τις περισσότερο σεισμικά ενεργές περιοχές της Μεσογείου 
(Papazachos και Papazachou, 2003· Νικολήνταγα κ.ά. 2008), ενώ τα Κύθηρα και τα Αντικύ-
θηρα βρίσκονται στη ζώνη επαφής των τεκτονικών πλακών της Ευρώπης και της Αφρικής.  
 
Τα δύο νησιά διασχίζονται από μικρά ή μεγάλα φαράγγια και τα αρκετά σπήλαια προδίδουν 
ηφαιστειακή δραστηριότητα. Η Δαμιανού (2005) σημειώνει πως εξαιτίας των γεωλογικών ανα-
κατατάξεων που έχουν σημειωθεί διαχρονικά στην περιοχή, αρκετοί Κυθήριοι αναφέρονται σε 
θρύλους που περιγράφουν σπηλαιώδη ανοίγματα κάτω από το έδαφος, τα οποία οδηγούν στις 
ακτές της Πελοποννήσου, σε μία υποθαλάσσια σήραγγα που ενώνει τα Κύθηρα με την Ελαφό-
νησο, σε τρύπες στο έδαφος από όπου βγαίνουν ατμοί και σε νερά και ποταμούς που έρχο-
νται από την Πελοπόννησο.  
 
Τα σπήλαια και, συγκεκριμένα, οι ναοί που βρίσκονται μέσα σε αυτά υποδηλώνουν –από άπο-
ψη χωροθέτησης– το απρόσιτο και την απόκρυψη των ναών από τους εκάστοτε επιδρομείς 
(Βαρελίδης, 2003). Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνο στα Κύθηρα αλλά και σε άλλα 
νησιά του Αιγαίου καθώς και στις ακτές της Πελοποννήσου, αφού ολόκληρη η λεκάνη της α-
νατολικής Μεσογείου αποτελούσε πλεονεκτική θέση ενέδρας των πειρατών. Δευτερεύοντες 
λόγοι για την ύπαρξη αυτών των σπηλαιωδών ναών είναι ο μοναχικός βίος ορισμένων μονα-
χών αλλά και κάποιες «μεταφυσικές ανησυχίες86».  
 
  

                                                            
86 Σύμφωνα με τον Βαρελίδη (2003, σελ. 242) …μια άλλη αιτία που ίσως δημιούργησε τις βραχοκλησσιές τουλάχιστον 

στην ευρύτερη περιοχή των Μητάτων είναι ότι όταν μέσω εράνου (με την αρωγή ενός πλούσιου της οικογένειας 
Μεγαλοκονόμου, που και αυτός είχε αφεθεί ελεύθερος αντί αμοιβής από τα σκλαβοπάζαρα) οι Κυθήριοι φρόντισαν 
να επαναπατρισθούν συμπατριώτες τους που είχαν επιζήσει από τα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής, τους παρεχώρησαν 
γη στα Μητάτα για να την καλλιεργήσουν και να παραμείνουν σε αυτή. Αυτοί στη συνέχεια σκάλισαν πάνω στα πώ-
ρινα βράχια τρωγλοδυτικές κατοικίες (μετέπειτα οικισμός Σκλαβιάνικα). Είναι πολύ φυσικό να κατασκεύασαν από 
λόγους μεταφυσικών ανησυχιών κοντά στον οικισμό τους και χώρους λατρείας-ναούς, φεύγοντας δε αργότερα από 
εκεί, κάποιες υπόσκαφες κατοικίες των «Σκλάβων» μετεξελίχθηκαν σε βραχοκλησσιές…. 
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Εικόνα 31: Η θαλασσοσπηλιά της Χύτρας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 32: Τα απόκρημνα βράχια και η σπηλιά της Χύτρας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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5.1.7. Ενάλια πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Ο φορέας διαχείρισης και προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει τον θε-
σμικό ρόλο της γνωμοδότησης για έργα που εκτελούνται εντός των χωρικών υδάτων της χώ-
ρας, καθώς και στις ζώνες αιγιαλού και παραλίας, είναι η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.). Στα ενάλια πολιτιστικά αγαθά συμπεριλαμβάνονται (Θεο-
δούλου, 2008):  
 

 Τα ναυάγια σκαφών, αεροσκαφών και όλα γενικά τα ναυάγια που έχουν βυθιστεί πενήντα 
χρόνια από το εκάστοτε σήµερα87, από τα οποία διατηρείται κυρίως το φορτίο (αµφορείς, 
πρώτες ύλες, οικοδοµικά υλικά, κλπ.) και σπανιότερα τµήµατα του κελύφους του σκά-
φους και της εξάρτισής του (άγκυρες, τµήµατα ιστών, ιστίων, κ.ά.).  

 

 Οι τυχαίες ή σκόπιµες απορρίψεις που δεν συνδέονται άµεσα µε κάποιο ναυάγιο, π.χ. ά-
γκυρες, τµήµατα φορτίων, εξοπλισµός, ή άλλα µεµονωµένα αντικείμενα, τα οποία βυθί-
στηκαν τυχαία ή σκόπιµα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ακόµα και τεχνουργήματα 
που ποντίστηκαν τελετουργικά. 

 

 Τα κτιριακά κατάλοιπα τµηµάτων ή και ολόκληρων οικισµών που βρίσκονται ποντισμένα 
εξαιτίας της ανόδου της θαλάσσιας στάθµης ή συνεπεία τεκτονικών κινήσεων.  

 

 Τα κατάλοιπα λιµενικών έργων και εγκαταστάσεων, όπως λιμενοβραχίονες, κυματοθραύ-
στες, κ.ά. 

 
Το Νοέμβριο 2012, σκάφος με 120 λαθρομετανάστες προερχόμενο από τις Λιβυκές ακτές 
ναυάγησε στα ανοιχτά των Κυθήρων. Το σκάφος εντοπίστηκε από το λιμενικό στη βραχονη-
σίδα Αυγό (Χύτρα) νότια του νησιού. Προφανώς, το συγκεκριμένο σκάφος δεν πρόκειται ποτέ 
να γίνει πόλος έλξης τουριστών. Όπως σημειώνει ο Broodbank (2013) η περιέργεια και το ε-
μπόριο έφεραν στα Κύθηρα τους πρώτους κατοίκους του νησιού, το ναυάγιο του Μέντορα 
δείχνει την ανθρώπινη επιθυμία να καταχραστεί το παρελθόν για ιδιοτελείς σκοπούς, ενώ το 
τελευταίο ναυάγιο υπογραμμίζει την επιθυμία πολλών να αγνοηθεί η δύσκολη πραγματικότητα 
που βιώνει ολόκληρη η Μεσόγειος. Σε κάθε περίπτωση, στα σημαντικότερα ενάλια πολιτιστικά 
αγαθά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων ανήκουν: - 
 
 Το Ναυάγιο Αντικυθήρων, Αντικύθηρα. 
Όταν Καλύμνιοι σφουγγαράδες αποκάλυψαν το ναυάγιο των Αντικυθήρων το 1900, οι ειδικοί 
και το ευρύ κοινό ανακάλυψαν την ενάλια αρχαιολογία. Πάνω από ένα αιώνα αργότερα, και 
ενώ έχουν εξερευνηθεί περισσότερα από 1.000 αρχαία ναυάγια, αυτό το πρώτο και πολύ ση-
μαντικό αρχαίο ναυάγιο εξακολουθεί να εξάπτει τη φαντασία. Το ναυάγιο των Αντικυθήρων 
αποτελεί το σημαντικότερο φορτίο έργων τέχνης που έχει σωθεί από την αρχαιότητα, μετα-
φέροντας παράλληλα τον μοναδικό αναλογικό υπολογιστή, γνωστό ως Μηχανισμό των Αντι-
κυθήρων. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι το ναυάγιο κρύβει ακόμη πολλά μυστικά και πληροφορίες 
ενώ κάθε νέα ενάλια αρχαιολογική αποστολή διευρύνει την υπάρχουσα γνώση με νέα ευρήμα-
τα τόσο από το πολυτελές φορτίο όσο και από το ίδιο το πλοίο (Klimczak, 2016).  
 
Το 1976 η Ελληνική κυβέρνηση προσκάλεσε τον Jacques-Yves Cousteau να εξερευνήσει το 
ναυάγιο, η ομάδα του οποίου ανέλκυσε 200 αντικείμενα από μια έκταση λίγων μόνο τετραγω-
νικών μέτρων, ενισχύοντας περαιτέρω τη μεγάλη αξία του ναυαγίου. Ξεκινώντας από το 2012 
έως και σήμερα, η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.), σε συνεργασία με το Woods Hole 
Oceanographic Institution και πολλούς άλλους φορείς έχει αναλάβει τη συστηματική έρευνα 
του ναυαγίου, καθώς και της ευρύτερης περιοχής των Αντικυθήρων, χρησιμοποιώντας την πιο 
προηγμένη τεχνολογία με σκοπό την άντληση όλης της διαθέσιμης αρχαιολογικής πληροφορί-
ας. Τα προηγμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα του ναυαγίου των Αντικυ-
θήρων περιλαμβάνουν τα κλειστά καταδυτικά κυκλώματα, μεικτά αέρια, αυτόνομα υποβρύχια 
οχήματα με πληθώρα αισθητήρων, ηχοβολιστές πλευρικής και πολυδεσμικής σάρωσης, ένα 
υποβρύχιο τηλεχειριζόμενο όχημα, καθώς και το πειραματικό Σκάφανδρο Exosuit μίας ατμό-
σφαιρας. Με τα συστήματα αυτά εξασφαλίζεται η επιμήκυνση της παραμονής των δυτών στο 

                                                            
87 ΥΑ ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/ 3385/5-9-2003 - ΦΕΚ 1701/19-11-2003. 
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βάθος του ναυαγίου που κυμαίνεται από 50 έως 55 μέτρα ενώ ο χώρος του ναυαγίου των 
Αντικυθήρων μπορεί, για πρώτη φορά, να αποτυπωθεί σε τρισδιάστατο ψηφιακό μοντέλο. 
 
Η πρώτη φάση (Μάιος-Ιούνιος 2016) των τελευταίων ερευνών στον βυθό των Αντικυθήρων, 
έφερε στο φως ένα ακόμα δόρυ και μερικές άγκυρες. Η έρευνα στα εργαστήρια αναμένεται να 
προσδιορίσει αν το δόρυ ανήκε στην εξάρτυση του πληρώματος ή αν το κρατούσε κάποιο 
άγαλμα ενώ οι άγκυρες εντοπίστηκαν μεν στην περιοχή των Αντικυθήρων, όχι όμως στον συ-
γκεκριμένο χώρο του ναυαγίου. Η δεύτερη φάση των ερευνών (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 
2016) οδήγησε στον εντοπισμό ανθρώπινων σκελετικών τμημάτων88 και άλλων μικροαντικει-
μένων, όπως μια μολύβδινη καταπειρατηρία (βολίδα βάρους 50 κιλών), η οποία χρησίμευε στη 
μέτρηση του βάθους του βυθού. Η ανασκαφική ομάδα ερευνά τον πυρήνα του ναυαγίου, μια 
έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων με στόχο το εντοπισμό πρόσθετων αντικειμένων 
ούτως ώστε να θα δοθεί απάντηση στο ερώτημα τι φορτίο είχε το πλοίο και αν ήταν ένα ή 
περισσότερα (Tvxs, 2016· Huffingtonpost, 2016). 
 
 Το Ναυάγιο Μέντορα, Αβλέμονας. 
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1802, ο Μέντορας –ένα δικάταρτο μπρίκι που είχε ναυλώσει ο λόρδος 
Έλγιν για να μεταφέρει ένα μέρος των γλυπτών του Παρθενώνα, ατάκτως ειρημένα σε 17 
κιβώτια– ναυάγησε στα ανοιχτά του Αβλέμονα λόγω κακών καιρικών συνθηκών. Αρχικά έγινε 
προσπάθεια να ασφαλίσουν το πλοίο, όμως οι άγκυρες δεν κράτησαν και ο Μέντορας προσέ-
κρουσε στα βράχια και τελικά βυθίστηκε σε βάθος 21 μέτρων. Όλοι οι επιβάτες κατάφεραν 
και διασώθηκαν (Kourkoumelis και Tourtas, 2014). Η είδηση έγινε αμέσως γνωστή στους ε-
μπλεκόμενους …ένα μπεργαντί με Βρεττανικήν σημαίαν […] του εξοχωτάτου Λόρδου Έλγιν 
[…] ετσακίσθη σίμα εις το πόρτο του Αυλαίμονος […] βουτηχτάδες της Καλύμνου […] για την 
ανέλκυση των κιβωτίων […] μια φήμη ότι μαζεύονταν απέναντι κάποιοι «κακότροποι Μανιάτες 
με το διαβολικό τους τάγμα», για να έρθουν να αρπάξουν από το βυθισμένο καράβι ότι μπο-
ρούσαν (κανόνια, βάρκες, πανιά, σκοινιά, αλλά και κασέλες με λίρες) […] είχαν γίνει, λέει, συ-
νεννοήσεις μεταξύ των Μανιατών και του προξένου της Μεγάλης Βρετανίας στην Πάτρα να 
έρθουν να υποτάξουν τα Κύθηρα […] μπορεί οι προεστοί να κατέληξαν ότι όλα αυτά ήταν 
«πετεγολέτζα (ανοησία) μανιάτικη», καλού κακού όμως ζήτησαν τα κανόνια του Μέντορα, 
που είχαν ανελκυθεί πρώτα, να τοποθετηθούν στο Κάστρο… (Σκάσσης, 2004, σελ. 17-18). 
Πάντως, ο Έλγιν είχε τότε χαρακτηρίσει –στην αλληλογραφία του με το  υποπροξενείο της 
Μεγάλης Βρετανίας στα Κύθηρα– το περιεχόμενο των κιβωτίων “some stones of no value”. 
Τελικά, μερικά χρόνια αργότερα, τα πολύτιμα μάρμαρα ανασύρθηκαν από το βυθό και συνέχι-
σαν το ταξίδι τους (μέσω Μάλτας) προς τη Γηραιά Αλβιόνα.  
 
Κατά τη διάρκεια του 19ου αλλά και του 21ου αιώνα έγιναν διάφορες προσπάθειες να ανακα-
λυφθούν κι άλλα μάρμαρα από το ναυάγιο. Οι πιο πρόσφατες ανασκαφές έγιναν από την Ε-
φορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, το διάστημα 2011-2013, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σ. 
Νιάρχος, του Ιδρύματος Γ.Σ. Λάτση και με τη βοήθεια του σωματείου των Κυθήριων της Αυ-
στραλίας (Kytherian Research Group). Οι αρχαιολόγοι της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων 
κατάφεραν να σχηματίσουν μια πιο ακριβή άποψη για το φορτίο –εκτός των γλυπτών του 
Παρθενώνα– καθώς και για τις προσωπικότητες τόσο των επιβατών όσο και του πληρώματος 
του καραβιού και του τρόπου με τον οποίο είχαν εμπλακεί στην κλοπή και μεταφορά των 
μαρμάρων του Παρθενώνα. Η ομάδα των αρχαιολόγων έχει ανασύρει από τον πυθμένα της 
θάλασσας πάνω από 12 αρχαία νομίσματα (από αρχαϊκά μέχρι ρωμαϊκά, ένα από αυτά ασημέ-
νιο, με τρύπα στο μέσον, που υποδεικνύει χρήση του ως φυλακτό), τρεις λαβές από ροδια-
κούς αμφορείς, ένα μικρό ακέραιο λίθινο αγγείο, ένα οστέινο πιόνι σκακιού, πιο σύγχρονα νο-
μίσματα (ένα Ολλανδικό και ένα Ισπανικό του 1788) είδη καθημερινής χρήσης του πλοίου 
(κλεψύδρα, μελανοδοχείο, κ.ά.), προσωπικά είδη των επιβατών (δύο δαχτυλίδια, το ένα με 
σφραγίδα που αναπαριστά κανόνι), οστά ζώων και απολιθώματα από ψάρια (Kourkoumelis και 
Tourtas, 2014· Πουρνάρα, 2015). Μετά τις ανασκαφές, το εκτεθειμένο τμήμα του πλοίου που 
παραμένει στο βυθό είναι καλυμμένο με ειδικό πανί ώστε να αποφεύγεται η περαιτέρω διά-
βρωσή του από τα φυσικά στοιχεία. Αν και το πλοίο υπέστη ζημιές κατά την αρχική ανέλκυση 
                                                            
88 Οι ανθρωπολογικές και γενετικές (DNA) αναλύσεις αναμένεται να δώσουν στοιχεία για τον ίδιο τον νεκρό, το φύλο, 
την ηλικία θανάτου, κ.ά. Οστά από τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά άτομα είχαν εντοπιστεί στο ναυάγιο κατά τις 
έρευνες των ετών 1900-1901 και 1976 (Huffingtonpost, 2016). 
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των μαρμάρων, το ένα τέταρτο του κουφαριού είναι αρκετά καλά διατηρημένο, απαιτείται 
όμως περαιτέρω διερεύνηση στο τμήμα της πλώρης του (Kourkoumelis και Tourtas, 2014).  
 
 Το Ναυάγιο Nordland, Διακόφτι. 
Τον Αύγουστο του 2000, το φορτηγό πλοίο Nordland προσέκρουσε –είτε από ανθρώπινο λά-
θος ή σύμφωνα με ορισμένους λόγω της μέθης του πληρώματος– στη νησίδα Πρασονήσι στο 
Διακόφτι Κυθήρων. Το μηχανοστάσιο του πλοίου πλημμύρισε ενώ σημειώθηκε και διαρροή 
καυσίμων. Από τότε, το Nordland παραμένει μισοβυθισμένο με το βαθύτερο σημείο του ναυα-
γίου –το πίσω μέρος του πλοίου– να φτάνει σε βάθος 30 περίπου μέτρων. Μετά από μία πε-
νταετία, εκδόθηκε άδεια από τις ελληνικές αρχές για την ανέλκυση του πλοίου, που όμως πότε 
δεν πραγματοποιήθηκε για διάφορους λόγους αλλά και εξαιτίας του γεγονότος πως το ναυάγιο 
είχε εντωμεταξύ εξελιχθεί σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό (καταδύσεις). Το 2016, η ιδιο-
κτήτρια εταιρεία άφησε να εννοηθεί πως σκοπεύει να προχωρήσει με την ανέλκυση του 
Nordland για να συναντήσει την αντίδραση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Επαγγελματιών Δια-
κοφτίου και των κατοίκων του οικισμού, οι οποίοι υποστηρίζουν πως το ναυάγιο αποτελεί όχι 
μόνο ενσωματωμένο και αναπόσπαστο στοιχείο του συνολικού τοπίου της περιοχής αλλά και 
στοιχείο αξιοποιήσιμο για την τοπική ανάπτυξη (Peiraiasnews.gr, 2016). 
 
 
5.1.8.  Μουσεία και γκαλερί. 
 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο, που βρίσκεται στη Χώρα Κυθήρων, φιλοδοξεί να γίνει εφαλτήριο 
για την γνωριμία του επισκέπτη και με άλλους πολιτιστικούς χώρους των Κυθήρων και των 
Αντικυθήρων. Στα σημαντικότερα μουσεία και γκαλερί των δύο νησιών συγκαταλέγονται: -  
 
 Αρχαιολογικό Μουσείο, Χώρα. 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων άνοιξε ξανά τις πόρτες του στους επισκέπτες το 2016.  
Μετά από 10 χρόνια, τα οποία μεσολάβησαν από τον καταστροφικό σεισμό του 2006 όταν και 
το κτίριο χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων είναι τώρα πλήρως 
ανακαινισμένο και φιλοξενεί μία σύγχρονη έκθεση, με ευρήματα και αντικείμενα που κάνουν 
εμφανή την πλούσια ιστορία του νησιού, όπως επιτύμβιες στήλες, νομίσματα, αγγεία και α-
γάλματα όπως το μαρμάρινο σύμπλεγμα της Αφροδίτης και του Έρωτα και τον περίφημο λέο-
ντα των Κυθήρων. Για την ανακαίνιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων, ιδιαίτερα ση-
μαντική ήταν η συμβολή ιδιωτικών φορέων όπως «Οι Φίλοι  Μουσείων Κυθήρων», που παρα-
κολουθούσαν ακούραστα την πορεία των εργασιών (ΥΠΠΟ, 2016β).  
 
 Βυζαντινό Μουσείο, Λιβάδι. 
Από τη δεκαετία του 1960 ένας σημαντικός αριθμός έργων θρησκευτικής τέχνης (αποτοιχι-
σμένες τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και άλλα κειμήλια) των Κυθήρων συγκεντρώθηκαν και 
φυλάσσονταν στις αποθήκες της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αθήνα (Γκίνη-
Τσοφοπούλου, 2003). Το Βυζαντινό Μουσείο Κυθήρων, στο Κάτω Λιβάδι, στεγάζεται στη λιτή 
μετα-βυζαντινή Εκκλησία της Αναλήψεως, την οποία παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Κυθή-
ρων και Αντικυθήρων. Το Βυζαντινό Μουσείο Κυθήρων φιλοξενεί παραδείγματα της καλλιτε-
χνικής παραγωγής του νησιού από τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους έως και την όψιμη 
μετά-βυζαντινή περίοδο, με έμφαση στη θρησκευτική ζωγραφική. Ο επισκέπτης μπορεί να 
θαυμάσει τοιχογραφίες που έχουν αφαιρεθεί με σκοπό την προστασία τους από τοίχους δια-
φόρων θρησκευτικών μνημείων του νησιού τα τελευταία 30 χρόνια, φορητές εικόνες (μετα-
βυζαντινής κυρίως περιόδου), καθώς και τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου από την κατεστραμμέ-
νη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στον Ποταμό (ΥΠΠΟ, 2013).  
 
 Λαογραφικό Μουσείο/Πολιτιστικός χώρος «Στου Φάβα του Λιοτρίβι», Μητάτα. 
Στα Μητάτα βρίσκεται το ελαιοτριβείο «Στου Φάβα του λιοτρίβι», ένα κτιριακό συγκρότημα 
του 1880 το οποίο αναπαλαιώθηκε το 2005 και φιλοξενεί μια πλούσια λαογραφική συλλογή 
αποτελούμενη από αντικείμενα της καθημερινής ζωής των αγροτικών οικογενειών των Κυθή-
ρων. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για όλα τα στάδια παραγωγής του ε-
λαιολάδου όπως αυτή γινόταν στις αρχές του 20ου αιώνα (Visitkythera, 2016ζ). 
 



101 
 

 Μουσείο Οικοσήμων, Κάστρο Χώρας.  
Το Ιστορικό Αρχείο Κυθήρων βρίσκεται στο Κάστρο της Χώρας και είναι το δεύτερο σημαντι-
κότερο ιστορικό αρχείο μετά από αυτό της Κέρκυρας, αφού διατηρεί αρχεία από τον 16ο αιώ-
να (ΥΠΠΟ, 2016β).  
 
 Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων, Χώρα. 
Δίπλα στο παλιό Δημαρχείο στη Χώρα, λειτουργεί η Λαογραφική Συλλογή Κυθήρων, έργο του 
δασκάλου Δημήτρη Λουράντου, ο οποίος μαζί με τους μαθητές του συνέλλεγε για μια σειρά 
ετών πληθώρα αντικειμένων της καθημερινής ζωής των Τσιριγωτών (Visitkythera, 2016ζ).   
 
 Γκαλερί  Follow your Art, Καψάλι. 
Η γκαλερί τέχνης Follow your Art, βρίσκεται στο Καψάλι και δημιουργήθηκε με σκοπό να απο-
τελέσει ένα χώρο δράσης για τη σύγχρονη τέχνη σε ένα νησί της άγονης γραμμής, μακριά από 
τα αστικά κέντρα της χώρας. Επιπλέον, η συγκεκριμένη γκαλερί φιλοδοξεί να αποτελέσει πόλο 
έλξης και επιμόρφωσης της τοπικής κοινότητας. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει φιλοξε-
νήσει έργα πληθώρας καλλιτεχνών (Follow your art, 2006).   
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Εικόνα 33: Η βρύση του Αμήρ-Αλή στον Καραβά. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 34: Οι ερειπωμένος οικισμός Μαυρογιωργιάνικα, Καραβάς. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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5.2. Υλικά (κινητά) πολιτιστικά στοιχεία.  
 
Σε άλλο σημείο αυτής της έκθεσης, έχει ήδη αναφερθεί πως ο όρος πολιτιστική κληρονομιά 
προσδιορίζει: 
 

α) την υλική κληρονομιά που περιλαμβάνει δύο κατηγορίες στοιχείων, τα ακίνητα (κτίσματα, 
κτιριακά συγκροτήματα, αρχαιολογικοί χώροι, κ.ά.) και τα κινητά (έργα τέχνης, γραπτά 
κείμενα, αρχαιολογικά ευρήματα, οπτικοακουστικό υλικό, κ.ά.) στοιχεία· και 

 

β) την άυλη κληρονομιά που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα γλωσσικά ιδιώματα, τις παρα-
δόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια, που παρουσιάζουν ιστορικό, ε-
θνολογικό, καλλιτεχνικό ή/και επιστημονικό ενδιαφέρον. 

 
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου συνίσταται στην καταγραφή, μελέτη, 
συντήρηση και ανάδειξη των παραπάνω στοιχείων. Η κύρια επιδίωξη αυτής της διαδικασίας 
είναι η διατήρηση και η διάδοση (και η μετάδοση στις επόμενες γενιές) των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών της πολιτιστικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας κάθε τόπου. Η ανάδειξη της πολι-
τιστικής κληρονομιάς μιας περιοχής έχει ύψιστη σημασία για τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα 
εκείνων που επιθυμούν να αντισταθούν στη γενική τάση για διεθνοποίηση και μαζικοποίηση 
των πολιτιστικών αγαθών. 
 
 
5.2.1. Παλαιοντολογικά / αρχαιολογικά χαρακτηριστικά και αντικείμενα.  
 
Ο Ησίοδος στη Θεογονία του αναφέρει πως η θεά Αφροδίτη γεννήθηκε στα Κύθηρα αφού 
αναδύθηκε από τον αφρό της θάλασσας μέσα σε ένα κοχύλι. Η σύγχρονη επιστήμη της Πα-
λαιοντολογίας σημειώνει ότι στα Κύθηρα έχουν βρεθεί πολλά απολιθωμένα κοχύλια και ό-
στρακα που δημιουργήθηκαν και ήρθαν στην επιφάνεια του εδάφους τα τελευταία 200 εκα-
τομμύρια χρόνια (Μπαρτζιώκας, 1998). Αν και η σχέση μεταξύ των δύο εξηγήσεων είναι προ-
φανής, μπορεί πλέον να θεωρηθεί πως ο μύθος της θεάς Αφροδίτης δεν είναι τίποτε παραπά-
νω από μία θεολογική ερμηνεία της επιστήμης της παλαιοντολογίας και των απολιθωμάτων 
των Κυθήρων.  
 
Στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον από παλαιοντολογικής άποψης παρου-
σιάζουν οι νεώτερες διαπλάσεις ιζηματογενών πετρωμάτων λόγω της πλούσιας παλαιοπανίδας 
και παλαιοχλωρίδας που περιέχουν. Υπάρχουν προφορικές μαρτυρίες (μη καταγεγραμμένες) 
για ορισμένα παλαιοντολογικά στοιχεία των Κυθήρων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν. Σε κά-
θε περίπτωση, οι Νεογενείς αποθέσεις στα Κύθηρα βρίσκονται κυρίως (Δανάμος και Βελιτζέ-
λος, 2003): - 
 

 στο βόρειο τμήμα του νησιού κοντά στο ακρωτήριο Σπαθί. Οι αποθέσεις περιέχουν βραχι-
ονόποδα, ελασματοβράγχια και γαστερόποδα. Τα κυριότερα είδη είναι pecten jacobaeus 
L., pecten rhegiensis SEGU και chlamys scabrella LK., τα οποία χαρακτηρίζουν γενικά το 
Πλειστόκαινο. 

 

 στο κεντρικό κομμάτι των Κυθήρων μεταξύ Αβλέμονα και Ποταμού. Οι Νεογενείς αποθέ-
σεις της περιοχής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση στα Κύθηρα. Κοντά στα Μητά-
τα, οι λεπτόκοκκες ψαμμούχες μάργες89 περιέχουν μια πλούσια πανίδα από μαλάκια που 
χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο Πλειστόκαινο όπως βραχιονόποδα (hemithyris sp.), δίθυρα 
ελασματοβράγχια (ostrea sp., pectin jacobaeus bipartite FOR., spondylus sp., chlamys 
opercularis L., κ.ά.), εχινόδερμα, θραύσματα κοραλλιών, γαστερόποδα, καρκινοειδή και 
υπολείμματα από ασβετοφύκη. 

 

 στο Διακόφτι, όπου έχουν βρεθεί δίθυρα μαλάκια σε συμπαγείς μαργαϊκούς ασβεστόλι-
θους.  

 

 στα Μυρτίδια, όπου βρέθηκαν δείγματα από μεγάλα δίθυρα ελασματοβράγχια των ειδών 
chlamys scabrella LK., flabellipecten flabeliformis L., pectinidae balanus sp. και ostrea sp. 

 

                                                            
89 Ιζηματογενές πέτρωμα που χημικά και ορυκτολογικά κυμαίνεται μεταξύ ασβεστόλιθου και αργίλου. 
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 στο νότιο μέρος του νησιού στις περιοχές του Μανιτοχωρίου, Καψαλίου και Καλάμου. Οι –
θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες– αποθέσεις αποτελούνται από ψαμμίτες, μάργες, ασβε-
στόλιθους και κροκαλοπαγή. Στην περιοχή υπάρχουν, σε συμπαγή πλειστοκαινική κρού-
στα, οστά ελαφιών και άλλων αρτιοδάκτυλων θηλαστικών (πιθανότατα αντιλοπών).   

 
Από τα παλαιότερα παλαιοντολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί στα Κύθηρα είναι ένα απολι-
θωμένο ψάρι της οικογενείας Pycnodontoidea. Τα πιο σημαντικά απολιθώματα των Νεογενών 
καταθέσεων (5-2.000.000 ετών) περιλαμβάνουν τα «χτένια της Αφροδίτης» (της οικογένειας 
Pectinidae), ένα δόντι ενός μεγάλου λευκού καρχαρία Carcharodon carcharias και οι σκελετοί 
διαφόρων κητοειδών (Cetacea). Υπάρχουν, επίσης, πολλές μορφές ασπόνδυλων που ζούσαν 
στην περιοχή κατά τα πρώτα στάδια σχηματισμού της Μεσογείου θάλασσας. Σχετικά με τα 
χερσαία σπονδυλωτά, οι πιο σημαντικές μορφές περιλαμβάνουν ένα είδος Elephas antiquus, 
ένα ελάφι Cervus dama και απομεινάρια ενός είδους καμηλοπάρδαλης που βρέθηκε στα Αντι-
κύθηρα (Μπαρτζιώκας, 1998· Bartsiokas, 2003).  
 
Παρόλο τον παλαιοντολογικό πλούτο των Κυθήρων και των Αντικυθήρων και τις συχνές πα-
ροτρύνσεις επιστημόνων για την ορθολογική προστασία αυτών των παλαιοντολογικών ευρη-
μάτων, δεν έχουν γίνει ακόμη τα απαραίτητα βήματα για τη μουσειακή τους ανάδειξη, π.χ. 
παλαιοντολογικό μουσείο, περιπατητικές διαδρομές εντός ενός χωροθετημένου γεωλογικού 
πάρκου, κ.ά. (Μπαρτζιώκας, 1998· Bartsiokas, 2003 · Δανάμος και Βελιτζέλος, 2003) 
 
 
5.2.2. Εθνολογικά / ιστορικά κειμήλια και αντικείμενα. 
 
Οι πρώτοι Μονεμβασιώτες έποικοι του νησιού έφτασαν στα Κύθηρα τον 11ο αιώνα. Οι ευγε-
νείς και ο απλός λαός –οι πρώτοι είχαν γη και οι δεύτεροι την καλλιεργούσαν– είναι οι δύο 
γενικές κατηγορίες που διαμορφώνουν την κοινωνική διαστρωμάτωση των Κυθήρων τα πρώ-
τα χρόνια της Βενετοκρατίας. Στις αρχές του 16ου αιώνα οι Βενετοί κάλεσαν νέους εποίκους, οι 
οποίοι προήλθαν κυρίως από την Κρήτη. Αυτοί οι έποικοι, με το πέρασμα του χρόνου διαμόρ-
φωσαν μια νέα τάξη, την αστική τάξη του νησιού. Οι Πελοποννήσιοι εποίκισαν κυρίως το βό-
ρειο τμήμα των Κυθήρων, ενώ οι Κρήτες και οι Επτανήσιοι προτίμησαν το νότιο τμήμα του 
νησιού και τα Αντικύθηρα (Σκοτίδα, 2016).  
 
Πολλοί ευγενείς ήταν άτομα ελληνικής καταγωγής –αν και τα ονόματα τους φαίνεται να έχουν 
ιταλική προέλευση– που είχαν φτάσει στο νησί μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολής από 
τους Φράγκους. Η πτώση του Μυστρά το 1461 οδήγησε τότε στα Κύθηρα μια άλλη γενιά βυ-
ζαντινών προσφύγων. Περίπου έναν αιώνα μετά, το 1570, η Κύπρος πέφτει στα χέρια των 
Οθωμανών και νέοι πρόσφυγες φτάνουν στο νησί90. Η κοινωνική ομάδα των ευγενών ήταν 
αρκετά καταπιεστική και, εκτός των άλλων πράξεων καταπίεσης, συνήθιζαν να θεωρούν κτή-
μα τους τις γυναίκες των άλλων κοινωνικών τάξεων. Παρόλα αυτά, οι ευγενείς συνήθιζαν να 
κάνουν γάμους με άλλες οικογένειες αρχόντων για να μην διασπάται η περιουσία και για να 
παραμένει έτσι η δύναμη στα χέρια τους. Η νοοτροπία αυτή διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 
Αγγλοκρατίας, ενώ η αποψίλωσή κτημάτων από τις μεγάλες περιουσίες ευγενών ξεκίνησε από 
το βόρειο τμήμα του νησιού (Κασιμάτης, 1978). 

                                                            
90 Ένα επιχείρημα που επιβεβαιώνει τον παραπάνω ισχυρισμό είναι πως ο χορός και το τραγούδι «Πορτοκαλιά του 

Καραβά» τραγουδιέται και χορεύεται και στον Καραβά της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Διακόπουλο (στο Van Weerde, 
2016, σελ. 27) …υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση του ονόματος Καραβάς. Κατά τη γνώμη μου, το 
χωριό κατοικήθηκε πρώτα από Κύπριους, καθώς στην Κύπρο υπάρχει επίσης χωριό ονομαζόμενο Καραβάς. Μπορεί 
κανείς να υποθέσει, ότι κατά την ελληνική επανάσταση (1821-1829), κάποιοι κάτοικοι του κυπριακού Καραβά ήλθαν 
στα Κύθηρα και εγκαταστάθηκαν, ονομάζοντας το καινούριο χωριό και πάλι Καραβά. Στις μέρες μας, ο Καραβάς της 
Κύπρου έχει αδελφοποιηθεί με το δικό μας Καραβά. Έχουμε ανταλλάξει επισκέψεις. Αυτή η γνωριμία μας εξέπληξε, 
αφότου ανακαλύψαμε πως στον Καραβά της Κύπρου διεξάγεται η ετήσια γιορτή της Λεμονιάς. Σε αυτό το πανηγύ-
ρι, οι Κύπριοι τραγουδούν το ίδιο τραγούδι που τραγουδάμε κι εμείς στη Γιορτή της Πορτοκαλιάς. Δεν είναι μόνο η 
μελωδία ίδια, αλλά και οι στίχοι. Η μόνη διαφορά στους στίχους είναι μεταξύ των λέξεων «λεμονιά» και της δικής 
μας «πορτοκαλιάς» […] Πέρα από αυτό, στα Κύθηρα υπάρχουν ακόμη οικογένειες με τα επίθετα «Κύπριος», «Κυ-
πριώτης» ή «Κυπριάδης» και έχουμε ένα χωριό με το όνομα «Κυπριωτιάνικα» […] όλα αυτά συνηγορούν σε μια 
σύνδεση με την Κύπρο […] αλλά είναι μόνο υποθέσεις…. Σήμερα το χωριό Καραβάς βρίσκεται στα κατεχόμενα της 
Βόρειας Κύπρου (κοντά στην Κερύνεια) με την ονομασία Aslancak. Η ονομασία προήλθε από τους πολλούς ταρσα-
νάδες και τους καραβομαραγκούς που ζούσαν στην περιοχή (Γαζής, 2015). 
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Τα σπίτια των Κυθήρων μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Τα αρχοντικά της Χώρας, 
τα αρχοντικά της εξοχής, και τα σπίτια των αστών και των χωρικών. Οι απλές οικίες γινόταν 
με χώμα χωρίς ασβέστη, σκεπή από χοντρά δοκάρια και λίθινες πλάκες από πάνω. Οι «κα-
ντούνες» ήταν τα μικρά σπίτια στα αγροκτήματα που δεν είχαν συνήθως παράθυρα αλλά στε-
νές θυρίδες στους τοίχους και φεγγίτες στην σκεπή ενώ αντί για τζάμια χρησιμοποιούσαν 
στόμια πιθαριών. Οι στάβλοι για τα ζώα, τα λεγόμενα «λέστεκα», βρίσκονταν στην αυλή των 
σπιτιών. Τα κύρια έπιπλα των σπιτιών ήταν χαμηλά στρογγυλά τραπεζάκια (σοφράδες), τρα-
πέζια κανονικού ύψους («τολία» ή «ταβολία»), χαμηλά ξύλινα σκαμνιά, ξύλινα κρεβάτια, κα-
σέλες, χάλκινα κατσαρολικά (καζάνια, ταψιά, κτλ.), πήλινα τσουκάλια, το «σκουτέλι» ή 
«μουρχούδα» (μικρή γαβάθα), ο «καύκος» (ξύλινη πιατέλα), κ.ά. (Κασιμάτης, 1978· Σκοτίδα, 
2016).  
 
Στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα οι όποιες θρησκευτικές διαφορές ανάμεσα στους λίγους καθο-
λικούς και τους πιο πολλούς ορθοδόξους εξαφανίστηκαν σύντομα. Η υιοθέτηση δυτικών εν-
δυμάτων από τους Έλληνες στις βενετοκρατούμενες περιοχές δεν ήταν πολύ συνηθισμένη 
αλλά έχει διαπιστωθεί πως οι άνδρες πιο εύκολα υιοθετούσαν ξένες συνήθειες, είτε αυτούσια 
ή σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες βυζαντινές συνήθειες. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους, η 
ενδυμασία των ντόπιων αρχόντων των Κυθήρων ήταν πολυτελής, όπως προκύπτει από συλ-
λογές και εκθέματα σε μουσεία της Δυτικής Ευρώπης –τα οποία έφτασαν στη Δύση σαν αυτο-
κρατορικά ή πατριαρχικά δώρα προς βασιλείς και άλλους αξιωματούχους– και από τις εικαστι-
κές αποτυπώσεις (γλυπτική, ζωγραφική, κ.ά.) που παρουσιάζονται σε θρησκευτικές και αφιε-
ρωτικές παραστάσεις. Στα Κύθηρα τέτοιες παραστάσεις βρίσκονται σε τρεις ναούς, στον Άγιο 
Δημήτριο στα Καμπιάνικα (13ος αιώνας), στον Άγιο Πολύκαρπο στις Φοινικίες (13ος αιώνας) και 
στον Άγιο Αντώνιο στην Παλαιόχωρα (15ος αιώνας). Η μελέτη αυτών των παραστάσεων προ-
σφέρει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στοιχεία για τις ενδυματολογικές συνήθειες στα Κύθηρα 
κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας (Μπίθα, 2009). 
 
Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι αυτό του Αγίου Δημητρίου στα Καμπιάνικα. Οι αφιερωτές 
της θρησκευτικής παράστασης είναι πολυτελώς ενδεδυμένοι και, κυρίως, η γυναίκα η οποία 
εσωτερικά φοράει ένα μακρύ φόρεμα, το οποίο στολίζεται από το λαιμό έως τα πόδια με μια 
κατακόρυφη λιθοστόλιστη ταινία (κάτι ανάλογο με τον λώρο που φορούσαν οι βυζαντινές 
αυτοκράτειρες). Εξωτερικά, η γυναίκα φοράει πολυτελή πορφυρό μανδύα διακοσμημένο με 
διάλιθο κέντημα σε σχήμα ρόμβων, οι οποίοι περικλείουν χρυσό σχέδιο (σταυρός) στολισμένο 
με μαργαριτάρι, ενώ μια στρογγυλή μαργαριτοστόλιστη πόρπη κλείνει το μανδύα στο λαιμό 
(Μπίθα, 2009). Τέλος, η γυναίκα φοράει ακόσμητο λευκό καπέλο, το οποίο τυλίγεται από ται-
νία λευκού υφάσματος που καταλήγει στον αριστερό ώμο της. Η συγκεκριμένη ενδυμασία δεν 
έχει εντοπισθεί σε άλλες αφιερώτριες της εποχής. Η πλησιέστερη ενδυμασία εντοπίζεται στον 
πολυτελή μανδύα του Νορμανδού βασιλιά Ρογήρου Β’ στην ψηφιδωτή παράσταση (1148) 
στην Παναγία του Ναυάρχου στο Παλέρμο. Ανάλογο ακόσμητο λευκό καπέλο φορούν η Ειρή-
νη, κόρη του Θεοδώρου Αγγέλου Κομνηνού της Ηπείρου στον Ταξιάρχη Μητροπόλεως Κα-
στοριάς (13ος αιώνας) και η Αγία Βαρβάρα στην Παναγία Μουτουλλά Κύπρου (13ος αιώνας). 
 
Στον Άγιο Πολύκαρπο, ο ηλικιωμένος αφιερωτής φοράει πολύτιμο ύφασμα με πλέγμα μαργα-
ριτοστόλιστων ρόμβων, κυλινδρικό καπέλο διακοσμημένο με επαναλαμβανόμενο σχέδιο σε 
ώχρα. Τα καπέλο είναι λευκό και κόκκινο στο πάνω και κάτω μέρος του, αντίστοιχα, μια δι-
χρωμία που ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εμφάνιση των δυτικών. Το κάλυμμα αυτό θυμί-
ζει το αντίστοιχο μαύρο καπέλο που φορούν μοναχοί του 12ου και 13ου αιώνα. Στο ναό του 
Αγίου Αντωνίου, στη μεσαιωνική πολιτεία της Παλαιόχωρας, βρέθηκε η εικόνα της ένθρονης 
Παναγίας της βρεφοκρατούσας. Πρόκειται για μια δέηση ενός αφιερωτή που φοράει ενδυμα-
σία δυτικού τύπου, φαιόχρωμο κοντό εξωτερικό ένδυμα με φαρδιά μανίκια και κόκκινες κάλ-
τσες. Αυτός ο τύπος ενδύματος είναι χαρακτηριστικός στις βενετοκρατούμενες περιοχές ενώ 
παράλληλες ενδυμασίες έχουν εντοπιστεί στην Αγία Ειρήνη στη Μαλάθυρο Κισάμου, στον Άγιο 
Γεώργιο στο Κάτω Φλώρι Σελίνου, στο ναό της Παναγίας Χρυσαλινιώτισσας Λευκωσίας τα ο-
ποία όλα χρονολογούνται περί τα τέλη του 15ου αιώνα (Μπίθα, 2009). 
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Σε γενικές γραμμές, η τοπική ενδυμασία των Κυθήρων συμπυκνώνει έναν τεράστιο όγκο πλη-
ροφοριών που πανάρχαιου πολιτισμού του νησιού. Ειδικότερα, η γυναικεία ενδυμασία των 
Κυθήρων είναι αρχοντική και αποτελούνταν από έναν μακρύ πέπλο σε γήινα χρώματα, λευκο-
γάλαζο πουκάμισο με δαντελωτό γιακά, χρυσοκεντημένο ζακετάκι, μεταξωτό μαντίλι στη μέση 
με διάκοσμο από το φυτικό βασίλειο (και δεμένο σαν ανεστραμμένο «δέλτα», έτσι όπως πα-
ρατηρούμε στα κυκλαδίτικα ειδώλια, πριν από χιλιάδες χρόνια), ανοιχτό γιλέκο και ένα μακρύ, 
λιτό και επιβλητικό κόκκινο φόρεμα (Ελευθεροτυπία, 2008). Οι παντρεμένες νοικοκυρές φο-
ρούσαν άσπρη «μπόλια» και τα κορίτσια ψιλή «τσιμπέρα», το χειμώνα φορούσαν την μάλλινη 
«ρασέτα» ενώ για παπούτσια φορούσαν παντόφλες χωρίς κάλτσες. Μερικές γυναίκες ξενιτε-
μένων προμηθεύονταν πολυτελέστατα υφάσματα από την Βενετία, την Κωνσταντινούπολη ή 
τη Σμύρνη όπως χασέ για εσώρουχα, σάλι ή μεταξωτό ύφασμα για φουστάνι, μεταξωτό ή λα-
χουρένιο μαντήλι, τσόχα ή βελούδο για «σπαλέτο» (μαντήλι) και παπούτσια «μπουρλιαστά» 
(σκαρπίνια) με κάλτσες (Κασιμάτης, 1978· Σκοτίδα, 2016).  
 
Από την άλλη μεριά, οι άνδρες φορούσαν την νησιώτικη ενδυμασία, δηλαδή πουκάμισο, βαμ-
βακερή ή μάλλινη βράκα, ζωνάρι, σταυροζίπονο, το χειμώνα «καπότο» ή «κουκουλλόρασο» 
και στο κεφάλι πλεκτή σκούφια. Το κόκκινο «τουνέζικο» φέσι και το γιλέκο εισήχθη μετέπει-
τα. Τα παπούτσια τους ήταν παντόφλες «βακετένιες», με πετσί κάπρου από κάτω ή (τα καλο-
καιρινά παπούτσια) με κατεργασμένο βελανίδι. Τα στιβάνια με «κοκκινοπέτσι» (επίδραση Κρη-
τική) εισήχθησαν αργότερα, κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού. Οι ξενιτεμένοι άνδρες φο-
ρούσαν, επίσης, βαμβακερό πουκάμισο, μεταξωτή πολύπτυχη μαύρη βράκα, σκούρο κεντημέ-
νο σταυρογέλεκο και τσόχινο ζιπόνι. Στα τέλη του 19ου αιώνα επήλθε αλλαγή της ενδυμασίας 
των ανδρών στα χωριά με αντικατάσταση της νησιώτικης βράκας και τη χρήση ευρωπαϊκής 
«φράγκικης» ενδυμασίας. Ομοίως, στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε και η αλλαγή των ενδυ-
μάτων των γυναικών σε ευρωπαϊκά. Για την ραφή των ενδυμάτων υπήρχαν οι «φραγκορά-
φτηδες» στην Χώρα και κάποιοι στον Ποταμό. Μέχρι τότε υπήρχε διαφορά ενδυμασίας μεταξύ 
Χώρας και των υπόλοιπων οικισμών (Κασιμάτης, 1978· Σκοτίδα, 2016). Κάθε Αύγουστο, στον 
Μυλοπόταμο γινόταν έκθεση με παραδοσιακές ενδυμασίες και άλλα αντικείμενα λαϊκής τέχνης 
(Ελευθεροτυπία, 2008). 
 
 
5.2.3. Αρχεία, συλλογές και οπτικοακουστικό υλικό. 
 
Η εκάστοτε τεκμηρίωση διάφορων συλλογών και οπτικοακουστικών έργων επιχειρεί να υπο-
στηρίξει την αξιοποίησή τους από την πλευρά των χρηστών. Η κατά το δυνατόν πιο πλήρης 
ταυτοποίηση των γεγονότων, των ημερομηνιών, των τόπων και των προσώπων –με στόχο  
τη μεγαλύτερη δυνατή ιστορική ακρίβεια– είναι μια χρονοβόρα διαδικασία καθώς απαιτεί ειδι-
κές ιστορικές γνώσεις, βιβλιογραφική έρευνα και προσεκτική περιγραφή. Το Τοπικό Αρχείο 
Κυθήρων, το Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο και η Φιλαρμονική του Ποταμού δεν είναι μόνο 
τρεις από τους πιο «ζωντανούς» οργανισμούς του νησιού αλλά αποτελούν και τρεις από τις 
σημαντικότερες αρχειακές συλλογές των Κυθήρων. 
 
 Τοπικό Αρχείο Κυθήρων. 
Βασικός σκοπός του Τοπικού Αρχείου Κυθήρων, της περιφερειακής υπηρεσίας των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους, είναι η εποπτεία, η διάσωση, η συγκέντρωση και η ταξινόμηση του αρ-
χειακού υλικού των Κυθήρων, καθώς και η διάθεση και η –με ποικίλους τρόπους– αξιοποίηση 
όλου αυτού του αρχειακού πλούτου. Ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια της υπηρεσίας της Γαλη-
νοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας να θέτει στη διάθεση του εκάστοτε Προβλεπτή τα υπάρχο-
ντα αρχεία, με σκοπό να ασκεί τα καθήκοντά του αλλά και να ελέγχεται από την κεντρική ε-
ξουσία (ΥΠΠΟ, 2016β).  
 
Το Τοπικό Αρχείο Κυθήρων φιλοξενείται εντός του Κάστρου στη Χώρα Κυθήρων, στην έδρα 
(παλάτι) του Βενετού Διοικητή όπου μεταφέρθηκε το 1560, από τον οικισμό του Αγίου Δημη-
τρίου (Παλαιόχωρα), ο  οποίος καταστράφηκε το 1537. Το αρχείο συνέχισε να υφίσταται και 
μετά την πτώση της Γαληνότατης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, και ενώ το νησί διαφέ-
ντευαν οι Δημοκρατικοί (1797-1798) και οι Αυτοκρατορικοί Γάλλοι (1807-1809), οι Βρετανοί 
(1809-1864) και κατά την Ιόνιο Πολιτεία (1800-1807). Όταν τα Ιόνια Νησιά ενώθηκαν με την 
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Ελλάδα το 1864, το αρχείο περιήλθε στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ με 
μεταγενέστερη απόφαση ιδρύθηκαν οι περιφερειακές υπηρεσίες με τις επωνυμίες «Μόνιμα 
Τοπικά Αρχεία» και «Τοπικά Ιστορικά Αρχεία», οι οποίες σήμερα ανήκουν στη δικαιοδοσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΟ, 2016β).  
 
 Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο. 
Το Κυθηραϊκό Φωτογραφικό Αρχείο ιδρύθηκε το 2002 ως ένα από τα επακόλουθα των πρώ-
των Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων. Τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη συναντού-
νται κάθε χρόνο για τρεις ή τέσσερις ημέρες γεμάτες εκθέσεις, διαλέξεις και παρουσιάσεις φω-
τογράφοι, μελετητές, ερευνητές, θεσμικοί παράγοντες και απλοί λάτρεις του μέσου. Σκοπός 
των Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων αποτελεί η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων 
όλων όσων ασχολούνται με τις πολλές και διαφορετικές εκφάνσεις της φωτογραφικής εικόνας 
στην Ελλάδα σε ένα πλαίσιο προσβάσιμο και ανοιχτό σε όλους (Φωτογραφικές Συναντήσεις 
Κυθήρων, 2016). 
 
Οι βασικοί στόχοι του Κυθηραϊκού Φωτογραφικού Αρχείου είναι η εξεύρεση, η καταγραφή, η 
αντιγραφή και η διάσωση κάθε φωτογραφικής μαρτυρίας που σχετίζεται με τα Κύθηρα, τους 
Κυθήριους και την Κυθηραϊκή διασπορά. Ερευνητές και ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα 
περιεχόμενα του αρχείου, το οποίο αποσκοπεί να συμβάλλει στην πολιτιστική προβολή των 
Κυθήρων. Το αρχείο αποτελείται από τρία είδη φωτογραφικού υλικού, (α) θετικές φωτογρα-
φικές εκτυπώσεις, πρωτότυπες ή σύγχρονες, (β) πρωτότυπα αρνητικά και (γ) ψηφιακά αρχεία 
(Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων, 2016). 
 
 Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων. 
Ίσως, να προκαλεί εντύπωση πως ένα τόσο μικρό νησί διαθέτει Φιλαρμονική, όταν άλλες πε-
ριοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας βρίσκονται πίσω στον τομέα αυτό. Η Φιλαρ-
μονική Ποταμού Κυθήρων μπορεί να είναι ερασιτεχνική ωστόσο εκτός από την μουσική παι-
δεία που καλλιεργεί στο νησί, πάντα έπαιζε και έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο. Η Φι-
λαρμονική Ποταμού Κυθήρων ιδρύθηκε το 1964 (ή το 1966 σύμφωνα με ορισμένους) και έ-
κτοτε έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό των κατοίκων του νη-
σιού. Η ψυχή της Φιλαρμονικής ήταν ο Στρατής Θεοδωρακάκης, ο οποίος έβλεπε το όλο εγ-
χείρημα σαν έναν «φάρο πολιτισμού» στο νησί, μακριά από κρατικοδίαιτα σωματεία και υπη-
ρεσίες (Θεοδωρακάκης, 2003). Η Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων δέχεται στις τάξεις της αν-
θρώπους όλων των ηλικιών που επιθυμούν να διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην εκ-
μάθηση πνευστών ή κρουστών οργάνων και συμμετέχει σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις 
του νησιού από θρησκευτικές και ιστορικές τελετές έως συναυλίες και άλλες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις. 
 

5.2.4. Θρησκευτικά κειμήλια και αντικείμενα. 
 
Στις αρχές του περασμένου αιώνα, οι τουριστικοί οδηγοί της σειράς Les Guides Bleus (Γαλάζιοι 
Οδηγοί) ήταν ένα κάτι ανάλογο των σημερινών σύγχρονών τουριστικών εντύπων και εστίαζαν 
κυρίως στην πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου. Ο πρώτος τόμος της σειράς που αφορούσε 
την Ελλάδα δημοσιεύθηκε το 1935 ενώ η πρώτη μεταπολεμική έκδοση για την Ελλάδα κυ-
κλοφόρησε το 1952. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει και μια πρώτη, σύντομη αναφορά στα Κύ-
θηρα σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, την εκκλησία των Αγίων Ιωάννου και Δημητρίου στο 
Πούρκο με τη μεγάλη βασιλική, το σπήλαιο της Αγίας Σοφίας στο Μυλοπόταμο και τις ιαματι-
κές πηγές στον Ποταμό (Τριπέλαγο, 2015γ). Η πολιτιστική κληρονομιά των Κυθήρων είναι 
τόσο πλούσια όσο και η μακραίωνη ιστορία του νησιού. Αδιάψευστοι μάρτυρες είναι τα πά-
μπολλα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια (ιερά εικονοστάσια, τέμπλα, εικόνες, ξυλόγλυπτα 
ιερά αντικείμενα, κ.ά.) που φανερώνουν την εκκλησιαστική ιστορία του τόπου (Πίνακας 7).  
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Πίνακας 7: Θρησκευτικά κειμήλια Κυθήρων. 
Ονομασία Σχόλια 
Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων,  
Ξερουλάκι Φριλιγκιάνικα Στο ναό φυλάσσεται η επάργυρη εικόνα των Αγίων Αναργύρων (19ος αιώνας). 

Ι.Ν. Αγίας Άννας, Χώρα 
Το 1871, ο ναός ανακαινίστηκε και το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο (λείψανα του οποίου φυλάσσο-
νται εντός του ναού) αντικαταστάθηκε. Ο καλλιτέχνης Νικ. Σπιθάκης φιλοτέχνησε, μεταξύ άλλων 
(ένδυμα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, του Αγίου Θεοδώρου, της Αγίας Μόνης, κ.ά.), με ασημένια 
επένδυση την εικόνα των Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης. 

Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του  
Θεολόγου, Χώρα 

Το σπουδαιότερο, ίσως, κειμήλιο του ναού είναι το αντίγραφο (το πρωτότυπο βρίσκεται στη 
Βενετία) της εικόνας της Παναγίας της Μεσοπαντίτισσας που έφεραν μαζί τους πρόσφυγες από 
την Κρήτη μετά την άλωση του Χάνδακα (Ηρακλείου) από τους Οθωμανούς το 1669. Η εικόνα 
του Θεολόγου χρονολογείται περίπου την ίδια εποχή με την ανέγερση του ναού που εκείνα τα 
χρόνια θεωρούνταν ως μία από τις πλουσιότερες ενορίες στη Χώρα Κυθήρων. 

Ι.Ν. Αγίου Μηνά, Χώρα Σήμερα, ο Ι.Ν. του Αγίου Μηνά είναι ερειπωμένος με τις επιτύμβιες στήλες του κοιμητηρίου να 
βρίσκονται στο αρχαιολογικό μουσείο Κυθήρων. 

Ι.Ν. Αγίας Μόνης, Διακόφτι 
Η εικόνα βρέθηκε από κάποιον βοσκό γύρω στο 1766 και είναι αμφιπρόσωπη καθώς στη μία 
πλευρά της εικονίζεται η Παναγία και στην άλλη ο Άγιος Γεώργιος. Στην εικόνα της Παναγίας με 
αργυρό ένδυμα, που φυλάσσεται στο μοναστήρι της Αγίας Μόνης, υπάρχει χαραγμένη η προσω-
νυμία της Θεοτόκου «η Μόνη Πάντων Ελπίς». 

Ι.Ν. Αγίου Πέτρου, Αραιοί 
Η 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες διάσωσης και αποκα-
τάστασης των στρωμάτων βυζαντινών και μεταβυζαντινών τοιχογραφιών, λείψανα των οποίων 
φυλάσσονται στο Βυζαντινό Μουσείο Κυθήρων στο Λιβάδι. 

Ι.Ν. Εσταυρωμένου της  
Αρχιεπισκοπής, Χώρα  

Οι εικόνες «Της κεράς Μανωλίτισσας» (αφιέρωμα του παπα-Χριστόδουλου Αγοραστού από τον 
Χάνδακα Κρήτης), «Η του Πιλάτου απόφασις» (έργο του Κυθήριου ζωγράφου Ι. Στάη, 1889), 
«Όσιος Θεόδωρος και Άγιος Ρόκκος των καθολικών» (18ος αιώνας, άγιοι προστάτες των πανωλό-
βλητων, η εικόνα συνδέεται με την επιδημία πανούκλας που εμφανίστηκε στο νησί στα τέλη του 
17ου αιώνα), «Ακάθιστος», «Παντοκράτορας» και «Η σταύρωση» αποτελούν εξαιρετικά κειμήλια 
του ναού. Ο Ι.Ν. του Εσταυρωμένου της Αρχιεπισκοπής στη Χώρα, σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο, 
φιλοξενεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής την εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. 

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος, Χώρα 

Εξαιρετικά κειμήλια θεωρούνται η εικόνα του Χριστού (19ος αιώνας) με αργυρή επένδυση στο 
τέμπλο του ναού όπως επίσης και η επιχρυσωμένη εικόνα της Παναγίας στο προσκυνητάρι. Και οι 
δύο εικόνες είναι έργα του Νικ. Σπιθάκη. 

Ι.Ν. Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, 
19ος αιώνας, Μυρτίδια 

Η εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, το σημαντικότερο θρησκευτικό κειμήλιο των Κυθήρων 
βρέθηκε με θαυματουργικό τρόπο σε μια περιοχή κατάφυτη από μυρτιές. Η εικόνα θεωρείται πολύ 
παλιά (η εύρεσή της τοποθετείται μεταξύ 12ου και 14ου αιώνα) και φυλάσσονταν στο Κάστρο 
εξαιτίας των συχνών πειρατικών επιδρομών. Από το 1842 επέστρεψε στα Μυρτίδια. 

Ι.Ν. Παναγίας Ορφανής,  
Μυλοπόταμος 

Ο Ι.Ν. της Παναγίας Ορφανής στον Μυλοπόταμο βρίσκεται μέσα σε ένα σπήλαιο τρία χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά του οικισμού. Σε αυτό το μέρος βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας Ελεούσας (Ορφανή) 
που φιλοτεχνήθηκε με αργυρή επένδυση το 1837 και φυλάσσεται στον συγκεκριμένο ναό.  

Πηγή: Χάρου-Κορωναίου, 2014· Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, 2016 
 
 
5.3. Άυλα πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Σύμφωνα με τον Σιμόπουλο (2007) στις αρχές του 18ου αιώνα, ο αρχαίος ελληνικός κόσμος 
έχει αποκαλυφθεί εντελώς και οι περισσότεροι ξένοι περιηγητές επισκέπτονται την Ελλάδα για 
να παρακολουθήσουν και να λεηλατήσουν τα ίχνη του ένδοξου παρελθόντος. Ωστόσο, εξαιρε-
τικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιγραφές ξένων περιηγητών που άρχισαν να επισκέπτο-
νται τα Κύθηρα από τα μέσα του 16ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα.  
 
Ο Jacob Spon, το 1675, σημειώνει πως …ο γενέθλιος τόπος της Αφροδίτης και της Ελένης, θα 
σας έκανε να την φανταστείτε σαν την πλέον ωραία και φιλήδονο νήσο του κόσμου. Είμαι 
όμως υποχρεωμένος να σας βγάλω από την πλάνη. Είναι μία νήσος ορεινή, της οποίας η γη 
δεν έχει τίποτα το γοητευτικόν… (στο Βιγγοπούλου, 2003, σελ. 57). Περίπου έναν αιώνα αρ-
γότερα, ο Andre Saint-Sauver (1789) γράφει …μεταξύ των καρπών και των λαχανικών ευδο-
κιμεί ένα είδος μικρών κρεμμυδιών εξαιρετικής γεύσης και ελιές μικρές, εξ’ ίσου γευστικές […] 
οι ντόπιοι τις κάνουν δώρο σε φίλους ή προστάτες […] αρτεύουν τα ορτύκια με ξύδι στο ο-
ποίο προσθέτουν μικρούς κόκκους κορινθιακής σταφίδας […] χρησιμοποιούν για καύσιμη ύλη 
δεμάτια από ρίζες και αγκάθια […] δεν έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη θέρμανση τον χειμώνα και 
η λιτότητα τους έχει περιορίσει τη χρήση της κουζίνας… (στο Βιγγοπούλου, 2003, σελ. 58). 
 
Στα τέλη του 18ου αιώνα, ο A. L. Castellan (1797) περιγράφει το τσιριγώτικο τοπίο …το μονο-
πάτι ήταν κοπιαστικό ανάμεσα σε υπόλευκα βράχια τα οποία αντανακλούσαν εντυπωσιακά τον 
ήλιο […] διασχίσαμε πολλές και στενές χαράδρες όπου σπάνιζε η βλάστηση, δεν συναντούσα-
με πάρα μόνο ελαιόδεντρα, μερικά αμπέλια και στο βάθος μικρούς αγρούς σίτου. Ακολουθή-
σαμε ένα μικρό ρυάκι που σχημάτιζε καταρράκτες, γύρω ροδοδάφνες, σχοίνοι, μυρτιές […] 
από τη μια ο μικρός οικισμός του λιμένα του Αγίου Νικολάου. Οι ακτές γεμάτες ψαράδες που 
έσερναν τα δίχτυα τους, από την άλλη μοναχικά ερείπια από την αρχαία πόλη των Κυθήρων 
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απλώνονταν στις πλαγιές, ως τους τάφους που διασχίσαμε… (στο Βιγγοπούλου, 2003, σελ. 
59-60). Τέλος, το 1876 ο Othon Riemann αναφέρει ότι …η πεδιάδα δεν είναι ούτε περισσότε-
ρο ούτε λιγότερο ξηρά από όσον στις άλλες ελληνικές περιοχές […] υπάρχουν κοιλάδες γρα-
φικές με ωραία βλάστηση […] εκείνο που συντελεί στο να φαίνεται δροσερό το τοπίο είναι η 
ξηρότητα της περιοχής […] τα Κύθηρα ήταν η νήσος της Αφροδίτης όχι για την γοητεία του 
τοπίου. Δεν υπάρχει τόπος που να μπορούμε να αναζητήσουμε τι έχουν απογίνει τα ανθισμένα 
αλσύλλια της θεάς. Τα Κύθηρα υπήρξαν αποικία των Φοινίκων […] και αυτοί έφεραν την λα-
τρεία της Αστάρτης που οι Έλληνες ταύτισαν με την Αφροδίτη… (στο Βιγγοπούλου, 2003, 
σελ. 59) 
 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης διαπιστώνεται μια αυξανόμενη επικράτηση κοινωνικών 
προτύπων και συμπεριφορών (των ισχυρότερων κοινωνιών), εις βάρος παραδοσιακών γνώ-
σεων, εθίμων και ιδεών. Η ομογενοποίηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σταδιακά στην απώ-
λεια στοιχείων της άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς και, εν τέλει στην επικράτηση περιορισμέ-
νων τρόπων ζωής και σκέψεων (Lenzerini, 2011). Ασφαλώς, υπάρχουν πολλές απόψεις σχετι-
κά με το ποια στοιχεία και με ποιο τρόπο θα πρέπει να διαφυλάσσονται. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες κάθε λαού, γίνεται αντι-
ληπτό πως είναι εξαιρετικά δύσκολο κάποιες απόψεις να υπερισχύσουν έναντι κάποιων άλλων. 
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως δε χρειάζεται μια συνεχής ενημέρωση σχετικά με τους κινδύ-
νους της εξαφάνισης εκείνων των χαρακτηριστικών άυλων πολιτιστικών στοιχείων που συνθέ-
τουν την ταυτότητα μιας κοινότητας (Kirshenblatt-Gimblett, 2004· Kurin, 2004· 2007). Στη 
σημερινή Ελλάδα της πολύ-πολιτισμικότητας η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον πλούτο 
της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας είναι πιο αναγκαία από ποτέ ώστε 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την καλύτερη προστασία και ανάδειξή της91. 
 
 
5.3.1. Τοπική διάλεκτος.  
 
Οι παλαιότερες μαρτυρίες ανθρώπινης παρουσίας στα Κύθηρα ανάγονται στην παλαιολιθική 
εποχή. Τον 8ο αιώνα π.Χ. οι Φοίνικες δημιούργησαν εμπορικό σταθμό στα Κύθηρα για την 
εκμετάλλευση της πορφύρας. Η πάλαι ποτέ Πορφυρούσα με τον καιρό έχασε το όνομά της 
μαζί με τα όστρακα και τον πλούτο της. Στο Μεσαίωνα, τα Κύθηρα γίνονται –λόγω της καίριας 
γεωγραφικής τους θέσης– το νοτιότερο ασφαλές λιμάνι της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της 
Βενετίας. Στις αρχές του 16ου αιώνα, ο Sebastian Munster βασιζόμενος κυρίως στους χάρτες 
του Κλαύδιου Πτολεμαίου απλώς σημειώνει την ύπαρξη της νήσου Cerigo στο έργο του Cos-
mographia Universalis. Μερικά χρόνια αργότερα, οι χαλκογραφίες του Abraham Ortelius στο 
Theatrum Orbis Terratum απεικονίζουν τη νήσο Dragonero δίπλα στο Cerigo. Ο Gerard Mer-
cator σημειώνει τους οικισμούς Cithera, Cerigo και Pratichiea, το ακρωτήριο S. Nicolo και το 
Porto Tinea στο έργο του MOREA olim Peloponnesus (Σκάσσης, 2014).  
 
Το 1599, ο Πορτολάνος του Νικόλαου Γλυκύ περιγράφει την «Κυθουρία» ως ένα νησί «μπιτά-
δο (κατοικούμενο) […] εις την μερέα του λεβάντε είναι νησία δύω, λέγουνται δρακονάρες […] 
εις την μερέα της όστριας είναι μια βάλη (κοιλάδα) και λέγουν την εις τον Αυλαίμονα και είναι 
και μία εκκλησία ο Άγιος Γεώργιος […] τα Βάτικα είναι Χώρα […] πάνω εις σε βουνό και από 
κάτω […] είναι πόρτο δια τον πουνέντε» (Σκάσσης, 2014). Αρκετοί από τους Ευρωπαίους πε-
ριηγητές οδηγήθηκαν από τους Τσιριγώτες σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος όπως τα 
ερείπια του «Ανακτόρου του Μενελάου» όπως αποκαλούσαν το ιερό της Ουρανίας Αφροδίτης, 
στους λαξεμένους μέσα στο βράχο τάφους και στα απομεινάρια της Σκάνδειας. Ο Ρήγας ανα-
φέρει την Κυθήρη με τα ακρωτήρια Σπαθή και Λίνδος, τους λιμένες Δελφίνειο και Φοινίκειο, 
τους οικισμούς Σκάνδεια, Μενελαΐδα και Κύθηρα, τις νησίδες Κοφινίδια και Δραγονέρες και 
νοτιότερα την Αιγιλία, το μέρος όπου εξόριζαν οι Βενετοί τους θανατοποινίτες. Ο Ναπολέων 
Βοναπάρτης, στις αρχές του 19ου αιώνα, «βάφτισε» Νομό Αιγαίου τα νησιά Ζάκυνθο, Στροφά-
δες, Κύθηρα και Δραγόμιστρο (Σκάσσης, 2014· Τριπέλαγο, 2015δ· 2015ε).  
 

                                                            
91 Βλ. επίσης UNESCO, 2003· ΦΕΚ Α 153/28.06.2002· ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006· ΦΕΚ A 70/22.4.2008· ΦΕΚ 112 Α/3-5-

2012 
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Εικόνα 35: Κουκλοθέατρο για παιδιά στο Καψάλι. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 36: Η Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων προετοιμάζεται για τη λιτανεία της εικόνας της 

Αγίας Πελαγίας. 
Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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Πίνακας 8: Τοπική διάλεκτος Κυθήρων (ενδεικτικά παραδείγματα) 
Τσιριγώτικο Λεξικό 

Α 

Αβαλίζω = κάνω θόρυβο Αβαντάρω = πλειοδοτώ Αβελιμέντο, το = στενοχώρια 
Άβι, το = κυνήγι Αβιζάρω = εφιστώ αυστηρά Αβοκάτος, ο = δικηγόρος 
Αγάλικος, ο = ατρόμητος Αγκάνα, η = η βελόνα του σταχιού Αγκανάρω = στενοχωρώ 
Ακρομάζομαι = αφουγκράζομαι Άερο, το = κλίμα Άθος, ο = στάχτη 
Ακορντάω = συμφωνώ Ακουντώ = χτυπώ με τον αγκώνα Αλαντρετούρα = ευθεία 
Αλέγρα = ζωηρά Αλευρογυρίζω = στριφογυρίζω Αλιμέντο = Διατροφή 
Αμεδά = αρνητικό μόριο Αμορόζος = αγαπητικός Αμπασάδα, η = θέλημα, χάρη, δουλειά
Αναγελώ = κοροϊδεύω Ανακλανίζομαι = Τεντώνομαι Αναματσώνω = φοβερίζω με ραβδί
Αναπαρώνω = εξαφανίζω, κρύβω Ανασκαντρώνω = ανατριχιάζω Απανεμίδα = απάγκιο 
Απαντονάρω = εγκαταλείπω Απηλογία = πράγμα, εργαλείο Απίκο = έτοιμος 
Απόι = κι έπειτα Αραγκιονάρω = συζητώ Αρμεγός = κουβάς για το άρμεγμα
Ασβεντουρώ = ρίχνω κάτι μακριά Ασκέλα = άγρια κρεμμύδα Ασπετάκολο = Αιφνίδιο 

Β 

Βαβλίζω = αγριοφωνάζω Βαγιοκλαδίζω = περιποιούμαι επιμελώς Βάρσαμος = δυόσμος 
Βελεντούζα = αναποδιά Βέντολο = βεντάλια Βεντέμα = μεγάλη εσοδεία 
Βέρα – μέντε = τουλάχιστον, αλλά Βέστα = φόρεμα Βιάντζο = περίπατος 
Βίρα ή βιράρω = τραβώ πάνω Βοθρολακίζω = πλημμυρίζω Βουτσέα = κοπριά βοδιών 

Γ 

Γάδος = ξύλινος κάδος Γαργάλι = σκανδάλη όπλου Γειαμώ = λοιπόν 
Γέμελα = τα δίδυμα Γιαβουκλού = Ερωμένη Γιορτάνι = περιδέραιο 
Γκερεμέ = συνεχώς Γκερίτζι = υπόνομος Γκέστα = μομφασμοί 
Γκιόλι = γεμάτο Γλακώ = τρέχω πολύ γρήγορα Γλίδα = λίγδα, λέρα 
Γούλα = λάχανο Γροθί = μικρό ελαιόδεντρο από φυτώριο Γωλώ = Απορώ, υποπτεύομαι 

Δ Δειλό = πρώιμο Διαγουμίζω = ληστεύω Διάλισμα = χτένισμα 
Διάτανος ή διάοτσος = διάβολος Δονάκια, τα = λεπτά, μακριά ξυλαράκια Δράμω = τρέχω 

Ε 
Εδαδά = μόλις τώρα Εινταλλώς = με ποιο τρόπο Εκειά = εκεί 
Εμπασία = είσοδος Εμπαχέρι = πρόχειρο Έμποδο = ίχνος πατημασιάς 
Ενάτι = πείσμα Ενόρδινε = σε ετοιμότητα Εντεσπεράρω = αγανακτώ 

Ζ 
Ζαβέας = ζαβός, κουτός, παλαβός Ζαγαράκι = σκυλί Ζάρω = έχω τη συνήθεια 
Ζέφκι = καθισιό Ζευζέκης= Δύστροπος Ζούλα = κατσίκα 
Ζουμπερό = Ζώο αρπακτικό ή άγριο Ζουρίδα = αλεπού, κουνάβι Ζώδι = Καλό πεπρωμένο 

Θ Θανή = κηδεία  Θαρρώ = νομίζω Θελέα = θηλιά 
Ι Ισκαριώτης = ταραχοποιός 

Κ 

Καβαλλώνα = ανδρογυναίκα Καβίλια = ξύλινο καρφί Κάβολο = λάχανο 
Κατενάτσος = σύρτης, κλειδαριά Καΐρης = τσιγκούνης, φιλάργυρος Κακάρα = αγκινάρα 
Καλιτσούνα = πίτα Καμπανίζω = ζυγίζω Καπυράδα = πολύ θερμός αέρας 
Κάρκανο = ξερός Κατσί = γατί Κατσιβώνω = ταπεινώνω 
Κόθρα = σπιτάκι Κοθρέας = αλήτης, που όλο γυρίζει Κοντράτο = συμφωνία, συμβόλαιο
Κόρδα = χορδή Κουλούκι = κουτάβι Κουρταλώ = κάνω θόρυβο 
Κουρτεζία = έπαινος, επευφημία Κούσκουνας = καρούμπαλο Κουτσούνα = κούκλα 
Στραπάτσο = ζημιά Στρούγκι = μούντζα Σύμπορο = αγρός δίπλα στο σπίτι 
Συναλίκια = συναναστροφές Συναγωνώ = δρω ταχέως, βιάζομαι Σώχωρα, τα = μαντρωμένα κτήματα

Λ 

Λαβωματέα = πληγή, τραύμα Λακτακάκια = πατημασιές Λακτέα = κλωτσιά 
Λαλά = γιαγιά Λαμπαρώνω = στέκομαι ακίνητος Λαντουρώ = καταβρέχω 
Λαφάσσω = λαχανιάζω Λελός = τρελός Λέστεκο = στάβλος 
Λιμάσσω = πεινάω πάρα πολύ Λίμπερος = ελεύθερος Λιοκαρίζω = αποξηραίνω 
Λογιάζω = βλέπω Λοπώς = Λέω πως, υποθέτω Λωγώ = έχω την απορία 

Μ 

Μαγαρικό = ποντικός Μαριόλος = Πονηρός Ματσιπέτι = πεζούλα 
Μενούτο = Λεπτό της ώρας Μητάτο (Μητάτα) = Στάνη Μινουέτε = νεύμα 
Μουγκλαρώνω = κρατάω μούτρα Μουρμούρης = γκρινιάρης Μπομπόλι = σαλιγκάρι 
Μπουζιάζω = δένω τα δύο πόδια του 
ζώου με κοντό σχοινί, για να μην τρέχει 

Μπάντα – λάντρα = Πέρα για πέρα, 
διαμπερώς 

Μπούτα – Φέρμα = στα ίσα, έξω από 
τα δόντια 

Μπότζιο = βεράντα Μπουζί = γουρουνάκι Μπουρίζω = κολλάω αρρώστια 

Ν 
Νέτος = τελειωμένος, καθαρός Νιάκα = καθόλου Νιτερέσο = συμφέρον 
Νογάω = καταλαβαίνω Νοφράγιο = Ναυάγιο, κατάντια, χάλι Νταλαβέρι = συναλλαγή 
Ντακόρντο = συμφωνία Νταρτανίζομαι = τεντώνομαι Ντελέγου =  χωρίς χρονοτριβή 

Ξ Ξεγαντζάρω = ξεφεύγω από Ξεδουλεύω = παθαίνω ζημιά Ξεκαντηλία = ξαστεριά 
Ξεκατουνίζω = ξεσπιτώνομαι Ξεμπάφαλος = χαστούκι Ξιπούμαι = φοβάμαι, σκιάζομαι 

Π 
Παιπανός = αδύνατος Πατάλαδα, τα = κατακάθια του λαδιού Περίκολο = κίνδυνος 
Περτικουλάρω = υπερασπίζομαι Πετάλαγας = ακρίδα Πλαγιομάνος = κουκί  
Πολληώρα = πριν από λίγο Πούντα = κρυολόγημα, άκρη ακρωτηρίου Πώδε = από 'δω 

Ρ Ραμολιμέντο = ερείπιο, γέρος Ραχώνω = κόβεται η ανάσα μου από φόβο Ρέμπελος = ελεύθερος 

Σ 

Σαμιαλάος = γυμνοσαλίγκαρος Σίγλος = κουβάς Σκαλόρνιθα = μπεκάτσα 
Σκουτέλα = λεκάνη Σόπατο = επίπεδο Σούφριο = κούφιο ξύλο 
Σούρος = φελλός Σπάκα = πικροδάφνη Σπαλέτο = γυναικείο ένδυμα 
Στραπάτσο = ζημιά Στρούγκι = μούντζα Σύμπορο = αγρός δίπλα στο σπίτι 
Συναλίκια = συναναστροφές Συναγωνώ = δρω ταχέως, βιάζομαι Σώχωρα, τα = μαντρωμένα κτήματα

Τ 
Τζαβάγιο = βοήθεια Τράϊστρο = ταγάρι Τρατάρω = κερνώ 
Τρουβάς = ταγάρι Τρουλλώνω = Εξέχω, ξεπετάγομαι Τσαγκουρνώ = γρατζουνώ 
Τσερβέλο = μυαλό Τσέρκλο = μεταλλικό στεφάνι βαρελιού Τσιριμόνια = φιλοφρόνηση 

Φ Φαγγλώνω = θαμπώνω Φαλαγκούνα = αράχνη Φασκία = επίδεσμος για τα μωρά 
Φέρμα = δυνατά Φόσα = στοά, καμάρα Φρόκαλο = σκουπιδάκι 

Χ Χάμαρη = σαν κατάρα Χαρχαλαιμός = μικρός θόρυβος Χαρχαλεύω = ψαχουλεύω 
Πηγή: Κόμης, 1995 
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Στο διάστημα που μεσολάβησε από την αποχώρηση των Γάλλων μέχρι τη λαϊκή εξέγερση του 
Ιουλίου του 1800, έγιναν εκλογές γερουσιαστών. Το προσωρινό πολίτευμα της Επτανήσου 
Πολιτείας όριζε ως κυρίαρχο σώμα κάθε νησιού το συμβούλιο των κοινοτήτων, μέλη του ο-
ποίου είχαν δικαίωμα να είναι πρώην ευγενείς και από την αστική δεύτερη τάξη μόνο χριστια-
νοί. Την περίοδο της Αγγλοκρατίας και μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα τα Κύθηρα εξα-
κολουθούν να είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια στο δρόμο για την ανατολική Μεσόγει-
ο. Στα μεταπολεμικά χρόνια, το νησί γνώρισε την παρακμή καθώς οι Κυθήριοι στράφηκαν 
στην αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης μακριά από το νησί τους (Τριπέλαγο, 2015στ· 2015ζ).  
 
Η τοπική διάλεκτος των Κυθήρων και των Αντικυθήρων είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο άυ-
λης πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και σχηματίζει μία πο-
λιτισμική ταυτότητα για ένα κομμάτι της τοπικής κοινότητας. Είναι αρκετά εκείνα τα στοιχεία 
που προβάλλονται μέσα το γλωσσικό ιδίωμα των δύο νησιών, μέσω των οποίων εκφράζεται 
το πολύ σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής μοναδικότητας. Πολλά είναι τα παραδείγματα 
(Πίνακας 8) που υποδηλώνουν πως η Βενετική κυριαρχία στα Επτάνησα για έξι περίπου αιώνες 
τροφοδότησε με πολλές λέξεις την τοπική διάλεκτο, η οποία αναμφίβολα έχει και κοινά στοι-
χεία με τα τοπικά ιδιώματα της Κρήτης και της Μάνης (Κόμης, 1995· Κοντοσόπουλος, 2003). 
 
 
5.3.2. Προφορικές παραδόσεις (ενδεικτική καταγραφή). 
 
Ο Ν. Πολίτης (1852-1921), θεμελιωτής της λαογραφίας στην Ελλάδα και εισηγητής του όρου 
για την ονομασία της επιστήμης, αναφέρει στο έργο του «η σπηλιά της Αγίας Ειρήνης στον 
Καβομαλιά […] τέσσερες φρεγάδες έφτασαν […] ο κασιδιάρης εβγήκε με τη βάρκα να ξύσει 
τα ψάρια στο γλυκό νερό της σπηλιάς. Μόλις τα ‘ριξε, τα ψάρια ζωντάνεψαν κι έφυγαν. Σκύ-
φτει αμέσως ο κασιδιάρης και πίνει νερό και γίνεται με μιας άγγελος γραμμένος. Τον βλέπουν 
οι άλλοι και τρέχουν να πιουν από το νερό και σκοτώνονται, ποιος να πρωτοπιεί, όλοι. Βγαί-
νουν τότε όλοι από τις φρεγάδες και πηγαίνοντας στο νερό σκοτώνονται κι εκείνοι συνατοί 
τους. Οι καπετάνοι βλέπουν στο τέλος τον όλεθρο και καταλαβαίνουν πως ήταν θέλημα Θεού 
να παρατήσουν τις φρεγάδες και να μείνουν εκεί να καλογερέψουν. Έτσι εχτίστηκαν τα είκοσι 
τέσσερα μοναστήρια του Καβομαλιά. Οι φρεγάδες αδειανές εβύθισαν στον πάτο της θάλασ-
σας, κι ακόμα φαίνονται σύξυλες εκεί» (Πολίτης, 2013). 
 
Αναμφίβολα, ο τόπος και οι κάτοικοι γνώρισαν πολλούς κατακτητές στο διάβα του χρόνου. Ο 
Περρής (1987) στο ποίημα «Παληόχωρα» αναφέρεται στη μεσαιωνική πόλη και παλιά πρω-
τεύουσα των Κυθήρων που …στέκει στο φρύδι του γκρεμού πανώρια πολιτεία / με τσ’ εβδο-
μηνταδυό εκκλησιές και τ’ αρχοντόσπιτά της / κι ο Άι Δημήτρης στέκεται στην Πύλη την Αγία 
/ κανοναρχά κι αντιλαλεί η Βυζαντινή λαλιά της […] κ’ ήρθε μια νύχτ’ ασέληνη, νύχτα κατα-
ραμένη / ο Μπαρμπαρόσας στο νησί μ’ ασκέρια και φουσάτα / και μονοπάτι δολερό βρίσκει 
και τ’ ανεβαίνει / και «πάτησε» τις εκκλησιές, τα σπίτια, τα παλάτια…. Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπα-
ρόσα αποφάσισε, παρά το δύσβατο του εδάφους λόγω των δύο φαραγγιών που το περιβάλ-
λουν, να επιτεθεί στο κάστρο του Αγίου Δημητρίου τον Σεπτέμβριο του 1537. Οι πειρατές του 
Μπαρμπαρόσα αποβιβάστηκαν στην Κακιά Λαγκάδα ανέβηκαν το βράδυ από το γκρεμό και 
άρχισαν να πολιορκούν την καστροπολιτεία. Όταν η πόλη έπεσε, έσφαξε πολλούς κατοίκους 
και μάζεψε αρκετούς αιχμαλώτους, όχι όμως 7.000 που αναφέρεται σε ορισμένες πηγές (Δα-
μιανού, 2005). Ο θρύλος λέει πως οι πειρατές έβαζαν τοπικές φορεσιές με σκοπό να παραπλα-
νήσουν τους νησιώτες ότι η επιδρομή είχε λήξει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Κυθήριοι να κα-
τεβαίνουν στο λιμάνι και να οδηγούνται κατευθείαν στα σκλαβοπάζαρα. Από τους αιχμαλώ-
τους, πολλοί επέστρεψαν αργότερα στο Κύθηρα είτε δραπετεύοντας είτε με την καταβολή 
λύτρων, αλλά ο Άγιος Δημήτριος δεν κατοικήθηκε ξανά (Λεονάρδος, 2015). Η τοπική παράδο-
ση λέει ότι την Παλαιόχωρα τη στοιχειώνουν οι κάτοικοι που σφαγιάστηκαν από τον Μπαρ-
μπαρόσα ενώ μερικά βράδια ακούγονται οι φωνές τους (Μηχανή του Χρόνου, 2016). 
 
Το παζάρι τοπικών προϊόντων που γίνεται μία φορά την εβδομάδα στον Ποταμό σχετίζεται, 
για ορισμένους, με τις λεηλασίες των πειρατών. Σε αυτό το παζάρι, είτε ξεπουλιόντουσαν αυ-
τοί που απόμειναν μετά τις πειρατικές επιδρομές ή εκεί επέστρεφαν όσοι κατόρθωναν να δρα-
πετεύσουν από τα σκλαβοπάζαρα της βόρειας Αφρικής (Δαμιανού, 2015). Αυτούς που επέ-
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στρεφαν τους έδωσαν το παρατσούκλι «σκλάβος». Είναι χαρακτηριστικό πως η λέξη «σκλά-
βος» συναντάται και σαν επίθετο στα Κύθηρα ενώ οι μνήμες αποτυπώθηκαν και σε σχετικές 
μαντινάδες, όπως «εις το χωριό σου με πουλούν σκλάβο κι αγόρασέ με / θέλεις για σκλάβο 
πάρε με, θέλεις λεφτέρωσε με» και «η ομορφιά σου βάλεται τον ήλιο να θαμπώσει / και 
σκλάβο από την Αραπιά να τόνε ξεσκλαβώσει» (Κάβος, 1977). 
 
Αρκετά πεζά κείμενα και ποιήματα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, στους οικισμούς, στους 
κατοίκους92 (Πίνακας 9) και στο, εν πολλοίς, αναλλοίωτο τοπίο του, «θα πάρω βόλτα τα χω-
ριά, κανένα δεν θ’ αφήσω / και στο καθένα, ταιριαστό τραγούδι θα κεντήσω / Καψάλι και Αυ-
λέμονα, γόπες και παλαμίδες / και στον ακραίο Κάλαμο, ορτύκια και τρουλίδες / η Χώρα βγά-
ζει άρχοντες απ’ τα παλιά τα χρόνια / και σεμπρεβίβες λιγερές και κάστρο με κανόνια / στο 
Μυλοπόταμο νερά, μύλοι και περιβόλια / και στους Αραίους ξέχειλα τρεμουλιαστά τροβόλια / 
στον Ποταμό θα γιατρευτώ αν λάχει κι αρρωστήσω / και στο παζάρι του θα βρω νυφούλα 
να… ψουνίσω / στα Μοναστήρια θ’ ανεβώ να πα να προσκυνήσω / στην Παναγιά το τάμα μου 
θα πάω να δωρήσω» (Τζωρτζόπουλος, 1987). 
 

Πίνακας 9: Παρατσούκλια οικισμών των Κυθήρων 
Οικισμός Παρατσούκλι
Αλεξανδριώτες Μπεκρήδες
Αλοϊζιανοί Κοράκοι (γιατί στην περιοχή υπάρχουν πολλές κορακοφωλιές)

Αρωνιάδες 
Γουρουνάδες, σομαράδες (σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, κατά τη διάρκεια μιας πει-

ρατικής επιδρομής, ένας κάτοικος του χωριού φόρεσε το σαμάρι του γαιδάρου για να μη 
γίνει αντιληπτός) 

Βιαράδες Τζανεράδες και «όπου δεις κρεμμυδόφλουδα, Βιάρος έκατσε κι έφαγε»
Γερακαριώτες Περδικομάνες
Γουδιανοί Καρβουνιαρέοι
Δοκανιώτες Κουμαρτζήδες
Δρυμονιάτες Ασβεστάδες
Καλαμίτες Αγιοντάντουλοι (Ψευτοάγιοι)
Καλησπέρηδες Γαϊδουροκαύτηδες
Καλοκαιρνιάτες Ασβεστάδες
Καραβίτες Βατραχολόγους
Καστρισιάνοι Παραπονιάρηδες
Κατουνιώτες Κουβαρδάδες
Κατσουλιάνοι Αλυσιδάδες
Καψαλιώτες Βαρκαρέοι
Κεραμουτιανοί Αριστοκράτες
Κοντολιάνοι Κοσόντηδες
Λειβαδίτες Μαρουλάδες (από τα πολλά και τρυφερά μαρούλια που παράγονται στην περιοχή)
Λογοθετιανοί Ζαχαροπλάστες
Μητατιώτες Μερτοφάοι, βορθακολόοι (διότι είναι πάντα μέσα στα νερά σαν τους βορθάκους)
Μυλοποταμίτες Καφενόβιοι
Ντουριάνοι Βολτατζήδες
Πετρούνι Κλαδίτες
Πιτσινιάνοι Κουσεχιάρηδες

Ποταμίτες Κοτσιφόμυαλοι, σπαραγγολόοι (διότι στην περιοχή παράγονταν πολλά σπαράγγια και 
υπήρχαν πολλά κοτσύφια) 

Πουρκιώτες Ποιμένες
Στραποδιάτες Σπυριχτάδες
Τραβασάροι Γίγαντες
Τσικαλαριώτες Κορόιδα
Φατσάδες Παλληκαράδες
Φρατσιώτες Καυγατζήδες
Φρυλιγκιάνοι Λουμπινάδες (τσιγκούνηδες)

Χωραΐτες Πειναλέοι, ποπολάνοι (η αστική τάξη του νησιού), σφυρικτάδες (είχαν την τάση να σφυ-
ρίζουν διάφορους σκοπούς), βουργιανοί (από τον Μέσα Δήμο, Μέσα-Βούργο) 

Πηγή: Κασιμάτης, 1978· Φατσέας, 1987 
 
Το νερό, πολύτιμο κεφάλαιο, σε κάθε κοινωνική οργάνωση υπήρξε αφορμή για κοινωνικές 
προστριβές, οι οποίες αποτυπώθηκαν και στις τοπικές ιστορίες. Στο Καμάρι, για παράδειγμα, 
γινόντουσαν συχνά καυγάδες μεταξύ γυναικών για το πλύσιμο, ενώ χαρακτηριστική είναι και η 
βρύση του Αμήργιαλη όπου έγινε ο φόνος ενός Τούρκου αξιωματούχου (Δαμιανού, 2005). 
Ένα πεζογράφημα, για παράδειγμα, περιγράφει την Πορτοκαλιά του Καραβά «του Αμήργιαλη 
                                                            
92 Το γενικό παρατσούκλι των Τσιριγωτών είναι «σαρδελοκλούβηδες» ή «τζιτζικόμυαλους» γιατί σύμφωνα με μια 

παράδοση του 19ου αιώνα έβαλαν την σαρδέλα στο κλουβί να κελαηδήσει (Κασιμάτης, 1978). 
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η βρύση που τη στεγάζει στοργικά μια θεόρατη καταπράσινη καρυδιά. Κατηφορίσαμε από το 
γιοφύρι. Κάτω του κυλά το μικρό ποταμάκι […] προχωρούμε και πέφτουμε στο σιδερόνερο 
της Πορτοκαλιάς […] αυτός στο βάθος είναι ο μύλος του Ιταλοβαγγέλη του Παραμυθά, εδώ 
σε τούτο το μεγάλο περιβόλι σήμερα, καταμεσής, ήταν τότε το περίφημο δέντρο, η Πορτοκα-
λιά του Καραβά […] στην ανθοφορία της έστερνε το άρωμα των λουλουδιών της ως πέρα στο 
Μάρμαρο και στη συγκομιδή του καρπού της ξεσήκωνε το μισό χωριό […] όλα τα γαϊδουράκια 
του χωριού, επί 2-3 ημέρες, κουβαλούσαν λαγκάδι-λαγκάδι τα πορτοκάλια της ως την Πλατειά 
Άμμο που ερχόταν μεγάλο πλεούμενο να τα φορτώσει για τον Πειραιά […] η πορτοκαλιά ξε-
ράθηκε, πριν το 1864 […] από την κακή συνήθεια των Άγγλων να χαράζουν το όνομα τους 
στον κορμό της […] όλο το Τσιρίγο επένθησε το θάνατο της «Βασίλισσας του Λαγκαδιού», 
όπως τη λέγανε, και χιλιοτραγούδησε το λατρεμένο του δέντρο “Πορτοκαλιά του Καραβά, 
σείσου και καμ’ αγέρα, να κελαηδήσουν τα πουλιά, να ξημερώσ’ η μέρα”» (Κριθάρης, 1987). 
Μεγάλη λαϊκή παράδοση δημιουργήθηκε επίσης γύρω από το δίκτυο των νερόμυλων, τη λει-
τουργία τους, τις κοινωνικές σχέσεις του μυλωνά, τα γεννήματα και το παραγόμενο προϊόν, 
καθώς επίσης και για υδραυλικά έργα που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία τους, τα έργα 
υποδομής (μυλαύλακα, υδραυλικά έργα, γέφυρες), όπως και το εκάστοτε ισχύον δίκαιο (Μου-
ζάκης, 2006). 
 
Σε γενικές γραμμές, οι προφορικές παραδόσεις των Κυθήρων και των Αντικυθήρων ακολου-
θούν τον κανόνα (θεματολογία, περιεχόμενο, κ.ά.) των ιστοριών που εντοπίζονται σε άλλες 
περιοχές της χώρας αλλά είναι ξεκάθαρο πως έχουν δεχτεί επιρροές τόσο από την Κρήτη όσο 
και από τη Δύση (Ιταλία, Επτάνησα, κτλ.). Οι προφορικές αυτές παραδόσεις, οι ευτράπελες 
ιστορίες και οι θρύλοι93 των Κυθήρων αποτελούν μέρος της πολιτισμικής ιστορίας του τόπου 
και παρέχουν πληροφορίες τόσο για τα κοινωνικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του όσο και για 
το φυσικό περιβάλλον (Δαμιανού, 2005).  
 
 
5.3.3. Μύθοι, πεποιθήσεις, παραδοσιακή μουσική και τραγούδια. 
 
Ο Φιλόξενος, αρχαίος ποιητής της κλασσικής εποχής, γεννήθηκε το 435 π.Χ. στα Κύθηρα και 
πέθανε το 380 π.Χ. στην Έφεσο. Το 423 π.Χ. περίπου αιχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σαν 
σκλάβος στην Αθήνα. Περίπου μια δεκαετία αργότερα απέκτησε την ελευθερία του και άρχισε 
να γράφει διθυράμβους, για τους οποίους δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Εγκωμιαστικές ανα-
φορές στον Κυθήριο ποιητή έχουν κάνει ο Πλούταρχος και ο Αντιφάνης (Φύλλης, 1999). Η 
ροπή προς τις τέχνες και τα γράμματα, σε έναν τόσο μικρό τόπο, εξακολουθεί να είναι έντονη 
ακόμη και σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως τη δεκαετία του 1950, με το 11/12/54 Βασιλικό 
Διάταγμα (316/194 ΦΕΚ), η νησίδα Μακρυκύθηρα είχε παραχωρηθεί στον Σύνδεσμο Ελλήνων 
Λογοτεχνών με σκοπό την ανέγερση ενός Ιερού στην Ουρανία Αφροδίτη προς τιμή του Πα-
γκόσμιου Πνεύματος, και την κατασκευή ενός οικισμού/θέρετρου που θα γινόταν τόπος συνά-
ντησης λογοτεχνών από όλο τον κόσμο. Εντούτοις, ο Σύνδεσμος δε βρήκε τα απαραίτητα 
κονδύλια για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων και η παραχώρηση της νησίδας 
ανακαλέστηκε (Φύλλης, 1999). 
 
Στα Κύθηρα, πολλοί μύθοι ξεκινούν από τα αρχαϊκά χρόνια και αναφέρονται στη θεά Αφροδί-
τη (Παπαϊωάννου, 2012) –που στήνει χορό ανάμεσα σε βράχια και σεμπρεβίβες, στα νερά στο 
Καψάλι, στα σοκάκια της Χώρας, στη ρημαγμένη Παλαιόχωρα και στην Πορτοκαλιά του Καρα-
βά– και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σε γενικές γραμμές, τα παραμύθια, οι στίχοι και 
τα πεζά κείμενα (Πίνακας 10) περιγράφουν την φυσική και πολιτισμική ποικιλομορφία των 
Κυθήρων και των Αντικυθήρων μέσα από τοπία ήχων (soundscape) και αισθήσεων 
(sensescape). Πολλά από αυτά έχουν ως επίκεντρο τα ήθη, τα έθιμα, τις ανησυχίες και τα 
οράματα των Τσιριγωτών, ξενιτεμένων και μη, ενώ είναι ευδιάκριτα αρκετά λαογραφικά και 
ιστορικά στοιχεία.  
 

                                                            
93 Αρκετοί από τους κατοίκους της Χώρας υποστήριξαν πως δεν γνώριζαν τοπικούς μύθους και θρύλους γιατί όταν 

ήταν παιδιά η διαπαιδαγώγησή τους περιελάμβανε πραγματικές ιστορίες, παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος 
και λογοτεχνία. Προφανώς, με αυτό τον τρόπο ήθελαν αν υπογραμμίσουν το στίγμα του αστικού πληθυσμού της 
Χώρας σε αντίθεση με τον αγροτικό του υπόλοιπου νησιού (Δαμιανού, 2005). 
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Πίνακας 10: Παραμύθια, πεζογραφήματα και ποιήματα Κυθήρων (ενδεικτικά παραδείγματα) 
Όνομα Τίτλος Κατηγορία Σχόλια, Λέξεις - Κλειδιά 
Αρώνης Θεόδωρος Κύθηρα-Τσιρίγο Πεζό Πρώτες παροικίες Τσιριγωτών στην Αυστραλία
Βικέτος Εμμανουήλ και 
Λυφέρης Παύλος Φιλικό περιγιάλι Ποίηση Πεύκα, μυρτιές, περιβόλια, ακτές 

Γαζής Ευθύμιος Καψάλι Ποίηση Λαογραφία, μυθολογία
Καβάκου-Στρατηγού Λίτσα Στο νησί μου Ποίηση Βουνά, τοπία, ακτές, μελίσσια, μοναστήρια 
Κάβος Φώτης Στροφές πάνω στη μοίρα Θεατρικό Κατοχή, αντίσταση
Κασιμάτης Γιώργης Το κλεφτρούνι Ποίηση Μελισσοκομία, αμπελουργία 

Καστρίσιος Μανώλης Οι πειρατές Θρύλοι / Μύθοι Παλαιόχωρα, πειρατικές επιδρομές, δημιουργία 
οικισμών στην ενδοχώρα του νησιού 

Κομηνός Κώστας Οι εκκλησίες Θρύλοι / Μύθοι 
Ιστορία της Αγ. Ελέσας που αποκεφαλίστηκε το 
375, το εκκλησάκι πάνω από τον τάφο της υ-
πήρχε μέχρι το 1860, μετά χτίστηκε η σημερινή 
εκκλησία 

Κουλεντιανός Διονύσης Η μάνα Πεζό Μετανάστευση, αποχωρισμός, νοσταλγία 
Λεονταράκης Γιώργος Στον Τσιριγώτικο λοφίσκο Ποίηση Φυσικό περιβάλλον 
Λεοντσίνης Γιώργος Ο βράχος των Κυθήρων Ποίηση Τοπία, φουρτούνες, καράβια, μετανάστευση 
Λευθέρης Γιώργος Χωριό κουρσαρεμένο Ποίηση Οικισμοί, επιδρομές πειρατών 
Νικηφοράκη-Έλσερμαν 
Αλεξία Ω Κύθηρα Ποίηση Βουνά, ακρογιαλιές, εκκλησίες 

Πέρρης Γιάννης Πορτοκαλιά του Καραβά Ποίηση Νερά, φυτά, πουλιά, κρήνες Η ρεματιά του Καραβά
Πετρακόπουλος Θεόδωρος Κύθηρα Ποίηση Κάστρο, καλντερίμια, καμάρες, σπίτια 
Πρινέας Γιάννης Παλιόχωρα Ποίηση Βυζάντιο, εκκλησίες, εικόνες 
Πρωτοψάλτη Θανασούλα Ο αράπης Θρύλοι / Μύθοι Σπήλαια, κοπάδια, δοξασίες 

Πρωτοψάλτης Δημήτρης Οι πειρατές Θρύλοι / Μύθοι Παλαιόχωρα, πειρατικές επιδρομές, δημιουργία 
οικισμών στην ενδοχώρα του νησιού 

Σουρής Δημήτρης Κύθηρα Ποίηση Μετανάστευση, οικισμοί, τσιριγώτικα τοπία 

Τριάρχης Βρεττός Δελφοί και Κύθηρα Ποίηση Λαογραφία, μυθολογία, ιερές φυσικές περιοχές  Το θάμα των Κυθήρων
Τριφύλλης Αντώνης Αυλέμονας Ποίηση Πολιτισμός, οικισμοί, τοπίο 

Τσιτσίλια Αλεξάνδρα Διακόφτι Ι Ποίηση Διακόφτι, το χωριό των ντόπιων ψαράδων Διακόφτι ΙΙ
Φατσέας Ανάργυρος Το νησί μου Ποίηση Μετανάστευση, αποχωρισμός 
Φατσέας Γιώργος Περίπλους Κυθήρων Ποίηση Λαογραφία, μυθολογία
Φριλίγκου Νίτσα Κύθηρα Ποίηση Φύση, ιστορία, πολιτισμός 

Φύλλης Πάνος 

Τοπικισμός

Ποίηση 

Λαογραφία, λογοτεχνία, ανθρώπινη κατοίκηση 

Κύθηρα
Χώρα 

Η λίμνη της Παλιοχώρας
Η Άγια φόνισσα

Τσιριγώτες
Αυλέμονας
Καραβάς
Ο ψαράς

Παραδοσιακές δραστηριότητες, θερισμός, μπα-
μπακία, κτηνοτροφία, κυνήγι 

Επίκαιροι λόγοι
Κοιμητέα

Τα σώχωρα
Ο πετάλαγας

Η μουστρούχα
Το ξώπαρμα Πεζό Θρύλοι για ξωτικά και φαντάσματα 

Το μεγάλο τάμα Τοποθεσίες, αγροτικές ασχολίες 
Χανιώτου Φρόσω Ήταν στα Κύθηρα Ποίηση Εκκλησίες, χωράφια, τοπία, πανηγύρια 

Πηγή: από Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 1987· Φύλλης, 1999· Δαμιανού, 2005 
 
Με τον όρο «ξενολαός» οι ντόπιοι ονομάζουν μια ομάδα δαιμόνων που παρουσιάζονταν ορι-
σμένες χρονικές στιγμές94 (μεσημέρι, καλοκαίρι, κτλ.). Ο ξενολαός σύχναζε σε συγκεκριμένα 
μέρη όπως η Μαύρη Λίμνη και η Κακιά Μέλισσα ενώ κάθε άγγιγμα εκτός από αρρώστιες μπο-
ρούσε να επιφέρει και τον θάνατο. Οι συγγενείς του ασθενή συνήθιζαν να επισκέπτονται είτε 
ιερείς ή κάποιους ντόπιους μάγους. Ο ξενολαός εμφανίζεται όχι μόνο στα Κύθηρα αλλά και 
στα Αντικύθηρα95. Παρόλα αυτά, η χρήση της συγκεκριμένης λέξης υποδηλώνει τις αρνητικές 
                                                            
94 Μύθος «Ξενολαός με αλυσίδες», …παλιά το καλοκαίρι, επειδή την ημέρα έκανε πολλή ζέστη, όσοι είχαν ζώα φρό-

ντιζαν να τα κρατούν στο στάβλο την ημέρα, και τη νύχτα, που η θερμοκρασία έπεφτε, τα έβγαζαν έξω για να φά-
νε. Μια κυρία, κατά τις τρεις μετά τα μεσάνυχτα, πήγε στο στάβλο για να βγάλει τα ζώα της έξω. Όταν προχωρού-
σε για να βγει έξω από το στάβλο, άκουγε μια αλυσίδα να σέρνεται δεξιά κι αριστερά και να της κλείνει το δρόμο. 
Εκείνη επέμενε να περάσει. Αντίστοιχα, εξακολουθούσε και η αλυσίδα να μην της το επιτρέπει. Φοβισμένη όπως 
ήταν, γύρισε πίσω έβαλε ξανά τα ζώα στο στάβλο και κλείστηκε στο σπίτι της… (Ενιαίο Λύκειο Κυθήρων, 2002). 

95 Μύθος «Ο όξω-από-δω στα Αντικύθηρα», …ένας κάτοικος των Αντικυθήρων, έφυγε νύχτα από το σπίτι του, κοντά 
στον Άγιο Μύρο, για να κατέβει στον Ποταμό. Ήθελε να πάρει άλεσμα […] για να ζυμώσει η γυναίκα του την επό-
μενη ημέρα. Όταν περνούσε από ένα σκοτεινό μέρος, συνάντησε ένα μαύρο μικροσκοπικό ζωάκι το οποίο του έ-
κλεινε το δρόμο. Το γαϊδούρι του μόλις το αντίκρισε δεν κουνούσε βήμα. Νευριασμένος όπως ήταν […] το έβρισε. 
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εμπειρίες των ντόπιων από ξένους επιδρομείς, π.χ. αρκετοί Κυθήριοι αναφέρονται συχνά στην 
Παλαιόχωρα ως έναν «βαρύ τόπο», το «θερίο» που τρώει ανθρώπους και ήταν κατά πάσα 
πιθανότητα το θηρίο των πειρατών, αφού εξαιτίας τους το νησί ερήμωσε ουκ ολίγες φορές. Οι 
πράξεις των ξένων κατακτητών συσχετίστηκαν με κακοποιά πνεύματα ενώ διακριτά είναι και 
τα ανάλογα τοπωνύμια όπως Μαύρη Πέτρα, Κακιά Λαγκάδα, κ.ά.  
 
Αρκετοί μύθοι αναφέρονται σε ένα «μαρμαρωμένο» καράβι πειρατών στα Μυρτίδια. Πράγμα-
τι, κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας υπάρχει ένα μακρόστενο ξερονήσι, το 
«όξω νησί» για τους ντόπιους, που θεωρούν πως είναι το πετρωμένο καράβι των πειρατών 
που ετοιμάζονταν να επιτεθούν στο μοναστήρι (Κασιμάτης, 1987). Στο Μυλοπόταμο (Ρίζες) 
δείχνουν ακόμη το σπίτι ενός μάγου, ενώ κάποιοι μιλάνε για νεράιδες96 αλλά και «νεράιδη», 
όπως ήταν ένα μέρος κοντά στη Φυρή Άμμο που λεγόταν του «Νεράιδη η βρύση» και κατα-
στράφηκε από τη διάνοιξη του δρόμου (Δαμιανού, 2005). Σύμφωνα με την παράδοση, οι νε-
ράιδες φορούν στο κεφάλι τους ένα τσεμπέρι, το οποίο θα πρέπει κάποιος να το κλέψει για να 
χάσουν τις δυνάμεις τους και να υπακούουν εκείνον που το έχει. Ο μοναδικός τρόπος να ανα-
κτήσουν τις δυνάμεις τους είναι να ξαναπάρουν το τσεμπέρι τους.  
 
Ο Γ. Καλλίγερος μιλάει για τους θρύλους γύρω από δύο εκκλησίες «στο μέρος αυτό που είναι 
χτισμένη η εκκλησία του (Αγίου Ιωάννη), στον Εγκρεμό. Δείχνουν μάλιστα και μια πέτρα όπου 
ακουμπούσε για να γράψει (την Αποκάλυψη) […] για τον Άγιο Νικόλαο τον Κρασά που είναι 
χτισμένος πάνω από τη θάλασσα σε ένα βράχο στο χτίσιμο αντί για νερό έβαζαν κρασί» (Δα-
μιανού, 2005). Το ποίημα «Πανηγυργιώτισσες» του Π. Φύλλη, γραμμένο στο τοπικό ιδίωμα, 
περιγράφει τις Τσιριγώτισσες που ήταν ταμένες σε τοπικά προσκυνήματα και τις ασχολίες 
τους όταν την παραμονή της γιορτής του αγίου ξεκινούσανε για το μοναστήρι ή την εκκλησία 
για να προσκυνήσουν και να εκπληρώσουν τα τάματά τους (Φύλλης, 1999).  
 
Ο Δ. Γαλάνης στο πεζό κείμενό του με τίτλο «Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλί-
α» αναφέρει πως «το πρώτο ελληνικό μαγαζί άνοιξε στο Σύδνεϋ το 1878 ο Αθ. Κομηνός» ενώ 
ο Σ. Καλούτσης στο ποίημά του «Ύμνος στα Κύθηρα» μιλάει για «τις βραχοσπηλιές […] αερι-
κά […] και ρημαγμένα ερημοκλήσσια […] το βενετσιάνικό κάστρο […] τα απέριττά χωριουδά-
και» και η Ε. Καρύδη περιγράφει στο πεζογράφημα «Ο θάνατος του μπάρμπα-Αναγνώστη» 
έναν παλαιού τύπου Κυθήριο που «φορούσε τη νησιώτικη στολή, μπλούζα, κοντοβράκι και 
μπότες, από σκούρο μπλε ύφασμα» (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 1987). Τέλος, υπάρχουν 
αφηγήσεις που αναφέρονται σε παλιά πολιτιστικά δρώμενα (πανηγύρια) όπως το πανηγύρι 
που γινότανε στο Κάτω Λιβάδι –στο Σωτήρα– την Καθαρά Τρίτη και το πανηγύρι της Παναγίας 
της Ορφανής, στο Μυλοπόταμο, στις 23 Αυγούστου (Δαμιανού, 2005). 
 
Τα τοπικά παραδοσιακά τραγούδια και οι χοροί είναι όλα κομμάτι της ευρύτερης νησιωτικής 
παράδοσης, ένα μείγμα με βαθιές ρίζες στο Αιγαίο, τα Επτάνησα, τη Σμύρνη και την Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου. Ο απλός και ο διπλός μπουρδάρης , ο συρτός «Παναγιώταινα», ο μπάλος, 
η σούστα, ο Άγιος Γιώργης, η βράχα, τα τριπόταμα, ο αργείτικος, ο χειμαριώτικος και σε μερι-
κά χωριά ο πολίτικος είναι μερικοί από τους πιο γνωστούς χορούς των Κυθήρων που συνο-
δεύονταν με τους ήχους της λύρας (αργότερα με το βιολί και το λαούτο) ή με μαντινάδες. 
Όπως και στην περίπτωση των τοπικών ενδυμασιών, έτσι και στην περίπτωση των χορών και 
των τραγουδιών υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στο βόρειο και νότιο τμήμα των Κυθήρων. Οι 
κρητικές και επτανησιακές επιδράσεις εντοπίζονται στη Χώρα ενώ στον Ποταμό, στον Καραβά 
και στα Λογοθετιάνικα υπήρχε επίδραση πελοποννησιακή. Το τραγούδι «Νυφικός σκοπός» έχει 
γνήσιο τοπικό χρώμα και τραγουδιέται και σήμερα στους γάμους με ευχές και επαινετικά δί-
στιχα προς το αντρόγυνο (Σκοτίδα, 2016).  
                                                                                                                                                                          

Αυτό εξαφανίστηκε. Αμέσως μετά, η γυναίκα του που τον περίμενε μαζί με το μωρό τους […] άκουσε την πόρτα να 
ανοίγει και υπέθεσε ότι ήταν ο άντρας της. Όμως ήταν αυτό, που μπήκε μέσα και σαν αέρας γύριζε γύρω-γύρω από 
το κρεβάτι […] όταν κατάλαβε πως ήταν ο σατανάς, πήρε στην αγκαλιά της το παιδί και παρακαλούσε τον Άγιο Μύ-
ρο να τους βοηθήσει. Και ξαφνικά αυτός ο σίφουνας κόπασε… (Ενιαίο Λύκειο Κυθήρων, 2002). 

96 Μύθος «Το τραπέζι των νεράιδων», …μια βραδιά κάποιος κυνηγός είχε πάει στο πόστο του για να κυνηγήσει λα-
γούς. Όταν σκότωσε έναν, πήρε το δρόμο για να γυρίσει στο σπίτι του. Σε κάποια στιγμή, είδε από μακριά ένα ά-
σπρο φως μέσα στο σκοτάδι […] πλησίασε να δει. Δεν πήγε και πολύ κοντά γιατί φοβόταν. Όταν έφτασε σε κάποια 
κοντινή απόσταση, είδε γυναίκες ντυμένες στα λευκά, γύρω από ένα τραπέζι. Ήταν νεράιδες που δειπνούσαν. Ο 
κυνηγός […] τρέμοντας μην αντικρίσει κάποια από αυτές, επέστρεψε στο σπίτι του. Γιατί φημιζόταν πως μια νεράι-
δα είχε μαγέψει κάποιον και είχε κάνει παιδί μαζί του… (Ενιαίο Λύκειο Κυθήρων, 2002). 
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Εικόνα 37: Ο γραφικός οικισμός του Αβλέμονα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 38: Φριλιγκιάνικα, καλοκαίρι 2016, μικρή καμένη έκταση στα όρια του οικισμού. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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6. Τα Κύθηρα μέσα από τα μάτια των ντόπιων κατοίκων. 
 
Κατά τη δεύτερη επίσκεψη του MedINA στα Κύθηρα τον Ιούλιο του 2016, κρίθηκε σκόπιμο να 
γίνει μια ουσιαστική και σε βάθος επικοινωνία με κατοίκους από ολόκληρο το νησί. Σκοπός 
αυτής της άσκησης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοικοι βλέπουν και αξιο-
λογούν τον τόπο τους, και να γίνει μια προσπάθεια να εντοπιστούν θέματα που χρίζουν αντι-
μετώπισης, τα οποία δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό του MedI-
NA, στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης INCREAte.  
 
Ως πιο πρόσφορη μέθοδος για την υπό διεξαγωγή έρευνα επιλέχθηκαν οι δομημένες συνε-
ντεύξεις, ένα εργαλείο ποιοτικής έρευνας. Οι αδόμητες συνεντεύξεις επιτρέπουν στον ερευνη-
τή να συλλέξει αναλυτικές πληροφορίες για όσα θέματα αποτελέσουν αντικείμενο της συζή-
τησης, όμως απαιτούν περισσότερο χρόνο τόσο κατά τη διάρκειά τους όσο και για τη μετέπει-
τα ανάλυση της πληροφορίας και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι δομημένες συνεντεύξεις με ανοιχτές ερωτήσεις, χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα συ-
γκεκριμένο πλαίσιο, απαιτούν λιγότερο χρόνο και θέτουν καθαρά τα ερωτήματα υπό διερεύ-
νηση, χωρίς να δεσμεύουν τον ερωτηθέντα να επιλέξει προκαθορισμένες απαντήσεις (όπως 
π.χ. στα ερωτηματολόγια).  
 
Ωστόσο, πριν από την έναρξη των συνεντεύξεων και στο πλαίσιο της Α’ Συνάντησης Εργασίας 
που διοργάνωσε το MedINA97, χρησιμοποιήθηκε ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο που περιείχε 
μια σειρά δομημένων ερωτήσεων οι οποίες παρουσιάζονταν μια συγκεκριμένη σειρά και στις 
οποίες ο ερωτώμενος κλήθηκε να απαντήσει γραπτά. Το πιλοτικό ερωτηματολόγιο χρησιμο-
ποιήθηκε για να εξακριβωθεί εάν οι χρησιμοποιούμενοι όροι γίνονται εύκολα αντιληπτοί, η 
σειρά των ερωτήσεων δεν προκαλεί τάσεις πιθανής διαστρέβλωσης, ο τρόπος της διατύπωσης  
των ερωτήσεων επιτρέπει τη συλλογή των επιθυμητών στοιχείων, και το ερωτηματολόγιο δεν 
είναι ιδιαίτερα εκτενές (Jones και Land, 1980· Sudman και Bradburn, 1982). Η συγκεκριμένη 
διαδικασία, εκτός των άλλων, βοήθησε και στη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής των δομη-
μένων συνεντεύξεων που ακολούθησαν χρονικά. Σε γενικές γραμμές, το πιλοτικό ερωτηματο-
λόγιο υποβάλλεται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση συ-
μπληρώθηκε από 11 άτομα, δηλαδή περίπου οι μισοί από τους συμμετέχοντες στην Α’ Συνά-
ντησης Εργασίας του MedINA  (Προσάρτημα Α). Παράλληλα με το ερωτηματολόγιο και τις 
συνεντεύξεις, την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε αρκετά μέρη των Κυθήρων 
για να διαπιστωθεί η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.  
 
Για τη δημιουργία των ερωτήσεων των δομημένων συνεντεύξεων λήφθηκαν υπόψη μια σειρά 
από χαρακτηριστικά στοιχεία που συμβάλλουν σε μια πιο επιτυχημένη και ορθή έρευνα όπως 
η πληρότητα, η σαφήνεια, η συνοχή, η κατάλληλη δομή, το μέγεθος, εννοιολογικές επεξηγή-
σεις, κωδικογραφική επεξεργασία, κ.ά. Τριάντα άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτές τις δομημένες 
συνεντεύξεις (Πίνακας 1398). Οι ερωτηθέντες προήλθαν από διαφορετικά σημεία του νησιού 
και από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, και πιο συγκεκριμένα: -  
 

 Υπήρξε αντιπροσώπευση από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα του νησιού, από το βορρά 
(Ποταμός, Καραβάς, κ.ά.), το κεντρικό μέρος του νησιού (Μητάτα, Μυλοπόταμος, κ.ά.), 
καθώς και από το νότο (Καψάλι, Σπηλίες, Χώρα, Λιβάδι, Αλεξανδράδες, κ.ά.).  

 

 Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ανήκουν σε διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες, 
συμπεριλάμβαναν δηλαδή εργαζομένους στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, μελισσοκομία, 
κ.α.), τον τουρισμό (εστίαση, διαμονή, κ.ά.), τις υπηρεσίες (δημόσιος τομέας, εμπόριο, 
κ.ά.), τη μεταποίηση και τον καλλιτεχνικό χώρο.  

  

                                                            
97 Η Α’ Συνάντηση Εργασίας «Σχεδιάζοντας μαζί  για τον τόπο μας: Ένα όραμα για τη φύση και τον πολιτισμό» πραγ-

ματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Κυθηραϊκού Συνδέσμου στη Χώρα, στις 14 και 15 Ιουλίου 2016. Στη συνάντηση 
προσκλήθηκαν εκπρόσωποι αρχών και φορέων, καθώς και μέλη της τοπικής κοινωνίας με εμπειρία σε θέματα φύσης 
και πολιτισμού. 

98 Ο συγκεκριμένος Πίνακας είναι για εσωτερική χρήση της επιστημονικής ομάδας του MedINA, καθώς οι ερωτηθέντες 
προτίμησαν να μην δημοσιευθούν τα στοιχεία τους. 
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Η σειρά για τη διάταξη των ερωτήσεων είχε ως εξής: ερωτήσεις προσωπικών στοιχείων, εύκο-
λες ερωτήσεις στην αρχή για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και πιο δύ-
σκολες στη συνέχεια όταν ήδη υπήρξε μια λογική ροή σκέψεων από πλευράς ερωτώμενου και 
ήταν πιο δύσκολο να αρνηθεί να απαντήσει. Έτσι, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν, μεταξύ άλλων, να 
απαντήσουν σε θέματα που αφορούν το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των Κυθήρων, να 
εντοπίσουν ζητήματα που τους προβληματίζουν, να αξιολογήσουν την ποιότητα της ζωής, 
όπως οι ίδιοι τη βίωσαν στο κοντινό ή μακρινό παρελθόν (ανάλογα με την ηλικία τους), κ.ά.  
 
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις: - 
 

1. Πως θα περιγράφατε το νησί σε τρεις λέξεις; 
 

2. Για τι πράγμα είσαστε περήφανός για το νησί σας; 
 

3. Τι θα αλλάζατε στο νησί; 
 

4. Από όσο έχετε ζήσει τη ζωή στο νησί, ποια είναι η γνώμη σας, ήταν καλύτερα τώρα ή πιο 
παλιά; 

 

5. Μιλήστε μας για τη δουλειά σας (σε σχέση με θέματα φύσης-πολιτισμού). 
 

6. Μπορείτε να επιλέξετε τρεις αγαπημένες περιοχές στο χάρτη και να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας;  

 

7. Μπορείτε να επιλέξετε τρεις προβληματικές περιοχές στο χάρτη και να δικαιολογήσετε τις 
επιλογές σας;  

 

8. Αν φεύγατε για πάντα από το νησί, τι θα παίρνατε μαζί σας (υλικό ή άυλο); 
 
 
Οι απαντήσεις στην πρώτη ερώτηση (Διάγραμμα 1) κατηγοριοποιήθηκαν στις ακόλουθες δέκα 
ενότητες: - 
 

 Φύση. 
Δεκατρείς πληροφοριοδότες επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον όρο «φύση» (ή φυσικό τοπίο, 
φυσικός πλούτος και φυσική ομορφιά) σαν μία από τις τρεις λέξεις που περιγράφουν τη φυσι-
ογνωμία των Κυθήρων. 
 

 Πολιτισμός. 
Δύο πληροφοριοδότες χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τον όρο «πολιτισμός» για να περιγρά-
ψουν τον χαρακτήρα των Κυθήρων. Πολιτισμός-τέχνη, παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορία και 
νοσταλγία (μετανάστευση) είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησαν οι υπόλοιποι έξι πληροφοριο-
δότες.  
 

 Φύση και πολιτισμός. 
Δύο πληροφοριοδότες χρησιμοποίησαν τους όρους «φύση-πολιτισμός» για να περιγράψουν 
τον τόπο τους. Οι υπόλοιποι δέκα αναφέρθηκαν στην ποικιλομορφία των τοπίων του νησιού, 
στα μονοπάτια, στα χρώματα και τις εικόνες των Κυθήρων, καθώς και στον αυθεντικό (παρα-
δοσιακό) χαρακτήρα των οικισμών και της τοπικής αρχιτεκτονικής. Ορισμένοι πληροφοριοδό-
τες σημείωσαν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός υπαίθριου μουσείου στα Κύθηρα για την κα-
λύτερη ανάδειξη τη σχέσης φύσης-ανθρώπου, π.χ. «μπαμπακίες», νερόμυλοι Μυλοπόταμου, 
κτλ.  
 

 Άνθρωποι. 
Η συγκεκριμένη κατηγορία συμπεριλαμβάνει έννοιες που έχουν συγχρόνως αρνητικό και θετι-
κό πρόσημο. Τέσσερις πληροφοριοδότες σημείωσαν την εσωστρεφή ιδιοσυγκρασία των ντό-
πιων (δυσκολία συνεργασίας, οικογενειοκρατία, κ.ά.), τέσσερις αναφέρθηκαν σε κάποια θετικά 
χαρακτηριστικά των Τσιριγωτών (φιλοπαίγμονα διάθεση, φιλοξενία, αγάπη για τον τόπο τους, 
κ.ά.), τρεις προτίμησαν να παραμείνουν ουδέτεροι μιλώντας για την ψυχοσύνθεση των ντό-
πιων ενώ ένας αναφέρθηκε στην ικανότητα των κατοίκων στην οικιακή οικονομία. 
 

 Σπίτι / Πατρίδα. 
Πέντε πληροφοριοδότες σημείωσαν πως τα Κύθηρα είναι το σπίτι τους, οι αναμνήσεις τους και 
ένας προορισμός μακριά (αλλά και τόσο κοντά) από όλα και όλους. 
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 Απομόνωση. 
Έξι πληροφοριοδότες χαρακτήρισαν τα Κύθηρα άγονη γραμμή, βάζοντας στον όρο απομόνω-
ση θετικό και αρνητικό πρόσημο συγχρόνως. Από τη μία αντιμετωπίζουν τις γνωστές αντιξοό-
τητες που ταλανίζουν τις νησιωτικές κοινωνίες, ενώ από την άλλη πλευρά αυτή η απομόνωση 
συνέβαλε στη διατήρηση της τοπικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 

 Δυνατότητες. 
Το θέμα των αναξιοποίητων δυνατοτήτων έρχεται συχνά στην επιφάνεια, ιδιαίτερα στις νη-
σιωτικές κοινωνίες και τα Κύθηρα δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Επτά πληρο-
φοριοδότες αναφέρθηκαν στις αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου καθώς 
επίσης και στο γεγονός πως τα Κύθηρα μπορούν να αποτελέσουν το παράδειγμα για αειφορι-
κές παραδοσιακές πρακτικές, μια πεποίθηση που αντλείται από την ιστορία και τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του νησιού.  
 

 Τοπικά προϊόντα. 
Τρεις πληροφοριοδότες σημείωσαν την ποιοτική άνοδο του πρωτογενούς τομέα, τα ιδιαίτερα 
τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία των Κυθήρων. Είναι χαρακτηριστικό πως μερικοί οραμα-
τίζονται ένα «θεματικό πάρκο» (ενδεχομένως σε έναν εγκαταλελειμμένο παραδοσιακό οικι-
σμό) όπου θα ξαναζωντανεύει η παλιά ζωή των Κυθήρων κυρίως μέσα από τις παραδοσιακές 
ασχολίες των κατοίκων (σιδηρουργείο, τσαγκάρικο, τοπικές ποικιλίες, κτλ.). 
 

 Συναισθήματα. 
Δεκαέξι πληροφοριοδότες επέλεξαν να αναφερθούν στα συναισθήματα που τους δημιουργεί 
το νησί. Έτσι, καταγράφτηκαν λέξεις όπως θετική ενέργεια, ελευθερία, ηρεμία, ησυχία, ευδαι-
μονία, φαντασία, ρομαντισμός, ουτοπία, υποσυνείδητο, και ένα ιδιαίτερο, διάφανο φως. 
 

 Τρόπος ζωής. 
Οκτώ πληροφοριοδότες αναφέρθηκαν στον απλό, αυθεντικό και παραδοσιακό τρόπο ζωής στα 
Κύθηρα. Αυτή η ποιότητα ζωής είναι που τους κάνει να μη θέλουν να φύγουν ή να θέλουν να 
επιστρέψουν μόνιμα στο νησί τους.  
 

 
Διάγραμμα 1: Πως θα περιγράφατε το νησί σε τρεις λέξεις; 

 
Στη δεύτερη ερώτηση (Διάγραμμα 2), σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (31,25%) απά-
ντησε πως είναι υπερήφανο για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των Κυθήρων. Τα τοπί-
α, οι παραδόσεις, η άγρια φύση, οι μυρωδιές, η ενέργεια που εκπέμπει το νησί δεν έχουν αλ-
λοιωθεί δραματικά στο πέρασμα του χρόνου και σε αυτό συνέβαλε το ήπιο ανθρώπινο αποτύ-
πωμα πάνω στη φύση. Ασφαλώς, η διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
Κυθήρων δεν ήταν πάντα αυτοσκοπός. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσαν πολλοί «αυτό ήταν 
κάτι που έτυχε στο παρελθόν» αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται συνειδητά, επιβεβαιώνοντας 
έτσι ένα μέρος των απαντήσεων τους στην πρώτη ερώτηση. Ο ίδιος αριθμός πληροφοριοδο-
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τών (12,50%) σημείωσε πως είναι υπερήφανος είτε για την ήπια και ποιοτική τουριστική ανά-
πτυξη των Κυθήρων («κάτι που δεν το συναντάς πλέον σε πολλές περιοχές της υπόλοιπης 
χώρας»), για την πλούσια ιστορία, τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία και τον πολιτισμό του νη-
σιού, ή μόνο για το φυσικό περιβάλλον του τόπου. Επιπλέον, το 21,85% των απαντήσεων 
σχετίζεται με το ανθρώπινο στοιχείο του νησιού. Οι ερωτώμενοι είναι περήφανοι για τους 
ντόπιους κατοίκους του νησιού «με τα καλά και τα κακά τους», τη θέληση τους να παλεύουν 
με τις αντιξοότητες από το παρελθόν (καλλιέργειες, βαρβαρικές επιδρομές, κ.ά.) μέχρι σήμερα 
(συγκοινωνίες, ιατρική περίθαλψη, κτλ.), τη φιλοξενία τους, καθώς και το γεγονός πως τα 
τελευταία χρόνια τα Κύθηρα προσελκύουν όλο και περισσότερους ανθρώπους για μόνιμη ε-
γκατάσταση (νέους αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες, Τσιριγώτες, άλλους Έλληνες αλλά και αλλο-
δαπούς). Τέλος, ορισμένοι (9,40%) σημείωσαν την ποιότητα ζωής (ερωτισμός, απουσία μεγά-
λων προβλημάτων όπως σκουπίδια, φυτοφάρμακα, κτλ.) που μπορούν να προσφέρουν τα 
Κύθηρα. 
 
«Τι θα αλλάζατε στο νησί;» ήταν η τρίτη κατά σειρά ερώτηση (Διάγραμμα 3) στην οποία κλή-
θηκαν να απαντήσουν οι τριάντα πληροφοριοδότες. Η συντριπτική πλειοψηφία (56,75%) α-
ναφέρθηκε στη νοοτροπία των ντόπιων κατοίκων. Η αντιπαλότητα, οι αλληλοκατηγορίες, τα 
μονοπώλια, η απουσία κουλτούρας συνεργασιών, η αδυναμία ανάδειξης και αξιοποίησης της 
ταυτότητας του νησιού, η έλλειψη δεκτικότητας σε νέους ανθρώπους και ιδέες, η αδιαφορία, 
το κουτσομπολιό, η καχυποψία, η φυγοπονία, η εσωστρέφεια και ο συντηρητισμός είναι όλα 
κομμάτια του ίδιου πάζλ που συνθέτουν την εικόνα της νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας, 
σύμφωνα πάντα με τους ερωτώμενους. Βασικό συστατικό αυτής της νοοτροπίας είναι «η 
προσκόλληση σε θέματα που γνωρίζουν και αδυνατούν να δουν τα πράγματα με ανοιχτό μυα-
λό», τη στιγμή που ίσως το νησί «χρειάζεται επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς του (re-
branding)». Επίσης, για ορισμένους «ο διαχωρισμός βορρά-νότου καλά κρατεί» ενώ η οικογε-
νειοκρατία «περιθωριοποιεί τους νέους μόνιμους κατοίκους». Οι συγκοινωνίες –η βελτίωση 
τόσο της εσωτερικής συγκοινωνίας όσο και της εξωτερικής σύνδεσης του νησιού με την ενδο-
χώρα– έρχονται δεύτερες στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων (13.50%). Ο ίδιος αριθμός απα-
ντήσεων (10,80%) συγκεντρώθηκε για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον (ανάγκη 
καλύτερου συστήματος ανακύκλωσης, χωματερές, πιο αυστηροί κανόνες δόμησης, αυθαίρετα, 
μαζικός τουρισμός, κτλ.) και τις παραδοσιακές πρακτικές. Σε ότι αφορά στη δεύτερη περίπτω-
ση, σημειώθηκε η ανάγκη επιστροφής –κυρίως των νέων– στις παραδοσιακές δραστηριότητες 
(γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, κτλ.) καθώς η παραδοσιακή γνώση (π.χ. διαχείριση 
φυσικών πόρων, τοπικές ποικιλίες, κ.ά.) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την μελλοντική 
ανάπτυξη του τόπου. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό ερωτηθέντων (8.15%) θα άλλαζε τα πληθυ-
σμιακά χαρακτηριστικά του νησιού καθώς θα ήθελαν περισσότερους μόνιμους κατοίκους στα 
Κύθηρα.   
 

 
Διάγραμμα 2: Για τι πράγμα είσαστε περήφανός για το νησί σας; 
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Διάγραμμα 3: Τι θα αλλάζατε στο νησί; 

 
Κατόπιν, οι πληροφοριοδότες κλήθηκαν να αξιολογήσουν (στο βαθμό που γνώριζαν και σύμ-
φωνα με τα βιώματα τους) την παλιά με τη σύγχρονη εποχή. Σε γενικές γραμμές, η πρώτη 
τους αντίδραση ήταν συγκρατημένη σημειώνοντας τα θετικά και τα αρνητικά των δύο περιό-
δων, και υπογραμμίζοντας το υποκειμενικό στοιχείο που είναι έντονο σε αυτή την ερώτηση. 
Στην εξέλιξη της συζήτηση όμως, τοποθετήθηκαν πιο ξεκάθαρα σχετικά με το αν η ζωή στα 
Κύθηρα ήταν καλύτερη στο παρελθόν ή είναι καλύτερη τώρα (Διάγραμμα 4). Χωρίς να α-
γνοούν τις ευκολίες που υπάρχουν στη σύγχρονη εποχή, επτά πληροφοριοδότες (23,30%) 
είχαν θετική γνώμη για το παρελθόν κυρίως λόγω της καλύτερης ποιότητας των ανθρώπι-
νων/κοινωνικών σχέσεων. Όπως είπαν χαρακτηριστικά «παρ’ όλες τις ελλείψεις και τις δυσκο-
λίες» (τεχνολογία, συγκοινωνίες, επικοινωνία, κτλ.) στο παρελθόν «οι κοινωνικοί δεσμοί ήταν 
ισχυρότεροι», υπήρχε περισσότερος «αυθορμητισμός, ανεμελιά και κυριαρχούσε η οικιακή 
οικονομία, η παραδοσιακή γνώση που μεταβιβάζονταν από γενιά σε γενιά». Σήμερα είναι έ-
ντονη «η έλλειψη σωστής παιδείας» ενώ η κρίση της εποχής «δεν είναι μόνο οικονομική αλλά, 
κατά κύριο λόγο, κοινωνική». Αρνητική γνώμη για το παρελθόν είχαν δύο πληροφοριοδότες 
(6,70%) καθώς η καθημερινότητα τότε είχε πολλές πρακτικές δυσκολίες (ύδρευση, ηλεκτρικό 
ρεύμα, συγκοινωνίες, κ.ά.), η κοινωνία ήταν αρκετά συντηρητική ενώ το νησί όντας φτωχό 
ώθησε πολλούς στην αναζήτηση καλύτερης τύχης στο εξωτερικό. Ωστόσο, τα τελευταία χρό-
νια σύμφωνα με την άποψη ορισμένων ερωτηθέντων πολλοί νέοι μόνιμοι κάτοικοι (κυρίως 
Ευρωπαίοι) μπόλιασαν με τις ιδέες τους και το σεβασμό τους για τον πολιτισμό την τοπική 
κοινωνία και η νοοτροπία έχει αρχίζει να αλλάζει προς αυτήν την κατεύθυνση.  
 
Θετική γνώμη για τη σημερινή εποχή εξέφρασαν δέκα ερωτηθέντες (33,30%). Αν και η οικο-
νομική κρίση «έχει επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων, εντούτοις σε ορισμένα θέματα 
τους έφερε πιο κοντά (συνεργασία) από ότι στα χρόνια της ευημερίας». Επίσης, «η νοοτροπία 
των κατοίκων –αν και παραμένει εσωστρεφής και συντηρητική– έχει αλλάξει λίγο προς το κα-
λύτερο, η ποιότητα ζωής στο νησί έχει βελτιωθεί (σχολεία, νοσοκομείο, κτλ.)». Οι πληροφο-
ριοδότες αναφέρθηκαν στη νοσταλγία του παρελθόντος που έχει τη γοητεία της αλλά θεω-
ρούν πως «αν η σοφία του παρελθόντος χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη γνώση του παρό-
ντος», η ζωή στο νησί θα γίνει καλύτερη. Πέντε πληροφοριοδότες είχαν αντίθετη άποψη 
(16,70%). Τα τελευταία χρόνια στα Κύθηρα «έχουν γίνει ελάχιστες αλλαγές, και αυτές οφεί-
λονται κυρίως σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες και όχι σε αποφάσεις συλλογικοτήτων». Οι συγκε-
κριμένοι πληροφοριοδότες θα ήθελαν να δουν μια «πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων 
πόρων, των απορριμμάτων, του τοπίου, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, και του τουριστι-
κού κλάδου (ήπιος τουρισμός)». Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν «υπήρχε περισσότερο 
χρήμα, διάθεση και μια γενικότερη ευφορία και ελπίδα για το μέλλον». Στη σημερινή εποχή, οι 
Κυθήριοι «διαρκώς παραπονιούνται για θέματα που φαίνεται πως τους απασχολούν όπως η 
μικρή τουριστική περίοδος, οι συγκοινωνίες, η προώθηση των τοπικών προϊόντων, κ.ά. αλλά 
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από την άλλη μεριά δεν κάνουν σοβαρές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προ-
βλημάτων». 
 

 
Διάγραμμα 4: Από όσο έχετε ζήσει τη ζωή στο νησί, ποια είναι η γνώμη σας, ήταν καλύτερα 

τώρα ή πιο παλιά; 
 
Επίσης, έξι πληροφοριοδότες (20,00%) εξέφρασαν ουδέτερη άποψη και για τις δύο περιό-
δους. Ιδανικό για αυτούς θα ήταν να υπάρξει ένας συνδυασμός της ποιότητας των κοινωνικών 
σχέσεων του παρελθόντας με τις αναπτυξιακές πρακτικές του παρόντος. Στα θετικά της σημε-
ρινής εποχής σημείωσαν την μεγαλύτερη οικονομική άνεση, την ευκολία στις μετακινήσεις και 
τη δημόσια διοίκηση ενώ στο παρελθόν υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερος πλη-
θυσμός ενώ ο πρωτογενής τομέας γνώριζε άνθηση. Στα αρνητικά της σημερινής εποχής ανα-
φέρθηκαν, μεταξύ άλλων, στη στροφή προς τον μαζικό τουρισμό και το εύκολο/εφήμερο οι-
κονομικό όφελος, και στην οικογενειοκρατία που χαρακτήριζε την κοινωνία στο παρελθόν και 
εξακολουθεί να την χαρακτηρίζει και σήμερα. Στο παρελθόν, «το νησί αν και απομονωμένο 
θεωρούταν ένας ακριβός προορισμός για τους επισκέπτες, υπήρχαν μονοπώλια στην αγορά 
ενώ οι αφίξεις και η ποιότητα των επισκεπτών ήταν (και παραμένει) μέτρια».    
 
Στην επόμενη ερώτηση οι πληροφοριοδότες κλήθηκαν να δώσουν ορισμένες λεπτομέρειες 
σχετικά με τις επαγγελματικές τους ασχολίες, και πως αυτές σχετίζονται (αν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο) με τη φύση και τον πολιτισμό των Κυθήρων (Διάγραμμα 5). Εννέα άτομα δήλωσαν 
πως η επαγγελματική τους ενασχόληση έχει –άμεση ή έμμεση– σχέση με τον φυσικό και πολι-
τιστικό πλούτο του νησιού. Οι συγκεκριμένοι πληροφοριοδότες ασχολούνται με τον περιπατη-
τικό τουρισμό (μονοπάτια), τις δραστηριότητες τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, τη φωτο-
γραφία και την –έντυπη και ηλεκτρονική– συγγραφή και αρθρογραφία. Ασφαλώς, ορισμένες 
από τις ασχολίες αυτές τους δίνουν την δυνατότητα –αν και «δεν έχουν πάντα την ανάλογη 
χρηματική ανταπόδοση»– να βρίσκονται μέσα στη φύση του νησιού, να προωθούν τη φυσική 
και πολιτιστική κληρονομιά του, να επισκέπτονται και να εξερευνούν τις ίδιες ή και νέες τοπο-
θεσίες του νησιού. Από την άλλη μεριά, τα ιστορικού, κοινωνικού, θρησκευτικού, κ.ά. περιε-
χομένου βιβλία, τα άρθρα, οι συνεντεύξεις, οι φωτογραφίες αποτελούν μια σπουδαία παρακα-
ταθήκη για τις επόμενες γενιές Τσιριγωτών («και όχι μόνο»). Επίσης, οι πληροφοριοδότες υ-
πογράμμισαν το όραμά τους για ένα πράσινο νησί όπου θα κυριαρχεί η βιολογική γεωργία και 
κτηνοτροφία («εύρεση και υλοποίηση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων»), τα ποιοτικά 
τοπικά προϊόντα, και ο ήπιος τουρισμός που θα συνδέεται με τον κοινωνικό ιστό (π.χ. δημι-
ουργία ανοικτών αρχαιολογικών πάρκων, περαιτέρω αξιοποίηση και προώθηση του πολιτιστι-
κού κεφαλαίου των Κυθήρων, κτλ.). 
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Διάγραμμα 5: Μιλήστε μας για τη δουλειά σας (σε σχέση με θέματα φύσης-πολιτισμού) 

 
Στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση (γεωργία, μελισσοκομία, κτηνοτροφία, γαστρονο-
μία, τοπικά προϊόντα όπως λάδι, γλυκά, κρασί, παξιμάδια, κ.ά.), απασχολούνται οκτώ πληρο-
φοριοδότες. Για όσους είναι ενεργοί στον πρωτογενή τομέα, οι βασικές δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν είναι η έλλειψη νερού, η εγκατάλειψη της γης («το όργωμα που γίνονταν στις ανα-
βαθμίδες, κρατούσε το νερό, βοηθούσε και τον υδροφόρο ορίζοντα»), η ελλιπής οργάνωση 
και προώθηση της οργανικής γεωργίας στο νησί, καθώς και η ελλιπής συνεργασία και ενημέ-
ρωση. Σε άλλους χώρους απασχολούνται οι υπόλοιποι επτά πληροφοριοδότες (συνταξιούχοι, 
καλλιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες, κ.ά.). Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οι περισσότεροι 
ασχολούνται με τα κοινά του νησιού είτε μέσω της δημόσιας διοίκησης, την οργάνωση καλλι-
τεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα. Ορισμένοι από τους συγκεκρι-
μένους πληροφοριοδότες αναφέρθηκαν στην εσωστρέφεια της τοπικής κοινωνίας.  
 
Στον τομέα του τουρισμού απασχολούνται πέντε από τους πληροφοριοδότες, οι οποίοι έχουν 
την ευκαιρία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να γνωρίσουν κόσμο και να τους δείξουν 
το πραγματικό –και εν πολλοίς «κρυφό»– πρόσωπο των Κυθήρων. Η άποψη που κυριαρχεί 
στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι τα Κύθηρα προσφέρονται για ποιοτικές και υψηλού κόστους 
διακοπές.Σύμφωνα με ορισμένους πληροφοριοδότες αν και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
στο ξεκίνημά τους ήταν πολλές, η ανταπόκριση της αγοράς έως τώρα είναι ενθαρρυντική κυ-
ρίως γιατί οι προσπάθειές τους είναι δομημένες με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον του νησιού. Ορισμένοι αναφέρονται στη δυνατότητα «θεματικών διακοπών» (π.χ. 
μπαμπακίες, μόνιμο ετήσιο φεστιβάλ μουσικής, θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια γαστρο-
νομίας, κ.ά.), κάποιοι συνεργάζονται με ντόπιους που διοργανώνουν μικρά εργαστήρια παρα-
δοσιακής μαγειρικής, συλλογής μελιού, ελιών, κλπ. ενώ όλοι υπογραμμίζουν τη σημασία τα 
Κύθηρα να κρατηθούν μακριά από τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού (π.χ. «αυ-
τοί που ψάχνουν για κάτι κοινό –όπως σε άλλα νησιά του Αιγαίου– μπορούνε να πάνε στην 
Αγ. Πελαγία, αλλά μόνο εκεί», «η διαδρομή προς τα απολιθώματα πρέπει να προστατευτούν 
γιατί κάποιοι ονειρεύονται να στρώσουν τους δρόμους με μπετόν για να περνάνε τα λεωφο-
ρεία με τους τουρίστες»). Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα του χώρου «είναι η μικρή τουριστική 
περίοδος και οι –κακής ποιότητας– συγκοινωνίες (εντός και εκτός του νησιού)».  
 
Τέλος, δεκατρείς ερωτηθέντες δήλωσαν πως θα πρότειναν σε κάποιους νέους να έρθουν για 
μόνιμη εγκατάσταση στα Κύθηρα –καθώς υπάρχουν τομείς (π.χ. συνεργεία καθαρισμού, θερ-
μοκήπια, κ.ά.) που δεν έχουν καλυφθεί ακόμη ικανοποιητικά στην αγορά εργασίας– αρκεί να 
έχουν ένα εφαρμόσιμο οικονομικό πλάνο και να είναι έτοιμοι στην αρχή να παλέψουν με τις 
αγκυλώσεις τις τοπικής κοινωνίας. Περίπου οι μισοί (7) από τους ερωτηθέντες είπαν πως δεν 
θα πρότειναν σε κάποιους τη μόνιμη εγκατάσταση στα Κύθηρα διότι ούτε ο τουρισμός, ούτε ο 
πρωτογενής τομέας μπορούν να συντηρήσουν σήμερα μια οικογένεια και θα χρειαστεί κάποι-
ου είδους συμπληρωματικό εισόδημα. Οι υπόλοιποι δέκα πληροφοριοδότες απάντησαν πως 
δεν ξέρουν αν θα πρότειναν σε κάποιους να εγκατασταθούν μόνιμα στα Κύθηρα. 
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Χάρτης 12: «Αγαπημένες» περιοχές των Κυθήρων. 
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Χάρτης 13: «Προβληματικές» περιοχές των Κυθήρων. 
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Στη συνέχεια, οι πληροφοριοδότες –με τη βοήθεια ενός χάρτη των Κυθήρων– κλήθηκαν να 
επιλέξουν τρεις «αγαπημένες» και τρεις «προβληματικές» περιοχές του νησιού (Χάρτης 5, 
Χάρτης 6 και Πίνακας 14). Έτσι, συγκεντρώθηκαν τριάντα χάρτες με ενενήντα απαντήσεις για 
κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Σε ότι αφορά τα αγαπημένα σημεία του νησιού (Διά-
γραμμα 6.1) αναφέρθηκαν 32 περιοχές. Ο Μυλοπόταμος συγκέντρωσε τις περισσότερες απα-
ντήσεις (14/90 ή 15,60%), κυρίως λόγω της ευδιάκριτης σχέσης φύσης-ανθρώπου (φαράγγι, 
νερόμυλοι, κτλ.). Οι περιοχές των Μυρτιδίων (τοπίο και θρησκευτικό ενδιαφέρον) και της Χώ-
ρας (τοπίο και ιστορία) ήρθαν δεύτερες στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων (7/90 ή 7,80% η 
κάθε μία) ενώ ακολουθούν ο Καραβάς και η Παλαιοχώρα λόγω του φυσικού περιβάλλοντος, 
της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και της ιστορίας τους (6/90 ή 6,70% η κάθε μία). Από 4/90 
αναφορές (4,40%) συγκέντρωσαν ο Αβλέμονας, ο Άγιος Νικόλαος, τα Μητάτα, η Παλαιόπολη 
και το βορειοδυτικό τμήμα των Κυθήρων (Όχελλες, Ορθόλιθος, κ.ά.) ενώ από μία λιγότερη 
έλαβαν ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό και το Γερακάρι (3/90 ή 3,30%). Το Καψάλι, ο Ποταμός, 
οι Σπηλίες και η Φυρή Άμμος επιλέχθηκαν από δύο φορές (2/90 ή 2,30%) ενώ οι πληροφορι-
οδότες αναφέρθηκαν από μία φορά σε δεκαέξι περιοχές (μεταξύ των οποίων οι Αλεξανδράδες, 
τα Βιαράδικα, το Καλάμι, η Φελωτή, ο Χαλκός, κ.ά.), οι οποίες συγκεντρωτικά έλαβαν 17,6% 
(1/90 ή 1,10% η κάθε μία).   

 
Πίνακας 11: «Αγαπημένες» και «προβληματικές» περιοχές των Κυθήρων 

Πληροφοριοδότης Αγαπημένες περιοχές Προβληματικές περιοχές 
01 Άγ. Νικόλαος Μυλοπόταμος Χώρα Αγία Πελαγία Αβλέμονας Διακόφτι
02 Μυλοπόταμος Καλάμι Αβλέμονας Αγία Πελαγία Καψάλι Χώρα
03 Μυλοπόταμος Παλαιόχωρα Χώρα Λιβάδι Αγία Πελαγία Καψάλι
04 Μυλοπόταμος Παλαιόχωρα Χώρα Αγία Πελαγία Ποταμός Λιβάδι
05 Παλαιόχωρα Χώρα Σπηλίες Μυλοπόταμος Αγία Πελαγία Ποταμός
06 Μυλοπόταμος Παλαιόχωρα Χώρα Αγία Πελαγία Διακόφτι Καψάλι
07 Παλαιόχωρα Μυλοπόταμος Μυρτίδια Δυτικές παραλίες Χώρα Καραβάς
08 Μυρτίδια Σπηλίες Φυρή Άμμος Διακόφτι Αγία Πελαγία Καψάλι
09 Μυρτίδια Παλαιόκαστρο Παλαιόπολη Μυλοπόταμος Αρωνιάδικα Χώρα
10 Άγ. Νικόλαος Ακρ. Τράχηλας Παλαιόχωρα Μυλοπόταμος  Διακόφτι Παλαιόκαστρο
11 Μυλοπόταμος Αγία Πελαγία Χώρα Αγία Πελαγία Διακόφτι Παλαιόχωρα
12 Άγ. Νικόλαος Καραβάς Λίμνη Αγία Πελαγία Λιβάδι Μυλοπόταμος
13 Δάσος Γερακαρίου Μυλοπόταμος Μητάτα Αγία Πελαγία Διακόφτι Μυλοπόταμος
14 Άγ. Γεώργιος Βουνό Δάσος Γερακαρίου Καραβάς Αγία Πελαγία Λιβάδι Ποταμός
15 Άγ. Νικόλαος Καραβάς Αρωνιάδικα Διακόφτι Καραβάς Ποταμός
16 Καψάλι Μυλοπόταμος Μυρτίδια Αβλέμονας Κάλαμος Χώρα
17 Παλαιόπολη Αλεξανδράδες Καψάλι Λιβάδι Ποταμός Μυλοπόταμος
18 Άγ. Γεώργιος Βουνό Μυλοπόταμος Καραβάς Αγία Πελαγία Διακόφτι Λιβάδι
19 Μητάτα Περλεγκιάνικα Όχελλες Αβλέμονας Αγία Πελαγία Διακόφτι
20 Δάσος Γερακαρίου Όχελλες Σταβλί Μυλοπόταμος Αγία Πελαγία Χώρα
21 Καραβάς Αβλέμονας Ποταμός Καψάλι Χώρα Λιβάδι
22 Μυλοπόταμος Μυρτίδια Ποταμός Διακόφτι Αγία Πελαγία Αβλέμονας
23 Μυρτίδια Λιβάδι Αγία Μόνη Αρωνιάδικα Καραβάς Μυλοπόταμος
24 Κοντολιάνικα Χαλκός Χώρα Αγία Πελαγία Καψάλι Διακόφτι
25 Λιμνιώνας Μυλοπόταμος Παλαιόπολη Αγία Πελαγία Καψάλι Μητάτα
26 Βιαράδικα Μυλοπόταμος Μητάτα Αγία Πελαγία Κάλαμος Λιβάδι
27 Καραβάς Μητάτα Παλαιόπολη Αγία Πελαγία Διακόφτι Ποταμός
28 Άγ. Γεώργιος Βουνό Δυτικές παραλίες Φελωτή Αγία Πελαγία Καψάλι Λιβάδι
29 Διακόφτι Μυλοπόταμος Αβλέμονας Πλατειά Άμμος Αγία Πελαγία Καψάλι
30 Αβλέμονας Μυρτίδια Φυρή Άμμος Μυλοπόταμος Αγία Πελαγία Μυρτίδια

 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αιτιολογήσεις των πληροφοριοδοτών (Διάγραμμα 6.2). Οι 
περισσότεροι (32,50%) επέλεξαν τις αγαπημένες τους περιοχές [Άγιος Νικόλαος-Φάρος Μου-
δαρίου, ευρύτερη περιοχή Γερακαρίου, βορειοδυτικό τμήμα Κυθήρων (Όχελλες, Ορθόλιθος, 
Σταβλί, κ.ά.), Ακρωτήριο Τράχηλας, Διακόφτι, Καλάμι, Καψάλι, Λίμνη, Λαγκάδα, Λιμνιώνας, 
Σπηλίες, Φελωτή, Φυρή Άμμος και Χαλκός] με βάση το φυσικό περιβάλλον (τοπία, παραλίες, 
δάσος, κτλ.). Ένας στους τέσσερις (25,00%) δήλωσε πως ο πολιτισμός ήταν το βασικό κριτή-
ριο της επιλογής του. Έτσι, το Μητάτα, τα Βιαράδικα και τα Αρωνιάδικα επιλέχτηκαν για την 
παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική. Η Χώρα, η περιοχή της Κολοκυθιάς στην Αγία Πελαγία, η 
Παλαιόχωρα και ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό αναφέρθηκαν κυρίως λόγω του αρχαιολογικού 
και ιστορικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.  
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Διάγραμμα 6.1: Μπορείτε να επιλέξετε τρεις αγαπημένες περιοχές στο χάρτη;  

 
 

 
Διάγραμμα 6.2: Μπορείτε να επιλέξετε τρεις αγαπημένες περιοχές στο χάρτη και να δικαιο-

λογήσετε τις επιλογές σας;  
 
Επίσης, η Αγία Μόνη, η περιοχή των Μυρτιδίων (μοναστήρι Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου Κρασά) και το Παλαιόκαστρο (Ιερό θεάς Αφροδίτης και ναός Αγίου Κοσμά) 
ήταν ανάμεσα στις επιλογές των πληροφοριοδοτών λόγω του θρησκευτικού/πνευματικού εν-
διαφέροντός τους. Πολλές από τις παραπάνω περιοχές (Άγιος Γεώργιος στο Βουνό, Καραβάς, 
Μυλοπόταμος, Μυρτίδια, Παλαιόπολη, Παλαιόχωρα και Χώρα) ήταν ανάμεσα στις επιλογές 
εκείνων των πληροφοριοδοτών που βασικό κριτήριο στις αποφάσεις τους ήταν ο συνδυασμός 
φύσης-πολιτισμού (20,00%). Επίσης, το 17,50% των ερωτηθέντων επέλεξε περιοχές όπως ο 
Αβλέμονας, ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό, ο Άγιος Νικόλαος (Φάρος Μουδαρίου), οι Αλεξαν-
δράδες, οι Σπηλίες και οι δυτικές παραλίες των Κυθήρων, κυρίως λόγω της ηρεμίας, της απο-
μόνωσης και της ενέργειας που εκπέμπουν. Τέλος, ο Μυλοπόταμος και ο Ποταμός ήταν ανά-
μεσα στις επιλογές των πληροφοριοδοτών (5,00%) εξαιτίας των αναπτυξιακών (αναξιοποίη-
των) δυνατοτήτων που παρουσιάζουν. 
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Σύμφωνα με τους πληροφοριοδότες, οι περιοχές των Κυθήρων που αντιμετωπίζουν διάφορα 
προβλήματα ή δεν έχουν αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε τις δυνατότητες τους είναι εννέα (Διά-
γραμμα 6.3). Συντριπτικά πρώτη στις επιλογές των ερωτηθέντων έρχεται η Αγία Πελαγία 
(22/90 ή 24,50%). Πρόκειται για την περιοχή όπου άνοιξε ο κτηματομεσιτικός χώρος και άρ-
χισαν να βγαίνουν στην αγορά οικόπεδα που σε άλλες περιοχές δεν διατίθεντο. Έτσι, οι πλη-
ροφοριοδότες θεωρούν πως η Αγία Πελαγία δεν ταιριάζει στο χρώμα και τη φιλοσοφία του 
νησιού, «μοιάζει με λεηλατημένο χώρο εξαιτίας της στροφής προς το μαζικό τουρισμό» και ως 
εκ τούτου είναι μια περιοχή χωρίς ταυτότητα, «άρα χωρίς μέλλον». Λίγο πολύ για τους ίδιους 
λόγους (οικιστικές πιέσεις, αλλοίωση τοπικής αρχιτεκτονικής και φυσικού τοπίου εξαιτίας της 
κατασκευής και λειτουργίας του εμπορικού λιμανιού των Κυθήρων) το Διακόφτι έρχεται δεύ-
τερο στις προτιμήσεις των πληροφοριοδοτών (12/90 ή 13,30%).  
 
 

 
Διάγραμμα 6.3: Μπορείτε να επιλέξετε τρεις προβληματικές περιοχές στο χάρτη; 

 
Το Καψάλι, το Λιβάδι και ο Μυλοπόταμος συγκέντρωσαν από 9/90 αναφορές (10,00%), οι 
δύο πρώτες περιοχές λόγω της άναρχης ανάπτυξης, της εμπορευματοποίησης, της κίνησης και 
της φασαρίας ενώ ο Μυλοπόταμος εξαιτίας του συνδυασμού φύσης και πολιτισμού που δεν 
προστατεύεται και δεν αξιοποιείται όπως θα έπρεπε. Ειδικά για τον Μυλοπόταμο, η προηγού-
μενη άποψη δεν έχει ουσιαστικές διαφορές από την άποψη εκείνων που τον είχαν επιλέξει 
στις «αγαπημένες» περιοχές. Από 6/90 αναφορές (ή 6,70%) συγκέντρωσαν ο Ποταμός (δό-
μηση κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, λύματα, κ.ά.) και η Χώρα (άναρχη ανάπτυξη, οπτική 
όχληση-καλώδια, κ.ά.) ενώ ο Αβλέμονας επιλέχθηκε τέσσερις φορές (4/90 ή 4,50%) κυρίως 
γιατί κινδυνεύει να χάσει το γραφικό χαρακτήρα του εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης. Ο 
Καραβάς (3/90 ή 3,30%) θεωρείται από ορισμένους ως μία προβληματική περιοχή γιατί δεν 
έχει αξιοποιήσει τις παραγωγικές του δυνατότητες όπως θα έπρεπε ενώ χρειάζεται μια αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων του. Ακολουθούν (2/90 ή 2,20%) ο Κάλαμος 
λόγω του μαζικού τουρισμού και τα Αρωνιάδικα που μαζί με τα Αλοϊζιάνικα, τις Καλοκαιρινές, 
τα Φριλιγκιάνικα, τα Περλεγκιάνικα και Ντουγκιάνικα χρίζουν προστασίας και ανάδειξης (τοπι-
κή παραδοσιακή αρχιτεκτονική). Τέλος, οι πληροφοριοδότες αναφέρθηκαν από μία φορά σε 
έξι περιοχές (Μητάτα, Μυρτίδια, Παλαιόκαστρο, Παλαιόχωρα, Πλατειά Άμμος και οι δυτικές 
παραλίες του νησιού) οι οποίες συγκεντρωτικά έλαβαν 6,60% (1/90 ή 1,10% η κάθε μία).   
 
Το ίδιο ποσοστό πληροφοριοδοτών (38,10%) δήλωσε πως οι περισσότερες από τις προανα-
φερθείσες περιοχές (Διάγραμμα 6.4) χρίζουν αποτελεσματικότερης προστασίας και ανάδειξης 
(Αρωνιάδικα, Καραβάς, Μητάτα, Μυλοπόταμος, Παλαιόκαστρο, Παλαιόχωρα και Μυρτίδια), ή 
απειλούνται από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη και τον μαζικό τουρισμό (Αβλέμονας, Αγία 
Πελαγία, Διακόφτι, Κάλαμος, Καψάλι, Πλατειά Άμμος, Ποταμός και Χώρα). Επίσης, το 23,80% 
των ερωτηθέντων επέλεξε περιοχές όπως ο Καραβάς, το Λιβάδι, ο Μυλοπόταμος, ο Ποταμός 
και η Χώρα σημειώνοντας την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων-λυμάτων. 
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Διάγραμμα 6.4: Μπορείτε να επιλέξετε τρεις προβληματικές περιοχές στο χάρτη και να δι-

καιολογήσετε τις επιλογές σας;  
 
Οι συζητήσεις με τους τριάντα πληροφοριοδότες τελείωσαν με έναν πανομοιότυπο τρόπο ό-
πως άρχισαν. Ένα σετ δύο θεωρητικά εύκολων ερωτήσεων είχε στόχο από τη μία να ωθήσει 
τους ερωτώμενους να επικεντρωθούν στα βασικότερα χαρακτηριστικά αλλά και προβλήματα 
των Κυθήρων, και από την άλλη να βοηθήσει τους ερευνητές να ελέγξουν με έναν τρόπο την 
εγκυρότητα των απαντήσεων στις προηγούμενες ερωτήσεις. Στην ερώτηση «τι ευχή θα κάνα-
τε για τα Κύθηρα;» (Διάγραμμα 7), το μεγαλύτερο ποσοστό (30,80%) των ερωτηθέντων ευ-
χήθηκε τα Κύθηρα να ακολουθήσουν τον δρόμο της ήπιας ανάπτυξης έτσι ώστε: -  
 

α) να αξιοποιηθεί και να προστατευτεί περαιτέρω το αναλλοίωτο φυσικό τους περιβάλλον 
(σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων, αποτελεσματικότερη διαχείριση απορριμμάτων, προ-
στασία παράκτιων περιοχών, κ.ά.)· 

 

β) να ξεχωρίσουν για την ποιότητα των προϊόντων τους που θα είναι αποτέλεσμα παραδοσια-
κής γνώσης και σύγχρονης τεχνογνωσίας· και  

 

γ) να καθιερωθούν ως πολύ ποιοτικός (αν και ακριβός) τουριστικός προορισμός.  
 

 
Διάγραμμα 7: Τι ευχή θα κάνατε για τα Κύθηρα; 

 
Σύμφωνα με το 20,50% των ερωτηθέντων, για να πραγματοποιηθεί η παραπάνω ευχή θα 
πρέπει η τοπική κοινωνία των Κυθήρων να γίνει πιο ανοικτή σε νέες ιδέες και να υιοθετήσει 
μια κουλτούρα καλύτερης επικοινωνίας και συνεργασίας. Το 17,95% των πληροφοριοδοτών 
σημείωσε την ανάγκη σωστού σχεδιασμού λέγοντας πως η τοπική κοινωνία θα πρέπει: -  
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α) να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση φύσης-πολιτισμού 
 

β) να αποφασίσει τι είδους ανάπτυξη επιθυμεί χωρίς να μπαίνει σε διλήμματα «Μύκονος ή 
Αντικύθηρα» καθώς υπάρχουν και άλλοι δρόμοι και  

 

γ) να συμμετέχει στο σχεδιασμό του κοινού μέλλοντος, κάνοντας κτήμα της τις όποιες απο-
φάσεις.  

 
Επιπλέον, το 12,80% το ερωτηθέντων αναφέρθηκε στην ανάγκη το νησί να αποκτήσει αυ-
τάρκεια δημογραφική και παραγωγική με περισσότερους νέους και δραστήριους μόνιμους κα-
τοίκους, και να μειώσει τις εξαρτήσεις του από τον υπόλοιπο κόσμο. Η επιθυμία ορισμένων να 
παραμείνουν τα Κύθηρα ένα καλά κρυμμένο μυστικό που θα φανερώνεται μόνο σε αυτούς 
που μπορούν να το εκτιμήσουν χωρίς να το αλλάξουν ή να το αλλοιώσουν, δηλαδή η περαι-
τέρω προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού από την άναρχη ανά-
πτυξη, συγκέντρωσε το ίδιο ποσοστό απαντήσεων (12,80%). Δύο πληροφοριοδότες ευχήθη-
καν να βελτιωθούν οι (εσωτερικές και εξωτερικές) συγκοινωνίες (5,15%). 
 

 
Διάγραμμα 8: Αν φεύγατε για πάντα από το νησί, τι θα παίρνατε μαζί σας (υλικό ή άυλο); 

 
Στην τελευταία ερώτηση (Διάγραμμα 8), οι περισσότεροι από τους πληροφοριοδότες 
(35,00%) δήλωσαν πως αν έφευγαν για πάντα από το νησί θα έπαιρναν μαζί τις αναμνήσεις 
από την παιδική τους ηλικία, τον ανόθευτο τρόπο ζωής των Κυθήρων και τη γαλήνη που δη-
μιουργεί το νησί στον κάτοικο και στον επισκέπτη. Σύμφωνα με αυτή την ομάδα των ερωτη-
θέντων, είναι τόσο ισχυρή η αίσθηση του νόστου που δημιουργούν τα Κύθηρα που δεν καλύ-
πτεται με υλικά παρά μόνο –κι αυτό εν μέρει– με άυλα αγαθά. Περίπου τους ίδιους χαρακτη-
ρισμούς έδωσε και το 15,00% των ερωτηθέντων, μόνο που αυτοί σημείωσαν πως θα έπαιρ-
ναν μαζί τις φωτογραφίες με την οικογένεια τους, τη φύση και τους ανθρώπους των Κυθή-
ρων. Η δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία (32,50%) σχετίζεται με κομμάτια (και τοπικά προ-
ϊόντα) της γης των Κυθήρων, π.χ. μια σεμπρεβίβα, ένα απολίθωμα, ένα κοχύλι, ένα ξωκλήσι, 
ένα μοναστήρι (κυρίως της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας), πέτρες από αγαπημένες παραλίες, λίγο 
χώμα, ένα μπαστούνι από κλαδί ελιάς, έναν καλό τουριστικό οδηγό, τις συνταγές της μητέρας, 
μέλι, αλάτι, κ.ά. Τέλος, ορισμένοι δήλωσαν πως δεν θα έφευγαν ποτέ από το νησί (10,00%) ή 
αν έφευγαν δεν θα έπαιρναν τίποτα μαζί τους (7,50%). 
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Εικόνα 39: Το ξωκλήσι του Αγίου Νικολάου και ο Φάρος Μουδαρίου. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 40: Το Κάστρο της Χώρας. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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7. Επίλογος. 
 
Η εφαρμογή των επόμενων βημάτων της πιλοτικής εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγι-
σης INCREAte συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην αναζήτηση και στη μελέτη των επί μέρους 
στοιχείων, που θα επιτρέψει το εντοπισμό καίριων ζητημάτων που αφορούν σε θέματα φύσης 
και πολιτισμού των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.  
 
Για τη διεξαγωγή έγκυρης έρευνας είναι σημαντικό να υπάρχει συνέχεια και αλληλουχία μετα-
ξύ όλων των βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας, έτσι ώστε να υπάρχει συνάφεια μεταξύ 
των αρχικών στόχων και των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων. Με άλλα λό-
για, το επόμενο βήμα οφείλει να αποτελεί λογική συνέπεια του προηγούμενου (Bryne, 2001). 
Ένα πρώτο –επόμενο– βήμα είναι ο εμπλουτισμός συγκεκριμένων τμημάτων αυτής της έκθε-
σης –όπως η δασοκομία, η διαχείριση υδάτων, κ.ά.– σε συνδυασμό με την αποδελτίωση νέας 
(πρόσφατης) βιβλιογραφίας και πρωτογενούς πληροφορίας, καθώς επίσης και σε σχέση με τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση «Καταγραφή και Αξιολόγηση του Φυσικού Περι-
βάλλοντος Κυθήρων και Αντικυθήρων».   
 
Πολλά μεθοδολογικά εργαλεία διακρίνονται σε δύο βασικές ερευνητικές φιλοσοφίες, σε ποσο-
τικές και σε ποιοτικές οι οποίες εμφανίζουν ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά (Bryne, 2001· 
Adler και Adler, 1998). Αυτός ο διαχωρισμός οφείλεται στους επιμέρους στόχους και τις επι-
διώξεις της κάθε έρευνας. Έτσι, παράλληλα με το πρώτο βήμα, η παρουσίαση συγκεκριμένων 
μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή, ολοκλήρωση και συγ-
γραφή της Ταχείας Αξιολόγησης των Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών των Κυθήρων και των 
Αντικυθήρων –και όπως αυτά παρουσιάζονται στις επιμέρους φάσεις του προγράμματος 
INCREAte, μέρος του οποίου αποτελεί και αυτή η έκθεση– είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη.  
 
Κατά κανόνα, η ποιοτική έρευνα είναι πιο πολύπλοκη, πιο απαιτητική, πιο σύνθετη και πιο 
χρονοβόρα από ότι η ποσοτική έρευνα, γιατί δεν υπάρχει ένας απόλυτος και μοναδικός τρόπος 
διεξαγωγής της. Αντίθετα, υπάρχουν πολλαπλοί και συμπληρωματικοί τρόποι διεξαγωγής της 
ποιοτικής έρευνας. Επομένως, ένα τρίτο βήμα είναι ο προσδιορισμός και αξιολόγηση των συν-
δέσεων και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Κυθήρων 
και των Αντικυθήρων.  
 
Είναι σημαντικό να δοθεί αυξημένη βαρύτητα στην ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς στα σχέδια διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με αντίστοιχο ε-
μπλουτισμό των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, τη συνεργασία και συμμετοχή των τοπι-
κών φορέων και άλλων εταίρων. Οι δύο εκθέσεις –Ταχεία Καταγραφή και Αξιολόγηση του 
Φυσικού Περιβάλλοντος των Κυθήρων και των Αντικυθήρων και Ταχεία Καταγραφή και Αξιο-
λόγηση των Πολιτιστικών Χαρακτηριστικών των Κυθήρων και των Αντικυθήρων– θα πρέπει να 
εξεταστούν συνδυαστικά ούτως ώστε να εντοπιστούν κοινές –αλλά και αντικρουόμενες– από-
ψεις και προβλήματα, και να αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων προτά-
σεων και παρεμβάσεων.  
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Εικόνα 41: Αναβαθμίδες, Πλατειά Άμμος. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 42: Η Χώρα Κυθήρων από το Κάστρο. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
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Προσάρτημα Α 
 
1. Στα Κύθηρα η παραδοσιακή γεωργία ασκείται με σεβασμό στο περιβάλλον και συμβάλλει στην προ-

στασία του. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
0 9 (82%) 0 2 (18%) 0 

 
 
2. Στα Κύθηρα η παραδοσιακή αλιεία ασκείται με σεβασμό στο περιβάλλον και συμβάλλει στην προ-

στασία του. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
1 (9%) 5 (45%) 3 (27%) 2 (18%) 0 

 
 
3. Η παραδοσιακή ιατρική, στο νησί, βασίζεται στη φύση και στην γνώση των ιαματικών ιδιοτήτων 

βοτάνων και φυτών. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
1 (9%) 5 (45%) 1 (9%) 4 (36%) 0 

 
 
4. Οι παλιοί διαχειρίζονταν το νερό σοφά. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
4 (36%) 5 (45%) 0 2 (18%) 0 

 
 
5. Η παραδοσιακή καλλιέργεια στο νησί συμβάλλει στην προστασία του εδάφους και του νερού. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
3 (27%) 6 (55%) 0 2 (18%) 0 

 
 
6. Το κυνήγι είναι μια αξία. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
0 5 (45%) 5 (45%) 0 1 (9%) 

 
 
7. Η άγρια ζωή στα Κύθηρα είναι πλούσια. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
2 (18%) 9 (82%) 5 (45%) 0 1 (9%) 

 
 
8. Στα Κύθηρα υπάρχουν είδη ζώων που αξίζουν να προστατευτούν. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
4 (36%) 6 (55%) 0 1 (9%) 0 

 
 
9. Το νησί έχει τοπία ιδιαίτερης αξίας που αξίζει να προστατευτούν. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
9 (82%) 2 (18%) 0 0 0 

 
 
10. Υπάρχει μια πλούσια προφορική παράδοση στο νησί (παραμύθια, παροιμίες, τραγούδια, κλπ) που 

αποδίδουν τη σχέση φύσης και ανθρώπου. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
3 (27%) 6 (55%) 1 (9%) 1 (9%) 0 
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11. Η φύση εκδικείται. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
7 (64%) 2 (18%) 1 (9%) 1 (9%) 0 

 
 
12. Το μέλλον του νησιού εξαρτάται από την προστασία της φύσης. 
 

Συμφωνώ απόλυτα Συμφωνώ Δεν έχω γνώμη Διαφωνώ Διαφωνώ απόλυτα
9 (82%) 2 (18%) 0 0 0 

 
 
Κύρια σημεία: - 
 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η παραδοσιακή γεωργία ασκείται με σεβα-
σμό στο περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του. 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η παραδοσιακή αλιεία ασκείται με σεβασμό 
προς το φυσικό περιβάλλον. 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η βάση της παραδοσιακής ιατρικής αποτε-
λεί η φύση και τα βότανα και τα φυτά, αλλά ένα σεβαστό ποσοστό είτε δεν έχουν γνώμη 
(9%)είτε διαφωνούν (36%). 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι κατά το παρελθόν η διαχείριση του νερού 
ήταν σοφότερη. 

 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η παραδοσιακή καλλιέργεια συμβάλλει 
στην προστασία και του εδάφους και του νερού. 

 

 Οι μισοί περίπου συμφωνούν ότι το κυνήγι  αποτελεί αξία, οι άλλοι μισοί δεν έχουν γνώμη 
και ένα μικρό ποσοστό διαφωνεί. 

 

 Όλοι οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η άγρια ζωή των Κυθήρων είναι πλούσια. 
 

 Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι στα Κύθηρα υπάρχουν είδη ζώων 
που χρήζουν προστασίας. 

 

 Υπάρχει σχεδόν απόλυτη συμφωνία ότι τα Κύθηρα διαθέτουν τοπία ιδιαίτερης αξίας που 
πρέπει να προστατευθούν. 

 

 Ένα ποσοστό 80% περίπου θεωρεί ότι η πλούσια προφορική παράδοση του νησιού περι-
γράφει τη στενή σχέση φύσης-ανθρώπων, με ένα 20% να μην έχει γνώμη ή να διαφωνεί. 

 

 Η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί ότι η φύση εκδικείται όταν καταστρέφεται από τους αν-
θρώπους. 

 

 Η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί ότι το μέλλον του νησιού εξαρτάται από την προστασία 
της φύσης. 

 
 
  



137 
 

 

 
Εικόνα 43: Αγία Πελαγία, Κύθηρα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
 
 
 
 

 
Εικόνα 44: Παλιό αλώνι στα Αλοϊζιάνικα, Κύθηρα. 

Πηγή: Στ. Δόδουρας / MedINA, 2016 
  



138 
 

Βιβλιογραφικές πηγές 
 
Adler, A. και Adler, P., (1998), “Observational techniques”. Στο: K., Denzin και Lincoln, S., 

(eds), Collecting and interpreting qualitative materials, Sage, Thousand Oaks, USA, σελ. 79-
109. 

B2Green, (2015), Εκτεταμένη θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοκηλίδα στα Κύθηρα, [online]. 
Διαθέσιμο στο URL: http://www.b2green.gr/el/post/29263/. Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου 2016.  

Bartsiokas, A., (2003), “Venus: Mythology and geological reality”, Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθη-
ραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 235-239.  

Broodbank, C., (2013), The making of the Middle Sea: A history of the Mediterranean from 
the beginning to the emergence of the Classical World, Thames and Hudson, London, UK. 

Bryne, M., (2001), “Linking philosophy, methodology and methods in qualitative research”, 
AORN 2001 (73), σελ. 207-210. 

Coldstream, J. και Huxley, G., (1972), Kythera: Excavations and studies, University of Penn-
sylvania and British School at Athens, Faber, London, UK. 

Coronis, A., (2003), “Cythera in the myth of Aphrodite”, Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Με-
λετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 75-
80.  

EcotourismGreece, (2016), Kythera, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.ecotourism-
greece.com/tourism/destinations/kythera. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016.  

Enet (Ελευθεροτυπία), (2014), Φαροφύλακας Κάβο Μαλιά, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=450047. Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

Follow your art, (2016), “Follow your Art”, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://www.facebook.com/FollowYourArtgallery. Ανακτήθηκε 4 Οκτωβρίου 2016. 

Frendo, H., (2003), “Maltese settlers in the Ionian Islands”, Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών 
Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 
137-156.  

Huffingtonpost, (2016), Βρέθηκε σκελετός στο ναυάγιο των Αντικυθήρων, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://www.huffingtonpost.gr/2016/09/19/. Ανακτήθηκε 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

Ince, G., Koukoulis, T. και Smyth, D., (1987), “Paliochora: Survey of a Byzantine city on the 
island of Kythera – Preliminary Report”, The Annual of the British School at Athens 82, σελ. 
95-106, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Ince, G., Koukoulis, T., Ballanyane, A. και Smyth, D., (1989), “Paliochora: Survey of a Byzan-
tine city on the island of Kythera – 2nd report”, The Annual of the British School at Athens 
84, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 407-416. 

Jones, W. και Lang, J., (1980), “Sample composition bias and response bias in a mail survey: 
A comparison of inducement methods”, Journal of Marketing Research 17, σελ. 69-76.  

Kirshenblatt-Gimblett, B., (2004), “Intangible heritage as meta-cultural production”, Museum 
International 56 (1-2), σελ. 52-65.  

Klimczak, N., (2016), Famous Antikythera shipwreck yields new remarkable discoveries, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.ancient-origins.net. Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου 2016. 

Kourkoumelis, D. και Tourtas, A., (2014), “Excavations on the Mentor shipwreck”, Nautical 
Archaeology (summer 2014), The Newsletter of Nautical Archaeology Society, σελ. 6-7.  

Kurin, R., (2004), “Safeguarding intangible cultural heritage in the 2003 UNESCO Convention: 
A critical appraisal”, Museum International 56 (1-2), σελ. 66-77.  

Kurin, R., (2007), “Safeguarding intangible cultural heritage: Key factors in implementing the 
2003 Convention”, International Journal of Intangible Heritage 2, σελ. 10-20. 

Kynigesia, (2007), Οδοιπορικό στα Κύθηρα, Τεύχος 543 – Ιούλιος 2007, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://old.kynigesia.gr/article.asp?AID=4279. Ανακτήθηκε 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

Kythera Hiking, (2016), Τα μονοπάτια των Κυθήρων και των Αντικυθήρων, [online]. Διαθέσι-
μο στο URL: http://kytherahiking.com/?lang=el. Ανακτήθηκε 23 Μαΐου 2016. 

Kythera.gr, (2016), Παραδοσιακά προϊόντα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://www.kythera.gr/about_kythera/local_goods.php. Ανακτήθηκε 9 Ιουνίου 2016. 

Kythiraikanea, (2014), Ελπίδα για εποικισμό των Αντικυθήρων με τη βοήθεια λειψάνου του 
Αγίου Μύρωνος, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://kithiraikanea.blogspot.gr. Ανακτήθηκε 
17 Οκτωβρίου 2016. 



139 
 

Lenzerini, F., (2011), “Intangible cultural heritage: Τhe living culture of peoples”, European 
Journal of International Law 22 (1), σελ. 101-120. 

Leontsinis, G., (2002), The Island of Kythera: A Social History, 1700-1863, έκδοση Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Σαριπόλειο Ίδρυμα, Αθήνα, Ελλάδα. 

Mallarack, J. και Papayannis, T., (eds.) (2007), Protected areas and spirituality – Proceedings 
of the 1st Workshop of the Delos Initiative, IUCN-PAM, Montserrat, Spain. 

Musicportal.gr, (2016), Ελληνικά παραδοσιακά δρώμενα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://www.musicportal.gr/. Ανακτήθηκε 3 Σεπτεμβρίου 2016. 

Oldham, Τ., (2002), Aghia Sophia Cave, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.showcaves.com. Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου 2016. 

Papayannis, T. και Mallarack, J., (eds.), (2009), The sacred dimension of protected areas – 
Proceedings of the 2nd Workshop of the Delos Initiative, IUCN-MedINA, Athens, Greece. 

Papazachos, B. και Papazachou, C., (2003), The Earthquakes of Greece, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσ-
σαλονίκη, Ελλάδα. 

Peiraiasnews.gr, (2016), Πόλος έλξης το ναυάγιο των Κυθήρων, ενώ κινδυνεύει για… σκραπ 
το Nordland, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://peiraiasnews.gr/post. Ανακτήθηκε 21 Ιου-
νίου 2016. 

Sakellarakis, Y., (1996), “Minoan religious influence in the Aegean: The case of Kythera”, The 
Annual of the British School at Athens 91, σελ. 81-99, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.jstor.org/stable/30102541. Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου 2016. 

Sudman, S. και Bradburn, N., (1982), Asking questions: A practical guide to questionnaire 
design, Jossey Bass, USA. 

Tsavaropoulos, A. και Fraggou, G., (2013), “Archaeological sites as self-sustained resources 
for economic regeneration: Towards the creation of living archaeological parks on the is-
lands of Kythera and Antikythera”, Conservation and Management of Archaeological Sites 15 
(1), σελ. 94-108.  

Tvxs, (2016), Νέος αρχαιολογικός θησαυρός στα Αντικύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://tvxs.gr/news/ellada. Ανακτήθηκε 23 Σεπτεμβρίου 2016. 

UNESCO, (2003), Σύμβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
03.11.2003, UNSESCO, Παρίσι, Γαλλία. 

Van Weerde, F., (2005), Kythira on foot – 32 carefully selected walking routes, van Weerde, 
Ποταμός, Κύθηρα, Ελλάδα.  

Van Weerde, F., (2016), Κύθηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα. 
Visit Kythera, (2009), Κυθηραϊκό συμπόσιο για τα βιολογικά προϊόντα, [online]. Διαθέσιμο στο 

URL: http://www.visitkythera.gr/gr/information/. Ανακτήθηκε 7 Ιουνίου 2016.  
Visit Kythera, (2014), Οι χοροί και τα πανηγύρια των Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/. Ανακτήθηκε 3 Οκτώβρη 2016. 
Visit Kythera, (2016α), Αγροτική ζωή στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/siteseeing/nature/. Ανακτήθηκε 7 Ιουνίου 2016. 
Visit Kythera, (2016β), Ψάρεμα στη θάλασσα των Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/activities/adventures/. Ανακτήθηκε 7 Ιουνίου 2016.  
Visit Kythera, (2016γ), Φαγητό στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/activities/food.html. Ανακτήθηκε 7 Ιουνίου 2016.  
Visit Kythera, (2016δ), Περιπατητικές διαδρομές – Trekking στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο 

στο URL: http://visitkythera.gr/gr/activities/adventures/. Ανακτήθηκε 23 Μαΐου 2016. 
Visit Kythera, (2016ε), Η αρχιτεκτονική των Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/culture/architecture.html. Ανακτήθηκε 23 Ιουνίου 2016. 
Visit Kythera, (2016ζ), Τα μουσεία στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/siteseeing/museums.html. Ανακτήθηκε 4 Οκτωβρίου 2016. 
WWF Ελλάς, (2010), Σχόλια του WWF Ελλάς για την προκαταρκτική χωροθέτηση θαλάσσιων 

αιολικών πάρκων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.wwf.gr/images/pdfs/sxolia-
thalassia-aiolika.pdf. Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

 
 
Αλισανδράτος, Γ., (2003), «Ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος και άλλοι ριζοσπάστες εξόριστοι στα 

Αντικύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικό-
τητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 23-36. 



140 
 

Ανεμόεσσα, (2012), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ισόρροπη ανάπτυξη στη Λήμνο, 
[online]. Διαθέσιμο στο http://www.voreioaigaiosos.gr. Ανακτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

Αντωνίου, Δ., (2003), «Εκπαιδευτικές ειδήσεις για τα Κύθηρα πριν και μετά την Ένωση», Α’ 
Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 
20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 31-56. 

Ανωγιάτης-Pele, Δ., (2006), «Η δημο-οικονομική εξέλιξη των Κυθήρων (1889-1991)», Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα 
Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Β’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου 
Κυθήρων, σελ. 73-108.  

Αργυροπούλου, Χ., (2003), «Κύθηρα – Μύθος και πραγματικότητα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυ-
θηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 21-32. 

Αρώνη-Τσίχλη, Κ., (2003), «Η φαντασιακή πρόσληψη των Κυθήρων στην Ευρωπαϊκή Μνή-
μη», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 35-52.  

Ασημακόπουλος, Γ., (2007), «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999)» – Α’ Φάση: Υποστηρικτική Μελέ-
τη, Εκοτέχνικα, Αθήνα, Ελλάδα. 

Βαρελίδης, Γ., (2003), «Υπόσκαφοι και σπηλαιώδεις ναοί των Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 237-243. 

Βασιλαράκης, Ι., (2003), «Φαντασιακές / μυθικές παραστάσεις της έννοιας του νησιού, σε 
συσχετισμό με την περίπτωση των Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 
«Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 55-61.  

Βισβίζη-Δοντά, (2003), «Κύθηρα – Η εμπορική ναυτιλία, 1800-1815», Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 63-86.  

Βρεττός, Σ., (2003), «Λευκάδιος Χερν – Η καρδιά του χτυπά και μέσα στην καρδιά του σύγ-
χρονού μας κόσμου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 95-100.  

Γαζής, Ε., (2015), Τα ταξίδια μας στα Κύθηρα, BoD, Norderstedt, Γερμανία. 
Γεωργιτσογιάννη, Ε., (2003), «Η αγροτική μεταβατική οικοκυρική σχολή Κυθήρων», Α’ Διε-

θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-
24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 57-68. 

Γιάκος, Δ. και Γιαλουράκης, Μ., (1977), Παγκόσμια ποιητική ανθολογία, Εκδόσεις Αυλός, Αθή-
να, Ελλάδα, μτφ. Κωστής Παλαμάς, σελ. 265-266.  

Γκασούκα, Μ., (2006), «Από το αλληλοδιδακτικό σχολείο στο Πανεπιστήμιο: Η μακρά πορεία 
της έμφυλης εκπαίδευσης στην Ελλάδα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. 
Σχολεία και Φύλο στα Κύθηρα 1900-1920», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 
«Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-
23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 133-142. 

Γκίνη-Τσοφοπούλου, Ε., (2003), «Η συλλογή έργων βυζαντινής και μετα-βυζαντινής τέχνης 
στο Λειβάδι και μια πρόταση για την ανάδειξη του Κάστρου της Χώρας», Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 125-135. 

Γλυκοφρύδη-Αθανασοπούλου, Θ., (2003), «“Ο Καζανόβας στην Κέρκυρα” του Δ. Ρώμα», Α’ 
Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 
20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 81-89. 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Α., (2003), «Τα Κύθηρα και η Αφροδίτη στις τέχνες – Οι διαφορετι-
κές όψεις των μυθολογικών συμβόλων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα 
– Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 91-104. 

Γλυτσός, Ν., (2003), «Δημογραφικές και οικονομικές εξελίξεις του πληθυσμού των Κυθήρων 
κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα 
– Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 101-120. 

Γλυτσός, Ν., (2006), «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα Κύθηρα 1828-2000: Ιστορική Αναδρο-
μή, Ποσοτικά Δεδομένα και Ποιοτικές Συγκρίσεις», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελε-



141 
 

τών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος 
Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 146-196. 

Δαμιανού, Δ., (2005), Λαϊκές αφηγήσεις – Μύθοι και παραμύθια των Κυθήρων, Φαντασιακή 
δημιουργία και πραγματικότητα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Δαμιανού, Δ., (2015), Η διακωμώδηση της πολιτικής εξουσίας στα αγγλοκρατούμενα Κύθηρα, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.visitkythera.gr. Ανακτήθηκε 31 Μαρτίου 2016.  

Δανάμος, Γ. και Βελιτζέλος, Ε., (2003), «Ορθολογική μουσειακή ανάδειξη παλαιοντολογικών 
ευρημάτων Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 43-49. 

Δαπόντε, Ε., (2008), Η ελιά και τα λιοτρίβια στα Κύθηρα, Δαπόντε, Κύθηρα, Ελλάδα.  
Δαπόντε, Ε., (2009), Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου – Το κρασί από την Αρχαιότητα έως 

σήμερα, Δαπόντε, Κύθηρα, Ελλάδα.  
Δήμος Κυθήρων, (2017), Δήμος Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο http://www.kythira.gr/.  

Ανακτήθηκε 19 Ιανουαρίου 2017. 
Δήμος Κυθήρων, (2015), Κύθηρα – Αντικύθηρα, Δήμος Κυθήρων, Κύθηρα, Ελλάδα. 
Δήμος Κυθήρων, (2015), Παραλίες Κυθήρων, Δήμος Κυθήρων, Κύθηρα, Ελλάδα.  
Δημουλάς, Κ., (2003), «Το πέρασμα της Αφροδίτης από τα Κύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυ-

θηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 109-137. 

Διακόπουλος, Π., (2016), «Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Διακόπουλο». Στο: F., Van Weerde, 
(επιμ.), Κύθηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 25-38. 

Δρακάκης, Ε., (1999), Εμμανουήλ Κασιμάτης, Νοτάριος Κυθήρων (1560-1582), Εταιρεία Κυ-
θηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Ελευθεροτυπία, (2008), Παραδοσιακές φορεσιές, Εκδόσεις Τεγόπουλος Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα. 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), (2016), Απογραφή πληθυσμού 1991, 2001 και 2011, 

[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.statistics.gr/. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2016. 
Ενιαίο Λύκειο Κυθήρων, (2002), Μύθοι και παραδόσεις των Κυθήρων – Ξενολαός, [online]. 

Διαθέσιμο στο URL: http://www.kythira.com/stories.htm. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2016. 
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, (1987), Κυθηραϊκή ανθολογία, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 

Αθήνα, Ελλάδα. 
Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, (2016), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, [online]. Διαθέσιμο 

στο URL: http://eteriakythiraikonmeleton.gr/. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2016. 
Ζαρίδη, Κ., (2003), «Η λειτουργία του δημόσιου σχολείου στα Κύθηρα (1805-1807», Α’ Διε-

θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-
24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 105-124. 

Θεοδωρακάκης, Σ., (2003), «Ιστορία της Φιλαρμονικής Κυθήρων – Η μουσική παιδεία στα 
Κύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότη-
τα», Τόμος Δ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 127-134. 

Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, (2016), Περισπούδαστα εκκλησιαστικά μνημεία, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.imkythiron.gr. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2016. 

Ιωάννου, Ι., (2003), «Ο Γιάννης και η Άννα Πετροχείλου στα Κύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 157-165. 

Κάβος, Φ., (1977), Διαλεχτές λαϊκές μαντινάδες, Κάβος, Αθήνα, Ελλάδα. 
Καζαντζάκης, Ν. και Κακρίδης, Ι., (2015), Ομήρου Οδύσσεια, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπου-

δών και Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 
Κακαδιάρης, Ν., (2003), «Η Κυθήρια ζωγράφος Σούλη Σουρή», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊ-

κών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
σελ. 175-186. 

Καλακαλλάς, Γ., (2003), «Μύθος και πραγματικότητα – Ο συμβολισμός των Κυθήρων στην 
τέχνη και τον πολιτισμό», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 141-145.  

Καλλίγερος, Ε., (2008), Εδώ γεννήθηκε η Αφροδίτη – Συνοπτική ιστορία των Κυθήρων, Κυθη-
ραϊκά, Αθήνα, Ελλάδα. 

Καλλίγερος, Ε., (2011), Κυθηραϊκά τοπωνύμια – Ιστορική γεωγραφία των Κυθήρων, Εταιρεία 
Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 



142 
 

Καλλιγέρου, Ε., (2016), «Συνέντευξη με την Ελισάβετ Καλλιγέρου». Στο: F., Van Weerde, 
(επιμ.), Κύθηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 211-222. 

Καμπόλης, Π., (2007), Οδοιπορικό στα Κύθηρα – Κυνηγεσία και κυνοφιλία, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://old.kynigesia.gr/article.asp?AID=4279. Ανακτήθηκε 14 Ιουνίου 2016. 

Καμπουράκη, Η., (2008), Αλληλοδιδακτική Μέθοδος Διδασκαλίας, Εφημερίδα «Πατρίς» (5 Αυ-
γούστου 2008), [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.patris.gr/articles/. Ανακτήθηκε 29 
Σεπτεμβρίου 2016. 

Καρκαβίτσας, Α., (2007), Λόγια της πλώρης, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κασιμάτη, Κ., (2011), Οι μεταναστεύσεις των Κυθήριων στην Αίγυπτο και κυρίως στην Αλε-

ξάνδρεια (19ος-20ος αιώνας), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κασιμάτη, Κ., (2014), Σμύρνη, τα μείζονα Κύθηρα – Οι Κυθήριοι στην Ιωνία (18ος-20ος αιώ-

νας), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κασιμάτης, Ι., (1978), Από την παλαιά και σύγχρονη κυθηραϊκή ζωή – Μέρος πρώτον: Θρύλοι, 

παραδόσεις και χρονικά του Κυθηραϊκού λαού, Κασιμάτης, Αθήνα, Ελλάδα.  
Κασιμάτης, Ι., (1987), Κυθηραϊκά – Λαογραφικά, γλωσσικά, Κασιμάτης, Αθήνα, Ελλάδα.  
Κασιμάτης, Ι., (2003), «Η επίδραση της μητέρας και της πατρίδας στο συγγραφικό έργο του 

Λευκάδιου Χερν», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγμα-
τικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 187-200.  

Καστρολόγος, (2016), Κάστρα της Ελλάδας – Κάστρο Χώρας Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://www.kastra.eu/castlegr.php?kastro=kythira. Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου 2016. 

Κοινότητα Αντικυθήρων, (2009), Νόμοι των Αντικυθήρων, Κοινότητα Αντικυθήρων και Περι-
φερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Αθήνα, Ελλάδα. 

Κολοβού, Χ., (2006), «Όψεις της εκκλησιαστικής ζωής την Κυθήρων επί Επισκόπου Προκοπί-
ου Καλλονά», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση 
και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 279-285. 

Κομηνός, Θ., (1995), Κύθηρα, στο δρόμο των πουλιών, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθή-
να, Ελλάδα. 

Κομηνού, Α., (2014), Μπαμπακία, ο προϊστορικός άνυδρος κήπος, Εφημερίδα Kythera Sum-
mer Edition 2014, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 24. 

Κόμης, Δ., (1995), Κυθηραϊκό λεξικό, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κοντολέων, Α., (2003), «Κύθηρα – Μια αποδημία των αισθήσεων ή ένας τελικός προορισμός 

του ονείρου; Ένα ταξίδι στο νησί που κέντρισε το αισθητήριο των καλλιτεχνών και οδήγησε 
σε αριστουργήματα στη διαδρομή των αιώνων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 
«Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 149-153.  

Κοντοσόπουλος, Ν., (2003), «Το λεξιλόγιο του Κυθηραϊκού ιδιώματος», Α’ Διεθνές Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών, Κύθηρα – Μύθος και πραγματικότητα», Τόμος Β’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 333-338. 

Κοροσίδου-Καρρά, Ε., (2003), «Τα Κύθηρα στην γαλλική περιηγητική βιβλιογραφία», Α’ Διε-
θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-
24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 155-164.  

Κουκούλης, Θ., (2003), «Παρατηρήσεις σε οχυρωμένους βυζαντινούς οικισμούς των Κυθήρων 
– Νεότερα στοιχεία», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 155-178.  

Κουκούλης, Θ., (2006), «Οι ανεμόμυλοι των Κυθήρων και ο πολιτισμός της εποχής τους», 
Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός 
στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Δήμου Κυθήρων, σελ. 287-307. 

Κουμανούδης, Ι., (2010), Ανεμομυλικά ΙΙ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κουνέλη, Ε., (2006), «Αρχιτεκτονική ταυτότητα της Χώρας Κυθήρων: Μια διδακτική προσέγ-

γιση για το μάθημα της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυ-
θηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος 
αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 
309-330. 

Κριθάρης, Χ., (1987), «Η Πορτοκαλιά του Καραβά». Στο: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, (ε-
πιμ.), Κυθηραϊκή ανθολογία, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 160-162.   



143 
 

Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, (2013), Αρχείο κυθηραϊκών εφημερίδων, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://www.ksa-press.gr/. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2016. 

Κύρου, Α., (2003α), «Ταυτότητα Μινωιτών και Φοινίκων στα προϊστορικά Κύθηρα», Α’ Διεθνές 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 
Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 51-68.  

 Κύρου, Α., (2003β), «Η ναυτική σημασία των Κυθήρων κατά τους βυζαντινούς “σκοτεινούς 
αιώνες”», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότη-
τα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 109-123.  

Λαλαγιάννη, Β., (2006), «Απεικονίσεις των Κυθήρων στη fin-de-siècle γαλλική λογοτεχνία», 
Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός 
στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Δήμου Κυθήρων, σελ. 343-350. 

Λαμπρινού, Μ., (2003), «Το Καστέλλι στον Αβλέμονα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Με-
λετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 
259-292. 

Λεβέντης, Δ. και Καλλιγέρου, Γ., (2011), Στα μονοπάτια της μέλισσας, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος 
Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Λεβέντης, Δ., (2006), «Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα Κύθηρα. Αναγκαιότητα – Ιδιαιτερότη-
τες – Προοπτικές», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-
Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 
2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 351-373. 

Λεονάρδος, Γ., (2015), Μπαρμπαρόσα – Ο τρόμος της Μεσογείου, Ωκεανός, Αθήνα, Ελλάδα. 
Λεοντσίνη, Ε., (2003), «Εγχώριος Περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο 

Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 
2000, σελ. 241-250.  

Λεοντσίνη-Ανθή, Μ., (2003), «Όψεις του Κυθηραϊκού τοπίου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊ-
κών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
σελ. 309-326.  

Λεοντσίνης, Γ., (1991), Ζητήματα Επτανησιακής κοινωνικής ιστορίας, Τολίδης, Αθήνα, Ελλά-
δα. 

Λεοντσίνης, Γ., (2003), «Ένας άγνωστος ανέκδοτος κανονισμός διοίκησης και λειτουργίας της 
Ιεράς Μονής Μυρτιδίων των Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα 
– Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 201-231.  

Λιβιεράτος, Ε. και Μπούτουρα, Χ., (2003), «Κύθηρα, η εκ δυσμών πύλη του Αιγαίου στους 
αναγεννησιακούς χάρτες», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 205-218. 

Λούντζης, Ν., (2003), «Ο συμβολισμός των Κυθήρων στην τέχνη του Watteau και του 
Gluck», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 167-173.  

Λουράντος, Γ., (2003), «Ναοί της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέ-
δριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-24 Σε-
πτεμβρίου 2000, σελ. 233-238.  

Μαλκίδης, Θ., (2006), «Αγροτική κοινωνία και εκπαίδευση στα Κύθηρα την περίοδο 1950-
1990», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πο-
λιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Α’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 433-436. 

Μαραγκού, Ι. και Μαρίνη, Δ., (2006), Πολιτιστικός ξενώνας στα Κύθηρα, Διπλωματική εργασί-
α, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, Ελλάδα.  

Μαρκάτου, Δ., (2003), «Οι πίνακες του Antoine Watteau με θέμα “Ταξίδι Στα Κύθηρα” – Ένα 
κείμενο του Ζ. Παπαντωνίου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος 
και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 175-187.  

Μαστροπαύλος, Ν., (2016), Αέναο ταξίδι στα Κύθηρα, Το Βήμα, 15 Μαΐου 2016, Αθήνα, Ελ-
λάδα, σελ. 88-89. 

Μαυρίδης, Γ. και Γκαράς, Δ., (2016), Σπήλαιο Αγίας Σοφίας, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://slideplayer.gr/slide/3656293/. Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου 2016. 

Μεγαλοοικονόμος, Μ., (2015), Οι νερόμυλοι Μυλοποτάμου, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/04/03/. Ανακτήθηκε 13 Ιουνίου 2016. 



144 
 

Μέντη, Δ., (2003), «Το ταξίδι στα Κύθηρα – Ένα δυτικό λογοτεχνικό μοτίβο στην νεοελληνική 
ποίηση», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότη-
τα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 191-203. 

Μεταλληνός, Γ., (2003), «Θεολογικές κριτικές προσβάσεις στην Αγιολογική ταυτότητα των 
Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότη-
τα», Τόμος Δ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 257-269.  

Μηχανή του Χρόνου, (2016), Μπαρμπαρόσα, ο Έλληνας που έγινε μουσουλμάνος πειρατής, 
οργάνωσε τον στόλο του Σουλεϊμάν και έγινε ο μακελάρης του Αιγαίου, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://www.mixanitouxronou.gr/barmparosa. Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου 2016. 

Μιχαλακάκη, Κ., (2001), «Κυθηραϊκά και επτανησιακά σωματεία Αττικής», Κυθηραϊκά Νιάτα – 
Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Φθινόπωρο 2001, Εταιρεία Κυθηραϊκών 
Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 297-312. 

Μιχάλακας, Σ., (2003), «Χώρος λατρείας της Αλέας στην Παλαιόπολη Κυθήρων», Α’ Διεθνές 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 
Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 91-100.  

Μονοπάτια της Ελλάδας, (2016), Κύθηρα – Στα μονοπάτια της Αφροδίτης, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://pathsofgreece.gr/?page_id=779. Ανακτήθηκε 23 Μαΐου 2016. 

Μουζάκης, Σ., (2003), «Νερόμυλοι Κυθήρων και Αντικυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊ-
κών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
σελ. 301-336.  

Μουζάκης, Σ., (2006), «Το Λαγκάδι στις Όχαιλες και οι νερόμυλοί του», Πανελλήνιο Συνέδριο 
Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος 
αιώνας), Τόμος Β’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 
547-571. 

Μουτσόπουλος, Ε., (2003), «Τα Κύθηρα, σύμβολο ουτοπίας και η Γαλλική συμβολική ποιητική 
διανόηση», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότη-
τα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 229-232.  

Μπαμπούνης, Χ., (2001), «Το μαθητολόγιο του δημοτικού σχολείου Κυθήρων (1867-1872)», 
Κυθηραϊκά Νιάτα – Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Φθινόπωρο 2001, Ε-
ταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 269-296. 

Μπαμπούνης, Χ., (2003), «Οργάνωση και εξέλιξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κυθήρων (1864-
2000)», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 337-353.  

Μπαμπούνης, Χ., (2006), «Δημοτικό σχολείο Κυθήρων: Από Κεντρική Αλληλοδιδακτική Σχολή 
σε Τριθέσιο Δημοτικό», Πανελλήνιο Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-
Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα (19ος-20ος αιώνας), Τόμος Β’, 19-23 Σεπτέμβρη 
2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, σελ. 574-624. 

Μπάνου, Α., (2003), «Τα Κύθηρα ανάμεσα στη μινωική Κρήτη και τη μυκηναϊκή Πελοπόννησο 
– Τα μικροαντικείμενα από το μινωικό ιερό κορυφής στην Αη-Γιώργη στο βουνό», Α’ Διεθνές 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 
Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 69-76. 

Μπαρτζιώκας, Α., (1998), Παλαιοντολογία Κυθήρων, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, 
Ελλάδα. 

Μπελέση-Χαραλαμποπούλου, Χ., (2016), «Χρυσούλα, αγρότισσα και γειτόνισσα μου». Στο: F., 
Van Weerde, (επιμ.), Κύθηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 
63-76. 

Μπίθα, Ι., (2009), «Ενδυματολογικές μαρτυρίες στα βυζαντινά Κύθηρα», Η΄ Διεθνές Πανιόνιο 
Συνέδριο, Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, σελ. 270-296. 

Μπλε Οδηγοί, (1986), Ελλάδα, τα νησιά μας – Κύθηρα, Οι Μπλε Οδηγοί (Les Guides bleus), 
Hachette-Γιαλλελής, Αθήνα, Ελλάδα.  

Μποτουροπούλου, Ι., (2003), «Αλέξανδρος Ρίζος-Ραγκαβής και Γεώργιος Μορμόρης», Α’ Διε-
θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-
24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 367-376. 

Νίκας, Κ., (2003), «Τα Κύθηρα στην ιταλική λογοτεχνία», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών 
Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 
265-280. 



145 
 

Νικολήνταγα, Μ., Καρακώστας, Β., Παπαδημητρίου, Ε. και Βαλλιανάτος, Φ., (2008), «Ο σει-
σμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία», 3ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, 5–7 Νοεμβρίου 2008, 
Αθήνα, Ελλάδα, Άρθρο 1899. 

Νταβαρίνος, Π., (2003), «Ο συμβολισμός των Κυθήρων στην ιστορία της τέχνης: J.A. Wat-
teau, Επιβίβαση για τα Κύθηρα (1717), και Θ. Αγγελόπουλου, Ταξίδι στα Κύθηρα (1984), Α’ 
Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 
20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 281-291. 

Όμιλος Κυθήριων Πανεπιστημιακών, (2007), Νόστος, Περιοδική Έκδοση 4, Όμιλος Κυθήριων 
Πανεπιστημιακών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Όμιλος Κυθήριων Πανεπιστημιακών, (2012), Νόστος, Περιοδική Έκδοση 7, Όμιλος Κυθήριων 
Πανεπιστημιακών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Όμιλος Κυθήριων Πανεπιστημιακών, (2013), Νόστος, Περιοδική Έκδοση 8, Όμιλος Κυθήριων 
Πανεπιστημιακών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Παγκράτης, Π., (2003), «Ο Ιταλός λόγιος Flaminio Lolli υμνητής των Κυθήρων», Α’ Διεθνές 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 
Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 293-298. 

Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη, Ι., (2006), «Τα Τσιριγώτικα του Πάνου Φύλλη», Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Εκκλησία, Παιδεία-Εκπαίδευση και Πολιτισμός στα Κύθηρα 
(19ος-20ος αιώνας), Τόμος Β’, 19-23 Σεπτέμβρη 2001, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθή-
ρων, σελ. 653-662. 

Παπαγιαννίδου, Μ., (1997), «Ταξίδι στα Κύθηρα», [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=89308. Ανακτήθηκε 17 Ιουνίου 2016.  

Παπαϊωάννου, Σ., (2012), Η εποχή των Κυθήρων, Εκδόσεις Ταξιδευτής, Αθήνα, Ελλάδα. 
Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Ε., (2003), «Ενθύμια Επτανησίων ριζοσπαστών εκτοπισμένων 

στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, 1850-1857 – Από τις συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μου-
σείου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 387-398. 

Πατραμάνη, Μ., Μαρμαρέλη, Α. και Δρακάκης, Ε., (1997), Απογραφές πληθυσμού Κυθήρων 
(18ος αιώνας), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Περρής, Γ., (1987), «Παληόχωρα». Στο: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, (επιμ.), Κυθηραϊκή 
ανθολογία, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 230.   

Πετρόχειλος, Ι., (2003), «Αρχαίο ιερό στο Παλιόκαστρο», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών 
Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 
77-79. 

Πετρόχειλος, Ι., (2007), «Αναθήματα του Ιερού στο Παλιόκαστρο Κυθήρων». Στο: Έπαθλον,  
Αρχαιολογικό  συνέδριο  προς  τιμήν  του  Αδώνιδος Κύρου, Πόρος, σελ. 295-306. 

Πετρόχειλος, Μ., (1984), Τα  Κύθηρα  από  την  προϊστορική  εποχή  ως  τη  Ρωμαιοκρατία, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα.  

Πετρόχειλος, Μ., (2009), «Παλιόκαστρο Κυθήρων: Νέες αρχαιολογικές μαρτυρίες». Στο: V, 
Vasilopoulou και S., Katsarou-Tzeveleki, (eds.), From Mesogeia to Argosaronikos –
Proceedings of the colloquium, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 537-547. 

Πετρόχειλος, Μ., (2016), «Τρεις σύντομες συνεντεύξεις». Στο: F., Van Weerde, (επιμ.), Κύ-
θηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 11-24. 

Πετροχείλου, Τ., (2009), «Μπαμπακίες». Στο: Visit Kythera, (2009), Κυθηραϊκό Συμπόσιο για 
τα Βιολογικά Προϊόντα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.visitkythera.gr. Ανακτήθη-
κε 7 Ιουνίου 2016.  

Πολίτης, Ν., (2013), Οι παραδόσεις του ελληνικού λαού, Τα Νέα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Πουρνάρα, Μ., (2015), Τα απομεινάρια του Έλγιν στον βυθό, (Καθημερινή, 22.8.2015), 

[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.kathimerini.gr. Ανακτήθηκε 14 Ιουνίου 2016. 
Πρωτοψάλτης, Γ., (2015), Η γέφυρα του Μάκρωνα και ο μπάρμπα-Μιχάλης, [online]. Διαθέσι-

μο στο URL: https://tripelago.wordpress.com/2015/02/26/. Ανακτήθηκε 14 Ιουνίου 2016. 
Πυλαρινός, Θ., (2003), «Η λογοτεχνία στα Κύθηρα – Οι περιπτώσεις του Εμμανουήλ Στάη και 

Αντωνίου Φατσεά», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγ-
ματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 399-420. 



146 
 

Ρήγας, Α., (2003), «Αποκατάσταση του διατηρητέου γεφυριού επαρχιακής οδού Καψάλι-Αγία 
Πελαγία Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγ-
ματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 421-428. 

Σάμιος, Α., (2006), Ενδημικά και φαρμακευτικά φυτά των Κυθήρων, Σχολή Τεχνολογίας Γεω-
πονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα. 

Σαμουτης, Θ., (2014), Προβλήματα στο Δάσος Γερακαρίου, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.visitkythera.gr/. Ανακτήθηκε 14 Ιουνίου 2016. 

Σιόλας, Α., (2003), «Η αρχιτεκτονική και πολεοδομική φυσιογνωμία των οικισμών των Κυθή-
ρων», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Α’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 293-303. 

Σκάσσης, Θ., (2004), Το ρολόι της σκιάς, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, Ελλάδα. 
Σκοπετέα, Σ., (2003), «Τα Κύθηρα μέσα στο νου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 

«Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 335-341. 
Σκοτίδα, Α., (2016), Ήθη και έθιμα Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://lyk-

kythir.att.sch.gr/site/. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου 2016. 
Σουέρεφ, Κ., (2003), «Τα Κύθηρα του Αιγαίου και του Ιονίου – Σχόλια μυθολογίας», Α’ Διε-

θνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-
24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 343-345.  

Σταθάτος, Γ., (2015), Η Γερμανική Κατοχή των Αντικυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/03/15/386/. Ανακτήθηκε 10 Ιουνίου 2016. 

Στέφος, Α., (2003), «Η μορφή της Κυθέρειας Αφροδίτης στους ομηρικούς ύμνους», Α’ Διεθνές 
Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 
Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 347-351.  

Τζερμπίνος, Σ., (2003), «Αντικύθηρα – Ιστορικότητα και λόγος», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηρα-
ϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Ε’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
σελ. 367-375. 

Τζιβάρα, Π., (2003), «Ειδήσεις για την παρουσία Λατίνων στα Κύθηρα τον 17ο και 18ο αιώνα», 
Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος 
Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 445-458. 

Τζωρτζόπουλος, Γ., (1987), «Στοχασμοί μετανάστη». Στο: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 
(επιμ.), Κυθηραϊκή ανθολογία, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 281.   

Το Βήμα, (2015), Ησίοδος – Έργα και Ημέρες, Θεογονία, Ζήτρος / Το Βήμα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Τριάρχη-Μακρυγιάννη, Μ., (2016), Το ταξίδι στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.visitkythera.gr/gr/activities/food.html. Ανακτήθηκε 22 Ιουνίου 2016.  
Τρίμμης, Κ., (2015), Πολιτισμικά μονοπάτια ή μονοπάτια πολιτισμού; Μια τοπιογραφική προ-

σέγγιση της κυθηραϊκής πολιτισμικής κληρονομιάς, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/03/17/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015α), Μια επαγγελματίας γράφει για την τουριστική ανάπτυξη, [online]. Διαθέ-
σιμο στο URL: https://tripelago.wordpress.com/2015/02/24/ . Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015β), Ο ήχος των Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2016/02/12/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015γ), Τα Κύθηρα σε τουριστικό οδηγό του 1952, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/04/10/ . Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015δ), The British capture Kythera in 1809, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/09/01/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015ε), Sailing directions for navigators in 1810, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/12/20. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015ζ), Φωτογραφικές ταχυδρομικές κάρτες και η κυθηραϊκή αποδημία, [online]. 
Διαθέσιμο στο URL: https://tripelago.wordpress.com/2015. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015η), Αλαταρές και αλυκάριοι των Κυθήρων, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/08/14/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015θ), Οι πρώτες ανακοινώσεις της ανασκαφής στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: https://tripelago.wordpress.com. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριπέλαγο, (2015στ), Επιστολή Κυθήριου μετανάστη, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
https://tripelago.wordpress.com/2015/09/08. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Τριφύλλειο Ίδρυμα Κυθήρων (2010), Ενημερωτικό Δελτίο, Μάιος 2010 – Τεύχος 2, Τριφύλ-
λειο Ίδρυμα Κυθήρων, Αθήνα, Ελλάδα. 



147 
 

Τσαραβόπουλος, Π., (2016), «Συνέντευξη με τον Άρη Τσαραβοπουλο». Στο: F., Van Weerde, 
(επιμ.), Κύθηρα, απλά ένα ξεχωριστό νησί, Van Weerde, Κύθηρα, Ελλάδα, σελ. 87-98. 

Τσιτσίλιας, Π., (1994), Ιστορία της νήσου των Κυθήρων (Τόμοι Α’ και Β’), Εταιρεία Κυθηραϊ-
κών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Τσοτάκου-Καρβέλη, Α., (2012), Λεξικό ελληνικής μυθολογίας, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα. 
Υπηρεσία Φάρων, (2016), Νικόλαος Νικολάγιεβιτς Φιλοσοφώφ, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 

http://www.hellenicnavy.gr/hosted/yf/index.php/el. Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου 2016. 
Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), (2013),Συλλογή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης στα 

Κύθηρα, 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, Ελλάδα.  
Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), (2016α), Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, Εφορία Αρχαιοτή-

των Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), Αθήνα, Ελλάδα. 
Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠΠΟ), (2016β), Τοπικό Αρχείο Κυθήρων, Διαθέσιμο στο URL: 

http://gak-kyth.att.sch.gr/Hist/hist.html. Ανακτήθηκε 5 Οκτωβρίου 2016. 
Φατσέας, Μ., (1987), «Αποκρηές». Στο: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, (επιμ.), Κυθηραϊκή 

ανθολογία, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 348-351.   
ΦΕΚ 112 Α/3-5-2012, «Καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγα-

θών», Π.Δ. 62/12. 
ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006, «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής 

κληρονομιάς», Νόμος υπ. αριθμ. 3521/2006. 
ΦΕΚ A 70/22.4.2008, «Μέτρα για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και άλλες διατά-

ξεις», Νόμος υπ. αριθμ. 3658/2008. 
ΦΕΚ Α 153/28.06.2002, «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονομιάς», Νόμος υπ. αριθμ. 3028/2002. 
ΦΕΚ, (2008), Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αυτού, Αρ. Φύλλου 2464, Τεύχος Δεύτερο, 3 Δεκεμβρίου 2008. 

Φιλιππίδης, Δ. και Λάββας, Γ., (1984), Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική – Κύθηρα (Τόμος 
1), Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, Ελλάδα. 

Φλεμοτόμος, Δ., (2003), «Η λατρεία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, προστάτισσας των 
Κυθήρων, στη Ζάκυνθο», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 361-380. 

Φύλλης, Π., (1999), Τσιριγώτικα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Φωτίου, Κ., (2003), «Λιμάνια της Μεσογείου 1300-1600 π.Χ.», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊ-

κών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
σελ. 329-355.  

Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων, (2016), Φωτογραφικές συναντήσεις Κυθήρων,  
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.photokythera.gr/. Ανακτήθηκε 5 Οκτωβρίου 2016. 

Χάρος, Β., (2003), «Ναοί και εικόνες Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης εκτός Κυθήρων – Σύντομη 
επισκόπηση και καταγραφή», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος 
και Πραγματικότητα», Τόμος Δ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 409-422. 

Χάρου-Κορωναίου, Ε., (2014), «Τα εκκλησιαστικά μνημεία της Χώρας – Οι μεταβυζαντινοί 
ναοί του Ανοιχτού Βούργου». Στο: Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, (επιμ.), Α-
φιέρωμα Εορτολόγιο 2014, Δομή, Ιερά Μητρόπολη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύθηρα, Ελ-
λάδα, σελ. 11-59.  

Χάρου-Κορωναίου, Ε., (2015), Λιομάζεμα στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://kithiraikanea.com/showthread.php?p=6216#poststop. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2016. 

Χάρου-Κορωναίου, Ε., (2016), Ο θερισμός στα Κύθηρα, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://kithiraikanea.blogspot.gr/2016/06/blog-post_2.html. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2016. 

Χατζηδάκης, Μ. και Μπίθα, Ι., (1997), Ευρετήριο βυζαντινών τοιχογραφιών Ελλάδος: Κύθηρα, 
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Χατζηδημητρίου, Τ., (2008), Ανεξερεύνητα Κύθηρα – Αντικύθηρα, Road, Αθήνα, Ελλάδα. 
Χορταρέα, Ε., (2003), «Προϊόντα και διατροφικές συνήθειες των Κυθήρων», Α’ Διεθνές Συνέ-

δριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σε-
πτεμβρίου 2000, σελ. 495-509.  

Ψαροπούλου, Μ., (1990), Η κεραμική του χθες στα Κύθηρα και στην Κύθνο, Κέντρο Μελέτης 
Νεώτερης Κεραμικής, Αθήνα, Ελλάδα.  



148 
 

Βιβλιογραφία 
 
Alcock, S., (1998), “A glimpse into the Ottoman countryside”. Στο: J., Davis, (ed.), Sandy Py-

los: An archaeological history from Nestor to Pausanias, University of Texas Press, Austin, 
USA, σελ. 262-267. 

Anderson, B., (1972), “The geology of Kastri and its neighbourhood”. Στο: J., Coldstream και 
G., Huxley, (eds.), Kythera, Faber and Faber, London, UK, σελ. 29-32.   

Baram, U. και Carroll, L., (2000), A historical archaeology of the Ottoman Empire: Breaking 
new ground, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, USA. 

Bartsiokas, A., (1998), The Palaeontology of Cythera Island, Society of Cytherian Studies, 
Αθήνα, Ελλάδα.  

Baumann, H., (1984), Η ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη και στη λογοτεχνία, Ελληνι-
κή Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Αθήνα, Ελλάδα. 

Benner, J., Berkhuizen, J., De Graaff, R. και Postma, A., (1992), Impact of Wind Turbines on 
Birdlife – Final Report, CEA, Rotterdam, The Netherlands. 

Bennet, J., (2007), “Fragmentary geo-metry: Early modern landscapes of the Morea and Cer-
igo in text, image and archaeology”. Στο: S., Davies και J., Davis, (eds.), Between Venice 
and Istanbul – Kythera, American School of Athens, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 199-217. 

Berleant, A., (1997), Living the landscape – Toward an aesthetics of environment, University 
of Kansas Press, Kansas, USA. 

Betancourt, P., (2003), Η Ελλάδα και οι γείτονες της στα ταχυδρομικά δελτάρια, Ποταμός, 
Αθήνα, Ελλάδα. 

Bevan, A. και Conolly, J., (2004), “GIS, archaeological survey and landscape archaeology on 
the island of Kythera, Greece”, Journal of Field Archaeology 29, σελ. 123-138. 

Bevan, A. και Conolly, J., (2006), “Multi-scalar approaches to settlement distributions”. Στο: 
G., Lock και B., Molyneaux, (eds.), Confronting scale in archaeology: Issues of theory and 
practice, Springer Press, New York, USA, σελ. 217-234. 

Bevan, A., (2002), “The rural landscape of neo-palatial Kythera: a GIS perspective”, Journal 
of Mediterranean Archaeology 15 (2), σελ. 217-256. 

Bevan, A., Conolly, J. και Tsaravopoulos, A., (2008), “The fragile communities of Antikythera”, 
Archaeology International 10, σελ. 32-36. 

Bevan, A., Frederick, C. και Krahtopoulou, N., (2003), “A digital Mediterranean countryside: 
GIS approaches to the spatial structure of the post-medieval landscape on Kythera 
(Greece)”, Archeologia e Calcolatori 14, σελ. 217-236. 

Bevan, A., Kiriatzi, E., Knappett, C., Kappa, E. και Papachristou, S., (2002), “Excavation of 
neo-palatial deposits at Tholos (Kastri), Kythera”, Annual of the British School at Athens 97, 
σελ. 55-96. 

Blackman, D., (1999), “Kythera”, Archaeological Reports 45 (1998-1999), Summary of 1998 
season, σελ. 20-21. 

Blackman, D., (2000), “Kythera”, Archaeological Reports 46 (1999-2000), Summary of 1999 
season, σελ. 22-24. 

Blackman, D., (2001), “Kythera”, Archaeological Reports 47 (2000-2001), Summary of 2000 
season and the Tholos excavations, σελ. 20-21. 

Blackman, D., (2002), “Kythera”, Archaeological Reports 48 (2001-2002), Summary of 2001 
season, σελ. 16-17. 

Blum, R., και Dangerous, E., (1970), The lore and culture of crisis and mystery in rural 
Greece, Chatto and Windus, London, UK. 

Broodbank, C. και Kiriatzi, E., (2007), “The first Minoans of Kythera revisited: Technology, 
demography and landscape in the Pre-palatial Aegean”, American Journal of Archaeology 
111 (2), σελ. 241-274, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/40037274. 
Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Broodbank, C., (1999), “Kythera survey: Preliminary report on the 1998 season”, The Annual 
of the British School at Athens 94, σελ. 191-214. 

Broodbank, C., (2004), “Minoanisation”, Proceedings of the Cambridge Philological Society 50, 
σελ. 46-91. 

Broodbank, C., Bennet, J. και Davis, J., (2004), “Aphrodite observed: Insularity and antiqui-
ties on Kythera through outsider’s eyes”. Στο: Cherry, J., Scarre, C. και Shennan, S., 



149 
 

(eds.), Explaining social change, McDonald Institute for Archaeological Research, Cam-
bridge, UK, σελ. 227-239. 

Broodbank, C., Kiriatzi, E. και Rutter, J., (2005), “From Pharaoh's feet to the slave-women of 
Pylos? The history and cultural dynamics of Kythera in the 3rd Palace Period”. Στο: A., 
Dakouri-Hild και E., Sherratt, (eds.), Ace high: Studies presented to Oliver Dickinson on the 
occasion of his retirement, Archaeopress, Oxford, UK, σελ. 70-96. 

Burnie, D., (2000), Wildflowers of the Mediterranean, Dorling Kindersley, London, UK. 
Caltsas, N., Vlachogianni, E. και Bougia, P., (2012), The Antikythera shipwreck: The ship, the 

treasures, the mechanism, Catalogue of the exhibition in the National Archaeological Muse-
um (April 2012-April 2013), Αθήνα, Ελλάδα. 

Chatzidakis, M. και Bitha, I., (2003), Corpus of the byzantine wall-paintings of Greece – The 
island of Kythera, Academy of Athens – Research Centre for Byzantine and Post-Byzantine 
Art, Αθήνα, Ελλάδα. 

Coldstream, Ν. και Bitha, I., (1996), Kythera, Grove Art Online, Oxford University Press, Ox-
ford, UK. 

Davis, J., (1991), “Contributions to a Mediterranean rural archaeology: Historical case studies 
from the Ottoman Cyclades”, Journal of Mediterranean Archaeology 4, σελ. 131-215. 

European Commission (EC), (1997), Energy for the Future: Renewable sources of energy, 
White Paper for a Community Strategy and Action Plan, Brussels COM(97)599 final 
(26/11/1997). 

Front Matter, (2007), “Front matter”, Hesperia Supplements 40, [online]. Διαθέσιμο στο URL: 
http://www.jstor.org/stable/20066761. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Green, L. και Sharman-Burke, J., (2001), Το μυθικό ταξίδι, Κέδρος, Αθήνα, Ελλάδα. 
Gregory, T., (2007), “Contrasting impressions of land use in Early Modern Greece: The East-

ern Corinthia and Kythera”, Hesperia Supplements 40, σελ. 173-198, [online]. Διαθέσιμο 
στο URL: http://www.jstor.org/stable/20066771. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Hadjidimitriou, T., (2013), In search of Kythera and Antikythera – Venturing to the island of 
Aphrodite, Hadjidimitriou, Αθήνα, Ελλάδα. 

Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal (Mom), (2009), Monk seal and 
fisheries: Mitigating the conflict in Greek seas, Final Report to the European Commission, 
MOm, Αθήνα, Ελλάδα. 

Huxley, G., (2010), “Memories of Kythera: An address”, Hermathena 188, σελ. 5-14, [online]. 
Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/42950970. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Kiriatzi, E., (2003), “Sherds, fabrics and clay sources: Reconstructing the ceramic landscapes 
of Prehistoric Kythera”. Στο: K., Foster και R., Laffineur, (eds.), METRON: Measuring the 
Aegean Bronze Age, University of Liège (Aegaeum 24), Liège, Belgium, σελ. 123-130. 

Kiriatzi, E., (in press), “Minoanising pottery traditions in the SW Aegean: Understanding the 
social context of technological and consumption practices”. Στο: A., Touchais, G., Touchais, 
S., Voutsaki και J., Wright, (eds.), Mesohelladika: The Greek mainland in the Middle Bronze 
Age, International conference, BCH Supplement, 8-12 March 2006, Αθήνα, Ελλάδα. 

Kokkorou-Alevras, G., Efstathopoulos, A., Poupaki, E. και Chatziconstantinou, A., (2009), “An-
cient quarries of Kythera”. Στο: P., Jockey, (ed.), Proceedings of the VIII International Con-
ference of ASMOSIA, 12-18.6.2006, σελ. 177-188. 

Koumanoudi, M., (2009), “Fragments of an island economy: The Venier Kythera estate rec-
ords (15th century)”, International Conference on Venetian Rule in Greece, 13th-18th centu-
ries), 3-7.12.2007, Venetia, Italy, σελ. 497-514. 

Kyriazopoulos, E. και Lourantos, N., (2014), “Kythera-Smyrna: The steamboat connection of 
two places in the 19th century and their unknown dimensions”. Στο: T., Pylarinos και P., 
Tzavara, (eds.), 10th International Conference of the Ionian Islands Minutes Vol. I, Κέρκυρα, 
Ελλάδα, σελ. 249-263. 

Lobell, J., (2007), “The Antikythera Mechanism”, Archaeology 60 (2), σελ. 42-45, [online]. 
Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/41780223. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Lourantos, N., (2012), Casanova and Kythera, Kythiraika Newspaper, Κύθηρα, Ελλάδα. 
Maltezou, C., (1980), “Cythère: Société et économie pendant la période de la domination vé-

nitienne”, Balkan Studies 21, σελ. 33-43. 
Morelli, C., Pisani, M. και Gantar, C., (1975), “Geophysical studies in the Aegean sea and in 

the Eastern Mediterranean”, Bolletino di Geofisica 18 (66), σελ. 127-168. 



150 
 

Morford, M. και Lenardon, R., (1991), Classical Mythology, Longman, London, UK. 
Office of the Deputy Prime Minister, (ODPM), (2004), Planning Policy Statement 22: Renewa-

ble Energy, London, UK. 
Panitsa, M., Bazos, I., Dimopoulos, P., Zervou, S., Yannitsaros, A. και Tzanoudakis, D., 

(2004), “Contribution to the study of the flora and vegetation of the Kithira Island group: 
Offshore islets of Kithira (S. Aegean, Greece)”, Willdenowia 34 (1), σελ. 101-115, [online]. 
Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/3997465. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016.  

Papatsarouha, E., (2000), “Kythera 1999-2000: A decade rich in excavations”, Corpus 21, 
σελ. 10-15. 

Preston, L., (2007), “Bringing in the dead: Burials and the local perspective on Kythera in the 
2nd Palace period”, Oxford Journal of Archaeology 26 (3), σελ. 239-260. 

Stathatos, J., (2015), “The 3-way mirror: photography as record, mirror and model of Greek 
national identity”. Στο: P., Carabott, Y., Hamilakis και E., Papargyriou, (eds.), Camera Grae-
ca: Photographs, cameras, materialities, Centre for Hellenic Studies, Ashgate, Oxon, UK, 
σελ. 25-52. 

Sterry, P., (2000), Collins complete Mediterranean wildlife photo guide, Harper Collins, Lon-
don, UK. 

Stoneman, R., (1998), Χώρες και Πολιτισμοί – Φιλολογικές διαδρομές στην Ελλάδα, Πατάκης, 
Αθήνα, Ελλάδα. 

Tsaravopoulos, A., (1999), “Graffitis from the island of Kythera”, Horos 13, σελ. 261-267. 
Tzortzopoulou-Gregory, L., (2010), “Remembering and forgetting: The relationship between 

memory and the abandonment of graves in 19th and 20th century Greek cemeteries”, Inter-
national Journal of Historical Archaeology 14 (2), σελ. 285-301, [online]. Διαθέσιμο στο 
URL: http://www.jstor.org/stable/41719791. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Vardaki, E., (2006), “Cultural memory, social fame – The role of memory in the social con-
struction of a local community”, Anthropological Yearbook of European Cultures 15, σελ. 
49–62, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Weinberg, G., Grace, V., Edwards, G., Robinson, H., Throckmorton, P. και Ralph, E., (1965), 
“The Antikythera shipwreck reconsidered”, Transactions of the American Philosophical Soci-
ety 55 (3), σελ. 3-48, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://doi.org/10.2307/1005929. Ανα-
κτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Whitley, J., (2003), “Kythera”, Archaeological Reports 49 (2002-2003), Summary of 2002 
season, σελ. 16. 

Whitley, J., (2004), “Kythera”, Archaeological Reports 50 (2003-2004), Summary of 2003 
season, σελ. 14-15. 

Whitley, J., (2005), “Kythera”, Archaeological Reports 51 (2004-2005), Summary of 2004 
season, σελ. 14. 

Whitley, J., (2006), “Kythera”, Archaeological Reports 52 (2005-2006), Summary of 2005 
season, σελ. 17. 

Yannitsaros, A., (1998), “Additions to the flora of Kithira I, Willdenowia 28, σελ. 77-94, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

Yannitsaros, A., (2004), “Additions to the flora of Kithira II, Willdenowia 34 (1), σελ. 117-128, 
[online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.jstor.org/stable/. Ανακτήθηκε 18 Μαΐου 2016. 

 
 
Αλεξάκης, Ε., (2003), «Εθνοπολιτισμικές παράμετροι του λαϊκού πολιτισμού των Κυθήρων – 

Ιστορικο-ανθρωπολογική προσέγγιση», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα 
– Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος Β’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 45-74. 

Αλεξιάδης, Μ., (1997), Έλληνες παραμυθάδες (19ος-20ος αιώνας), Πατάκης, Αθήνα, Ελλάδα. 
Αλισανδράτος, Γ., (1972), «Το χρονικό της αιχμαλωσίας του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου», Νέα 

Εστία (91), σελ. 646-653. 
Ανδριτσάκης-Φωτιάδης, Δ. και Πετρόχειλος, Μ., (1982), «Ξένοι περιηγητές στα Κύθηρα», Κυ-

θηραϊκά Μελετήματα 164, σελ. 80-144. 
Αργυρόπουλος, Γ., (2002), Αναμνήσεις από τα Κύθηρα της Κατοχής, Εταιρεία Κυθηραϊκών 

Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Αργυρόπουλος, Δ., (1947), Άλλος για το Τσιρίγο, Αργυρόπουλος, Αθήνα, Ελλάδα. 



151 
 

Βιγγοπούλου, Ι. και Πολυκανδριώτη, Ρ., (1993), «Περιηγητικά κείμενα», Τετράδια Εργασίας 
17, σελ. 19-155. 

Βιγγοπούλου, Ι., (2003), «Περιηγητές και Κύθηρα – Όψεις και αντικειμενικότητες, αυταπάτες 
και μυθοπλασίες για μια νέα αναζήτηση στην πρόσληψη ενός χώρου», Πρακτικά Α΄ Διε-
θνούς Συνεδρίου Κυθηραϊκών Μελετών 3, Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, 
Κύθηρα, σελ. 49-62. 

Γασπαρινάτος, Σ., (2009), Η Ενετοκρατία στα νησιά του Ιουνίου Πελάγους, Γασπαρινάτος, 
Αθήνα, Ελλάδα. 

Γεωργίου, Κ. και Δεληπέτρου, Π., (2000), Απειλούμενα ενδημικά είδη χλωρίδας στη νότια Ελ-
λάδα, Περιφέρεια Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Ηράκλειο, Ελλάδα. 

Δέλτσου, Ε., (1995), «Ο ιστορικός τόπος και η σημασία της παράδοσης για το έθνος-κράτος», 
Εθνολογία 4, σελ. 107-125 

Δερμιτζάκης, Μ., (1989), «Ο αποικισμός των νησιών του Αιγαίου σε σχέση με την παλαιογεω-
γραφική του εξέλιξη», Biologia Gallo-hellenica 14(2) και 17 (2), σελ. 99-121 και 99-130. 

Δημαράς, Κ., (1975), Ιστορία νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ίκαρος, Αθήνα, Ελλάδα. 
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., (2002), Στρατηγι-

κός προσδιορισμός έργων σύνδεσης νέων αιολικών πάρκων, ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα. 
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., (2003), Προβλέ-

ψεις ζήτησης ενέργειας και ισχύος και δυνατότητα κάλυψης της ζήτησης στο Εθνικό Διασυν-
δεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΣΜ) – Περίοδος 2002-2007, ΔΕ-
ΣΜΗΕ Α.Ε., Αθήνα, Ελλάδα. 

Δρακάκης, Ε., (2001), Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων – Ενορία Παναγίας Ιλαριωτίσσης Ποταμού 
1731-1856, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Δρυμωνιάτης, Γ., (1999), Κουριόζικες Τσιριγώτικες διηγήσεις, Κυθηραϊκά, Αθήνα, Ελλάδα. 
Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2003), ««Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα – Απεικόνιση 

και ερμηνεία του χώρου», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών Τόμος Α’, 20-24 Σε-
πτεμβρίου 2000, Κύθηρα, Ελλάδα. 

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2003), ««Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα – Κοινωνία-
Οικονομία», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, 
Κύθηρα, Ελλάδα. 

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2003), ««Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα – Εκκλησία-
Εκπαίδευση-Φιλοσοφία», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών Τόμος Δ’, 20-24 Σε-
πτεμβρίου 2000, Κύθηρα, Ελλάδα. 

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2003), ««Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα – Συμβολικά 
Κύθηρα», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών Τόμος E’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, Κύ-
θηρα, Ελλάδα. 

Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (2003), «Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα – Ιστορία, 
Πολιτισμός, Περιβάλλον», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών Τόμος Β’, 20-24 Σε-
πτεμβρίου 2000, Κύθηρα, Ελλάδα. 

Θεοδούλου, Θ., (2008), «Διαχείριση παράκτιας ζώνης και ενάλια πολιτιστικά αγαθά – Το πα-
ράδειγμα της Λέσβου», Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διαχείρισης και Βελτίωσης Πα-
ρακτίων Ζωνών, 23-27 Σεπτεμβρίου 2008, Μυτιλήνη, Ελλάδα, σελ. 223-232. 

Κακάμπουρα-Τίλη, Ρ., (2003), «Κυθηραϊκή αποδημία και διαχείριση της πολιτισμικής μνήμης», 
Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», Τόμος 
Β’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 299-318. 

Κακρίδης, Ι., (1978), Οι αρχαίοι Έλληνες στην νεοελληνική λαϊκή παράδοση, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 
Ελλάδα. 

Καλλίγερος, Δ., (1999), «Παλιές κυθηραϊκές ιστορίες», Κυθηραϊκά Νιάτα 3, σελ. 78-80. 
Καλλίγερος, Ε., (1993), Οι Κυθήριοι της Σμύρνης και οι χαμένες πατρίδες, Εταιρεία Κυθηραϊ-

κών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Καλλίγερος, Ε., (2001), Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων – Ενορία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

Στραποδίου 1687-1850, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Καλλίγερος, Ε., (2002), Κυθηραϊκά επώνυμα, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Καλλίγερος, Ε., (2003), «Ανιχνεύσεις οικογενειακών ονομάτων στα Κύθηρα πριν τον 16ο αιώ-

να», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικότητα», 
Τόμος Β’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 319-331. 

Κανελλόπουλος, Π., (2010), Ιστορία του Ευρωπαϊκού πνεύματος, Το Βήμα, Αθήνα, Ελλάδα.  



152 
 

Καρύδης, Σ., (2012), Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό 
χώρο, Ενάλιος, Αθήνα, Ελλάδα. 

Κασιμάτης, Γ., (2005), «Ο θεσμός της Εγχώριας Περιουσίας», Επιστημονικό Συνέδριο «Η Έ-
νωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, 1864-2004», Τόμος Α’, Ακαδημία Αθηνών-Βουλή των 
Ελλήνων, Αθήνα, Ελλάδα. 

Κασιμάτης, Ι., (1993), Κατάλοιπα Βενετικών γλωσσικών στοιχείων στα Κύθηρα, Ατλαντίς, Α-
θήνα, Ελλάδα.  

Κασιμάτης, Ι., (2000), Λευκάδιος Χερν, ο ελληνικής καταγωγής εθνικός συγγραφέας της Ια-
πωνίας, Μαυρίδης, Αθήνα, Ελλάδα. 

Κασιμάτης, Π., (1994), Ιστορικά από την παλαιά και σύγχρονη κυθηραϊκή ζωή, Βασιλόπουλος, 
Αθήνα, Ελλάδα. 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, (2001), Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας – Η-
λεκτρονικός Άτλας, [online]. Διαθέσιμο στο URL: http://www.cres.gr/kape/index.htm. Ανα-
κτήθηκε 30 Σεπτεμβρίου 2016. 

Κολοβός, Ν., (1990), Θόδωρος Αγγελόπουλος, Αιγόκερως, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κολοβού, Χ., (2011), Κώδικας επισκόπου Νεκταρίου Βενέρη, Ιεράς επισκοπής Κυθήρων (1697-

1729), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κούβαρη, Σ., (2003), Κύθηρα Terra Mitica, Οίτυλο, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κούκκου, Ε., (1993), Ιστορία των Επτανήσων – Από το 1797 μέχρι την αγγλοκρατία, Παπα-

δήμα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κραντονέλλη, Α., (1985), Ιστορία της πειρατείας – Στους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατί-

ας 1390-1538, Εστία, Αθήνα, Ελλάδα. 
Κριθάρης, Χ., (1996), Οι αναμνήσεις ενός γιατρού, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, 

Ελλάδα. 
Κυρκίνη-Κούτουλα, Α., (2003), «Τα Κύθηρα κατά τους 18ο και 19ο αιώνες με το βλέμμα των 

περιηγητών», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και Πραγματικό-
τητα», Τόμος Γ’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 221-227.  

Μαλτέζου, A., (1989), «Το χρονικό του Χειλά – Κοινωνικά και ιδεολογικά προβλήματα στα 
Κύθηρα τον 15ο αιώνα», International Documentation Centre / National Hellenic Research 
Foundation, Βυζαντινά Σύμμεικτα 8, σελ. 15-25. 

Μαυροειδή, Φ., (1978), «Κοινωνία και διοίκηση στα Κύθηρα στις αρχές του 17ου αιώνα», Δω-
δώνη 7, σελ. 141-169. 

Μαυροματάκη, Μ., (1997), Ελληνική μυθολογία και λατρεία, Χαϊτάλη, Αθήνα, Ελλάδα. 
Μέλισσα (συλλογικό), (1990), Οι μεγάλοι ζωγράφοι, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Μερακλής, Μ., (1986), Ελληνική λαογραφία – Ήθη και έθιμα, Οδυσσέας, Αθήνα, Ελλάδα. 
Μερακλής, Μ., (1989), Λαογραφικά ζητήματα, Μπούρας, Αθήνα, Ελλάδα. 
Μοδινός, Μ. και Ευθυμιόπουλος, (1998), Οικολογία και επιστήμες του περιβάλλοντος, Στοχα-

στής, Αθήνα, Ελλάδα. 
Μουζάκης, (2000), «Ιδιοκτησιακό καθεστώς, δίκαιο και διαχείριση», Επτά Ημέρες/Καθημερινή 

(Αφιέρωμα στους νερόμυλους), 15 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 5-7. 
Μπελαβίλας, Ν., (1997), Λιμάνια και οικισμοί του Αρχιπελάγους της πειρατείας 15ος-19ος, Ο-

δυσσέας, Αθήνα, Ελλάδα. 
Ντρενογιάννης, Γ., (2007), Οι θησαυροί της Ελλάδας, ΤΑ ΝΕΑ, Αθήνα, Ελλάδα. 
Οικονόμου, Δ., (2000), «Σύστημα χωρικού σχεδιασμού – Η ελληνική πραγματικότητα και η 

διεθνής εμπειρία», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 101-102 (Α’-Β’ 2000), σελ. 3-58. 
Οικονόμου, Δ., (2004), «Φύση και χώρος: Προστατευόμενες περιοχές και η άσκηση NATURA 

2000». Στο Η., Ευθυμιόπουλος και Μ., Μοδινός, (επιμ.), Η φύση της γεωγραφίας, ΔΙΠΕ, Α-
θήνα, Ελλάδα, σελ. 357-379. 

Οικονόμου, Δ., (2010), Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για 
την ανάπτυξη αιολικών σταθμών με την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχε-
διασμού για τις ΑΠΕ – Τελική Τεχνική Έκθεση, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας / Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, Αθήνα και Βό-
λος, Ελλάδα. 

Παναρέτου, Α., (2003), «100 χρόνια πριν – Φυσιογνωμία και προβλήματα των Κυθήρων μέσα 
από τον τοπικό τύπο», Α’ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών «Κύθηρα – Μύθος και 
Πραγματικότητα», Τόμος Β’, 20-24 Σεπτεμβρίου 2000, σελ. 445-455.  



153 
 

Παπαδάκη, Α., (2001), Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων – Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας 1671-
1812, Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 

Παπαδόπουλος, Γ., (2012), Οι σεισμοί και τα τσουνάμι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, 
Εκδόσεις Οσελότος, Αθήνα, Ελλάδα. 

Παπαπαύλου, Κ., (1999), Αναζητώντας τον άνθρωπο, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Ελλάδα. 
Πατραμάνη, Μ., (1994), «Ένας φάκελος δικογραφίας για τη δράση Σκλαβούνων πειρατών στη 

Σίφνο και στα Κύθηρα (1770)», Σιφνιακά (Τόμος Δ’), σελ. 4-11. 
Πετρόπουλος, Ι., (1985), Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο (1833-

1843), Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, Ελλάδα. 
Πετρόχειλος, Ι., (1998), «Κύθηρα νήσος και πόλις», Επτά Ημέρες/Καθημερινή, 5 Ιουλίου 

1998, Αθήνα, Ελλάδα, σελ. 4-5. 
Πετρόχειλος, Μ. και Ανδριτσάκης-Φωτιάδης, Δ., (1982), Κυθηραϊκά μελετήματα, Αναστατικές 

Εκδόσεις, Αθήνα, Ελλάδα. 
Πετρόχειλος, Μ., (1955), Τα πολυύμνητα Κύθηρα, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, Αθήνα, 

Ελλάδα.  
Πετρόχειλος, Μ., (1979), Εντυπώσεις από τα Κύθηρα, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Αθηνών, Αθήνα, 

Ελλάδα.  
Ραφαηλίδης, Β., (2003), Ταξίδι στο μύθο – Ο κινηματογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 

Εκδόσεις Αιγόκερως, Αθήνα, Ελλάδα. 
Σγουρινάκης, Ν., Μιχελινάκης, Β. και Στεφανής, Λ., (2006), Ένας αιώνας Κύθηρα – Εικόνες 

από το κυθηραϊκό φωτογραφικό αρχείο, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος και Πολιτιστική Εταιρεία 
Κυθήρων, Αθήνα, Ελλάδα. 

Σιμόπουλος, Κ., (2007), Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Εκδόσεις Πιρόγα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Σταθάτος, Γ., (2006), Ένας αιώνας Κύθηρα, Κυθηραϊκός Σύνδεσμος και Πολιτιστική Εταιρεία 

Κυθήρων, Αθήνα, Ελλάδα. 
Στάθης, Ε., (1975), Διοικητικά έγγραφα από την πρώτη περίοδο της γαλλικής κυριαρχίας στα 

Κύθηρα (1797-1799), Κυθηραϊκός Σύνδεσμος, Αθήνα, Ελλάδα. 
Σταματελάτος, Μ. και Βάμβα-Σταματελάτου, Φ., (2006), Γεωγραφικό λεξικό Ελλάδος, Το Βή-

μα, Αθήνα, Ελλάδα. 
Σφήκας, Γ., (1979), Φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας, Εκδόσεις Ευσταθιάδης, Αθήνα, Ελλάδα. 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (2006), Ο σεισμός των Κυθήρων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-

δας (ΤΕΕ), Αθήνα, Ελλάδα. 
Φύλλης, Π., (1956), Ταξίδι στα Κύθηρα, Εκδόσεις Μαυρίδης, Αθήνα, Ελλάδα. 
Χάρου-Κορωναίου, Ε. και Δρακάκης, Ε., (2010), Δημήτριος Φανάρης, Νοτάριος Κυθήρων 

(1586-1589), Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, Αθήνα, Ελλάδα. 
Χλαμπέας, Γ., (1983), Τα Κύθηρα στην τετραετία 1941-44, Πλέθρον, Αθήνα, Ελλάδα. 


