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Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, ο Άδωνις 
Κύρου επί σχεδόν 25 χρόνια κράτησε το τιμόνι της 

ιστορικής εφημερίδας «Εστία». Ωστόσο, από μικρός 
είχε δείξει μια έντονη κλίση και προς την αρχαιολογία. 

Τελικά εφήρμοσε την πατρική συμβουλή: «καὶ τοῡτο 
πράττειν, κἀκεῖνο μὴ ἀφιέναι». Δεινός περιπατητής, 

ιχνηλάτησε αρχαιότητες σε κάμπους και βουνά της 
Αττικής πριν επεκτείνει τις εξερευνήσεις του στα παράλια 

και τις βραχονησίδες του Αργοσαρωνικού. Από τα πολλά 
του ευρήματα, ίσως γνωστότερα είναι το σπήλαιο του 

Φράγχθι στην Αργολίδα, που κατοικήθηκε από την 
Ανώτερη Παλαιολιθική έως και τη Νεολιθική περίοδο, 

και το μινωικό ιερό κορυφής στα Κύθηρα, το πρώτο που 
βρέθηκε εκτός Κρήτης. Δικαίως οι αρχαιολόγοι τον έχουν 

επανειλημμένα και θαυμάσει και τιμήσει.
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O Άδωνις Κύρου στο παλαιό γραφείο της «Εστίας».
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Διευθυντής της εφημερίδας «Εστία» από το 1974, ο Άδωνις Κ. Κύρου άφησε το τιμόνι 
της μακροβιότερης ελληνικής εφημερίδας το 1997. Είναι επίσης η χρονιά που η «Εστία» 
εγκαταλείπει την παλαιά τεχνολογία της έντυπης δημοσιογραφίας, τη λινοτυπία και 
την εκτύπωση σε πιεστήριο. Ταυτόχρονα αλλάζει και την ανάποδη σελιδοποίησή της. 
Στο λεύκωμά του, Το απολεσθέν θέλγητρον…, έτος έκδοσης το 1997 και πάλι, ο Άδωνις 
Κύρου εξηγεί: «Το ανάποδο άνοιγμα των σελίδων της δημιούργησε την εντύπωση ότι 
επρόκειτο για λάθος. Ήταν, όμως, σκόπιμη αυτή η σελιδοποίηση, προς εξυπηρέτηση 
της αρθρογραφικής (εξωτερικές σελίδες) και της ειδησεογραφικής (εσωτερικές σελί-
δες) ύλης της τετρασέλιδης, τότε, εφημερίδας».

Εβδομαδιαίο φιλολογικό περιοδικό στο ξεκίνημά της, η «Εστία» πρωτοκυκλοφόρη-
σε ως καθημερινή πολιτική εφημερίδα στις 6 Μαρτίου του 1894. Η σατιρική εφημερίδα 
«Σκριπ», προαναγγέλλοντας τότε τη μετατροπή, έγραφε μεταξύ άλλων: «… ο μην της γεν-
νήσεώς της εγγυάται περί της ευφυΐας της. Τον Μάρτιον γεννώνται τα ευφυέστερα γατά-
κια». Και πράγματι: τα σπινθηροβόλα και δηκτικά σχόλια δεν της έλειψαν, ούτε άλλωστε 
το χιούμορ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η «Εστία» διέκοψε αυτοβούλως την κυκλο-
φορία της στα χρόνια της Κατοχής, από το καλοκαίρι του 1941 έως την Απελευθέρωση.

Τον Μάρτιο του 2015 ο Άδωνις Κύρου αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Τμή-
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων. Τιμή ιδιαίτερη, πιθανόν δυσεξήγητη για όσους δεν γνώριζαν τη δεύτερη φύση 
του εκδότη.

Ωστόσο, ήδη το 2002 οι αρχαιολόγοι είχαν οργανώσει στον Πόρο συνέδριο προς τι-
μήν του με τίτλο «Έπαθλον». Στην εισαγωγική του ομιλία στο συνέδριο, ο καθηγητής 
Σπύρος Ιακωβίδης απονέμει στον Άδωνι Κύρου, με μεγάλη τρυφερότητα και εκτίμη-
ση, το χαρακτηρισμό «ιχνηλάτης», ερμηνεύοντας τον όρο, κατά το λεξικό Ελευθερου-
δάκη: «ο ικανός εις το παρακολουθείν τα ίχνη». Σημειώνει πως είναι «μικρανεψιός του 
αρχαιολόγου Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως» για να προσθέσει: «καθοριστική κληρονομι-
κότητα». Από μαθητής, λέει, εμφάνισε «τα πρώτα συμπτώματα της ιχνηλατικής μανίας 
που θα τον σημαδέψει έκτοτε».

Τον τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου, που κυκλοφόρησε το 2007, επιμελήθηκε η 
Ελένη Κονσολάκη–Γιαννοπούλου, επίτιμη διευθύντρια της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστο-
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, γνωστή για τις ανασκαφές της στην Τροιζήνα, τον 
Πόρο και τα Μέθανα. «Συμπερασματικά», γράφει, «καίρια [υπήρξε] η συμβολή του 
Α.Κ. στις νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έδωσαν στον Πόρο τη θέση του στην 
Προϊστορία». Είχε προηγουμένως αναλυτικά περιγράψει πώς ο Άδωνις Κύρου τους 
οδήγησε στα μυκηναϊκά κατάλοιπα και τα επιφανειακά ευρήματα που είχε εντοπίσει 
(το 1998) στην ερημονησίδα Μόδι, ανατολικά του Πόρου, πώς (το 2001) τους έδειξε τα 
πρωτοελλαδικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στον «Κάβο Κοκορέλλι», στην αντικρινή από 
το Μόδι ακτή του Πόρου, πώς την ίδια μέρα, στον χερσαίο δρόμο της επιστροφής, «το 
παρατηρητικό μάτι του κ. Κύρου» διέκρινε στον «Κάβο Βασίλη» εκτεταμένο ερειπιώ-
να που αποδείχθηκε νέος, άγνωστος οικισμός της Πρωτοχαλκής.

Στην ανακοίνωσή της στο συνέδριο («Η υστερομυκηναϊκή εγκατάσταση στην ερη-
μονησίδα Μόδι του Σαρωνικού»), η αρχαιολόγος αναφέρεται στη θεωρία του Αδώνιδος 
Κύρου, την οποία ο ίδιος αναπτύσσει στο βιβλίο του Σταυροδρόμι: «Κοντά στο τεχνητά 
ισοπεδωμένο πλάτωμα της κεντρικής περιοχής του νησιού περισυνέλεξε θραύσμα-
τα σκυφοειδούς κρατήρα της Μέσης ΥΕΙΙΙΓ περιόδου, το οποίο θεώρησε λατρευτικό 
σκεύος, ένδειξη για την πιθανή ύπαρξη μυκηναϊκού ιερού, στο οποίο πιστεύει ότι θα λα-
τρευόταν ο Απόλλωνας, προστάτης θεός των Δρυόπων της Αργολίδας. Το υποθετικό 
εκείνο ιερό αποτελούσε το θρησκευτικό κέντρο των δρυοπικών πόλεων της Αργολίδας 
και ειδικότερα των Ηιόνων, ενός κρατιδίου ανάμεσα στην Τροιζήνα και την Επίδαυρο 
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(Ιλιάδα, Β 561). Από έναν δρυοπικό συνασπισμό με το θρησκευτικό του κέντρο στο Μόδι 
προήλθε, λέει, η μεταγενέστερη Αμφικτιονία της Καλαύρειας, που είχε την έδρα της 
στο ιερό του Ποσειδώνα (Πόρος). Ο Παυσανίας καταγράφει παραδόσεις για παλαιότερη 
λατρεία του Απόλλωνα στην Καλαύρεια που αντικαταστάθηκε από τον Ποσειδώνα».

Πλούσιο είναι το συγγραφικό έργο του Αδώνιδος Κύρου. Από τα βιβλία του, το δί-
τομο ιστορικό χρονικό για γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Ελλάδα κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, Εμπρός της Ελλάδος παιδιά και Ημέρες δόξας και Νύχτα συμφοράς, 
στέκονται ξέχωρα από την υπόλοιπη συγγραφική του δραστηριότητα. Η λατρεία του 
για τις αρχαιότητες θα τον αναγκάσει να σκάψει πολύ πιο βαθιά στην ιστορία και να τα-
ξιδέψει σε χρόνους πολύ πιο μακρινούς.

Το ιστορικό και αρχαιολογικό οδοιπορικό του, Στο σταυροδρόμι του Αργολικού, έλαβε 
το 1991 το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Με ορμητήριο τις Σπέτσες και με το πλε-
ούμενο «Καλοκυρά», προσωνύμιο της Σπετσιώτισσας γιαγιάς του, Μαρίκας Ιω. Μπού-
μπουλη, στην οποία το Σταυροδρόμι είναι αφιερωμένο, ο Άδωνις Κύρου θα χαράξει έναν 
διάπλου ανάμεσα από παράλια, νησιά, νησίδες και βραχονησίδες. Ο ίδιος περιγράφει 
το πεδίο των ερευνών του σαν ένα ρόμβο με ακανόνιστο σχήμα: «Τα γεωγραφικά όρια 
κατά ξηρά ορίζονται από τις νότιες ακτές της Αργολίδας και τις ανατολικές της Λακω-
νίας, στα σύνορά τους με την Κυνουρία. Και το Μυρτώο πέλαγος που αποτελεί την προ-
έκταση του Σαρωνικού και του Αργολικού κόλπου προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη».

Πολλές οι δημοσιευμένες ανακοινώσεις του σε ιστορικά και αρχαιολογικά συνέδρια, 
κυρίως για τους «σκοτεινούς αιώνες» της Πρωτοβυζαντινής περιόδου (6ος–8ος αι.) και 
τις βαρβαρικές επιδρομές αλλά όχι μόνο. Σημειώνουμε ενδεικτικά:

«Περιπλανήσεις αγίων λειψάνων και μια άγνωστη καστροπολιτεία στον Αργολικό», 
Πελοποννησιακά, τόμ. ΚΑ΄, 1995, σ. 97–118.

«Πιτυούσα – Σπέτσαι. Εξ όνυχος τον λέοντα περί “σκοτεινών αιώνων” του Βυζαντί-
ου», Πρακτικά του Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Πύργος – Γαστούνη 
– Αμαλιάδα, 11–17 Σεπτεμβρίου 2005), τόμ. Δ΄, Αθήναι 2007, σ. 97–125.

«Η τελευταία ερμιονική φρουρά στη νήσο Υδρέα» στο: Κερμάτια Φιλίας, τιμητικός 
τόμος για τον Ιωάννη Τουράτσογλου, Υπουργείο Πολιτισμού και Νομισματικό Μουσείο, 
Αθήνα 2009, σ. 207–217.

«Οι πρωτοβυζαντινοί σόλιδοι των Σπετσών και τα ιστορικά παραλειπόμενα του ευρή-
ματος» στο: ολοκότινον. Μελέτες Βυζαντινής Νομισματικής και Σιγιλλογραφίας στη μνήμη του 
Πέτρου Πρωτονοταρίου, Βιβλιοθήκη της Νομισματικής Εταιρείας 10, Αθήνα 2013, σ. 39–52.

«Αν έχεις τύχη, διάβαινε… Το χρονικό της ανακαλύψεως του μινωικού ιερού κορυ-
φής στον  Άγιο Γεώργιο στο Βουνό των Κυθήρων», στον τόμο προς τιμή του Άρη Τσα-
ραβόπουλου, υπό έκδοση.

«Το χρονικό μιας σημαντικής ανακαλύψεως: Το σπήλαιο του Φράγχθι στην Ερμιονί-
δα (1956–2016)» στα υπό έκδοση Πρακτικά του Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδών, Ναύπλιο, 30 Οκτωβρίου–2 Νοεμβρίου 2015.

Ο Άδωνις Κύρου μας καλοδέχτηκε στο πατρογονικό του πλακιώτικο σπίτι. Στην υπο-
δοχή και στο σαλόνι όλα μαρτυρούσαν μια αστική παράδοση που αβίαστα και ζωηρά 
έπαιζε με τους αιώνες. Στο διπλανό δωμάτιο, εκεί όπου πήγαμε αναζητώντας ανάτυπα 
άρθρων του, χάος απερίγραπτο, στοίβες το χαρτομάνι. Ένα χάος που ασφαλώς προη-
γείται του κόσμου που συνεχίζει να δημιουργεί.

—Κύριε Κύρου, αρχίζετε τον τίτλο ενός πρόσφατου άρθρου σας με την παροι-
μία: «Αν έχεις τύχη διάβαινε…»
Πρέπει να ομολογήσω, ότι η τύχη πάντοτε έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Γι’ αυτό 
και η αγάπη μου, το πάθος μου αν θέλετε, για την αρχαιολογία συμβάδιζε και με τυχαία 
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Ο Άδωνις Κύρου δείχνει το χώρο 
όπου εντόπισε τα πρώτα μινωικά 
ειδώλια στα Κύθηρα.
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περιστατικά, τυχαίες ανακαλύψεις, που ανταποκρίνονταν στα ιστορικά μου ενδιαφέ-
ροντα. Ας μην ξεχνούμε ότι είναι το τυχαίο περιστατικό εκείνο που συχνά προηγείται 
των αρχαιολογικών ανακαλύψεων.

—Μιλάτε για σας ή γενικά;
Γενικά. Συμβαίνει και στους αρχαιολόγους, όπως και σε εμένα, έστω και αν δεν υπήρξα 
ποτέ αρχαιολόγος, ούτε και εσπούδασα αρχαιολογία.

—Αλήθεια, πώς και δεν σπουδάσατε αρχαιολογία;
Αυτό είναι ολόκληρη ιστορία. Γιατί από μικρός είχα τα… μικρόβια της δημοσιογραφίας 
και της αρχαιολογίας. Άλλωστε και ο πατέρας μου και ο θείος μου και ο παππούς μου 
ήσαν δημοσιογράφοι. Στα γραφεία της «Εστίας», της οικογενειακής μας εφημερίδας, 
έκανα από παιδί συχνές επισκέψεις και συναντούσα δημοσιογράφους, αλλά και τεχνι-
κούς στο τυπογραφείο της οδού Ανθίμου Γαζή 7, ενώ, σαν Πλακιώτης που ήμουν, τα 
παιδικά μου παιγνίδια είχαν για χώρο τις πλαγιές γύρω στην Ακρόπολη, όπου, μετά τις 
βροχές, έβρισκα όστρακα ερυθρόμορφων αγγείων, κομμάτια ειδωλίων, κυρίως νομί-
σματα χάλκινα όλων των εποχών, που τα έδειχνα σε ένα θείο μου, από την οικογένεια 
της μητέρας μου, τον Αλέξανδρο Φιλαδελφέα, γνωστό παλαιό αρχαιολόγο.

Όταν, λοιπόν, ετελείωσα τις σχολικές σπουδές, έπρεπε να αποφασίσω ποιον πανε-
πιστημιακό κλάδο θα ακολουθούσα. Χάριν της δημοσιογραφίας, επέλεξα τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφοιτώντας από το Τμήμα Πολιτικών και Οι-
κονομικών Επιστημών. Στο δίλημμα, πάντως, που αντιμετώπιζα, με εβοήθησε και ο 
πατέρας μου, ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κύρος Κύρου, με την εξής παραίνε-
ση, από μία επιστολή του Αποστόλου Παύλου: «Καὶ τοῡτο πράττειν, κἀκεῖνο μὴ ἀφιέ-
ναι», συμπληρώνοντας ότι στη ζωή, παράλληλα με την επαγγελματική μου επίδοση, θα 
έπρεπε να έχω και κάποιο άλλο βασικό ενδιαφέρον. Και στην προκειμένη περίπτωση, 
το επαγγελματικό μου στάδιο θα συμβάδιζε, πράγματι, με την πάρεργη ενασχόληση 
που θα επέλεγα, δηλαδή την αρχαιολογία, έστω και χωρίς θεωρητική κατάρτιση σε βά-
θος. Γι’ αυτό και έπραξα τη δημοσιογραφία, χωρίς, όμως, να αφήσω την αρχαιολογία…

Στην απόφαση αυτή εβάρυνε και το γεγονός ότι η « Εστία» θα έπρεπε να είχε συνέχεια. 
Υπήρχε, βέβαια, και ο συνονόματός μου εξάδελφος, ο γιος του Αχιλλέα Κύρου, του αδελ-
φού του πατέρα μου και συνεκδότη της εφημερίδας. Ο μεγαλύτερος από εμένα κατά 15 
χρόνια, Άδωνις Κύρου και εκείνος, ήταν άνθρωπος αξίας και θα αναδεικνυόταν σε σημα-
ντικό δημοσιογράφο και πολιτικό. Δυστυχώς, όμως, μέσα στη μετακατοχική εμφυλιοπο-
λεμική δίνη, συντάχθηκε, με πάθος, στις μαχητικές φοιτητικές οργανώσεις της Αριστεράς 
και κατηγορήθηκε ότι είχε συμμετοχή στη δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου, παλαιού του 
φίλου και αρχικά ομοϊδεάτη του, πριν εκείνος μεταπηδήσει στην αντίθετη παράταξη. Το 
αποτέλεσμα ήταν ότι και ο Μαλτέζος, χαρισματικός και αυτός νέος άνθρωπος, έφυγε από 
τη ζωή, και ο Άδωνις, μετά τον βαρύ τραυματισμό του, κατέφυγε και εγκαταστάθηκε στο 
Παρίσι. Γι’ αυτό και η συνέχεια της «Εστίας» έπεφτε στους ώμους μου.

—Ο εξάδελφός σας ήταν ο γνωστός σκηνοθέτης;
Ακριβώς. Και δεν γύρισε μόνο ταινίες πρωτοποριακές, με αλληγορικές έννοιες (όπως 
το «Βατερλώ» ή το «Αυγό του φιδιού»), που θεωρούνται σημαντικές δημιουργίες της 
καλλιτεχνικής κινηματογραφίας, αλλά έγραψε και αξιόλογα βιβλία για τον κινηματο-
γράφο, όπως Ο σουρεαλισμός στον κινηματογράφο και Ο ερωτισμός στον κινηματογράφο, 
τα οποία διδάσκονται στις κινηματογραφικές ακαδημίες όλου του κόσμου, μεταφρα-
σμένα σε πολλές γλώσσες. Και είναι κρίμα ότι έφυγε από τη ζωή ενωρίς, σε ηλικία 62 
ετών, με επιβαρυμένη την υγεία του από τα τραύματα του 1944.

03 
Μία ακόμη σημαντική αρχαιολογική 
ανακάλυψη του Άδωνι Κύρου (1956) 
ήταν το προϊστορικό Σπήλαιο του 
Φράγχθι της Αργολίδας.  
(Φωτ.: © ΥΠΠΟΑ, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας)
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Το εσωτερικό του σπηλαίου μετά τη 
διαμόρφωση. (Φωτ.: © ΥΠΠΟΑ, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας)
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Ο Άδωνις Κύρου και ο συνοδοιπόρος του 
στις αρχαιολογικές ιχνηλασίες Δημήτρης 
Αρτέμης, δευτεροετείς φοιτητές, σε 
δυσπρόσιτη περιοχή.

«ΑΔΩΝΙ, ΑΥΤΗ Η 
ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΟΥ ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ 
ΑΡΧΑΙΟΜΑΝΙΑ, 

ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΑΓΝΕΙΑ!», 
ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΜΕ ΤΗ 
ΒΑΘΙΑ ΦΩΝΗ ΤΟΥ 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ.
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Σε όλα τα 40 χρόνια της δημοσιογραφικής μου ζωής, δεν εσταμάτησα να ασχολού-
μαι, στον ελεύθερο χρόνο μου, και με την αρχαιολογία. Μπορεί να μην την εσπούδασα 
με την επιστημονική της έννοια, όμως είχα την τύχη να γνωρίσω σημαντικούς αρχαι-
ολόγους του παρελθόντος, όπως ο Μαρινάτος, ο Θεοχάρης, ο Μυλωνάς, ο Ορλάνδος, 
ο Σωτηρίου, η Βαρούχα, ο Παπαδημητρίου, ο Μπούσορ, ο Αμαντρύ και τόσοι άλλοι, 
Έλληνες και ξένοι, που μου ενστάλαξαν σπάνιες γνώσεις και μάλιστα διαχρονικού βά-
θους, από την προϊστορία μέχρι και τους μεσαιωνικούς χρόνους. Αν προσθέσετε και 
τις πολύχρονες επιφανειακές μου έρευνες, με πεζοπορίες σε βουνά και ερημονήσια, σε 
δυσπρόσιτες περιοχές και διαπλέοντας θάλασσες, έχετε την απάντηση για την αρχαι-
ολογική μου παρουσία, στο πλευρό, πάντοτε, της δημοσιογραφικής απασχολήσεως.

—Στις παιδικές σας αναμνήσεις, ποια ήταν μια αξέχαστη εμπειρία;
Σας ανέφερα ήδη ότι από το σπίτι μας στην Πλάκα, μετά την Κατοχή, επήγαινα με το 
ξύλινο πατίνι μου κάτω από την Ακρόπολη, στο θέατρο του Διονύσου και στον Άρειο 
Πάγο, που τότε δεν είχαν περιφράξεις ούτε φυλακτικό προσωπικό, και έψαχνα με τους 
φίλους μου κυρίως για νομίσματα, τα οποία έκανα συλλογή. Ήμουν 8 ετών, το 1946, 
όταν στην αντίληψή μου έπεσε ένα περίεργο μεταλλικό αντικείμενο με φτερά στο πίσω 
μέρος, που περιχαρής έσπευσα να το δείξω  στη μητέρα μου, η οποία είχε έρθει να με 
πάρει. Πανικός! Ήταν ένα άσκαστο βλήμα ιταλικού όλμου, από τις μάχες των Δεκεμ-
βριανών του 1944 γύρω από το Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη (το κτίριο Βά-
ιλερ του παλαιού οθωνικού νοσοκομείου), που προφανώς είχε παρεκκλίνει από την 
σκόπευση των ολμοβόλων του Ε.Λ.Α.Σ. στο Λόφο του Φιλοπάππου. Ευτυχώς, δεν είχα 
πιέσει τον επικρουστήρα, αλλιώς θα είχα και εγώ την κακή τύχη τόσων άλλων παιδιών 
της μετακατοχικής περιόδου, που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν από τις εκρήξεις 
ξεχασμένων πυρομαχικών. Πάντως, ήταν ένα εύρημα…

—Και αργότερα; Ποια ήταν η εξέλιξη της αρχαιολογικής σας ιχνηλασίας;
Από τα χρόνια του σχολείου, τις Κυριακές και εορτές, μαζί με συμμαθητές, περιδιαβά-
ζαμε στον Υμηττό, την Πάρνηθα και την Πεντέλη, στα εκεί αρχαία λατρευτικά σπήλαια 
και οχυρά, ενώ, όταν μας δινόταν η ευκαιρία και βρίσκαμε καμία βαρκούλα, διαπεραι-
ωνόμαστε στα παράκτια νησόπουλα της Αττικής, όπου είχαμε τις πρώτες εμπειρίες 
με την πρωτοελλαδική και πρωτοβυζαντινή κεραμική, χωρίς να λείπουν και οι ευχά-
ριστες εκπλήξεις, με την ανακάλυψη στις ακρογιαλιές κάποιων νομισμάτων, σε κακή 
κατάσταση βέβαια, που για εμάς, όμως, φάνταζαν σαν πολύτιμο εύρημα. Η πρώτη, 
πάντως, σημαντική ανακάλυψη έγινε το 1956, όταν, σε ηλικία 18 ετών, η τύχη με έφερε 
στο, άγνωστο μέχρι τότε, Σπήλαιο του Φράγχθι, τον πασίγνωστο σήμερα προϊστορικό 
χώρο της Αργολίδας.

—Για μιλήστε μας λίγο γι’ αυτό. Και τι εννοείτε όταν λέτε ότι η τύχη σάς οδή-
γησε σε αυτή την ανακάλυψη;
Ασφαλώς και η τύχη βοήθησε για μία τόσο σημαντική ανακάλυψη από έναν ανίδεο πρω-
τοετή φοιτητή. Περνώντας το καλοκαίρι μου στις Σπέτσες, επήγα με τρεις φίλους, χρη-
σιμοποιώντας τη μηχανοκίνητη βαρκούλα —που μου είχαν χαρίσει οι γονείς μου επειδή 
επέτυχα στις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου— να κάνουμε ψαροντούφεκο 
στις παραλίες της Κοιλάδας, που είναι το επίνειο του Κρανιδίου στον Αργολικό κόλπο. 
Το ψάρεμα πήγε καλά και βγήκαμε σε μία μικρή παραλία, μπροστά στο σπήλαιο, όπου 
προσπαθήσαμε να ψήσουμε τη λεία μας, με τη βοήθεια του βοσκού που είχε τη στάνη 
του μέσα στο εντυπωσιακό αυτό παράκτιο χάσμα. Μόλις, όμως, σκάψαμε λίγο, για να 
βάλουμε τα κάρβουνα που μας έδωσε ο βοσκός, άρχισαν να ξεπροβάλλουν όστρακα γρα-
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Ο ιχνηλάτης δημοσιογράφος και ο 
αξέχαστος Γιάννης Σακελλαράκης, φίλοι 
από τα νιάτα τους και συνεργάτες στην 
ανασκαφή του δεύτερου στον Άγ. Γεώργιο 
στο Βουνό των Κυθήρων, το 1993.
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πτών νεολιθικών αγγείων, απολεπίσματα και λεπίδες οψιανού και πυριτόλιθου. Για να 
μη μακρηγορώ, έδειξα τα ευρήματά μου, όταν εγύρισα στην Αθήνα, στον Ιωάννη Πα-
παδημητρίου, που τότε ήταν διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, αλλά 
εκείνος με προέτρεψε να τα επιστρέψω και να τα θάψω στον ακριβή τόπο προελεύσε-
ως, πράγμα που έκανα. Θυμάμαι, μάλιστα, ότι μου είπε χαρακτηριστικά: «Ό,τι είναι 
θαμμένο, είναι και καλά φυλαγμένο»… Όμως, μερικά χρόνια αργότερα, το 1963, όταν 
αγοράστηκε το νησάκι της Κοιλάδας (η σημερινή Κορωνίδα) και άρχισαν οι εργασίες 
διαμορφώσεως της επιφανείας του, με φερτές ύλες από την παραλία του Φράγχθι, ειδο-
ποίησα την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία του Ναυπλίου, που διέκοψε μεν τις εργα-
σίες, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα έρευνας του χώρου, που τότε ήταν απομακρυσμένος 
και δυσπρόσιτος. Μου έδωσαν, λοιπόν, την έγκριση να ενημερώσω τον Αμερικανό αρ-
χαιολόγο Michael Jameson, που διενεργούσε ανασκαφές στο πλησιόχωρο Πόρτο Χέλι 
(την αρχαία πόλη των Αλιέων), τον οποίο και οδήγησα, μαζί με τον προϊστορικολόγο 
καθηγητή Thomas Jacobsen στο σπήλαιο, όπου και διενεργήθηκε από τον δεύτερο, από 
το 1967 και μετά, η υποδειγματική ανασκαφική έρευνα, που προσέφερε στην παγκό-
σμια επιστημονική γνώση ένα σημαντικό κεφάλαιο της Προϊστορικής Αρχαιολογίας.

Αλλά δεν ήταν αυτή η μόνη περίπτωση που η τύχη φάνηκε ευνοϊκή στις αρχαιολογικές 
μου αναζητήσεις. Τριάντα χρόνια αργότερα, στα πολυτραγουδισμένα Κύθηρα, οδήγη-
σε τα βήματά μου στον Άγιο Γεώργιο στο Βουνό, όπου εντόπισα το πρώτο μινωικό ιερό 
κορυφής εκτός Κρήτης, το οποίο και ανέσκαψε ο παλαιός φίλος και βαθύς γνώστης της 
μινωικής λατρείας, ο Γιάννης Σακελλαράκης, με πλούσια ευρήματα, που διαφωτίζουν 
την περίοδο του μινωικού αποικισμού και κοσμούν σήμερα το μουσείο του νησιού της 
Αφροδίτης. Και επειδή μιλάμε για τον Γιάννη Σακελλαράκη, με τον οποίο μας συνέδεε 
φιλία από τα φοιτητικά χρόνια, τον θυμάμαι να εκνευρίζεται όταν τον ερωτούσα, με επι-
μονή, για αρχαιολογικά θέματα, από τα οποία εκείνος ήθελε να ξεφύγει στις ώρες της 
αναψυχής του: «Άδωνι, αυτή η επιμονή σου δεν είναι απλή αρχαιομανία, είναι αρχαιο-
λαγνεία!», έλεγε με τη βαθιά φωνή του, όμως για τα Κύθηρα η αρχαιολαγνεία μου τον 
συνεπήρε και, όπως έλεγε, μου ώφειλε χάριτας για το εύρημα.

—Αρχαιολόγοι μιλούν για το «μάτι» που έχετε βοηθό σας στις επιφανειακές 
αρχαιολογικές ιχνηλασίες.
Αυτό είναι αλήθεια, αφού όλα αυτά τα χρόνια η όραση δεν με εγκατέλειψε, ώστε, σε 
συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία μου, να μπορώ να διακρίνω, στην επιφάνεια του 
εδάφους, τις μαρτυρίες για τη διαχρονικότητα κάθε περιοχής, από τα προϊστορικά κα-
τάλοιπα μέχρι και εκείνα της Τουρκοκρατίας. Ίσως σε αυτό βοήθησε και η… δημοσιο-
γραφία, αφού όταν κατέβαινα στο τυπογραφείο της λινοτυπίας —της παλαιάς, δηλαδή, 
τεχνολογίας στην εκτύπωση, στην οποία και εγώ εθήτευσα— το μάτι μου είχε ασκηθεί 
να διαβάζει ανάποδα τα μολύβδινα τυπογραφικά στοιχεία, όπως, τοποθετημένα επάνω 
στο «μάρμαρο», σχημάτιζαν τις σειρές των κειμένων. Εφ’ όσον, λοιπόν, ήμουν σε θέση 
να κάνω κάτι τέτοιο, ήταν πολύ εύκολο να διακρίνω και κάποιο όστρακο ή νόμισμα στο 
έδαφος και ανάμεσα στα βράχια.

—Μου λέγατε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας ότι έχετε πάει και στον Χά-
ρακα, το ορεινό χωριό της καταγωγής μου, πάνω από το Κυπαρίσσι της Κυ-
νουρίας.
Βεβαίως και έχω πάει, αφού η Τσακωνιά, όπως αποκαλούνται οι ανατολικές περιοχές 
του μαγευτικού Πάρνωνα, από το Άστρος και το Λεωνίδιο μέχρι τη Μονεμβάσια και 
τα Τζίτζινα —το χωριό καταγωγής της οικογένειας της γιαγιάς μου— ήταν μία από τις 
αγαπημένες περιοχές των περιηγήσεών μου, ορεινών και θαλάσσιων. Και να σκεφθείτε 
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Το εξωτερικό του σπηλαίου του Φράγχθι. 
(Φωτ.: © ΥΠΠΟΑ, Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας–Σπηλαιολογίας)
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Φωτογραφίζοντας ψηφιδωτό  
στον Άγ. Γεώργιο στο Βουνό,  
στα Κύθηρα. 
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Ο Άδωνις Κύρου στα περασμένα χρόνια 
των εξερευνήσεων σε βουνά και 
θάλασσες, όπως εικονίζεται στη 
φωτογραφία από τη χώρα των Καλάς, 
στον Ινδοκαύκασο του Αφγανιστάν.
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ότι ανέβαινα με γοργό βήμα, από την παραλία μέχρι τον Χάρακα, ακολουθώντας εκεί-
νο το παλαιό απότομο μονοπάτι, που θυμίζει φίδι επάνω στην απόκρημνη βραχώδη 
πλαγιά του βουνού.

—Το ανεβαίναμε κι εμείς με τη γιαγιά μου, όταν ερχόμασταν στο χωριό με το 
καράβι. Το Κυπαρίσσι δεν έχει λιμάνι, το πλοίο έμενε στ’ ανοιχτά κι ερχόταν 
βάρκα να μας πάρει. Και στην παραλία μάς περίμεναν οι αγωγιάτες με τα μουλά-
ρια. Και θυμάμαι τα μουλάρια να πηγαίνουν άκρη άκρη στον γκρεμό, τη γιαγιά 
μου να βάζει κάθε λίγο τρομαγμένες φωνές, την ώρα που εγώ, κοριτσάκι τότε, 
ήμουνα κατενθουσιασμένη με την καβαλαρία!
Πόσο θα ήθελα και εγώ να γύριζαν τα χρόνια πίσω… Τουλάχιστον, όμως, μένουν οι ανα-
μνήσεις. Όλες αυτές τις ακτές και τα νησιά και νησόπουλα τα γύριζα με το τρεχαντήρι 
μου, τη γοργόφτερη «Καλοκυρά», επί 40 χρόνια, σημειώνοντας τα αρχαία κατάλοιπα, 
παίρνοντας φωτογραφίες, αποτυπώνοντας στη μνήμη πρωτοελλαδικούς οικισμούς, αρ-
χαιοελληνικά φρούρια και πύργους, πρωτοβυζαντινά και μεσαιωνικά ναυτικά αγκυρο-
βόλια. Και είναι χάρις σε αυτές τις περιηγήσεις που προέκυψαν πλήθος λεπτομερειών 
για τις κατευθύνσεις των ναυτικών, τους προσορμισμούς, τα καταφύγια και τους αγρο-
τικούς και βιοτεχνικούς προορισμούς, σε περιόδους με πολλά κενά μέχρι σήμερα, ώστε 
να συμπληρωθούν και οι γνώσεις των επιστημόνων αρχαιολόγων και ιστορικών. Θα 
σας αναφέρω, μόνον, τα νησιωτικά καταφύγια και τους ναυτικούς νησιωτικούς σταθ-
μούς κατά τους λεγόμενους «σκοτεινούς αιώνες» της πρώτης περιόδου του Βυζαντίου, 
από τον 5ο μέχρι και τον 8ο αιώνα, αφού, χάρις στις παρατηρήσεις αυτές, διαφωτίστη-
καν σε μεγάλο βαθμό οι αιώνες των βαρβαρικών επιδρομών στον νότιο ελλαδικό χώρο 
και τα νησιά. Αυτές οι πληροφορίες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες, καθώς οι νησιωτικοί και 
ορεινοί αυτοί χώροι ήταν δύσκολα προσβάσιμοι από αρχαιολόγους, που, όπως ξέρετε, 
στερούνται πλωτών μέσων και κατάλληλων οχημάτων. Είναι, λοιπόν, μια ικανοποίηση 
για εμένα ότι μπόρεσα να συγκεντρώσω και να κοινοποιήσω χρήσιμες πληροφορίες για 
την ιστορική έρευνα και την αρχαιολογική τεκμηρίωση.

—Να συμπεράνουμε από τα λεγόμενά σας ότι, όλα αυτά τα χρόνια, η ικανότητά 
σας στον εντοπισμό και την αναγνώριση στοιχείων αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος, που σας προσέδωσε και το χαρακτηρισμό του «ιχνηλάτη του παρελ-
θόντος», στηρίχτηκε στην εμπειρία της οπτικής αναγνώρισης και του τυχαίου 
περιστατικού;
Πέστε το και έτσι, σε συνδυασμό, βέβαια, με τη μελέτη σχετικών βιβλίων και άλλων 
δημοσιεύσεων από επιστήμονες αρχαιολόγους και ιστορικούς, στα οποία και έβρισκα 
απαντήσεις στα ενδιαφέροντά μου από τα πρώτα χρόνια των ιχνηλασιών μέχρι και σή-
μερα, δηλαδή κάπου 60 χρόνια της ζωής μου. Σας ανέφερα, ήδη, την περίπτωση του 
Φράγχθι, όπως και εκείνη των Κυθήρων. Γιατί και στη δεύτερη αυτή περίπτωση, ήταν 
εύνοια της τύχης που βρέθηκα σε έναν πολυσύχναστο, από προσκυνητές και τουρί-
στες, τόπο όπως ο Άγιος Γεώργιος στο Βουνό και, καθισμένος στα σκαλοπάτια της 
εκκλησούλας για να θαυμάσω τη θέα, διέκρινα ανάμεσα σε κάποια αγριόχορτα, που 
έβγαιναν από το θεμέλιο του τοίχου, ένα… μινωικό μικρό χάλκινο ειδώλιο λατρευτή 
και λίγο αργότερα ένα δεύτερο, που ξεπρόβαλλε το μισό στο χείλος του λάκκου, που 
είχαν ανοίξει μερικούς μήνες νωρίτερα, για τον ασβέστη του ασπρίσματος των τοί-
χων στην εορτή του Αγίου Γεωργίου. Πάντως, θα μπορούσα να πω ότι στην αρχαι-
ολογική έρευνα ακολούθησα τον αντίθετο δρόμο από εκείνον της δημοσιογραφίας, 
όπου δεν άφηνα τίποτε στην τύχη, ούτε και ήθελα να παρασύρομαι από εντυπώσεις 
της πρώτης στιγμής…

ΤΟ ΤΥΧΑΙΟ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ 

ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ 
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ.
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Με τον Άρη Τσαραβόπουλο 
στο αγροτικό ιερό του 3ου αι. π.Χ.,  
στο Διακόφτι, στα Κύθηρα.
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—Από αρχαιολόγους φίλους σας έχω ακούσει ότι εσείς είσαστε που βάλατε 
τις βάσεις για την αρχαιολογική έρευνα σε νησίδες, ακόμη και βραχονησίδες, 
ώστε να παρεμποδίζεται και η σημερινή εκχώρησή τους, χωρίς προηγούμενη 
διερεύνηση του χώρου από αρχαιολόγους.
Η θάλασσα ήταν η μεγάλη μου αγάπη από μικρός. Έτσι, παράλληλα με το ψάρεμα, 
προσορμιζόμουν και στα νησάκια, τα οποία εξερευνούσα απ’ άκρου εις άκρον. Επί 40 
χρόνια, με το τρεχαντήρι μου, την «Καλοκυρά», αλλά και τη βοήθεια των έμπειρων Σπε-
τσιωτών ναυτικών Διονύση Λέκκα και Νίκου Οικονόμου–Παραπόλα, διασχίσαμε πολ-
λές θαλάσσιες περιοχές στον νότιο χώρο του Αιγαίου, όπου, μαζί με τον από παιδικής 
ηλικίας συνοδοιπόρο και αρχαιογνώστη, αν και φαρμακοποιό στο επάγγελμα, Δημή-
τρη Αρτέμη, επιδιδόμαστε στις πορείες και εξερευνήσεις σε δυσπρόσιτους ορεινούς και 
νησιωτικούς χώρους. Τις πρώτες εντυπώσεις μας τις κοινοποιούσαμε, πάντοτε, στους 
αρμόδιους κάθε περιοχής αρχαιολόγους, οι οποίοι και τις κατέγραφαν, ώστε να τις δι-
ασταυρώσουν, σε εύθετο χρόνο, με τις δικές τους.

—Στη δημοσιογραφική σας σταδιοδρομία έχετε βέβαια δημοσιεύσει σωρεία 
άρθρων και ερευνών. Από τα αρχαιολογικά σας δημοσιεύματα ποια ξεχωρίζετε;
Δεδομένου ότι οι ακτές και τα νησιά του Αργολικού κόλπου ήταν το επίκεντρο της αρ-
χαιολογικής μου έρευνας, έστω και με επιφανειακό τρόπο, εδημοσίευσα το ιστορικό 
και αρχαιολογικό οδοιπορικό Στο σταυροδρόμι του Αργολικού, που βραβεύθηκε από την 
Ακαδημία Αθηνών. Παράλληλα, χάρις στην υποστήριξη της Εταιρείας Πελοποννησι-
ακών Σπουδών, έχω δημοσιεύσει στις εκδόσεις της πολλά άρθρα μου, κυρίως για τους 
«σκοτεινούς αιώνες» της πρώτης περιόδου του Βυζαντίου, τα οποία και επιμελούμαι, 
τώρα, για την έκδοση βιβλίου για τις βαρβαρικές επιδρομές στον νότιο ελλαδικό χώρο, 
κατά τους ταραγμένους εκείνους χρόνους.

—Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσατε από παιδί και παραμένετε συλλέκτης αρχαί-
ων νομισμάτων, των οποίων και είσαστε ικανός γνώστης.
Πράγματι, άρχισα να συλλέγω αρχαία νομίσματα από τα χρόνια του δημοτικού σχολείου, 
πηγαίνοντας κάθε Σάββατο απόγευμα στην οδό Πανδρόσου, στο Μοναστηράκι, όπου 
τότε, κατά τη δεκαετία του 1950, υπήρχαν τα πραγματικά παλαιοπωλεία, δίνοντας στην 
αγορά νομισμάτων τα λεφτά που μάζευα μη τρώγοντας «κουλουροτύρι» στο σχολείο και 
από το «χαρτζιλίκι» των γονέων μου και των γιαγιάδων μου. Σήμερα, την αρκετά μεγά-
λη και ενδιαφέρουσα συλλογή μου, για την οποία έχω κρατική άδεια, δωρίζω τμηματι-
κά στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, αλλά και σε περιφερειακά μουσεία (Ιωαννίνων, 
Σπετσών, Πόρου, Θάσου κ.ά.), αναλόγως της προελεύσεως των νομισμάτων, ώστε να 
διαφυλαχθούν για τους επιστήμονες ερευνητές του μέλλοντος.

—Στις μελέτες σας έχετε ασχοληθεί και με ιστορικά και φιλολογικά θέματα, 
όπως οι αμφικτιονίες και οι νεοπλατωνικοί. Τι σας παρακίνησε σ’ αυτό;
Και πάλι τα αρχαιολογικά μου ενδιαφέροντα. Μην ξεχνάτε ότι ο Αργοσαρωνικός, που 
για χρόνια ήταν το επίκεντρο των χερσαίων και θαλάσσιων αναζητήσεών μου, ήταν η 
περιοχή αναπτύξεως της πρώτης αμφικτιονίας του αρχαίου κόσμου, εκείνης που με 
έδρα την Καλαύρεια, τον σημερινό Πόρο, συνήσπισε τις δρυοπικές πόλεις της νοτιοα-
νατολικής Πελοποννήσου στα ύστερα μυκηναϊκά χρόνια, ώστε να αντιμετωπίσουν την 
εξουσία των Μυκηναίων. Αυτής της περιόδου τις ναυτικές εγκαταστάσεις των Δρυό-
πων, από την Ασίνη μέχρι τις Βρασιές (το σημερινό Λεωνίδιο) και την Αττική, εντόπισα 
σε διάφορα νησιωτικά σημεία του Αργολικού και του Σαρωνικού, όπου είχαν εγκατα-
στήσει προφυλαγμένα λιμάνια, πριν εξαναγκαστούν να μεταναστεύσουν στις Κυκλά-

ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ 
ΝΗΣΟΠΟΥΛΑ ΤΑ 

ΓΥΡΙΖΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΜΟΥ, 
ΤΗ ΓΟΡΓΟΦΤΕΡΗ 

«ΚΑΛΟΚΥΡΑ», ΕΠΙ 
40 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΕΞΕΡΕΥΝΟΥΣΑ ΑΠ’ 
ΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ.
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Με το σπετσιώτικο τρεχαντήρι του, 
την «Καλοκυρά», ο Άδωνις Κύρου επί 
χρόνια θαλασσοπορούσε σε νησιά και 
νησίδες του Αιγαίου, καταγράφοντας 
άγνωστους χώρους και επιφανειακά 
ευρήματα.

12 
Με τον Άρη Τσαραβόπουλο πάνω από τον 
Αυλέμονα, στον Άγ. Γεώργιο στο Βουνό.
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δες και ακόμη μακρύτερα. Αλλά και η έρευνα για τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους 
των Αθηνών του 4ου αι. μ.Χ. είχε για έναυσμα τη μελέτη του σπηλαίου του Πανός και 
των Νυμφών στον Υμηττό και εκείνου στην Πάρνηθα. Άλλωστε, πάντοτε θυμάμαι τα 
λόγια του Σπυρίδωνος Μαρινάτου: «Αρχαιολογία δεν είναι μόνο να μετράς και να πε-
ριγράφεις κάποιο ανασκαφικό εύρημα. Η αρχαιολογία, για να έχει νόημα, πρέπει να 
συνδυάζεται με ιστορική γνώση και να εμπλουτίζεται με κάποια δόση φαντασίας»…

—Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί θεωρείτε τα νομίσματα τόσο σημαντικά στην 
αρχαιολογική έρευνα και πώς τα αξιολογείτε στην ιστορική και χρονολογική 
τεκμηρίωση μιας ανασκαφικής εργασίας;
Το νόμισμα είναι μια σταθερή αρχαιολογική μαρτυρία, αφού και η προέλευση αλλά και η 
χρονολόγησή του είναι στοιχεία δεδομένα, ώστε να αποτελούν τον αψευδέστερο μάρτυ-
ρα στη στρωματογραφική ανάλυση μιας ανασκαφής. Αλλά και σε τυχαία, επιφανειακά 
ευρήματα, το νόμισμα, έστω και μεμονωμένο, έχει να αποκαλύψει κάποιο βίαιο ιστο-
ρικό γεγονός (πόλεμο, επιδρομή κ.ά.) ή μία φυσική καταστροφή (σεισμός, πλημμύρα 
κ.ά.). Και αυτό γιατί οι αρχαίοι δεν έχαναν τα νομίσματα μέσα από το πουγκί τους, ούτε 
τα σκόρπιζαν δεξιά και αριστερά. Οι περισσότεροι ήσαν φτωχοί άνθρωποι και έκρυβαν 
τις οικονομίες τους, όμως συχνά, από ανώτερη βία, δεν γύριζαν στον τόπο αποκρύψεως. 
Οι αιώνες που πέρασαν άλλαξαν την τοπογραφία, με αποτέλεσμα να διασκορπιστούν 
τα νομίσματα, όπως συμβαίνει και με τα διεσπαρμένα από μία πολεμική επίθεση ή φυ-
σική καταστροφή. Δεν πρέπει, πάντως, να ξεχνούμε ότι η ερμηνεία του νομίσματος, 
στη χρονολόγηση των ευρημάτων μιας ανασκαφής, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 
διατήρησή του, αφού ένα φθαρμένο νόμισμα υποδηλώνει κυκλοφορία πολλών ετών 
και μεταθέτει για πολύ αργότερα τη σχετική χρονολόγηση. Το ίδιο, άλλωστε, συμβαί-
νει και με τα κεραμικά ευρήματα, που μπορεί να ήσαν σε χρήση επί πολλά χρόνια από 
τους εκάστοτε κατόχους τους, ώστε να μετατίθεται και η χρονολογία του τέλους της 
παρουσίας τους. Για παράδειγμα, σας αναφέρω μια αιγινήτικη κανάτα της γιαγιάς μου 
στις Σπέτσες, που είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1930 και έπεσε και έσπασε με το 
σεισμό του 1990. Εάν, λοιπόν, τα κομμάτια της βρεθούν στο μέλλον και χρονολογηθούν 
από την κατασκευή του σκεύους, αυτό δεν σημαίνει ότι και ο σεισμός έγινε τα χρόνια 
της κατασκευής. Έτσι και η κυκλοφορία των νομισμάτων σε πολλές περιπτώσεις είχε 
μεγάλη διάρκεια που, από τη φθορά, πρέπει να υπολογίζεται στις χρονολογήσεις των 
στρωμάτων της ανασκαφής.

—Σας ευχαριστώ για τα όσα ενδιαφέροντα μου είπατε και εύχομαι να συνεχί-
σετε πάντα με επιτυχίες τις έρευνές σας.
Η συνέχεια ανήκει στη νέα γενεά των αρχαιολόγων και των αρχαιοφίλων. Η χώρα μας 
είναι ένα πολύτιμο βιβλίο του παρελθόντος και το υπέδαφός της κρύβει πολλά μυστικά 
ακόμη. Η καλή διαχείριση αυτού του πλούτου θα δώσει πολλές ευκαιρίες επιστημονι-
κής και οικονομικής αναδείξεως του τόπου μας στο μέλλον. ■

13 
Δεκέμβριος 1991. Ο Άδωνις Κύρου 
παραλαμβάνει το βραβείο της Ακαδημίας 
Αθηνών, από τα χέρια του προέδρου της 
Ιωάννου Τούμπα, για το βιβλίο του  
Στο σταυροδρόμι του Αργολικού.

14 
Με τον Γιάννο Λώλο και τη Χριστίνα 
Μαραμπέα στις βουνοκορφές της Ύδρας. 

15 
Μάρτιος 2015. Ο πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γεώργιος 
Καψάλης, με την κοσμήτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής, Αικατερίνη Λιάμπη, 
απονέμουν στον Άδωνι Κύρου τα 
διάσημα του επίτιμου διδάκτορα του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. 

16 
Ο Άδωνις Κύρου σε ορεινή αρχαία 
οχύρωση.

17 
Φωτογραφίζοντας εκκλησία  
στους Αραίους Κυθήρων.

Ο 
ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΗΤΑΝ ΤΟ 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ 

ΜΟΥ.
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