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H Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων διοργανώνει την πε-
ριοδική έκθεση «ίχνη. Η 

Αρχαιολογία των Κουφονησίων» στην 
Αρχαιολογική Συλλογή Κουφονησίου. 
Η έκθεση επιδιώκει την ανασύσταση 
του αρχαιολογικού τοπίου των δύο νη-
σιών των Μικρών Κυκλάδων, Άνω και 
Κάτω Κουφονησίου, παρουσιάζοντας 
τα αποτελέσματα των ανασκαφών που 
πραγματοποιούνται από τη δεκαετία 
του 1960. Οι ανασκαφές στα Κουφο-
νήσια ξεκίνησαν από τη Φωτεινή Ζα-
φειροπούλου και συνεχίστηκαν τις επό-
μενες δεκαετίες από τους αρχαιολό-
γους της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας που 
δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή. Οι 
έρευνές τους αποκάλυψαν σημαντικά 
κατάλοιπα της κατοίκησης από την 
πρώιμη φάση της Εποχής του Χαλκού έως τη Μεταβυζαντινή εποχή. Ειδικότερα, 
καταδεικνύουν τη σημασία των νησιών κατά την Πρωτοκυκλαδική περίοδο (3η 
χιλιετία π.Χ.), η οποία προκύπτει από τις ανασκαφές σε οικισμούς και νεκροταφεία.

Αυτά τα δεδομένα της αρχαιολογικής τοπογραφίας των Κουφονησίων θα 
αναπτυχθούν στην έκθεση συνοδευόμενα από εντυπωσιακά ευρήματα των ση-
μαντικότερων ανασκαμμένων θέσεων. Επιπλέον, θα παρουσιαστεί φωτογραφικό και 
σχεδιαστικό υλικό τεκμηρίωσης, καθώς και σύντομες βιντεοπροβολές με συνεντεύ-
ξεις των ανασκαφέων, που μεταφέρουν την εμπειρία τους και μιλούν για το χαρα-
κτήρα των ανακαλύψεών τους. Την εισαγωγή σε αυτή την περιήγηση θα αποτελέσει 
το ιστορικό των πρώτων ερευνών στην Κέρο, που ξεκίνησαν ως συνέπεια της εκτε-
ταμένης αρχαιοκαπηλίας κατά τη δεκαετία του 1950 και 1960. Οι έρευνες αυτές απο-
τέλεσαν στη συνέχεια την αφορμή των ανασκαφών στα Κουφονήσια και προ-
ξένησαν το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, το οποίο παραμένει ισχυρό ως σήμερα.
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Τηγανόσχημο αγγείο, Πρωτοκυκλαδική 
περίοδος (3200-2100 π.Χ.), Νεκροταφείο 

Αγριλιάς, Πάνω Κουφονήσι.
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Μαρμάρινο Κυκλαδικό ειδώλιο (ύψος 58 εκ.) 
από την Κέρο, Πρωτοκυκλαδική περίοδος 
(3200-2100 π.Χ.).
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