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Οι πρώτες αρχαιολογικά τεκμηριωμένες μαρτυρίες κατοίκησης στο ακρω-
τήρι ανάγονται στην Τελική Νεολιθική (4η χιλιετία, πόλις 1). Τις νεολιθικές 
καλύβες διαδέχονται στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ, πόλεις 
ΙΙ, ΙΙΙ) σπίτια που προδίδουν τεχνική πρόοδο και ευρύχωρο, σχεδόν μνημει-
ώδη σχεδιασμό. Τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λείψανα είναι, όμως, η 
οχύρωση της «εσωτερικής πόλης» (10) από την πρώιμη και μέση εποχή του 
Χαλκού (τέλος 3ης χιλιετίας-1600 π.Χ., πόλεις V-X), που περνάει κάτω από 
τον ναό. Χαρακτηριστικό του οχυρωματικού συστήματος (9) είναι οι επάλ-
ληλες ενισχύσεις των τειχών και η όλο και πιο πολύπλοκη διαμόρφωση των 
εισόδων στην πόλη (9), που κάνουν φανερό ότι η υπεράσπιση του πλούτου 
είναι το κύριο θέμα. 

Τη συνεχιζόμενη οικονομική άνθηση, που προέρχεται από τη θαλασσινή 
διακίνηση και την ταυτόχρονη αύξηση του πληθυσμού από τη μέση εποχή 
του Χαλκού μέχρι και την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή (16ος-15ος αι. π.Χ.), πι-
στοποιεί η επέκταση του οικισμού προς τα ανατολικά με το «εσωτερικό» (4) 
και «εξωτερικό προάστειο» (5) και την αντίστοιχη οχύρωσή τους. Στην εποχή 
της άνθησης ανήκει και το «μνημειακό κτήριο» (14) στην «εσωτερική πόλη». 
Την ξεχωριστή σημασία του κτηρίου αυτού υπογραμμίζουν το μέγεθος, η 
ιδιαίτερη τεχνική της κατασκευής και η κεντρική θέση του. Ίσως πρόκειται 
για το κέντρο της εξουσίας. Η προχωρημένη μυκηναϊκή εποχή τεκμηριώνεται 
στον λόφο μέσω της κεραμικής. Τα οικοδομικά λείψανά της έπεσαν θύμα 
των επεμβάσεων που ακολούθησαν κατά τη διαμόρφωση του αρχαϊκού ιε-
ρού. Φαίνεται, όμως, ότι ο οικισμός έπαψε να υπάρχει κατά το τέλος της 
μυκηναϊκής εποχής. Μόλις στο τέλος του 10ου αι. π.Χ. επανέρχεται η ζωή 
στην Κολώνα, όπως τεκμηριώνουν πρωτογεωμετρικές παιδικές ταφές. Κατά 
τη διάρκεια της γεωμετρικής εποχής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
την ίδρυση του ιερού του Απόλλωνα, με πλούσια στη συνέχεια αναθηματική 
πράξη. Η λειτουργία του πιστοποιείται μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Μια ριζική αλ-
λαγή στον λόφο επέρχεται στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. Το ιερό μετατρέπεται και 
πάλι σε οικισμό που ίδρυσαν πιθανόν πρόσφυγες από την Κόρινθο, λόγω των 
σλαβικών επιδρομών. Αυτή η τελευταία οικιστική φάση διαρκεί μέχρι τον 9ο 
αι. μ.Χ. Τεκμηριώνεται με συγκρότημα σπιτιών στη νότια κλιτύ του λόφου (16), 
πληθώρα δεξαμενών νερού, η εντυπωσιακότερη των οποίων είναι η στέρνα 
στο κέντρο του ναού (17), και το καλά σωζόμενο επιβλητικό τείχος (7) που 
περιβάλλει τον αναλημματικό τοίχο του ιερού στα βόρεια και είναι χτισμένο 
από υλικό πρωιμότερων κτηρίων του ιερού με πολυάριθμες επιγραφές.

Early Bronze Age (3rd millennium BC, cities II, III), Neolithic huts were suc-
ceeded by houses that show technical progress and spacious, nearly mon-
umental design. However, the most impressive architectural remains are 
the fortifications of the “inner city” (10) from the Early and Middle Bronze 
Ages (late 3rd millennium-1600 BC, cities V-X), which pass beneath the 
temple. Characteristics of the fortification system (9) include the successive 
strengthening of the walls and the increasingly complex formation of the 
entrances to the city (9). These make it clear that the main objective was to 
defend the city’s wealth. 

The expansion of the settlement towards the east with its “inner” (4) and 
“outer” suburbs (5) and their fortification attests to continued economic 
prosperity resulting from sea commerce and the simultaneous increase 
in population from the Middle Bronze Age until the Early Mycenaean pe-
riod (16th-15th c. BC). The “monumental building” (14) in the “inner city” 
belongs to this flourishing period. Its size, special construction technique 
and central location all emphasize the building’s unique importance.  
The later Mycenaean period is attested on the hill through pottery. Its 
building remains fell victim to the interventions that followed during the 
configuring of the Archaic sanctuary. However, it would seem that the 
settlement ceased to exist at the end of the Mycenaean period. Life did 
not return to Kolona until the late 10th c. BC, as evidenced by Proto-
Geometric child burials. During the Geometric period, the presupposi-
tions for the founding of the sanctuary of Apollo were laid which later 
on attracted a rich series of votive offerings. The sanctuary’s operation 
is attested down to the Roman period. A radical change occurred on 
the hill in the late 6th c. AD. The sanctuary was converted into another 
settlement, probably one founded by refugees from Corinth in conse-
quence of Slav incursions. This final residential phase lasted until the 9th 
c. AD. It is documented in a house complex on the south slope of the 
hill (16), a great number of water reservoirs of which the cistern in the 
center of the temple (17) is the most impressive, and the well-preserved 
and imposing wall (7) that surrounds the sanctuary’s retaining wall on 
the north. It was built of materials coming from earlier buildings in the 
sanctuary containing many inscriptions.
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
PREHISTORICAL CITIES

Πόλη Ι City 1

Πόλη ΙI City 1I

Πόλη ΙII City 1II

Πόλη ΙV City 1V

Πόλη V City V

Πόλη VI City VI

Πόλη VII City VII

Πόλη VIII City VIII

Πόλη IX City IX

Πόλη X City X

1. Ναός Απόλλωνα
2. «Οικίες ιερέων» 
3. Νότιο τείχος
4. «Εσωτερικό προάστειο» 
5. «Εξωτερικό προάστειο» 
6. Βόρειος αναλημματικός τοίχος 
7. Βόρειο πρωτοβυζαντινό τείχος 
8. Βόρειος πύργος
9. Οχυρωματική ζώνη
10. «Εσωτερική πόλη» 
11. Κυκλικό θεμέλιο
12. Θεμέλιο ναΐσκου
13. Θεμέλιο ναΐσκου
14. «Μνημειακό κτήριο» 
15. Συγκρότημα στη δυτική άκρη
16. Πρωτοβυζαντινό οικιστικό συγκρότημα
17. Στέρνα

1. Temple of Apollo
2. “Priests’ houses”
3. South wall
4. “Inner suburb”
5. “Outer suburb”
6. North retaining wall
7. North Early Byzantine wall
8. North tower
9. Zone of fortifications
10. “Inner city”
11. Circular foundations
12. Rectangular foundations
13. Rectangular foundations
14. Monumental building
15. Building complex at the western edge
16. Early Byzantine residential complex
17. Cistern

Προϊστορικός oικισμός - Ακρόπολις με το ιερό του Απόλλωνα - Βυζα-
ντινός oικισμός

Το ακρωτήρι πήρε το όνομα Κολώνα από τους βενετσιάνους ναυ-
τικούς, που χρησιμοποιούσαν τις κολώνες του περίπτερου δωρικού 
ναού του Απόλλωνα (6x11 κολώνες) ως σημάδι προσανατολισμού (Ι). 
Σώζονται τα θεμέλια και μία κολώνα από τον οπισθόδομο. Ο ναός 
με τα κτίσματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του ιερού (2, 6, 15) 
δεσπόζει της αρχαίας ακρόπολης επάνω στον λόφο. Χτίστηκε στα τέλη 
του 6ου αι. π.Χ., όταν η Αίγινα, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά 
κέντρα, αναδείχθηκε σε αντίπαλο της Αθήνας, η οποία όμως το 457/6 
της κατάφερε τελειωτικό πλήγμα και έστειλε το 431 τους κατοίκους της 
στην εξορία.

Μια τελευταία άνθηση γνώρισε το νησί κατά την ελληνιστική εποχή (3ος- 
2ος αι. π.Χ.) υπό την ηγεσία των βασιλέων της Περγάμου, όπως πιστοποι-
ούν τα σωζόμενα οικοδομικά κατάλοιπα (3, 8, 11, 12, 13). Οι ανασκαφές από 
τον 19ο αιώνα και μετά έκαναν φανερό ότι τα αρχιτεκτονικά λείψανα της 
αρχαϊκής-ελληνιστικής ακρόπολης, που σώζονται μόνον αποσπασματικά, 
εδράζονται πάνω στα εντυπωσιακά κτίσματα της προϊστορικής εποχής, με 
δέκα τουλάχιστον διαδοχικές οικοδομικές φάσεις.

Prehistoric settlement - Acropolis and sanctuary of Apollo - Byzantine 
settlement

The name “Kolona” was given to the peninsula by Venetian sailors, who 
used the columns of the Doric peripteral temple of Apollo (6x11) to guide 
them (1). The foundations and one column from the opisthodomus are 
preserved today. The temple and the buildings connected with the opera-
tion of the sanctuary (2, 6, 15) dominate the ancient acropolis atop the hill. 
The temple was built in the late 6th c. BC when Aegina, one of the most 
important trading centers, rose to become a rival of Athens. However, in 
457/6 BC, Athens dealt Aegina its final blow, sending its inhabitants into 
exile in 431 BC.

The island flourished one last time during the Hellenistic age (3rd-2nd c. 
BC) under the rule of the Pergamene kings, as evidenced by the preserved 
building remains (3, 8, 11, 12, 13). Excavations from the 19th c. onward re-
vealed that the fragmentary architectural remains of the Archaic-Hellenistic 
acropolis rested on impressive Prehistoric buildings, with at least ten suc-
cessive building phases. 

The first archaeologically-documented testimony to habitation on the 
peninsula goes back to the Final Neolithic (4th millennium BC, city 1). In the 
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“outer” suburbs (5) and their fortification attests to continued economic 
prosperity resulting from sea commerce and the simultaneous increase 
in population from the Middle Bronze Age until the Early Mycenaean pe-
riod (16th-15th c. BC). The “monumental building” (14) in the “inner city” 
belongs to this flourishing period. Its size, special construction technique 
and central location all emphasize the building’s unique importance.  
The later Mycenaean period is attested on the hill through pottery. Its 
building remains fell victim to the interventions that followed during the 
configuring of the Archaic sanctuary. However, it would seem that the 
settlement ceased to exist at the end of the Mycenaean period. Life did 
not return to Kolona until the late 10th c. BC, as evidenced by Proto-
Geometric child burials. During the Geometric period, the presupposi-
tions for the founding of the sanctuary of Apollo were laid which later 
on attracted a rich series of votive offerings. The sanctuary’s operation 
is attested down to the Roman period. A radical change occurred on 
the hill in the late 6th c. AD. The sanctuary was converted into another 
settlement, probably one founded by refugees from Corinth in conse-
quence of Slav incursions. This final residential phase lasted until the 9th 
c. AD. It is documented in a house complex on the south slope of the 
hill (16), a great number of water reservoirs of which the cistern in the 
center of the temple (17) is the most impressive, and the well-preserved 
and imposing wall (7) that surrounds the sanctuary’s retaining wall on 
the north. It was built of materials coming from earlier buildings in the 
sanctuary containing many inscriptions.
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ώδη σχεδιασμό. Τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά λείψανα είναι, όμως, η 
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στην Κολώνα, όπως τεκμηριώνουν πρωτογεωμετρικές παιδικές ταφές. Κατά 
τη διάρκεια της γεωμετρικής εποχής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
την ίδρυση του ιερού του Απόλλωνα, με πλούσια στη συνέχεια αναθηματική 
πράξη. Η λειτουργία του πιστοποιείται μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Μια ριζική αλ-
λαγή στον λόφο επέρχεται στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. Το ιερό μετατρέπεται και 
πάλι σε οικισμό που ίδρυσαν πιθανόν πρόσφυγες από την Κόρινθο, λόγω των 
σλαβικών επιδρομών. Αυτή η τελευταία οικιστική φάση διαρκεί μέχρι τον 9ο 
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πληθώρα δεξαμενών νερού, η εντυπωσιακότερη των οποίων είναι η στέρνα 
στο κέντρο του ναού (17), και το καλά σωζόμενο επιβλητικό τείχος (7) που 
περιβάλλει τον αναλημματικό τοίχο του ιερού στα βόρεια και είναι χτισμένο 
από υλικό πρωιμότερων κτηρίων του ιερού με πολυάριθμες επιγραφές.
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ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
PREHISTORICAL CITIES

Πόλη Ι City 1

Πόλη ΙI City 1I

Πόλη ΙII City 1II

Πόλη ΙV City 1V

Πόλη V City V

Πόλη VI City VI

Πόλη VII City VII

Πόλη VIII City VIII

Πόλη IX City IX

Πόλη X City X

1. Ναός Απόλλωνα
2. «Οικίες ιερέων» 
3. Νότιο τείχος
4. «Εσωτερικό προάστειο» 
5. «Εξωτερικό προάστειο» 
6. Βόρειος αναλημματικός τοίχος 
7. Βόρειο πρωτοβυζαντινό τείχος 
8. Βόρειος πύργος
9. Οχυρωματική ζώνη
10. «Εσωτερική πόλη» 
11. Κυκλικό θεμέλιο
12. Θεμέλιο ναΐσκου
13. Θεμέλιο ναΐσκου
14. «Μνημειακό κτήριο» 
15. Συγκρότημα στη δυτική άκρη
16. Πρωτοβυζαντινό οικιστικό συγκρότημα
17. Στέρνα

1. Temple of Apollo
2. “Priests’ houses”
3. South wall
4. “Inner suburb”
5. “Outer suburb”
6. North retaining wall
7. North Early Byzantine wall
8. North tower
9. Zone of fortifications
10. “Inner city”
11. Circular foundations
12. Rectangular foundations
13. Rectangular foundations
14. Monumental building
15. Building complex at the western edge
16. Early Byzantine residential complex
17. Cistern

Προϊστορικός oικισμός - Ακρόπολις με το ιερό του Απόλλωνα - Βυζα-
ντινός oικισμός

Το ακρωτήρι πήρε το όνομα Κολώνα από τους βενετσιάνους ναυ-
τικούς, που χρησιμοποιούσαν τις κολώνες του περίπτερου δωρικού 
ναού του Απόλλωνα (6x11 κολώνες) ως σημάδι προσανατολισμού (Ι). 
Σώζονται τα θεμέλια και μία κολώνα από τον οπισθόδομο. Ο ναός 
με τα κτίσματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του ιερού (2, 6, 15) 
δεσπόζει της αρχαίας ακρόπολης επάνω στον λόφο. Χτίστηκε στα τέλη 
του 6ου αι. π.Χ., όταν η Αίγινα, ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά 
κέντρα, αναδείχθηκε σε αντίπαλο της Αθήνας, η οποία όμως το 457/6 
της κατάφερε τελειωτικό πλήγμα και έστειλε το 431 τους κατοίκους της 
στην εξορία.

Μια τελευταία άνθηση γνώρισε το νησί κατά την ελληνιστική εποχή (3ος- 
2ος αι. π.Χ.) υπό την ηγεσία των βασιλέων της Περγάμου, όπως πιστοποι-
ούν τα σωζόμενα οικοδομικά κατάλοιπα (3, 8, 11, 12, 13). Οι ανασκαφές από 
τον 19ο αιώνα και μετά έκαναν φανερό ότι τα αρχιτεκτονικά λείψανα της 
αρχαϊκής-ελληνιστικής ακρόπολης, που σώζονται μόνον αποσπασματικά, 
εδράζονται πάνω στα εντυπωσιακά κτίσματα της προϊστορικής εποχής, με 
δέκα τουλάχιστον διαδοχικές οικοδομικές φάσεις.

Prehistoric settlement - Acropolis and sanctuary of Apollo - Byzantine 
settlement

The name “Kolona” was given to the peninsula by Venetian sailors, who 
used the columns of the Doric peripteral temple of Apollo (6x11) to guide 
them (1). The foundations and one column from the opisthodomus are 
preserved today. The temple and the buildings connected with the opera-
tion of the sanctuary (2, 6, 15) dominate the ancient acropolis atop the hill. 
The temple was built in the late 6th c. BC when Aegina, one of the most 
important trading centers, rose to become a rival of Athens. However, in 
457/6 BC, Athens dealt Aegina its final blow, sending its inhabitants into 
exile in 431 BC.

The island flourished one last time during the Hellenistic age (3rd-2nd c. 
BC) under the rule of the Pergamene kings, as evidenced by the preserved 
building remains (3, 8, 11, 12, 13). Excavations from the 19th c. onward re-
vealed that the fragmentary architectural remains of the Archaic-Hellenistic 
acropolis rested on impressive Prehistoric buildings, with at least ten suc-
cessive building phases. 

The first archaeologically-documented testimony to habitation on the 
peninsula goes back to the Final Neolithic (4th millennium BC, city 1). In the 
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