
 



 

Informace a fotky byly použity z těchto webových stránek: 
 
https://visitkythera.com/in/karavas/ 
https://www.kithera.gr/en/ 
https://www.kythera.gr/en/ 
http://www.angelfire.com/ 
http://www.kythira.info/en/ 
https://www.justgreece.com/ 
https://www.mysteriousgreece.com 

http://www.kythira.gr/ 
http://www.discoverkythira.gr/en-us/ 
http://www.wondergreece.gr 
https://www.zeus.guide/kythera-travel-guide/ 
https://www.mygreece.tv/en/  
http://www.ecotourism-greece.com 
https://www.greeka.com/ionian/kythira/ 

 
 

Kythira je nádherný a klidný ostrov, který je považován za oblast, kde se z mořské pěny 
zrodila řecká bohyně lásky Afrodita a který se zatím nestal obětí masového turismu.                    
Je strategicky umístěn v jihovýchodním Řecku mezi Krétou a Peloponézem a leží ve vodách 
Jónského,Egejského a Krétského moře. Od starověku až do poloviny 19. století byl 
křižovatkou obchodníků a námořníků. Byl osídlen řadou civilizací -  od Minojské, Mykénské 
až po Benátčany, Brity a Francouze ,  což se odrazilo jak na architektuře, tak na tradicích a 
zvycích a  zanechalo na ostrově plno  archeologických, kulturních a architektonických 
památek.  
Na Kythiře se přistupuje s úctou k památkám, které nejsou  zničené  bezohledným vývojem. 
Najdeme zde památky z doby byzantské, množství kostelů, kaplí a klášterů, ukrytých 
v horách před nájezdy pirátů, mosty a školy z doby britské vlády. Muzea, hrady a " Historický 
archiv Kythiry".  
 

Kythira je hornatý ostrov s rozlohou přibližně 300 km², s divokou krajinou, skalami, jeskyněmi 

a pohořími, ale také s údolími s bujnou vegetací,  která slouží jako útočiště pro stěhovavé 

ptáky. Najdeme zde olivové a mandlové háje, šalvěj, tymián, levanduli, divoké orchideje  a 

také sempervivu. Latinské Sempervivum je 

složeninou slov Semper (vždy) a vivus (žít). 

Odkazuje na schopnost růst na nehostinných 

místech. Sušené květiny jsou zpracovávány v  

suchých kyticích a dalších suvenýrech 

charakteristických pro Kythiru. 

Nejvyššími vrcholy jsou Digenis (490 m) a Mirmigari (506 
m). 

Na Kythiře je více než 70 pramenů a v severní části 
ostrova je pár pramenů bohatých na minerální látky 

(Maggana, Petrouni,…). 

Vládne zde středomořské podnebí s mírnými 
teplotami a díky mnoha dešťovým srážkám v zimním 
období ostrov netrpí suchem. Kvůli poměrně 

suchému pobřeží a vlhkému vnitrozemí zde bývá často  mlha. Místní ji nazývají  
Provenza. Díky silnému větru může tato mlha rychle zmizet, ale také zesílit. 
 
Kythera spolu s Antikythirou administrativně spadá do regionu Pireus. Většina obyvatel se 
zabývá zemědělstvím a cestovním ruchem. Díky panenské přírodě ostrova je zde velká 
produkce místních produktů, z nichž nejvýznamnější je olej a tymiánový  med. 
 

https://visitkythera.com/in/karavas/
https://www.kithera.gr/en/
https://www.kythera.gr/en/whattodo/fava_liotrivi.php
http://www.angelfire.com/super2/greece/kythira.html
http://www.kythira.info/en/doerfer/
https://www.justgreece.com/destinations/karavas-kythira.php
https://www.mysteriousgreece.com/travel-guides/islands/ionian-islands/kythera/
http://www.kythira.gr/tourism/caves.htm
http://www.discoverkythira.gr/en-us/sights/monumentsofkythera.aspx
http://www.wondergreece.gr/v1/en/Regions/Kythira_Antikythira/Culture/Museums/7193-The_Olive_Press_of_Favas
https://www.zeus.guide/kythera-travel-guide/e-kythera-ancient-kythera-and-the-southeast-of-the-island-b
https://www.mygreece.tv/en/Kythera/Kythera-Karavas-Village
http://www.ecotourism-greece.com/tourism/destinations/kythera
https://www.greeka.com/ionian/kythira/


Na rozdíl od západní strany, která často klesá strmě do moře, se na východní straně ostrov 
převážně svažuje postupně k moři .  Kolem celého pobřeží je plno krásných pláží tvořených 
 jemným pískem až velkými oblázky. Některé pláže jsou dostupné pouze od moře.  
  
Dnes má Kythira asi 4000 obyvatel, kteří žijí v 64 vesnicích, z nichž se většina  nachází ve 
vnitrozemí a je propojena rozsáhlou sítí silnic. Většina názvů obcí končí přidáním přípony "-
ianika" ke jménu zakladatelské rodiny vesnice. Například "Logothetianika" pochází z řeckého 
příjmení "Logothetis". Většina z těchto rodin byla podporována Benátčany, aby zůstaly na 
zpustošeném ostrově po nájezdu piráta Barbarossy v roce 1537.   
 

Některé  vesnice  jsou oficiálně označeny za tradiční. Patří sem např. Chora (hlavní město 

ostrova) s bílými domy a  úzkými,  dlážděnými cestami a velmi těsnou výstavbou, nebo 

vesnička  Aroniadika s kamennými domy, reliéfy na venkovních dveřích a znaky obranné 

architektury. Oblouky nad úzkými cestičkami z kamenných valounů, jako pozůstatek 

benátských časů, nebo  Kastrisianika, tradiční malá osada, která se prosperovala v 17. a 18. 

století.                                                                                                                                      

Většina z vesnic  a osad na Kythiře jsou staré,  kde  výstavba i přestavba domů  podléhá  

specifickým požadavkům  .  Jsou to například  obce jako Karavas, Potamos, Logothetianika, 

Dokana, Kalisperianika, Fratsia, Drimonas, Karvounades. Najdeme zde  dlážděné cesty, 

malebné kostely a různě členěné domy s fasádami  bez hliníkových  rámů,  nebo velkých 

otvorů ve zdech,  se zajímavými dveřními obrubami.   

Na Kythiře jsou tři jeskyně (Mylopotamos, Agia Pelagia, Kalamos) s názvem Agia Sofia. U 

vchodu do každé jeskyně je malý kostel, věnovaný svaté Sofii.  

 

CHORA - Kythira  

 

 
Na jihu ostrova se nachází hlavní město Kythiry, známé také jako Chora. Bylo  založené 
benátčany ve 13. Století. Má středověký charakter s mnoha úzkými uličkami. 



Architektura většiny domů je typická pro Egejskou oblast, ale některé domy mají benátské a 
anglické prvky. Chora má dvě hlavní náměstí. Na prvním je radnice, banky a turistické služby 
a je nejživější oblastí hlavního města. Druhé náměstí se nazývá " Estavromenos", a je 
pojmenované podle malé katedrály, hlavního metropolitního kostela ostrova.  

Kostel Estavromenos  byl postaven biskupem Kythiry  Philotheosem Darmarosem v roce 
1660 na ruinách  jiného kostela. U vchodu do kostela je zděný nápis s erbem, který 
označuje, že budova patří do rodiny Darmarosů.  Kostel Estavromenos je věnován dnu 
ukřižování a den jeho oslavy je Velký pátek.  Během 40 dnů, které předcházejí Velikonocím, 
je ikona Panagie Myrtidiotissy umístěna uvnitř Estavromenosu na zvláštním stojanu, který v 
roce 1806 postavil umělec z ostrova Zakynthos. 

Významnou dominantu města tvoří pozůstatky benátského opevnění a hradu z 16. století. 
Jde o nejlépe zachovaný hrad na ostrově. Díky umístění pevnosti na kopci je z místa 
nazývaného "Belveder“ (což znamená v italštině dobrý, nebo hezký výhled ),  krásný výhled 
na dvě malebné zátoky v Kapsali.  
Na skalní části v okolí  hradu roste malý žlutý květ "Sempreviva", který znamená "že žije 
navždy".  
Na hlavní cestě u vchodu do Chory se nachází Archeologické muzeum. 
 

 
Archeologické muzeum 

 
 
 
Archeologické muzeum, které představuje mistrovské díla, jako je mramorový lev z 6. století 
př.n.l. a renesanční socha Aphrodity a Erose, lze navštívit v hlavním městě ostrova Kythira. 
Nachází se na hlavní cestě při vstupu do Chory a blízko centrálního náměstí. 
Najdeme zde vázy,sošky a keramiku z doby bronzové, nejrůznější mince. Sbírka byla 
iniciována ve 30. letech zdejším učitelem, nicméně dokončena a zveřejněna byla až o 30 let 
později. Dnes si ji můžete prohlédnout každý den kromě pondělí a státních svátků.   
Po zemětřesení, které zasáhlo ostrov v roce 2006, bylo muzeum poškozeno a návštěvníkům 
bylo po dobu devíti let uzavřeno.  Pro veřejnost se opět otevřelo dne 8. května 2016, plně 
obnovené a s moderní expozicí. Budova je vybavena moderní infrastrukturou, bezplatným 
přístupem k internetu pro návštěvníky a je přístupná i osobám se zdravotním postižením a 
zrakově postiženým osobám. 
 

 
 
 
 
 
 



HRAD CHORA 
 
   
 

Procházkou ulicemi Chory se dostaneme na hrad, který byl sídlem benátského guvernéra. 
Byl založen na přirozeně opevněném místě původního byzantského opevnění z 13. století, 
za období benátské nadvlády. Zatímco hlavní a největší část hradu spolu s jeho fasádou byla 
postavena v roce 1503, stavba jako celek byla dokončena v několika po sobě následujících 
fázích během 13 až 16. století. 
Strategické umístění na okraji kopce, umožňovalo  pozorovat nepřátelské lodě na třech 
mořích najednou ( Jónském, Egejském i Krétském) , což bylo důležité pro obranu města. 
Děla jsou dodnes rozptýlena po celém hradě. 
Je odtud nádherný výhled po okolí a úžasný výhled na Kapsali . Pod hradem leží středověké 
osídlení "Messa Vourgos" ( vnitřní město) , které bylo postaveno v 16. století, s domy v 
kykládském stylu a  s mnoha kostely, z nichž některé byly po staletí soukromým vlastnictvím 
několika rodin , zdobenými oblázkovými nádvořími, bougainvilleimi a jasmíny.   Uvnitř 
zrekonstruovaného benátského hradu  jsou dvojpodlažní panská sídla, rezidence guvernéra, 
věznice, prachárna, velká vodárna a několik vyjímečných post-byzantských kostelů: 
Pantokratoras s krásnými freskami,  Agios Ioannis Prodromos, Panagia Orphanis  a  na 
centrálním nádvoří hradu dominuje původně katolický kostel z 16. století, Madonna Latins . V 
roce 1806 se stal ortodoxním a od té doby je znám jako Myrtidiotissa.  

V době pirátských nájezdů zde  byla uchovávána 
ikona z kláštera Myrtidiotissa a to až do roku 
1842, kdy byla ikona vrácena do kláštera .Vedle  
je kostel Panagia Orfani , který v době, kdy byla 
Kréta pod tureckou nadvládou,  po 300 
let uchovával  ikonu a náboženské předměty z 
kláštera Agarathos, který se nachází v Heraklionu 
na Krétě.Nejvýznamnější veřejnou budovou hradu 
bylo administrativní sídlo benátského a později 
britského guvernéra ostrova; v současnosti zde 
sídlí Historický archiv Kythiry, kde jsou uchovány 

texty a dokumenty ze 16. Století. 



KAPSALI 
Kapsali je skutečným 
centrem nočního života na 
ostrově. Nachází se u krásné 
pláže se dvěma zálivy, mezi 
kterými  je malý poloostrov s 
kostelem a majákem 
postaveným Brity. 
Je zde dlouhá promenáda s 
mnoha kavárnami, bary a 
restauracemi, mnoho hotelů 
a pokojů k pronajmutí. 
V přístavu kotví  luxusní 
jachty, menší lodě i  
středomořské výletní 
lodě. Na konci druhé zátoky 
najdete Lazareto, historickou 

budovu s jedinečnou architekturou, která sloužila jako karanténní místo pro námořníky. 

Pláž v Kapsali je organizovaná,  se slunečníky a lehátky. Jedna strana pláže má oblázky a 
druhá je písečná a je z velké části chráněna před větrem přirozenou zátokou.  
Na pláži se můžete věnovat  různým  sportům, pronajmout si šlapadlo nebo loď, navštívit  
Sparagario (malá pláž nedaleko Kapsali) nebo ostrůvek Chytra.  

 

 
V blízkosti pláže  je postavena malá verze  starobylého 

divadla Epidavros. Tento kamenný amfiteátr, nazývaný 

Zeidoros, je vyroben výhradně z přírodních materiálů a 

v létě se tu koná celá řada různých akcí, včetně her, 

výstav a řady koncertů od klasické hudby až po jazz.  

 

 

Klášter Agios Ioannis  
 

 
 

Na skalách nad městem stojí klášter Agios Ioannis Engremnos. Nachází se v jeskyni na 
vysokém útesu 60 m nad Kapsali, kam se dostaneme po 130 kamenných schodech .  Podle 
legendy v jeskyni žil apoštol  Jan Teologos a začal zde psát Zjevení, než se vydal na ostrov 
Patmos. Malý klášter byl postaven na jeho počest v roce 1592. Nad obloukovým vchodem je 
budova, která sloužila jako ubytování pro mnichy, s  dvěma pokoji a kuchyní, původně 
postavená před 500 lety. Tato stavba byla v 17. století spojena s kostelem. Tento malý 

http://www.reckovdetailech.cz/cs/oblasti/kythira/katalog-objektu/klastery/klaster-s-kapli-agios-ioannis-theologos/fotografie/35333


klášter byl zrenovován v roce 1725 mnichem Ioannikiem, jak je uvedeno na nápisu u vchodu.                          
Jeskyně se skládá ze dvou částí. Jednu  tvoří prostorný 7 m dlouhý hlavní kostel a druhou, 
užší a nižší, 20 m dlouhá oblast s hliněnými nádržemi, ve kterých se sbírala voda, která 
kapala ze stropu jeskyně. Malé dveře vpravo od dřevěného kněžiště vedou do úzké 
poustevny. Od kostela je nádherný výhled na Kapsali, hrad a Chytru! 

Pláž Sparagario 
 

 
Vedle přístavu a pláže Kapsali leží ukrytá 
oblázková pláž Sparagario. Nachází se mezi 
dvěma strmými svahy. Dostaneme se sem  
pěšky z Kapsali, nebo si můžeme pronajmout 
šlapadlo na pláži Kapsali. Je oblíbená 
nudisty. 

 

Pláž Feloti  

 

Malá oblázková pláž západně od Chory, 
přístupná po kamenité cestě, s rybářským 
přístavem 

 

Kostel Agia Pelagia                                                                                                       

Kostel Agia Pelagia leží 4 km 
západně od Chory a je ukrytý 
v jeskyni  v skalnatém  pobřeží 
poblíž krásného zálivu Feloti 
(jihozápadní Kythira). Cesta k 
jeskyni začíná nalevo od rybářské 
chatky, těsně před  sestupem do 
zátoky.  
Po 100 m uvidíte   kostel s malou 
zvonicí, který byl postavený v 17. 
století. Ikonostas je jednoduše 
navržen, zdobený jen několika 
málo námořními symboly. Protože 

kostel je blízko moře,  je v jeskyni vysoká vlhkost.  Ikony jsou proto přinášeny pouze při 
oslavě Sv. Pelagie 8. října.U vnitř jeskyně je slyšet  kapající voda  do starých keramických 
nádob.  



Chytra 

 

Skalnatý ostrov Chytra, nebo Avgó (což znamená v řečtině  "vejce"), leží těsně u přístavu 

Kapsali. Mořská jeskyně na jižní straně fascinuje návštěvníky vodními odrazy, které vytvářejí 

vzrušující barvy a vzory. Tato jeskyně je domovem tuleňů, stejně jako ohroženým 

druhům sokolů , které na skalách stavějí hnízda. Drsný terén Chytry je dalším místem, kde 

kvete sempreviva. 

 
Kalamos  

 
Kalamos se nachází v 
jižní části ostrova, 2 km 
od Kapsali,  má 250 
obyvatel a nachází se v 
krásném přírodním 
prostředí s mnoha 
vinicemi v okolí. Jedná 
se o "agroturistickou" 
vesnici a najdeme zde 
ubytování,  která 
kombinují pobyt s 
farmářským životem. K 
dispozici je  mini market, 
kavárny a taverny. Pro 
zábavu mladých lidí se 
zde  na farmě nedaleko 
Kalamosu příležitostně 

odehrává párty s hlasitou hudbou, která trvá až do východu slunce, , která je jednou z 
nejvíce očekávaných letních událostí.  

Kalamos se nachází v blízkosti dvou nejkrásnějších pláží na ostrově, Chalkos - s měděnými 
zelenými vodami a Firi Ammos - divokou pláží s hrubým červeným pískem. Malý přístav 
Vroulea je ideálním místem pro rybolov, kde se můžete také koupat.  

V oblasti se nachází jeskyně Agia Sofia ( Kalamos). 

 

 

 



Agios Sophia – jeskyně, kaplička na JV 

Tato jeskyně se nachází přímo 

uprostřed rokle u malé vesničky 

Spilies.V zimě bývá zatopemá 

vodou. Jeskyně sama o sobě není 

ničím vyjímečná, ale má zvláštní 

kouzlo. Je 125 metrů hluboká a 35 

metrů vysoká.  Malý kostel u vchodu 

do jeskyně je věnován "Agia tou 

Theou Sofia".  

  
Na Kythiře jsou tři jeskyně s názvem 

Agia Sofia   (Mylopotamos, Agia 

Pelagia, Kalamos). Sofia zasvětila  

svůj život křesťanskému náboženství. Její tři dcery Víra, Naděje a Láska byly mučeny a 

zabity, aby se Sofia odvrátila od víry. Po třech dnech smutku zemřela plná smutku na 

hrobech svých dcer. 

Pláž Kyriakoulou 
 Malá oblázková pláž mezi skalami, 

s hlubokou a studenou vodou. 

Přístupná pouze z moře. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pláž Chalkos 

  
Oblázková pláž na jihovýchodě ostrova nedaleko Kalamosu,  s čistou zelenomodrou vodou. 
Dostaneme se k ní po částečně asfaltové cestě. Na pláži jsou slunečníky a lehátka, v létě 
možnost občerstvení.  



Pláž Vroulea 

Oblázková pláž Vroulea se nachází  na 

jihovýchodě ostrova nedaleko Kalamosu, 

Dostaneme se na ni z vesnice Kalamos po 

kamenité cestě. Je zde rybářský přístav. 

 

 

Pláž Steno Avlaki 

Písečná pláž z jemného a hrubého písku 
se  nachází na jižním pobřeží a je z ní 
nádherný výhled na Krétské moře.  
Dostaneme se k ní těsnou úžinou 
z cesty od Kalamosu. 

 

 

 

Pláž Fyrri Amos ( Kalamos ) 

 

Dlouhá pláž s červeným hrubým pískem 
nedaleko Kalamosu. Je velmi rušná, 
s možností pronajmutí lehátek a 
slunečníků, s občerstvením. Dostaneme 
se sem po zpevněné cestě. 

 

 



Agios Ioannis Theologos - Vardiola                                                  
Benátská pozorovatelna (také 
známá jako Vardiola) na 
jihovýchodní straně ostrova 
Kythira. Je součástí malého 
malebného kostela Agios 
Ioannis Theologos . 
Pozorovatelny se stavěly jen na 
místech vhodných pro vylodění 
tj. na východní části ostrova. 
Vzhledem k jednoduché a 
relativně masivní konstrukci 
odolaly ničivým zemětřesením 
(poslední v roce 1953), které 
jinak zničily většinu historických 
staveb. Nejsou údaje o vzniku 
této pozorovatelny. Na dalších 

jónských ostrovech Benátčané postavili pozorovatelny po 16. století. Ale na Kythiře byli již od 
13. století. Takže stavba pozorovatelny je v  období mezi 13. a 18. stoletím.         

Pláž Kombonada 
 

Pláž na východní straně ostrova, na kterou se 

dostaneme po asfaltové silnici. Je to velká pláž 

s lehátky a slunečníky, občerstvení.  

                                                                                                                                                    

Livadi a Kato Livadi  

  
Livadi a Kato Livadi jsou dvě sousední vesnice v jižní části ostrova,  čtyři kilometry severně 
od Chory. Jsou obklopeny olivovníky, vinicemi , platany a mandlovníky. Žije zde asi 250 
stálých obyvatel. V posledních letech se velmi rozrůstá  a je jedním z největších nákupních 
center na ostrově. V obci je mnoho tradičních domů, obchodů, kaváren, možností ubytování  
a další služby.  



V létě ve středu odpoledne  je zde  místní trh od 17:00 do 21:00 hod. 
V  kostele Analipsi, který byl postaven v 17. století se nachází byzantské muzeum s 
mimořádnou sbírkou byzantských fresek. Jedná se o malou sbírku ikon, církevních předmětů  
a nástěnných maleb, které jsou často měněny,  takže není možné předvídat přesně to, co se 
bude vystavovat. Obvykle se však jedná o apsidální malbu sv. Andreje z Aghia Andrease v 
Livadi (13. století); skupina stojících svatých od Aghia Ioannise v Potamosu (13. století); Sv. 
Mikuláš z Aghios Petros z Arei (13. století); Sv. Kateřina z Aghios Antonios v Palaiochoře 
(16. století), fragment raně křesťanské mozaikové podlahy z Aghios Ioannis v Potamosu a 
řada krásných ikon ze 17. Století. 

V okolí Livadi je několik malých osad,  jako je  Travasarianika, Goudianika, Strapodi, 
Mazarakianika, Fatsadika, Skoulianika a Katelouzianika. 

Škola Milapidea  

Škola  stojí na kopci mezi Fatsadikou  a 

Livadi. Byla postavena Brity v roce 1825 za 

účelem podpory vzdělávání na ostrově. 

Budova s klenutou střechou  má silné zdi a 

jedenáct velkých  oken v gotickém stylu. 

Během britské okupace Britové postavili 

několik škol  Vzdělávání v těchto školách bylo 

založeno na systému Lancasterian, veřejném 

vzdělávacím systému, který získal popularitu 

v Anglii koncem 18. a počátku 19. století. 

Tento systém zavedl metodu výuky, při které 

se starší nebo schopnější žáci naučili od učitele a pak doučovali  mladší nebo slabší žáky. 

Škola fungovala až do začátku tohoto století, kdy byla postupně opuštěna, protože v 

nedalekých osadách Livadi, Kontolianika, Karvounades, Pitsianika, byly postaveny další 

školy. Škola Milapidea má výhled na údolí Livadi a je typická pro britskou architekturu 

ostrova. Stejně jako ostatní britské školy na Kythiře je dobře zachována. 

 

Kostel Agios Andreas 

 

Jeden z největších křesťanských chrámů 
na ostrově. Nachází se uprostřed obce 
Livadi a jeho současná podoba (po pěti 
fázích výstavby) je latinský kříž s malou 
kupolí uprostřed. Existují tři různé úrovně 
překrývajících se fresek: první úroveň 
pochází z 10.-11. Století, druhá je ze 13. 
století a třetí obsahuje byzantské fresky ze 
16 - 17 století. 

 

 

 

 



Most v Katouni 

Ve vzdálenosti 1 km od obce Kato 
Livadi je vesnice Katouni, v které je  
největší kamenný most v Řecku 
postavený během britské vlády. 
Když v roce 1709 přišli na Kythiru 

Britové,  postavili zde několik 

krásných budov a impozantní 

most. Katounský kamenný most 

byl postaven v roce 1822, skládá 

se ze třinácti oblouků a je jedním z 

největších svého druhu (110 metrů 

dlouhý). Říká se, že anglický 

inženýr se zamiloval do dívky žijící v obci Katouni.  Dokud stavěl most, mohl zůstat a proto 

se most stavěl dlouho. Most se také nazývá „most lásky". 

 

Klášter Agia Elessa 
  

  
 
Klášter Agia Elessa je postaven na kopci uprostřed malého borovicového lesa čtyři kilometry 
jihozápadně od Livadi a  poskytuje nádherný výhled na pláž Melidoni a okolní krajinu.  

Klášter dostal jméno podle Elessy, dcery Eladiose, bohatého peloponéského pána. Na 
Kythiru   utekla, když ji její otec vyhodil z domu kvůli její křesťanské víře a stala se jeptiškou. 
V roce 375 n.l. byla otcem chycena a zabita. Pro svou oběť se stala místní svatou a na její 
počest byl vybudován klášter. Současný klášter byl postaven na ruinách jiného kostela v 
roce 1871 na místě, kde byla zabita. Má malou baziliku , asi dvacet cel a třípodlažní zvonici 
na severozápadní straně kláštera. Agia Elessa se každoročně oslavuje 1. srpna, kdy Kythera 
zahájila zvyk známý jako "čtrnáct dní" (viz část Panagia Myrtidiotissa). Poloha kláštera 
poskytuje nádherný výhled na na jihozápadní pobřeží. 
 

 
 
 
 
 
 



Kostel Agios Dimitrios v Pourku 

 
 
Kostel Agios Dimitris byl postaven ve 13. století a má tři vrstvy fresek z 13. a 14. Století 
Nachází se v Pourku, mezi Livadi a  klášterem Agia Elessa a má jedinečnou architekturu.            
Je to skupina čtyř kostelů které tvoří jeden celek,  s jedním vchodem na západní straně. 
Největší a nejstarší je jižní kostel , který  je věnován Ag. Dimitriosovi a má byzantský 
ikonostas, severním kostelem je Agios Nikolaos , dalšími jsou  kostel Agios Vassilios  a 
kostel  Panny  Marie.   

Klášter Agioi Anargiroi 
 
Jedná se o soukromý klášter, který patří 
každému potomku rodiny Megalokonomosů, 
který se stane knězem. 

Klášter byl postaven v roce 1825 otcem  
Megalokonomosem na místě s názvem 
"Kseroulaki",  nedaleko obce 
Drymonas. Podle legendy se kněz snažil 
shromáždit peníze k  vybudování tohoto 
kláštera. Rozhodl se jít do Konstantinopole 
(Istanbul) a požádat o pomoc. Tam potkal 
piráta, který mu řekl, že na pláži Melidoni 
nedaleko Drymonasu ukryl poklad. Popsal 

knězi, jak toto místo najít. Kněz skutečně na tomto místě našel nádobu, která obsahovala 
šperky, mince a další cenné předměty. Tím získal potřebné peníze ke stavbě kláštera. Na 
znamení vděčnosti přidal nádobu do věže kostela.   

 

Pláž Melidoni                                                                                           
Pláž Melidoni leží na jihozápadě ostrova 

v malé  zátoce, chráněná před větrem. Je to 

rušná pláž s jemným pískem a malými 

oblázky, s křišťálově čistou vodou  a 

výhledem na ostrov Chytra.  Dostaneme se 

na ni  cestou z  vesnice Drymonas, kolem  

kostela Agioi Anargyroi. Poslední část silnice 

je nezpevněná.  K dispozici jsou lehátka a 

slunečníky. Možnost občerstvení. V létě tu 

jsou organizovány párty. 

 



Klášter Panagia Myrtidiotissa 
 Panagia Myrtidiotissa je největší 
klášter na Kythiře. Nachází se v 
západní části ostrova, nedaleko 
vesnice Kalokerines. Uvnitř 
kláštera se nachází ikona 
Panagie Myrtidiotissy, patronky 
ostrova a jeho obyvatel. Ta byla 
nalezena pastýřem v  13. století 
a pokaždé, když si ji vzal domů, 
se objevila zpět na stejném 
místě. Na tomto místě pak pastýř  
postavil malou kapli, o kterou se 
staral. Po jeho smrti ji mnich 
Leontius  postupně rozšířil  a 
přistavil cely pro poutníky. To 
však množství poutníků 

nestačilo, a tak se objekt rozrostl do dnešní podoby. Kaple se nachází pod současným 
kostelem, postaveného v 19. století  a kolem ní se pomalu rozvíjel nový klášter. V klášteře se 
nachází mnoho cel.   Na Kythiře se dodržuje zvyk známý jako "čtrnáct dní". Každé léto od 1. 
do 15. srpna stovky věřících bydlí v klášterech Panagia Myrtidiotissa, Agia Elesa a Agia 
Moni, kde dodržují půst a program kláštera  a zůstanou zde až do dne Nanebevzetí Panny 
Marie 15. srpna. V klášteře se nachází i další ikony, obrazy  ze 17 a 18 století, fresky a 
amulety ze zlata a stříbra.                Uvnitř kláštera je 26 metrů vysoká  zvonice postavená 
z vápence, s oblouky na každém ze čtyř podlaží, které vytvořil umělec Nickolas Fatseas v 
roce 1888. Všechny klášterní projekty vedl mnich Agathangelos Kalligeros. V době 
pirátských nájezdů byla ikona z bezpečnostních důvodů uchovávána v kostele Myrtidiotissa 
uvnitř pevnosti v Choře a to až do roku 1842, kdy byla ikona vrácena do kláštera 

Agios Nikolas o Krassas 

 Na západ od kláštera Myrtidiotissa se po prašné 
cestě dostaneme k malému kostelu Agios Nikolas o 
Krassas, ("Krassas" znamená "víno" ),  který podle 
legendy byl postaven z vína místo vody. Je 
postaven na okraji skály u moře. Západ slunce je  
odtud považován za nejkrásnější na Kythiře.  

 

 
 
 

 

Pláž Limnaria 
 
Dostaneme se k ní po kamenité cestě 
od klášteru Myrtidiotissa . Je to malá 
oblázková pláž mezi kalisky, s malým 
přístavem pro rybářské lodě. 

                                       



Karvounades 
Tato vesnice se nachází ve středu ostrova, 
sedm kilometrů severně od Chory. Jméno 
'Karvounades', je odvozeno z "Karvouno", což 
znamená "dřevěné uhlí". Lidé zde stále 
vyrábějí dřevěné uhlí pomocí tradičních 
zemních pecí. Dominantou je zde velký  kostel 
sv. Jiří s modrou kopulí. V centru  obce je 
supermarket, pekárna a mnoho dalších 
obchodů.  Karvounades je jednou z nejstarších 
vesnic Kythiry a většina obyvatel jsou farmáři.  

 

 
Fratsia 

 
 
Fratsia je malá vesnice 10 km severně od města Kythira (Chora), nedaleko od obce 
Karvounades. Obyvatelé obce jsou především zemědělci a chovatelé a  každý rok v srpnu se 
zde koná velká zemědělská výstava. Obec má velké plochy orné půdy a pastviny pro 
dobytek a další hospodářská zvířata.  
V této oblasti uvidíte spoustu pasoucích se krav, ovcí a koz a na farmách zajímavé budovy. 
Ve středu obce je velké náměstí, kde se nachází stará studna a stará základní škola, která je 
dnes uzavřena,  protože se většina mladých lidí přestěhovala do větších měst a není zde již 
tolik dětí. V obci je mnoho krásných domů, z nichž některé slouží jako domy k pronájmu, 
obchody, taverny. 

Areoi - Agios Petros 

 

Kostel se nachází na kraji  obce Areoi, v boční ulici mezi mnoha borovicemi a má nádherný 
výhled na centrální části ostrova a Mylopotamos.Byzantská památka z 12. století má podobu 
klenutého kříže Na zdech můžeme stále vidět dvě překrývající se  úrovně byzantských a post 
byzantských fresek, které pocházejí z  15. - 16. století 

 



Mylopotamos 

Tradiční vesnice 15 km 
severozápadně od Chory, s 
domy postavené mezi bujnou 
vegetací, byla založena 
benátčany  a byla třetí největší 
na ostrově za Palaiochorou 
(bývalé hlavní město ) a Chorou 
(současné hlavní město). Oblast 
zahrnuje tři osady - Kato Chora , 
Areoi a Piso Pigadi. Jméno 
dostala podle množství vodních 
mlýnů, které se v oblasti 
nacházely. Vesnice byla uznána 

kulturní památkou a všechny její domy jsou přestavovány  v souladu s tradicí. Centrálním 
bodem obce je náměstí s tradiční kavárnou a  tavernou pod velkým platanem  a kostelem 

Agios Charalambos s vysokou zvonicí. V centru vesnice se nachází fontána Kamari.  
Nedaleko náměstí se nachází malý vodopád a jezírko  s kachnami. 
Na centrálním náměstí začíná cesta k asi 20 metrovému vodopádu nazvanému "Neraida". 
Vodopád tvoří malé jezírko, ale voda je dost studená.  Začíná zde roklina s bujnou vegetací, 
s topoly a platany,  krásnými mosty  a několika dalšími vodopády . Po asi 300 metrech se 
dostaneme k zrekonstruovanému vodnímu mlýnu Fillipis, kde vás majitel Fillipas rád provede 
kolem mlýna a vysvětlí vám, jak lidé dříve používali vodní sílu k mletí ječmene a pšenice. 
Pokračováním po turistické stezce 
podél rokle najdeme dalších 23 
opuštěných vodních mlýnů. Každý 
vodní mlýn sestával ze tří hlavních 
částí. Místo, kde se mlelo zrno, dále 
prostory, kde žili a spali dělníci, a 
nakonec prostor, kde byli ustájeni osli, 
kteří v té době sloužili jako dopravní 
prostředky. Mlýny byly vlastněny 
rodinami, které tam pracovaly, a 
obvykle měly jméno stavitele nebo těch, 
kteří je provozovali mlýn ako první. 
Těžký život mlynářů a jejich rodin, spolu 
s příchodem nových brusných nástrojů, 
vedly k opuštění mlýnů. 
 

 

 



Klášter Panaghia Orfani 

  
 
Přibližně 3 km severozápadně od Mylopotamu, nad údolím s cedry, duby a cesmínami,leží 
klášter Panaghia Orfani, který je částečně postaven v jeskyni ( dlouhá 8 metrů a široká 7 m ). 
Poutní místo má pět cel s hostelem a jídelnou. Byla zde nalezena ikona Panny Marie 
Milosrdné - také nazývanou "sirotek".  
 

Kato Chora 

  
 
 
Kato Chora je osada s nejstaršími tradičními architektonickými prvky. Je zde stará anglická 
škola a zříceniny benátského hradu, které nám připomínají okupaci Britů (1709) a Benátčanů 
(1502). Hrad byl postaven benátčany na okraji útesu v roce 1565,  po zničení starého 
hlavního města Palaiohora, Byl chráněný hradbami a stal se  útočištěm pro obyvatele v 
případě útoku pirátů. Pod kontrolou odtud bylo západní pobřeží ostrova a Jónské moře.  Žilo 
zde 50 rodin benátských vojáků. Před vchodem do hradu je stará anglická škola, která byla 
postavena v roce 1825. Vedle brány pevnosti můžete obdivovat Lva  sv. Marka, který byl 
symbolem benátské říše. Pevnost byla  po celá desetiletí neobývaná . Uvnitř hradeb 
najdeme  domy s pozoruhodnou architekturou a  pozůstatky z 9 kostelů ze 16. a 17. století 
s nástěnnými malbami. 
Mezi nimi je kostel Agios Athanasios, Panagia Mesosporitissa a Agios Ioannis Prodromos.  
 
 
 
 

 



Jeskyně Agia Sofia (západ) 

 
Po silnici, která vede směrem na západ, najdeme na strmém skalisku  ve výšce 60m jeskyni 
Agia Sofia. 
Je to jedna z nejkrásnějších řeckých jeskyní. Je největší ze tří jeskyní na Kythiře se stejným 
jménem a legenda říká, že jsou všechny propojeny. 
U vchodu do jeskyně je kamenná svatyně, která zde byla postavena v roce 1785 na počest 
Svaté Sofie, jejíž ostatky zde byly nalezeny. Stěny jsou pokryty nástěnnými malbami z 11. a 
12. Století. Fresky chrámu jsou považovány za nejstarší, které jsou  v jeskynním kostele na 
ostrově. Vnitřek jeskyně je rozdělen na četné komory. V komoře, kde je kaple, je  malé 
jezero s krásně zbarvenou vodou. Velikost jeskyně je 2200 metrů čtverečních a vzdálenost 
od začátku do konce je 500 metrů, ale trasa  pro turisty měří  200 metrů. Jeskyně začíná ve 
výšce 60 metrů nad mořem a končí 30 metrů pod zemí. V této jeskyni můžeme vidět různé 
formace stalaktitů a stalagmitů zbarvené od bílé až po černou a různé odstíny červené.  
 
 

Pláž Limnionas  

 

  
Pokračováním po asfaltové cestě se dostaneme do Limionas, malé  rybářské vesnice 
s tradičními malými domky se širokými vraty sloužícími jako přístřešky pro rybářské lodě a 
s malým rybářským přístavem . Najdeme zde pláž s jemným pískem, která je vhodná pro 
koupání s malými dětmi. Je zde možnost občerstvení.  
U kostelíku na pláži začíná značená pěší stezka dlouhá  asi 500 metrů ( 40 minut ), která  
vede k přírodnímu mořskému "bazénu" ve výklenku skály o velikosti asi 25 m x 15 m. 
Původně to byla jeskyně, ale její střecha se zhroutila.  
 
Přímo naproti pláži jsou dva skalní ostrůvky  nazývané Ostrovy svaté Matky (Nisakia tis 
Panagias). 
Na sever od Limnionas leží jeskyně zvaná Fokospilia , kterou  si oblíbili tuleni.  
 
 
 
 



Pláž Fonokopia 
 

 
 
Velmi malá, ale krásná pláž s malými 

černými, bílými a šedými oblázky a 

tyrkysovou vodou. Dostaneme se k ní  po 

moři nebo pěšky od silnice z Mylopotamosu 

směrem k pláži Limnionas. Sestup je strmý a 

docela obtížný. 

 
 

Diakofti 
 

 
 
Diakofti se nachází  v severovýchodní části ostrova. Je to přímořská vesnice , která je také 
hlavním přístavem ostrova.  Ve skutečnosti se přístav nachází na malém ostrůvku Makronisi 
(nebo Makrokythira), který je spojen s Diakofti mostem. Kolem ostrova je ideální místo na 
šnorchlování. Až do počátku devadesátých let bylo v  Diakofti jen pár domů. V dobách, kdy 
ostrov spravovali  Britové, bylo naplánováno vybudování přístavu a založení malého města.  

To se uskutečnilo až v roce 1995, kdy začal 
fungovat jako hlavní přístav ostrova. Diakofti se 
od té doby vyvíjí. Dnes je to jedno z 
nejrušnějších míst s krásnou pláží, kavárnami, 
restauracemi, obchody a mnoha  ubytovacími 
zařízeními. 

Diakofti je velmi oblíbené  díky bílé písečné 
pláži a s jemným pískem a mělkým 
tyrkysovým mořem,  s lehátky a  slunečníky. 
Je ideální pro rodiny s malými dětmi.  
Naproti Diakofti je ostrov Prasonisi, kde v roce 
2000 uvízla na útesu obchodní loď Nordland  
a stala se turistickou atrakcí.  

http://agreekisland.com/wp-content/uploads/2014/01/055-960x547.jpg


Jeskyně Chousti 
 

Na východ od Diakofti leží jeskyně Chousti, 
která se rozkládá na ploše 800 metrů 
čtverečních a je až patnáct metrů hluboká. 
Je  bez stalaktitů nebo stalagmitů. Byly zde 
nalezeny vázy a další předměty z doby 
starověkého Řecka, včetně kamenných 
nástrojů z roku 4000 př.n.l., Vchod do 
jeskyně je vytesaný do kamene a po 
schodech dolů se dostaneme do jeskyně. 
Několik výklenků na skále dokazuje, že 
jeskyně sloužila také jako svatyně. Legenda 
říká, že se zde před připlouvajícími  loděmi  
ukrývali  obyvatelé Diakofti  . 

 
 

Agia Moni 
 

Klášter Agia Moni  na východě Kythiry  je 
postaven na vrcholu hory nad Diakofti a 
nabízí panoramatický výhled na moře.  Je 
zasvěcen Panně Marii a Ježíši Kristu 
Spasiteli. Ikona Panny Marie  byla 
nalezena pastýřem v roce 1766. 
Znázorňuje Pannu Marii a  Svatého Jiří. 
Klášter  byl zničen Turky. V 19. století byl 
klášter zrekonstruován a rozšířen za 
pomoci Theodora Kolokotronise, jednoho z 
kapitánů řecké revoluce v roce 1821, který 
se uchýlil do chátrajícího kláštera před 
tureckými úřady  a slíbil, že pokud Panna 

Marie pomůže osvobodit zemi od tyrana, opraví klášter do původního stavu z roku 1803. 
Během druhého roku revoluce dodržel svůj slib a opravil klášter. 
Současný kostel byl postaven v roce 
1840 . Velkolepá kostelní věž z 
pískovce s krásnou  fasádou byla 
postavena v roce 1848. Busta a 
památník na silnici vedoucí do 
kláštera oslavuje naplnění tohoto 
slibu. 
Od 1. do 15. srpna jsou klášterní 
cely otevřené pro  poutníky, kteří 
zde chtějí pobývat během období 
půstu během  tradice "čtrnácti dnů" . 
Slavnost kostela Agia Moni se koná 6. 
srpna. 
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Agios Giorgis sto Vouno 
 

 
 
Ke kostelu se dostaneme po cestě z Diakofti. Dvě kaple -  východní věnovaná sv. Jiří 
s břidlicovými taškami a mozaikovou podlahou ze 7. století  a západní, věnovanou Panagii 
(Panně Marii) Myrtidiotisse a Sv. Nikolaosovi, byly postaveny na jednom z nejposvátnějších 
vrcholů ostrova, na vrcholu hory mezi Avlemonas a Diakofti , kde archeologické vykopávky 
přímo před kostelem odkryly minojský chrám, minojské náboženské figurky z bronzu a hlíny 
a keramiku z 2. tisíciletí př. nl . Množství nálezů naznačuje, že lokalita byla důležitou svatyní, 
která byla používána nepřetržitě od minojské doby bronzové až k byzantským časům. 
Vykopávky byly znovu zakryty.  

Pohled z tohoto místa je úchvatný. Můžeme pozorovat ostrovvy Mikri a Megali Dragonara a 
pokud není vzduch příliš vlhký, což je v létě vzácná věc, můžete vidět hory Kréty. 

 

Mikri Dragonara (Antidragonera) 

Malý ostrůvek na východě od Kythiry, se  

svatyní věnovanou  Poseidonovi, bohu 

země a zemětřesení. Archeologické 

vykopávky  vedené archeologem Arisem 

Tsaravopoulosem na konci devadesátých 

let, objevily stovky mincí  z  helénistické 

éry,  pocházející  z  54 měst ve 

Středomoří a Černém moři, stejně jako 

některé vázy a amphory. Podmořské 

vykopávky, které se uskutečnily pod 

vedením archeologa Dimitriona 

Kourkoumelise, odhalily na dně moře 

devět kamenných kotev, z nichž čtyři  jsou 

vystaveny v Archeologickém muzeu Kythiry. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Avlemonas 
Tato malebná rybářská vesnice se nachází na 
východě ostrova, asi 20 kilometrů 
severovýchodně od Chory a 25 km 
jihovýchodně od Aghia Pelagia, v zátoce Agios 
Nikolaos. Je postavená na skalnatém ostrohu 
mezi dvěma malými zátokami,  s čistou vodou 
a chráněným přístavem. Malý přístav je v létě 
oblíbené místo pro kotvení rybářských lodí a 
soukromých jachet. Během posledních několika 
let se rozvíjí do malého města, v plánu je 
rozšíření až na trojnásobek velikosti. Nabízí 

návštěvníkům příjemné místo pro koupání, tradiční restaurace, kde si můžete pochutnat na 
čerstvých rybách, malé kavárny a v létě pořádaných koncertů.  
Je zde velmi malá pláž s pískem a oblázky ideální pro šnorchlování. 
Těsně u přístavu Avlemonas, v hloubce 20 metrů, skupina z Ústavu mořské archeologie 
nalezla v roce 1980 starý vrak lodi Mentor, s 
kterou lord Elgin  v roce 1802 převážel sochy 
a fragmenty dalších památek z Parthenonu do 
Londýna. 
Na okraji této rybářské vesnice je 
malá osmihranná benátská pevnost  Kastelo 
(nebo Castello). Tato pevnost byla postavena 
v roce 1565 benátčany jako strážní věž  a  
sídlilo zde 50 benátských rodin, které byly 
pověřeny ochranou ostrova před piráty. Uvnitř 
najdeme zbytky  věže, budovy strážných a 
sklady. Byla hodně zanedbávaná, ale není ve 
velmi špatném stavu.  
 
 

Paleopoli-Skandeia                                                                          

Jedná se o  rozsáhlou pobřežní oblast, která mimo 
jiné zahrnuje místo starobylého města Skandeia, 
která byla obchodním přístavem Paleokastra, 
hlavního města  Kythiry ve starověku. Pro Minoany 
byl  místem odpočinku při  jejich cestách  na 
Západ. Přístav byl zničen zemětřesením v roce 375 
př.nl. Ve skalách na jižním konci zálivu, pod mysem 
Kastraki, je řada umělých hlubokých děr sloužících k  
upevnění kotevních vratidel, ke kterým mohou být 
uvázány lodě. Kolem mysu "Kastri" bylo provedeno 

mnoho vykopávek. Nachází se zde malé jeskyně, 
které vykazují známky osídlení v dávných 
dobách. Za řečištěm, které vede na pláž, je 
množství nálezů keramiky důkazem hustého 
osídlení ve starověku: kusy váz, dlaždice a 
starověké amfory zde byly kdysi v tak velkém 
množství, že jimi byly v domácnostech  lemovány  
tradičních pece.  
Nálezy v této oblasti poukazují na to, že tato 
oblast byla obývaná od počátku 2. tisíciletí př. nl 
až do doby byzantské. Archeologické nálezy z oblasti jsou vystaveny v muzeu Kythiry.  
 



 
Kostel Agios Panteleimone in Paleopoli 

 
 
Tato malá bazilika ze 7. století  je nejstarší na ostrově a je příkladem paleokřesťanské 
architektury, s řadou důležitých archeologických artefaktů, Zachoval se zde  raně křesťanský 
klenutý výklenek s oltářem a  s   pilíři  na jižní straně. 

 

Pláž Paleopoli a Limni (Paleopolis)                                                                     

Pláž Paleopoli  a Limni 

Paleopolis patří mezi největší 

na ostrově a leží mezi osadou 

Avlemonas a Skandeia. Pláž 

kombinuje oblasti z oblázků a 

jemného písku , s lehátky a 

slunečníky, občerstvením a je 

ideální pro vodní sporty. 

Nachází se na východním 

pobřeží poblíž Avlemonas a 

je k ní velmi snadný 

přístup. Pláž Limni je 

oblíbená nudisty. 

Kaladi beach 

 Nádherná a oblíbená  oblázková pláž,  s 

křišťálově čistou tyrkysovou vodou na 

východní straně ostrova, hned vedle 

Palaiopolis. Ideální  pro šnorchlování. 

Uprostřed pláže je velká skála.   Dostaneme 

se sem po prašné cestě , parkoviště je  nad 

pláží  a potom po 130 kamenných schodech 

sejdeme dolů na pláž.  Pláž je rozdělena na 

tři části, prostřední je nejnavštěvovanější. 

Na třetí pláži  je malá jeskyně. 

 

 

 



Pláž Vlychada 
 

Malá pláž Vlychada leží na východě ostrova.. 

Skládá se z jemného a hrubého písku a . Na 

pláž se dostaneme po velmi špatné a náročné 

cestě z vesnice Alexandrades. Vhodnější je 

přístup z moře lodí. 

 

Paleokastro 

Paleokastro bylo hlavním 
městem Řecka během řeckého 
starověku. Opevněné město 
bylo postavené v 6. století 
př.n.l.  a nachází  se na kopci 
nedaleko Paleopoli a tři 
kilometry od pobřežní oblasti 
Skandia . Na vrcholu koce leží 
kostel Agios Anargyroi                    
( Cosmas and Damian) , také 
nazývaný  Agios Kosmas, 
postavený v 7. století nl, 
s použitím kamenů a sloupů s  
dórskými hlavicemi chrámu 
Afrodity  pocházející ze 6. 
Století  př.n.l., které najdeme 
uvnitř i vně kostela a který stál 

dříve na tomto místě. V roce 1999  profesor a 
archeolog Ioannis Petrocheilos prozkoumal 
oblast  v blízkosti kostela Agios Georgios 
(nadmořská výška: 323 m), pocházejícího 
z 15. Století.  Objevil  svatyni, která byla 
využívána od Geometrického období (od 12. 
až 10. století př. n. l. až do 9. století př. n. l.)  
až do helénistických let. Z provedených studií 
vyplývá, že by to  mohla být svatyně 
věnovanou bohyni Afroditě. Najdeme zde  
také zbytky  budov a zdí starého hlavního 
města a jeho akropole. Objekty objevené v 
archeologických sbírkách zahrnují nádoby, 
kadidla a bronzové předměty (kroužky, spony apod.). Výkopy pokračovaly několik let. 
 
 
 

 

 

https://www.visitkythera.com/in/melidoni/
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Mitata 
Mitata, jedna z nejstarších vesnic 
na Kythiře, která má mnoho 
tradičních domů, leží 18 km 
severně od Chory. Oblast kolem 
je velmi úrodná,  s mnoha 
vinicemi a olivovými háji, se 
zeleným údolím plným 
terasovitých zahrad podél svahů, 
s mnoha prameny.   
Uprostřed vesnice je náměstí 
s kavárnou  a starobylým 
kostelem  Agia Triada s modrou 
kopulí, který byl v roce 2006  

hodně poškozen zemětřesením. 
Mitata se nachází poměrně vysoko nad hladinou 
moře a je odtud nádherný  výhled na ostrov. 
Oblast má spoustu pramenů bohatých na  vodu. 
Roste zde unikátní odrůda ovoce, známá také pod 
názvem "ňadra  Afrodity“. 
Hlavním zdrojem obživy obyvatel je zemědělství a 
také výroba dobrého vína. Sdružení  s názvem 
"Myrtia" pořádá každoročně v srpnu "Festival 
vína".  
Mezi obcemi Mitata a Viaradika je rokle Tsakonas 
s vodními mlýny, jeskyněmi a prameny, malým 
post-byzantským kostelem s freskami,  s ukrytými 
kostely vytesanými do skal a prameny Vrysi. Po několika kilometrech vede rokle do oblasti 
Palaiopolis.  

 
Můžeme navštívit starý olivový lis "Fava's 
Liotrivi" ,  jeden z nejstarších olivových lisů 
na ostrově, který  byl nedávno 
zrekonstruován vnoučaty původního 
majitele ( Eleni Protopsaltis a Costas 
Pavlakis). Zde se můžete seznámit s historií 
výroby olivového oleje na Kythiře a můžete 
si také zakoupit místní  výrobky, nebo  
knihu receptů, které obsahují tradiční 
kytherské recepty. 
 
V okolí vesnice je "Černá jeskyně" , která  

poskytovala úkryt obyvatelům vesnice  a mnoho malých  jeskyní, které sloužily jako přístřeší 
pro hospodářská zvířata pastýřů, 
 
Mitata je také známá nadací „Adoptuj kočku“, založenou společností Irene van Klinken. Místo 

poznáte  podle kočičích  tlapek namalovaných na povrchu vozovky.  Více 

informací:  https://adoptacat.jimdo.com/ 

  
 
 
 
  
 

https://adoptacat.jimdo.com/


ARONIADIKA 
Aloizianika, Kastrisianika, Friligkianika, Pitsinades a Vamvakaradika.  
 

 
 
Aroniadika je tradiční vesnice 15 km severně od Chory s tradičními kamennými domy, 
úzkými uličkami a mnoha klenutými mosty. S vesničkou Kastrisianika, byla vyhlášena 
chráněnými památkami. Na fasádách nade dveřmi domů , bývá  datum, kdy byl dům 
postaven. Staré opuštěné budovy, které zde stály, byly v posledních letech opraveny. Za 
všimnutí stojí komíny a jejich velké množství podob.  V obci se nachází  kafeneion, dobrá 
restaurace a supermarket. U družstva Honey Producers v Aroniadice můžete ochutnat a 
koupit Kythirský med. Ve vesnici a okolí je několik apartmánů k pobytu. 
V okolí jsou vesnice Aloizianika, Kastrisianika, Friligkianika, Pitsinades a Vamvakaradika, 
jsou velmi malebné a dobře udržované s mnoha tradičními domy s taškami na střechách 
domů. 

 

POTAMOS 
Potamos je tradiční vesnička, 
jedna z největších na ostrově 
Kythira (500 obyvatel). Potamos 
doslova znamená řeku a je to 
vesnice charakterizovaná bohatou 
vegetací. Nachází se na severu 
ostrova, sedm kilometrů od Agia 
Pelagia a dvacet kilometrů od 
Chory (město Kythira). V obci je 
mnoho obchodů, bank, kaváren a 
restaurací a každou neděli je zde  
trh, kde se prodávají převážně 
místní zemědělské produkty, jako 
je olivový olej, sýr, med, fíky a 
džemy. 

V Potamose se nachází kostel Panagia 
Ilariotissa a kostely Agios Ioannis, Agia 
Anastasia, s krásnými ikonami a freskami. 

Pokud přijedete do Potamosu, zaparkujte na 
velkém parkovišti v centru obce, V Potamosu 
najdete mnoho krásných tradičních budov, 
některé tradiční domy a starou anglickou školu, 
která byla postavena v 18. století a nedávno byla 
obnovena. Je zde také domov důchodců a 
vesnice má svůj vlastní filharmonický orchestr.  



V Potamosu  je také jediná nemocnice na ostrově, cestou do Aghia Pelagia. Směrem 
z Potamosu na Agii Pelagii se pod širým nebem nachází Městské divadlo. V letních 
měsících se zde často konají hudební koncerty a divadelní hry. 

Potamos je vesnice, kde se odehrály nejdůležitější události ostrova. Velitel Panos Koronaios, 
hrdina boje za nezávislost Kréty v roce 1886, pocházel z Potamosu. Jeho busta je vidět na 
centrálním náměstí. Právě zde se obyvatelé dohodli na nezávislosti ostrova v roce 1917, aby 
pomohli Řecku a spojencům během I. světové války. 
Potamos byl vždy  demokratickým centrem ostrova, na rozdíl od hlavního města Chory, 
obývaného šlechtou a podporovateli režimu. Potamos je dnes považován za ostrovní 
politický uzel. 
 

Most v Potamosu 
 Byl postaven v roce 

1823 anglickým 

komisařem 

Mackwellem. Most má 

sedm klenutých oblouků 

a je vyroben z kamene a 

malty. Je 60 m dlouhý, 

6,8 m široký a 7 m vysoký 

na vrcholu. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pláž Lykodimou 

  
 
Krásná pláž na západě v blízkosti Logothetianiky. Písečná pláž s červenými oblázky a 
krásným  mořským dnem. Ve středu leží velká jeskyně, ve které končí přírodní pramen s 
tekoucí vodou z okolních hor.  Je přístupná po  asfaltové silnici  a je na ní   nádherný  západ  
slunce. V létě je k dispozici kantýna. Ideální pro ty, kteří mají rádi soukromí a stín z jeskyně 
na pláži. 
 

 



Pláž Agios Leftheris                                                                                             
Pláž z hrubého písku a oblázků na západní straně 

ostrova, v blízkosti Logothetianiky směrem na pláž 

Lykodimou.. U  pláže je parkoviště. Krásný západ 

slunce. 
 
 
 
 
 
 

 
LOGOTHETIANIKA, 

  
 
Logothetianika je 
jednou z nejstarších 
vesnic na ostrově, 
s tradičními domy  
udržovanými 
v tradičním stylu.  
Najdete zde tradiční 
restaurace i ubytování 
. Po silnici směrem na 
západ se dostaneme k malým plážím, jako je Lykodimos. 

V oblasti se nachází mnoho byzantských kostelů, stejně jako klášter sv. Theodora. 
 

Klášter Agios Theodoros 
 

Klášter se nachází mezi vesnicemi Logothetianika, 
Aroniadika a Pitsinades.  
Žil zde Osios Theodoros, patron ostrova, jako 
mnich v 10. století nl. Narodil se v Koroni (jižní 
Peloponés) kolem konce 9. století. Vyrůstal v 
Nafpliu, kde se oženil a měl dvě děti.  Kolem roku 
921 přišel do Kythiry, v době, kdy byl ostrov 
prakticky opuštěný, protože jeho obyvatelé byli 
vyhnáni krétskými piráty. Svatý Theodoros zde 
zůstal jako mnich v klášterech Agios Sergios a 

Vakchos. Zemřel 9. května 922 a byl zde 
pohřben. Starý klášter byl přestavěn mezi 12. a 13. 
stoletím řemeslníky z Monemvasie a byl zasvěcen 
Svatému Theodorovi. Časem byl přeměněn na 
klášter.  V roce 1630 byl obnoven Kytherským 
biskupem AthanasiosemValerianosem, který zde 
provedl několik změn: přidal zvonici nad hlavní vchod 
a  erb s jeho jménem. Během benátské vlády byl 
klášter OsiaTheodoros sídlem diecéze. Velká budova 
na nádvoří v románském stylu sloužila jako chlapecká 
škola v letech britské vlády. Dnes je používána jako klášterní muzeum. Nedaleko jsou 
pozůstatky  starého chrámu věnovaného Asklepiovi. 



Kostel Agios Nikon 

  
Malý byzantský kostel poblíž vesnice Zaglanikianika, jen pár metrů od hlavní silnice směrem 
na Potamos. S čtvercovým půdorysem, klenutou kupolí a byzantskými freskami z 11. a 13. 
Století. Je zde i několik ikon z 16. Století. Na ostrově je 10 dalších kostelů v tomto stylu 
architektury. 

 

Paleochora ( Agios Dimitrios ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve 

středověku to bývalo hlavní město Kythiry. Nacházelo se na severovýchodní straně ostrova, 
20 km od Chory. Opevněné město bylo postaveno ve 12. století osadníky z Monemvasie , 
kteří ho pojmenovali    Agios Dimitrios.  Hrad, který se nachází 100 metrů nad mořem, měl v 
té době  asi 800 obyvatel , sedmdesát domů a 23 kostelů.  
Oblast měla geografickou výhodu, že nebyla vidět z moře a měla bohatou zásobu sladké 
vody z pramenů v nedalekém údolí, s výhledem na velký kaňon Kaki Lagada . Ze strážních 
věží byl přehled o námořní dopravě v mořích kolem ostrova. Vzhledem k tomu, že se 
obyvatelům ostrova podařilo udržet jeho umístění v tajnosti a jeho strategická poloha zajistila 
silnou obranu, ostrov se rychle ekonomicky rozvíjel.  Rostoucí bohatství ostrova však lákalo 
piráty a v roce 1537 admirál osmanského loďstva Hayreddina Barbarossa  město vypátral a 
zničil. 
Obyvatelé ostrova se před ním stáhli do města, muži zůstali bojovat, zatímco ženy, děti a 
biskup se ukryli v nedaleké jeskyni. Ale obrana města nebyla připravena na střelbu z kaňonů 
používaných Barbarossou. Osmané ostřelovali město z vyšších okolních útesů a přes velké 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hayreddin_Barbarossa


ztráty, které v boji  s místními obyvateli utrpěli, se jim podařilo město dobýt. Obyvatelé byli 
zabiti nebo prodáni do otroctví.  

O umístění jeskyně se Barbarossa nikdy 
nedozvěděl a poté, co byla vesnice 
vydrancována, ostrov opustil.  Město od té 
doby nikdy nebylo rekonstruováno. Dnes tu 
můžeme vidět už jen rozpadající se zdi 
domů a zříceniny některých kostelů, jako 
jsou kostely Agia Varvara, Agios Antonios a 
Panagia sto Foro. V některých můžete stále 
obdivovat staré fresky. 

Se zničením Paleochory a ztrátou jejich 
obyvatel došlo k ekonomickému úpadku.  
Teprve od roku 1809 do roku 1864, kdy byla 
Kythira pod anglickou správou byly postaveny 
silnice, fontány, mosty a první škola.  

 

Rokle Kaki 
Lagada končí na pláži Limni Kaki Lagada, odkud pirát Hayreddin 
Barbarossa zahájil svůj útok na Agios Dimitrios. Pokud plánujete 
projít touto úžasnou soutěskou, budete potřebovat asi 3 hodiny. 
Cesta je však velmi náročná,  se strmými a skalnatými úseky, na 
dvou místech je potřeba lano.  

 

 

 

Kostel Agia Varvara 

 
 
Tento kostel se nachází v byzantském hlavním městě Kythiry , dnes známém jako 
Paleochora. Je tvarován jako kříž s malou kopulí, ale nástěnné malby již nejsou k vidění. Byl 
postaven v 13. století architekty z Monemvasie. Na střeše jsou břidlice z Kythiry. 

https://www.visitkythera.com/


Agia Pelagia 
Agia Pelagia je jedna z 
nejstarších vesnic na Kythiře. 
Nachází se 26 km severně od 
Chory, hlavního města 
ostrova a je pojmenovaná 
podle kostela, který se 
nachází na pláži.  
Dříve rybářská  vesnička  s 
pěkným přístavem a malými 
domy se  v osmdesátých 
letech minulého století začala 
velmi rozvíjet a byla i hlavním 
přístavem Kythiry, kam 
připlouvaly  velké trajekty.  
Dnes je hlavním přístavem 
Diakofti. 

V současnosti je největším turistickým centrem ostrova, s malým chráněným přístavem, 
dobrými hotely, restauracemi a obchody. Leží na pobřeží v blízkosti mnoha krásných pláží  - 
pláž Firi Ammos, Kalamitsi, Lorentzo, Lagada, Limni, rokle Kakia Lagada, v jejímž údolí se 
nachází Paliochora, s pozůstatky starobylého byzantského hradu. 
Za vesnicí směrem na Potamos se nachází prameny s  pitnou vodou. Legenda říká, že ti, 
kteří se z nich napijí, se na Kythiře ožení.  
Asi 60 metrů od hlavní silnice směrem na Potamos je jeskyně sv. Sofie (jedna ze tří jeskyní 
se stejným názvem na ostrově) o ploše více než 120 m² plné stalaktitů a stalagmitů. 
 

Pláž Agia Pelagia 
 

 

 

Písečná, poměrně mělká pláž, vhodná pro rodiny a sporty na pláži. V blízkosti  obchodů, 

kaváren a restaurací, se  slunečníky a lehátky. 

 
 



Pláž Neos Kosmos  

 
Pláž s pískem a malými tenkými oblázky se 

nachází hned vedle hlavní pláže Agia Pelagia. 

Ideální pláž pro celou rodinu. 

 
 
 
Pláž Fyri Ammos (Agia Pelagia) 

 

Oblíbená pláž s červeným hrubým 

pískem a oblázky a hlubokou vodou.  

 

 

Pláž Kalamitsi   

Klidná pláž s pískem, oblázky a  skálami, 

dostupná po štěrkové cestě,  

 

 

Pláž Lorentzos  

 

Klidná  pláž s červeným pískem a oblázky na 
severovýchodě ostrova,  poblíž Agia Pelagia, 
přístupná po štěrkové  cestě. S malou jeskyní 
vhodnou k pobytu po celý den. Nazývá se také 
pláž jeskyně Venuše. 
 

 

 

 

 

 



Pláž Lagada 

Lagada se nachází na východním pobřeží 

ostrova poblíž Agia Pelagia,  hned vedle 

soutěsky Kaki Lagada a je oceněná Modrou 

vlajkou. Je to velká pláž s křišťálově čistou 

vodou z načervenalého písku a velmi tenkých 

oblázků, vybavenou  lehátky, deštníky, 

sprchou, toaletou a občerstvením. Snadno 

přístupná po prašné cestě. 

 
 

 
Pláž Limni Kakias Lagadas 

                                                          
Nachází se v  blízkosti Agia Pelagia  a 
dostaneme se k ní po kamenité cestě.  
Vedle pláže je jezero, jehož voda není příliš 
hluboká. Na pláži končí rokle Kakia Lagada, 
odkud zahájil invazi slavný pirát Hayreddin 
Barbarossa v 16. století svůj útok na Agios 
Dimitrios, dnešní Paleochoru, byzantského 
hlavního města Kythiry.  

 

 
Agia Patrikia 

  
 
V malé zátoce Agia Patrikia severně od Agia Pelagia najdeme malou pláž z jemného a 

hrubého písku. V blízkosti je malebný  rybářský přístav, chráněný  od západního a jižního 

větru. Je hlavním přístavištěm rybářských lodí. K dispozici jsou tu doky na opravu lodí a  

široké rampy. Mimo přístav najdeme staré rybářské čluny.  

Dostaneme se sem cestou z Agia Pelagia směrem na Karavas. 

Na kopci je kaple Agios Georgios, odkud je krásný výhled na Peloponéz a zátoku Agia 

Patrikia. V okolí se nacházejí pozůstatky byzantského osídlení a  byzantského hradu. 

Pevnost byla v provozu od 8. do 12. století. 

 



Karavas 

Karavas je krásná tradiční vesnice 
ležící v zelených terasovitých svazích 
na severu Kythiry, 4 km 
severozápadně od Agia Pelagia a 26 
km severně od Chory (město Kythira). 
Jméno Karavas je odvozeno od slova 
"Karavi", což znamená "loď, protože 
podle legendy  v dobách před 
postavením majáku    na skalách 
blízko Karavasu ztroskotalo  mnoho 
lodí. Obec se skládá z několika malých 
osad - Diakopoulianika, Kritharianika, 
Mavrogiorganika… 
Tradiční domy jsou postaveny 

amfiteátrálně na kopcích s olivovými háji a jsou obklopeny krásným přírodním prostředím s 
bujnou vegetací, stromy a roklinami s množstvím pramenů tekoucích z okolních kopců.    
Mezi nejznámější pramen patří Amir Ali, 
pojmenovaný podle tureckého daňového 
výběrčího, který tu zemřel během osmanské 
vlády. Odtud je podél potůčků  krásná 
procházka  divokou přírodou k pramenům 
Portokalia.  
Prameny v Karavasu a  Amir Ali jsou 
prameny se sladkou vodou, prameny 
Portokalia, Manganon a Paliovaskina jsou 
minerálními prameny.                                                        

Obyvatelé Karavasu  jsou velmi aktivní. Místní sdružení "Portokalia", pojmenované podle 
posvátného stromu (strom, na kterém rostlo podle pověsti 100 000 pomerančů), organizuje 
zejména v létě řadu významných kulturních akcí , jako jsou  tradiční tance a sportovní 

aktivity. 

Ve starém olivovém lisu, který byl 
rekonstruován vnukem původního majitele,   
panem Pavlosem,  je pekárna. Ten vysvětlí, 
jak fungoval původní  olivový lis a jak funguje 
dnešní pekařství.  
 

 
Oblouk při vjezdu do vesnice, byl postaven 
z finančních darů  obyvatel vesnice. 
 

 

 

 

 



Pláž Routsounas 
 
           

Pláž Routsounas leží na severním pobřeží Kythiry a 
má výhled na hory Peloponésu. Skládá se z malých 
oblázků a písku. Přístup je z vesnice 
Gerakari. Dostaneme se k ní po kamenité cestě, u 
pláže je malé parkoviště.  

Maják Moudari 

Nachází se na 
nejsevernější části 
ostrova, na mysu 
Spathi, odkud je při 
jasné viditelnosti 
úžasný výhled po 
okolí.  Jeho světlo 
je viditelné ze 
vzdálenosti 40 km 
a výška jeho věže je 25 metrů. Jedná se o jeden z 
největších majáků ve Středomoří . Byl postaven Brity v 
roce 1857  za účelem usnadnění navigace v úžině mezi 
Kythirou a Elafonisem. Vedle majáku je signalizační dům , 
který sloužil ke komunikaci  s projíždějícími loděmi za 
použití vlajek během denního  světla. V roce 1901 maják 
prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Přístup k majáku je možný 
od zálivu Agios Nikolaos,  výstup trvá asi  15 minut, nebo 
cestou odbočující za pramenem Amir Ali. Dojedeme na 
parkoviště a pokračujeme  chůzí asi 20 minut.  

Pláž Agios Nicholaos   

  

Pláž Agios Nikolaos se nachází na severním cípu Kythiry, těsně pod majákem Moudari. Je to 
středně velká pláž z malých oblázků a písku. Nedaleko je malebný kostel Agios Nicholaos, 
podle kterého dostala jméno. Dostaneme se k ní po prašné cestě, která končí parkovištěm. 
V létě jsou k dispozici lehátka a slunečníky.   Na západním konci pláže končí kaňon s bujnou 
vegetací a vodou tekoucí až do konce března.  



 

Platia Ammos 

 P 

Na severním pobřeží Kythiry, třicet kilometrů od Chory, v krásné zátoce s výhledem na hory 

a pobřeží  Peloponésu , který je vzdálený  pouhých 11 kilometrů , leží  typická řecká 

rybářská  vesnice s tradičními domy a s přístavištěm pro rybářské a turistické lodě.  

Široká, písečná pláž  „Platia Ammos“( což znamená "široký písek")  je velmi populární,  s 

lehátky, slunečníky, v blízkosti  typických řeckých taveren s rybími specialitami. Dostaneme 

se k ní  po asfaltové cestě z vesnice Karavas. U pláže  je parkoviště. 

Na pláži a na svazích kolem se nacházejí pokoje, apartmány a hotely.  

Pláž Fourni 

  

2 kilometry jižně od pláže Platia Ammos, na severozápadě ostrova, leží oblázková pláž 
s pískem  Fourni. Tato pláž je obvykle velmi klidná. Přístup je z hlavní silnice Karavas - Platia 
Ammos. Ideální pro rodiny a individuální návštěvníky. V sezóně možnost občerstvení, 
slunečníky a lehátka. 
 
 
 


