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Η ανασκαφική περίοδος στη θέση Μάντρα στην ακατοίκητη νησίδα Δεσποτικό διήρκησε από 
29 Μαϊου έως 6 Ιουλίου 2012. Στη θέση αυτή από το 2001 και υπό τη διεύθυνση του 
αρχαιολόγου της ΚΑ΄ΕΠΚΑ κου Γιάννου Κουράγιου ανασκάπτεται ένα εκτεταµένο αρχαϊκό 
ιερό αφιερωµένο στο θεό Απόλλωνα. Στην ανασκαφή συµµετείχαν οι αρχαιολόγοι-µέλη της 
επιστηµονικής οµάδας-Κορνηλία Νταιφά και Σπύρος Πετρόπουλος και φοιτητές ελληνικών 
και ξένων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Συνεχίστηκε για τρίτη χρονιά η µελέτη των 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων και του αρχιτεκτονικού υλικού από τις αρχιτέκτονες Dr.-Ing. 
habil. Aenne Ohnesorg και Dr.phil.Dipl.-Ing. Κατερίνα Παπαγιάννη από το Πολυτεχνείο του 
Μονάχου και πραγµατοποιήθηκε τοπογράφηση του χώρου και αποτύπωση αρχιτεκτονικού 
υλικού από τον αρχιτέκτονα Γουλιέλµο Ορεστίδη. Οι έρευνες δεν θα ήταν δυνατόν να 
διεξαχθούν χωρίς τις ευγενικές χορηγίες του Ιδρύµατος Ι. Λάτση, του Ιδρύµατος Α.Π. 
Κανελλόπουλου, του Ιδρύµατος Α.Γ. Λεβέντη και της Γενικής Γραµµατείας Νησιωτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η φετινή έρευνα επικέντρωθηκε στον κυρίως 
αρχαιολογικό χώρο (Βόρειο Τέµενος και Νότιο Συγκρότηµα) και είχε πρωταρχικό σκοπό τη 
διερεύνηση των διαφορετικών φάσεων των κτισµάτων του ιερού. Ανασκάφηκε επίσης τµήµα 
του Κτιρίου Β και πραγµατοποιήθηκε ευπρεπισµός του χώρου και ταξινόµηση των 
αρχιτεκτονικών και µαρµάρινων µελών.  

Βόρειο Τέµενος: ανασκάφηκε το εσωτερικό του τελετουργικού βόθρου που είχε µερικώς 
αποκαλυφθεί το 2011 στο προστώο του εστιατορίου (δωµάτια Α3-Α4-Α5) και 
αποκαταστάθηκε στην αρχική της θέση η πεσµένη ανατολική πλάκα του. Ο βόθρος είναι 
σύγχρονος µε την πρώτη φάση του λατρευτικού Κτιρίου Α (Δωµάτια Α1-2), γύρω στο 550 
π.Χ.  

Ακριβώς µπροστά (ανατολικά) του στυλοβάτη του προστώου του «ναού», αλλά στο επίπεδο 
της θεµελίωσης αυτού, ήρθαν στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα πρωιµότερης φάσης του 
ιερού, συγκεκριµένα τµήµα κτιρίου επιµεληµένης τοιχοποϊίας. Ήδη κατά την περσινή 
ανασκαφική περίοδο είχε αποκαλυφθεί αποσπασµατικά ο δυτικός τοίχος του κτίσµατος, 
ορατού µήκους 8µ. µε διεύθυνση Β-Ν, παράλληλη προς το στυλοβάτη του προστώου και 
φέτος αποκαλύφθηκε ο βόρειος τοίχος του, µήκους 3,80µ. Στην περιοχή που ορίζουν οι δύο 
τοίχοι βρέθηκε ακέραιο µαγειρικό σκεύος διαµέτρου 0,40µ., δύο σχεδόν ακέραια αγγεία- ένα 
µόνωτο κύπελλο που χρονολογείται στο β΄µισό του 6ου αι.π.Χ. και µόνωτο κύπελλο µε 
γραµµική διακόσµηση χρονολογούµενο στην ύστερη γεωµετρική εποχή, καθώς και µεγάλη 
ποσότητα γραπτών οστράκων ανοικτών αγγείων ύστερης γεωµετρικής και πρώιµης αρχαϊκής 
περιόδου. Στο ίδιο επίπεδο µε τους παραπάνω τοίχους, ανατολικά του νότιου άκρου του 
στυλοβάτη, αποκαλύφθηκε τραπεζιόσχηµη κατασκευή διαστάσεων 0,90µ. (Β, Ν) Χ 1 
(Δ)/1,35µ. (Α), αποτελούµενη από τέσσερις πλάκες γνευσίου, πιθανότατα εσχάρα. Οι 
πρωιµότεροι τοίχοι, η εσχάρα και τα κινητά ευρήµατα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων παλαιότερης φάσης του ιερού και στην περιοχή του Βόρειου 
Τεµένους, κάτι που είχε διαπιστωθεί από την ανασκαφή του 2011 για το Νότιο Συγκρότηµα.  

Ιδιαίτερα σηµαντική και αναπάντεχη ήταν η αποκάλυψη ελεύθερης ταφής ενήλικα 
(πιθανότατα άνδρα) στην βόρεια (εξωτερική) παρειά του Δωµατίου Α1 του «ναού», στο 
επίπεδο της θεµελίωσης του. Ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε συνεσταλµένη στάση, ενώ το 
κεφάλι του τοποθετηµένο ανατολικά έκλινε ελαφρώς προς νότο και είχε στερεωθεί µε λίθους, 
όπως και το δεξί χέρι. Σωζόµενο ύψος σκελετού 1,55µ. Η ταφή δεν είχε σαφή όρια και ο 
νεκρός είχε απλά τοποθετηθεί στο έδαφος, χωρίς κτερίσµατα. Προβληµατισµό προκαλεί η 
θέση της ταφής σε άµεση γειτνίαση µε το κατεξοχήν λατρευτικό δωµάτιο του ιερού και στο 
επίπεδο της θεµελίωσης αυτού.  



Πραγµατοποιήθηκαν µικρών διαστάσεων τοµές και στα υπόλοιπα κτίσµατα του Βόρειου 
Τεµένους (Κτίριο Δ, ηµικυκλική κατασκευή, Νότια και Βόρεια Στοά) προκειµένου να 
διερευνήθουν οι κατασκευαστικές φάσεις τους. Από τις τοµές περισυνελέγη εξαιρετικής 
ποιότητας κεραµεική ύστερης γεωµετρικής και πρώιµης αρχαϊκής περιόδου, ακόµη ένα 
ισχυρό στοιχείο για την ύπαρξη πρωιµότερων καταλοίπων στην περιοχή του Βόρειου 
Τεµένους.   

Νότιο Συγκρότηµα: Η ανασκαφή έδωσε νέα στοιχεία για τις διαφορετικές κατασκευαστικές 
φάσεις του και για τα πρωιµότερα αυτού κτίσµατα. Διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή που 
βρίσκεται το «τραπεζιόσχηµο κτίριο» (δωµάτια Ι1-Ι2-Ι3-Ι4 κτιριακής ενότητας Ι) προυπήρχε 
αρχαϊκό κτίριο, κάποιοι τοίχοι του οποίου προσαρτήθηκαν στο µεταγενέστερο 
«τραπεζιόσχηµο κτίριο», ενώ κάποιοι άλλοι καταργήθηκαν. Στο πρωιµότερο κτίσµα ανήκει ο 
νεοαποκαλυφθείς τοίχος Τ134-σωζόµενου µήκους 1,63µ.- και οι από πέρσι αποκαλυφθέντες 
Τ127, Τ128, Τ129, Τ130, Τ131, Τ132. Ανασκάφησαν δύο από τα δωµάτια αυτού του κτιρίου. 
Το ένα, νότια του λουτρού, έχει διαστάσεις 3,60 Χ 4,35 µ. και είσοδο στη νότια πλευρά. Η 
άνω επιφάνεια των τοίχων του βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από τα κατώφλια του 
λουτρού, του «τετράγωνου κτιρίου» και του «τραπεζιόσχηµου κτιρίου», ενώ όλο το δωµάτιο 
είχε καλυφθεί οµοιόµορφα µε λίθους από την κατάρρευση των τοίχων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
µετά την για άγνωστους λόγους καταστροφή των πρώιµων τοίχων, το πεσµένο από αυτούς 
δοµικό υλικό χρησιµοποιήθηκε ως «υπόστρωµα» για τη διαµόρφωση της περιοχής νότια και 
ανατολικά του Νότιου Συγκροτήµατος. Στο εσωτερικό του δωµατίου και κάτω από το 
στρώµα κατάρρευσης βρέθηκε µεγάλη ποσότητα χρηστικής, αλλά και λεπτής κεραµεικής 7ου 
– 6ου αι.π.Χ. Στο όµορο προς δυτικά δωµάτιο, το οποίο εκτείνεται κάτω από το δωµάτιο Ι4 
του «τραπεζιόσχηµου κτιρίου», αποκαλύφθηκε τετράπλευρη εσχάρα διαστάσεων 
0,65Χ0,75µ. αποτελούµενη από τέσσερις ισόπαχες πλάκες γνευσίου.  

Κτίριο Β: Διερευνήθηκε το εσωτερικό σχιστολιθικής κατασκευής που είχε αποκαλυφθεί το 
2008 στο µέσον του δωµατίου 5 και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τάφο, στο εσωτερικό 
του οποίου εντοπίστηκαν πολλαπλές ταφές. Ο τάφος έχει διεύθυνση Β-Ν και διαστάσεις 
2,17Χ0,50µ. Είχε χρησιµοποιηθεί για τουλάχιστον τρεις ταφές, εκ των οποίων η µία 
πρωτογενής και οι άλλες δύο ανακοµιδές. Βρέθηκε ακέραιο δακρυδόχο αγγείο που τον 
χρονολογεί στην ύστερη ρωµαϊκή περίοδο και αποδεικνύει πως την περίοδο της ταφής το 
Κτίριο Β είχε περιέλθει σε αχρηστία.  

Ευρήµατα: πληθώρα οστράκων από χρηστικά και αποθηκευτικά αγγεία, λεπτή πρώιµη 
αρχαική κεραµεική (θραύσµατα σκύφων µε διακόσµηση στιγµών και φιάλων µε ταινιωτή 
διακόσµηση, χείλη κρατήρων µε κάθετα γραµµίδια και οφιοειδής ταινίες, χείλος µε 
παράσταση αλόγου, θραύσµατα διακοσµηµένα µε τροχό, µε ένστιγµα τρίγωνα ή σειρές 
ένστιγµων ρόµβων), θραύσµα µελαµβαφούς σκύφου µε εγχάρακτη επιγραφή, θραύσµα 
χείλους κρατήρα µε εγχάρακτη επιγραφή ΠΟΛΟ, δύο σχεδόν ακέραια αρχαϊκά κύπελλα, 
πέντε αποσπασµατικά σωζόµενα αγγεία, τρεις λύχνοι, πήλινο προσωπείο, πήλινο ζωόµορφο 
ειδώλιο, µεταλλικά αντικείµενα. Ανατολικά (µπροστά) από το «ναό», στην επίχωση που 
κάλυπτε νεώτερο τοίχο, βρέθηκε θραύσµα µαρµάρινου αρχαϊκού κούρου, συγκεκριµένα 
τµήµα της κνήµης, µήκους 0,27µ. Το θραύσµα ανήκει σε κούρο φυσικού µεγέθους µε 
ιδιαίτερα µυώδη σωµατική διάπλαση και προστίθεται στα δεκάδες θραύσµατα που έχουν 
αποκαλυφθεί στο ιερό και φυλάσσονται στο µουσείο της Πάρου.  

 

   

 


