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Θέμα: Αλαθνξά γηα ηελ αλαζθαθηθή πεξίνδν 2011 ζηε ζέζε Μάληξα Γεζπνηηθνύ θαη ζην 

Τζηκεληήξη.  

 

Η αλαζθαθηθή πεξίνδνο ζηε ζέζε Μάληξα ζηελ αθαηνίθεηε λεζίδα Γεζπνηηθό θαη ζην 

λεζάθη Τζηκεληήξη δηήξθεζε από 2 Ινπλίνπ έσο 8 Ινπιίνπ 2011 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ αξραηνιόγσλ-κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο-Κνξλειία Νηαηθά, Σπύξν 

Πεηξόπνπιν, Θαλάζε Γθαξώλε, Γξ. Καηεξίλα Καξαθάζε, Νίθν Πεηξόπνπινπ, Γέζπνηλα 

Βόβνπξα, θαζώο θαη θνηηεηώλ από ην Παλεπηζηήκην ηεο Πεξνύηδηα. Γηα δεύηεξε ρξνληά 

ζπλερίζηεθε θαη ε κειέηε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πιηθνύ θαη ησλ δώδεθα  θηηξίσλ ηνπ ηεξνύ από 

ηελ αξρηηέθηνλα, θαζεγήηξηα ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Μνλάρνπ Γξ. Aenne Ohnesorg θαη ηελ 

Γξ. Καηεξίλα Παπαγηάλλε. Οη έξεπλεο δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα δηεμαρζνύλ ρσξίο ηηο επγεληθέο 

ρνξεγίεο ηνπ Ιδξύκαηνο Ι. Λάηζε θαη ηνπ Ιδξύκαηνο Α.Π. Καλειινπνύινπ.  



Δεσποτικό: Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ αλαζθαθηθώλ εξγαζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ιεπηνκεξήο θαζαξηζκόο θαη  επξεπηζκόο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ αιιά θαη ηεο πεξηνρήο έμσ 

από απηόλ, θαζώο εμαηηίαο ησλ πξόζθαησλ βξνρνπηώζεσλ, ε βιάζηεζε ήηαλ ηδηαίηεξα ππθλή, 

κε απνηέιεζκα λα ήηαλ δπζπξόζηηε αθόκα θαη ε θεληξηθή είζνδνο ηνπ ρώξνπ. Αλάινγε εηθόλα 

παξνπζίαδε θαη ν αξραηνινγηθόο ρώξνο κε μεξά ρόξηα θαη ρακειή βιάζηεζε λα θαιύπηνπλ ην 

εζσηεξηθό ηνπ πεξηβόινπ θαη ηα δσκάηηα ησλ θηηξίσλ ή λα έρνπλ θπηξώζεη αλάκεζα ζηνπο 

ιίζνπο ησλ ηνίρσλ. Σε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνύκελεο ρξνληέο, ήηαλ επηπρέο ην γεγνλόο όηη δελ 

είραλ εηζβάιιεη ζην ρώξν δώα από ηελ παξαθείκελε κάληξα. 

Η θεηηλή έξεπλα μεθίλεζε από ην ηεηρηζκέλν Νόηην Σπγθξόηεκα πνπ απνηειείηαη από ηηο 

θηηξηαθέο ελόηεηεο Θ θαη Ι. Σην βόξεην ηκήκα απηνύ (θηηξηαθή ελόηεηα Θ-δσκάηην Θ1) έρνπλ 

απνθαιπθζεί ζε παιαηόηεξεο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο θηίζκαηα ηεο κεηαβπδαληηλήο επνρήο 

ζεκειησκέλα πάλσ ζηα αξρατθά. Σε πνιιέο γθξαβνύξεο επξσπαίσλ πεξηεγεηώλ ηνπ 15
νπ

-17
νπ

 

αηώλα ζην Γεζπνηηθό δηαθξίλεηαη έλα κηθξό θαζηέιν θαη απηό πιένλ ηαπηίδεηαη κε βεβαηόηεηα 

κε ηα παξαπάλσ κεηαβπδαληηλά θηίζκαηα, ηα νπνία έρνπλ θηηζηεί κε ην αξρηηεθηνληθό θαη 

νηθνδνκηθό πιηθό από ηα θηίξηα ηνπ ηεξνύ. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε κεγάιεο θαηάξξεπζεο ηνπ 

ύζηεξνπ ηνίρνπ Τ37α θαη ηελ απνθάιπςε θάησ από απηόλ ηνπ βόξεηνπ αξρατθνύ ηνίρνπ ηνπ 

δσκαηίνπ Θ1 (Τ126), απνζαθελίζηεθε ε θάηνςε θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο ηεο θηηξηαθήο 

ελόηεηαο Θ. Απηή απνηειείηαη από δύν δηαθνξεηηθά θηίζκαηα, θηηζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο αξραηθήο πεξηόδνπ, ζύκθσλα πάληα κε ηα επξήκαηα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηεθκεξίσζε. Τν πξσηκόηεξν θηίζκα ζπλαπνηεινύλ ηα δσκάηηα Θ1 θαη Θ2 θαη ρξνλνινγείηαη 

ζην β΄κηζό 6
νπ

 π.Φ. Έρεη ηεηξάγσλε θάηνςε κε δηαζηάζεηο 9,80ρ9,80κ., ηδηαίηεξα επηκειεκέλε 

ηνηρνπνίτα θαη νη ηνίρνη ηνπ ζώδνληαη ζε κέγηζην ύςνο 1,10κ. Τα δύν δσκάηηα δελ 

επηθνηλσλνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ζώδνληαη δύν είζνδνη, κία ζηα αλαηνιηθά γηα ην βόξεην δσκάηην 

Θ1 θαη κία λόηηα γηα ην λόηην δσκάηην Θ2. Σηελ ύζηεξε αξρατθή πεξίνδν (ηέιε 6
νπ

 αη.π.Φ.) 

πξνζηίζεηαη ην ηδηαίηεξεο θαηαζθεπήο θαη εμαίξεηεο δηαηήξεζεο δσκάηην Θ3, δηαζηάζεσλ 

6,60Φ3,60κ. πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε ην ινπηξό ηνπ ηεξνύ. Απηό ζώδεη επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο 

πιαθόζηξσην δάπεδν, ην νπνίν δηαπεξλά πώξηλνο αγσγόο κε βόζξν γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πδάησλ, ηνίρνπο εζσηεξηθά επελδεδπκέλνπο κε πδξαπιηθό θνλίακα, καξκάξηλν ινπηήξα θαη 

κεγάιν θσδσλόζρεκν πίζν.  

Η θεηηλή αλαζθαθή ηνπ λνηίνπ ζπγθξνηήκαηνο επεθύιαζζε πνιιέο εθπιήμεηο, θαζώο 

απνθαιύθζεθαλ έμη λένη ηνίρνη, βαζύηεξα ζεκειησκέλνη από απηνύο ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι 

θαη ηνπ ινπηξνύ. Σπγθεθξηκέλα, θάησ από ζξαληόζρεκε θαηαζθεπή πνπ είρε απνθαιπθζεί ην 

2010 ζην Γσκάηην Ι7 απνθαιύθζεθε ν Τ127, πξνζαλαηνιηζκνύ Α-Γ, κήθνπο 4,65κ./πιάηνπο 

0,50κ. θαη θάζεηνο ζε απηόλ πξνο λόην ν Τ128, κήθνπο 10,05κ./πιάηνπο 0,55κ. Κάζεηνο ζηνλ 

Τ128 θαη παξάιιεινο πξνο ηνλ Τ127 απνθαιύθζεθε ν Τ130, κήθνπο 1,20κ. θαη πιάηνπο 

0,47κ. Κάζεηνο ζηνλ Τ127 πξνο λόην θαη παξάιιεινο πξνο ηνλ Τ98 (αλαηνιηθόο ηνίρνο 

θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι), απνθαιύθζεθε ν Τ129 κήθνπο 5,49κ., ν νπνίνο ηέκλεη θάζεηα ηνλ λόηην 

ηνίρν ηνπ ινπηξνύ (Τ97). Σε ζπλέρεηα ηνπ Τ97 πξνο αλαηνιή, αιιά ζε βαζύηεξν επίπεδν, 

απνθαιύζεθε ν Τ131, κήθνπο 3,10κ./πιάηνπο 0,40κ. Απηόο γσληάδεη πξνο βνξξά κε ηνλ Τ132, 

κήθνπο 6,00κ./πιάηνπο 0,55κ., ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο ηνίρνπο είλαη 

ακεινύο θαηαζθεπήο θαη δηαθόπηεηαη πξηλ ζπλαληήζεη ηνλ λόηην ηνίρν ηνπ θηίζκαηνο Θ (Τ92). 

Ο ηνίρνο ίζσο ζπλερίδεηαη θαη λνηηόηεξα ηνπ Τ131, ώζηνζν δελ ππήξρε ρξόλνο λα πξνρσξήζεη 

ε αλαζθαθή ώζηε λα είκαζηε βέβαηνη.  



Οη λένη ηνίρνη νξίδνπλ λένπο ρώξνπο πνπ εθηείλνληαη θάησ από ηα αλαηνιηθά δσκάηηα 

ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι θαη ην ινπηξό. Η απνθάιπςε ηνπο, ζε ζπλδηαζκό κε ηελ αλεύξεζε 

αξραηθήο θεξακηθήο ζην επίπεδν ηεο ζεκειίσζεο ηνπο, απνδεηθλύεη πσο ζην ηεξό ππήξραλ 

πεξηζζόηεξα θηίζκαηα ηεο πξώηεο θάζεο ιεηηνπξγίαο απηνύ (κέζα 6
νπ

 αη.π.Φ), πξσηκόηεξα ηεο 

θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι. Η ηειεπηαία ζεκειηώζεθε πάλσ από ηνπο λεναπνθαιπθζέληεο ρώξνπο, 

όηαλ απηνί γηα άγλσζηνπο ιόγνπο θαηαζηξάθεθαλ. Η ζεσξία απηή επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ 

απνθάιπςε ην 2005 δύν θάησ θνξκώλ αξρατθώλ θνύξσλ εληνηρηζκέλσλ ζε β΄ρξήζε ζηνλ 

αλαηνιηθό ηνίρν ηεο Ι (Τ98), νη νπνίνη ρξνλνινγνύληαη γύξσ ζην 530-520 π.Φ. Η αλαζθαθηθή 

έξεπλα ην 2012 ζα καο δώζεη πεξηζζόηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ ζπζρεηηζκό θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

παξαπάλσ ρώξσλ. 

Αλαζθάθεθε θαη ε πεξηνρή εμσηεξηθά ηεο βνξεηνδπηηθήο γσλίαο ηνπ πεξηβόινπ ηνπ 

Ννηίνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη θαζαξίζηεθε ε εμσηεξηθή όςε απηήο. Δπίζεο, ζε ηνκή πνπ 

δηαλνίρζεθε ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ Ννηίνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη θαηά κήθνο ηνπ Τ118 

απνθαιύθζεθαλ θαηαζθεπέο κε θάζεηεο ζρηζηνιηζηθέο πιάθεο, παξόκνηεο κε απηέο πνπ είραλ 

απνθαιπθζεί ην 2008 δπηηθά ηνπ πεγαδηνύ. Τέινο, αθαηξέζεθε ν κάξηπξαο πνπ είρε αθεζεί 

από ην 2005 ελ κέζσ ηνπ κεγάινπ ρώξνπ Ι11 ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι.  

Η έξεπλα ζπλερίζηεθε ζην θηίξην Δ θαη ζην παξαθείκελν λαόζρεκν νηθνδόκεκα, ζηε ΒΑ 

πιεπξά ηνπ ηεηρηζκέλνπ ιαηξεπηηθνύ πεξηβόινπ ηνπ ηεκέλνπο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηεζήθε 

θαζαξηζκόο θαηά κήθνο ηνπ λόηηνπ ηνίρνπ έσο ην βάζνο ηεο ζεκειίσζεο ηνπ. Μεηά από 

πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ δύν θηηζκάησλ θαη κεηά από αλαζθαθή ζηε πεξηνρή 

λόηηα απηώλ, δηαπηζηώζεθε όηη ην κηθξό λαόζρεκν θηίζκα εθηόο από ζεθό θαη άδπην θέξεη 

πξόδνκν απνηεινύκελν από πιαθόζηξσην δηάδξνκν, ηέζζεξηο κηθξνύο ρώξνπο εθαηέξσζελ 

απηνύ θαη θαηώθιη κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Σην θαηώθιη απηό βξέζεθε εληνηρηζκέλνο ζε 

β΄ρξήζε ν άλσ θνξκόο-ρσξίο ην θεθάιη- αξρατθνύ θνύξνπ, θνκκέλνο ζην ύςνο ηεο κέζεο. Τν 

γιππηό είρε ηνπνζεηεζεί αλάπνδα ζην έδαθνο, ε θάησ επηθάλεηα ηνπ είρε απνθνπεί κε βειόλη 

θαη έθεξε δύν κνιπδβνρνεκέλεο εληνξκίεο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ζηξνθέα ηεο ζύξαο- αθξηβώο 

όπσο θαη νη θνύξνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ο θνξκόο βξέζεθε ζθελσκέλνο κε καξκάξηλνπο 

ιίζνπο γηα ηελ θαιύηεξε ζηήξημε ηεο ζύξαο θαη ε πίζσ επηθάλεηά ηνπ ήηαλ επεμεξγαζκέλε κε 

βειόλη, ώζηε λα εθάπηεηαη ζηε ζρηζηνιηζηθή πιάθα ηνπ θαησθιηνύ. Ο θνύξνο ζώδεηαη από ηε 

γέλεζε ηνπ ιαηκνύ έσο θαη ηε κέζε, ιείπνπλ ηα ρέξηα από ην ύςνο ησλ ώκσλ θαη ζώδεηαη-αλ 

θαη ηδηαίηεξα απνθεθξνπκέλν- ην αξηζηεξό ρέξη, ιπγηζκέλν πάλσ ζην ζώξαθα. Οη δηαζηάζεηο 

ηνπ ζξαύζαηνο είλαη πς.0,36κ., κήθνο 0,28-0,31κ., πιάηνο 0,12-0,22κ. Απηόο ν ηύπνο θνύξσλ 

κε ην έλα ρέξη ιπγηζκέλν ζην ζηήζνο-ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ αξραηθώλ θνξώλ- 

απαληάηαη κόλν ζηα παξηαλά εξγαζηήξηα γιππηηθήο ηνπ δ΄ηεηάξηνπ ηνπ 6
νπ

 αη.π.Φ. Η 

απνθάιπςε ηνπ θνύξνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή, θαζώο αθελόο απηόο είλαη ην ηξίην γιππηό 

απηήο ηεο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο θνύξσλ κεηά ηνλ εκίεξγν θνύξν ζην Μνπζείν ηεο Πάξνπ θαη 

ηνλ θνύξν ηεο Carlsberg Glyptotek ηεο Κνπεγράγεο θαη αθεηέξνπ επηβεβαηώλεη ηελ παξηαλή 

ηαπηόηεηα ηνπ ηεξνύ.  

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ κειέηε ησλ πνιπάξηζκσλ ζξαπζκάησλ γιππηώλ πνπ έρνπλ 

βξεζεί ζην ηεξό είλαη ε δηαπίζησζε όηη ην παξαπάλσ ζξαύζκα ζπλαλήθεη κε ηνλ θάησ θνξκό 

θνύξνπ πνπ είρε απνθαιπθζεί εληνηρηζκέλνο ζε ηνίρν ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι ην 2005 θαη ν 

νπνίνο αλήθε ζε θνύξν κε ιπγηζκέλν ην αξηζηεξό ρέξη. Καη απηόο είρε θνπεί ζην ύςνο ηεο 

κέζεο, έθεξε εληνξκία γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ζηξνθέα θαη είρε ιαμεπηεί θαηά ηνλ ίδην ηξόπν. 

Σην ίδην γιππηό πηζαλόηαηα πξέπεη λα απνδνζεί ην θεθάιη θνύξνπ πνπ είρε βξεζεί ην 2010. 



Φαίλεηαη επνκέλσο όηη ην θαη λαόζρεκν νηθνδόκεκα θηίζηεθε ζηελ ύζηεξε αξρατθή πεξίνδν, 

κεηά ηε βίαηε θαηαζηξνθή ησλ αξρατθώλ θνύξσλ.  

Δξγαζίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζην ιαηξεπηηθό Κηίξην Α. Καηά ηε δηάλνημε ηνκήο 

θαηά κήθνο ηνπ ζηπινβάηε ηνπ πξνζηώνπ ησλ ιαηξεπηηθώλ δσκαηίσλ Α1-Α2 πνπ έρεη κήθνο 

17κ., απνθαιύθζεθε ε ηζρπξή ζεκειίσζε απηνύ απνηεινύκελε από κεγάινπο δόκνπο γλεπζίνπ 

κήθνπο 2 έσο 4κ. ηνπνζεηεκέλνπο ζε δύν ή ηξεηο επάιιειεο ζεηξέο, ζπλνιηθνύ ύςνπο 1κ. Ο 

ζηπινβάηεο αλήθεη ζε θηνλνζηνηρία πνπ θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζην 500 π.Φ., απνηεινύκελε 

από επηά θίνλεο ύςνπο 3,80κ., ε νπνία ζα απαηηνύζε κία ηόζν ηζρπξή ζεκειίσζε γηα ηε 

ζηήξημε όρη κόλν ηεο θηνλνζηνηρίαο αιιά θαη ηνπ ζξηγθνύ. 

Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ζηπινβάηε θαη θάησ από ην βσκό ηεο Δζηίαο Ιζζκίαο 

απνθαιύθζεθαλ ηκήκαηα δύν πξσηκόηεξσλ ηνίρσλ κε πξνζαλαηνιηζκό Α-Γ, δηαζηάζεσλ 

1,50Φ0,50κ. θαη 0,95Φ0,47κ.  θαηαζθεπαζκέλσλ από καξκάξηλνπο δόκνπο. Δπίζεο, ζην βάζνο 

ηεο ζεκειίσζεο ηνπ ζηπινβάηε απνθαιύθζεθαλ δύν ζπλαλήθνληα ζξαύζκαηα από ην αξηζηεξό 

πόδη αξρατθνύ θνύξνπ θπζηθνύ κεγέζνπο, ζσδόκελν από ηελ θηέξλα έσο θαη ηελ θλήκε, 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 0,37κ. Τα ζξαύζκαηα ζώδνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη δείρλνπλ ηελ 

απαξάκηιιε πνηόηεηα ησλ γιππηώλ ησλ παξηαλώλ εξγαζηεξίσλ. Σε αληίζεζε κε ηα ππόινηπα 

ζξαύζκαηα πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί δηάζπαξηα ή εληνηρηζκέλα ζε ύζηεξνπο ηνίρνπο, ε 

επηδεξκίδα απηώλ ζώδεηαη ζε εμαηξεηηθή θαηάζηαζε. Καηά ηελ θαηαγξαθή ηνπο ζην Μνπζείν 

ηεο Πάξνπ, δηαπηζηώζεθε πσο ζπλαλήθνπλ κε ζξαύζκα από ην κεξό θνύξνπ πνπ είρε 

απνθαιπθζεί ην 2005 ζηελ πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ Γ. Τέινο, δίπια ζε απηά βξέζεθε ηκήκα 

πιίλζνπ ηεο βάζεο ελόο δεύηεξνπ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο θνύξνπ, ζηελ νπνία ζώδνληαη ηξία 

δάθηπια ηνπ δεμηνύ πνδηνύ.  

Σεκαληηθή ήηαλ θαη ε εύξεζε θάησ από ην αξρατθό πιαθόζηξσην δάπεδν ηνπ πξνζηώνπ 

ησλ δσκαηίσλ Α3-Α4-Α5 (εζηηαηόξην λανύ) ηεηξάγσλνπ καξκάξηλνπ βόζξνπ ηειεηνπξγηθνύ 

ραξαθηήξα ρξνλνινγνύκελνπ ζηελ πξώηκε αξρατθή επνρή. Οη δόκνη απηνύ έρνπλ δηαζηάζεηο 

0,80.Φ0,25-0,30κ. Δπίζεο, κεηά από θαζαξηζκό ηνπ πξνζηώνπ θαη κέζα ζην κεηαγελέζηεξν 

δάπεδν, ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί πάλσ από ην αξρατθό, βξέζεθαλ δύν ράιθηλα λνκίζκαηα 

ξσκατθήο επνρήο. Τέινο, ζηνλ ύζηεξν ηνίρν Τ31 πνπ νξίδεη από βνξξά ην ύζηεξν θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα εληνπίζηεθε θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ηκήκα δπζδηάγλσζηνπ καξκάξηλνπ 

αγάικαηνο, θαζώο θαη ηκήκα αλαζεκαηηθνύ θίνλα.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ιεπηνκεξήο απνηύπσζεο ησλ όςεσλ θαη ηεο ζεκειίσζεο ηνίρσλ ησλ 

αξρατθώλ θηηξίσλ ηνπ ηεξνύ από ηελ νκάδα ησλ αξρηηεθηόλσλ, αλαζθάθεζαλ κηθξώλ 

δηαζηάζεσλ ηνκέο ζην δπηηθό ηνίρν (Τ98) ηνπ ηεηξάγσλνπ αξρατθνύ θηίζκαηνο Θ, ζηελ 

αλαηνιηθή εμσηεξηθή παξεηά ηνπ Τ88, ζηε βόξεηα εμσηεξηθή παξεηά ηεο λόηηαο πύιεο, ζηε 

δπηηθή παξεηά ηνπ δπηηθνύ ηνίρνπ ηεο εμέδξαο. Γηα ηνλ ίδην ζθνπό, δηαλνίρζεθαλ ηέζζεξηο 

ηνκέο θαη ζην Κηίξην Γ, ζηελ ΝΑ εμσηεξηθή γσλία ηνπ πξνζηώνπ ηνπ, ζηελ ΒΑ θαη ΒΓ 

εζσηεξηθή γσλία ηνπ πξνζηώνπ θαη θαηά κήθνο ηνπ βόξεηνπ ηνίρνπ ηνπ. Η ζεκειίσζε ηνπ 

θηηξίνπ εληνπίζηεθε ζε βάζνο 0,70-1,00κ. από ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ ηνπ. Φαίλεηαη όηη ην 

θηίξην Γ είρε ιαηξεπηηθό ραξαθηήξα, δεδνκέλεο ηεο επηκειεκέλεο αλσδνκήο ηνπ από 

καξκάξηλνπο δόκνπο, αιιά θαη ηεο εμαηξεηηθήο ζεκειίσζεο θαη ππνζεκειίσζεο ηνπ.  

Πεξηζπλειέγε εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο γξαπηή πζηεξνγεσκεηξηθή θαη αξρατθή θεξακηθή, θαζώο 

θαη θεξακίδεο νξνθήο ηεο αξρατθήο πεξηόδνπ. Μεηά από ηελ ελδειερή αξρηηεθηνληθή κειέηε 

ηνπ θηηξίνπ Γ, ηεο βόξεηαο ζηνάο θαη ηνπ πεξηβόινπ πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα όηη ην πξώην 



πξνζαξηήζεθε ζην βόξεην ηνίρν ηνπ ιαηξεπηηθνύ πεξηβόινπ ηνπ ηεξνύ (Τ46) θαη αθνύ είρε ήδε 

θαηαζθεπαζζεί ε βόξεηα πύιε απηνύ.      

Σηε ζπλέρεηα νη αλαζθαθηθέο εξγαζίεο θαη ε αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο βόξεηαο πύιεο 

επηβεβαίσζαλ ηελ ππόζεζε γηα ηηο έμη δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο απηήο. Ιδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ήηαλ ε απνθάιπςε ησλ δύν εληνξκηώλ ηεο δίθπιιεο ζύξαο ηεο πξώηεο θάζεο πνπ 

ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 550 αη.π.Φ. Πηζαλνινγείηαη όηη απηή ήηαλ ε αξρηθή θπξίσο είζνδνο 

ηνπ ηεξνύ, δεδνκέλεο ηεο επηκειεκέλεο θαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο ηεο, όηαλ ην ηέκελνο 

πξνζηαηεπόηαλ κε ηζρπξό ηείρνο. 

Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ζε όιν ην κήθνο ηνπ ν αλαηνιηθόο ηνίρνο ηνπ 

ιαηξεπηηθνύ πεξηβόινπ, αλαζθάθεθε ηνκή ζηνλ άμνλα ηνπ ήδε νξαηνύ ηκήκαηνο ηνπ θαη ζην 

λνεηό κέζνλ απηνύ, όπνπ ζα ήηαλ πηζαλή θαη ε ύπαξμε πύιεο. Γπζηπρώο, δελ απνθαιύθζεθε ν 

ηνίρνο, ζηνηρείν πνπ ππνδειώλεη θαη πάιη ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή θαη ιηζαξπαγή πνπ 

ππέζηεζε ην ηεξό.  

Η θεηηλή αλαζθαθή εθηόο από ηα πξναλαθεξζέληα επξήκαηα έθεξε ζην θσο πιεζώξα 

γξαπηήο αξρατθήο θαη πζηεξνγεσκεηξηθήο θεξακηθήο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηεξνύ ήδε από ηα γεσκεηξηθά ρξόληα.   

Τσιμηντήρι: Η έξεπλα επεθηάζεθε θαη ζην αθαηνίθεην λεζάθη Τζηκεληήξη ζηα 

αλαηνιηθά ηνπ Γεζπνηηθνύ, ην νπνίν θαηά ηε πεξίνδν ρξήζεο ηνπ ηεξνύ ήηαλ ελσκέλν κε κία 

ζηελή ισξίδα γεο κε ην Γεζπνηηθό. Άιισζηε απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ απνθάιπςε ηνπ 

βσκνύ έμσ από ηα ιαηξεπηηθά δσκάηηα ηνπ ηεξνύ, αθηεξσκέλνπ ζηε ζεά Δζηία κε ηελ 

επσλπκία Ιζζκία. Μεηά από επηθαλεηαθή έξεπλα ζην ηκήκα ηνπ λεζηνύ πνπ έρεη άκεζε ζέαζε 

πξνο ην ηεξό θαη ηνλ πνξζκό κεηαμύ Τζηκεληεξίνπ θαη Αληηπάξνπ, δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε 

πέληε κεγάισλ θηηξίσλ, θηηζκέλσλ από κεγάινπο δόκνπο ηνπηθνύ δνινκίηε, γλεπζίνπ θαη 

ζρηζηόιηζνπο. Σην θέληξν ηνπ λεζηνύ θαη ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ αθηή αλαζθάθεθε έλα 

από απηά, ην Κηίξην Α΄. Πξόθεηηαη  γηα κεγάιν θηίξην, νξζνγώληαο θάηνςεο κε 

πξνζαλαηνιηζκό Β-Ν θαη νξαηέο δηαζηάζεηο 10,45Φ5,35κ. Η θαηαζθεπή  ηνπ ζπκίδεη απηή ησλ 

θηηξίσλ Β, Γ, Η πνπ εθηείλνληαη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Γεζπνηηθνύ, έμσ από ην ηέκελνο θαη 

πηζαλόηαηα ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρατθή πεξίνδν (6
νο

 αη.π.Φ.). Οξηνζεηήζεθαλ δύν από ηνπο 

ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, αιιά ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη 

ε αλαζθαθή ζην ζπγθεθξηκέλν λεζί ε έξεπλα ηνπ ζα ζπλερηζηεί ην 2012.        

 

Γιάννος Κοσράγιος 
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