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Η αλαζθαθηθή πεξίνδνο ζηε ζέζε Μάληξα ζηελ αθαηνίθεηε λεζίδα Γεζπνηηθό 

δηήξθεζε από 2 Ινπλίνπ έσο 8 Ινπιίνπ 2011. Σηε ζέζε απηή από ην 2001 θαη ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ αξραηνιόγνπ ηεο ΚΑ΄ΔΠΚΑ θνπ Γηάλλνπ Κνπξάγηνπ αλαζθάπηεηαη 

έλα εθηεηακέλν αξρατθό ηεξό αθηεξσκέλν ζην ζεό Απόιισλα. Η αλαζθαθή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ αξραηνιόγσλ-κειώλ ηεο επηζηεκνληθήο 

νκάδαο-Κνξλειία Νηαηθά, Σπύξν Πεηξόπνπιν, Θαλάζε Γθαξώλε θαη θνηηεηώλ από 

ην Παλεπηζηήκην ηεο Πεξνύηδηα. Παξάιιεια ζπλερίζηεθε γηα δεύηεξε ρξνληά ε 

κειέηε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ πιηθνύ θαη ησλ δώδεθα  θηηξίσλ 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 γηα ηξίηε ρξνληά ηνπ Ιδξύκαηνο Ι. Λάηζε θαη γηα πξώηε θνξά ηνπ 

Ιδξύκαηνο Α.Π. Καλειόπνπινπ.  

Η θεηηλή έξεπλα επηθεληξώζεθε ζην ηεηρηζκέλν Νόηην Σπγθξόηεκα (θηηξηαθέο 

ελόηεηεο Θ θαη Ι). Σην βόξεην ηκήκα απηνύ (δσκάηην Θ1) έρνπλ απνθαιπθζεί από 

παιαηόηεξεο αλαζθαθηθέο πεξηόδνπο ύζηεξα θηίζκαηα ηεο κεηαβπδαληηλήο επνρήο 

ζεκειησκέλα πάλσ ζηα αξρατθά. Η ύπαξμε απηώλ πηζηνπνηείηαη θαη από πνιιέο 

γθξαβνύξεο επξσπαίσλ πεξηεγεηώλ ηνπ 15
νπ

-17
νπ

 αηώλα, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ζην 

Γεζπνηηθό έλα κηθξό θαζηέιν, ην νπνίν πιένλ ηαπηίδεηαη κε βεβαηόηεηα κε ηα ύζηεξα 

θηίζκαηα πνπ έρνπλ θηηζηεί κε αξρηηεθηνληθό θαη νηθνδνκηθό πιηθό από ηα θηίξηα ηνπ 

ηεκέλνπο ηνπ ηεξνύ. Μεηά ηελ απνκάθξπλζε κεγάιεο θαηάξξεπζεο ηνπ λνηηόηεξνπ 

ηνίρνπ απηνύ ηνπ ύζηεξνπ ζπγθξνηήκαηνο απνζαθελίζηεθε ε θάηνςε ηνπ βόξεηνπ 

ηκήκαηνο ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Θ, ε νπνία είλαη πιένλ ζαθέο όηη πξόθεηηαη γηα 

κεγάιν ηεηξάγσλν θηίζκα πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρατθή πεξίνδν (β΄κηζό 6
νπ

 π.Χ.), 

ηδηαίηεξα επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο, νη ηνίρνη ηνπ νπνίνπ ζώδνληαη ζε κέγηζην ύςνο 

1,50κ. Απνηειείηαη από δύν δσκάηηα όκνησλ δηαζηάζεσλ, ηα νπνία δελ επηθνηλσλνύλ 

κεηαμύ ηνπο. Σώδνληαη δύν είζνδνη, κία ζηα αλαηνιηθά γηα ην βόξεην δσκάηην θαη κία 

λόηηα γηα ην λόηην δσκάηην. Σηελ ύζηεξε αξρατθή πεξίνδν (ηέιε 6
νπ

 αη.π.Χ.) 

πξνζηίζεηαη ην ηδηαίηεξεο θαηαζθεπήο θαη εμαίξεηεο δηαηήξεζεο δσκάηην Θ3, 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 επεθύιαζζε πνιιέο εθπιήμεηο, θαζώο απνθαιύθζεθαλ έμη λένη 

ηνίρνη, βαζύηεξα ζεκειησκέλνη από απηνύο ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι θαη ηνπ ινπηξνύ 

Απηνί νξίδνπλ ηξεηο λένπο ρώξνπο πνπ εθηείλνληαη θάησ από ηα αλαηνιηθά δσκάηηα 

ηνπ Ννηίνπ Σπγθξνηήκαηνο θαη ε απνθάιπςε ηνπο απνδεηθλύεη πσο ζην ηεξό ππήξρε 



αθόκα έλα θηίζκα ρξνλνινγνύκελν ζηελ πξώηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηεξνύ (κέζα 

6
νπ

 αη.π.Χ), πξσηκόηεξν ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο Ι θαη ηνπ ινπηξνύ. Απηό γηα 

άγλσζηνπο ιόγνπο θαηαξγήζεθε, όηαλ θηίδεηαη ην Νόηην Σπγθξόηεκα, ζηνπο ηνίρνπο 

ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε β΄ρξήζε νη θάησ θνξκνί δύν αξρατθώλ θνύξσλ πνπ 

ρξνλνινγνύληαη γύξσ ζην 530-520 π.Χ. 

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

ΒΑ πιεπξά ηνπ ηεηρηζκέλνπ ιαηξεπηηθνύ πεξηβόινπ ηνπ ηεκέλνπο. 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 ηελ απαξρή ηνπ ιαηκνύ έσο θαη ηε κέζε, ιείπνπλ 

ηα ρέξηα από ην ύςνο ησλ ώκσλ θαη ζώδεηαη-αλ θαη απνθεθξνπκέλν- ην αξηζηεξό 

ρέξη, ιπγηζκέλν πάλσ ζην ζώξαθα. 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.Χ. 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.  

Καηά ηε δηάλνημε ηνκήο θαηά κήθνο ηνπ ζηπινβάηε ηνπ πξνζηώνπ ησλ ιαηξεπηηθώλ 

δσκαηίσλ Α1-Α2 ηνπ θηηξίνπ Α, κήθνπο 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.Χ., 



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 ηνπ λανύ. 

Βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ζηπινβάηε θαη θάησ από ην βσκό ηεο Δζηίαο Ιζζκίαο 

απνθαιύθζεθε ηκήκα πξσηκόηεξνπ ηνίρνπ θαηαζθεπαζκέλνπ 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. 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 ε 

πιίλζνο ηεο βάζεο ελόο δεύηεξνπ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο θνύξνπ, ζηελ νπνία ζώδνληαη 

ηξία δάθηπια ηνπ δεμηνύ πνδηνύ. Η πξνζερήο κειέηε ησλ γιππηώλ, αιιά θαη ησλ 

αλαζεκαηηθώλ βάζεσλ πνπ έρνπλ βξεζεί ζην ηεξό-πνπ μεπεξλνύλ ηηο 30 ζηνλ αξηζκό-

ζα δώζεη λέα ζηνηρεία γηα ηε ηαύηηζε ηνπο.  

Σεκαληηθή ήηαλ επίζεο 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 αλαζθαθηθέο εξγαζίεο θαη ε ελδειερήο αξρηηεθηνληθή κειέηε ηεο βόξεηαο πύιεο 

επηβεβαίσζαλ ηελ ππόζεζε γηα ηηο έμη δηαθνξεηηθέο θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο απηήο. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε απνθάιπςε ζε κεγάιν βάζνο ησλ δύν εληνξκηώλ ηεο 

δίθπιιεο ζύξαο ηεο πξώηεο θάζεο πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ αξρατθή πεξίνδν (550 

αη.π.Χ). Πηζαλνινγείηαη όηη απηή ήηαλ ε αξρηθή θπξίσο είζνδνο ηνπ ηεξνύ, δεδνκέλεο 

ηεο επηκειεκέλεο θαη ηζρπξήο θαηαζθεπήο ηεο, όηαλ ην ηέκελνο πξνζηαηεύεηαη κε 

ηζρπξό ηείρνο. 

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

γξαπηήο αξρατθήο θαη γεσκεηξηθήο θεξακηθήο πνπ απνδεηθλύεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηεξνύ ήδε από ηα γεσκεηξηθά ρξόληα.   

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 



10,45Χ5,35κ. 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.Χ.). 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.        
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