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Η φετινή ανασκαφική χρονιά επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις, καθώς εκτός από τα νέα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που ήρθαν στο φως, αποκαλύφθηκαν τµήµατα αρχαικών  
αγαλµάτων, τα οποία µάλιστα συνανήκουν µε τµήµατα που είχαν βρεθεί τις 
προηγούµενες χρόνιες!  

Βρέθηκε εντοιχισµένος σε β΄χρήση ο άνω κορµός-χωρίς το κεφάλι- αρχαϊκού 
κούρου, κοµµένος στο ύψος της µέσης. Το γλυπτό είχε τοποθετηθεί ανάποδα στο 
έδαφος και έφερε δύο µολυδβοχοηµένες εντορµίες για την υποδοχή του στροφέα της 
θύρας. ΄Ηταν σφηνωµένο µε µαρµάρινους λίθους για την καλύτερη στήριξη της 
θύρας και η πίσω επιφάνειά του ήταν επεξεργασµένη µε βελόνι, ώστε να εφάπτεται 
στην πλάκα του κατωφλιού. Ο κούρος έχει το αριστερό χέρι λυγισµένο πάνω στο 
θώρακα-χαρακτηριστικό γνώρισµα των παριανών εργαστηρίων γλυπτικής του τέλους 
του 6ου αι.π.Χ. Η αποκάλυψη του κούρου είναι πολύ σηµαντική, καθώς είναι µόλις το 
τρίτο γλυπτό αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας κούρων. Ιδιαίτερα σηµαντική για την 
µελέτη των πολυάριθµων θραυσµάτων γλυπτών που έχουν βρεθεί στο ιερό είναι η 
διαπίστωση ότι το παραπάνω θραύσµα συνανήκει µε τον κάτω κορµό κούρου που 
είχε αποκαλυφθεί εντοιχισµένος σε τοίχο του Νότιου Συγκροτήµατος το 2005! Στο 
ίδιο γλυπτό πιθανότατα πρέπει να αποδοθεί το κεφάλι κούρου που είχε βρεθεί το 
2010.  

Επίσης, αποκαλύφθηκαν δύο συνανήκοντα θραύσµατα από το αριστερό πόδι 
αρχαϊκού κούρου φυσικού µεγέθους, σωζόµενο από την φτέρνα έως και την κνήµη. 
Τα θραύσµατα σώζονται σε άριστη κατάσταση και δείχνουν την απαράµιλλη 
ποιότητα των γλυπτών των παριανών εργαστηρίων. Αυτά συνανήκουν µε θραύσµα 
από το µηρό κούρου που είχε αποκαλυφθεί το 2005! Δίπλα σε αυτά βρέθηκε η 
πλίνθος της βάσης ενός άλλου κούρου, στην οποία σώζονται τρία δάκτυλα του δεξιού 
ποδιού. Η προσεχής µελέτη των τριάντα και πλέον µαρµάρινων βάσεων αγαλµάτων 
θα βοηθήσει στη ταύτιση της παραπάνω πλίνθου και του κούρου µε µία από αυτές τις 
βάσεις. 

Τέλος, περισυνελέγη µεγάλη ποσότητα κεραµικής αρχαικών, αλλά και γεωµετρικών 
χρόνων που υποδεικνύει τη χρήση του χώρου ήδη από την γεωµετρική περίοδο. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ:  

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο τειχισµένο Νότιο συγκρότηµα και στο Λουτρό. 
Αποκαλύφθηκαν έξι νέοι τοίχοι, βαθύτερα θεµελιωµένοι από τους ήδη ορατούς του 
Νοτίου Συγκροτήµατος και κάτω από το λουτρό, γεγονός που αποδεικνύει πως 
προυπήρχε αυτών ακόµα ένα κτίσµα χρονολογούµενο στην πρώτη φάση λειτουργίας 
του ιερού (550π.Χ.). 

Η έρευνα συνεχίστηκε στο ναόσχηµο οικοδόµηµα του τειχισµένου λατρευτικού 
περιβόλου του ιερού. Διαπιστώθηκε ότι αυτό εκτός από σηκό και άδυτο έχει και 
πρόδοµο αποτελούµενο από πλακόστρωτο διάδροµο, τέσσερις µικρούς χώρους 
εκατέρωθεν αυτού και κατώφλι µεγάλων διαστάσεων. 



Αποκαλύφθηκε η ιδιαίτερα ισχυρή θεµελίωση του στυλοβάτη του ναού (δωµατία Α1-
Α2) αποτελούµενη από µεγάλους δόµους γνευσίου µήκους 2 έως 4µ. τοποθετηµένους 
σε δύο ή τρεις επάλληλες σειρές, συνολικού ύψους 1µ. Ο στυλοβάτης ανήκει στην 
κιονοστοιχία του ναού που κατασκευάστηκε γύρω στο 500π.Χ. Αυτή έφερε επτά 
κίονες ύψους 3,80µ., 

Στη Βόρεια Πύλη του περιβόλου διαπιστώθηκαν έξι διαφορετικές κατασκευαστικές 
φάσεις και αποκαλύφθηκαν οι δύο εντορµίες της δίφυλλης θύρας της πρώτης φάσης 
που χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο (550 αι.π.Χ).  

 

 

Τσιµηντήρι: Εργασίες πραγµατοποιήθηκαν και στο ακατοίκητο νησάκι Τσιµηντήρι, 
το οποίο κατά την  αρχαιότητα ήταν ενωµένο µε το Δεσποτικό, σχηµατίζοντας ένα 
ισθµό, όπως µαρτυρά και ο βωµός της Εστίας Ισθµίας. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη πέντε 
µεγάλων κτιρίων, κτισµένων από µεγάλους δόµους τοπικού δολοµίτη, γνευσίου και 
σχιστόλιθους, αλλά ανασκάφηκε µόνο το ένα, το Κτίριο Α΄. 

	


