
 

Δυτικά της Αντιπάρου και ανατολικά της Σίφνου στο κέντρο των Κυκλάδων, βρίσκεται μια 

ομάδα ακατοίκητων νησιών -το Τσιμηντήρι, το Στρογγυλό και το Δεσποτικό- με ιδιαίτερο 

αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Το Δεσποτικό ή Επισκοπή με συνολική έκταση 7.650 τ.χμ. είναι το 

μεγαλύτερο από αυτά και χαρακτηρίζεται από βραχώδη επιφάνεια και ψηλούς λόφους. Στην 

περίπτωση αυτού του νησιού το ιδιαίτερης ομορφιάς φυσικό τοπίο συνυπάρχει με ένα 

σπουδαίο πλούτο πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Το Δεσποτικό ταυτίζεται με την αρχαία Πρεπέσινθο, όπως αναφέρεται σε αρχαίους 

γεωγράφους και περιηγητές. Η πρώτη κατοίκηση ανάγεται στην 3η χιλιετία π.Χ., όταν ιδρύονται 

οικισμοί και νεκροταφεία της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου στο νότιο τμήμα του νησιού, ενώ στην 

αρχαική περίοδο ιδρύεται το ιερό στη θέση Μάνδρα στη ΒΑ πλευρά, απέναντι από την 

Αντίπαρο. Η θέση αυτή κατοικείται αδιάλλειπτα ως και την ύστερη αρχαιότητα. Από το 1207 

έως και το 1537 το Δεσποτικό βρίσκεται στη δικαιοδοσία των Ενετών ενώ στη συνέχεια περνά 

στη δικαιοδοσία των Οθωμανών. Τον 17ο αιώνα εγκαταλείπεται εξαιτίας της λεηλασίας του 

οικισμού από πειρατές. Έκτοτε το νησί δεν κατοικείται, και μόνο στο βορειοανατολικό του τμήμα 

υπάρχει μια μάντρα ζώων που χτίστηκε το 19ο αιώνα.  

 

Το Δεσποτικό έχει χαρακτηριστεί ολόκληρο ως αρχαιολογικός χώρος. Απαγορεύεται 

αυστηρά η δόμηση, ενώ παράλληλα προστατεύεται και από τη δασική υπηρεσία λόγω της 

σπάνιας πυκνής βλάστησης.  

 

Οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες στο νησί πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα, όταν αποκαλύφθηκαν δυο πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία, στις θέσεις 

Ζουμπάρια και Λιβάδι, καθώς και ένας προϊστοιρικός οικισμός στη θέση «Χειρόμυλος». Το 

1959 ήρθαν στο φως ακόμα περισσότεροι πρωτοκυκλαδικοί τάφοι στη θέση Ζουμπάρια, και 

πρόσφατα ανατολικά του πρωτοκυκλαδικού νεκροταφείου εντοπίστηκε τμήμα του 

πρωτοκυκλαδικού οικισμού.  

 

Από το 1996 έως και σήμερα διεξάγεται συστηματική ανασκαφή στη θέση Μάνδρα, η 

οποία έφερε στο φως ένα σημαντικό αρχαικό ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα, στην Άρτεμη 

και την Εστία (κλασική περίοδος).  

 

Οι επί σειρά ετών έρευνες έχουν αποκαλύψει 10 κτίρια ( τα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Κ, Λ  και 

το μικρό ναόσχημα οικοδόμημα) καθώς και το Νότιο Συγκρότημα με δύο κτιριακές ενότητες (Θ 

και Ι). Στο άκρο της χερσονήσου έχει εντοπιστεί κυκλικός πύργος, ενώ σε όλη τη χερσόνησο 

βρίσκονται διάσπαρτα αρχαία κατάλοιπα, που μαρτυρούν την μεγάλη έκταση του ιερού. Ο 

πυρήνας του ιερού αναπτύσσεται σε περίοπτη θέση με θέα προς την Πάρο, τη Σίφνο, τη Δήλο 

και αποτελείται από ένα τετράγωνο προστατευμένο από δύο πύλες περίβολο, ο οποίος 

ενσωματώνει το λατρευτικό οικοδόμημα (κτίριο Α), καθώς και άλλα κτίρια του ιερού (Δ, Ε, 



Ναόσχημο, βόρεια και νότια στοά). Δίπλα στο τέμενος εκτείνεται το τειχισμένο Νότιο 

Συγκρότημα που περιλαμβάνει το Λουτρό του ιερού. Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους το ιερό  

ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα και την Άρτεμη, ενώ στην κλασική περίοδο λατρευόταν και η 

θεά Εστία με την επωνυμία Ισθμία.  

 

Μέσα στα λατρευτικά δωμάτια αποκαλύφθηκαν πάνω από 600 αντικείμενα προερχόμενα 

από Αττική, Κόρινθο, Ιταλία, Αίγυπτο, Συρία, Μικρά Ασία, Ρόδο, Μέση Ανατολή- αδιάσειστες 

αποδείξεις της ακτινοβολίας του ιερού σε όλο σχεδόν τον αρχαίο κόσμο.  Ο πλούτος του ιερού 

αντανακλάται και στα πολυάριθμα θραύσματα αγάλματων αρχαϊκής εποχής (κούροι, κόρες) και 

στη πληθώρα άλλων πολύτιμων ευρημάτων που ήρθαν στο φως από την ανασκαφή.  


