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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ένα άγνωστο Ιερό του Απόλλωνα αποκαλύπτεται στην ακατοίκητη νησίδα του 
Δεσποτικού, δυτικά της Αντίπαρου  

Δυτικά της Αντιπάρου βρίσκονται τρία µικρά ακατοίκητα νησιά: το Δεσποτικό, το 
Τσιµιντήρι µεταξύ Αντιπάρου και Δεσποτικού και δυτικά του Δεσποτικού, το 
Στρογγυλό.  

Το Δεσποτικό ταυτίζεται µε την αρχαία Πρεπέσινθο. Τις πρώτες ανασκαφικές 
έρευνες διενήργησε τον 19ο αιώνα ο Χρήστος Τσούντας.  

Από το 1997 η ανασκαφική έρευνα -η οποία διενεργείται ως συστηµατική από τον 
αρχαιολόγο της ΚΑ΄ ΕΠΚΑ κ. Γιάννο Κουράγιο- στη θέση «Μάντρα», όπου από 
παλαιά υπήρχαν ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαϊκού ναού, έφερε στο φως ένα µεγάλο 
µέρος των βοηθητικών χώρων ενός ιερού. Συγκεκριµένα, αποκαλύφθηκε ένα 
επίµηκες κτιριακό συγκρότηµα µήκους 35 µ. αποτελούµενο από πέντε συνεχόµενα 
παράλληλα δωµάτια. Τα τρία δωµάτια της βόρειας πλευράς αποτελούν αυτοτελή 
οικοδοµική ενότητα χάρη στο µεγάλο προστώο δωρικού ρυθµού, που υπάρχει κατά 
µήκος τους, µε στυλοβάτη, µήκους 18 µ. Τα δύο δωµάτια της νότιας πλευράς έχουν 
ένα είδος κλειστού προδόµου 17µ στα ανατολικά τους. Η διατήρηση των προσόψεων 
του κτιρίου είναι εξαιρετική. Σώζονται δύο σειρές µαρµάρινων δόµων σε ισοδοµικό 
σύστηµα πάνω σε ευθυντηρία από µεγάλες πλάκες σχιστόλιθου.  

Η σταδιακή αποµάκρυνση της µάντρας αποκάλυψε 520 νέα αρχιτεκτονικά µέλη, 
σπόνδυλους, κιονόκρανα τρίγλυφα και γείσα. που ήρθαν να προστεθούν στα ήδη 
υπάρχοντα. ΝΑ αποκαλύφθηκε µια πληθώρα µεταγενέστερων κτιρίων για τα οποία 
έχουν χρησιµοποιηθεί αρχιτεκτονικά µέλη του δωρικού ναού. Στα βαθύτερα 
στρώµατα κάτω από τα µεσαιωνικά κτίσµατα αποκαλύφθηκε η συνέχεια του νότιου 
τοίχου του αρχαϊκού συγκροτήµατος, µήκους 60 µ. Στο νότιο δωµάτιο του αρχαϊκού 
κτηρίου Α κάτω από το δάπεδο, βρέθηκαν σηµαντικότατα ευρήµατα αρχαϊκών 
χρόνων ανατολικοϊωνικής, ροδιακής, κυπριακής και αιγυπτιακής προέλευσης. Ήρθαν 
στο φως πρωτοκορινθιακοί και κορινθιακοί αρύβαλλοι, αλάβαστρα, κοτύλες, 
δακτυλιόσχηµοι αρύβαλλοι, πήλινα ειδώλια, διάφορα αντικείµενα και αγαλµατίδια 
από φαγεντιανή, σφραγιδόλιθοι από ηµιπολύτιµες πέτρες, χάλκινες και 
ελεφαντοστέϊνες οκτώσχηµες πόρπες, ένα αυγό στρουθοκαµήλου, λίθινες, γυάλινες 



και χρυσές χάντρες, σιδερένια, χάλκινα, αργυρά και µολύβδινα αντικείµενα, όπως 
εγχειρίδια, ξίφη και πολλά γεωργικά εργαλεία. Μοναδικό εύρηµα αποτελεί το ειδώλιο 
µεγάλων διαστάσεων γυναικείας θεότητας Δαιδαλικής τεχνοτροπίας, το οποίο 
χρονολογείται γύρω στο 680-660 π.Χ.  
 
Στο χώρο της ανασκαφής έχουν βρεθεί πολλά µαρµάρινα µέλη γλυπτών, δύο 
αρχαϊκές κεφαλές κούρων, κορµός γυµνού ανδρικού αγάλµατος, τµήµα ενεπίγραφου 
περιρραντηρίου αρχαϊκής εποχής, µε την επιγραφή «Μάρδις ανέθηκεν». 
Σπουδαιότατο εύρηµα αποτελεί ο κτιστός µαρµάρινος τετράγωνος βωµός, 
αφιερωµένος στην «ΕΣΤΙΑ ΙΣΘΜΙΑ» κλασικών χρόνων, η επιγραφή του οποίου 
µαρτυρά µία από τις λατρευόµενες θεότητες και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ισθµού.  
 
Κατά την ανασκαφική περίοδο του 2004, συνολικά, αποκαλύφθηκαν εκτός από το 
κτίριο Α, άλλα πέντε κτίρια (Β-Γ-Δ-Ε-Ζ), τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε 
τοίχους σχηµατίζοντας έναν περίβολο (Α-Δ-Ε) µε µια στοά. Εκτός από αυτόν τον 
περίβολο βρέθηκαν δύο πυλίδες, η βόρεια και η νότια, που χρονολογούνται στην 
αρχαϊκή εποχή. Ο προστατευόµενος αυτός χώρος, που δηµιουργείται µεταξύ αυτών 
των κτιρίων, είναι περίπου 40Χ40 µ. και ήταν, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις -λόγω 
της ύπαρξης του περιβόλου- ο καταλληλότερος για την ανέγερση του ναού του 
Δεσποτικού. Δυστυχώς οι προβλέψεις σε σχέση µε όλες αυτές τις ενδείξεις για τον 
εντοπισµό του ναού δεν επαληθεύτηκαν. Η ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό αυτού 
του περιβόλου αντί για τα θεµέλια του ναού έφερε στο φως µια ηµικυκλική 
κατασκευή µεγάλων διαστάσεων, -πιθανότατα εξέδρα ή βάση αναθηµάτων. Η 
κατασκευή αυτή έχει διάµετρο οχτώ µέτρων και είναι κατασκευασµένη από 
καλοδουλεµένους µαρµάρινους δόµους. Το κτίριο Γ που επίσης ανασκάφθηκε είναι 
ένα διµερές κτίριο διαστάσεων 12,5Χ10µ., χρονολογείται στο τέλος του 6ουαι. π.Χ 
και βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από τον περίβολο . Το κτίριο Β διαστάσεων 20 Χ 
8µ, η ανασκαφή του οποίου συνεχίζεται, βρίσκεται σε περίοπτη θέση, σε απόσταση 
5µ. από το κτίριο Γ.  
Τέλος, στα ανατολικά του κτιρίου Ε, αποκαλύφθηκε άλλο ένα κτίριο µεγάλων 
διαστάσεων, που ονοµάσθηκε κτίριο Ζ και ανήκει στους ύστερους κλασικούς-
πρώιµους ελληνιστικούς χρόνους.  
 
Η αποκάλυψη και άλλων ενεπίγραφων οστράκων, που χρονολογούνται από τον 6ο 
έως τον 3ουαι. π.Χ. µε την επιγραφή «ΑΠΟΛΛ», βεβαιώνει ότι το ιερό ήταν 
αφιερωµένο στον Απόλλωνα. Μεγάλες οµοιότητες παρουσιάζουν τα κινητά 
ευρήµατα και τα αρχιτεκτονικά µέλη του Δεσποτικού µε εκείνα του ιερού του Δηλίου 
της Πάρου. Η κάτοψη του ναού που από τα αρχιτεκτονικά µέλη χρονολογείται γύρω 
στο 500 π.Χ., δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί, εφ' όσον δεν έχουν αποκαλυφθεί 
ως τώρα τα θεµέλια. Το ιερό λειτουργούσε από τον 7ο αι. π.Χ έως και τα Ρωµαϊκά 
χρόνια.  
 
Η φετινή ανασκαφική έρευνα έδωσε ένα πλήθος κινητών ευρηµάτων όπως αγγείων, 
ειδωλίων, ελεφαντοστέινων και χάλκινων αντικειµένων αλλά και τµήµατα 
αγαλµάτων όπως βάσεις, πόδια, χέρια κορµοί Κούρων και ένα ακόµη κεφάλι 
αρχαϊκής Κόρης, επίσης ανθεµωτή επίστεψη στήλης και κάτω άκρο αριστερού 
υπερφυσικού γυναικείου αγάλµατος.  
 
Στη διάρκεια της συστηµατικής αυτής ανασκαφής, που διεξάγεται εδώ και επτά 
χρόνια, διαπιστώθηκε ότι η θέση «Μάντρα» αποτελεί τον κεντρικό χώρο ενός ιερού 



	

του Απόλλωνα µε πολλά κτίσµατα και βοηθητικούς χώρους για το ίδιο το ιερό. Τα 
προαναφερθέντα κτίσµατα και οι βοηθητικούς χώροι καλύπτουν µια µεγάλη έκταση 
στη χερσόνησο, η οποία δηµιουργείται µεταξύ του στενού της Αντιπάρου και του 
ίδιου του Δεσποτικού. 


