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Ανασκαφές φέρνουν στο φως το µεγά-
λο ιερό που είχε αφιερώσει η Πάρος 
στον αρχαίο θεό. Ηδη έχουν βγει 

στην επιφάνεια έντεκα κτίρια. Το όνοµά του 
σπάνια απαντάται σε αρχαίες πηγές. Ωστό-
σο, το γειτονικό νησάκι της Πάρου, Πρεπέ-
σινθος κατά την αρχαιότητα και ∆εσποτικό 
σήµερα, είχε λαµπρά οικοδοµήµατα.

Η Πάρος, µία από τις λαµπρότερες ελλη-
νικές πόλεις, είχε ιδρύσει στο ∆εσποτικό 
ένα µεγάλο ιερό αφιερωµένο στον Απόλ-
λωνα, που γνώρισε σηµαντική ακµή τον 6ο 
και τον 5ο αιώνα π.Χ. «Εχουν ανασκαφεί 
έντεκα κτίρια και στην άκρη της χερσονή-
σου διακρίνονται διάφορα άλλα κτίσσµατα, 
όπως ένας κυκλικός πύργος, που δεν έχουν 
ακόµα ανασκαφεί», είπε σε οµιλία του στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ο αρχαιολό-
γος Γιάννος Κουράγιος. «Σε αυτά πρέπει να 
προστεθούν τα πέντε κτίρια στο Τσιµηντήρι 
που στην αρχαιότητα θα ανήκαν στο ιερό. 
Το ιερό γνώρισε µεγάλη ακµή στην Υστερη 
Αρχαϊκή περίοδο. Τον πυρήνα του αποτελεί 
το λεγόµενο Βόρειο Τέµενος, δηλαδή ο λα-
τρευτικός περίβολος, που περιλαµβάνει τρία 
κτίρια. Το λεγόµενο Νότιο Συγκρότηµα έχει 
δύο κτιριακές ενότητες, ενώ έξω από τον λα-
τρευτικό περίβολο βρίσκονταν άλλα βοηθη-
τικά κτίρια για τις ανάγκες του ιερατείου και 
των επισκεπτών.

Η κατεξοχήν λατρευόµενη θεότητα ήταν ο 
Απόλλωνας, σύµφωνα µε πολλά ενεπίγρα-
φα τµήµατα αγγείων του 6ου και 5ου αι.π.Χ., 
στα οποία αναγράφεται µε εγχάραξη το όνο-
µα ή τα αρχικά του θεού. Στην κλασική περί-
οδο (5ος-4ος αι. π.Χ.) λατρευόταν στο ιερό 

και η θεά Εστία µε το επίθετο Ισθµία. Ση-
µαντικά είναι τα κινητά ευρήµατα, ανάµεσα 
στα οποία ξεχωρίζουν ακέραιες οκτώσχηµες 
πόρπες από ελεφαντοστό, παρόµοιες µε αυ-
τές που έχουν βρεθεί στα ιερά της Εφέσου, 
της Σίφνου, της ∆ήλου και της Κύθνου και 
τρεις ελεφαντοστέινοι δίσκοι, παρόµοιοι µε 
έναν από το ∆ήλιο της Πάρου.

ΤΟ ΑΒΓΟ
Ιδιαίτερο εύρηµα, όπως είπε ο ανασκα-

φέας, είναι το αβγό στρουθοκαµήλου που 
βρέθηκε κοµµατιασµένο ανάµεσα στις πλά-
κες του δαπέδου. «Κατά τον 7ο αι. π.Χ. πα-
ρόµοια αβγά συναντώνται σε πολλά ιερά 
του Αιγαίου. Μάλιστα, ακόµα και σήµερα οι 
ναυτικοί συνηθίζουν να αφιερώνουν αβγά 
στρουθοκαµήλου στις εκκλησίες», σηµείωσε 
ο κ. Κουράγιος.

Αλλο σηµαντικό εύρηµα είναι το άνω 
τµήµα δαιδαλικού ειδωλίου γυναικείας µορ-
φής. Σώζεται από τη µέση και πάνω µε το 
κεφάλι, συνολικού ύψους 0,25 µ. Χρονολο-
γείται γύρω στο 675-650 π.Χ. και ταυτίζεται 
µε το πρωιµότερο λατρευτικό είδωλο του ιε-
ρού. Ισως αναπαριστά τον Απόλλωνα ή τη 
δίδυµη αδελφή του την Αρτεµη.

Κατά την Υστερη Αρχαιότητα το ιερό 
έπαψε να λειτουργεί. Πάνω σε τµήµα του 
λατρευτικού Κτιρίου Α κατασκευάστηκε σε 
διάφορες φάσεις κτιριακό συγκρότηµα απο-
τελούµενο από µονόχωρα δωµάτια. Εγιναν 
πολλές µετασκευές και επεκτάσεις στην 
Υστεροβυζαντινή περίοδο, µέχρι και τον 
17ο αιώνα, όταν και καταστράφηκε ολοσχε-
ρώς από πειρατές.

Στα ίχνη του Απόλλωνα 
∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ
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Η Πάρος είχε ιδρύσει στο ∆εσποτικό ένα µεγάλο ιερό αφιερωµένο στον Απόλλωνα, 
που γνώρισε σηµαντική ακµή τον 6ο και τον 5ο αιώνα π.Χ.


