
28. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 
"ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ,, ΠΑΡΟΥ

Αί έφετιναί έν Πάρω άνασκαφαί άπέβλεψαν εις τήν συνέχισήν τής άπο- 
καλύψεως τής πέρυσιν έν μέρει άνασκαφείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
εις Θέσιν Τρεις Εκκλησίες ή Σταυρός. Τής άνασκαφής μετέσχε καί πάλιν 
ή Δρ τής άρχαιολογίας Δίς Χαρίκλεια Μπάρλα. Εφέτος έκαθαρίσθησαν άπό 
τής καλυπτούσης αυτά έπιχώσεως α) τό προς Βορραν του νεωτέρου παρεκ
κλησίου ( εΐκ. 1, Εΐ) τμήμα του βορείου κλιτούς τής βασιλικής β) τό παρά 
τήν βασίλειον πύλην καί τον βόρειον στυλοβάτην άσκαφον παραμεϊναν τμήμα 
του μέσου κλιτούς γ) ολόκληρον τό νότιον κλιτός, άπό τής γραμμής του 
τέμπλου μέχρι του νάρθηκος δ) ολόκληρος ό νάρθηξ καί ε) προσκτίσματά 
τινα έξωθεν του νοτίου τοίχου του κυρίου σώματος τής βασιλικής καί τής 
δυτικής πλευράς του νάρθηκος. Καί των μέν κλιτών τό έδαφος εύρέθη έστρω- 
μένον διά σκοτεινοχρόων σχιστολιθικών πλακών, ούχί τελείως κανονικού 
σχήματος, τού δέ εδάφους τού νάρθηκος εύρέθησαν δύο περίοδοι δαπέδου, 
έκ των οποίων ή μέν άρχαιοτέρα ήτο έστρωμένη διά σχιστολιθικών πλακών, 
ή δέ νεωτέρα διά πήλινων τετραγώνων πλακών.

Εντός τής έπιχώσεως εύρέθησαν πανταχοΰ 1) θραύσματα έπιπέδων 
στρωτήρων κεράμων τής στέγης μετ’ ανακεκαμμένων χειλέων ( εΐκ. 2 ) ως 
καί ήμικυκλικών καλυπτήρων, 2) τετράγωνοι πλίνθοι πλευράς 0.175 καί
0.30 μ. μετά διαγώνιων χαραγών ή δακτυλίων χάριν τής καλυτέρας προσφύ- 
σεως τού κονιάματος ( εΐκ. 3 ). Εις τό δυτικόν μέρος τού κατεδαφισθέντος 
μεταγενεστέρου ναΐσκου Ει ( εΐκ. 1 ) εύρέθη μέγα λευκόν μάρμαρον μετά 
πλειόνων γλυφών (εΐκ. 4), διαστάσεων 1.67 X 0.38 X 0.28 μ., προερχόμενον 
άναμφιβόλως έκ περιθύρου. Εύρέθησαν ωσαύτως τεμάχια μαρμάρινου δια- 
τρήτου θωρακίου τού τέμπλου, πάχους 0.08 μ., τού οποίου τό μέν πλαίσιον 
άποτελεΐται άπό άμφίγλυφον ταινίαν φέρουσαν έλαφρώς ανάγλυφα ωά μετά 
λογχών μεταξύ, τό δέ έσωτερικόν διάτρητα τετράφυλλα κοσμήματα σχημα- 
τιζόμενα δι* έφαπτομένων καί διατεμνομένων κύκλων ( εΐκ. 5 ). Εύρέθησαν 
ωσαύτως καί πώρινοι τραπεζιόσχημοι θολΐται προερχόμενοι έκ τών τόξων 
τών εκατέρωθεν τού μέσου κλιτούς κιονοστοιχιών.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τού νοτίου κλιτούς εύρέθη, άντικρύζουσα 
τον πρώτον άπό Δυσμών κίονα τής νοτίας κιονοστοιχίας, ορθογώνιος παραστάς, 
πλάτους 0.55 καί έξοχής 0.71 μ. ( εΐκ. 1 ). Προσεκτική έξέτασις καί τών 
ύπολοίπων τοίχων τών κλιτών άπέδειξεν, δτι ορθογώνιοι παραστάδες ύπήρχον
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Είκ. 1. Κάτοψις τής βασιλικής των Τριών ’Εκκλησιών τής Πάρου
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άντιστοίχως προς τούς κίονας των κιονοστοιχιών έπί τε τού νοτίου καί του 
βορείου τοίχου ( είκ. 1 ), χρησιμεύουσαι βεβαίως προς εδρασιν των ζευκτών 
των ξύλινων στεγών των πλαγίων κλιτών τής βασιλικής. Διεπιστώθη έπίσης 
δτι μεταξύ τών παραστάδων των τοίχων ύπήρχον χαμηλά κτιστά πεζούλια 
( ύψους 0.25 μ. ) έπεστρωμένα διά σχιστολιθικών πλακών καί χρησιμεύοντα 
ώς καθίσματα διά το εκκλησίασμα.

Εις τά ανώτερα στρώματα τής έπιχώσεως τού νοτίου κλιτούς εύρέθησαν

• 0.033.

Είκ 2. Στρωτήρες πήλινοι κέραμοι έκ τής στέγης.

μεταγενέστεροι ορθογώνιοι τάφοι, άνευ ούδενος κτερίσματος, πλήν πήλινων
τινών άκανονίστων τεμαχίων ( είκ. 6 ) φερόντων έγχάρακτον το χρίσμα η

IC i XC2 ι /καί την επιγραφήν ^ · Εύρέθησαν ωσαύτως καί θραύσματα στομίων

καί λαβαί πήλινων σταμνών, ώς καί βάσεων μεταγενεστέρων λοπάδων, έξ 
ών τινες μετ’ εσωτερικής καί έξωτερικής πράσινης ή κίτρινης γανώσεως.

Τού νάρθηκος ή άποχωμάτωσις άπέδειξεν, δτι ό δυτικός τοίχος του 
κυρίου σώματος τής βασιλικής συνεχίζετο προς Βορράν έπί 6.20 μέτρα, μετά 
τά όποια έκάμπτετο προς Άνατολάς σωζόμενος εις μήκος 3.20 μ. (είκ. 1). 
Έσχηματίζετο οΰτω παρά την ΒΔ. γωνίαν τού κυρίου σώματος τής βασι
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λικής, χώρος τις, άγνώστου ακόμη προορισμού. ’Ίσως νά ήτο τό βαπτιστήριον, 
όπερ συνήθως τοποθετείται εις την θέσιν ταύτην. 'Ο βόρειος όμως καί 6 δυ
τικός τοίχος τοϋ νάρθηκος μετά του βορείου ήμίσεος του δυτικοΰ τοίχου αύτοϋ 
δεν εύρέθησαν, καταστραφέντες τις οΐδε πότε. Τέλος έσωτερικώς τοΰ νοτίου 
τοίχου τοϋ νάρθηκος άπεκαλύφθησαν, παρά την ΝΑ. γωνίαν, δύο μικρά συν
εχόμενα διαμερίσματα, διαστάσεων 1.47 X 1.10 μ. καί 1.08 X 0.83 μ., έχοντα 
τά δάπεδά των έστρωμένα διά κανονικών πλίνθων, επί των οποίων διατηρούν
ται τά λείψανα κουρασανιού πάχους 2-3 έκατοστών. Ταϋτα θά έχρησίμευον 
πιθανώς ώς δεξαμεναί ύγρών — ελαίου ή ΰδατος.

Κατά την άποχωμάτωσιν τοΰ νάρθηκος εύρέθησαν α) μικρόν κορινθιακόν 
κιονόκρανον ΰψ. 0.14 μ. ( εΐκ. 7 ) β) μαρμάρινος άμφικιονίσκος παραθύρου

• Ο. iff ·

Εΐκ. 3. Πήλιναι πλίνθοι.

Εΐκ. 4. Τομή μαρμάρινου περιβ-ΰρου.

ΰψους 1.60 μ. τύπου όμοιου προς τούς πέρυσιν άφθόνως εύρεθέντας ( Έργον 
1960, εικ. 198 J γ J κονικη βασις κιονος μετά ιιλινθου, υψους 0.23 μ*} και 
δ) δύο τμήματα καμπύλου θωρακίου έκ τοΰ έξώστου τοΰ άμβωνος (πίν. 147α), 
όμοια προς τά πέρυσιν εύρεθέντα (’Έργον 1960, εικ. 201 ) καί τέλος ε) ορ
θογώνιον θωράκιον τέμπλου (πίν. 147β) διαστάσεων 0.58 X 1.08 μ., κο- 
σμούμενον δι’ άναγλύπτων τετραφύλλων σχηματιζόντων σταυρόν.

Λίαν ένδιαφέρον εύρημα τής εφετινής άνασκαφής τοΰ νάρθηκος άπετέ- 
λεσαν δύο μικρά μαρμάρινα τεμάχια φέροντα έσωτερικώς κοιλότητα επί 
δέ τοΰ άνω χείλους των όριζοντίως καί κατακορύφως λείψανα επιγραφής. 
Τά τεμάχια ταΰτα διεπιστώθη ότι άνήκον εις την λεκάνην άγιασμοΰ, την 
οποίαν έβάσταζεν ή πέρυσι, παρά την βασίλειον πύλην κατά χώραν εύρεθεΐσα 
ωραία μαρμάρινη βάσις ( πίν. 147γ ), ή φέρουσα άνεστραμμένον «αιολικόν» 
κιονόκρανον. Διά τών εύρεθέντων τεμαχίων άποκαθίσταται πλήρως τό σχέδιον 
καί αΐ διαστάσεις τής λεκάνης, ήτις εΐχεν έξωτερικήν μέν διάμετρον 0.395 μ·
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βάθος δ’ εσωτερικόν 0.145 μ. Ή λεκάνη έφερεν, ώς συνήθως, χαραγμένην 
επί τε τής άνω έπιφανείας τοϋ χείλους καί επί των εξωτερικών κατακορύφων 
παρειών αυτής έπιγραφήν, τής οποίας διεσώθησαν τά γράμματα ολίγων

Είκ. 5. Θραύσμα άμφιγλύφου θωρακίου τής βασιλικής τής Πάρου.

μόνον λέξεων (ΠΥΤΩ—ΜΟΥ—ΙΤΙ — ΤΥΑΝ). Ή παρατιθεμένη εΐκών 8 
παρέχει άναπαράστασιν ολοκλήρου τής λεκάνης αγιασμού μετά τής βά- 
σεως αύτής.

Πλήν τοϋ κυρίως σώματος τής βασιλικής καί τοϋ νάρθηκος ήρευνήθησαν 
έφέτος καί τά προς Νότον καί προς Δυσμάς προσκτίσματα. Οϋτω έ'ξω τοϋ

Είκ. 7. Μικρόν κορινθιακόν 
κιονόκρανον

τοίχου τοϋ νοτίου πλαγίου κλιτούς τής βασιλικής άπεκαλύφθησαν μεταξύ τοϋ 
μεταγενεστέρου αψιδωτού κτίσματος ( είκ. 1 ) καί τοϋ νάρθηκος δυο συνε
χόμενα στενομήκη ορθογώνια διαμερίσματα, χωριζόμενα διά παχέος ( 1.00 μ. )
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τοίχου. Οί τοίχοι των έ'φερον επίχρισμα άλλ’ ό προορισμός των παραμένει 
άδηλος (πίν. 148α). Του δυτικωτέρου έξ αυτών ή δυτική πλευρά κλείεται διά 
σχιστολιθικής πλακός 1.25 X 0.50 μ. καί πάχους 0.07 μ. τό δέ δάπεδον άμ- 
φοτέρων είναι έστρωμένον δι’ άκανονίστων σχιστολιθικών πλακών. Πάντως 
τά κτίσματα ταΰτα είναι μεταγενέστερα τής βασιλικής' διότι είναι άσυμμέ-

Είκ. 8. Λεκάνη αγιασμού εύοεύεΐσα κατά χώραν εντός τοϋ νάρθηκος 
καί ευθύς παρά τήν βασίλειον πύλην.

τρως προς τούς τοίχους της τοποθετημένα καί οί τοίχοι των δεν συνδέονται 
όργανικώς προς τούς τοίχους τής βασιλικής.

Τελευταία τις εργασία άποχωματώσεως έγένετο προς Δυσμάς του νάρ- 
θηκος ( είκ. 1 ), ένθα πέρυσιν εΐχον άποκαλυφθή οί τοίχοι δύο πυργοειδών 
προσκτισμάτων βαίνοντες καθέτως προς τήν πρόσοψιν τοϋ νάρθηκος. Έκ τών 
τοίχων τούτων ό μέν βόρειος, προχωρών κατά 6 μ., κάμπτεται πρύς Νότον 
κατ’ ορθήν γωνίαν σχηματίζων είδος τι παραστάδος, μήκους 1.55 μ., τής 
οποίας ή νοτία παρειά ήτο έπενδεδυμένη διά μαρμάρινης πλακός. Τουναντίον 
οί δύο νότιοι τοίχοι προχωρούν πολύ περισσότερον ( 8.65 μ. ) σχηματίζουν
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δέ δύο συνεχόμενα διαμερίσματα, ών τό εν, μεγαλύτερον, είναι προσκεκολ- 
λημένον επί του τοίχου τοΰ νάρθηκος (εσωτερικού μήκους 2.80 μ.). 'Ο κλείων 
τό ορθογώνιον δυτικός τοίχος προεκτείνεται προς Βορραν έπί μήκους 1.87 μ., 
εις δέ την σχηματιζομένην εκεί ορθήν γωνίαν εύρέθη έσωτερικώς τό κατώ
τερον μέρος πίθου ( ; ) διαμέτρου 0.76 μ.

Κατά την άποχωμάτωσιν των ύστερωτέρων καί εύτελεστέρων τούτων 
κατασκευών, αΐτινες δυνατόν να άπετέλεσαν βοηθητικούς χώρους μεταγε- 
νεστέρας χρήσεως, εύρέθησαν τεμάχια πλακοστρώσεως, γωνιαΐον τεμάχιον 
κορινθιάζοντος κιονοκράνου, μικρόν τεμάχιον διατρήτου θωρακίου καί πλεϊστα 
τεμάχια πλίνθων καί κεράμων τής στέγης, ιδία επιπέδων στρωτήρων μετ’ 
άνακεκαμμένων χειλέων.

Είκ 9. Πρόσοψις καί τομή τοΰ άρχαϊκοΰ ίωνικοϋ κιονοκράνου, 
έφ’ οΰ ή επιγραφή τοΰ Αρχιλόχου.

Άποδειχθέντος δτι τά προ τοϋ νάρθηκος προσκτίσματα είναι πολύ με- 
ταγενεστέρα τής βασιλικής, προκύπτει δτι ή αρχική πρόσοψις τής βασιλικής 
ήτο όμοια προς τήν τής Κατωπολιανής ήτοι εφερεν έν τω μέσω ως κυρίαν 
είσοδον τρίβηλον (πίν. 148β), ύπεράνω τοϋ οποίου θά ήνοίγετο τρίλοβον 
παράθυρον, δεδομένου δτι ευθύς προ τοϋ τριβήλου εύρέθη ό μνημονευθείς 
μαρμάρινος άμφικιονίσκος παραθύρου.

Σημειώνομεν έν τέλει δτι κατόπιν τελειοτέρου καθαρισμού ή αρχή τοΰ 
2ου στίχου τής πέρυσιν έπί άρχαϊκοΰ ίωνικοϋ κιονοκράνου ( είκ. 9 καί πίν. 
149α.β) εύρεθείσης έπιγραφής τοΰ ’Αρχιλόχου (’Έργον 1960, σ. 185 ) 
πρέπει νά άναγνωσθή : Τδ Δόκιμος καί ούχί Ευδόκιμος. Ούτως ή δλη έπι- 
γραφή εχει ως εξής :

Άρχίλο/ος Πάγιος Τελεσικλέος ενθάδε κείται 
Τδ Δόκιμος μνημήιον δ Νεοκρέωντος τόδ' εθηκεν

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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Καμπύλα άνάγλυπτα θωράκια έκ τοϋ άμβωνος.
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α. Τά νοτίως τοΰ σώματος τής βασιλικής διαμερίσματα.

β. "Ο νάρίΐηξ τής βασιλικής τής ΙΙάρου μέ ένα των 
κιόνων τού τριβήλου.
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α. Τό φέρον τήν επιγραφήν τοϋ ’Αρχιλόχου ιωνικόν κιονόκρανον.

β. ’Άποψις τής φερούσης εγκοπήν προς στερέωσιν 
αναγλύφου» οίνοι επιφάνειας τοϋ κιονοκράνου τοϋ 

’Αρχιλόχου.
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