
18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΩ, ΝΑΟ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

Έν Πάρω συνέχισεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία υπό την διεύθυνσίν μου 
τάς έρεύνας άνιχνεύσεως λειψάνων του άρχαιοτέρου παλαιοχριστιανικού ναοΰ 
τής Καταπολιανής, γενομένας α) εις την αυλήν, ήτοι προ τής προσόψεως του 
’Ιουστινιάνειου ναοΰ καί β) έντός τοϋ κυρίως ναοΰ.

α) Εις την αύλήν άνεσκάφη τμήμα παρά την ΝΔ. γωνίαν τοΰ ’Ιουστινιά
νειου ναοΰ, εις βάθος 1 μέτρου από τής μεταγενεστέρας πλακοστρώσεως, άπε- 
καλύφθη δ’ εκεί, εϊς τινων μέτρων άπό τής γωνίας τοΰ ναοΰ άπόστασιν, δι
πλή πύλη δευτερευούσης εισόδου εις τό αίθριον άπό Νότου, άνοιγομένη επί 
τοΰ νοτίου τοίχου αότοΰ. 'Η πύλη αδτη (είκ. 1) παρουσιάζει συνεπτυγμένον τον 
συνήθη εις τούς νάρθηκας των παλαιοχριστιανικών ναών (καί αυτής ταύτης 
τής Καταπολιανής) τύπον διότι έχει μεταξύ τών δύο διαδοχικών άνοιγμάτων 
αυτής άνά μίαν εκατέρωθεν ήμικυκλικήν κόγχην, διαμέτρου 1 μ., έγγεγραμμέ- 
νην εις τό πάχος τοΰ συνεχομένου τοίχου. Τής εσωτερικής θύρας (είκ. 1, Β) 
διατηρείται είσέτι κατά χώραν καί τό μαρμάρινον κατώφλιον. Τα τοιχώματα 
τών κογχών διατηρούνται μέχρις υψους 0.70 μ.

Παρά τό νότιον άκρον τής δυτικής κόγχης εύρέθη ή άρχή τοίχου βαίνον- 
τος λοξώς προς Δυσμάς, έκτισμένου δέ δι* άρχαιοτέρου ύλικοΰ, μεταξύ τοΰ 
οποίου καί μία κατά την γωνίαν αότοΰ έπιγραφή (πίν. 120), τής οποίας τό 
κείμενον έχει ουτω:
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Μ. Ανρ. Έρμης Έρμου 
Εύτύχης Β' τοΰ Ζωαίμον 

25 Ζώσιμος Εύγένους 
Ζωσάς ’Αφροδεισίον 
Ενάρετος Ζωαίμον

Δΐος Φιλόκαλου 
Όνησάς Ίπποκράτου 

30 Ζώσιμος το(ϋ) Σεραπά 
Συνίστωρ Μενίππου 
Ζώσιμος Χαρίτωνος

'Η προ έκάστου ονόματος έφηβου πρόταξις τοΰ συντετμημένου ονόματος 
τοΰ αύτοκράτορος· Μάρκου Αύρηλίου αποτελεί terminum post quem διά την 
μετά τά μέσα τοΰ 2ου μ.Χ. αΐώνος χρονολόγησιν τής έπιγραφής. 'Η «λαμπρο- 
τάτη των Παρίων πόλις» άναφέρεται καί εις άλλας έπιγραφάς τής Πάρου (IG 
XII, 5 269 καί 292), εις άλλας δέ πάλιν γυμνασίαρχος (IG XII, 5 137, 138, 
292, 1019) καί έφηβοι (IG XII, 5 144 Καταπολιανής καί 1026).

β) 'Η έντός τοΰ ναοΰ άνασκαφή ένετοπίσθη κυρίως εις τό κάτωθεν τοΰ 
τρούλλου ορθογώνιον διαμέρισμα (διαστάσεων 7.60x9.00) ένθα, κατά παλαιο- 
τέραν έρευναν, εΐχον έπισημανθή α) τεμάχιον ψηφιδωτού δαπέδου καί β) οί 
κολοβοί κορμοί τεσσάρων μαρμάρινων άρραβδώτων κιόνων (εΐκ. 2, Α,Α) ούχί 
έντελώς συμμετρικώς προς τούς 4 μεγάλους ιουστινιάνειους πεσσούς διατετα
γμένοι (εΐκ. 3), έπεξετάθη δ’ ή άνασκαφή καί επί μεγάλου τμήματος τοΰ βο
ρείου σκέλους τοΰ σταυρού, έν μέρει δέ καί εις το δυτικόν σκέλος αύτοΰ.

Άφαιρεθεισης τής νεωτέρας πλακοστρώσεως εύρέθη, εις βάθος 0.72 μ. άπο 
τής έπιφανείας της, ψηφιδωτόν δάπεδον, δυστυχώς ούχί άρτιον αλλά μετά χα
σμάτων, έκτεινόμενον δέ μόνον βορείως τοΰ μεγάλου άξονος τοΰ ναοΰ μέχρι 
μήκους 7.70 μ. προς Βορράν καί επί μήκους 6.85 μ. άπο Δυσμώνπρος Άνατο- 
λάς (είκ.3). Εις το νοτίως τοΰ μεγάλου άξονος τμήμα τοΰ ύπο τον τροΰλλον χώ
ρου, δέν εύρέθη ψηφιδωτόν δάπεδον, κατά δέ τον άξονα αύτοΰ άπεκαλύφθη 
σειρά μεταγενεστέρως κατασκευασθέντων τάφων, ώς καί το μετά δικεφάλου 
άετοΰ ομφάλιον (εΐκ. 3). Τάφοι τινές μεταγενέστεροι καί άκτέριστοι εύρέθησαν 
έπίσης καί κατά το βόρειον σκέλος τοΰ σταυροΰ, ώς καί κατά το δυτικόν, 
παρά τάς κιονοστοιχίας.

Το κατά το βόρειον τμήμα τοΰ κεντρικού χώρου άποκαλυφθέν ψηφιδωτόν 
δάπεδον, διατεταγμένον άσυμμέτρως προς τούς εΐρημένους κορμούς κιόνων 
(εΐκ. 2, Α,Α), άποτελεϊται άπο τά έξης διάχωρα:

α) άπο μέγα τετράγωνον, προς Δυσμάς, φέρον έν τω μέσω μικρόν, τε
τράγωνον, έμβλημα, περιβαλλόμενον δέ πανταχόθεν ύπο συνεχούς αλυσοειδούς 
πλοχμού, πλάτους 0.305 μ.

β) άπο στενόμηκες ορθογώνιον πλάτους 1.115 μ. έκτεινόμενον καθ’ δλον 
το μήκος τής νοτίας πλευράς τοΰ α. Το α καί το β όμοΰ σχηματίζουσι μέγα 
ορθογώνιον, πλαισιούμενον ύπο έλικοειδώς βαίνοντος φυλλοφόρου βλαστοΰ, πλά
τους 0.535 μ., άπο των πλοκάμων τοΰ οποίου έκφύονται φύλλα κισσοΰ, καρποί,
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ΕΙκ. 2. Σχέδιον τοϋ εντός τοϋ βορείου τμήματος τοϋ ναοϋ δι’ άνασκαφών 
άποκαλυφθέντος ψηφιδωτού δαπέδου.
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146 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1963

άνθέμια κλπ. (είκ. 2 καί πίν. 124α). Ή άρχή του έλικοειδοϋς τούτου πλοχμού 
εύρίσκεται εις τό μέσον τής νοτίας πλευράς του ορθογωνίου, έ'νθα εΐκονίζεται 
μέγας κάνθαρος (είκ. 2 καί πίν. 124α).

γ) από μεγάλην επιφάνειαν κοσμουμένην διά μικρών, κανονικώς τοποθε
τημένων τετραγώνων σχεδίων, έκτεινομένην δέ καθ’ δλον τδ μήκος τής άνα- 
τολικής πλευράς του διά των παραγράφων α καί β σχηματιζομένου ορθογωνίου.

Έν άντιθέσει προς τδ διάχωρον γ, δπερ, ως έλέχθη, φέρει απλήν γεωμε
τρικήν διακόσμησιν έκ μικρών τετραγώνων επί φωτεινού εδάφους, τά διάχω- 
ρα α καί β κοσμούνται διά ζωικών παραστάσεων. Καί δή εις μέν τδ α είκονί- 
ζοντο, πέριξ του κεντρικού εμβλήματος, οί άθλοι του Ήρακλέους (είκ. 2), εις 
δέ τδ β λέων βαίνων πρδς τ’ αριστερά, του οποίου άρτίως διετηρήθη μόνον ή 
βρυχωμένη κεφαλή μετά τής χαίτης (πίν. 122α).

Έκ τών άθλων του 'Ηρακλέους, είκονιζομένου νεαρού καί τελείως γυμνοΰ, 
διεσώθησαν άρτίως μόνον δύο, έξ άλλων δέ δύο μόνον τμήματα τών ποδών του 
ήρωος (είκ. 2). Τμηματικώς επίσης διεσώθη καί ή έντδς τοϋ τετραγώνου εμ
βλήματος παράστασις, ήτις, ώς έκ τών σωζομένων λειψάνων εικάζεται, θά 
είκόνιζε πιθανώς τήν πάλην του Ήρακλέους πρδς τδν Μινώταυρον.

Έκ τών άρτίως διατηρηθεισών δύο παραστάσεων (πίν. 121), ή μία παρι
στάνει τδν Ήρακλέα, φέροντα επί τών ώμων αύτοΰ ύπτιον τδν Έρυμάνθιον 
κάπρον (πίν. 123), άντί δέ τοϋ συνήθως δεξιά, έντδς πίθου ήμικεχωσμένου 
είκονιζομένου Εΰρυσθέως, έτέθη ένταΰθα άπλοΰν άγγεϊον (πίν. 123).

Ή δευτέρα παράστασις (πίν. 122β) είκονίζει τδν ήρωα συλλαβόντα διά 
τών στιβαρών χειρών του τήν Κερυνΐτιν έλαφον, άπδ τών μακρών κεράτων 
της, έν ώ έπί τής ράχεως αυτής έχει έπιθέσει άναδιπλωμένον τδ άριστερόν του 
σκέλος.

'Ο τύπος άμφοτέρων τών παραστάσεων είναι ό συνήθης άπδ τών κλασσι
κών χρόνων έπί άναγλύφων καί αγγείων είκονιζόμενος, τδν όποιον έπαναλαμ- 
βάνει καί τδ ήμέτερον ψηφιδωτόν, δπερ λόγω τής τεχνοτροπίας του, τών έλι- 
κοειδών βλαστών καί τών αλυσοειδών πλαισίων του άνάγεται πιθανώτατα 
εις τδ τέλος τοϋ 3ου ή τάς άρχάς τοϋ 4°ο μετά Χριστδν αίώνος.

Έκ τών κολοβώς περισωθέντων άθλων, ό μέν αριστερή τοϋ Έρυμανθίου 
κάπρου είκόνιζε τήν πάλην τοϋ ήρωος πρδς τήν Λερναίαν 'Ύδραν, τής οποίας 
διεσώθησαν τινες τών κεφαλών, ό δέ δεξιά τής Κερυνίτιδος έλάφου τδν Ήρα
κλέα καταβάλλοντα τάς Στυμφαλίδας όρνιθας, ώς συμπεραίνεται έκ διασω- 
θέντος παρά τδ κεντρικδν έμβλημα τμήματος τοϋ τόξου τοϋ Ήρακλέους 
(πίν. 121).

Ή έφαρμοσθεϊσα γενική διάταξις τοϋ δωδεκάθλου τοϋ Ήρακλέους πέριξ 
κεντρικού ορθογωνίου έμβλήματος ένθυμίζει ζωηρώς τήν παρομοίαν καί σύγ
χρονον διάταξιν τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τής Μαδρίτης (Brommer, Herakles,
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πίν. 31) μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι έχει έκαστος άθλος έχει τοποθετηθή έντός 
ίδιου πλαισίου.

"Οσον άφορα τους 4 κολοβούς κίονας, τούς όποιους προηγουμένως άνε- 
φέραμεν (πίν. 124α), πρέπει να σημειωθή ότι, χάριν τής έπί στερεού έδάφους 
θεμελιώσεώς των, παρέστη άνάγκη καταστροφής του ψηφιδωτού δαπέδου κύ
κλω του κορμού των, ώς γίνεται φανερόν έκ του περιγράμματος τής καταστρο
φής του ψηφιδωτού, όπερ έμφανίζεται ομόκεντρον περίπου προς τούς κορμούς 
(εικ. 3 καί πίν. 124α).

Κατά ταΰτα οί 4 κίονες μέ τούς κολοβωθέντας έπειτα κορμούς των πρέ
πει νά είναι νεώτεροι τοϋ ψηφιδωτού. Λεπτομερής αυτών έξέτασις άπέδειξεν 
α) ότι έ'καστος έξ αύτών βαίνει έπί διαφόρου είδους βάσεως. Οότω δύο μέν 
(ΒΔ. καί ΝΔ.) πατοΰσιν έπί άπλής ορθογωνίου πλακάς (πίν. 124β), άλλος (ΝΑ.) 
έπί πολλαπλώς κυματιοφόρου βάσεως (πίν. 124β), διαμέτρου πολύ μεγαλυτέρας 
τής εις τον έπικαθήμενον κορμόν άρμοζούσης, άλλος δέ πάλιν (ΒΔ.) έπί βαθμι
δωτής βάσεως, β) 6τι είναι εις διάφορον άλλήλων στάθμην θεμελιωμένοι, ήτοι 
εις βάθος κυμαινόμενον άπο 1.73 έως 1.88μ., γ) ότι πάντων οί κορμοί, παρουσιά- 
ζοντες μείωσιν, έλήφθησαν έξ άρχαιοτέρου κτηρίου είναι δέ άρράβδωτοι, πλήν 
μικρού (ΰψ. 0.045 μ.) τμήματος κατά τήν έδραν των, φέροντος 20 δωρικάς ρα
βδώσεις. Έπί τής πλίνθου τής βάσεως τού ΝΑ. κίονος έχαράχθη ή έπιγραφή:

Ε VTΥ XI 
Δ A 5 Μ A

Εις τί έχρησίμευσαν οί κίονες οδτοι δέν δύναται άκόμη νά καθορισθή. 
'Υπέθεσα κατ’ άρχάς, ότι δυνατόν ν’ ανήκουν εις παλαιότερόν τι δρομικόν κτή- 
ριον (βασιλικήν). Έρευνήσας όμως εις τό δυτικόν σκέλος τού σταυρού, κατά 
προέκτασιν τής γραμμής των δύο ζευγών κιόνων, ούδέν άλλο ίχνος κίονος συν- 
ήντησα, εδρον δέ μόνον μεταγενεστέρους τινάς, άκτερίστους τάφους.

Πάντως έκ τής γενομένης ύπό τό δάπεδον έρεύνης διεπιστώθη ότι ό ναός 
τής Καταπολιανής δέν έκτίσθη, ώς μέχρι τοΰδε ύπετίθετο (Rubensohn, λ. 

Paros έν Pauly-Wissowa, RE XVIII, 4 στ. 1832 καί 1844), έπί αρχαίου 
ιερού τής Δήμητρος, άλλ’ έπί τίνος μεγάλου κοσμικού — ιδιωτικού ή δημο
σίου —· ρωμαϊκού κτηρίου, τού 3°υ ή τού 4ου μ,Χ. αίώνος, πιθανώς τού Γυμνα
σίου, εις τό όποιον ανήκουν τά άποκαλυφθέντα ψηφιδωτά δάπεδα. Εις τό αύτό 
κτήριον άνήκουν καί τά κατά τήν βόρειον πλευράν τού Βαπτιστηρίου πάλαι 
εύρεθέντα ψηφιδωτά, ώς καί άλλα διαμερίσματα άποκαλυφθέντα έσχάτως 
κατά τήν ΝΔ. γωνίαν του ’Ιουστινιάνειου ναού καί τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
Βαπτιστηρίου.

Τό γενικόν σχέδιον τού παλαιοτέρου τούτου ρωμαϊκού κτηρίου θέλει πλη- 
ρέστερον έξακριβωθή διά συμπληρωματικής άνασκαφής καί έρεύνης, όπου 
τούτο καταστη δυνατόν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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ΠίΝΑΞ 120 ΠΑΕ 1963, — 18. αναςκαφη παρου

Φωτογραφία της επιγραφής των ’Εφήβων τής Παρου.
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Ψηφιδωτόν δάπεδον είκονίζον άθλους τοϋ Ήρακλέους.
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ΠίΝΑΞ 122 ΠΑΕ 1963. — 18. αναςκαφη παρου

α. Ψηφιδωτή κεφαλή βρυχωμένου λέοντος.

β. ψηφιδωτή παράστασις τοϋ Ήρακλέους καταβάλλοντος 
τήν Κερυνΐτιν ελαφον.
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ΠΑΕ 1960. — 18. αναςκαφη παρου Πιναξ 123

Ψηφιδωτή παράστασις του Ήρακλέους φέροντος έπί των ώμων 
τον Έρυμάνθιον κάπρον.
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ηΐΝΛΞ m ΠΑΕ 1963. — 18. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΑΡΟΥ

α. ”Αποψις των κολοβών κιόνων καί τοϋ περί αυτούς 
άποκαλυφθέντος ψηφιδωτού δαπέδου.

β. Άποψις δύο των κολοβών κιόνων (ΝΑ. καί ΝΔ.) 
τοϋ ύπό τόν τροΰλλον τοϋ ναοΰ χώρου.
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