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unmittelbaren Nachfolger dar ( Τ a f e 1 341). 
Sein Zweck wird bei dem schlechten Erhal- 
tungszustand wohl nie sicher zu erhellen sein. 
Vielleicht haben wir in ihm das iiberlieferte 
Odeion des Heiligtums zu sehen. Die zwei- 
schiffige Anlage der Celia schlosse aber auch 
den Kult einer Doppelgottheit nicht aus.

Wenige Meter nordlich hinter dem Bau 
wurde da, wo sie auf Grund friiherer Grabungs- 
ergebnisse vermutet wurde, die Nordbegren- 
zung des Heiligtums aufgedeekt. Das grosse 
archaische Bauwerk wurde im Anfang des 
ersten J ahrhunderts vor Christus zerstort und 
weitgehend ausgeraubt. Auf dem neuge- 
ebneten Gelande erhoben sich nacheinander 
verschiedene Bebauungen, von denen drei 
gut fassbar sind : eine um die Mitte des ersten 
Jahrhunderts vor Christus, eine augusteische 
und eine in der zweiten Halite des zweiten 
Jahrhunderts nach Christus.
An hervorragenden Funden wurden gemacht:

Ein Stirnziegel mit Gorgoneion - Antefix 
( T a f e 1 342 ). Der Ziegel stammt wohl aus 
dem vierten Jahrhundert a. Chr. Uber das 
zugehorige Gebaude gibt es noch keine Ver- 
inutung.

Fragmente einer lakonischen Schale ( T a- 
f e 1 343 a ).

Grosses Fragment eines attischen Beckens 
( Lekane ) aus dem Ende des sechsten Jahr
hunderts a. Chr.

Marmornes Kopfchen (Aphrodite ?) hel- 
lenistischer Zeit (Tafel 343 b).

Herbst 1961

Die Arbeiten wurden vom 16. 9. - 21. 10. 
ausgefiihrt, unter der archaologischen Leitung 
der Professoren E. Buschor und E. Homann - 
Wedeking, Miinchen, der als Gast altere 
Arbeiten fortsetzte, sowie von cand. phil. 
G. Kopcke, Miinchen. Die Arbeiten bewegten 
sich im siidlichen Teil des nachgeometrischen 
Heiligtums. Baureste kamen nicht zutage 
dagegen reiche keramische Schuttreste, Reste 
von samischen und kyprischen Tonfiguren, 
von Holzfiguren und Holzgeraten, von eher- 
nen Kleinfiguren und Kalksteinfiguren, Vo- 
tiven, Fayencen, Alabastren, Bronzegeraten, 
Riindscheiben, Fibeln ( bis hierher Text \on 
Ernst Buschor).

Die wertvollsten Funde waren zwei Holz
figuren des 7. und friihen 6. Jahrhunderts, 
von denen hier die altere abgebildet sei ( T a-

f e 1 344 ) zur weiteren Konservierung ins 
Nationalmuseum Athen verbracht.

Weitere hervorragende Funde sind :
Angeschirrter Hirsch ( Bronze ; H. 13, 2 ).
’Tammuz’ figur ( Bronze ; H. 30 ).
Schildemblem mit graviertem Gorgoneion.
Melkart - Torso (Bronze; H. 26,6) (Ta

fel 345 ).
Getriebener ’Schild’ ( Bronze; Dm. 62 ).
Grosse Kesselattasche ( Bronze ; Br. 25,8 ).
Stierkopf - Protome (Bronze; H. 17).

ERNST BUSCHOR

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

Κατά τό 1961 συνεχίσθησαν ύπό τήν άμεσον 
έπίβλεψιν καί καθοδήγησίν μου αί έργασίαι 
άναπαλαιώσεως τής έν Πάριρ μεγάλης σταυρικής, 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής Παναγίας τής 
Καταπολιανής.

Έλήφθη κατ’ άρχάς φροντίς στερεώσεως τών 
τεσσάρων μεγάλων, διά μαρμαρίνων γωνιολίθων 
έκτισμένων πεσσών, οΐτινες στηρίζουσι τόν κεν
τρικόν τροΟλλον, άφ’ ένός μέν διά τής κάτωθεν 
αύτών κατασκευής πέδιλων έξ ώπλισμένου σκυρο
κονιάματος, άφ’ έτέρου δέ διά πληρώσεως τών 
πολλών έσωτερικών χασμάτων των δι’ έγχύσεως 
ύδαροΟς σκυροκονιάματος, καί φράξεως έπειτα 
αύτών διά μαρμαρίνων τεμαχίων καί αρμολογή
ματος.

Έγένετο μετά ταϋτα άφαίρεσις τών καλυπτόν- 
των τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν τού κυλινδρικού 
θόλου τού νοτίου σκέλους τού σταυρού νεωτέρων 
άμμοκονιαμάτων, άποκαλυφθεισών ούτω τών καθ’ 
όριζοντίαν έννοιαν βαινουσών ζωνών πωρολί
θων, μετ’ έναλλασσομένων χρωμάτων - πρασίνου, 
πορφυρού καί λευκού ( Π ί ν. 346 α ). Τινές τών 
θολιτών τούτων, εύρεθέντες έφθαρμένοι, άντι- 
κατεστάθησαν δι’ ύγιών, οί δέ ύπόλοιποι έστερεώ- 
θησαν δι’ έγχύσεως ύδαροΰς σιμεντοκονίας κατά 
τούς άρμούς των.

Τού αύτοΰ νοτίου σκέλους τού σταυρού έξε- 
τελέσθη καί ή κεράμωσις διά μεγάλων πεπιε
σμένων κεράμων βυζαντινού τόπου, όμοιων πρός 
τάς σωζομένας είσέτι έπί τε τού νοτίου καί τού 
άνατολικού σκέλους τού σταυρού.

Έστερεώθη έπίσης δι’ ένέσεων σιμεντοκονίας 
ό έξωτερικός κατακόρυφος τοίχος τού νοτίου 
σκέλους, δστις παρουσίαζε ρήγματα, έξογκώσεις 
καί άποκλίσεις άπό τής κατακορύφου. Μεθ’ δ
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προέβημεν εις τήν διάνοιξιν τοΟ μεγάλου τρίλο
βου παραθύρου τής νοτίας πλευράς, τό όποιον είχε 
κατά καιρούς φραχθή καί τελείως παραμορφωθή, 
ώς ή παρατιθεμένη είκών (Π ί ν. 346 α ) δεικνύει. 
Οί κιονίσκοι τοΟ παλαιού παραθύρου, εύρέθησαν 
έντειχισμένοι έντός τής νεωτέρας τοιχοποιίας, 
δι’ ής έφράχθη τό παράθυρον, οϋτω δ’ ή άναστή- 
λωσις τού μεγάλου τούτου παραθύρου άπέβη άπο- 
λύτως άσφαλής. Όμοια έργασία άναστηλώσεως 
έγένετο καί είς τό κάτωθεν τού τριλόβου πεντά- 
λοβον άνοιγμα τού νοτίου σκέλους.

Σοβαρωτέρα έργασία στερεώσεως έγένετο είς 
τόν κυλινδρικόν θόλον τού βορείου σκέλους 
τού σταυρού, δστις, καταστραφεϊς φαίνεται πάλαι, 
είχεν άνακατασκευασθή ούχί πλέον δι’ έναλλασ- 
σομένων ποικιλοχρώμων θολιτών άλλά διά κοινών 
λίθων καί κονιάματος μέτριας συνεκτικότητος. 
Χάριν μείζονος άσφαλείας ό θόλος οδτος έκαλύ- 
φθη διά προστατευτικού μανδύου έξ ώπλισμένου 
σκυροκονιάματος, συγχρόνως δ’ έγένετο καί πλή- 
ρωσις δΤ ύδαρούς σκυροκονιάματος τών έκ τών 
κατά καιρούς σεισμών παραχθέντων ρηγμάτων του, 
θέλει δέ προσεχώς γίνει καί τού τετειχισμένου 
σήμερον βορείου μεγάλου τριλόβου παραθύρου ή 
έκφραξις καί άποκατάστασις. Πρός τό παρόν 
συνετελέσθη ή στερέωσις τού βορείου έξωτερικού 
τοίχου τού δυτικού σκέλους τού σταυρού, δι’ ής 
κατέστη δυνατή ή άφαίρεσις μεγάλου μέρους τών 
άκαλαισθήτων, όγκωδών άντηρίδων, αίτινες εί- 
χον παλαιότερον κατασκευασθή χάριν στηρίξεως 
τού έκ τών σεισμών κινδυνεύσαντος νά καταπέση 
βορείου τοίχου. Ή κατεδάφισις τών άντηρίδων 
τούτων άπέδωσε καί ίκανόν αριθμόν άρχαίων καί 
χριστιανικών τεμαχίων: έπιγραφών, γλυπτών 
καί άρχιτεκτονικών μελών, τά όποια είχον χρη- 
σιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν (Π ί ν. 346 β).

Άναφέρομεν έπίσης ότι συνετελέσθη έφέτος 
καί ή όλη κεράμωσις τού ναού ήτοι ή τού τρούλ- 
λου - κατά σύστημα δμοιον πρός τό έφαρμοσθέν 
είς τούς τρούλλους τού Άγ. Νικολάου καί τού 
Βαπτιστηρίου-τοΰ Δυτικού καί Βορείου σκέ
λους τού σταυρού καί τού νεοκατασκευασθέντος 
κυλινδρικού θόλου τού ύπέρ τόν νάρθηκα γυναι- 
κωνίτου.

Ήρξαντο έπίσης καί έπροχώρησαν καί αί 
έργασίαι άποκαταστάσεως τής δυτικής προσό- 
ψεως τού ναού είς τήν άρχικήν του μορφήν, κατε- 
δαφισθέντος τού μεταγενεστέρου άντιαισθητικοΰ 
τοίχου δι’ ού είχεν έπενδυθή χάριν στερεότητος 
όλόκληρον τό μέσον τμήμα τής προσόψεως, καί 
άποκαλυφθέντος τού παλαιού τριβήλου τού ισο
γείου καί τού ύπεράνω αύτοΰ τριλόβου παραθύρου 
τού γυναικωνίτου. Άφαιρεθεισών έπειτα δλων

τών νεωτέρων έσωτερικών θολωτών κατασκευών, 
έφάνησαν αί γεννήσεις τών τε μετωπιαίων καί 
τών διαγώνιων τόξων τών σταυροθολίων έπί τή 
βάσει τών όποιων άνακατεσκευάσθησαν τά καλύ- 
πτοντα τόν νάρθηκα 5 σταυροθόλια.

ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ή διοίκησις τής ΙΕ' ’Αρχαιολογικής Περι
φέρειας Κεντρικής καί ’Ανατολικής Κρήτης 
έξηκολούθησε νά είναι είς χεϊρας τού ’Εφόρου 
Ν. Πλάτωνος μέχρι τού τέλους τού έτους, καίτοι 
ούτος άπό τού Σεπτεμβρίου τού αύτοΰ έτους έτο- 
ποθετήθη ώς Έφορος τής Α' Περιφερείας Άκρο- 
πόλεως ’Αθηνών. Τό έργον του ύπεβοηθήθη ύπό 
τού Έπιμελητοΰ Κλασ. ’Αρχαιοτήτων Κ. Δα- 
βάρα. Διοικητικώς ύπήχθησαν είς αύτόν οί Έπι- 
μεληταί Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης Μύ
ρων Μιχαηλίδης καί Στυλιανή Παπαδάκη, με
ταξύ τών όποιων κατενεμήθησαν τά έργα έπιμε- 
λείας τών Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών μνη
μείων.

Είς τόκτήριον τού Μουσείου Η
ρακλείου έξηκολούθησαν καί έτερματίσθη- 
σαν αί έργασίαι διαμορφώσεως τού περιβόλου 
του, ίδίςι κατά τήν άνατολικήν πλευράν καί 
έπλακοστρώθη διά καλντιριμίου όλόκληρος ό 
πρό τών άποθηκών χώρος. Αί άνατολικαί άπο- 
θήκαι άπεπερατώθησαν, κατασκευασθέντων τών 
έπιχρισμάτων, μωσαϊκών δαπέδων κλπ., κατε- 
σκευάσθη δέ νέα χωριστή άποθήκη διά τά διά
φορα υλικά, ώστε νά μή παραμένουν ταΰτα συνα- 
νάμικτα μετά τών άποθηκευομένων άρχαιοτήτων.

Αί έργασίαι έπανεκθέσεως τού Μου
σείου Ηρακλείου καί βελτιώσεως τών Συλλογών 
αύτοΰ συνεχίσθησαν μέ γοργόν ρυθμόν, δαπανη- 
θέντος ποσού 500.000 δραχμών. Πολλά νέα άντι- 
κείμενα προσετέθησαν είς τάς κυρίας αίθούσας 
έκθέσεως, μάλιστα τής μετανακτορικής μινωικής 
έποχής, ώς ένδιαφέρουσα σειρά πήλινων σαρκο
φάγων. Ή καθυστέρησις τής παραδόσεως τών 
νέων κρυσταλλοφράκτων μεταλλικών μετά δρύινης 
βάσεως προθηκών δέν έπέτρεψε τήν άξιοποίησιν 
τής νέας πτέρυγος, είμή μερικώς μόνον, χρησιμο- 
ποιηθεισών δύο μικρών αιθουσών τού άνω όρό- 
φου διά τήν νέα ν έκθεσιν τών τοιχογραφιών. Ή 
έκθεσις αδτη έπραγματοποιήθη ύπό τήν καλλιτε-
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ΠΙΝΑΞ 346 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

Πάρος: α. 'Η πρόσοψις τοΟ ναοϋ τής Καταπολιανής μετά τήν άφαίρεσιν του μεταγενεστέρου τοίχου, 
6 όποιος τήν έκάλυπτεν έξ ολοκλήρου, β. Μαρμάρινη λεοντοκέφαλος ύδρορρόη εύρεθεΐσα κατά τήν 

κατεδάφισιν νεωτέρων αντηρίδων τής Καταπολιανής
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