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ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Kata τάς υπό την διευθυνσίν μου γενομένας 
από τοϋ 1960 μέχρι και τοΰ 1963 εργασίας άνα- 
παλαιώσεως τοΰ παλαιοχριστιανικού ναοΰ της 
Καταπολιανής Πάρου εύρέθησαν έντειχισμένα 
εις μεταγενεστέρας κατασκευάς, ιδίως δέ εις 
τάς ογκώδεις εξωτερικός αντηρίδας τοϋ ναοΰ, 
πολλά αρχιτεκτονικά και γλυπτά μέλη προερχό
μενα εξ αρχαίων κα'ι ρωμαϊκών οικοδομημάτων 
τής Πάρου. Κατάλογον των κυριωτέρων έκ 
των μελών τούτων, ως καί τινων άλλων, τά 
όποια έσημείωσα κατά τάς άνά την νήσον πε
ριοδείας μου, παρέχω κατωτέρω κατά χρονο
λογικήν περίπου σειράν. Πρέπει ένταΰθα νά 
προσθέσω, ότι πλήν τών είρημένων οικοδο
μικών μελών άνευρέθησαν και άρκεταί άρχαϊαι 
ελληνικά! καί ρωμαϊκοί έπιγραφαί, περί τών 
οποίων όμως θά πραγματευθώ άλλοτε έκτε- 
νέστερον \

Άρ. 1. Μικρόν μαρμάρινον αρχαϊκόν άγαλ- 
μάτιον (πίν.Α,α) καθημένης επί κυβικοϋ βά
θρου ανδρικής μορφής, τοϋ τόπου τών Βραγ- 
χιδών. Είναι ελλιπές κατά την κεφαλήν καί άπο- 
κεκρουμένον κατά τον αριστερόν ώμον καί τό 
κατώτερον μέρος τοϋ σώματος. Άπόκειται σή
μερον εις τήν Μονήν 'Γιμίου Προδρόμου Κα- 
παροΰ, τής περιοχής Λευκών, ΰψ. 0.27, πλ. 0.20.

Άρ. 2. Μαρμάρινον αρχαϊκόν ιωνικόν κιο
νόκρανου (πίν. Α,β), χρησιμεΰον σήμερον ως βά- 
σις τοΰ άμβωνος τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου ’Αντω
νίου Κεφάλου, μήκους 0.56 μ., πλάτους0.18 μ., 
ΰψουςθ.28 μ. Θά ανήκε πιθανώτατα εις αναθη
ματικόν κίονα παραπλήσιου προς τον μικρόν 1

1 Έκ τών γλυπτό)ν καί αρχιτεκτονικών τούτων 
μελών ελάχιστα μόνον εχουσιν ήδη άπεικονισθή εις 
τό Έργον τής Άρχαιολογ. Εταιρείας κατά τό 1962 
(σ. 190-3, εΐκ. 223, 225-7).

ενεπίγραφου κίονα τοϋ 7ου π.Χ. αιώνος τοϋ 
Μουσείου τής Νάξου2. ’Αξιοσημείωτος είναι 
ή καμπύλη άνω άπόληξις τών ελίκων του, έν- 
θυμίξουσα τήν τοϋ κιονοκράνου τών εσωτερι
κών κιόνων τοΰ ναοΰ τής Φιγαλείας (Durm, 

Bauk. d. Gr.s, είκ. 275).

Άρ. 3. Μαρμάρινον αρχαϊκόν ιωνικόν κιο
νόκρανου (πίν. Β,α,β,γ), μήκους 0.91 μ., πλά
τους 0.327 μ. καί υψους όλικοΰ 0.295 μ. Άνή- 
κεν εις ισχνόν, αναθηματικόν πιθανώτατα, κί
ονα καί είναι όμοιου προς τό τών έν Δελφοΐς 
καί Δήλφ κιόνων τών Ναξίων (Ρ. Amandry, 

La colonne des Naxiens (F. de Delphes II), 
Paris 1953, πίν. XI καί XVI). To λίαν έπί- 
μηκες μήκος του, ό ίσχυρώς εξέχων έχΐνόςτου, 
τό σχέδιον τών ώών του, ή σχεδόν πρόστυπος 
άπόδοσις τών ελίκων αΰτοΰ καί τό ορθογώνιον 
σχεδόν σχήμα τοΰ προσκεφαλαίου του (πίν. Β,γ) 
είναι ενδεικτικά στοιχεία πρωίμων αρχαϊκών 
χρόνων. Παραπλήσια κιονόκρανα έχουν εύρεθή 
καί έν Ποσειδωνίμ τής Ν. ’Ιταλίας (Fasti Ar- 
cheol. 7, 1954, 126, είκ. 37) καί έν Γέλφ (αυ
τόθι 8, 1955, 146, 2084).

Άρ, 4. Μαρμάρινον έπίκρανον παραστάδος 
αρχαϊκών χρόνων (Γ, α) μήκους 0.55 μ. (άνω) 
καί 0.485 μ. (κάτω), πλάτους 0.33 μ. (άνω) καί 
0.29 μ. (κάτω). ’Επί τών δυο κατ’ ορθήν γω
νίαν συναντωμένων πλευρών αΰτοΰ φέρει άρί- 
στης εργασίας άνάγλυφον ιωνικόν κανόνα ώών, 
επί δέ τής έτέρας τών δυο άλλων πλευρών τόή- 
μισυ τόρμου πελεκίνου, ήτοι συνδέσμου σχή
ματος διπλοΰ πελέκεως, μετά κυκλικής οπής 
προς υποδοχήν τοΰ εμβόλου. (Περί τών συν
δέσμων τούτων βλ. Α. Ορλανδον, Τά υλικά 
δομής, I, 179 κ. ε., είκ. 135.)

Άρ. 5. Τμήμα μαρμάρινου κυματίου—κανό- 
νος ώών μετ’ αστραγάλου —πρωίμων κλασσικών 
χρόνιαν (πίν. Γ,β). "Υψος ώών 0.07 μ., ΰψος

2 Τό "Εργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά 
τό 1954, 45-6, είκ. 59.
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αστραγάλων 0.02μ.Όλικόνΰψος0.115μ. Άρί- 
στη εργασία κλασσικών χρόνων. Έπ'ι τής άνω 
του επιφάνειας (σωζ. πλ. 0.365 μ.) διασώζονται 
τόρμοι γόμφου και συνδέσμου διπλού ταϋ, μή
κους 0.06 μ. καί πλάτους 0.05 μ.

Άρ. 6. Μαρμάρινος κρατευτής κλασσικού 
βωμοϋ (τοϋ β' ήμίσεος τοϋ 5ου π.Χ. αΐ.) (πίν. 
Γ,γ). Μέγιστον σωζ. μήκος 0.66 μ., μέγ. 
σωζ. πάχος 0.21 μ. Εΰρέθη έντειχισμένος επί 
τής προσόψεως τοϋ ναοΰ τής Καταπολιανής. 
Είναι ό τέταρτος μέχρι τοΰδε γνωστός τοϋ αΰ- 
τοΰ τΰπου μετά τον τής Επίδαυρου, τής Δή
λου καί τής Αίγίνης (G. Wei/ter, Jdl 53, 
1938, ΑΑ 27-30). Περί κρατευτών γενικώς βλ. 
C. G. Yavis, Greek Altars, 160 έζ.

Άρ. 7. Μαρμάρινη υδρορροή κλασσικών 
χρόνων εις σχήμα λεοντοκεφαλής (πίν. Δ,α), σώ- 
ζουσα όπισθεν καί τμήμα τής συμφυοϋς σίμης 
μετά μέρους τής φυτικής διακοσμήσεως αυτής. 
Μέγ. σωζ. ΰψος 0.32 μ.

Άρ. 8. Μαρμάρινη σΐμα μετ’επιπέδου προσ- 
όψεως καί σωληνωτής υδρορροής, ένθυμι- 
ζοΰσης την τοϋ άρχαϊκοΰ Έκατομπέδου τής 
Άκροπόλεως (πίν. Δ,β, γ) (W. Schochhardt, 

Ath. Mitt. 60, 1935, πίν. 15,4). Πλείονες έξ 
αυτών έχρησιμοποιήθησαν ως στέψις τής προσ
όψεως τής Καταπολιανής κατά τον 4°ν καί 
τον 5ον μ.Χ. αΐ. (’Έργον 1963, εϊκ. 212) λη- 
φθεΐσαι έκ μη διασωθέντος αρχαίου ναοϋ τής 
Πάρου. "Υψος 0.29μ., πλάτος 0.58 μ., μήκος 
0.72 μ. άνευ τοϋ σωληνωτοΰ στομίου καί 1.03 μ. 
μετ’ αϋτοϋ.

Άρ. 9. ’Αναθηματική μαρμάρινη πλάξ εύ- 
ρεθεισα έντειχισμένη εις τό μεταγενέστερον 
καί ήδη κατεδαφισθέν παρεκκλήσιον τής Δευτέ
ρας Παρουσίας (πίν. Ε,α). Μήκος 0.395 μ., ΰ
ψος 0.33 μ., πάχος άνω 0.065 μ., καί κάτω 0.08 μ. 
λόγψ έξεχοΰσης βάσεως ΰψους 0.045 μ. Φέρει 
παράστασιν ίππέως άκεφάλου φέροντος βραχϋν 
χιτώνα καί άναξυρίδας, δρμώντος δέ προς τά 
δεξιά, έναντι ανδρικής ΐματιοφόρου μορφής εΐ- 
κονιζομένης εις μικροτέραν κλίμακα καί μέ γυ
μνόν τό στήθος, σεβιζοΰσης δέ τον ηρώα ιππέα 
διά τής υψωμένης δεξιάς. Εις τό άνω μέρος σώ
ζονται αριστερά δυο μόνον γράμματα | καί Π, 
δεξιά δέ [ΗΡ]ΩΙ ΕΥΧΗΝ (ΰψ. γραμμ. 0.01 μ.) Καλή 
εργασία τοϋ τέλους τοϋ 5ου ή τών αρχών τοϋ

4ου π.Χ. αΐ., ως καί έκ τοϋ χαρακτήρας τών 
γραμμάτων συνάγεται.

Άρ. 10. Μαρμάρινη κεφαλή, πιθανώς Ά- 
σκληπιοϋ, τοϋ 4°υ π.Χ. αΐώνος, ελαφρώς άπο- 
κεκρουμένη (πίν. Τ',α). "Υψος 0.27 μ. Εΰρέθη 
κατά τήν κατεδάψισιν μιας τών νεωτέρων αν
τηρίδων τής Καταπολιανής.

Άρ. 11. Τμήμα μαρμάρινου θράνου τοϋ 4ου 
π.Χ. αΐ. (πίν. Ε,β), φέρον ανάγλυφων διακόσμη- 
σιν έκ συνθέτου μαιάνδρου. Σώζονται τρία 
τεμάχια, έξ ών ένταϋθα εϊκονίζονται τά δυο. 
Σΰνολον σωζ. μήκους 1.44μ., ΰψος. 0.13 μ.

Άρ. 12. Κοιλόκυρτος ιωνική έπικρανιτις ή 
ζφφόρος, έπιμελοϋς εργασίας (πίν. Ε,γ) τοϋ 4ου 
ή τοϋ 3ου π.Χ. αΐώνος. Κοσμείται διά ζώνης έξ 
αναγλύφων ανθεμίων, άνωθεν δέ καί κάτωθεν 
αυτής διά κανόνος έξ αναγλύφων ώών. Σώζον
ται δυο τεμάχια. ’Εδημοσιεΰθη καί είς τό ’Έρ
γον τοϋ 1962, εΐκ. 227.

Άρ. 13, 14. Μαρμάρινος ελληνιστικός, κυ
λινδρικός έπιτΰμβιος βωμός (πίν. Τ', β). "Υψος 
0.91 μ., άνω διάμετρος 0.70 μ. Έπί τής άνωέπι- 
φανείας του φέρει 0.15 μ. βαθεΐαν έγκοπήν, πλά
τους 0.20 μ. καί μήκους 0.34 μ. Περί τό μέσον 
τής κυλινδρικής επιφάνειας αΰτοϋ φέρει ζωη- 
ρώς έξεργον παράστασιν έκ τεσσάρων βουκρα- 
νίων έναλλασσομένων προς τέσσαρα έγκαρπα. 
Εΰρέθη εις τό βόρειον ήμισυ τοϋ θεμελίου τής 
προσόψεως τής Καταπολιανής, ήδη άπόκειται 
εις τό άρχαιολ. μουσεΐον Πάρου. (Όμοιους ελ
ληνιστικούς βωμούς βλ. παρά C. G. Yavis, Greek 
Altars, 148 κ.έ.)

Άρ. 15. Τμήμα μαρμάρινης ήμικυκλικής εξέ
δρας ελληνιστικών χρόνων (πίν. Τ', δ). ’Αρι
στερά διακρίνεται μέρος τής ελαφρώς (0.005) 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς έξεχοΰσης ακραίας 
παραστάδος καί δεξιά ή επιγραφή χαραχθεΐσα 
μεταγενεστέρως:

ΕΠΑψΡΟΔίΤΟΥ (ΰψ. γραμμ. 0.02). 

Μήκος έσωτερικώς 0.87 μ., έξωτερικώς 0.98μ. 
ΰψος 0.163 μ. Ή εξωτερική καμπύλη αντιστοι
χεί πρός κύκλον άκτΐνος 1.85 μ.

Άρ. 16. Εικονιστική κεφαλή άνδρός μετά 
τμήματος τοϋ λαιμοϋ, εύρεθεΐσα κατά τήν κα- 
τεδάφισιν τοίχου τής νοτίας πλευράς τοϋ ναοΰ 
τής Καταπολιανής, παρά τό κλιμακοστάσιον 
(πίν. Τ', γ). Τό όπισθεν μέρος άκατέργαστον,
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διατηρεί εισέα τον ό'γκον τοϋ άρχικοϋ μαρμά- 
ρου. "Υψος 0.27 μ., όλ. μήκος 0.27 μ. Τοϋ 
τέλους τών ελληνιστικών χρόνων.

Άρ. 17. Τρία τεμάχια μαρμάρινου ηλιακού 
ωρολογίου (πίν. Ζ, α, β), εϋρεθέντα εις την νο- 
τίαν στοάν τών κελλίων τοϋ ναοΰ τής Κατα- 
πολιανής. 'Επί τής εσωτερικής κοίλης επιφά
νειας αυτών σώζονται χαραγαί μεσημβρινών 
καί παραλλήλων, επί ενός δε τεμαχίου αυτών (α) 
διατηρείται καί ό ποϋς τής βάσεως. 'Ολικόν 
ΰψος 0.242 μ., πάχος 0·15 μ., μέγ. σωζ. μήκος 
τοϋ μεγαλύτερου τεμαχίου 0.17 μ. Έπί ενός 
τών τεμαχίων (πίν. Ζ, β) τρεις επάλληλοι κο
λοβοί στίχοι επιγραφής:

ΑΛ
αρχή ("Υψ. γραμμ. 0.01 μ.).
ΔΑ

Άρ. 18. Τμήμα μαρμάρινου σηκώματος (μεγ. 
σωζ. μήκους 0.24 μ. καί μεγ. σωζ. πλάτους 
0.22 μ.) (πίν. Ζ,γ). Εϋρέθη κατά την κατεδά- 
φισιν τής βορείου άντηρίδος τοϋ ναοΰ τής 
Καταπολιανής. Διατηρείται μέρος μιας σφαι
ρικής κοιλότητος καί ΰπ’ αυτό τμήμα τής επι
γραφής : ΤΤΥ

ΕΠ 
ΜΕ

Άρ. 19· Τμήμα δωρικοϋ μαρμάρινου θριγ- 
κοϋ ελληνιστικών χρόνων (πίν. Ζ, δ). Σώζονται 
δυο ολόκληροι τρίγλυφοι καί τρεις μετόπαι, 
ως καί μέρος δυο ετέρων τρίγλυφων. Τό υστέ
ρων ελληνιστικών χρόνων αρχιτεκτονικόν τοΰτο 
μέλος, μετατραπέν είςέπιτΰμβιον μνημεΐον κατά 
τήν ρωμαϊκήν εποχήν, διεκοσμήθη κατά την 
άνω επιφάνειαν αδτοϋ δι’ορθογωνίου μετ’ αε
τώματος βαθΰσματος, έφ’ οΰ παρεστάθη ανά
γλυφος άνακεκλιμένη μορφή. Μήκος 0.85 μ., 
πάχος 0.43μ., ύψος 0.51 μ. Φέρει άνω τόρμους 
πειομόρφων συνδέσμοιν.

Άρ· 20. Πρόσθια δψις μαρμάρινου επιτύμ
βιου μνημείου (πίν. Ζ,ε) μεγ. σωζ. μήκους 
0.64 μ. καί μεγ. σωζ. ΰψους0.53μ., πάχους 
0.095 μ. καί 0.152 μ. Εϋρέθη κατά τήν διάλυσιν 
τής βορείου άντηρίδος τοϋ ναοΰ τής Καταπο- 
λιανής. Φέρει εντός ορθογωνίου βαθΰσματος 
άνάγλυφον παράστασιν όρθιου ίματιοφοροΰν- 
τος άνδρός, εχοντος κεκαλυμμένην διά τοϋ ίμα- 
τίου τήν προ τοϋ στήθους κεκαμμένην δεξιάν 
χεΐρα. ’Αριστεροί, ή επιγραφή :

ΖΩΣΙΜΟΣ ΝΗΡΕΊ'ΔΟΣ (ΰψ. γραμμ. 0.015 μ.)

Άρ. 21. Μαρμάρινον έπιτΰμβιον ρωμαϊκόν 
άνάγλυφον εις σχήμα στήλης, άνευ άετόίματος 
(πίν. Ι,α),ϋψ.0.375μ., πλάτ. 0.28μ., πάχ. Ο.ΐδμ. 
’Εντός ορθογωνίου βαθΰσματος παρίσταται 
παιδίον, ίστάμενον κατά μέτωπον, μέ γυμνόν 
τό κάτω μέρος τοϋ σώματος καί φέρον χλα- 
μΰδα, πίπτουσαν επί τής ράχεως, έχον δε τήν 
άριστεράν έπί τοϋ στήθους. Κρατεί διά τής δε
ξιάς απροσδιόριστον, λόγορ φθοράς, άντικείμε- 
νον (ό'μοιον άνάγλυφον βλ. παρά Conze, Grabr. 
1974). Άποκεκρουμένον κατά τήν άνω άριστε
ράν καί τήν κάτω δεξιάν γωνίαν. Ή κάτωθεν 
τής άναγλΰφου μορφής επιγραφή έ'χει οΰτω : 

ΑΡΤΕΜΕΙΣΙΣ ΟΝΗΣΙΜΟΥ ΠΡΟΜΟΙΡΩΣ ΒΙΩΣΑΣ. 

Τοϋ 3°υ ή τοϋ 4ου μ. X. αίώνος. Ή έ'κφρασις 
προμοίρως βιώσας άπαντα, καί έπί πολλών 
άλλων έπιγραφών τής Πάρου (IG XII, 5, 1 
άρ. 312, 313, 318, 322, 323, 324, 347, 
445 Β. I, 1037). ’Επίσης καί έν IGXIISuppl. 
άρ. 213), σημαίνει δέ «προώρως θανών»’πβλ. 
ΣθΥ(ΐ)ΔΑ(Ν)· λ. προμοίροις: προ της μοίρας,
άώροις.

Άρ. 22. Τμήμα τής προσόψεως ρωμαϊκής 
σαρκοφάγου (πίν. Η), μεγ. σωζ. μήκους 1.31μ·, 
ΰψουςθ.95, πάχους 0.155. Εϋρέθη κατά τήν κα- 
τεδάφισιν τής βορείου άντηρίδος τοϋ ναοΰ τής 
Καταπολιανής. Φέρει τρεις άναγλΰφους παρα
στάσεις, μίανέντόςναοσχήμου καίδΰοέντόςορ
θογωνίων βαθυσμάτων, σώζει δέ δεξιά καί ίχνη 
τρίτου όμοιου βαθΰσματος.’Αριστεροί, έντός τοϋ 
ναοσχήμου βαθΰσματος, τό αέτωμα τοϋ οποίου 
κοσμείται δι’ έξαφΰλλου ρόδακος, είκονίζεται ά
νακεκλιμένη γυναικεία μορφή στηρίζουσα τήν 
κεφαλήν έπί τής κεκαμμένης άριστεράς χειρός 
της καί προ τής κλίνης αυτής μορφή παιδίσκης, 
φεροΰσης εις τήν νεκράν κίστην. Δεξιρί, ϋπε- 
ράνω τών δΰο άκεραίων ορθογωνίων βαθυ
σμάτων, εϋρηται ή έπιγραφή :

ΕΠΙ ΑΝΑΞ
ΚΛΕΙΤΟΜΕΝΟΥ

’Εντός τοϋ προότου τών δΰο τοΰτων βαθυ
σμάτων είκονίζεται: άριστερά ερμαϊκή στήλη, 
εις τό μέσον δ'ρθιος ίματιοφορών άνήρ, θέτων 
τήν δεξιάν έπί τής στήλης ταΰτης, καί δεξιρί 
κΰων. ’Εντός τοϋ δευτέρου βαθΰσματος είκονί- 
ζεται παιδική μορφή καί έτέρα όρθιου ίματιο- 
φόρου άνδρός, εχοντος τήν δεξιάν έπί τοϋ στή
θους καί κρατοϋντος διά τής άριστεράς έπίμη- 
κες, άπροσδιόριστον άντικείμενον, λίαν έφθαρ
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4 ’Αναστασίου Κ. Όρλάνδου ΑΕ 1960

μένον. Κάτωθεν τοΰ βαθύσματος τούτου ή 
επιγραφή:

ΚΟΥΑΡΤΟΣ ΚΟΥΑΡΤΟΥ

Κάτωθεν έκάστου των τριών βαθυσμάτων 
έχαράχθη άνά εις στέφανος περιβάλλων δυσα
νάγνωστα, λόγω φθοράς ή άποξέσεως, παλαιό- 
τερα ονόματα.

Άρ. 23. Πρόσθια δ'ψις κιβωτιόσχημου ρω
μαϊκής σαρκοφάγου (πίν. Θ), μεγ. σωζ. μή
κους 1.10 μ., ύψους 0.96 μ., πάχους 0.16. μ. 
Εύρέθη κατά την κατεδάφισιν τής βορείου 
άντηρίδος τοΰ ναοΰ τής Καταπολιανής. Φέρει 
τρεις ανάγλυφους παραστάσεις : μίαν εντός ορ
θογωνίου και δυο εντός ναοσχήμων βαθυσμά
των. Εντός τοΰ μεγαλύτερου ναοσχήμου βα
θύσματος εικονίζεται άνήρ καθήμενος, φέρων 
ίμάτιον, άφϊνον γυμνόν τό αριστερόν μέρος 
τοΰ στήθους, δεξιή; δέ αυτής άνακεκλιμένη μορ
φή, ίματιοφοροΰσα επίσης, κα'ι άλλη μικρά, 
παιδίσκης, ίσταμένης δεξιοί, προ τής κλίνης, 
προσφερούσης δέ κίστην εις την νεκράν. 'Υπό 
τάς μορφάς ταύτας επιγραφή μνημονεύει τά 
όνόματά των :

...ΚΟΥΑΡΓΟΣ, ΣΕΚΟΥΝΔΑ ΚΟΥΑΡΤΟΥ

Δεξιά, εντός τοΰ ορθογωνίου βαθύσματος, ει- 
κονίζεται άφ’ένός μικρά παιδική μορφή και άφ’ 
ετέρου μορφή τοΰ τΰπου τής’Ίσιδος, κρατοΰσα 
εις έκατέραν τών χειρών δυσδιάκριτα αντικεί
μενα. Κάτωθεν ή επιγραφή:

ΚΛΕΙΤΟΜΕΝΗΣ,
ΚΛΕΙΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΑΝΑΚΤΟΣ

Τό όνομα Έπιάναξ απαντάται συχνότατα εις 
έπιγραφάς τής Πάρου (IG XII, 5 130, 13ό, 
186, 199, 233, 236, 317, 456, 1030, 1033), 
τό δέ Κλειτομένης άπαξ μόνον (έ. ά. άρ. 1026). 
Κάτω δεξιήί, εντός τοΰ ετέρου ναοσχήμου βαθυ- 
σματος, εικονίζεται μορφή άνακεκλιμένη, αρι
στερά δέ τοΰ βαθύσματος τοΰτου υπάρχει, εντός 
μεγάλου άβαθοΰς ορθογωνίου πλαισίου, πλή
θος δυσδιάκριτων, λόγφ φθοράς, ονομάτων, 
έκ παλαιοτέρας επιγραφής, κάτωθεν τών οποίων 
σώζεται τό άνω άνάγλυπτον μέρος στεφάνου.

Άρ. 24. Μαρμάρινη ρωμαϊκή σαρκοφάγος 
(πίν. I, δ), μ. σ. μήκους 0.875 μ., ύψους 0.28 μ., 
πάχους 0.13 μ. Εύρέθη κατά τήν ανατολικήν πα- 
ραστάδα τοΰ τρίλοβου παραθύρου τοΰ νοτίου 
σκέλους τοΰ ναοΰ τής Καταπολιανής. ’Επί τής 
προσόψεως, δεξιά, και εντός ορθογωνίου βαθύ

σματος, εικονίζεται ανάγλυφος επί κλίνης μετ’ 
ερεισίνωτου άνακεκλιμένη μορφή, προ αυτής 
δέ μικρά τρ'ίπους τράπεζα. ’Άνωθεν ή επι
γραφή :

....ΧΡΗΣΤΗ ΧΑΙΡΕ

Άρ. 25. Τεμάχιον προσόψεως μαρμάρινης 
ρωμαϊκής σαρκοφάγου (πίν. Ι,γ). ’Εντός βαθύ
σματος, σφζομένου κατά τό κατώτερον μόνον 
μέρος αύτοΰ, διακρίνεται άνάγλυφος παράστα- 
σις, άπαρτιζομένη έκ γυναικός, καθημένης έπΤ 
καθίσματος, τοΰ οποίου διακρίνεται άριστερά δ 
τορνευτός πούς, καί ύψούσης τήν προς τά άνω 
κεκαμμένην δεξιάν χεΐρα προς άνακεκλιμένην 
μορφήν, προ τής κλίνης τής οποίας εικονίζεται 
μικρά τριποδική τράπεζα, παρά τήν οποίαν κά- 
θηται παιδική μορφή. Μεγ. σωζ. μήκος 0.47 μ., 
ύψος 0.30 μ., πάχος 0-085 μ.

Άρ. 26. Τμήμα πρόσθιας όψεως μαρμάρι
νης ρωμαϊκής σαρκοφάγου (πίν. I, β), μεγ. σωζ. 
μήκους0.58 μ., μεγ. σωζ. ύψους0.45 μ. καί πά
χους 0.17 μ. Εύρέθη κατά τήν διάλυσιν τής βο
ρείου άντηρίδος τοΰ ναοΰ τής Καταπολιανής. Φέ
ρει άναγλύφους παραστάσεις εντός δύο βαθυ
σμάτων, σωζομένων κατά τό ήμισυ κατώτερον 
μέρος των. Άριστερά, εντός τοΰ βαθύσματος, 
διακρίνεται τό δεξιόν άκρον άνακεκλιμένης μορ
φής καί προ αυτής μικρά στρογγυλή τριποδική 
τράπεζα.

'Υπό τό βάθυσμα ή επιγραφή :

ΠΥΘ
Χ]ΑΙΡΕ

’Εντός τοΰ δευτέρου βαθύσματος διακρίνεται 
τό άριστερόν άκρον έτέρας όμοιας μορφής καί 
προ αυτής τμήμα τριποδικής τραπέζης καί πα- 
ράστασις μικράς παιδίσκης φερούσης κίστην 
εις τήν νεκράν. 'Υπό τό βάθυσμα ή επιγραφή:

ςωτειρα (ύψ. γραμμ. 0.03 μ.)

Άρ. 27. Τμήμα πρόσθιας ό'ψεως μαρμά
ρινης ρωμαϊκής σαρκοφάγου άριστερά άποκε- 
κρουμένης, μεγ. σωζ. μήκους 0.79 μ., μεγ. σωζ. 
ύψους 0.375 μ., πάχους 0.17 μ. Εύρέθη κατά 
τήν κατεδάφισιν τής βορείου άντηρίδος τοΰ ναοΰ 
τής Καταπολιανής. Φέρει δύο άναγλύφους 
παραστάσεις εντός βαθυσμάτων ελλιπών κατά 
τό άνω μέρος. Αριστερά, εντός τοΰ μικρότε
ρου βαθύσματος, σορζεται τό κατώτερον μέρος
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AE 1960 5Ευρήματα κατά την άναπαλαίωσιν τής Καταπολιανής Πάρου

τοΰ σώματος ίματιοφορούσης μορφής. Κάτω
θεν αυτής ή επιγραφή :

ΔΟΝΑΤΕ
- - ΩΝΟΣ ΧΡΗ(ΣΤΕ)

------- ΧΑΙΡΕ

Δεξιά, εντός τοΰ μεγαλύτερου βαθύσματος, 
σώζεται, σχεδόν ολόκληρος, άνακεκλιμένη γυ
ναικεία μορφή, ή νεκρά, και προ τής κλίνης 
μικρά παιδίσκη, όρΌία, προσφέρουσα είς την 
νέκραν κίστην και παρ’ αυτήν τριποδική τρά
πεζα, Ιφ’ ής πόπανα.

Άρ. 28. Πρόσθια οψις μαρμάρινης ρω
μαϊκής σαρκοφάγου, μεγ. σωζ. μήκους 0.86 μ., 
ύψους 0.28 μ., καί πάχους 0.152 μ. Εύρέθη κατά 
την διάλυσιν τής βορείου άντηρίδος τοΰ ναοΰ 
τής Καταπολιανής. ’Αριστερά, διακρίνεται 
taiella ansata, ελλιπής κατά τήν αριστερόν 
λαβήν, περιέχουσα τήν επιγραφήν :

... ΦΑΝΟΚΡΙΤΟΥ

Δεξιά, Ιντός ορθογωνίου βαθύσματος, υπάρχει 
ανάγλυφος παράστασις άνακεκλιμένης ίματιο- 
φοροΰσης μορφής.

*Αρ. 29. Επιτύμβιος ρωμαϊκή πλάξ είκονί- 
ζουσα είς τό άνω αυτής μέρος εντός βαθύσμα- 
τος ζεύγος συζύγων άνακεκλιμενών επί κλίνης, 
προ τής οποίας εύρίσκεται τρίπους τράπεζα μετά 
ποπάνων (πίν. ΙΑ, β), πλάτους 0.33 μ., ύψους
0.74μ., πάχους 0.13μ. 'Υπό τήν παράστασιν 
διακρίνονται τά εξής τμήματα επιγραφής : 

αι .. μον .. ιο Σ

Άρ. 30.1’Επιτύμβιος πλάξ έντειχισμένη άρ- 
χήθεν καί σήμερον είς τό βόρειον τμήμα τής 
προσόψεως τής Καταπολιανής. ’Εντός βαθύσμα- 
τος στεφομένου υπό αετώματος εΐκονίζεται ζεύ
γος άνακεκλιμένων συζύγων καί προ τής κλί
νης αυτών τρίπους λεοντόπους τράπεζα, εφ’ ής 
πόπανα (πίν. ΙΑ,α).

Άρ. 31. Στήλη εν σχήματι ναΐσκου μετ’ αε
τώματος, εν τφ τυμπάνφ τοΰ οποίου είκονίζε- 
ται ρόδαξ. Είναι κολοβή κατά τό κάτω ήμισυ 
(πίν. ΙΑ, γ αριστερά). Μεταξύ των παραστά

σεων εϊκονίζονται τό άνω μέρος τοΰ σώματος 
ή καί μόνον αί κεφαλαί πέντε προσοοπων.

Άρ. 32. (Πίν. ΙΑ,γ έν τφ μέσφ). Θραΰσμα 
επιτύμβιου στήλης είκονίζον δεξιά γυναίκα κα- 
θημένην επί θρόνου καί πατοΰσαν επί σκίμ- 
ποδος. Ελλείπει ή κεφαλή. Τήν δεξιάν χεΐρα 
φέρει άνω προ τοΰ στήθους.

Άρ. 33. (Πίν. ΙΑ,γ δεξιφ). Θραΰσμα ρω
μαϊκής σαρκοφάγου φέρον παράστασιν μορφής 
άνακεκλιμένης επί κλίνης, προ τής οποίας ΐ- 
στανται δύο παιδία εκατέρωθεν τριποδικής, 
λεοντόποδος τραπέζης.

Πάντα τά τεμάχια τής εΐκόνος γ τοΰ πίνακος 

ΙΑ εΰρέθησαν κατά τήν κατεδάφισιν τής ογκώ
δους βορείου άντηρίδος τοΰ ναοΰ.

Άρ. 33. Τεμάχιον προσόψεως μαρμάρινης 
ρωμαϊκής σαρκοφάγου, μήκους σ. μ. 0.55 μ., 
ύψους μ. σ. μήκους0.42 μ., πάχους0.13 μ. (πίν. 
I, ε). Εντός ορθογωνίου βαθύσματος είκονί- 
ζεται άνάγλυφος παράστασις ζεύγους συζύγων 
άνακεκλιμένων επί κοινής κλίνης, προ τής οποίας 
εύρίσκεται μικρά τριποδική τράπεζα, έφ* ής 
πόπανα ή πλακούντες.

Ή διακόσμησις πασών τών άνωτέρω οικο
γενειακών σαρκοφάγων ενθυμίζει άλλας γνω- 
στάς όμοιας σαρκοφάγους, ώς π.χ. τήν τοΰ 
πίνακος ΙΑ, δ, ήτις έχει εύρεθή άπό ετών εις τήν 
Πάρον, άπόκειται δέ σήμερον μετ’ άλλων έξω 
άριστερά τής εισόδου τοΰ συγκροτήματος τής 
Καταπολιανής. Τό κάλυμμα τής σαρκοφάγου 
ταύτης έχει σχήμα δικλινοΰς στέγης, άναπα- 
ριστώσης κεράμωσιν εκ στρωτήρων καί κα· 
λυπτήρων, εν τφ μέσφ τής οποίας ύψοΰται 
έπίμηκες ορθογώνιον βάθρον. Ό τύπος τής 
σαρκοφάγου ταύτης ομοιάζει εξ άλλου προς 
τον τής σαρκοφάγου, ή οποία έχει άναπαρα- 
σταθή υπό τοΰ Rubensohn (Jdl 50, 1935, 
65 κ.έ. εικ. 12) μέ τρεις προτομάς επί τοΰ 
κορυφαίου βάθρου της.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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AE 1960 Χρονικά Πιν. A

α. Αρχαϊκόν άγαλμάτιον έν ττ\ μονή Καπαροΰ.

β. ’Αρχαϊκόν κιονόκρανον, χρησιμεΰον σήμερον ώς βάσις τοϋ στηρίζον- 

τος τον αμβωνα τοϋ *Αγ. ’Αντωνίου Κεφάλου κίονος.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. Β

3 α. ’Αρχαϊκόν ιωνικόν κιονόκρανον αναθηματικής στήλης,

β. Ή κάτω δψις του άνω εικονιζομένου αρχαϊκού 

ιωνικού κιονοκράνου.
γ. Πλαγία δψις του προσκεφαλαίου του αυτού 

κιονοκράνου.
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AE 1960 Χρονικά ΠίΝ. Γ

α. Γωνιαΐον τμήμα κυιιατιοφόρου αρχαϊκού επικράνου παραστάδος.

β. Τεμάχια κανόνος ώών μετ’ αστραγάλου πρωίμων κλασσικών χρόνων.

γ. Μαρμάρινος κρατευτής βωμοΰ κλασσικών χρόνων.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. Δ

β. γ. Μαρμάρινη σΐμα χρησιμοποιηθεϊσα εις τήν στέψιν τής πα

λαιοχριστιανικής προσόψβως τής Καταπολιανής. 

Πρόσθια καί οπίσθια δψις.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. Ε

γ. Κοιλόκυρτος ζωφόρος ή έπικρανιτις.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. Τ

γ. Δύο Οψεις μαρμάρινης εικονιστικής κεφαλής.

δ. ΕΤς τών δόμων μαρμάρινης ήμικυκλικής έξεδρας.

α. Κεφαλή ’Ασκληπιού (;).

β. "Ελληνιστικός επιτύμβιος κυλινδρικός 
βωμός εύρε0·είς κατά τάς εργασίας άνα- 
παλαιώσεως τής Καταπολιανής Πάρου.
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AE 1960 Χρονικά ITiN. Z

a. "Εν των τεμαχίων τοΰ ηλιακού ωρολογίου διασώ- 

ζον καί τον πόδα τής βάσεως αΰτοϋ.

β. Θραύσμα μαρμάρινου ήλιακοΰ 

ωρολογίου.

δ. 'Ελληνιστικός θριγκός μετ’ άναγλΰπτου μεταγε- 

νεστέρας παραστάσεως.
ε. ’Επιτύμβιος πλάξ μετ’ άναγλΰπτου 

παραστάσεως.
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AE I960 Χρονικά Πιν, Η

CMCM
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AE I960 Χρονικά Πιν. Θ

co
(Μ
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AE 1960 Χρονικά ΠίΝ. I

26

21
β. Τεμάχιον άναγλύπτου κιβωτιόσχημου 

σαρκοφάγου.

α. Έπιτύμβιον άνάγλυφον ρωμαϊκών χρόνων.

γ. Τμήμα κιβωτιόσχημου σαρκοφάγου μετ’ άνα· 
γλύπτου παραστάσεως.

β. Έπιτύμβιον ρωμαϊκόν μνημεΐον. e. Τεμάχιον άναγλύπτου παραστάσεως
έκ σαρκοφάγου.
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AE 1960 Χρονικά Πιν. ΙΑ

δ

α. β. γ. Επιτύμβια ανάγλυφα ρωμαϊκών χρόνων, δ. Σαρκοφάγος 

ρωμαϊκών χρόνων εύρεθεΐσα παλαιότερον.
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