ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1950

1.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΝ ΤΗι ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

Αί κατά τό παρόν έτος άνασκαφαί εν tfj Βιβλιοθήκη τοΰ Άδριανοΰ
αποκλειστικόν σκοπόν ειχον την συγκέντρωσιν επαρκών στοιχείων πρός πληρεστέραν μελέτην τής αρχιτεκτονικής και τής ιστορίας τών εντός τής αυλής τής
Βιβλιοθήκης άνεγερθέντων διαδοχικώς επί τής ιδίας θέσεως τριών οικοδο
μημάτων, ήτοι τοΰ ΰστερορρωμαϊκοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος, τής πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής καί τής τελείως έξαφανισθείσης κατά τάς πρώτας
άνασκαφάς τοΰ 1885 βυζαντινής εκκλησίας τής «Μεγάλης Παναγίας» (είκ.
1, 2 καί 3).
Ι· ΤΟ ΥΣΓΕ POP ΡΩΜΑΪΚΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

Μέχρι τοΰ έτους 1885, δτε ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία διά τοΰ γραμματέως αυτής, Στεφάνου Κουμανοΰδη, άνέλαβε δι’ εκτεταμένων άνασκαφών
την άποκάλυψιν τοΰ οικοδομήματος τής Βιβλιοθήκης τοΰ ’Αδριανοΰ, μόνον
υποθέσεις έκάστοτε διετυποΰντο ώς πρός τόν προορισμόν καί την ονομασίαν
αΰτοΰ. Οί περισσότεροι τών άσχοληθέντων μέ την ερμηνείαν τών ορατών
καί προ τών άνασκαφών επιβλητικών ερειπίων τοΰ οικοδομήματος συνεφώνουν, δτι τοΰτο ήτο κτίσμα τών 'Ρωμαϊκών χρόνων. Αντιθέτους όμως προκειμένου διά τόν προορισμόν τοΰ κτηρίου πλεϊσται διάφοροι γνώμαι διετυποΰντο ούτως, ώστε νά ταυτισθή τοΰτο διαδοχικώς πρός πάντα σχεδόν τά
υπό τοΰ Άδριανοΰ άνεγερθέντα οικοδομήματα, ώς τό Όλυμπιεΐον, τόν ναόν
τής "Ηρας, τόν ναόν τοΰ Πανελληνίου Διός, τό κοινόν ιερόν τών θεών, την
στοάν τοΰ Άδριανοΰ καί τέλος τό γυμνάσιον τοΰ Άδριανοΰ. Εις την σΰγχυσιν ταύτην συνετέλεσεν εν μάλλον ασαφές χωρίον τοΰ Παυσανίου (I, 18,6),
έν τφ όποίω, ένφ οΰτος όμιλεΐ περί τοΰ Όλυμπιείου, εντελώς παρεμβατικώς
είς τήν § 9 αναφέρει καί τά εξής: «Άάριανός δε κατεοκευάσατο μεν καί αλλα
’Αθηναίοις, ναόν "Ηρας και Αιός Πανελληνίου και θεοΐς τοϊς πασιν ιερόν κοι
νόν, τά δε επιφανέστατα εκατόν είσι κίονες Φρνγίον λίθον πεποίηνται δέ καί
ταϊς στοαΐς κατά τά αυτά οι τοίχοι, καί οικήματα ένταΰθά έστιν όρόφω τε επί
χρυσα» καί άλαβάστρω λίθω, πρός δέ άγάλμασι κεκοσμημένα καί γραφάϊς'
καιάκεινται δέ ές αυτά βιβλία, καί γυμνάσιον έστιν έπώνυμον Άδριανοΰ' κίο
νες δέ καί ενταύθα εκατόν λιθοτομίας τής Λιβύων».
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Μόνον έκ τών έλθόντων είς φώς διά των άνασκαφών τοΰ Κουμανούδη
—άν καί αΰται περιωρίσθησαν μόνον είς to ανατολικόν ήμισυ τοΰ χώρου—
χαρακτηριστικών μερών τοΰ οικοδομήματος κατέστη δυνατή ή ασφαλής ταύτισις αΰτοΰ προς τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Άδριανοΰ καί ή άποσαφήνισις τοΰ σχε
δίου τοΰ οικοδομήματος *. Ή μοναδική περί τοΰ μνημείου μελέτη έδημο2, είναι όμως ανάγκη νά συνεχισθοϋν αί άνασκασιεύθη υπό τοΰ Μ. Sisson 1
φαί καί είς τό υπόλοιπον δυτικόν ήμισυ — άφοϋ Άλλωστε κατόπιν τής κατεδαφίσεως τών φυλακών «Παλαιού Στρατώνος» έξέλιπον αί ύπάρχουσαι
δυσχέρειαι — καί νά γίνη μία λεπτομερεστέρα μελέτη περί τής αρχιτεκτονικής
τοΰ σπουδαιότατου τοΰτου οικοδομήματος.
’Αλλά καί ή ιστορία τοΰ μνημείου παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον
έ'νεκα τής αλλεπαλλήλου άνεγέρσεως επί τοΰ ίδιου χώρου νέων εκάστοτε οικο
δομημάτων καί τής συνεχοΰς χρησιμοποιήσεως οίκοδομικώς ολοκλήρου τής
έκτάσεως ταύτης, από τής άνεγέρσεως τής Βιβλιοθήκης μέχρι καί τών νεωτάτων ακόμη χρόνων, δτε ή έκραγεϊσα κατά τό μεσονύκτιον τής θ'!? Αύγου
στου 1884 μεγάλη πυρκαϊά κατέστρεψε τά τελευταία επί τοΰ χώρου κτίσματα
τής «Παλαιάς ’Αγοράς» καί έπέτρεψε τήν έναρξιν τών άνασκαφών.
Έκ τών νεωτέρων οικοδομημάτων, τών άνεγερθέντων εντός τοΰ χώρου
τής Βιβλιοθήκης, έκίνησε τό ενδιαφέρον τοΰ Sisson τό τετράκογχον ΰστερορρωμαϊκόν οικοδόμημα (είκ. 1), τό όποιον άναπαρέστησε3 καί έχρονολόγησεν
οΰτος εις τά 400 περίπου μ.Χ. “Οσον αφορά τον προορισμόν του έδέχθη, δτι
έκτίσθη, διά νά χρησιμοποιηθή ως εκκλησία, διότι ή κάτοψις αύτοΰ ομοιάζει
προς τάς κατόψεις άλλων εκκλησιών τής εποχής εκείνης 4.
Τήν γνώμην ταύτην τοΰ Sisson θεωρώ μάλλον άπίθανον, διότι είναι
δύσκολον νά πιστεύσωμεν, δτι κατά τήν εποχήν εκείνην έκτίσθη μία τόσον
μεγάλη εκκλησία καί μάλιστα είς τό κέντρον τής πόλεως. Πιθανωτέρα ίσως
είναι ή γενικώς επικρατούσα περί τοΰ οικοδομήματος γνώμη, δτι τούτο
έχρησίμευεν ως άναγνωστήριον τής Βιβλιοθήκης, αν καί Ιγώ πιστεύω, δτι
πρόκειται μάλλον περί αιθούσης ομιλιών καί διαλέξεων.
1 Σ. Κουμανουδη2, ΠΑΕ 1885, σ. 15 κ.έ. Γ. Νικολαϊδης, ΑΕ 1888, σ. 57 κέ.
Ρ. Graindor Athenes sous Hadrien, Le Caire 1934, a. 230 κ.έ. Ch. Callmer

Antike Bibliotheken, Opuscula Archaeologica, III 1944, σ. 172.
2 M. A. Sisson The Stoa of Hadrian at Athens, Papers of the British
School at Rome, XI 1929, σ. 50 κ έ. μετά πολλών σχεδίων.
3 Μ. Sisson, έ. ά. σ. 66-71, πίν. XXV. Σχέδιον τοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος
έδημοσιεύθη είς τά ΠΑΕ 1885, πίν· 1, επίσης ύπό τών Frazer καί Van Buren
Pausanias (maps and plans), London 1930, XV, 2, δχι ακριβές καί τέλος είς τό
Εύρετήριον τών Μνημ. τής "Ελλάδος, τεύχος Β, 1929, σ. 88, είκ. 92.
4 "Εκτοτε εγένετο γενικώς παραδεκτή ή άποψις αϋτη. Βλ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΕ 1929,
σ. 173. Ρ. Graindor, ε. ά. σ. 245 καί Antioch-on-the-Orontes, III, σ, 54.
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Εΐκ. 1. Σχέδιον άναπαραστάαεως τής Βιβλιοθήκης τού Άδριανού
εις τάς άρχάς τού 5ου μ. X. αίώνος.
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Πάντως οίοσδήποτε καί αν ήτο ό προορισμός του, πρέπει άναμφιβόλως
νά συσχετίσωμεν την άνέγερσιν αύτοΰ προς την επι τοΰ μαρμάρινου τοίχου
τής προσόψεως τής Βιβλιοθήκης και ακριβώς παρά την είσοδον αυτής ύπάρχουσαν επιγραφήν*1:
Τών θεσμών ταμίην 'Ερκούλιον, αγνόν ύπαρχον
Πλούταρχος μύθων ταμίης εατησε σοφιστής.
Ό τιμώμενος Έρκούλιος έχρημάτισεν ύπαρχος τοΰ ’Ιλλυρικού μεταξύ

Εΐκ. 2. "Αποψις των ερειπίων τοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος από ανατολών.

τών ετών 408-4122, ήτοι κατά τήν εποχήν τής άνεγέρσεως τοΰ τετρακόγχου
οικοδομήματος. Τό δέ άγαλμά του, τό όποιον κατά τήν επιγραφήν έστήθη
υπό τοΰ Πλουτάρχου παρ’ αυτήν τήν είσοδον τής Βιβλιοθήκης, νόμιζα), ότι
δεν θά είχε θέσιν ενταύθα, εάν δεν έσχετίζετο κάπως μέ τήν όλην οικοδομήν.
Άλλ’ ας ίδωμεν, ποιοι λόγοι συντρέχουν προς ύποστήριξιν τής ύποθέσεώς μου ταΰτης.
1 Ή επιγραφή IG II2 4224 είναι λαξευμένη επί ενός τών όρθογωνικών δόμων
τοΰ τοίχου τής προσόψεως αριστερά τής εισόδου καί εις ύψος 3.90 μ. από τοΰ δαπέδου
τοΰ προπΰλου αυτής.
1 Κυρίως ό Έρκούλιος έχρημάτισεν ύπαρχος τοΰ ’Ιλλυρικού μεταξύ τών ετών
402-410, διότι άπό τής 24Τι? Μαΐου 410 μέχρι τής 91)? ’Απριλίου 412 είχε τόν τίτλον
τοΰ έπαρχου, RE III 614.
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Είκ. 3. I. Τό τετράκογχον οικοδόμημα. II. Ή βασιλική.
III. Ή εκκλησία τής «Μεγάλης Παναγίας».
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Κα'ι μέ την τελευταίαν μου άνασκαφήν δεν κατέστη δυνατή ή πλήρης
άποκάλυψις τοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος, διότι μέγα τμήμα τής ΝΔ γω
νίας αυτού καλύπτεται ακόμη υπό τής κατοικίας τού φύλακος (ε!κ. 2 και 3).
Τα άποκαλυφθέντα δμως μέρη είναι επαρκή προς ασφαλή καθορισμόν τού
αρχικού σχεδίου αυτού (είκ. 4).
Τό οικοδόμημα έχει άνεγερθή εις τον άξονα ακριβώς τής Βιβλιοθήκης
καί καταλαμβάνει τό ήμισυ περίπου τού ανατολικού χώρου τής αυλής αυτής,
καλύπτον την ύπάρχουσαν εις τό σημεϊον αυτό σύγχρονον προς την Βιβλιο
θήκην δεξαμενήν (εΐκ. 1).
Άποτελεΐται από μίαν μεγάλην κεντρικήν τετράγωνον αίθουσαν πλευ
ράς 15.42 μ., ή οποία προς άνατολάς απολήγει εις ήμικυκλικήν καί έξωτερικώς αψίδα διαμέτρου 8.63 μ., ενώ κατά τάς τρεις άλλας πλευράς ανοίγονται
μικρότεραι ήμικυκλικαί κόγχαι διαμέτρου 7.49 μ. σχηματιζόμεναι υπό κιονοστοιχιών έκ τεσσάρων κιόνων έκαστη (είκ. 5). Καί κατά τάς τρεις αΰτάς
πλευράς ή τετράγωνος αίθουσα περιβάλλεται υπό ετέρου τοίχου, δστις παρακο
λουθεί τό περίγραμμα αυτής, σχηματιζομένου ούτω πέριξ τής αιθούσης είδους
διαδρόμου πλάτους 3.75 μ.
Ή επικοινωνία τής κεντρικής αιθούσης μετά τού διαδρόμου τούτου έγίνετο μέσφ τών κιονοστοιχιών, ακόμη δε καί διά μέσου έξ ανοιγμάτων, τά
όποια ύπήρχον άνά δύο εις έκάστην τών τριών πλευρών, συγκεκριμένως άνά
έν εκατέρωθεν τών ή μικυκλικών κιονοστοιχιών. Τό έ'ν τών ανοιγμάτων τού
των, τό εις τό ανατολικόν άκρον τής βόρειας πλευράς τής αιθούσης ευρισκό
μενον, έσώθη άνέπαφον (είκ. 6).
Πρός δυσμάς καθ’ δλον τό πλάτος τού οικοδομήματος εκτείνεται μια
επιμήκης αίθουσα διαστάσεων 25.12X5.42 μ., ήτις έχρησίμευεν ως προθά
λαμος, διότι δΤ αυτής συνεκοινώνουν πάντα τά διαμερίσματα. Ή πρός δυ
σμάς πλευρά τού προθάλαμου έκλείετο διά τοίχου, τοΰ οποίου έσώθησαν
τμήματα εις αρκετόν υν^ος. Έκ τών σημειουμένων επί τού τοίχου τριών θυρών (είκ. 4) μόνον τής βόρειας έσώθησαν ασφαλή ίχνη.
Πλήν τών τριών αυτών θυρών, αί όποΐαι άπετέλουν καί τήν κυρίαν
είσοδον τοΰ οικοδομήματος ως ευρισκόμενοι επί τής προσόψεω; αυτού καί
έναντι τής εισόδου τής Βιβλιοθήκης, ύπήρχον καί αλλαι δευτερεύουσαι εις τά
πρός άνατολάς ά'κρα τοΰ ήμικυκλικού διαδρόμου. Αί θύραι αύται πιθανώς
έχρησίμευον πρός εύκολωτέραν επικοινωνίαν μετά τών πρός άνατολάς ευρι
σκομένων διαμερισμάτων τής Βιβλιοθήκης (είκ. 1).
Ό τρόπος τής κατασκευής τών τοίχων τού οικοδομήματος δεν είναι
ό αυτός παντού. Οί τοίχοι τής τετραγώνου αιθούσης είναι έκτισμένοι έξ ολο
κλήρου διά μαρμάρινων δρθογωνικών δόμων καθ’ οριζόντιας ισοϋψείς στρώ
σεις (είκ. 6). Έκ τού αυτού δέ υλικού, ήτοι έκ πεντελικού μαρμάρου, είναι
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Είκ. 4. Σχέδιον άναπαραστάσεως τοϋ τειρακόγχου οικοδομήματος-
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κατεσκευασμένοι και οί θολΐται τών τόξων τών διαφόρων επί τού τοίχου
ανοιγμάτων, καθώς καί οι κίονες καί τά επιστύλια τών ήμικυκλικών κιονοστοιχιών, ως εξάγεται εκ τών περισωθέντων αρχιτεκτονικών μελών, επί τή
βάσει τών οποίων έγένετο καί ή άναπαράστασις (είκ. 4). Ή κατασκευή αυτή,
εξ ολοκλήρου διά μαρμάρου, προσέδιδεν όμολογουμένως εις την κεντρικήν
αίθουσαν τοΰ οικοδομήματος μνημειακήν έμφάνισιν.

Είκ. 5. Ό πρός βορράν ήμιπυκλικός διάδρομος.

Άντιθέτως δλοι οί ά'λλοι τοίχοι τοΰ οικοδομήματος είναι έκτισμένοι δι’
ευτελεστέρων υλικών, ήτοι δι’ αργών λίθων μετ’ άφθονου ασβεστοκονιάματος
καί παρεμβαλλόμενων καθ’ ύψος οριζοντίων στρώσεων εξ οπτόπλινθων
(είκ. 7). Ή αυτή κατασκευή έχρησιμοποιήθη καί διά τήν οικοδομήν τής
πρός άνατολάς τής κεντρικής αιθούσης άψΐδος, είναι δμως πολύ πιθανόν) δτι
αύτη, εσωτερικώς τουλάχιστον, έκαλΰπτετο υπό δρθομαρμαρώσεως. Πάντες
οί ά'λλοι τοίχοι τοΰ οικοδομήματος, οί έκτισμένοι δι’ ευτελεστέρων υλικών,
φαίνεται δτι έκαλυπτοντο υπό κονιάματος.
Τό πάχος τών τοίχων είναι 1.00 μ., τοΰτο δε μάς επιτρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι τό οικοδόμημα είχε καί δεύτερον όροφον, ως άλλωστε βεβαιοΰται
εκ τής ύπάρξεως κλίμακος, ήτις έσώθη εις τό διαμέρισμα δ.
Τέλος τό οικοδόμημα θά έκαλΰπτετο ολόκληρον υπό ξύλινης στέγης
έκτος ίσως τών τεσσάρων ήμικυκλικών αψίδων, αί όποΐαι, υποθέτω, θά έκα-
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λύπτοντο υπό κτιστών θόλων σχήματος τετάρτου σφαίρας. Την λΰσιν ταύτην
έδέχθη καί ό Sisson, άλλα μόνον διά την κεντρικήν μεγαλυτέραν αψίδα.
ΕΙς τό σημεΐον δε αυτό κυρίως διαφέρει και ή νέα άναπαράστασις τοϋ οικο
δομήματος, την οποίαν ενταύθα δίδω (είκ. 4).
Διά την χρονολόγησιν τού οικοδομήματος προέκυψαν εκ των άνασκαφών
μου καί νέα στοιχεία, ως είναι τά τεμάχια αγγείων τά άνευρεθέντα εντός τής

Είκ. 6. Ή ΒΑ γωνία της κεντρικής αιθούσης.

έπιχώσεως, διά τής οποίας έκαλΰφθη κατά την κατασκευήν τοϋ κτηρίου ή
μεγάλη δεξαμενή λ Τά αγγεία ταΰτα, χρονολογούμενα μέχρι τού τέλους τού
4ου μ.Χ. αϊώνος, μάς δίδουν εν χρονικόν δριον, μετά τό όποιον βεβαίως θά
κατεσκευάσθη τό οικοδόμημα. Έξ άλλου πρέπει νά περιορίσωμεν τον χρό
νον τής άνεγέρσεως τού οικοδομήματος εις τά πρώτα έτη τοϋ 5ου μ.Χ. αΐώνος καί διά τήν δλην κατασκευήν αυτού, αλλά καί διά τήν επεξεργασίαν τών
διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών του, γενομένην κατ’ αυστηρόν άπομίμησιν
Έλληνορρωμαϊκών προτύπων.1
1
"Οτι ή δεξαμενή έκαλΰφθη μετά τήν οικοδομήν του τετρακόγχου οικοδομήματος
εξάγεται εκ τής επιμελημένης κατασκευής τών θεμελίων αύτοΰ. 'Ολόκληρον τήν έπίχωσιν άνέσκαψεν ό Κουμανοΰδης, εντός δέ αυτής εΰρε πλήθος τάφων (ΠΑΕ 1885, σ 16
καί 20). Τά αγγεία εδρέθησαν εις τό μεταξύ τών τάφων 2 καί 3 μικρόν τμήμα τής έπι
χώσεως, τό όποιον κατά τύχην είχεν άπομείνει άνέπαφον.
4
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Είκ. 7. Τοίχος καί μωσαϊκόν δάπεδον, β επί τοΰ σχεδίου είκ. 3.

Είκ. 8. Μωσαϊκόν γ

Είκ. 9· Μωσαϊκόν δ
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Είκ. 10. Μοισαϊκόν δάπεδον, α επί του αχεδίου.

Είκ. 11. Μωσαϊκόν δάπεδον, ε επί τού σχεδίου.
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Όσον αφόρα την κατασκευήν τών εξωτερικών τοίχων τοϋ οικοδομήμα
τος δΓ αργών λίθων μετά παρεμβαλλόμενων οριζοντίων

στρώσεων οπτό

πλινθων, παρατηροϋμεν) δτι είναι μέν αληθές δτι δ τρόπος οΰτος τής οικο
δομής Ιχρησιμοποιεΐτο ήδη

από τοΰ 2ου

μ.Χ. αίώνος ή

ωρισμένα

δμως

χαρακτηριστικά στοιχεία τής κατασκευής τοϋ οικοδομήματος επιτρέπουν την
άκριβεστέραν χρονολόγησιν αϋτοϋ, δπως ή χρησιμοποίησις κατά την οικοδο
μήν τών τοίχων καί αρχαιότερου ύλικοΰ καί ή δλη εν γένει κατασκευή, ήτις
πολύ ομοιάζει προς ά'λλο οικοδόμημα τών ’Αθηνών, ασφαλώς χρονολογημένον περί τό 400 μ.Χ., τό «Γυμνάσιον τών Γιγάντων», τό όποιον εκτίσθη είς
τον χώρον τής πλατείας τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών 1
2.
’Άλλο στοιχεΐον προς καθορισμόν τοϋ χρόνου τής άνεγέρσεως τοϋ οικο
δομήματος είναι τά ψηφιδωτά τών δαπέδων τών διαφόρων διαμερισμάτων,
επί τή βάσει τής κατασκευής καί τών σχεδίων τών οποίων δυνάμεθα μετ’ ασφα
λείας νά χρονολογήσω μεν τό κτήριον είς τάς άρχάς τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος3.
Τά ψηφιδωτά αυτά δάπεδα, πολύ κατεστραμμένα σήμερον4, έκάλυπτον ολό
κληρον τον διάδρομον (είπ. 7, 8 καί 10) καί τά διαμερίσματα εκατέρωθεν
τοΰ προθαλάμου, ώς καί τά κλιμακοστάσια (είκ. 9 καί 11).
Έχοντες λοιπόν ως βάσιν τήν χρονολόγησιν τοΰ οικοδομήματος εις τάς
άρχάς τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος, ας ίδωμεν, ποιοι άλλοι λόγοι,

ιστορικοί πλέον,

μάς επιτρέπουν νά άποδώσωμεν τήν άνέγερσιν τοΰ κτηρίου εις τον εν τή
επιγραφή τής Βιβλιοθήκης τιμώμενον Έρκοΰλιον.
Μετά τήν μεγάλην καταστροφήν, τήν οποίαν ύπέστησαν τά μνημεία
τών ’Αθηνών υπό τών Έρούλων τό 267 μ.Χ. καί κατά τήν οποίαν βεβαίως
θά έβλάβη καί ή Βιβλιοθήκη

τοΰ Άδριανοΰ, οί ’Αθηναίοι φκοδόμησαν

προς μεγαλυτέραν ασφάλειαν τής πόλεως καί δεύτερον εσωτερικόν τείχος, τό
συνήθως «Βαλεριάνειον τείχος» καλούμενον5. 6 Ή βορεία πλευρά τοΰ τεί
χους αύτοΰ ακολουθεί τήν γραμμήν τής νοτίας πλευράς τής Βιβλιοθήκης καί
φαίνεται, δτι ολόκληρον τό οικοδόμημα τής Βιβλιοθήκης, επισκευασθέν τότε,
άπετέλεσε τήν συνέχειαν τοΰ νέου τείχους (πίν. Α).

1 Είς τήν εποχήν αυτήν χρονολογούνται αί μεγάλαι δεξαμεναί τής Έλευσΐνος·
2 Βλ. κατωτέρω σ. 53.
3 Μ. Sisson έ. ά. σ. 70.
4 Μεγάλα τμήματα τών μωσαϊκών δαπέδων, ιδίως τών ήμικυκλικών διαδρόμων,
κατεστράφησαν μετά τάς άνασκαφάς, ώς προκύπτει έκ τής σχετικής έκΟέσεως τοΰ
Κουμανουδη, ΠΑΕ 1885, σ. 19.

6

Τό τείχος τούτο, ή άνέγερσις τοΰ όποιου άπεδίδετο άλλοτε είς τόν Βαλεριανόν,

άλλοτε είς τόν ’Ιουστινιανόν ή είς τούς Φράγκους Δούκας τών ‘Αθηνών, έκτίσθη ώς
απέδειξαν αί άνασκαφαι τής ’Αμερικανικής Σχολής, περί τό τέλος τού 3ου μ.Χ· αίώνος.
Βλ. Hesperia VII, 1938, σ. 332.
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5Από τής οικοδομής τοϋ τείχους τοΰτου μέχρι και τοϋ τέλους τοϋ 5ου
μ.Χ. αΐώνος οΰδεμίαν πληροφορίαν έ'χομεν διά την μορφήν τής πόλεως καί
τά μνημεία αυτής. Πρέπει πάντως ή πόλις νά παρουσίαζεν ακόμη πολύ αι
σθητά τά εκ τής καταστροφής των Έροΰλων ίχνη, ή δέ συστηματική πλέον
ΰπ’ αυτών τούτων των κατοίκων κατεδάφισις πλείστων μνημείων αυτής, προς
χρησιμοποίησιν τών υλικών διά τήν άνέγερσιν τοΰ τείχους, θά συνεπλήρωσε
τήν καταστροφήν. Φαίνεται δέ δτι δεν είναι διόλου υπερβολική ή είκών τής
πόλεως, τήν οποίαν δίδει ό Συνέσιος εις επιστολήν του, δταν γράφη, δτι
«ουδέν έχουσιν αί νΰν Άθήναι σεμνόν άλλ’ ή τά κλεινά τών χωρίων ονόματα'
καθάπερ ίερείου διαπεπραγμένου τό δέρμα λείπεται γνώρισμα τοΰ πάλαι
ποτέ ζώου» 1.
’Από τής εποχής δμως αυτής, ήτοι από τών αρχών τοΰ 5ου μ.Χ. αΐώνος,
παρατηρεΐται εις τάς ’Αθήνας μεγάλη οικοδομική κίνησις διά τής άνεγέρσεως πλείστων νέων μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων και τής επισκευής τών
έν Ιρειπίοις σωζομένων παλαιών. Τήν μορφήν τής πόλεως ακριβώς κατά
τήν εποχήν ταύτην δίδομεν εις τό δημοσιευόμενου ένταΰθα σχέδιον (πίν. Α).
Προς τιμήν τών αΰτοκρατόρων Άρκαδίου καί Όνωρίου κτίζεται τό 401
μ.Χ. υπό τοΰ υπάρχου ’Αετίου, πλησίον τής σημερινής Μητροπόλεως, μέγα
οικοδόμημα, τοΰ οποίου άνευρέθησαν διάφορα

αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως

επιστύλια, επί τών οποίων έσώθη καί σχετική επιγραφή 1
2.
Τά οικοδομήματα τής ’Αρχαίας 'Αγοράς εν μέρει επισκευάζονται, ως
τό Μητρφον 3, ολόκληρον δέ τήν πλατείαν τής ’Αγοράς καταλαμβάνει μέγα
συγκρότημα κτηρίων, τήν πρόσοψιν τών οποίων έκόσμησαν τά μέχρι σή
μερον έν τή αρχική αυτών θέσει σωζόμενα κολοσσιαία αγάλματα Τριτιόνων
καί Γιγάντων. Τό συγκρότημα αυτό τών οικοδομημάτων, ώς άποδεικνΰεται
εκ τοΰ σχεδίου αΰτοΰ, ήτο Γυμνάσιου, τό όποιον έκτίσθη περί τό 400 μ.Χ.

1

Φ. ΓΡΗΓΟΡΟΒΙΟΥ Ιστορία τής πόλεως τών ’Αθηνών, μετάφρ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ

Άθήναι 1904, σ. 109.
2 Σ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ, Έφημ. Αιών τής 2<*ς Όκτ. 1881 xaiSwOBODA, Ath. Mitt.
VI 1881, σ. 312. Τά επιστύλια, επί τών οποίων είναι χαραγμένη ή επιγραφή IG IIs
5205, είναι δύο καμπύλα καί φυλάσσονται εις τήν βορείαν εξωτερικήν αύλήν τοΰ Έθν.
Μουσείου. Παρόμοια επιστύλια, άλλ’ εύθύγραμμα, άνευρέθησαν τό 1934 κατά τήν άνέγερσιν οικίας εις τήν γωνίαν τών οδών Άδριανού καί Μπενιζέλου έντετειχισμένα εις
τά θεμέλια τής καταστραφείσης εκκλησίας τής Παναγίας Χρυσορροϊδαίνης. Τά επιστύ
λια ταϋτα όμοϋ μετ’ άλλωγ άρχιτεκτονικών μελών μετεφέρθησαν εις τον περίβολον τοϋ
Ωρολογίου τοΰ Κυρρήστου.
3 Η· Thomson Buildings on the West Side of the Agora, Hesperia, VI,
1937, a. 200,
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Τούτο επιβεβαιώνει καί δ προ των Γιγάντων άνευρεθείς ενεπίγραφος δρος,
Γνμνάσιον1.

Τότε επί τοΰ άρχοντος Φαιδρού επισκευάζεται καί τό Διονυσιακόν θέατρον 1
2. Πλήθος επίσης έκ τών 'Ρωμαϊκών θερμών, γυμνασίων καί άλλων
οικοδομημάτων εις την περιοχήν τής υπό τοΰ Άδριανοϋ άνεγερθείσης νέας
πόλεως έπισκευασθέντα χρησιμοποιούνται εκ νέου (πίν. Α). Μεταξύ δε αυτών
καί τό μέγα οικοδόμημα τό προς βορράν τού Όλυμπιείου άποκαλυφθέν, τό
όποιον κατά πασαν πιθανότητα ήτο γυμνάσιον 3, εν ίσως έξ αυτών τούτων
τών μνημονευομένων ώς άνεγερθέντων υπό τοΰ Άδριανοϋ4.
Άλλα τό σημαντικώτερον πνευματικόν ίδρυμα, τό οποίον διά τών Νεο
πλατωνικών φιλοσόφων καταλαμβάνει πάλιν πρωτεύουσαν θέσιν, είναι τό
Γυμνάσιον τής Ακαδημίας.
Αί άνασκαφαί αί διενεργηθεΐσαι υπό τού μακαρίτου Άρ. Άριστόφρονος προς άνεύρεσιν τής Αρχαίας Ακαδημίας έστέφθησαν, ως γνωστόν, υπό
πλήρους επιτυχίας. Μεταξύ δέ τών διαφόρων ά'λλων οικοδομημάτων άνεσκάφη καί μέγα συγκρότημα κτηρίων, τά όποια όρθώς έχουν ταυτισθή προς
τό περίφημον Γυμνάσιον τής

Ακαδημίας5.

Έκ τού τρόπου τής κατα

σκευής τών τοίχων του εξάγεται, δτι εις τάς άρχάς τοΰ 5ου μ.Χ. αιώνος έγένετο ριζική άνακαίνισις τοΰ οικοδομήματος αύτοϋ. Είναι μάλιστα πολύ πιθα
νόν, δτι ό αυτός ανωτέρω μνημονευθείς Έρκούλιος προσέφερε καί ενταύθα
μεγάλος υπηρεσίας διά τήν οικοδομήν τού Γυμνασίου, αφού ό έκ τών ηγετών
τής Ακαδημίας Άπρονιανός προς τιμήν αύτοϋ έστησεν ανδριάντα εις τό
έπισημότερον μέρος τής πόλεως, εις αυτήν δηλαδή τήν Άκρόπολιν, πλησίον
τοΰ αγάλματος τής Προμάχου6.
Εις τήν σειράν λοιπόν τών οικοδομημάτων αυτών πρέπει νά τοποθετήσωμεν καί τήν άνέγερσιν τού οικοδομήματος τής Βιβλιοθήκης τού Άδριανοϋ καί μάλιστα τή φροντίδι αύτοϋ τούτου τού Έρκουλίου, τό δνομα τοΰ
οποίου είναι συνδεδεμένον μέ τήν άνέγερσιν κοινωφελών οικοδομημάτων7.

1 Η. Thomson The Odeion in the Athenian Agora, Hesperia, XIX 1950,
σ. 134, κ.ε. είκ. 21. 'Η επιγραφή IG II2 11030 εύρέθη υπό τοΰ Κ. ΠίΤΤΑΚΗ, ΑΕ 1855,
σ. 1261, άριθ- 2557.
2 IG II» 5021.
3 2. Κ0ΥΜΑΝ0Υ4ΗΣ ΠΑΕ 1889, σ. 8 κ.έ. μετά σχεδίου.
4 C. WacHSMuth Die Stadt Athen im Altertutn, Leipzig 1874, I, σ. 6896 Arch. Anzeiger, 49, 1934, σ. 136 και Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 8, 1933>

σ. 243.
6 IG II2 4225.
7 CIG 1081, ένθα άναφέρεται ή κατασκευή υδραγωγείου εν Μεγάροις ύπό τοΰ
Έρκουλίου.
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Ή Βιβλιοθήκη τοϋ Άδριανοΰ κατά την εποχήν τής άνεγέρσεως τοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος είναι πιθανόν δτι Ιχρησίμευεν ως εν εκ των πολλών
πανεπιστημίων

τών

Αθηνών1.

Τότε

μάλιστα φαίνεται δτι έγένετο κα'ι

ριζική επισκευή αυτής, καθώς και ή άνοικοδόμησις τοΰ περιστυλίου, οί κίο
νες τοΰ οποίου ετέθησαν επί τών σωζομένων υψηλών βάσεων (είκ. 12) 1
2. 3
Άλλα και τον αρχικόν προορισμόν του εάν έξηκολούθει νά εχη τό δλον

Είκ.ζ12. Βάσεις κιόνων τής ανατολικής πλευράς τοΰ περιστυλίου.

οικοδόμημα τής Βιβλιοθήκης, ή προσθήκη τοΰ τετρακόγχου οικοδομήματος
εντός τής αυλής θά ένηρμονίζετο πλήρως προς τον προορισμόν αΰτοΰ, διότι τό
νέονκτήριον θά έχρησίμευεν ως μία θαυμασία αίθουσα διαλέξεων κα'ι ομιλιών
τών διαφόρων φιλοσόφων τής εποχής εκείνης. Ή έλλειψις εξ άλλου μιας
καταλλήλου διά τον σκοπόν αΰιόν αιθούσης ήτο, φαίνεται, πολύ αισθητή μετά

1 Ό Μ. Sisson έ. ά. σ. 64 ύπέθεσεν, δτι εντός τής Βιβλιοθήκης τοΰ Άδριανοΰ
έφυλάσσοντο τά αρχεία τής Επαρχίας τής Άχαΐας μέχρι τών αρχών τοΰ 5°υ μ. X.
αίώνος καί δτι ή επιγραφή τοΰ 'Ερκουλίου σχετίζεται μέ τόν προορισμόν αυτόν τής
Βιβλιοθήκης. Άλλα την γνώμην ταιίτην άντέκρουσαν ήδη οί Ρ. Graindor έ. ά. σ. 241
καί Η. Thomson, Hesperia, VI, 1937, σ. 217, σημ. 5.
3 Άρχικώς ό αριθμός τών κιόνων τοΰ περιστυλίου άνήρχετο είς 100. Μετά τήν
επισκευήν προσετέθη άνά είς κίων είς έκάστην πλευράν άνελθόντος οΰτω τοΰ άριθμοΰ
τών κιόνων είς 104.
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την υπό των Έροΰλων καταστροφήν τοϋ Ωδείου τοϋ Άγρίππα. Τό τελευταΐον τοΰτο, ώς άπέδειξεν δ καθηγητής Η. Thompson, από τής εποχής τοΰ
Άντωνίνου έπαυσε να χρησιμοποιήται ως Ώδεΐον καί παρεχωρήθη εις τούς
φιλοσόφους ως αίθουσα διαλέξεων 1.
“Οσον αφόρα τέλος τό σχήμα τοΰ οικοδομήματος με τήν μεγάλην προς
ανατολάς αψίδα, παρατηρώ, δτι τοΰτο δεν είναι πάντοτε χαρακτηριστικόν
τών εκκλησιών, διότι υπάρχει εις τά πλεΐσια 'Ρωμαϊκά οικοδομήματα, ώς είς
τά παρόμοια προς αυτό τρίκογχα1
2 καθώς καί εις τάς 'Ρωμαϊκάς βασιλικάς3. 4
"Οπως δε έκ τής 'Ρωμαϊκής βασιλικής προέκυψε τό σχέδιον τής Χριστιανι
κής τοιαυτης, οΰτω καί έκ τών τετρακόγχων 'Ρωμαϊκών οικοδομημάτων προέκυψεν ό αντίστοιχος Χριστιανικός τύπος1.
'Οπωσδήποτε είναι πολύ πιθανόν, δτι μέ τήν έπικράτησιν τοΰ Χριστιανισμοΰ είς τάς 'Αθήνας κατά τά μέσα τοΰ δ011 μ.Χ. αίώνος, δτε πλεΐστοι χρι
στιανικοί ναοί κτίζονται καί μετατρέπονται είς εκκλησίας οί αρχαίοι5, έχρησιμοποιήθη

ώς εκκλησία καί τό τετράκογχον οικοδόμημα τής Βιβλιοθήκης

τοΰ Άδριανοΰ, άφιερωθέν είς τήν λατρείαν τής Παναγίας καί λαβόν εκτοτε,
ακριβώς ένεκα τοΰ μεγέθους αύτοΰ, τήν προσωνυμίαν τής «Μεγάλης Πανα
γίας» 6. * Ή τοιαΰτη χρησιμοποίησις

βεβαιοΰται έκ τής ύπάρξεως έπί τών

τοίχων αύτοΰ λαξευμένων σταυρών, οι όποιοι δεν είναι δυνατόν νά προσετέθησαν άργότερον, διότι κατά μεταγενεστέραν διαρρύθμισην τοΰ τετρακόγχου
οικοδομήματος ακριβώς τά σημεία, ένθα ύπήρχον οί σταυροί, έκαλΰφθησαν
υπό τοίχων.
II. Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Προς τό τέλος τοΰ 5ου ή είς τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος φαίνεται, δτι τό
τετράκογχον οικοδόμημα κατεστράφη πολύ πιθανόν από πυρκαϊάν. Είς τήν

1 Hesperia XIX, 1950, σ. 132.

3 G. Rivoira
σ. 136, είκ. 162-164.

Roman Architecture, μετάφρ. G· Rtjshforth, Oxford 1925,

8
Ώς ή βασιλική τοΰ ανακτόρου Ιπΐ τοΰ Παλατίνου τής 'Ρώμης, Η. Holtzingbr
Altchr. und byzant. Baukunst, Leipzig 1909, σ. 24. Επίσης βλ. τήν βασιλικήν τοΰ
Μητρφου τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών, Hesperia VI, 1937, σ. 193 κ.έ. καί
σχέδιον αυτής έν Hesperia XIX, 1950, είκ. 21.
4 Περί τετρακόγχων εκκλησιών βλ. Μ. Sisson έ.ά. σ. 70, πίν. XXVI καί πλήρη
βιβλιογραφίαν έν Antioch-on-the-Orontes, III, σ. 54.

5

I. ΤΡΑΥΛΟΥ

Ή παλαιοχριστιανική βασιλική τοΰ ’Ασκληπιείου τών ’Αθηνών,

ΑΕ 1939-1941, σ. 63.
6 Περί τοΰ ονόματος τής «Μεγάλης Παναγίας» βλ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΝ,
Δελτίφ Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας, VIII, 1923, σ. 121.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 11:34:42 EET - 18.232.105.106

έν

Ί. Τραυλού.: Άνασκαφαί έν τή Βιβλιοθήκη τού Άδριανοΰ

57

καθιερωθεΐσαν δμως πλέον θέσιν διά καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τών ΰπολειφθένιων τοίχων έκτίσθη ευθύς μία τρίκλαος βασιλική (είκ. 14).
Ή κεντρική τετράγωνος αίθουσα διά τής προσθήκης δυο κιονοστοιχιών
έχωρίσθη εις τρία κλίτη, εις τό εσωτερικόν δέ τής προς άνατολάς μεγαλύτε
ρος άψΐδος, ήτις έχρησίμευεν ως άψίς τοϋ ίεροϋ, κατεσκευάσθη κτιστόν ήμικυκλικόν

σΰνθρονον

πλάτους 1.20 μ., ή εσωτερική

επιφάνεια τοϋ

οποίου

Είκ. 13. Οί σωζόμενοι κίονες της νοτίας κονοστοιχίας της βασιλικής.

καλύπτεται υπό λευκών μαρμάρινων πλακών. Ή άνοδος επί τοϋ ήμικυκλικοΰ βάθρου τοϋ σύνθρονού θά έγίνετο διά 3 ή 4 βαθμίδων, τοποθετημένων
εις τά ά'κρα τοϋ ημικυκλίου, τούτων δμως οϋδέν ίχνος περιεσώθη Γ
Τών κιονοστοιχιών εσώθησαν οί υψηλοί στυλοβάται βαίνοντες επί μιας
βαθμΐδος συνολικοϋ υψους 0.85 μ. Έπί τοϋ νοτίου μάλιστα στυλοβάτου έσώθησαν καί τρεις κίονες εις τήν αρχικήν αυτών θέσιν καί ή πρός άνατολάς
αυτών πλησίον τής άψΐδος τοϋ ίεροϋ παραστάς, ώς καί τά επ’ αυτών έπιστΰ-4
4 'Ο τύπος αυτός τοΰ σύνθρονού δέν ήτο πολύ διαδεδομένος, άπαντςί έν τούτοις
εις άλλας δύο βασιλικός τής ’Αττικής, τήν βασιλικήν τής Γλυφάδας, A. Orlandos La
basilique paleochretienne de Glyphada, Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 5, 1930,
σ· 8. καί τήν βασιλικήν τοϋ Λαυρειοτικοΰ Όλύμπου, Γ. Σωτήριου Αί παλαιοχριστιανι
κοί βασιλικοί τής 'Ελλάδος, ΑΕ 1929, σ. 184., χρονολογουμένας άμφοτέρας εις τό τέλος
τοΰ 5ου ή τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος.
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λια (εΐκ. 3 και 13). Πλεΐστα επίσης αρχιτεκτονικά μέλη εκ των κιονοστοιχιών
είναι διεσπαρμένα εκεί πλησίον, προερχόμενα εκ παλαιοτέρου κτηρίου τών
‘Ρωμαϊκών χρόνων.
"Ενεκα τοϋ διαφορετικού

πλάτους τών αψίδων, τής δυτικής και τής

ανατολικής, οί στυλοβάται, οί όποιοι συνδέουν τά άκρα αυτών, δεν είναι
παράλληλοι μεταξύ των καί ενώ κατά τό δυτικόν άκρον ή άπόστασις αυτών
είναι 7.39 μ., κατά τό ανατολικόν είναι 8.49 μ. Ή τοποθέτησις αυτή τών
στυλοβατών βεβαίως δεν έγινεν ενταύθα σκοπίμως, άλλ’ επεβλήθη ένεκα τών
σωζομένων τοίχων τού τετρακόγχου οικοδομήματος. Χαρακτηριστικόν είναι
δτι εις τά άκρα τής άψίδος τού ιερού είναι τοποθετημένοι αί παραστάδες
τών κιονοστοιχιών, ή διάταξις δέ αύτη άντιβαίνουσα εις τον γενικόν κανόνα,
ώς καί τό μη παράλληλον τών στυλοβατών, άπαντά έν τούτοις εις την βασι
λικήν τού Βοσκοχωρίου τής Μακεδονίας 4
Πάντοτε έπιστεΰετο, δτι ή βασιλική τής ♦ Μεγάλης Παναγίας» περιωρίζετο μεταξύ τών τεσσάρων τοίχων τής τετραγωνικής αιθούσης τού παλαιοτέρου κτηρίου καί δτι τά τρία μεγάλα ανοίγματα τών ήμικυκλικών κιονοστοιχιών έφράσσοντο διά τοίχων, υπολείμματα τών οποίων πράγματι καί έσώθησαν.
Κατά τον καθαρισμόν δμως τών τοίχων αυτών καί τήν άπομάκρυνσιν
μεγάλων ογκολίθων, οί όποιοι ήσαν τοποθετημένοι επ’ αυτών, διεπιστώθη,
δτι οί σωζόμενοι λίθοι
ενταύθα ώς άπλοΰν

επί τού νοτίου τοίχου δεν είναι τοποθετημένοι

οικοδομικόν υλικόν, άλλ* ανήκουν εις στυλοβάτην, επί

τού οποίου μάλιστα σαφώς διακρίνονται τά ίχνη τής στηρίξεως διά σιδηρών
συνδέσμων δύο παραστάδων καί δύο κιόνων σχηματιζόντων τρίβηλον άνοιγμα.
Ή ύπαρξις τών τριβήλων αυτών ανοιγμάτων προϋποθέτει τήν χρησιμο
ποίησή εκατέρωθεν τού κυρίως ναού καί άλλων χώρων τού παλαιοτέρου κτη
ρίου, πιστεύω δέ, δτι αΐ ήμικυκλικαί κιονοστοιχίαι άντικατεστάθησαν διά τοίχων
καί ούτως έσχηματίσθησαν εκατέρωθεν τού σώματος τής βασιλικής δύο ήμικυκλικαί κόγχαι, κάτι δηλαδή εντελώς άνάλογον προς τάς όρθογωνικάς κόγχας
τής βασιλικής Δ τής Νέας Άγχιάλου καί πιθανώς τής Υπάτης1
2. 3
’Αλλά καί προ τής προς δυσμάς ήμικυκλικής κιονοστοιχίας θά υπήρχε
τρίβηλον άνοιγμα διά τήν επικοινωνίαν τού κυρίως ναού μετά τού νάρθηκος,
χρησιμοποιηθέντος ώς τοιούτου τού προς τήν πλευράν ταύτην ήμικυκλικού
διαδρόμου. Διά τήν χρησιμοποίησιν οπωσδήποτε τού τμήματος αυτού τού

1 Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Ή παλαιοχριστιανική βασιλική τοΰ Βοσκοχωρίου, Μακεδο
νικά, I, 1940, εΐκ. 1, χρονολογούμενη εις τάς άρχάς τοΰ 6ου αϊωνος.
3 Βλ. κάτοψιν τής βασιλικής τής Νέας Άγχιάλου, Γ. ΣίΙΤΗΡΙΟΥ,
σ. 65, πίν. Α, και τής 'Υπάτης, ΑΕ 1929, σ. 187, είκ. 19.
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Εϊκ. 14 Σχέδιον άναπαρασιάσειος τής παλαιοχριστιανικής
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παλαιοτέρου κτηρίου ώς νάρθηκος, είς την εκτασιν μάλιστα, την οποίαν προσ
διορίζω επί τοϋ σχεδίου τής άναπαραστάσεως τής βασιλικής, συνηγορεί τό
γεγονός, δτι μόνον ενταύθα καθ’ δλην τήν εκτασιν άνευρέθησαν πολλοί τάφοι,
χάριν τών οποίων κατεστράφη τελείως τό ι[>ηφιδωτόν τού δαπέδου, ένφ αί
άλλαι πλευρά! τοϋ διαδρόμου, αί μη χρησιμοποιηθεΐσαι, διατηρούν τό ψηφι
δωτόν ή τουλάχιστον τό υπόστρωμα αυτού άνέπαφον (είκ. 3 κα! 14).
Προς συμπλήρωσιν τοϋ σχεδίου τής βασιλικής προσθέτω, δτι είναι πολύ
πιθανή ή ϋπαρξις δευτέρου ορόφου κα! δτι πλεΐστα χριστιανικά αρχιτεκτονικά
μέλη σωζόμενα ενταύθα είναι πιθανόν δτι ανήκουν εις τήν βασιλικήν. Τέλος
ως προς τον χρόνον τής άνεγέρσεως τής βασιλικής πιστεύω, δτι αυτή εκτίσθη
εις τάς άρχάς τοϋ 6ου αίώνος, δτε χρονολογούνται κα! αί λοιπά! ανωτέρω
μνημονευθεΐσαι βασιλικά! μετά ήμικυκλικοϋ σύνθρονού.
III. Η

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Είναι άγνωστον, πότε ακριβώς κατεστράφη ή βασιλική τής «Μεγάλης
Παναγίας».

Έκ τών άνευρεθεισών

ενταύθα επιτύμβιων

επιγραφών τής

Μήτσης Δρουγαρέας (856 μ. X.), τής Εύπραξίας (867 μ. X.) κα! τής Θωμαΐδος (921 μ. X.)1 είναι δυνατόν νά ύποθέσωμεν, δτι ή βασιλική διετηρεΐτο
τουλάχιστον μέχρι τών αρχών τού 10ου αίώνος κα! μάλιστα, δτι έχρησίμευεν
ώς καθολικόν γυναικείας μονής. ’Αλλά κα! εκ τής κατασκευής τών τάφων,
οί όποιοι άνευρέθησαν καθ’ δλον τό μήκος τού νάρθηκος, είναι δυνατόν
νά ύποθέσωμεν, δτι ή βασιλική διετηρεΐτο κα! κατά τον 11ον ακόμη αιώνα.
Προς τό τέλος δμως τού 11ου αίώνος ή κα! τάς άρχάς τοϋ 12ου ή
βασιλική φαίνεται δτι είχεν ήδη καταστραφή, διότι επί τών ερειπίων αυτής
εκτίσθη ή εις τήν εποχήν ταύτην χρονολογικώς άνήκουσα μικρά βυζαντινή
εκκλησία, ή οποία έσώζετο μέχρι κα! τής εποχής τών πρώτων άνασκαφών,
δτε κα! έξηφανίσθη τελείως κατεδαφισθεΐσα.
Τήν άκριβή δμως θέσιν κα! τό σχέδιον αυτού τού τελείως έξαφανισθέντος βυζαντινού ναού ευτυχώς είναι δυνατόν νά προσδιορίσωμεν άκόμη έκ
τών περισωθέντων παλαιών σχεδίων τοϋ ναού, ώς κα! τών περιγραφών αυτού
(είκ. 3 κα! 16)· Τά σχέδια ταϋτα είναι τά εξής: Τό σχέδιον τοϋ Stuart1
2, τό
όποιον δημοσιεΰομεν ενταύθα (είπ. 15), τό τοπογραφικόν σχέδιον τής πόλεως
τών ’Αθηνών τού Stauffert3 4(1836), ένθα μετά μεγάλης άκριβείας σημειοϋται τό εξωτερικόν περίγραμμα τού ναού, ή άπεικόνισις υπό τοϋ Couchaud
τοϋ μικροτέρου έκ τών δύο θόλων ή κα! τέλος τά περισωθέντα άντίγραφα

1 I. Σακελιονος Έπιγραφαί χριστιανικοί έπιτύμβιοι, ΑΕ 1886, σ. 235.
2 J. Stuart xoIN.Revett The Antiquities of Athens, London 1762,1, πίν. X.
8 K. ΜΠΙΡΗ Αί έκκλησίαι τών παλαιών ’Αθηνών, ΆΟήναι 1940, σ. 16 και 38.

4 A.

Couchaud

Choix d’eglises byzantines en Grece, Paris 1842, πίν. 3.
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των τοιχογραφιών τοϋ ετέρου θόλου, τα όποια έγένοντο ολίγον χρόνον προ
τής κατεδαφίσεως τοϋ ναοϋ 1.
Αϊ πληροφορίαι τοΰ Κουμανοΰδη κατά την διάρκειαν τών άνασκαφών
και τής κατεδαφίσεως τοϋ ναού είναι έλάχισται.
Όλίγα όμως έτη προ τής κατεδαφίσεως ό αρχιεπίσκοπος Μεσσηνίας
Πανάρετος επεχείρησε λεπτομερή περιγραφήν τοΰ ναοΰ, τούτης δέ δημο-

Εΐκ. 15- Ή εκκλησία τής «Μεγάλης Παναγίας» κατά σχέδιον τοΰ Stuart.

σιεύομεν τα χαρακτηριστικώτερα αποσπάσματα 1
2 3ως άποτελοϋντα την καλυτέραν δικαιολογίαν τής δημοσιευόμενης ενταύθα άναπαραστάσεως (εΐκ. 16).
«Ή εκκλησία άπασα διαιρείται είς ένδον και έ'ξω ναόν. Έκάτερος δέ τού
των έχει το ίδιον αυτού θυσιαστήριον και την αγίαν Πρόθεσιν, και συγκοι
νωνούσα άμφότεροι διά θύρας μαρμάρινης κείμενης προς μεσημβρίαν, έχούσης ύψος μέν μ. Γ. 1.90, πλάτος δέ 1.20. Τα ηνωμένα δέ ταύτα παρεκκλήσια,
έξ ών συγκροτείται ό όλος ιερός ναός, περιστέφονται διά τρούλλων βυζαντιακής τέχνης, ών ό τοΰ έ'ξω παρεκκλησίου τρούλλος είναι μέν χθαμαλώτερος,
1 Ν. Westlake On some ancient paintings in churches of Athens, Archaeologia, LI, τόμ. 1, πίν. VIII-IX.
3

Π. ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ή Μεγάλη Παναγία των Αθηνών, Σωτήρ, Δ. 1880-1881,

σ. 301 - 306.
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Είκ· 16. Σχέδιυν άναταραστάσεως τής βυζαντινής εκκλησίας τής * Μεγάλης Παναγίας »
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άλλα πλατύτερος εκείνου τοΰ ένδον ναοϋ. “Απαν τό μήκος τοΰ ένδον ναοΰ
είναι μ. Γ. 8, τό πλάτος αΰτοΰ 3.50, τό δέ ΰψος από τοΰ εδάφους μέχρι τής
τοΰ τροΰλλου οροφής 12 περίπου. Έν τφ έσω τοΰτφ παρεκκλησίφ, κοινωνοϋντι άλλοτε μετά τών έκτος διά θύρας μαρμάρινης προς δυσμάς έστραμμένης,
οΰδεμία άλλη περιεσώθη μέχρις ημών τοιχογραφία, ή ή εν τφ μέσφ τοΰ τροΰλ
λου άχραντος τοΰ Παντοκράτορος εικών, και ή ευθύς μετ’ αυτήν, εν έτέρα
ζώνη, έξεικόνισις και παράστασις τής έν τφ ούρανφ υπό τών αγίων ’Αγγέλων
τελουμένης θείας και φρικτής ιερουργίας. . .
Ό έξω δέ ναός είναι φκοδομημένος, κατά τό ευσεβές τών παλαιών
χριστιανών έθιμον, εις τιμήν τής υπερουσίου και ζωαρχικής Τριάδος.

Καί

ούτος δέ δ έξω ναός ή τό παρεκκλήσιον, κτίσμα υπάρχει βυζαντιακής μεσαιω
νικής εποχής, ως έν τοΐς έμπροσθεν έρρέθη, καί έχρησίμευε, τό μέν ως νάρθηξ
τοΰ έσω ναοΰ, τό δέ καί ως αυτοτελής έκκλησία. Τοΰ έξω δέ τούτου ναοΰ, τό
μέν μήκος είναι μ. Γ. 10, τό πλάτος αύτοΰ 7, τό δέ ΰψος από τοΰ έδάφους
μέχρι τής τοΰ τροΰλλου οροφής 10 περίπου. Καί τοΰ παρεκκλησίου δέ τού
του άπαν τό ένδον πάνυ σεμνή καθωράιζε τό πάλαι τοιχογραφία τέχνης
βυζαντινής. ’Αλλά ταύτης αί πλεΐσται μόνον τών έπί τοΰ τροΰλλου είκοι ογραφιών διεσώθησαν μέχρις ημών έν μέρει αβλαβείς καί ακέραιοι μ’ολας τάς
τοΰ πανδαμάτορος χρόνου περιπετείας καί καταιγίδας... Έν τφ μέσφ τοΰ
τροΰλλου καί έν χώρφ κυκλοτερεΐ είκονίζεται ή αγία Τριάς, μεθ’ ήν έν
τή ο! τοΰ θόλου ζώνη όρώνται τά τάγματα τών ’Αγγέλων καί οι χοροί τών
Προφητών, 'Ιεραρχών, Όσιων καί Μαρτύρων. Μετά δέ τοΰτο έν τή β'ζώνη
εικονίζονται τά δώδεκα σημεία τοΰ ζφδιακοΰ καί πάντα τά γένη τών αστε
ρισμών μετά τής κυκλικής τών ουρανίων σωμάτων περιστροφής. Έν τή γ' δέ
ζώνη υπάρχει έξεικονισμένος άπας δ ρμη' ψαλμός μεθ' δλων τών έν αύτφ μνημονευομένων αντικειμένων τής τε έμψΰχου καί αψύχου φύσεως, ουρανίου τε
καί έπιγείου1 μεθ’ ο έν ταΐς τέσσαρσι τοΰ αύτοΰ τροΰλλου γωνίαις ή τών
ιερών Εύαγγελιστών δράται σεπτή τετρακτύς, κλείουσα οίονεί τό δλον σύμ
πλεγμα τής τοΰ δροφιαίου θόλου τοιχογραφίας. Ό έξω δέ ούτος ναός έκοινώνει τό πάλαι μετά τών έκτος διά δύο θυρών, ήτοι μιας μεγάλης βλεπούσης
προς δυσμάς, διατηρουμένης καί σήμερον έτι καί έχούοης ΰψος μέν 3 μ. Γ.
πλάτος δέ 1.40 καί δι’ έτέρας προς μεσημβρίαν μικροτέρας, μή σωζομένης
πλέον, ήτις έφερεν εις τό προαύλιον καί τά κελλία τής δλης έκκλησίας».
Διά τήν Ιστορίαν τέλος τής έκκλησίας τής «Μεγάλης Παναγίας», ιδίως
κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας καί εις τούς μετά τήν άπελευθέρωσιν
χρόνους, υπάρχουν πολλαί πληροφορίαι, τάς όποιας έχει συγκεντρώσει δ Δη μ.
Καμπούρογλους 1.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 'Ιστορία ’Αθηναίων, II, σ. 282, καί Παλαιαί Άθήναι, σ. 133 καί σ. 331.
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