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ΣΚΑΦΙΚΑΙ

At συνεχισθεΐσαι

ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗι

ΜΟΝΗι

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝ ΗΣ

εφέτος έρευναι εν τή Μ. Καισαριανής άπέβλεπον
εις πληρεστέραν άποκάλυψιν των
εύρεθέντων
πέρυσι στοιχείων
παλαιοτέρου οικοδομήματος καί
υπογείου αιθούσης.
1. Έκ τών έν ΠΑΕ 1949,
σ. 45, εϊκ. 2, σημειουμένων τοί
χων ό Α άπεκαλΰφθη μέχρι τοΰ
σημείου συναντήσεως μέ τό κτίριον Β, διαγραφών ελαφράν
καμπύλην (εϊκ. 1). Έκ τοΰ Β τό
ανατολικόν σκέλος, τό έχον πάχος
0,95, άπεκαλΰφθη βαίνον μέχρι

Εΐκ. 1. Τό συγκρότημα τών άποκαλυφθέντων
τοίχων Α καί Β.

τοΰ ανατολικού περιβόλου τής
Μονής, δστις εδράζεται επ’ αυ
τού, εκεί δέ κάμπτεται εις γω
νίαν περίπου ορθήν μέ κατεΰθυνσιν ΝΑ. ’Έξω τού περιβόλου
μικρόν μόνον τμήμα αυτού: άπεκάλυψα, ευρισκόμενον εις βάθος
5,50 μ, περίπου υπό τό κατά
στρωμα τής πλατείας, δεικνΰον
δτι τό κτιριακόν αυτό συγκρότημα
έπεκτείνειαι υπό την σημερινήν
πλατείαν.
Τό νότιον σκέλος βαίνον μέ
ελαφράν καμπΰλωσιν (εϊκ. 2)
δέν άπεκαλΰφθη περαιτέρω, λόγω
τής παρουσίας μεγάλης κυπαρίσσου καί νεωτάτης κτιστής κλίμακος, διεπιστώθη δμως δτι εις
τό σημεΐον δπου τερματίζεται
φέρει τμήμα κοιλώματος έχοντος

Είκ. 2. Τό νότιον σκέλος τοΰ Β μετά
τοΰ λουτροειδοΰς κοιλώματος.

λο™Ί<?°^ ^ικαθημένου
τής σημερινής επιφάνειας τοΰ
τοίχου. Τό κοίλωμα τούτο, διαστ.
0,47X0,60 μ. περίπου, είναι κατεσκευασμένον εξ άσβεστοΰχου μίγματος μετ’άμ
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μου λευκής, πάχους 0,07 μ. καί συστάσεως μάλλον εύθρυπτου. Τούτου ή
παρουσία εις τό 'σημεΐον αυτό δεν εξηγείται ει μή μόνον εάν δεχθή τις
δτι άπετέλει στρώμα πηλοϋ διά
νά δεχθή μέγαν λίθον, μετά την
άφαίρεσιν τοΰ οποίου έμεινε μέ
τό σχήμα αυτό. Δέον δμως νά
παρατηρηθή δτι ή σύστασις τοΰ
πηλοϋ τοΰ λοιπού τοίχου είναι
πολύ πτωχότερα εις άμμον καί
άσβεστον.
Τό βόρειον σκέλος τοΰ Β
άποκαλυφθέν μέχρι τοΰ θεμελίου
εις βάθος 3,20 μ. από τής άνω
έπιφατείας τοΰ τοίχου (4 μ. υπό
τό έδαφος) ήρευνήθη μέχρι τής
συναντήσεώς του μέ την προέκτασιν τοΰ άναλημματικοϋ τοίχου
Δ (είκ. 3-5). Τούτο έχει πλά
τος 0,90 μ. καί εδράζεται εις βά

Είκ. 3. Τό βόρειον σκέλος τοΰ Β από Βορρά.

θος 1,78 μ. επί παχυτέρου καί
παλαιοτέρου πιθανώς τοίχου, πλά
τους 1,20. Τό^άνώτερον καί στενότερον τμήμα τοΰ Β έχει πλα
γιάσει (είκ. 3) εις εποχήν έγκαταλείψεως καί ερειπώσεως, τό δέ
κατώτερον καί πλατύτερον, βαΐνον έν έλαφρφ καμπύλη, συναντάται μέ τον Δ εις τά θεμέλια
(είκ. 4 καί 5).
Τέλος ό τοίχος Δ, άποκαλυφθείς έν μέρει. μόνον, χωρίς
νά διαφέρη ούσιωδώς κατά την
τοιχοδομίαν τών λοιπών τοίχωνπαρουσιάζει την ιδιομορφίαν δτι
διαμορφώνει αγκώνας, τών οποίων

Είκ. 4. Τό βόρειον σκέλος τοϋ.Β από Νότου,

ή χρησιμότης δέν δύναται ακόμη
εις τό σημεΐον συναντήσεώς μέ τόν Δ.
νά καθορισθή (είκ. 5, κάτω δεξιά).
2.
'Η πέρυσιν άποκαλυφθεΐσα, υπόγειος αίθουσα (ΠΑΕ 1949, σ. 45(
είκ. 2, Γ) εξεκενώθη εφέτος τής γομώσεως αυτής, ήτις μικρόν απείχε τής όρο-
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Άγκών τοίχου Δ

Είκ. 5. Τό,βόρειον σκέλος θεώμενον έκ των άνω άπό Βορρά,
εϊς τό σημεϊον συναντήσεως μέ τόν Δ.

Είκ. 6. Ή υπόγειος αίθουσα μετά την έκκένωσίν της. Διακρίνονται αριστερά
τό υπόλειμμα παλαιού τοίχου, εις τό βάθος ή κλΐμαξ καί πρό αυτής ό βόθρος.
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φής (αυτόθι, είκ. 5). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή στρωματογραφία τής γομώσεως, ήτις εις τό κατώτερον στρώμα, πάχους 0,50 μ. περίπου, μέ πυκνά χώματα,
παρουσιάζει αραιά πήλινα βυζαντινά εγχάρακτα υπό την έφυάλωσιν. Εις τό
αμέσως άνώτερον, πάχους 0,30 μ., παρατηρεΐται αφθονία ασβέστου μέ έξ
ίσου αραιά ανάλογα πήλινα. Καί εις τά δυο ταΰτα επάλληλα στρώματα δεν
παρετηρήθησαν οστά. ’Ακολουθεί λεπτόν στρώμα (0,05-0,10 μ.) τέφρας καί
μετ’ αυτό τό νεώτατον στρώμα περιέχον άφθονα οστά καί παντοΐα υλικά,
ιδία άχρηστευμένων υαλίνων κανδηλών κλπ.
Κατά την έκκένωσιν τής αιθούσης άπεκαλΰφθη παρά τον νότιον τοίχον
καί περίπου εις τό μέσον αύτοΰ ακανόνιστος προεξοχή, πλάτους 1,50 μ.
περίπου, μηκυνομένη προς τά κάτω καί προβάλλουσα ουτω προς τό κέντρον
τής αιθούσης (είκ. 6, αριστερά). Ή έκ μεγάλων λίθων άργολιθοδομή αυτής
είναι διάφορος τών τοίχων τής αίθουσης, δεν διαφέρει δμως τής τών έξωτερικώς τοΰ ναοΰ εύρεθέντων τοίχων καί ιδία τοϋ Α. Ή θέσις αυτής θά ήδΰνατο νά όδηγήση εις την ερμηνείαν, δτι πρόκειται περί τοΰ θεμελίου τής έν
εΐδει έξέχοντος ψευδοτόξου άντηρίδος, ήτις διακρίνει την βορείαν δψιν τοϋ
ναοΰ τής νοτίας. Έάν ληφθη δμως ύπ’ δψιν δτι οί τοίχοι τοΰ ναοΰ είς
ικανόν βάθος υπό την επιφάνειαν τοΰ εδάφους προχωροΰν μέ την αυτήν
άψογον πλινθοπερίκλειστον τοιχοδομίαν, καθίσταται πιθανώτερον δτι περί
υπολείμματος τοΰ άρχαιοτέρου κτιρίου πρόκειται, είς τό οποίον ανήκουν καί
οί προηγουμένως περιγραφέντες τοίχοι.
Είς τό βάθος τής αιθούσης εΰρέθη άμελώς έκτισμένη κλΐμαξ μετά τριών
βτθμίδων άνίσου ύψους (είκ. 6) δδηγοΰσα είς την καταπακτήν τοΰ δαπέδου
τοΰ ναοΰ. Ή άνωτέρα βαθμίς έχει έπιστρωθή έν μέρει διά πλακός, τοΰ
ύπολειπομένου κενοΰ συμπληρουμένου διά στενοΰ έπιθήματος διαχωριστικοΰ
κιονίσκου, συνήθους τύπου παλαιοχριστιανικού, μετ’έγγλύφου χρίσματος κατά
τήν στενήν παρειάν.
"Ερευνα γενομένη είς τον δυτικόν τοίχον τής αιθούσης προς έξακρίβωσιν ένδεχομένης ύπάρξεως συνεχομένου δωματίου άπέβη άκαρπος.
Παρά τήν κατωτέραν βαθμίδα ήνοίχθη μικρός ορθογώνιος βόθρος
(1,25 X 0,90 μ.) άβαθής (0,25-0,35 μ.) οριζόμενος υπό τοιχίσκου καί περιέχων
οστά πολλών σκελετών άτάκτως έρριμμένα καί καλυπτόμενα υπό στρώματος
ασβέστου.
Εντός τής αιθούσης καί παρά τήν είσοδον, είς βάθος 0,75 μ. περίπου
κάτω τοΰ ούδοΰ (είκ. 7) εύρομεν σύστημα έκ τριών παραλλήλων τάφων
συνεχομένων μέν αλλά μή ευρισκομένων έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου. Οί τάφοι
ούτοι έχουν σκαφή καθέτως προς τον άξονα τής αιθούσης, ώστε οί νεκροί
νά έχουν τήν κεφαλήν προς βορράν, είναι δέ σαμμαροειδοΰς τύπου, έχοντες
τάς έπικλινεΐς πλευράς έκ μεγάλων κεράμων έλαφρώς κυρτών (0,74 X 0,43 μ.,
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πάχος 0,03 μ. περίπου) και καλύπτονται κατά την ράχιν διά καλυπτήρων
κεράμων (είκ. 8), τών οποίων τό μεγαλΰτερον τεμάχιον έχει διαστάσεις
0,50X0,18 μ. Εκατέρωθεν τοΰ
τάφου μικρόν τοιχίον τό δέ με
ταξύ τών επικλινών πλευρών διά
στημα πληροϋται υπό ασβεστο
κονιάματος.
Οί τρεις τάφοι έχουν διαταχθή εις τρόπον ώστε τό τοιχίον
τοΰ ενός νά στηρίζηται επί τής

Είκ. 7. Ή είσοδος τής υπογείου αιθούσης.

κεκλιμένης πλευράς τοΰ ετέρου,
ή κλιμακωτή) δέ διάταξις αύτη,
δηλοΰσα δτι ό βαθύτερος τάφος
είναι και δ παλαιότερος, φαίνεται
δτι προετιμήθη δι’ οικονομίαν
χώρου. Αί διαστάσεις τών τριών
τάφων είναι άνισοι, 1,43X0,51 μ.
1,41 X 0,47 μ. καί 1,24 X 0,38 μ',
τό ΰψος αυτών είναι 0,30 0,35 μ.
Ή κατασκευή των είναι μάλλον
αμελής, μέ τό έδαφος έστρωμένον δι5 ανωμάλων χαλίκων.ιΈντός
τών τάφων εύρέθησαν, λόγφ τής
υγρασίας τοΰ εδάφους, ελάχιστα
δοτά' ούτω εις μέν τον άνατολικώτερον εύρέθη ή κεφαλή καί
ελάχιστα άλλα τμήματα, εις τον
μεσαΐον εύρέθη πληρέστερος σκε
λετός άνευ κεφαλής δμως, ή τις
οπωσδήποτε έλειπε κατά τον εν
ταφιασμόν, διότι τό ιερόν δστοΰν
έκειτο εις άπόστασιν 0,92 μ. από
τήν κάτω πλευράν καί μόνον
0,49 μ. από τήν άνω, παρά τήν
οποίαν εύρέθησαν οι σπόνδυλοι

τοΰ αυχενος. Ο τρίτος τάφος, ο
καί μικρότερος, δέν περιείχεν ουδέ
ίχνος δστοΰ, άλλ’ ούτε τέφραν, ώστε είναι δύσκολον νά ύποθέση τις δτι περί
Είκ.

8.j'0 τρίτος σαμμαροειδής τάφος.2

καύσεως νεκροΰ πρόκειται. Πάντως εντός τών τριών αυτών τάφων ούδέν
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άντικείμενον έξ οίασδήποτε ύλης εύρέθη, τό όποιον θά ήδύνατο νά παράσχη
άκριβεστέραν χρονολογικήν ένδειξιν.
Ευρήματα: Kara τάς σκαφάς προς άποκάλυψιν τών τοίχων καί την
έκκένωσιν τής αιθούσης δστοφυλακίου εύρέθησαν ικανά συντρίμματα κεραμουργημάτων. Ελάχιστα ελληνικά μελαμβαφή, όλιγώτερα ρωμαϊκά με έκτυπον διάκοσμον, τά πλεΐστα δε είναι βυζαντινά των τελευταίων χρόνων άνήκοντα κυρίως εις τάς εξής κατηγορίας: α) μεθ’ άπλοΰ εγχαράκτου γραμμικού
διακόσμου υπό την εφυάλωσιν, ή τις είναι καστανή ή κιτρινωπή μετά κηλίδων
πρασίνων καί καστανών, β) μετά μονοχρόου πρασίνου ή κιτρινωπής εφυαλώσεως, θραύσματα κυάθων ή μεγαλύτερων αγγείων καί γ) μετά γραπτού
πρασίνου ή κυανού υπό τήν εφυάλωσιν άπλοΰ διακόσμου. Τά συντρίμματα
είναι μικρά, ώστε δυσκόλως δυναταί τις νά σχηματίση πληρεστέραν άντίληψιν
τού διακόσμου καί τού σχήματος τών αγγείων. Ώς χρονολογική δέ ένδειξις
είναι μάλλον πενιχρά, διότι τά χώματα ταύτα έχουν κατά καιρούς άναμοχλευθή, ώστε νά εύρίσκωνται παρά τά βυζαντινά καί σινικής κεραμουργίας
θραύσματα καί νομίσματα τού ’Όθωνος.
Παρά τήν μή πλήρη άποκάλυψιν καί μέχρι πέρατος παρακολούθησιν
τών μέχρι τούδε σημειωθέντων τοίχων, κατέστη διά τής εφετινής έρεύνης
σαφές δτι πρόκειται περί σχετικώς μεγάλου οικοδομήματος ακαθορίστου
προς τό παρόν προορισμού, πάντως δ'χι εκκλησιαστικού, τό όποιον χαρακτη
ρίζεται από τό μέγα πάχος τών τοίχων καί από τήν ελαφρώς καμπύλην χάραξιν αυτών. Τής εκτάσεως τού κτιρίου ενδείξεις παρέχουν ή προέκτασις αυτού
άφ’ ενός υπό τήν άνατολικώς τής μονής κειμένην μικράν πλατείαν καί άφ’
ετέρου ύπό τό καθολικόν τής Μονής. Έξ άλλου, μελλοντική έρευνα πρέπει νά
άναζητήση τήν σχέσιν τού συγκροτήματος τών εύρεθέντων τοίχων με τούς
έξωτερικώς τής δυτικής πλευρά; τής Μονής διαφαινομένους χαμηλούς τοίχους
παλαιοτέρου τής Μονής οικοδομήματος, οί όποιοι δεν έχουν σημειωθή μέχρι
τούδε, ού'τε καί άποκαλυφθή.
Ώς προς τήν χρονολογικήν τοποθέτησιν τού άποκαλυφθέντος κτιρίου
τά δεδομένα είναι ακόμη ανεπαρκή, πάντως ή παρουσία αραιά; ασβέστου
καί τινων οπτόπλινθων εις τον πηλόν αποτελούν ενδεικτικά δρια. Δυστυχώς
άφ’ ενός μεν ή διατήρησις τών τοίχων μόνον εις τά θεμέλια (βλ. ΠΑΕ 1949,
σ. 47) άφ’ ετέρου δέ ή πτωχεία καί τό άνάμικτον τών ευρημάτων ουδόλως
ευχεραίνουσι τήν άκριβεστέραν χρονολόγησιν.
Ή εύρεσις εν τή ύπογείφ αιθούση τών τριών τάφων τύπου συνήθους
κατά τήν υστέραν ρωμαϊκήν εποχήν (πρβ. ΠΑΕ 1949, σ. 148, εΐκ. 1-2) καί
ό μετ’ όστέων ρηχός βόθρος επεβεβαίωσαν τον νεκρικόν χαρακτήρα τής
αιθούσης ταύτης. Ή στρωματογραφία δμως τής γομώσεως δηλοΐ δτι μόνον
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ε’ις νεωτέραν εποχήν έχρησιμοποιήθη εκ νέου ή αίθουσα ώς όστοφυλάκιον.
Τέλος, ή κατασκευή τής κλίμακος τοϋ βάθους ερμηνεύει κατά τίνα τρό
πον έπεκοινώνει ή αίθουσα αυτή μέ τον κυρίως ναόν διά τής καταπακτής
τοΰ δαπέδου. Σημειωτέου δτι ή καταπακτή αυτή ευρίσκεται ακριβώς ύπό τήν
θέσιν μεγάλης πλαγίας θΰρας τοΰ ναού, νϋν τετοιχισμένης. Άλλ’ ή ΰπαρξις
τής νεκρικής αιθούσης, τής κλίμακος κα'ι τής μετά τοΰ ναοΰ επικοινωνίας
παρουσιάζουν σειράν προβλημάτων τά όποια συνδέονται και μέ τήν διαμόρφωσιν τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ, ήτις παρουσιάζει ίκανάς ιδιορρυθμίας.
Ταϋτα θά μάς απασχολήσουν είδικώτερον εν καιρώ.

4Α.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ

ΤΟΥ

ΙΛΙΣΣΟΥ

Κατά γενομένας εφέτος μικράς ερευνητικός εργασίας διηυκρινήθη, ότι
οί έν ΠΑΕ

1948 παρένθ. πίν. έν τφ νοτίφ παστοφορίφ σημειοΰμενοι

ως παρά τήν ανατολικήν πλευράν προβάλλοντες λίθοι, οΐτινες ήρμηνεΰθησαν
έν Cahiers Archeologiques V, 1950, σ. 71, είκ. 5-7, ώς παραστάδες, ήσαν
τυχαίως έρριμμένοι λίθοι, οΐτινες

λόγφ τοΰ κανονικοΰ

σχήματος αυτών

παρεΐχον τήν έντόπωσιν> ότι ήσαν τμήμα τοΰ θεμελίου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

ΕΝ

ΠΡΟΦΗΤΗ·

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΗΛΙΑι ΥΜΗΤΤΟΥ

Δαπάναις καί πάλιν τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας έπανελήφθησαν κατά
τό παρελθόν θέρος αί έν τώ Προφήτη Ήλία τοΰ Ύμηττοΰ άνασκαφαί, αΐτινες έφέτος έκτελεσθεΐσαι εις εΰρυτέραν κλίμακα έπεξετάθησαν καί έν τοΐς
πέριξ· έσχον δέ τά κάτωθι αποτελέσματα:
Α. Παρά τήν κατά χώραν δηλαδή εύρεθεΐσαν κατά τό παρελθόν έτος
βάσιν τοΰ κίονος- στΰλου τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ ίεροΰ (βλ. ΠΑΕ
1949 σελ. 64 εΐκ. 10) ή προς άνατολάς αυτής πλάξ ή έκληφθεΐσα ώς στή
ριγμα τής βάσεως, άποκαλυφθεΐσα πλήρως εΰρέθη έχουσα τήν αυτήν κατα
σκευήν μετά τής παρακειμένης καί κατά τι μικροτέρα. Ή Ισοϋψής όμως
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