
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1951

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΙ ΘΕΑΤΡΟ.

’Ασχολούμενος μέ την μελέτην καί σχεδίασιν των μνημείων τής νοτίας 
κλιτύος τής Άκροπόί.εως μέ τον σκοπόν νά περιλάβω καί τά μνημεία 
ταϋτα εις τον καταρτιζόμενον ύπ’ εμού νέον αρχαιολογικόν χάρτην των 
’Αθηνών, παρετήρησα κατά την ανατολικήν πάροδον τοΰ Διονυσιακού θεά
τρου τά υπολείμματα μιας ήμικυκλικής άψΐδος, ήτις εγένετο αφορμή νά εξε
τάσω λεπτομερέστερον καί τά μεταγενέστερα τής εποχής τοΰ θεάτρου ερεί
πια. Τά εκ τής Ιρεΰνης μου ταΰτης πορίσματα εν συνδυασμού καί μέ τά 
παλαιότερον ενταύθα άνευρεθέντα χριστιανικά λείψανα (τοίχους, πολλά αρχι
τεκτονικά μέλη, επιτύμβιους έπιχραφάς καί ιδίως πολλούς χριστιανικούς τά
φους) μάς επιτρέπουν νά ΰποθέσωμεν, δτι κατά το δεύτερον ήμισυ τοΰ 5ου 
μ.Χ. αίώνος ίδρύθη κατά τήν ανατολικήν πάροδον τοΰ θεάτρου μία χριστια
νική βασιλική, εις την οποίαν ανήκει καίή ανωτέρω μνημονευθεΐσα άψίς, ενώ 
συγχρόνως εχρησιμοποιήθη ολόκληρον το χαμηλότερον μέρος τοΰ θεάτρου, 
ή σκηνή καί ή ορχήστρα, διά τάς διαφόρους άλλας άνάγκας τοΰ ναοϋ (πίν. I).

Λεπτομερής μελέτη περί τής αρχιτεκτονικής καί τής ιστορίας τοΰ σπου- 
δαιοτάτου αύτοΰ χριστιανικού μνημείου τών ’Αθηνών θά δημοοιευθή εις 
τήν ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα τοΰ 1952. Διά τον λόγον αυτόν περιορίζο
μαι ένταΰθα εις τήν έ'κθεσιν τοΰ καθαρώς άνασκαφικοϋ έργου εν σχέσει μέ 
τήν βασιλικήν καί τών αποτελεσμάτων τών εργασιών μου διά τήν Ιξακρίβω- 
σιν τής θέσεως καί τοΰ σχεδίου τής καταστραφείσης κατά τούς χρόνους τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως βυζαντινής εκκλησίας τοΰ ΕΑγ. Γεοτργίου τοΰ 
’Αλεξανδρινού ι.

1 Αί έν Άθήναις άνασκαφικαί μου εργασίαι, τάς οποίας από τριετίας ήρχισα, 
κυρίως αποβλέπουν εις τήν σπουδήν τών παλαιοχριστιανικών μνημείων τής πόλεως, μέ
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Προ των άνασκαφών ολόκληρος ή υπό τής βασιλικής καταλαμβανο- 
μένη έ'κτασις εκαλΰπτετο υπό νεωτέρας επιχώσεως, λίθων καί χωμάτων, μόλις 
δε μεταξύ αυτών διεγράφετο το κυκλικόν σχήμα τής άψΐδος.

Μέ την ελπίδα ότι θά ή το δυνατόν να σώζωνταικαί άλλοι τοίχοι τής βασι
λικής άπεμάκρυνα πάντα τα υλικά τής νεωτέρας αυτής επιχώσεως, άλλ’ οΰδα- 
μού εύρέθησαν ϊχνη τής βασιλικής, καταστραφέντα πιθανώς κατά την έκτέ- 
λεσιν τών παλαιοτέρων άνασκαφών, at όποΐαι ειχον φθάσει μέχρις αύτοϋ 
τοΰ βράχου.

Ή τελεία όμως έξαφάνισις τών τοίχων τής βασιλικής φαίνεται, δτι δεν

Εΐκ· 1. Άναπαράστασις τής κατόψεως τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
τοΰ Διονυσιακού θεάτρου.

οφείλεται μόνον εις τούς αρχαιολόγους. Ή άνεύρεσις ενταύθα διαφόρων 
τοίχων οικιών, ως καί πολλών πίθων, τών βυζαντινών χρόνων και τών χρό-

τελικόν σκοπόν τήν δημοσίευσιν γενικής περί τών παλαιοχριστιανικών ’Αθηνών μελέτης.
Διά τήν βοήθειαν, τήν οποίαν μοί παρέχει έκάστοτε ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 

πρός πραγματοποίησιν τοΰ έργου μου τούτου, αισθάνομαι τήν ΰποχρέωσιν νά ευχαρι
στήσω καί ενταύθα τόσον τό Σ°ν Συμβούλων όσον καί τον Γραμματέα αυτής καθηγη
τήν μου κ. Ά· Όρλάνδον.

Όλως ιδιαιτέρως επίσης ευχαριστώ τόν Διευθυντήν τών ’Αμερικανικών άνασκα
φών τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών κ· Η. Thompson διά τό ενδιαφέρον, μέ τό 
όποιον παρακολουθεί τάς ανωτέρω εργασίας μου καί τήν παρασχεθεΐσαν άδειαν, όπως 
χρησιμοποιώ τά ειδικά εργαστήρια τών άνασκαφών τής ’Αγοράς πρός επεξεργασίαν τών 
διαφόρων αρχαιολογικών μου ευρημάτων.

Ευχαριστίας έπίσης έκφράζω εις τήν δεσποινίδα A. Frantz καί τόν καθηγητήν 
κ. Η. Robinson διά τήν χρονολόγησιν τών άνευρεθέντων αγγείων, τά όποια αναφέρω 
είς τήν παρούσαν έκθεσίν μου. Τήν δεσποινίδα A. Frantz ευχαριστώ έπίσης καί διά τήν 
φωτογράφησιν τών αγγείων (είκ. 3, 8 καί 9). Αί λοιπαί δημοσιευόμεναι ενταύθα φωτο- 
γραφίαι οφείλονται είς τόν κ. Γ. Τσίμαν.
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νων τής Τουρκοκρατίας, άποδεικνύουν, δτι ήδη πολύ ένωρίτερον εΐχεν αρχί
σει ή καταστροφή τής βασιλικής.

Ουτω εκ τής βασιλικής διεσώθη μόνον ή άψίς, ήτις είναι θεμελιωμένη 
εντός τού ’ί^δείου τοΰ Περικλεούς και μικρόν τμήμα τοίχου τής νοιίας 
πλευράς. Ώς βορεία πλευρά εχρησιμοποιήθη αυτός οΰτος δ άναλημματικός 
τοίχος τής παρόδου τοΰ θεάτρου (είκ. lv.cn 2). Επίσης πλησίον τής άψιδος

Εΐκ. 2. Ή άψίς τής βασιλικής καί πρό αυτής ό τοίχος των χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας.

εΰρέθη άθικτος καί ή παλαιά επίχωσις, εκ των εντός δέ αυτής άνευρεθέντων 
αγγείων κατωρθώσαμεν να προσδιορίσωμεν τον χρόνον τής οικοδομής τής 
βασιλικής.

Ή Ιπίχωσις από τής επιφάνειας τοΰ βράχου, δστις εις τό σημεΐον αυτό 
αποτελεί καί τό δάπεδον τοΰ ’ξίδείου, έχει ύψος 0.74 μ.

Τό βαθΰτερον μέρος τής έπιχώσεο)ς άπετελεΐτο από τέφραν και μαΰρα 
χώματα, εντός δ’ αυτής άνευρέθησαν τεμάχια άπηνθρακωμένων ξύλων, σίδη
ροι ήλοι, τεμάχια κεράμων στέγης καί πολλά τεμάχια αγγείων. 'Γην αυτήν 
ακριβώς έπίχωσιν σημειώνει δτι εΰρε καί δ Καστριώτης, δστις πρώτος άνέ- 
σκαψε τό ’$δεΐον, δρθώς δέ ύπέθεσεν δτι ή επίχωσις αΰτη εσχηματίσθη
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μετά την καταστροφήν τοϋ Ωδείου, χωρίς δμως κα'ι νά προσδιορίζη,πότεεγέ- 
νετο αΰτη *. Έν τούτοις εκ των άνευρεθέντων αγγείων, τα όποια χρονολο
γούνται εις τον 3ον μ.Χ. αιώνα, είναι δυνατόν ν’ άποδώσωμεν την κατα
στροφήν εις τούς Έρούλους, οί όποιοι, ως γνωστόν, κατά το 267 μ.Χ. κατέ
λαβαν τήν πόλιν των ’Αθηνών κα'ι κατέστρεψαν τα πλεΐστατών μνημείων αυ
τής 1 2. Τό υψηλότερου μέρος τής έπιχώσεως άπετελεΐτο από καθαρά χώματα και

Είκ. 3. Μεσοελλαδικά καί υστεροελλαδικά όστρακα έκ τής έπιχώσεως τοϋ 
’Ωδείου τοϋ Περικλεούς.

πολλά τεμάχια αγγείων όλων τών εποχών. Έξ αυτών ιδιαιτέρως αναφέρω τα 
άνευρεθέντα ενταύθα μεσοελλαδικά και υστεροελλαδικά όστρακα (είκ. 3). 
Τό μεγαλΰτερον μέρος τών αγγείων ανήκει εις τον 3ον και 4ον μ.Χ. αιώνα.

Μεταξύ τών τελευταίων αυτών αγγείων τής έπιχώσεως εύρέθησαν καί 
δυο ή τρία δ'στρακα τού 5ου μ. X, αίώνος ώς καί τεμάχιον λύχνου τής αυτής

1 Π. ΚαΣΤΡΙΏΤΗ, Άνασκαφαί ’ξίδείου Περικλεούς, ΠΑΕ 1914 σ. 96, ΠΑΕ 1915, 
σ. 30, ΠΑΕ 1919, σ. 29.

2 Ώς έδειξαν αί υπό τής ’Αμερικανικής Σχολής έκτελούμεναι άνασκαφαί, πάντα 
τά οικοδομήματα τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών κατεστραφησαν κατα την ιδίαν 
εποχήν υπό τών Έρούλων. ’Εντός μάλιστα τής έπιχώσεως καί ενταύθα εύρέθησαν τα 
αυτά άκριβώς άγγεΐα μέ τά εις τό Ώδεΐον τοϋ Περικλεούς άνευρεθέντα.
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εποχής. Δεδομένου δέ δη, ως άποδεικνύεται εκ τοΰ τρόπου τής κατασκευής 
τοϋ θεμελίου τής άψΐδος, ή επίχωσις πρέπει να προϋπήρχε τής άψΐδος καί 
δτι επίσης οΰδέν άγγεΐον νεώτερον τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος παρετηρήθη 
εις τό διασωθέν μικρόν τμήμα τής έπιχώσεως, ήτις ετέθη μετά την οικοδο
μήν τής άψΐδος, νομίζω δτι είναι δυνατόν μετά βεβαιότητος νά χρονολογή- 
σωμεν την βασιλικήν εις τά μέσα περίπου τοΰ 5ου αίώνος, κατά την εποχήν 
δηλαδή τής επικρατήσεως τοΰ Χριστιανισμοΰ εις τάς 'Αθήνας ή τό άργότε- 
ρον προς τό τέλος τοΰ αίώνος.

Τον χρόνον τής καταστροφής τής βασιλικής δεν γνωρίζομεν, έκ τών 
άνευρεθέντων δμως εντός τοΰ κυρίως ναοΰ τριών τάφων τών βυζαντινών 
χρόνων (είκ. 1, α, β καί γ) ή φαίνεται δτι αΰτη διετηρήθη επί μακρόν, 
τουλάχιστον μέχρι τοΰ 11ου αίώνος, δτε πρέπει νά είχε καταστροφή, διότι 
§π’ αυτής διήλθε τό κατά την εποχήν εκείνην, ως πιστεύω, άνεγερθέν νέον 
οχυρωματικόν τείχος πέριξ τής Άκροπόλεως, τό «Ριζόκαστρο» (πίν. I)2.

Εις τήν ιδίαν εποχήν περίπου χρονολογοΰνται καί οι διάφοροι τοίχοι οί 
σωζόμενοι πλησίον τής βασιλικής καί οΐ όποιοι ανήκουν εις οικίας. Τέλος 
τον 11ον ή 12ον αίώνα, προς άντικατάστασιν πιθανώς τής καταστραφείσης 
βασιλικής καί εις μικράν προς άνατολάς άπόστασιν από ταυτης, έκτίσθη ή 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Άλεξανδρινοΰ (πίν. I).

Διά τήν Ικκλησίαν τοΰ 'Αγ. Γεωργίου τίποτε σχεδόν δεν ήτο γνωστόν 
προ τών άνασκαφών 3. Άναφέρεται μόνον τον 15ον ή 16ον αίώνα υπό τοΰ 
ανώνυμου τών Παρισίων, «εις τον “Αγιον Γεώργιον τον ’Αλεξανδρινόν εις 
τήν Πλάκα είναι κανδήλι μαρμαρένιον τοΰ Δημοσθένους» 4, καί υπό τοΰ 
Καρώρη εις τό ήμερολόγιόν του τής πολιορκίας τής 'Ακροπόλεως υπό τών 
Τούρκων τό 1827, δτε καί κατεστράφη, ώς «εκκλησία παλαιά καί δυνατή καί 
μέ κουμπέν επάνω» 5. Τέλος ή θέσις της σημειοΰται εις τό τοπογραφικόν 
σχέδιον τών ’Αθηνών Κλεάνθους καί Scliaubert.β.

1 Καί οί τρεις τάφοι φαίνεται δτι άνεσκάφησαν υπό τοϋ Κουμανούδη, έ| αυτών 
δμως αναφέρει μόνον τόν α, δστις ήτο ό μεγαλύτερος καί έκαλύπτετο υπό κυλινδρικού 
θολού, ΠΑΕ 1877 - 78, σ. 18.

2 Σχέδιον τοϋ «Ριζοκάστρου», έδημοσιεΰθη Ιν AJA, L, 1946, πίν. XXX.
Α. ΞΥΓΓ0Π0ΥΛ0Υ, Εύρετήριον τφν Μεσαιωνικών Μνημείων τής Ελλάδος, 

τεϋχος Β , σ. 110, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.
4 C. Wachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum, Leipzig 1874, τόμ. I, σ. 742.
5 I. Βλαχογιαννη, ’Αθηναϊκόν Άρχεΐον, Άθήναι 1901, Ήμερολόγιον Ν. Κα

ρώρη, τόμ. Α', σ. 75, καί Άρχεΐον τοϋ στρατηγού Ί. Μακρυγιάννη, τόμ. Β', σ. 194. Τήν 
καταστροφήν τοΰ ναοΰ αναφέρει επίσης καί ό Δ. ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ, 'Ιστορία τών Αθηναίων, 
Αίγινα 1834, σ. 154.

6 Έπί τή βάσει τοΰ τοπογραφικοΰ αύτοΰ σχεδίου ό A. Mommsen, Athenae 
Christianae, Lipsiae 1868, Ν» 30, καί ό Κ. ΜΠΙΡΗΣ, Αί έκκλησίαι τών παλαιών Αθη
νών, Άθήναι 1940, άριθ. 3, προσδιώρισαν τήν θέσιν τής έκκλησίας τοΰ Άγ. Γεωργίου 
τοΰ Αλεξανδρινού.
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Πλήν όμως των ανωτέρω πενιχρών ειδήσεων ή εκκλησία τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου εμφανίζεται εις πλείστας παλαιάς απόψεις τής Άκροπόλεως σχε
διασμένη μάλιστα μέ αρκετήν ακρίβειαν (είκ. 4).

Είκ. 4. ’Άποψις τής Άκροπόλεοις από τοϋ Όλυμπιείου. Μεταξύ τών δύο 
πρώτων κιόνων διακρίνεται ή εκκλησία τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ ’Αλεξαν

δρινού (Joseph Thurmer 1819).

To 1818 επεσκέφθη τάς 'Αθήνας ό J. Woods, μεταξύ δέ των πληρο
φοριών, τάς οποίας μάς δίδει εις το βιβλίου του διά τάς αρχαιότητας τής
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πόλεως, αφιερώνει, καί όλίγας γραμμάς περί των εκκλ,ησιών των ’Αθηνών 
άναφέρων δυο κυρίως επ’όνόματι τοΰ Αγίου Γεωργίου. Την μίαν κατά τον 
λόφον τοΰ Άγχέσμου, τής οποίας δημοσιεύει καί σχέδιον (είκ. 5), την άλλην 
κάτωθεν τοΰ Μνημείου τοΰ Θρασύλλουι. Είναι δμως φανερόν δτι κάποιο

Είκ. 5. Ό "Αγιος Γεώργιος ό ’Αλεξανδρινός. Σχέδιον αποδιδόμενοι’ υπό τοΰ Woods 
είς τον "Αγ. Γεώργιον τοΰ λόφου τοΰ Άγχέσμου (Αυκαβηττοΰ).

λάίίος είχε γίνει υπό τοΰ Woods είς την τοποθέτησιν τών εκκλησιών καί δτι 
ή ύπ’αΰτοΰ παρεχόμενη είκών καί ή περιγραφή τής εκκλησίας τοΰ λόφου τοΰ 
Άγχέσμου δεν είναι δυνατόν παρά νά αφορά την εκκλησίαν τοΰ Άγ. Γεωρ
γίου τοΰ Άλεξανδρινοΰ.

Σήμερον είς την θέσιν τής καταστραφείσης εκκλησίας υπάρχει μικρόν 
παρεκκλήσιον οίκοδομηθέν προ 60 περίπου ετών 2, προ αΰτοΰ δέ μικρά πλα
τεία περιβαλλόμενη υπό οικιών.

1 Joseph Woods, Letters of an architect, from France, Italy and Greece, 
London 1828. τόμ. II, σ. 269.

2 ΠΑΕ 1914, σ. 107.
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Μέ την ελπίδα δη ήτο δυνατόν ακόμη νά σώζονται τα θεμέλια τής 
παλαιός εκκλησίας, έπεχείρησα είς τον ελεύθερον χώρον τής πλατείας μικράν

Είκ. 6. Τά άποκαλυφθέντα θεμέλια τής ΝΔ γωνίας τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου τοΰ ’Αλεξανδρινού καί ό άποκαλυφθείς ύπ’ άριθ. 1 τάφος. Είς τό 

βάθος τό σημερινόν ναΰδριον τοΰ 'Αγ. Γεωργίου.

δοκιμαστικήν άνασκαφήν. Αι ελπίδες μου πράγματι δεν" διεψευσθησαν, διότι 
εις βάθος 0.70 μ. από τής σημερινής επιφάνειας του εδάφους εφάνησαν τά 
θεμέλια τής ΝΔ γωνίας τοΰ ναοΰ καί δυο τάφοι (είκ. 6). Έπί τή βάσει δε
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Είκ. 7. Άναπαράστασις τής κατόψεως τού Άγ. Γεωργίου τοΰ 'Αλεξανδρινού.

4
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των άνευρεθέντων θεμελίων τοΰ ναοΰ καί εν συνδυασμώ προς τάς διαφόρους 
περί αΰτοΰ πληροφορίας κα'ι τάς περισωθείσας απόψεις, ιδίως την παρεχο- 
μένην υπό τοΰ Woods, έξετέλεσα την ενταύθα δημοσιευομένην άναπαρά- 
στασιν τής κατόψεως τοΰ ναοΰ 1 (είκ. 7).

Είκ. 8. Τά άνευρεθέντα εντός τοΰ τάφου 1 πήλινα αγγεία.

Έκ των τάφων άνεσκάφη μόνον δ πρώτο:.’Έχει διαστάσεις 1.70x2.25μ. 
τό δε δάπεδον αΰτοΰ εύρίσκεται εις βάθος 1.86 μ. από τής σημερινής επιφά
νειας τοΰ εδάφους. Έκαλΰπτετο υπό κτιστού κυλινδρικού θόλου, οστις πιθα
νώς κατεστράφη κατά την άνατίναξιν τής εκκλησίας, έκ τοΰ αρχικού δμως

1 Βασικά στοιχεία διά τήν άναπαράστασιν άπετέλεσαν αί πληροφορίαι τοΰ 
Woods* δτι τό πλάτος τοΰ ναοΰ ήτο 27 πόδες καί ότι ό κυρίως ναός ήτο τετράγωνος.
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’ϊ. Τραυλού: Άνασκαφαί έν τφ Διονυσιακφ θεάτρω 5ί

ύψους αύτοΰ συμπεραίνομεν, δτι τό δάπεδον τής εκκλησίας πρέπει νά εΰρί- 
σκετο τδ δλιγώτερον 0.40 μ. υψηλότερου τής σημερινής επιφάνειας τής 
πλατείας.

Ό τάφος ήτο πλήρης λίθων καί τεμαχίων κεράμων προερχόμενων εκ 
τής καταρρεΰσεως τοϋ καλύπτοντας αυτόν κυλινδρικού θόλου. Κάτωθεν

Είκ. 9. 'Υάλινα αγγεία έκ τοΰ τάφου 1.

δμως των λίθων άνεσκάφη έπίχωσις ύψους 0.35 μ., [εντός δ’αυτής άνευρέ- 
θησαν πολλά οστά άνήκοντα εις περισσοτέρους τών δέκα σκελετούς καί 25 
πήλινα καί υάλινα αγγεία χρονολογούμενα πάντα επί τή βάσει τών γνω
στών καί άλλοθεν πήλινων αγγείων εις τον 16ον αιώνα1 (είκ. 8 και 9).

Όα δε οπωσδήποτε πάντα τά αγγεία τοϋ τάφου, πήλινα καί υάλινα, 
ανήκουν εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας άποδεικνύεται καί έκ τών άνευ- 
ρεθέντων ακριβώς επί τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου εννέα τουρκικών νομισμάτων 1 2.

1 Τά αγγεία παρεδόΟησαν εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον.
2 Τά νομίσματα παρεδόθησαν εϊ; τό Νομισματικόν Μουσεΐον.
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52 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1951

Εις τού; χρόνους τής Τουρκοκρατίας ανήκουν επίσης καί διάφοροι 
τοίχοι άνευρεθέντες πέριξ τής βασιλικής. Μεταξύ αυτών είναι και ό τοίχος τής 
εΐκόνος 2, τον όποιον κατηδάφισα, κάτωθεν δ’αυτού καί πλησίον εύρέθησαν 
αγγεία τού 16ου αίώνος.

Φαίνειαι λοιπόν, δτι μετά την καταστροφήν των βυζαντινών οικιών, 
προς τό τέλος τού 12ου ή ΐάς άρχάς τού 13ου αίώνος, επί μακρόν ή περιοχή 
αύτη έμεινεν έρημος καί δτι κατωκήθη εκ νέου κατά τούς χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας1 (πιθανώς τον 16ον μ.Χ. αιώνα) χρησιμοποιηθέντων πάλιν τών 
τάφων τής εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου προς ταφήν.

’Άν καί δεν αποκλείεται ή εκδοχή, δτι κατά τήν εποχήν τής Τουρκο
κρατίας, δτε κατά πάσαν πιθανότητα προσετέθη ό έξωνάρθηξ (είκ. 6 καί 7) 
καί έγένετο ριζική άνακαίνισις τού ναού, έτέθησαν τό πρώτον εντός αυτού 
καί οί τάφοι.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΥΛΟΣ

1 Εις τό συμπέρασμα, διι ολόκληρος ή περιοχή αϋτη κατωκήθη μετά τήν υπό 
τών Τούρκων κατάληψιν τών ’Αθηνών, κατέληξε καί ό Π. Καςτριωτης, ΠΑΕ 
1918, σ. 15, ΠΑΕ 1922-24, σ. 15 καί 86, ΠΑΕ 1925-26, σ. 24. Ή έκδοχή αυτή συμ
φωνεί και μέ τήν γνώμην τοΰ συναδέλφου κ. Κ. Μπίρη, δτι κατά τά μέσα τοΰ 16°ν 
μ.Χ. αίώνος εις τήν περιοχήν αυτήν τών ’Αθηνών έγκατέστησαν οί Τούρκοι ’Αλβανούς 
έκ τής Άργολίδος. Κ. Μπιρη, Οί Γκαγκαρέοι καί ή Πλάκα τής ’Αθήνας, Ελληνική 
Δημιουργία 15υς Σεπτεμβρίου 1948, σ. 149 -154.
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Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία τής νοτίας κλιτύος τής Άκροπόλεως.
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