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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΘΗΝΑΙ

Ρωμαϊκή άγορά

Κατά τήν τακτοποίησιν τοϋ χώρου τής Ρω
μαϊκής ’Αγοράς, ύπό τής αρμόδιας Εφορείας 
Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων, παρετηρήθησαν στοι
χεία τινά, προδίδοντα τήν ΰπαρξιν παλαιοχριστια
νικού κτίσματος ύπό τό Φετιχιέ (ή Φετχιγιέ) Τζα
μί ή Τζαμί τοϋ Πορθητοϋ, τό άλλως γνωστόν ώς 
Τζαμί τοϋ Σταροπάζαρου (Πίν. 91α) (Εύρετή- 
ριον Μ. Μ. Έλ. τευχ. Β', σ. 116-117, τευχ. Γ', 
σ. 229 - 230, Α.Β.Μ.Ε τομ. Γ' (1937) σ. 204 - 206).

Τήν ερευνάν τών στοιχείων τούτων άνέλαβεν 
ή ’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων.

Κατά τήν διερεύνησιν ταύτην άπεκαλύφθη ύπό 
τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ Τζαμιού τό βόρειον ήμισυ ήμι- 
κυκλικής άψϊδος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 
τό δάπεδον τής όποιας, εις βάθος 2.50 μ. είναι 
έπεστρωμένον διά μαρμάρινων πλακών.

Ή άψίς αύτη καταλαμβάνει μέρος τής άνατο- 
λικής στοάς τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς. ’Επίσης άπε
καλύφθη τό άνατολικόν άκρον τοϋ βορείου κλι
τούς. Ό άνατολικός στενός τοίχος τοϋ κλιτούς 
τούτου μετετράπη άργότερον εις ήμικυκλικήν αψί
δα, τήν όποιαν κατέλαβε κτιστή Αγία Τράπεζα 
μικροϋ παρεκκλησίου σχηματισθέντος έκεί εις 
έποχήν καθ’ ήν δέν ήτο έν χρήσει ή μεγάλη βα
σιλική.

’Αλλά καί έπί τοϋ έκκλησιδίου τούτου, ώς καί 
έφ’ όλοκλήρου τής βασιλικής έκτίσθησαν κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν ετεραι οίκοδομαί, τά έπάλ- 
ληλα δάπεδα τών όποιων άποκαλύπτονται νϋν, 
κατεσκευασμένα διά τών εις έκάστην έποχήν χρη- 
σιμοποιουμένων ύλικών (Πίν. 91 β). Εις τάς 
μεταγενεστέρας ταύτας οικοδομάς έχρησιμοποιή- 
θησαν, ώς οικοδομικόν ύλικόν, γλυπτά μέλη τής 
βασιλικής (Πίν. 92α - β ).

Πρό τοϋ προστφου (ρεβάκ) τοϋ Τζαμιού άπεκα
λύφθη μέρος τοϋ νάρθηκος καί τοϋ δυτικοϋ έξω- 
τερικοϋ τοίχου τής παλαιοχριστιανικής βασιλι
κής. Εις τήν κλίμακα καμαροσκεποϋς ΰπογείου 
τάφου έν τφ νάρθηκι είχε χρησιμοποιηθή ώς 
βαθμίς τό μαρμάρινον άνάγλυιρον τοϋ Π ί ν. 92γ. 
Είναι ό κορμός άγαλματίου Ρωμαίου στρατιώτου, 
πιθανώς, δυνάμενον προχείρως νά χρονολογηθή 
κατά τόν 2ον μ.Χ. αιώνα. Εις άλλους είδικωτέρους 
έμοΰ έπαφίεται ή μελέτη του.

Εις τάς έσωτερικάς έπιφανείας τών τοίχων τής 
ΝΔ. γωνίας τής βασιλικής, άπεκαλύφθησαν τά 
λείψανα ζωγραφικοΰ διακόσμου. Ό διάκοσμος ού-

τος κατά τήν τεχνικήν του, τά θέματα καί τά χρώ
ματα είναι καθαρώς παλαιοχριστιανικός καί είναι 
σύγχρονος πρός τήν βασιλικήν. Έπί λευκοΰ βά
θους έζωγραφήθη φυτικός διάκοσμος δΓ άνοικτών 
καί ζωηρών χρωμάτων.

Ή τοιχοδομία τής βασιλικής είναι ίσχυροτάτη 
μέ άφθονον χρήσιν άρχαίου ύλικοϋ καί κυρίως 
έκ τής Ρωμαϊκής ’Αγοράς. ’Αλλά καί τά μέλη τής 
βασιλικής έχρησιμοποιήθησαν έν συνεχεία είς 
τήν οίκοδόμησιν τοϋ Φετιχιέ Τζαμί καί τοϋ μινα- 
ρέ. Είς τό δάπεδον δέ τοϋ προστφου (ρεβάκ) τοϋ 
Τζαμιού άπεκαλύφθη μέγας άριθμός κιονοκρά- 
νων εκ τε τής βασιλικής καί τής Ρωμαϊκής ’Αγο
ράς. Ένταϋθα έδόθησαν σύντομοι μόνον πληρο- 
φορίαι περί τής διερευνήσεως τής παλαιοχριστια
νικής βασιλικής κατά τό 1963, καθ’ όσον αί έρ- 
γασίαι θά συνεχισθοϋν καί κατά τό έπόμενον έτος.

Κτήμα Τράχωνες

Προκειμένου νά άνεγερθή ένοριακός ναός τής 
Ζωοδόχου Πηγής έπί οικοπέδου παραχωρηθέντος 
ύπό τοϋ κ. Γερουλάνου έκ τοϋ κτήματος Τράχωνες, 
δεξιά τής λεωφόρου Βουλιαγμένης, έγένετο ύπό 
τής ’Εφορείας δοκιμαστική σκαφική έρευνα. Ή 
έρευνα αύτη ήτο άναγκαία, καθ’ όσον ή θέσις τής 
ύπό άνέγερσιν έκκλησίας γειτνιάζει πρός τά άπό 
τοϋ 1959 άποκαλυφθέντα έρείπια μονοκλίτου μι
κρός βασιλικής (Πίν. 93α) μετά νάρθηκος 
κατά μήκος τής νοτίου πλευράς.

Κατά τήν σκαφήν ήνοίγησαν δύο τάφροι είς 
σχήμα Σταυροϋ (Α - Δ καί Β - Ν) μήκους 25 μ., 
πλάτους 1 μ. καί βάθους 1.50 μ.

Πλήν δύο όξυπυθμένων άμφορέων, οί όποϊοι 
ήσαν πλήρεις χώματος (Πίν. 93γ ), ούδέν έτε
ρον στοιχεΐον εύρέθη. (Διαστάσεις άμφορέων: 
διαμ. 0,365 μ., ύψ. 0,48 μ. καί διαμ. 0,32 μ. ϋψ. 0,42 
μ.). Δέον νά σημειωθή ότι άπό βάθους 0,80 μ. 
καί κατωτέρω τά χώματα ήσαν τελείως καθαρά, 
άνευ όστράκων, τά όποια άλλωστε καί μέχρι τοϋ 
βάθους τούτου (0,80 μ.) ήσαν σπάνια.

Έπ’ εύκαιρία τής έργασίας ταύτης ήρευνήθη- 
σαν λεπτομερέστερον τά έρείπια τής βασιλικής. 
Ή τοιχοδομία τοϋ κτίσματος τούτου παρουσιάζει 
τό χαρακτηριστικόν, ότι άποτελεΐται έκ μεγάλων 
διαστάσεων κροκαλοπαγών δόμων τοποθετημένων 
όρθιων κατά μικράς άποστάσεις (Πίν. 93α), 
αίτινες πληροϋνται διά κοινής τοιχοποιίας.

Κατά τόν καθαρισμόν τοϋ δαπέδου, άπεκαλύφθη 
πρός δυσμάς τοϋ κλιτούς έγκάρσιος τοίχος, έπί 
τοϋ όποιου εύρέθη, είς τήν θέσιν του, τό κάτω 
μέρος άρραβδώτου μαρμάρινου κίονος, ένφ τά 
ίχνη τής έδράσεως έτέρου κίονος είναι έμφανή έπί 
τής πρός νότον έκτισμένης, όριζοντίως, έπιτυμ-
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βίου στήλης ( Π ί ν. 93β). Οϋτω. διά τού άπο- 
καλυφθέντος τοίχου έσχηματίζετο πρός δυσμάς 
νάρθηξ, ή έπικοινωνία τού όποιου μετά τού κυ
ρίως ναού έγίνετο διά τριβήλου. Διά δύο άνοιγμά- 
των, είς τόν νότιον τοίχον, ό ναός έπεκοινώνει μέ 
έπιμήκη χώρον, δστις καταλαμβάνει όλόκληρον 
τό μήκος τής νοτίου πλευράς του.

Ό χώρος οδτος μάλλον ήτο νάρθηξ, άνοικτός 
πρός νότον. Τήν στάθμην τού δαπέδου τού νάρ- 
θηκος έδήλουν πλάκες τινές πήλιναι, σφζόμεναι 
πρός τό άνατολικόν αύτοΰ άκρον. Χαμηλότερον 
τού δαπέδου τούτου, καί ύπό τόν άνατολικόν τοί
χον τού νάρθηκος, άπεκαλύφθη μυλόπετρα (δια
μέτρου 0,75 μ.) καί κάτωθεν ταύτης (0,25 μ.) τό 
κάτω ήμισυ μεγάλου πίθου, διαμέτρου 1.10 μ. Είς 
τό δυτικόν έπίσης μέρος τού νάρθηκος εύρέθη 
έγκάρσιος τοίχος προγενέστερος καί άσχετος πρός 
τήν τοιχοδομίαν τούτου. Τά στοιχεία ταϋτα, ήτοι: 
ή μυλόπετρα, ό πίθος καί ό έγκάρσιος τοίχος άπο- 
δεικνύουν, ότι πρό τής βασιλικής ύπήρχεν είς τήν 
Ιδίαν θέσιν έτερον κτίσμα. ’Αλλά καί είς τήν βα
σιλικήν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν δύο οίκο
δομικάς περιόδους. Τής πρώτης τό δάπεδον ήτο 
είς τήν αύτήν στάθμην πρός τήν τού κατωφλιού 
τού τριβήλου, ένώ τής δευτέρας εΰρίσκετο κατά 
0,25 μ. ύψηλότερον τούτου, ώς δεικνύουν πλάκες 
τινές πήλιναι σφζόμεναι παρά τόν νότιον τοίχον.

Έκ 10 τάφων, εύρεθέντων έν τφ νάρθηκι είς 
δύο έπίπεδα, καί κατεσκευασμένων διά μεγάλων 
διαστάσεων στρωτήρων κεράμων, καί έξ ένός έτέ- 
ρου τάφου κτιστού, άμελοΰς τοιχοποιίας, καλυ- 
πτομένου διά δύο μεγάλων στρωτήρων κεράμων, 
εύρεθέντος παρά τόν νότιον τοίχον τού κυρίως 
ναού, είς βάθος μόλις 0,10 μ. χαμηλότερον τού 
πρώτου δαπέδου, συνάγεται, ότι ή βασιλική ήτο 
κοιμητηριακή Εκκλησία κατά τήν μεταξύ τής 
παλαιοχριστιανικής καί τής πρωτοβυζαντινής 
έποχής περίοδον.

Τά τής άνωτέρω άνασκαφικής έρεύνης θά 
έκτεθούν λεπτομερέστερον έν ίδίω άρθρφ περί 
τού άνασκαφικού έργου τής ’Εφορείας.

ΑΤΤΙΚΗ

Μονή 'Αγίου Ίωάννου Καρέα

Τό καθολικόν τής έγκαταλελειμμένης βυζαν
τινής Μονής τού Καρέως ή Καρέα είς τούς πρό- 
ποδας τού Υμηττού (Εύρετήριον των Μνημείων 
τής 'Ελλάδος, τεύχος Τ', 1933, σ. 157 - 158, είκ. 
208 καί 209) είχεν άπό πολλών έτών καταχωσθή 
κατά τήν άνατολικήν καί νοτίαν αύτοΰ πλευράν 
ύπό των άπορριμμάτων τών ύπερθεν τής Μονής 
λειτουργούντων λατομείων.

Δι’ ένεργειών τής Υπηρεσίας διεκόπη πρό τού 
πολέμου ή λειτουργία τών λατομείων τούτων, έν 
συνεχείς: δέ άπηλευθερώθη τό καθολικόν τής Μο
νής άπό τής λατύπης, δημιουργηθέντος στενού 
προστατευτικού έλευθέρου χώρου πέριξ τούτου. 
’Εν τούτοις παρέμενε διαρκής ό κίνδυνος τής άνά 
πάσαν στιγμήν καταρρεύσεως τών έπικρεμαμένων 
μεγάλων όγκων λίθων καί θραυσμάτων μαρμάρων, 
όπότε ή καταστροφή τού καθολικού θά ήτο άνα- 
πόφευκτος. ’Επειδή, έκτός τού κινδύνου τούτου, 
τό σημαντικόν τούτο βυζαντινόν μνημεϊον, κεί
μενον είς έλαχίστην άπό τών ’Αθηνών άπόστασιν, 
παρουσίαζε, γενικώτερον, θλιβερόν όψιν, ίδια με
τά τινας άντιαισθητικάς κατασκευάς καί προσθή- 
κας, γενομένας έσχάτως ύπό άναρμοδίων προσώ
πων, κατηρτίσθη ύπό τής ’Εφορείας πρόγραμμα 
άποκαταστάσεως καί εύπρεποΰς έμφανίσεως τής 
Μονής, όπερ έγκριθέν ύπό τής Υπηρεσίας, ήρ- 
χισεν έκτελούμενον άπό τού Μαρτίου 1963, χωρίς 
όμως νά όλοκληρωθή είσέτι (ΑΔ. 17 (1961/62): 
Χρονικά, σ. 51).

Κατά τό μέχρι τέλους τού 1963 στάδιον τών έρ- 
γασιών, έγένοντο τά έξής:

Πρό τής Μονής, κατηδαφίσθησαν καί άπεμα- 
κρύνθησαν άντιαισθητικαί κατασκευαί.

Άπεμακρύνθησαν μεγάλοι όγκοι λίθων καί 
θραυσμάτων μαρμάρων, οί όποιοι έπεκρέμαντο 
ύπεράνω τού καθολικού καί ήπείλουν τούτο. Οΰτω 
τό καθολικόν δέν κινδυνεύει πλέον έκ τής αίτιας 
ταύτης ( Π ί ν. 94α ). Κατά τήν άπομάκρυνσιν τής 
λατύπης άπεκαλύφθη καθ’ δλον του τό μήκος ό 
άνατολικός τοίχος τού περιβόλου τής Μονής, ό 
όποιος πρότερον δέν ήτο όρατός.

’Επίσης άπεκαλύφθησαν τά δύο άνατολικά κελ- 
λία τής νοτίου πλευράς τού περιβόλου, τά όποια 
έπί πολλά έτη έμενον κατεχωσμένα. Άποκατεστά- 
θησαν αί καμάραι τών κελλίων τούτων, αί θύραι 
καί τά παράθυρα αύτών ( Π ί ν. 94β - γ).

Πρό τών κελλίων άπεκαλύφθη ή λιθίνη κλϊμαξ, 
ήτις ώδήγει είς τόν άνω όροφον, τού όποιου εύ
ρέθη τό δάπεδον μετά τής έστίας (τζακιού) είς τήν 
δυτικήν πλευράν.

Όμοιον δάπεδον καί έστία εύρέθησαν υπέρ τήν 
καμάραν τού δυτικωτέρου κελλίου τής νοτίου 
πλευράς, ένθα ή έπικοινωνία μεταξύ τού Ισογείου 
καί τού όρόφου έγένετο έσωτερικώς διά ξύλινης 
κλίμακος. Οΰτω, άποδεικνύεται ότι τά κελλία τής 
νοτίου πλευράς ήσαν τουλάχιστον διώροφα.

Τό κελλίον άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν του 
κατάστασιν, άφοΰ έκαθαρίσθη έκ τών μπάζων, τά 
όποια κατελάμβανον τό ήμισυ τού ΰψους αύτοΰ. 
Έπίσης άποκατεστάθη σαν όλα τά κελλία τής νο
τίου πλευράς. Κατά τόν καθαρισμόν ένός τούτων
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Άθήναι: α. Ή Ρωμαϊκή ’Αγορά καί τό Τζαμί τοϋ Σταροπάζαρου (Φετιχιέ), β. Μεταγενέστεραι κατασκευαί 
έπί τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ύπό τό Φ. Τζαμί

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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'Αττική. Τράχωνες: α. Ερείπια βασιλικής, β. Ό μεταξύ κυρίως ναοϋ καί νάρθηκος τοίχος μετά τοΰ 
τριβήλου, γ. Οί δύο όξυπύθμενοι αμφορείς καί ή δοκιμαστική τάφρος

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:11 EEST - 3.236.241.27


