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βίου στήλης ( Π ί ν. 93β). Οϋτω. διά τού άπο-

Δι’ ένεργειών τής Υπηρεσίας διεκόπη πρό τού

καλυφθέντος τοίχου έσχηματίζετο πρός δυσμάς

πολέμου ή λειτουργία τών λατομείων τούτων, έν

νάρθηξ, ή έπικοινωνία τού όποιου μετά τού κυ

συνεχείς: δέ άπηλευθερώθη τό καθολικόν τής Μο

ρίως ναού έγίνετο διά τριβήλου. Διά δύο άνοιγμά-

νής άπό τής λατύπης, δημιουργηθέντος στενού

των, είς τόν νότιον τοίχον, ό ναός έπεκοινώνει μέ

προστατευτικού έλευθέρου χώρου πέριξ τούτου.

έπιμήκη χώρον, δστις καταλαμβάνει όλόκληρον

’Εν τούτοις παρέμενε διαρκής ό κίνδυνος τής άνά

τό μήκος τής νοτίου πλευράς του.
Ό χώρος οδτος μάλλον ήτο νάρθηξ, άνοικτός

πάσαν στιγμήν καταρρεύσεως τών έπικρεμαμένων

πρός νότον. Τήν στάθμην τού δαπέδου τού νάρ-

όπότε ή καταστροφή τού καθολικού θά ήτο άνα-

θηκος έδήλουν πλάκες τινές πήλιναι, σφζόμεναι

πόφευκτος. ’Επειδή, έκτός τού κινδύνου τούτου,

πρός τό άνατολικόν αύτοΰ άκρον. Χαμηλότερον

τό σημαντικόν τούτο βυζαντινόν μνημεϊον, κεί

τού δαπέδου τούτου, καί ύπό τόν άνατολικόν τοί

μενον είς έλαχίστην άπό τών ’Αθηνών άπόστασιν,

χον τού νάρθηκος, άπεκαλύφθη μυλόπετρα (δια

παρουσίαζε, γενικώτερον, θλιβερόν όψιν, ίδια με

μέτρου 0,75 μ.) καί κάτωθεν ταύτης (0,25 μ.) τό
κάτω ήμισυ μεγάλου πίθου, διαμέτρου 1.10 μ. Είς

τά τινας άντιαισθητικάς κατασκευάς καί προσθή-

τό δυτικόν έπίσης μέρος τού νάρθηκος εύρέθη
έγκάρσιος τοίχος προγενέστερος καί άσχετος πρός

πων, κατηρτίσθη ύπό τής ’Εφορείας πρόγραμμα
άποκαταστάσεως καί εύπρεποΰς έμφανίσεως τής

τήν τοιχοδομίαν τούτου. Τά στοιχεία ταϋτα, ήτοι:
ή μυλόπετρα, ό πίθος καί ό έγκάρσιος τοίχος άπο-

χισεν έκτελούμενον άπό τού Μαρτίου 1963, χωρίς

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

μεγάλων όγκων λίθων καί θραυσμάτων μαρμάρων,

κας, γενομένας έσχάτως ύπό άναρμοδίων προσώ

Μονής, όπερ έγκριθέν ύπό τής Υπηρεσίας, ήρόμως νά όλοκληρωθή είσέτι (ΑΔ. 17 (1961/62):
Χρονικά, σ. 51).
Κατά τό μέχρι τέλους τού 1963 στάδιον τών έργασιών, έγένοντο τά έξής:
Πρό τής Μονής, κατηδαφίσθησαν καί άπεμα-

τού τριβήλου, ένώ τής δευτέρας εΰρίσκετο κατά
0,25 μ. ύψηλότερον τούτου, ώς δεικνύουν πλάκες

κρύνθησαν άντιαισθητικαί κατασκευαί.

τινές πήλιναι σφζόμεναι παρά τόν νότιον τοίχον.

θραυσμάτων μαρμάρων, οί όποιοι έπεκρέμαντο

Άπεμακρύνθησαν μεγάλοι

όγκοι

λίθων

καί

Έκ 10 τάφων, εύρεθέντων έν τφ νάρθηκι είς

ύπεράνω τού καθολικού καί ήπείλουν τούτο. Οΰτω

δύο έπίπεδα, καί κατεσκευασμένων διά μεγάλων

τό καθολικόν δέν κινδυνεύει πλέον έκ τής αίτιας

διαστάσεων στρωτήρων κεράμων, καί έξ ένός έτέ-

ταύτης ( Π ί ν. 94α ). Κατά τήν άπομάκρυνσιν τής

ρου τάφου κτιστού, άμελοΰς τοιχοποιίας, καλυπτομένου διά δύο μεγάλων στρωτήρων κεράμων,

λατύπης άπεκαλύφθη καθ’ δλον του τό μήκος ό
άνατολικός τοίχος τού περιβόλου τής Μονής, ό

εύρεθέντος παρά τόν νότιον τοίχον τού κυρίως
ναού, είς βάθος μόλις 0,10 μ. χαμηλότερον τού

όποιος πρότερον δέν ήτο όρατός.

πρώτου δαπέδου, συνάγεται, ότι ή βασιλική ήτο
κοιμητηριακή Εκκλησία κατά τήν μεταξύ τής

λία τής νοτίου πλευράς τού περιβόλου, τά όποια

παλαιοχριστιανικής
έποχής περίοδον.

θησαν αί καμάραι τών κελλίων τούτων, αί θύραι

Τά τής άνωτέρω

καί

τής

πρωτοβυζαντινής

’Επίσης άπεκαλύφθησαν τά δύο άνατολικά κελέπί πολλά έτη έμενον κατεχωσμένα. Άποκατεστάκαί τά παράθυρα αύτών ( Π ί ν. 94β - γ).

άνασκαφικής έρεύνης θά

Πρό τών κελλίων άπεκαλύφθη ή λιθίνη κλϊμαξ,

έκτεθούν λεπτομερέστερον έν ίδίω άρθρφ περί
τού άνασκαφικού έργου τής ’Εφορείας.

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

ΑΤΤΙΚΗ
Μονή 'Αγίου Ίωάννου Καρέα

καμάραν τού δυτικωτέρου κελλίου τής νοτίου
πλευράς, ένθα ή έπικοινωνία μεταξύ τού Ισογείου

Τό καθολικόν τής έγκαταλελειμμένης βυζαν
τινής Μονής τού Καρέως ή Καρέα είς τούς πρό-

καί τού όρόφου έγένετο έσωτερικώς διά ξύλινης
κλίμακος. Οΰτω, άποδεικνύεται ότι τά κελλία τής

ποδας τού Υμηττού (Εύρετήριον των Μνημείων

νοτίου πλευράς ήσαν τουλάχιστον διώροφα.

τής 'Ελλάδος, τεύχος Τ', 1933, σ. 157 - 158, είκ.

Τό κελλίον άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν του

208 καί 209) είχεν άπό πολλών έτών καταχωσθή

κατάστασιν, άφοΰ έκαθαρίσθη έκ τών μπάζων, τά

κατά τήν άνατολικήν καί νοτίαν αύτοΰ πλευράν
ύπό των άπορριμμάτων τών ύπερθεν τής Μονής

όποια κατελάμβανον τό ήμισυ τού ΰψους αύτοΰ.
Έπίσης άποκατεστάθη σαν όλα τά κελλία τής νο

λειτουργούντων λατομείων.

τίου πλευράς. Κατά τόν καθαρισμόν ένός τούτων
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εΰρέθη πωρόλιθος, έπί τοϋ όποιου είναι χαραγμένη
ή χρονολογία 1712. Αϋτη άντιστοιχεΐ, ασφαλώς,

( Π ί ν. 95α ) είχεν ύποστή ζημίας κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ τελευταίου πολέμου. Είς τόν τροΰλλον

είς τήν κατασκευήν των κελλίων τής πλευράς
ταύτης.

τοϋ Καθολικού είχον δημιουργηθή ρωγμαί, αίτι-

Τά καμαροσκεπή διαμερίσματα, κατά μήκος τής
βορείου πλευράς τοϋ περιβόλου, είχον ύποστή ση

έξωτερικούς τοίχους. Διά τών ρωγμών τούτων
είσέρρεον άφθονα τά όμβρια ϋδατα μέ λίαν κατα

μαντικός ζημίας, ώστε νά παρουσιάζουν έπικίνδυ-

στρεπτικός συνέπειας διά τήν άσφάλειαν αύτοϋ
τούτου τοϋ ναοϋ καί τοϋ ζωγραφικού του διακό

νον κατάστασιν. Εύρείαι ρωγμαί είχον δημιουργηθή εις πολλά σημεία τής τοιχοδομής, ίδιοι κατά
τήν δυτικήν πλευράν, ένθα ύπάρχει παράθυρον,
λόγφ δέ τής παντελούς έλλείψεως κεράμων έπί
τής στέγης τά ϋδατα διήρχοντο διά των καμαρών

νες συνεχίζοντο είς τάς τέσσαρας κεραίας καί τούς

σμου, τό μεγαλύτερον μέρος τοϋ όποιου είχεν
έξαλειφθή ή ήπειλεΐτο μέ κατάρρευσιν.
Όθεν έγένετο μερική έπισκευή τής κεραμώσεως,
έμφραξις τών ρωγμών καί άσφάλισις τοϋ κτηρίου.

καί κατέκλυζον τό έσωτερικόν.

Πρός καταπολέμησιν τής ύγρασίας, ήν παρου-

"Οθεν έπεσκευάσθησαν αί ζημίαι τής τοιχοποιί

σίαζον τά κάτω μέρη τών τοίχων, κατεσκευάσθη

ας, άποκατεστάθησαν αί θόραι καί τό παράθυρον,

κατά μήκος τοϋ άνατολικοΰ καί νοτίου τοίχου τοϋ

καί έστερεώθη τό κτήριον. Κατά τάς έργασίας διά

ναοϋ, έξωτερικώς, πεζούλιον δι’ άνθυγρών υλι

τήν έπισκευήν τής καμάρας έξωτερικώς εύρέθη-

κών, τό όποιον καλυφθέν διά χώματος κατέστη

σαν κτηριακά στοιχεία τά όποια άποδεικνύουν, ότι

άθέατον.
Άφηρέθησαν αί άκαλαίσθητοι σύγχρονοι πλά
κες τοϋ δαπέδου. Οΰτω, άπεκαλύφθη παλαιοτέρα

καί τά κελλία τής πλευράς ταύτης ήσαν διώροφα.
Επειδή όμως δέν έκρίθη σκόπιμος, πρός τό παρόν,
ή έπανοικοδόμησις τών κελλίων τοϋ άνω όρόφου
καί δι’ άλλους λόγους, άλλά κυρίως δι’ ελλειψιν
έπαρκών στοιχείων πρός άποκατάστασιν τής μορ
φής ήν είχον, έπεστρώθησαν αί καμάραι τών κελ

στρώσις τοϋ δαπέδου έκ πήλινων, άκατεργάστων
λίθινων ή μαρμάρινων πλακών, άνομοιογενών καί
άκανονίστων. Τό ζήτημα τοϋ δαπέδου θά μελετη-

λίων τοϋ ισογείου διά κεράμων, διά τής κατα

θή καί θά ρυθμισθή τό έρχόμενον έτος (1964).
Παραλλήλως έγένοντο έργασίαι καθαρισμού

σκευής δέ πεζουλιού καί άποχετευτικοϋ αΰλακος

καί στερεώσεως τών τοιχογραφιών τοϋ Καθολικού

κατά μήκος τής νοτίου πλευράς των έξησφαλίσθη-

δι’ είδικευμένου συνεργείου ύπό τόν μουσειακόν

σαν άπό τής ύγρασίας.
Κατά πρόχειρον σκαφικήν ερευνάν, γενομένην

συντηρητήν Σταύρον Μπαλτογιάννην. Αί τοιχο

άνατολικώς τών διαμερισμάτων τής βορείου πλευ

γραφία!, έκ τής ύγρασίας καί τών καπνών, είχον
τελείως άμαυρωθή, μεγάλα δέ τμήματα αύτών εί

ράς, άπεκαλύφθησαν είς μικρόν βάθος τά λείψα
να τοίχων έτέρων διαμερισμάτων, πιθανώς δέ καί

χον άποκολληθή.
Διά τών γενομένων έργασιών αί τοιχογραφίαι

εισόδου, τά όποια έπεξετείνοντο μέχρι τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοϋ περιβόλου. Τό καθολικόν τής

ήσφαλίσθησαν καί έκαθαρίσθησαν. Δείγματα τής
φιλότιμου ταύτης έργασίας παρέχουν οί Π ί ν.

Μονής έπροστατεύθη κατά τής ύγρασίας διά τής
κατασκευής χαμηλοϋ πεζουλίου δι’ άνθυγρών ύλι-

95 β - 99α.
"Ηδη ή μελέτη τοϋ ζωγραφικού διακόσμου τής

κών πέριξ αύτοϋ (Π ί ν. 94α ).
Μέρος τής αυλής έπεστρώθη διά πλακών.

σταται εύχερεστέρα.

Μονής τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καθί

Διά τήν προστασίαν τής Μονής άπό τών ύδά-

Ή Τράπεζα τής Μονής, είς τόν άνατολικόν τοί

των, τών κατερχομένων άπό τών κλιτύων τοϋ
Ύμηττοϋ, κατεσκευάσθη τάφρος κατά μήκος τής

χον τής όποιας σφζονται τοιχογραφίαι τοϋ 16ου

νοτίου καί δυτικής έξωτερικής πλευράς τοϋ περι

ή Που αίώνος (Εύρετήριον, έ.ά. σ. 169), ήτο κα
τεστραμμένη κατά τήν καμάραν αύτής. Διά ξυλο

βόλου ( Π ί ν . 94δ - ε).

τύπου συνεπληρώθη ή καμάρα καί έκαλύφθη διά

Λεπτομερεστέρα έκθεσις μετά σχεδίων τής Μο
νής θά δοθή είς τό ΑΔ. τοϋ έπομένου έτους, μετά

κεράμων, άφοϋ προηγουμένως έστερεώθησαν αί
τοιχογραφίαι ( Π ί ν. 99β - ΙΟΟβ ).

τήν όλοκλήρωσιν τοϋ καταρτισθέντος προγράμ
ματος έργασιών.

Μονή 'Αγίου Ίωάννου Κυνηγού

Μονή 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου

(ΑΔ. 16 (1960): Χρονικά, σσ. 66-68).

(Εύρετήριον Μεσ. Μνημ. Ελλάδος, τευχ. Γ',
σ. 168 - 169. ΑΔ. 16 (1960): Χρονικά σ. 69 ).

Ύπό τής Φιλοδασικής Ένώσεως έγένοντο έργασίαι τινές πρός άποκατάστασιν τής Μονής καί

Ή παρά τούς πρόποδας τοϋ Ύμηττοϋ γυναικεία,

έξωραϊσμόν τοϋ περί αυτήν χώρου. ’Επειδή ή λε
πτομερής έκθεσις τών γενομένων έργασιών άνή-

νΰν, Μονή τοϋ Άγ. Ίωάννου τοϋ Θεολόγου
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κει είς τήν Ένωσιν ταύτην, ένταΰθα δίδονται μό

νός άριθμός άρραβδώτων κιόνων καί άμφικιονί-

νον πληροφοριακοί τινες ειδήσεις.
Άποκατεστάθη ή νοτία τοξωτή στοά τοΰ ναοϋ.

σκων, έκ φαιοϋ μαρμάρου, ιωνική βάσις κίονος,

Έγένετο καθαρισμός καί στερέωσις τών τοιχο
γραφιών ύπό τοϋ μουσειακοΟ συντηρητοϋ Τ. Μαρ-

Τή έπεμβάσει τής ’Εφορείας διεκόπη ή παράνο

γαριτώφ. Άφηρέθη ή κτιστή 'Αγία Τράπεζα, ήτις
κατελάμβανεν όλον τόν χώρον τής άψΐδος του

τμήμα θωρακίου κ.ά. (Πίν.

μος σκαφή, έζητήθη δέ ή έγκρισις τής ’Αρχαιο
λογικής Υπηρεσίας διά κανονικήν άνασκαφήν,
ήτις καί θά διενεργηθή τό έρχόμενον έτος (1964).

Ίεροϋ. Άπεκαλύφθη οϋτω ό ζωγραφικός διάκο

Άγιος Κοσμάς

σμος τής άψΐδος καί προσδιωρίσθη έκ τούτου ή
στάθμη τοΟ δαπέδου τού Ίεροϋ.

102α).

Ό έπί τής άρχαίας Κωλιάδος άκρας, παρά τό

Είς τήν αύλήν κατεστράφη ή μεταγενεστέρα έπί-

άεροδρόμιον τοϋ Έλληνικοϋ, καμαροσκέπαστος

στρωσις έκ σιμέντου καί άπεκαλύφθη ή παλαιά

ναΐσκος τοϋ Αγίου Κοσμά μετά τοϋ προσηρτη-

πλακόστρωσις, δι’ άκανονίστων πλακών, ήτις συν-

μένου θολοσκεποϋς διαμερίσματος (Εύρετήριον

επληρώθη κατά τόν αύτόν τρόπον. Κατά τήν έρ-

Μ. Μνημείων τής Ελλάδος, τευχ. Γ', Άθήναι

γασίαν ταύτην άπεκαλύφθη, άνωρυγμένη έντός τοϋ

1933, σ. 153) άνεπαλαιώθη, δαπάναις τοϋ Τ.Α.Κ.Ε,

έδάφους καί τοϋ βράχου, δεξαμενή τετράπλευρος,

είς ό άνήκει.

εις άπόστασιν 13 μ. περίπου νοτίως τοϋ ναού,

Διά παλαιοτέρων κατασκευών ό ναΐσκος είχε

μέ έπίχρισμα έκ κορασανίου είς τάς πλευράς της.

παραμορφωθή. Ή δυτική του πλευρά είχε μετατρο

Άποκατεστάθη ό περίβολος τής Μονής διά τής

πή εις όριζοντίαν, εις δέ τήν νοτίαν είχε προστεθή

άνακατασκευής ή συμπληρώσεως, άναλόγως των

ξυλόστεγος οίκίσκος. Ό οίκίσκος κατηδαφίσθη

κατά μήκος των τεσσάρων τοίχων κλειστών στοών.

καί ή δυτική πλευρά άποκατεστάθη είς τήν άρχι-

Κατά πρόχειρον άνασκαφικήν έρευναν άπεκα-

κήν της έμφάνισιν (Πίν. 102β ).

λύφθησαν τά λείψανα τών παλαιών κελλίων τής

Αί καμάραι έκαλύφθησαν διά κεράμων, τό

Μονής είς τήν άνατολικήν καί δυτικήν πλευράν
τοϋ περιβόλου, τό πλάτος τών οποίων ήτο 7.40 μ.

ϋψος τής θύρας έμειώθη κατά 0,65 μ., ώστε νά έπα-

Νταού Πεντέλη
Πρό τινων ετών, μέ σκοπόν τήν έξασφάλισιν
τοϋ Καθολικού (Πίν. 101α) τής Μονής τοϋ

νέλθη είς τάς άρχικάς της διαστάσεις, άφηρέθησαν αί άκαλαίσθητοι νέαι πλάκες τοϋ δαπέδου,
εύρέθη ή φυσική στάθμη αύτοϋ καί έπεστρώθησαν μαρμάρινοι παλαιοί πλάκες. Κατά τήν τε-

Ταώ, τής γνωστής ώς Νταού Πεντέλης (Εύρετή-

λευταίαν ταύτην έργασίαν εύρέθη ό μαρμάρινος
στυλοβάτης τοΰ παλαιοϋ τέμπλου (ϋψ. 0,10 μ.).

ριον Μ.Μ.Ε., τευχ. Γ', σ. 188), άπό τών ύδάτων
τά όποια τήν κατέκλυζον, έγένοντο άποχωματώ-

των τοιχισμένη θύρα έπικοινωνίας καί έτοποθε-

σεις πέριξ τοϋ ναοϋ καί έσχηματίσθη εύρεΐα καί
βαθεϊα τάφρος (Πίν.

101 β).

Ήνοίχθη ή μεταξύ τών δύο θολωτών διαμερισμά
τήθησαν εις άμφότερα τά διαμερίσματα ταϋτα νέαι
ξύλινοι θύραι καί παράθυρα. Είς τό έσωτερικόν

Καί ή μέν υγρασία δέν έξουδετερώθη, τό Καθο

τοϋ ναΐσκου άφηρέθησαν δι’ ειδικευμένων τεχνι

λικόν όμως έκινδύνευεν έκ τοϋ πέριξ αύτοϋ σχηματισθέντος κενοϋ.

τών τά έπιχρίσματα καί άπεκαλύφθησαν αί τοι
χογραφία!, αΐτινες έν συνεχεία έκαθαρίσθησαν καί

Όθεν έμελετήθη τό όλον θέμα τής άσφαλείας
τοϋ Καθολικού καί κατηρτίσθη πρόγραμμα έργα-

έστερεώθησαν. Είς τό μέσον τής καμάρας άπεκα

σιών, τό όποιον έγκριθέν ύπό τής 'Υπηρεσίας θά
έκτελεσθή τό έρχόμενον έτος (1964).

ρελθόντος αίώνος.

Σπάτα

λύφθη ό Παντοκράτωρ, μέτριας τέχνης τοϋ πα
Είς τόν νότιον τοίχον άπεκαλύφθησαν οί Άγιοι
’Ανάργυροι καί είς ’Αρχάγγελος, τοϋ Που, πιθανώτατα, αίώνος.

Κάτοικοι τοϋ χωρίου Σπάτα παρακινηθέντες έκ

Είς τόν άνατολικόν τοίχον ό Εύαγγελισμός, είς

τινων μαρμάρινων μελών, τά όποια έξεΐχον τοϋ
έδάφους είς θέσιν Σκύμπτη, έξωθι τοϋ χωρίου,

τήν άψϊδα ή Πλατυτέρα καί είς τήν πρόθεσιν ή

άνέσκαψαν μέ σκοπόν τήν άνεύρεσιν παλαιας έκ-

πρός τόν Παντοκράτορα. Ύπό τάς τοιχογραφίας

Άκρα Ταπείνωσις, τής αύτής τέχνης καί έποχής

κλησίας.

ταύτας διεπιστώθη ή ϋπαρξις παλαιοτέρου στρώ

Ούτω άπεκαλύφθη κατά μέγα μέρος εύρεΐα άψίς
παλαιοχριστιανικής βασιλικής καί άνευρέθη Ικα

ματος.
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ΠΙΝΑΞ 94

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

’Αττική. Μονή Καρέα: α. Ό ναός μετά τάς εργασίας, β - γ. Θύρα κελλίου Ν. πλευράς πρό καί μετά
τήν άποκατάστασιν, δ - ε. Ή Ν. πλευρά τοΰ περιβόλου πρό και μετά τάς έργασίας
Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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‘Αττική. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος: α. Ή Μονή, β. Αί τοιχογραφίαι τής άψΐδος τοϋ 'Ιεροϋ μετά τόν
καθαρισμόν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

'Α ττικ ή . "Α γιος ’ Ιωάννης ό Θ εολόγος: α -

β.

Ό δεξιά τής

Π λατυτέρας ’ Α ρχάγγελος κ α ί ό αριστερός "Α γγελος τής Ά ναλήψ εω ς, μετά τόν καθαρισμόν

ΠΙΝΑΞ 96

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 01:19:44 EET - 35.175.201.175

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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Αττική. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος: α - β. Όμάς των ’Αποστόλων έκ τής Άναλήψεως καί ή Θεία
Κοινωνία είς τήν άψΐδα τοΟ 'Ιεροϋ, μετά τόν καθαρισμόν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

’Αττική. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος: α. - β. Όμάς των ’Αποστόλων, έκ τοΰ «Πίετε έξ αύτοΰ πάντες»,
καί όμάς των ’Αποστόλων έκ τοΰ «Λάβετε, φάγετε»

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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'Αττική. "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος: α. Ή Πεντηκοστή, έπί τής ανατολικής κεραίας, μετά τόν
καθαρισμόν, β. Ή Τράπεζα τής Μονής πρό τής επισκευής

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

’Αττική. "Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος: α. Ή καμάρα τής Τραπέζης κατά τάς έργασίας άποκαταστάσεως,
β. Ή Τράπεζα τής Μονής μετά τήν άποκατάστασιν τής στέγης

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

’Αττική. Νταοϋ Πεντέλη: α. Δυτική δψις τοϋ Καθολικού, β. Ή πέριξ τοϋ Καθολικού τής Μονής
σχηματισθεΐσα τάφρος

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΙ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

’Αττική: α. Σπάτα. Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις θέσιν Σκύμπτη, β. Ό ναΐσκος τοϋ 'Αγ.
Κοσμά μετά τήν άφαίρεσιν των προσθηκών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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