
TO “PHNAKI,, ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Είς κατοχήν τής οικογένειας ’Αγγέλου Κυπριάδου υπάρχει μικρά νΰν 
περιοχή ευρισκόμενη επί τής όδοΰ Νικοδήμου, εντός τής οποίας, και ακρι
βώς έπι τής δδοϋ, ευρίσκεται παλαιός ναΐσκος τής μεγαλομάρτυρος Ειρήνης 
(μνήμη 5 Μαΐου) πολλαπλώς μνημονευόμενος υπό των Άθηναιογράφων και 
ιδία τοΰ Καμποΰρογλου ή δστις άπεθησαΰρισε και τήν μέχρι τοΰδε τουλά
χιστον διατηρηθεϊσαν γνωστήν ονομασίαν τοΰ έκκλησιδίου, «αγία 'Ρηνοΰλα» 
ή κοινότερον είς τό λαϊκόν στόμα, τό «'Ρηνάκι», ως και τήν τοπικήν περί 
αΰτοΰ παράδοσιν, καθ’ ήν οί μικροί μαθηταί, ή μάλλον αί μαθήτριαι, διερχό- 
μεναι έκεΐθεν ΐνα μεταβώσιν είς τό σχολεΐον προσηυχοντο διά τήν εις τάς 
εξετάσεις ιδία επιτυχίαν των 2.

Ή θέσις τοΰ ναϊδίου τοΰτου έν τή συνοικία Πλάκας καί νεώτερά τινα 
ευρήματα, κατά γενομένην πρόσφατον επισκευήν, δικαιοΰσι τον Καμποΰρ- 
ογλουν καί μαρτυροϋσι τον σύνδεσμον, τον όποιον είχε τοΰτο, πιθανώς καί 
προς τό εκεί που ευρισκόμενον μοναστηριακόν κτίριον τοΰ 'Αγίου Άνδρέουι 
τής ’Αθηναίας 'Αγίας καί Μάρτυρος Φιλοθέης Μπενιζέλου (όπου νΰν τό 
Συνοδικόν καί Μητροπολιτικόν μέγαρον), καί προς τό άρχαΐον λουτρόν, (τό 
μετέπειτα συντριβάνι), είς τό όποιον, κατά τον Καμποΰρογλουν, έλοΰσθησαν 
πιθανώς ώς φοιτηταί ό Μ. Γρηγόριος, ό Μ. Βασίλειος, ό Ίουλιανός, καί 
άλλαι μεγάλαι προσωπικότητες τών χρόνων εκείνων, κατά τά φοιτητικά των 
εν Άθήναις έιη.

Προς σαφή κατανόησιν τοΰ άρχαιολογικοΰ τουτου σημειώματος, ανάγκη 
νά λεχθή, δτι ή σημερινή περιοχή, έν fj τό ναΐδιον, αποτελεί μικρόν υπόλοι
πον τμήμα μεγαλειτέρας περιοχής, έξικνουμένης μέχρι τής γωνίας τών σημερι
νών οδών Νικοδήμου καί Φιλοθέης καί περιλαμβανουσης καί τον σημερινόν 
κήπον τοΰ Μητροπολιτικοΰ μεγάρου, εντός ακριβώς τής οποίας υπήρχε, τό μέχρι 
τών νεωτέρων χρόνων διατηρουμενον τουρκικόν λουτρόν είς κατοχήν τής ως 
άνω οικογένειας Κυπριάδου. Τό λουτρόν τοΰτο ταυτίζει ό Καμποΰρογλους 
προς τό ’Αθηναϊκόν λουτρόν τών ρωμαϊκών χρόνων, έν φ έλοΰοντο καί οί 
τότε φοιτηταί. Ή περιοχή πωληθεισα τμηματικώς πρό τινων μόλις έτών, 
περιήλθεν είς τήν κατοχήν τών σημερινών ιδιοκτητών τής γωνίας τών οδών

> Λ. Γ. Καμποΰρογλου, Αί παλαιαί Άθήναι, Άθήναι 1922, σελ. 210. 
1 Αυτόθι σελ. 114 ■ Π,
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328 Άμίλκα 2. Άλιβιζάτου

Φιλοθέης καί Νικοδήμου καί τής Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών επί τής όδοΰ 
Φιλοθέης.

Ό ναΐσκος έκ πρώτης ό'ψεως, καί μάλιστα προ τής τελευταίας επισκευής, 
ούδέν σημεϊον άξιον ιδιαιτέρας προσοχής παρουσιάζει, ουδέ φέρει καταφα
νές τι ίχνος (πλήν τών κεράμων τής στέγης τής άψίδος του) άρχαιότητος, 
καίτοι ή τοπική παράδοσις θεωρεί αυτόν άρχαΐον. 'Ωραΐον μόνον βυζαντινόν 
θωράκων έντετοιχισμένον, άνωθεν τής θΰρας τής εισόδου καί παριστάνον 
σταυρόν έν μέσω φύλλων καί ανθεμίων μαρτυρεί ’ίσως την ύπαρξιν παλαιο- 
τέρου βυζαντινού ναού εις την θέσιν ταύτην. Τό θωράκων ως έκ τού ύψους 
εις ο εύρίσκεται καί τής στενότητος τού χώρου τής αυλής, τής μεταξύ τού

Είκ. 1. Τό εξωτερικόν τής «'Αγίας 'Ρηνούλας» τό επί τής όδοΰ άγιου Νικοδήμου.

ναΐσκου καί τού μετά την πώλησιν τού υπολοίπου τής περιοχής έγερθέν- 
τος τοίχου τού κήπου τής παραπλεύρου ιδιοκτησίας (περί οΰ κατωτέρω) δεν 
είναι αμέσως καταφανές.

Ό ναΐσκος εις τό προς την οδόν 'Αγίου Νικοδήμου μέρος εινε ημιυπό
γειος, (είκ. 1) ένφ προς τό τής δυτικής καί βορείου αυλής είνε κατά τό ήμισυ 
ισόγειος. Ή οικοδομή τού ναΐσκου παρουσιάζει μάλλον ευτελή κατασκευήν, 
κατά τό προς τήν οροφήν δ’ αυτής τμήμα εινε ασφαλώς μεταγενεστέρα.

Τό ύψος αυτού μέχρι τής οροφής εινε 4.15 μ., ένφ τό ύψος τού εξω
τερικού τοίχου από τής οδού 'Αγίου Νικοδήμου εινε μόλις 1.95 μ. Τό δλον
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Τό «'Ρηνάκι» τής Πλάκας. 329

μήκος τοϋ ναοΰ εινε 5.45 μ., τό δε πλάτος, τοϋ μεν κυρίως ναοΰ 4.50 μ., τοΰ δέ 
ίεροϋ βήματος, κατά μέν την θέσιν τοϋ σημερινού (μεταγενεστέρου) εικονο
στασίου 3.70 μ., κατά δέ την διατείνουσαν τής άψίδος 1.93 μ. (Είκ. 2) λ 

Ή εσωτερική τοϋ χώρου διαρρύθμισις παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Διά τής δυτικής εισόδου είσερχόμεθα αμέσως εις τον κυρίως ναόν, μικρόν

Κ A Τ Ο Υ ! C

Είκ. 2. Ή κάτοψις τοϋ ναΐσκου.

τετραγωνικόν χώρον (2.80 X 4.50 μ.), δστις προ τής τελευταίας εσωτερι
κής επισκευής ήτο κατά πολύ μικρότερος τοΰ σημερινού. Εκατέρωθεν επι 
τών δυο τοίχων ύπάρχουσι δύο ήμικυκλικά καμαροειδή παράθυρα. Εκατέρω
θεν τής βάσεως τής μικράς καμάρας τών παραθύρων έφαίνοντο σαφώς τμή
ματα λίθινων ή μαρμάρινων κιονόκρανων έντετοιχισμένα. "Ενεκα τοΰ ημιυ
πόγειου τοΰ ναοΰ, ή υγρασία συνεχώς έπικαθημένη τών τοίχων ήτο μεγάλη,

1 Τά σχεδιαγράμματα, κατεσκευάσθησαν τή υποδείξει μου, εύγενώς υπό τής φοιτή
τριας τής 2χολής τών καλών τεχνών Παρισίων, Ειρήνης I. Κινδύνη.
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330 Άμίλκα Σ. Άλιβιζάτου

η σκεψις δέ περί απαλλαγής τοΰ ναοϋ από ταύτης με ήνάγκασε νά προβώ 
έσωτερικώς εις μικράν επισκευήν, ής αποτέλεσμα ύπήρξεν ή άνακάλυψις τών 
κάτωθι περιγραφομένων ενδιαφερόντων αρχαιολογικών στοιχείων.

Η υγρασία τών δυο ιδίως πλευρικών τοίχων, ήτις, προκειμένου καί περί
τοΰ βορείου δεν έδικαιολογεΐτο απολύ
τως, έφ’δσον ή πλευρά Ικείνη είνε κατά 
τό ήμισυ ισόγειος, μέ ώδήγησεν εις την 
έξέτασιν τών τοίχων τοΰ ναοΰ κα'ι την 
άνευ κόπου άνακάλυψιν δτι τά τμή
ματα τών δυο τοίχων κάτωθεν τών ήμι- 
κυκλικών παραθύρων (είκ. 3) ήσαν 
μεταγενέστερα προσθήκη καί άπλού- 
στατα παραγέμισμα τών δυο εκατέρω
θεν μικρών καμαρών, αί όποΐαι πληρω- 
θεΐσαι από τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ 
μέχρι τοΰ ανοίγματος τών παραθύρων 

δΓ εΰτελεστάτου οϊκοδομικοΰ ύλικοΰ, ήνώθησαν κατά την επιφάνειαν μετά τοΰ 
λοιποΰ τοίχου, άφεθέντων μόνον τών ανοιγμάτων τών παραθύρων. Τό εντός 
τών καμαρών οικοδομικόν υλικόν, ούδεμίαν είχε συνοχήν προς τό λοιπόν 
οικοδόμημα, έτοποθετήθη δέ ’ίσως προ σχετικώς μικρού χρονικοΰ διαστήμα
τος υπό τών ιδιοκτητών κατά κακήν αρχιτεκτονικήν άντίληψιν προς στή- 
ριξιν τών τοίχων τοΰ ναοΰ. 'Η ευτέλεια τοΰ ύλικοΰ και ό χρόνος συνε- 
τέλεσαν ώστε τό υλικόν νά συσταλή κατά τρόπον τοιοΰτον, ώστε άμα τή 
άποξέσει τοΰ ασβεστοκονιάματος κατά γραμμήν κατακόρυφον από τών εκα
τέρωθεν διαφαινομένων τμημάτων τών έντετοιχισμένων, ώς επίστευον, κιονο- 
κράνων, (περί ών κατωτέρω) νά φανώσι ρήγματα καταδεικνύοντα τήν άπομό- 
νωσιν τοΰ μεταγενεστέρου προσθέτου ύλικοΰ από τοΰ λοιποΰ τοίχου. Προέβην 
εις τήν προσεκτικήν άπομάκρυνσιν τοΰ ύλικοΰ και αμέσως άπεκαλύφθησαν 
αί δύο μικραί καμάραι (βάθους 0,40 μ.) ών έκάστη κατά τήν κάτωθι περι
γραφήν ιδιαίτερα παρουσιάζει χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Πρέπει νά 
προστεθή δτι εις τήν πεποίθησιν τής άκινδύνου άπομακρύνσεως τοΰ προσθέ
του ύλικοΰ μέ ώδήγησαν τά διαφαινόμενα εκατέρωθεν τής βάσεως έκάστης 
καμάρας έντετοιχισμένα κιονόκρανα καί ή καταφανής συμμετρία αυτών, ήτις 
καί εις τον μάλλον άπειρον αρχιτεκτονικής έμαρτύρει δτι τό δλον οικοδό
μημα, ή μάλλον, οί δύο τοίχοι εβαστάζοντο επί τών γεμισθεισών κατά τό πλεΐ- 
στον καμαρών. Πράγματι, άμα τή άπομακρύνσει τοΰ ύλικοΰ, άπεκαλύφθησαν 
αί καμάραι, αΐτινες ύπεβαστάζοντο έκάστη από δυσμών προς άνατολάς ύπό 
μαρμάρινου κίονος απλής καί ευτελούς έμφανίσεως μεθ’ άπλοΰ τετραγώνου 
κιονοκράνου, δωρικού ρυθμού καί μαρμάρινης παραστάδος έκ δύο τεμαχίων 
μαρμάρινης πλακός τής αυτής έμφανίσεως μέ μικράν καί μάλλον κακότεχνον

Είκ. 3. Ή μορφή τών παραθύρων πρό 
τής άποκαλύψεως τών καμαρών.
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κορνίζαν. Τό ΰτ|;ος τής καμάρας από τοΰ εδάφους είνε 2,70 μ., τό άνοιγμα 
δ5 αυτής και τής βάσεως τοΰ παράθυρου 1.88 μ., καί τό ΰψος τοΰ ανοίγμα
τος τοΰ ήμικυκλικοΰ παράθυρου 0,85 μ.

Ή κατάστασις τών μαρμάρων τών τε κιόνων κα'ι παραστάδων καταδει- 
κνΰουσι δτι ταΰτα προέρχονται από πολύ παλαιά κτίρια πολλαχώς χρησιμο- 
ποιηθέντα καί μή φέροντα ούδέν ίχνος πολυτελούς ή λεπτής επεξεργασίας. 
Ή άπομάκρυνσις τοΰ υλικού από τής βορεινής καμάρας παρουσίασε την 
εύχάριστον έκπληξιν τής άποκαλύψεως επί τής εσωτερικής προς την καμάραν 
επιφάνειας τής παραστάδος, τοιχογραφίας παριστώσης τον "Αγιον Ίωάννην 
τον Πρόδρομον, τεχνοτροπίας πιθανώς τοΰ 15ου ή 16ου αίώνος γραφείσης επί 
προσθέτου επί τής μαρμάρινης 
παραστάδος επιχρίσματος, τοΰ 
όποιου τό ήμισυ είχε, φαίνε
ται, κατασιραφή προ τής πλη- 
ρώσεως τοΰ κενού τής καμά
ρας. Παρών κατά την προ
σεκτικήν άπομάκρυνσιν τοΰ 
ύλικοΰ τής καμάρας έπείσθην 
ότι τό έ'τερον ήμισυ τής είκό- 
νος δεν κατερρίφθη κατά τήν 
ώραν τής άπομακρΰνσεως τοΰ 
ύλικοΰ.

Ή άποκαλυφθεϊσα τοι
χογραφία, ως δεικνύει μικρόν 
λείψανον αυτής εϊς τό κάτω Είκ' 4' Ή β?ρε,ία καΓ>α ,μετά ^ήν άποκάλυψ,ίν

της και η επ αυτής αποκαλυφυεισα εικων 
τμήμα τής πλακός, ητό ποτέ Χ0ϋ Προδρόμου·
ολόσωμος έστερεοποιήθη δέ
καλώς τό άπομεΐναν τμήμα αυτής κατά τήν περιφέρειαν αυτής διά τσιμέν
του (είκ. 4).

Ή άποκάλυψις τής τοιχογραφίας ταΰτης δεν έχει αυτή καθ’ έαυτήν 
τόσην αξίαν, δσην έχει ή θέσις αυτής. Ή προς τό βόρειον μέρος τής παρα
στάδος άκρα τής είκόνος φθάνει μέχρι τοΰ έξωτάτου σημείου τής παραστάδος, 
τό όποιον είνε καί τό εξωτερικόν σημειον τοΰ βορείου τοίχου. "Αμα δηλ. τή 
καταρρίψει τοΰ ύλικοΰ, τό όποιον έπλήρου τήν καμάραν μέχρι τοΰ άκρου καί 
τής παραστάδος, εύρέθημεν εις τό εξωτερικόν σημειον τοΰ τοίχου προς τήν 
βορειοδυτικήν αυλήν. ’Ακριβώς δμως ή μέχρι τοΰ έξωτάτου τούτου σημείου 
γραφή τής είκόνος δεικνύει καταφανώς δτι δεν ήτο δυνατόν νά τελειώνη 
ή οικοδομή τοΰ ναού προς τό μέρος τούτο, έφ’ δσον δεν ΰπάρχει ουδέ έκα- 
τοστομέτρου χώρος προς σύνδεσιν τοΰ εξωτερικού τοίχου τοΰ κλείοντος τό 
άνοιγμα τής καμάρας έξωτερικώς. Πράγματι ό εξωτερικός τοίχος ό κλείων
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την καμάραν, ως ήτο πρότερον και ως άνακατεσκευάσθη και σήμερον, εινε 
εντελώς εξωτερικός σχηματίζων εξόγκωμα υπέρ την επιφάνειαν τοΰ λοιπού 
βορείου τοίχου.

Κατά ταΰτα ή εντός τοΰ ναού άρχομένη καμάρα είτε συνεχίζετο πρός 
βορράν υπό τύπον καμαρωτού διαδρόμου, ό όποιος ώδήγει εκ τού ναού πρός 
τμήμά τι τοΰ μοναστηριακού οικοδομήματος, (τοΰ οποίου ό σημερινός ναΐσκος 
θά ήτο παρεκκλήσιον), φερ’ είπεΐν, πρός τήν τράπεζαν και τάνάπαλιν, ή εσχη-

βίκ. 5. Τό επί τής όδοϋ παράθυρον όρώμενον εσωθεν μετά τής αύλακος τοΰ υδραγωγείου.

μάτιζε κατά συνέχειαν τήν καμάραν πρός άποτέλεσιν τού σταυροειδούς σχή
ματος (σταυρού ελληνικού) έφ’ οΰ (των δύο κιόνων καί των δυο παραστάδων) 
έπεκάθητο δ τροΰλλος τού ναΐσκου, δ δποιος σήμερον δεν υπάρχει, διότι 
ή οροφή εΐνε μεταγενέστερα, απλή, τετράγωνος, εκ κοινού συγχρόνου δλως 
άμμοκονιάματος. Ή πρώτη ΰπόθεσις, ήτις θά εξακριβωθή κατά τήν τυχόν 
ποτέ κατεδάφισιν τού παρά τον ναΐσκον κειμένου οίκίσκου, μοί φαίνεται 
πιθανωτέρα ενεκα τής παρουσίας τμημάτων ενός στρεπτού καί ενός απλού 
κίονος έμπεπηγμένων εις τό έδαφος τής βορείου αυλής, παρά τον οικίσκον» 
οΐτινες εινε ίκανώς άπομεμακρυσμένοι τού ναΐσκου, διά νά μή εινε δυνατόν 
νά έχωσι σχέσιν πρός αυτόν, αλλά μάλλον πρός έτερα τμήματα τού μοναστη
ριακού συγκροτήματος.
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Ή νοτιά καμάρα τοΰ ναοϋ παρουσιάζει τα έξης έτι πλέον ενδιαφέροντα 
πράγματα. Ή άποκαλυφθεΐσα μετά την άπομάκρυνσιν τοΰ ΰλικοΰ καμάρα, 
ως καί ή απέναντι εύρισκομένη, από δυσμών πρός άνατολάς βαστάζεται υπό 
κίονος τής αυτής τέχνης καί εποχής πρός την εκ μαρμάρου παραστάδα, έφ’ής 
ουδέν ίχνος τοιχογραφίας υπάρχει. Τό κιονόκρανον τοΰ κίονος τής δεξιάς 
καμάρας φέρει επί τής ορθογωνίου αΰτοΰ βάσεως σειράν ροζετών. Τό άνοιγμα 
τής καμάρας πρός τό άνω μέρος οδηγεί πρός εσωτερικόν χώρον, έν φ υπάρχει 
τό επί τοΰ πρός την οδόν τοίχου παράθυρον. Ό τοίχος αυτός είνε εντε
λώς εξωτερικός καί από τής δεξιάς καμάρας εσώτερος ουδεμίαν έχων σχέσιν 
πρός τον εσωτερικόν τοίχον τοΰ ναοϋ. Ή άπομάκρυσις τοΰ ΰλικοΰ, τό όποιον 
εις τό βάθος τής καμάρας άντικατεστάθη υπό λεπτοΰ έξ οπτών πλίνθων τοί
χου, άπεκάλυψεν έ'τερον εσωτερικόν παχύν τοίχον κατά τό μήκος τοΰ ναοΰ καί 
τό βάθος τό από τής όδοΰ.Έπί τοΰ τοίχου τοΰτου στηρίζεται ό εξωτερικός τοί
χος τοΰ ναοΰ, έφ’ ου τό επί τής όδοΰ παράθυρον.

Τό άνοιγμα τής εσωτερικής δεξιάς (νοτίου) καμάρας είνε 2 μ. καί τό 
ύψος αυτής 2,70 μ. Τό ΰψος τοΰ ανοίγματος τοΰ παραθύρου 0.80 μ., τό δε 
βάθος τής καμάρας 0,40 μ. Ό εντός τοΰ ανοίγματος τοΰ παραθύρου τής 
καμάρας χώρος, έν φ τό εξωτερικόν επί τοΰ πρός την οδόν τοίχου παράθυρον, 
έχει ΰψος 1.08 μ., μήκος 1.80 μ. πλάτος άνισον 0,41, 0,55, καί 0,61. Τό σημε
ρινόν άνοιγμα του παραθύρου πρός την οδόν επί τοΰ έξωτερικοΰ τοίχου έχει 
ΰψος 0,81 μέ πλάτος 0,79. (Είκ. 5).

Ή άποκάθαρσις τοΰ χώρου τούτου, δστις έχει ευτελή οροφήν έκ μικρών 
ξύλινων δοκών, ών τά διάμεσα είνε πεπλη- 
ρωμένα διά διαφόρων άτάκτως τοποθε
τημένων κοινών λίθων, κατά τό δάπεδον 
αΰτοΰ άπεκάλυψεν δλως περίεργον καί εις 
άρίστην κατάστασιν, καθ’ όλον τό μήκος 
τοΰ χώρου, τετράγωνον κατά την τομήν 
αύλακα, κατεσκευασμένην έκ τσιμέντου 
(beton) ροδαλοΰ χρώματος, ή οποία λόγω 
τής πρός τό δυτικόν μέρος πτώσεως αυτής 
καταδεικνύει φανερώς τήν από ανατολών 
πρός δυσμάς φοράν τοΰ ΰδατος. (Είκ. 6).

Ή αΰλαξ άρχεται από τό πρός άνατολάς εσωτερικόν μέρος τοΰ τοίχου καί 
εισέρχεται πάλιν εντός τοΰ τοίχου πρός τό δυτικόν μέρος, διατρέχει συνεπώς 
έσωτερικώς ολόκληρον τήν έκτασιν τοΰ πρός τήν οδόν τοίχου. Ή αΰλαξ λόγφ 
τής τεχνοτροπίας (φανερώς ρωμαϊκής τέχνης) καί τής θέσεως, ήν κατέχει, οΰδε- 
μίαν φαίνεται έχουσα σχέσιν πρός τον (μεταγενέστερον) ναΐσκον άλλ’ ίσως 
οΰτε καί πρός τό μεταγενέστερον μοναστηριακόν συγκρότημα, μεθ’οΰ άσφαλώς 
συνείχετο ό ναΐσκος διά τής υποτιθέμενης καμάρας τής βορείου πλευράς.

Είκ. 6. Ή αΰλαξ τοΰ υδραγωγείου.
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Τουναντίον ή γειτνίασις η μάλλον ή εντός της αυτής περιοχής ύπαρξις 
τοΰ έκκλησιδίου και τοΰ μεταγενεστέρου τουρκικού λουτροΰ και τοΰ υπο
θετικού αρχαίου ρωμαϊκού βαλανείου, πείθει ότι ή αύλαξ σχετίζεται προς 
τούτο κα'ι άπετέλει τμήμα τής όλης υδραυλικής έγκαταστάσεως τών λουτρών, 
κατά την διαρρύθμισιν δ’ έπειτα τών κτιρίων άπέμεινε τό σωζόμενον τμήμα 
αυτού εντός τοΰ τοίχου τού σημερινού ναϊδίου.

"Αλλως τε καμαρωτή εκ πλίνθων θύρα ή παράθυρον, τό όποιον φαί
νεται κατά τό ά'νω τής καμάρας αυτών μέρος, εις τό βάθος τού τοίχου τού 
κήπου τής παραπλεύρου κατοικίας και εντός τής δυτικής αυλής τού ναού, 
ακριβώς απέναντι τής εισόδου, ρωμαϊκής δέ τεχνοτροπίας, ένισχΰουσι την 
ιδέαν τής πιθανής ύπάρξεως λουτρικοΰ ιδρύματος, μεθ’ ου ασφαλώς έχει 
σχέσιν ή εύρεθεΐσα εντός τοΰ τοίχου τοΰ έκκλησιδίου αύλαξ. Οϋτω δέ τό 
έκκλησίδιον τής αγίας 'Ρηνούλας δεν αποτελεί απλώς, ώς εικάζει ό Καμπού- 
ρογλους εις τάς «Παλαιός του ’Αθήνας» (σελ. 210) σύνορον τοΰ περιφήμου 
εκείνου αγνώστου λουτρού ή βαλανείου, τού χαμαμίου τών τουρκικών χρό
νων, άλλ’ έτι περισσότερον, άναπόσπαστον αυτού μέρος.

Τό ίδιάζον τών δύο άποκαλυφθεισών καμαρών εινε δτι ή μέν βόρεια 
παρέχει στοιχεία συνοχής τοΰ σημερινού ναΐσκου μετά τού μεταγενεστέρου 
μοναστηριακού συγκροτήματος τού ύπάρχοντος, εις ήν θέσιν εύρίσκεται σήμε
ρον τό αρχιεπισκοπικόν μέγαρον, ή δέ νοτία στοιχεία συνοχής τού ναΐσκου 
μετά τού παλαιού τουρκικού λουτρού, τό όποιον δικαίως φαίνεται έχον σχέ
σιν μετά τού αρχαίου λουτρού τών ρωμαϊκών χρόνων.

Τά ώς άνω στοιχεία, ένισχύουσι σπουδαίως τάς γνώμας τών άσχολου- 
μένων μέ τον άκριβέστερον καθορισμόν τής τοπογραφίας τών αρχαίων καί 
παλαιών ’Αθηνών, ιδία εν τή γραφική συνοικία τής Πλάκας, τών οποίων 
τά ίχνη μέ την ολοταχώς είσχωρήσασαν οικοδομικήν πρόοδον, εντός ολίγου 
θά έχουν εντελώς έξαφανισθή.

ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ 
Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου
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