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2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 

Κατά την βασιλικήν τοϋ Ίλιασοϋ έγένοντο εφέτος μικραί εργασίαι 
προς διευκρίνησιν λεπτομερειών διά την άκριβεστέραν άποτύπωσιν της 
κατόψεως (βλ. ΠΑΕ 1948).

3. ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗι ΜΟΝΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

1. Κατά την διάρκειαν εργασιών άποχωματώσεως τοϋ έξωθι τοϋ ίεροΰ 
Βήματος τοΰ ναοΰ χώρου, προς άποκατάστασιν αυτού είς την αρχικήν στά-

Εΐκ. 1. Ό τοίχος Α από βορρά·

θμην, άπεκαλΰφθη τοίχος, πάχους 0,70-0,75 μ. εκ μεγάλων αργών λίθων 
(είκ. 1-3). Ό τοίχος οΰτος, έφαπτόμενος τής βορειοτέρας γωνίας τοϋ διακο
νικού, ως εν τφ σχεδίω (είκ. 2, Α) φαίνεται, εν αρχή μεν βαίνει πλαγίως 
ώ; προς τον άξονα τοϋ ναού, ειτα δε, καμπτόμενος ελαφρώς, λαμβάνει κατεΰ- 
θυνσιν προς άνατολάς, βαίνων παραλλήλως προς τον ως άνω άξονα. ’Έσκαψα 
δοκιμαστικώς περαιτέρω, έκείθεν τοϋ προσφάτως κτισθέντος άναλημματικοϋ 
τοιχίου και πράγματι ήλθεν είς φώς τό σημεΐον, ένθα ό τοίχος οΰτος συναν- 
τάται μέ γωνίαν σχηματιζομένην υπό δΰο τοίχων, ών έκαστος έχει διάφορον 
πάχος (βλ. είκ. 2, Β καί ε’ικ. 4). Οϋτω, ενώ ό προς τον ναόν τοίχος έχει 
πάχος περί τά 0,70 · 0,75 μ., ό προς άνατολάς βαίνων έχει 0,95 μ. καί δ προς 
Ν 0,75-0,80 μ.

Οί τοίχοι οΰτοι σϋγκεινται εκ μεγάλων λίθων άκατεργάστων, ώς προελέ-
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Είκ. 2. Κάχοψις χοϋ χώρου χών ερευνών. Α παλαιοχρισιιανικός χοΐχος, Β ιό σημεΐον 
συνανχήσεως χοΰ χοίχου Α μεχα χής γωνίας κτιρίου, Γ χό υπόγειον 
όσχεοφυλάκιον, Δ ό πρό χοϋ όσχεοφυλακίου άναλημμαχικός χοΐχος.
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ΕΙκ. 3. Ό τοίχος Α άπό νότου.

Εΐκ. 4. Τό σημεΐον συναντήσεως τοΰ τοίχου Α καί τοΰ κτιρίου Β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 17:03:17 EEST - 44.213.66.193



Έμμ. Χατζηδάκη : Σκαφικαί ερευναι έν τη Μονή Καισαριανής 47

χθη, εντός δέ τοΰ παχέος άσβεστοΰχου πηλού διακρίνονται σπάνια τεμάχια 
πλίνθων εξ οπτής γής, άτάκτως τοποθετημένα. Οί τοίχοι οΰτοι βυθίζονται 
εντός τού εδάφους πέραν των 2 μ. είσέτι. ’Ίχνος κονιάματος ή ετέρου επιχρί
σματος καλύπτοντος την επιφάνειαν αυτών δεν άνευρέθη. Συνεπώς, δεδομέ
νης τής στάθμης εις ήν εύρίσκονται, οί άποκαλυφθέντες τοίχοι πρέπει νά

Είκ. 5. Ή οροφή τοΰ οστεοφυλακίου.

αποτελούν τμήμα θεμελίων οικοδομήματος, προϋπάρξαντος τού ναού τού 11ου 
αί., ως φαίνεται έκ τής μεταξύ αυτών σχέσεως.

Θά ήδύνατο, εκ τής μορφής καί τών συστατικών τών τοίχων, νά τοπο- 
θετηθή τό οικοδόμημα τούτο εις τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Διά τον 
χαρακτηρισμόν δμως τού κτιρίου τούτου τά άποκαλυφθέντα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή. ’Ίσως μέρος τών ως άνω θεμελίων νά εΐχεν ύπ’ ό'ψει του ό Γ. Λαμ- 
πάκης, δτε εσημείωνεν άνευ ετέρου (Έπετηρίς Φιλ Συλλ. « Παρνασσός» Ε' 
1881, σ. 655) δτι «τό οικοδόμημα παρ’ δλην την αρχαιότητα αυτού είναι 
νεώτερον, στηριζόμενον επί ετέρου πολύ άρχαιοτέρου οικοδομήματος», την 
βεβαίωσιν δέ τούτην άκολουθούντες πλεΐστοι τών νεωτέρων, θεωρούσιν 
δτι εις την θέσιν άρχαιοτέρου έκτίσθη ό νύν υπάρχων ναός. Προς τό παρόν 
τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, είναι δτι ό ναός τού 
11ου αί., διακόπτει τό παλαιόν θεμέλιον, χωρίς νά στηρίζεται έπ’αυτού, καί 
δτι τούτο πάντως δεν δύναται, λόγφ τής τεθλασμένης γραμμής, ήν ακολουθεί, 
ν’ άνήκη εις εκκλησιαστικόν κτϊσμα.

Ό Ί. Ν. Σβορώνος επίσης, άναζητών τό λατρευτικόν κέντρον τών Φλυέων 
έν Καισαριανή, επρόκειτο νά ενεργήση εκεί άνασκαφήν μετά τών κκ. Σωτη
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ρίου και Όρλάνδου (ΔΕΝΑ 18, 1916—17, σ. 81—82), τής οποίας τα απο
τελέσματα, έφ’ δσον γνωρίζω, δεν έδημοσιεΰθησαν ζ

2. Κατά την βάσιν τής εσωτερικής πλευράς τοΰ τοίχου τής Β κεραίας 
τοϋ καθολικού υπάρχει στενόν άνοιγμα, έν εΐδει καταπακτής, χρησιμεϋον διά

την άπόρριψιν άχρηστευομένων 
αντικειμένων τοΰ ναού. Έκ γε- 
νομένης προχείρου έρεΰνης διε- 
πιστώθη δτι τό άνοιγμα ωδήγει 
εις ευμεγέθη υπόγειον αίθουσαν, 
βαίνουσαν παραλλήλως προς τον 
ναόν, υπό τήν Β αυτού εύρισκο- 
μένην αυλήν. Τήν ύπαρξιν τού 
υπογείου τούτου χώρου δεν ήτο 
δυνατόν νά ύποπτευθή τις έξω
θεν καί συνεπώς δεν είχε μέχρι 
τούδε σημειωθή. Επειδή τό 
άνοιγμα μόλις επήρκει διά νά 
διέλθη έρπων παΐς, διηνοίξαμεν 
διά τού δαπέδου τής αυλής οπήν, 
δι’ής κατήλθομεν εντός τής υπο
γείου αιθούσης.

Πρόκειται περί αιθούσης 
μήκους 5,50 μ., πλάτους 3 μ· 
καί μεγίστου ύψους 2,30 μ. (είκ. 
2,Γ), καλυπτομένης δι’ ελαφρώς 
καμπυλουμένης καμάρας έκ σχι

στόλιθων τοποθετημένων κατά τήν στενήν αυτών πλευράν (είκ. 5). 
Άφαιρέσαντες μεγάλους όγκους χωμάτων διηνοίξαμεν τήν εις τήν Α στενήν 
πλευράν τής αιθούσης κατακεχωσμένην τοξωτήν είσοδον, έχουσαν πλάτος μέν 
1,20 μ, ύψος δέ 2 μ. (είκ. 6), άποκαλυφθέντος καί μικρού μέρους τής προ 
αυτής αυλής, ήτις είναι εις βάθος 3,85 μ. από τής στάθμης τού παρ’ αυτήν 
έδάψους. Τό προαύλιον τούτο ώριζε προς Ν τοίχος έξ αργών λίθων, άναλημ- 
ματικός προφανώς, σχηματίζων όξεΐαν γωνίαν προς τήν πρόσοψιν τής υπο
γείου αιθούσης (είκ. 2,Δ, είκ. 7—8). Λόγψ τού μεγάλου βάθους καί τού 
όγκου τοΰ χώματος, 6 όποιος έπρεπε νά μετακινηθή, δεν κατέστη δυνατόν νά 1

Είκ. 6. Ή είσοδος τοϋ οστεοφυλακίου, 
θεωμένη έκ των άνω, από Ν.

1 ’Εκτός εάν πρόκειται περί της άνασκαφής, ήτις έγένετο εις τό Δ τής Μονής 
νεκροταφεΐον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια σταυροειδούς βυζαντινού ναοΰ. Βλ. Μ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ό ναός τής Σκριποϋς τής Βοιωτίας, ΑΕ 1931, σ. 135.
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Είκ. 7. Ή εΐαοδος μετά τοϋ παρ’αυτήν άναλημματικοϋ τοίχου Δ 
θεωμένη έκ των άνω, άπό βορειοανατολικά,

έξακριβωθή εφέτος ή έκτασις τής 
προ τής αιθούσης αυλής, ούτε και δ 
τρόπος προσβάσεως προς αυτήν.

Ή τοιχοδομία τής υπογείου 
αιθούσης ώς και τής οροφής αυτής 
είναι αμελής καί ουδέποτε είχε χρι- 
σθή εσωτερικούς. Ακόμη καί αί πα- 
ραστάδες καί τό τόξον τής θυρας 
εχουσιν άτέχνως κτισθή (είκ. 9-10).

Πάντα ταϋτα, συνδυαζόμενα μέ 
τον τρόπον κατασκευής τής καμα
ρωτής στέγης, οδηγούν εις την γνώ
μην δτι πρόκειται περί κτίσματος 
τών μετά την "Αλωσιν χρόνων, πα- 
ρουσιάζοντος αναλογίας προς έ'τερα 
έν τή Μονή καμαροσκέπαστα δια
μερίσματα τής εποχής ταυτης.

Ή αίθουσα εΰρέθη πλήρης 
χωμάτων, λίθων καί ανθρωπίνων 
οστών άτάκτως έρριμένων, άλλα καί

Είκ. 8. Ό άναλημματικός τοίχος Δ.

παντοίων απορριμμάτων νεωτέρας εποχής. 'Η διαπίστωσις δτι τά οστά εΰρί- 
σκονται εις τά χαμηλότερα στρώματα δηλοΐ δτι, έφ5 δσον ήκμαζεν ή Μονή,

4
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ή υπόγειος αυτή αίθουσα εχρησίμευεν ώς οστεοφυλάκιου αυτής. Καθαρισμός 
κα'ι εκκένωσις τής αιθούσης εκ των περιεχομένων υλικών δεν εγένετο εφέτος1.

Χαρακτηριστικόν είναι οτι πάντα τα μετακινηθέντα χώματα καί διά την 
άποκάλυψιντών θεμελίων και διά την διάνοιξιν τής θΰρας τοΰ υπογείου όστεο-

Είκ. 9. Τμήμα τής Νπαραστάδος τοΰόστεο- Είκ. 10. Τό κατώτερον τμήμα τής Ν
φυλακίου, μετά τοΰ ύπερκειμένου τόξου. παραστάδος μετά τοΰ οΰδοΰ τής εισόδου.

φυλακίου προήρχοντο εξ επιχωματώσεων σχετικώς προσφάτων, τό πολύ τού 
παρελθόντος αίώνος, μεταξύ δ* αυτών υπάρχουν μικρά θραύσματα μεταγε
νεστέρων ευτελών βυζαντινών κεραμουργημάτων, ανθρώπινα οστά κλπ.

Διά τών γενομένων εργασιών, πλήν τής άποκαλύψεως τοΰ υπογείου οστεο
φυλακίου, καθωρίσθη έν τινι μέτρφ ή αρχική διαμόρφωσις τοΰ άνατολικώς 
τοΰ ναοΰ χώρου τής Μονής. Κυρίως δμως ή παρουσία τών θεμελίων τοΰ 
παλαιοχριστιανικού κτίσματος θά ήδύνατο νά διαφώτιση, διά περαιτέρω έρεύ- 
νης, τό πρόβλημα τής παλαιοχριστιανικής Καισαριανής.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

1 Δαπάναις τής Διευθόνσεως Άναστηλώσεως τοΰ Ύπ. Παιδείας κατεσκευάσθη 
άναλημματικός τοίχος πρός συγκράτησιν τών χωμάτων τοΰ προαυλίου καί έκτίσθη κλϊ- 
μαξ όδηγοΰσα εις τήν υπόγειον αίθουσαν.
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