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Μπορείτε να: 

 

Μοιραστείτε, αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο υπό 

τους ακόλουθους όρους: 

 

 

Αναφορά Δημιουργού  

Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό, με σύνδεσμο της άδειας 

και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιον-

δήποτε εύλογο τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός απο-

δέχεται το έργο σας ή τη χρήση που εσείς κάνετε. 

 

 

Μη Εμπορική Χρήση  

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς. 

 

 

Μη παραγόμενα 

Αν αναμείξετε, τροποποιήσετε, ή δημιουργήσετε πάνω στο υλικό, δεν μπορείτε να 

διανείμετε το τροποποιημένο υλικό. 

 

 

Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί  

Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά μέτρα που να περι-

ορίζουν νομικά τους άλλους από το να κάνουν ο,τιδήποτε επιτρέπει η άδεια. 

 

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε 

τους όρους της άδειας. 
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1. Εισαγωγή 

 

ρχαία μάρμαρα, λίθοι και τέχνεργα χρησιμοποιήθηκαν διαχρονικά ως δομικό υ-

λικό για την κατασκευή εκκλησιών, οικιών, μαντρότοιχων κ.λπ., καθώς και ως 

πηγή προσπορισμού ασβέστη. Τα αρχαία λείψανα αποτελούσαν άμεσα διαθέ-

σιμο, καλής ποιότητας υλικό, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη 

περαιτέρω κατεργασία. 

 

1.1 Το διαχρονικό «ες έδαφος φέρειν» 
 

H μισή αλήθεια είναι επομένως οι ρασοφόροι, που γκρέμιζαν με τα σκεπάρνια τον 

Παρθενώνα στην ταινία του Κ. Γαβρά, η οποία λογοκρίθηκε προ ετών από το Μουσείο 

Ακρόπολης. Δέν είναι μόνον οι άγιοι Νικόλαοι, οι άγιοι Σπυρίδωνες κ.λπ. εκκλησίες, 

που έθαψαν τον προχριστιανικό πολιτισμό. Τα αρχαία υλικά δέν χρησιμοποιήθηκαν 

μόνο για την ανέγερση χριστιανικών ναών.  

     Ολόκληρη η αλήθεια είναι, ότι μετά το «ες έδαφος φέρειν» των πρώτων χριστια-

νικών αιώνων, που αφορούσε κυρίως στους αρχαίους ελληνικούς ναούς, ακολούθησε 

διαχρονικά ένα ακόμα «ες έδαφος φέρειν», αυτή τη φορά σύσσωμης της Ρωμιοσύνης, 

εναντίον όλων ανεξαιρέτως των αρχαίων ελληνικών οικοδομημάτων και τεχνέργων, το 

οποίο συμπλήρωσε το καταστροφικό έργο του Θεοδόσιου.  

 

 
Νησιώτης μαρμαράς στην Ακρόπολη.1 

                                                 
1 Μ. Ρέεμπυ, 1835, από το βιβλίο: «Αθήνα 1818-1853, έργα δανών καλλιτεχνών», έκδ. «Πνευματικό 

Κέντρο Δήμου Αθηναίων». 

Α 
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1.2 Ξεραΐλες κι ερημιές 
«Η άλλοτε ένδοξη Αθήνα 

είναι τόσο ερημωμένη, που φαίνεται απίστευτο, 

ότι υπήρξε κάποτε ένδοξη. Εγώ, τουλάχιστον, 

δεν είδα πουθενά φοβερότερο τόπο. 

Ερημιά, ξεραΐλα, αγκαθιές και βάλτοι». 

D΄Aramon, γάλλος πρεσβευτής, 16ος αιώνας. 

 

«Ο πληθυσμός της Σάμου είναι τουρκικός». 

Ruy Gonzales de Clavijo, απεσταλμένος του βασιλιά 

της Καστίλλης, Ερρίκου Γ΄, στην αυλή του Ταμερλάνου. 

 

«Η Ελευσίνα είναι τώρα ένα φτωχό χωριό 

με 1.200 κατοίκους, κυρίως αλβανούς». 

John Fulleylove-J. A. M. Clymont, 1902. 

 

Οι πόλεμοι, οι πειρατικές επιδρομές και οι επιδημίες είχαν ξεκληρίσει τους πληθυ-

σμούς του ελλαδικού χώρου. Η ερήμωση οδήγησε τη βυζαντινή εξουσία στον εποι-

κισμό των περιοχών από σλάβους τους πρώτους αιώνες κι από αλβανούς κυρίως, αρ-

γότερα. Πλήθος όμως κι άλλων επήλυδων κατέκλυσαν επίσης κατά καιρούς το χώρο, 

όπως βλάχοι, αρμένιοι, βορειοαφρικανοί κ.λπ..  

     Πολλοί περαστικοί ταξιδιώτες, φιλέλληνες, πρεσβευτές κ.λπ. ξένοι, που άφησαν 

χρονικά και γραπτές εντυπώσεις με πληροφορίες και παρατηρήσεις, περιγράφουν το 

πανόραμα της ερήμωσης και το παζλ των εποικισμών. 

     Χαρακτηριστικό της πολυγλωσσίας που επικρατούσε τότε, είναι το δημοσίευμα του 

αμερικάνου εθελοντή Bolse στην εφημερίδα της Φιλαδέλφειας «Democratic Press» 

(13.12.1826), για το Ναύπλιο του 1826: «Τα καφενεία της πόλης κατάμεστα από στρα-
τιώτες, που παίζουν μπιλιάρδο ή κουβεντιάζουν. Ούτε στην αρχαία Βαβυλώνα δεν ακού-

γονταν τόσες γλώσσες όσες στο σημερινό Ναύπλιο». 

     Σε μια σκηνή της λαϊκής κωμωδίας του Δ. Βυζάντιου, «Βαβυλωνία», ένας αρβα-

νίτης, που δεν καταλαβαίνει έναν κρητικό, νομίζοντας πως ο τελευταίος τον έχει 

προσβάλλει, τον τραυματίζει με μια πιστολιά. Φτάνει η αστυνομία, γίνονται ανακρί-

σεις από επτανήσιο αστυνόμο, ο οποίος παρά την ανακριτική του πείρα δεν τα κατα-

φέρνει να εξακριβώσει αν ο τραυματισμός του κρητικού είναι κάζο πενσάτο (εκ προ-

μελέτης) ή ατσιντέντε (τυχαίο), επειδή ούτε αυτός καταλαβαίνει τους μάρτυρες, ούτε 

οι μάρτυρες αυτόν.  

     Όλοι αυτοί οι λαοί λοιπόν, που εγκαταστάθηκαν στο χώρο δεν είχαν καμία φυλετι-

κή ή άλλου είδους σχέση με τους αρχαίους κατοίκους του, ούτε καμία ελληνική εθνική 

συνείδηση. Η ελληνική εθνική συνείδηση, η ψευδαίσθηση δηλαδή της δήθεν φυλε-

τικής τους καταγωγής από τους αρχαίους έλληνες, καλλιεργήθηκε με την ίδρυση του 

νέου κράτους. 

     Τα ρωμέικα (νεοελληνικά), τους επιβλήθηκαν από την επίσημη παρεχόμενη από τα 

κρατικά σχολεία παιδεία κι αποτέλεσαν το  βασικό πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής 

τους συνείδησης. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές γλώσσες ακόμα και σήμερα επιβιώνουν και 

μιλούνται (αρβανίτικα, βλάχικα, ποντιακά κ.ά.). 
     Ευνόητο είναι, ότι οι ελληνικές αρχαιότητες δεν είχαν καμία συναισθηματική αξία 

γι’ αυτούς. Τους χρησίμευαν μόνο ως άριστης ποιότητας οικοδομικό υλικό. 



ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 9 

1.3 Αρχαία ως σκαλοπάτια, σκάφες πλυσίματος κ.ά. 
 

Ο Ludwig Ross, που διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην αρχαιολογική δραστηριότητα κα-

τά τα πρώτα χρόνια του νέου κράτους και ο οποίος διατελούσε Γενικός Έφορος Αρχαι-

οτήτων και ο πρώτος καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρατή-

ρησε, ότι στις τακτικές εξορμήσεις του προς αναζήτηση αρχαιοτήτων (τις οποίες συ-

χνά έβρισκε ενσωματωμένες σε ερειπωμένες βυζαντινές εκκλησίες) ανακάλυπτε, ότι 

πολλοί ντόπιοι εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν αρχαίες επιγραφές ως σκαλοπάτια 

ή ακόμα και λίθινες σαρκοφάγους ως σκάφες πλυσίματος. 

 

1.4 Μαρμαρογλύπτες κι ασβεστοκάμινοι 
 

Οι μαρμαρογλύπτες συνήθιζαν να χρησιμοποιούν αρχαία μαρμάρινα αγάλματα ως 

πρώτη ύλη για το έργο τους. Στο θεάτρο της Επιδαύρου λειτουργούσε τεράστια ασβε-

στοκάμινος, όπου αρχιτεκτονικά μέλη του θεάτρου και άλλων κοντινών κτισμάτων 

χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ασβέστη. Υπάρχουν πλείστες πηγές, που ανα-

φέρουν ότι και σε πολλούς άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους επί αιώνες 

λειτουργούσαν ασβεστοκάμινοι.  

 

1.5 Μαρμαράδες στην Ακρόπολη 
 

Σε πίνακες ξένων περιηγητών εικονίζονται ρωμιοί μαρμαράδες με εργαλεία στα χέρια 

να σπάνε μάρμαρα στην Ακρόπολη, όπου υπήρχε άφθονη άριστης ποιότητας πρώτη 

ύλη. Πολλά από αυτά τα μάρμαρα έχουν γίνει ασβέστης ή έχουν εντοιχισθεί σε διάφο-

ρες κατασκευές σε όλη την γύρω περιοχή, με την Πλάκα ─όπως αναλυτικά θα δεί-

ξουμε παρακάτω─ να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα.  

     Φανταστείτε πόσο συχνό πρέπει να ήταν το φαινόμενο να εργάζονται μαρμαράδες 

στην Ακρόπολη προσποριζόμενοι αρχαία υλικά, ώστε να κάνει εντύπωση στους ξένους 

περιηγητές και να το ζωγραφίζουν.  
 

1.6 Βομβαρδισμοί 
 

Πολλές ακόμα καταστροφές έχουν γίνει κατά τους βομβαρδισμούς της Ακρόπολης. 

Καμία ιστορική βάση δεν υπάρχει στα περί δήθεν προσφοράς στους πολιορκημένους 

τούρκους ποσοτήτων μολυβιού, για να σταματήσουν την αφαίρεση του συνδετικού 

μετάλλου από τους κίονες του Παρθενώνα. Αυτό το περιστατικό, που αναφέρεται στα 

αναγνωστικά των σχολείων και χρησιμοποιείται με υπερηφάνεια στους εθνικούς πανη-

γυρικούς, αποτελεί πλάσμα φαντασίας, έναν ακόμη μύθο της Ρωμιοσύνης. 

     Στην πραγματικότητα, οι ρωμιοί συναγωνίζονταν τους οθωμανούς στις καταστρο-

φές των αρχαιοτήτων κατά τις πολιορκίες της Ακρόπολης, άλλοτε βομβαρδίζοντάς την 

αδιακρίτως κι άλλοτε σκάβοντας κι ανατινάζοντας υπόγεια λαγούμια, σπάζοντας και 

κυλώντας από ψηλά κίονες του Παρθενώνα και καταστρέφοντας τα μνημεία, προ-
κειμένου να πάρουν οι ίδιοι το μολύβι για τα κανόνια τους. Τις καταστροφές τις απέ-

δωσαν βέβαια, ολοκληρωτικά στον Μοροζίνι.  
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Αρβανίτες μαρμαράδες στην Ακρόπολη.2 

 

1.7 Κρυμμένοι θησαυροί 
 

Άλλες αρχαιότητες καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια να βρεθούν οι θησαυροί, 

που πιστευόταν, ότι ήταν κρυμμένοι μέσα τους. Έχουν σημειωθεί κάποιες σποραδικές 

μόνον αντιδράσεις σε αυτές τις προσπάθειες όχι επειδή οι άνθρωποι θεωρούσαν τα 

αρχαία τέχνεργα μέρος της αρχαίας κληρονομιάς τους, αλλά επειδή τα είχαν επενδύσει 

με υπερφυσικές ιδιότητες και πίστευαν, ότι η καταστροφἡ τους θα επέφερε συμφορές 

και ολέθριες συνέπειες για τους ίδιους και για τα μέσα διαβίωσης. 

 

1.8 Έλγιν: Το άλλοθι της Ρωμιοσύνης 
 

Το επάνω σχέδιο στην απέναντι σελίδα απεικονίζει το αέτωμα του Παρθενώνα, όπως 

πρέπει να ήταν την αρχαία εποχή.  

     Το μεσαίο σχέδιο είναι του 1674, στο οποίο φαίνεται, ότι το κεντρικό τμήμα και 

ένα πολύ μεγάλο μέρος του αετώματος ήδη λείπουν, 150 περίπου χρόνια πριν την επί-

σκεψη του Έλγιν.  

                                                 
2 Μουσείο Μπενάκη. 
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Το αέτωμα του Παρθενώνα ήταν ήδη κατεστραμένο πριν την άφιξη του Έλγιν. 

Αφαιρώντας κάποια μάρμαρα ο Έλγιν τα διέσωσε και μπορούμε να τα δούμε σήμερα  

στο εξωτερικό. Αν είχαν μείνει εδώ, θα είχαν ακολουθήσει την τύχη των υπόλοιπων.  

Θα είχαν γίνει χαθεί παντελώς. Θα είχαν γίνει κι αυτά ασβέστης, εκκλησίες κ.λπ.. 

  
     Η κάτω φωτογραφία είναι σύγχρονη, μετά την αφαίρεση επί πλέον μαρμάρων από 

τον Έλγιν.  

     Τα μάρμαρα, που πήγαν όμως στην Αγγλία, αφ' ενός δεν είναι τόσα πολλά, όσα 

είχαν ήδη καταστρέψει οι ρωμιοί τόσα χρόνια κι αφ’ ετέρου διασώθηκαν με την τοπο-

θέτησή τους στο Βρετανικό Μουσείο και δεν κατάντησαν κι αυτά ναοί, μάντρες, κε-

μπαμπτζίδικα κ.λπ.. 

     Ο Έλγιν απλά αποτελεί το άλλοθι της Ρωμιοσύνης, προκειμένου να καλυφθούν οι 

μεγάλες καταστροφές του Παρθενώνα, που προξένησαν οι ίδιοι οι ρωμιοί. 

  

1.9 Όταν γεννήθηκε το εθνικό φαντασιακό 
 

Το εθνικό φαντασιακό μεταμόρφωσε το κοινωνικό τοπίο της ελληνικής χερσονήσου 

και, έπειτα από την ίδρυση του κράτους, τα αρχαιολογικά μνημεία συντέλεσαν στην 

υποστασιοποίηση του εθνικού ονείρου. 

     Καθώς η νέα φαντασιακή κοινότητα του έθνους εδραιωνόταν, κι ενόσω επιχειρούσε 

να δημιουργήσει το δικό της εθνικό κράτος, οι αρχαιότητες, τα υλικά σημαίνοντα της 

δήθεν συνέχειας ανάμεσα στην κλασική Ελλάδα και στο νέο έθνος-κράτος, απέκτησαν 

εξέχουσα βαρύτητα.  

     Ενώ το έθνος κατασκευάστηκε ως μια εξιδανικευμένη εδαφική οντότητα, στην ο-

ποία η γλώσσα και η ιστορική αφήγηση παρείχαν ισχυρά στοιχεία συνέχειας με το 

κλασικό παρελθόν, κάτι σημαντικό έλειπε. Αν ο εθνικισμός είναι ένα τοπογραφικό και 

εικονογραφικό εγχείρημα, τότε τα αρχαία κτίσματα και τέχνεργα είναι απαραίτητα, για 

να οριοθετήσουν το εθνικό έδαφος, για να αποτελέσουν τα ορόσημά του. 
     Οι αρχαιότητες βγαίνουν από τη γη, τη γη, που κρύβει μέσα της τα οστά των (φα-

ντασιακών) προγόνων. Οι αρχαιότητες είναι οστά, είναι τα μαρμάρινα οστά του σώ-
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ματος του έθνους. Τα μαρμάρινα αγάλματα μπορούν να μιλούν, να κλαίνε και να 

θρηνούν. Οι αρχαιότητες βγαίνουν από τη γη, τη γη, που έχει ταϊστεί και ποτιστεί με το 

αίμα των προγόνων, από την ίδια αυτή γη. Οι πέτρες και τα μάρμαρα υπήρχαν αιώνια 

εδώ, άλλοτε θαμμένα, άλλοτε ορθά, σ’ αυτό τον ίδιο τόπο, συνδέοντας το παρελθόν με 

το παρόν και το μέλλον, το έδαφος του έθνους.  

     Οι αρχαιότητες διέθεταν την ικανότητα να δημιουργούν μια χωρικότητα, να μετα-

σχηματίζουν τον άχρονο, ομοιογενή, κενό χώρο του έθνους σε συγκεκριμένο τόπο. 

     Ειδικά η Ακρόπολη, έγινε ο πιό σημαντικός ιερός τόπος του εθνικού ονείρου και ο 

Παρθενώνας, το πιο περίφημο μνημείο μέσα σε αυτόν. Τα γλυπτά, που αφαίρεσε ο 

Έλγιν κατέστησαν ως εκ τούτου μέρος εκείνης της ιερής κληρονομιάς, η οποία απήχθη 

βίαια από την εθνική πατρίδα, όταν η τελευταία τελούσε υπό τον «οθωμανικό ζυγό». 

     Η μυθολογία και οι αρχαίοι συγγραφείς ήταν, βέβαια, πολύ χρήσιμοι στην κατα-

σκευή της νέας τοπογραφίας του έθνους, όμως η υλικότητα των αρχαίων τοποθεσιών, 

κτισμάτων, λειψάνων και τέχνεργων, η ορατή, συγκεκριμένη, απτή φύση τους και η 

ενσώματη παρουσία τους ήταν εκείνες, που μπορούσαν να στοιχειοθετήσουν την εθνι-

κή πραγματικότητα. Η αίσθηση της μακροβιότητας και η αύρα της αυθεντικότητας, 

που απέπνεαν, τα προικοδοτούσε με τεράστια συμβολική δύναμη. 

     Τα υλικά, αυθεντικά μνημεία, τα οποία παρείχαν μια αίσθηση συνέχειας και αιω-

νιότητας, αποτέλεσαν καίρια στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία του ονειρεύεσθαι τον 

ετεροτοπικό τόπο του έθνους. Διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην κατασκευή ενός κοι-

νού τόπου, ο οποίος υπήρχε ταυτόχρονα εντός και εκτός της ιστορίας. Αν τα περισ-

σότερα αρχαιολογικά λείψανα διαθέτουν τις ανωτέρω ιδιότητες, οι κλασικές αρχαιό-

τητες είχαν το πρόσθετο πλεονέκτημα, ότι καταλάμβαναν κεντρική θέση και στο φα-

ντασιακό και στην κοσμολογία της Δύσης.3 

 

 
Ο Παρθενώνας-Παναγιά Αθηνιώτισσα κατά τον 12ο αι. μ.Χ..4 

                                                 
3 Γιάννη Χαμηλάκη: «Το έθνος και τα ερείπιά του», έκδ. «του Εικοστού Πρώτου», Αθήνα, 2012. 
4 Σχέδιο Μ. Κορρέ, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 
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Ο Παρθενώνας, το Ερεχθείο (πυριτιδαποθήκη εκείνη την εποχή) και τα γύρω κτίσματα,  

όπως απεικονίζονται σε εικαστικά έργα του 18ου αιώνα. Διακρίνεται καθαρά το μουσουλμανικό  

τέμενος (πρώην Παναγιά Αθηνιώτισσα) μέσα στο σηκό του αρχαίου ναού. 

 

1.10 Ακρόπολη: Ένα παλίμψηστο ανθρώπινης δραστηριότητας 
 
Στην Ακρόπολη ─που τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες μετονομάστηκε σε Κά-

στρο─ μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς ο Παρθενώνας (ως ναός της Αγίας του 

Θεού Σοφίας αρχικά και Παναγιάς της Αθηνιώτισσας αργότερα) και το Ερεχθείο (ως 

ναός του Σωτήρος Χριστού). Ανάμεσά τους κτίστηκε ναός της Αγίας Τριάδας, ενώ 

τα Προπύλαια διαμορφώθηκαν σε ναό των Αρχαγγέλων.  

     Η εικόνα, που παρουσίαζε η Ακρόπολη την πριν τη δημιουργία του κράτους εποχή, 

(αλλά και το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της χώρας), η οποία σώζεται εν μέρει 

από σχέδια και γκραβούρες της περιόδου, μάλλον προκαλεί κατάπληξη στο σύγχρονο 

παρατηρητή,  καθώς  έχει  ελάχιστη  σχέση με το μνημείο, που σήμερα έχουμε στο νου  
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μας. Ήταν ένα παλίμψηστο ανθρώπινης δραστηριότητας με πλείστα ίχνη μετακλασικής 

δραστηριότητας, όπως το οθωμανικό τζαμί με το μιναρέ του, ο οποίος σωζόταν μέχρι 

το 1843, τα καταλύματα και τα άλλα κτίσματα για τη φρουρά, που ήταν εγκατεστη-

μένη εκεί, με πιο επιβλητικό τον περίοπτο μεσαιωνικό πύργο των Προπυλαίων. 
 

 
Οι εκκλησίες αποτελούσαν τόπους λατρείας για τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού 

και τις σεβάστηκαν, όχι όμως τα τζαμιά. Τα κατάλοιπα του οθωμανικού  

παρελθόντος αποτελούσαν τα κατ’ εξοχήν «λείψανα της βαρβαρότητος» κι έτσι τα εξαφάνισαν. 

 

1.11 «Ες έδαφος φέρειν» εναντίον των μεσαιωνικών κτισμάτων 
 

Τα περισσότερα από σημαντικά μεσαιωνικά κτίσματα, που δεν ήταν όμως ορθόδοξα 

χριστιανικά, τα έφεραν «ες έδαφος» κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά την ίδρυση του 

κράτους. Η καταστροφή ουσιαστικά όλων των μετακλασικών κτισμάτων συνιστούσε 

μια τελετουργική αποκάθαρση του χώρου από κάθε τι, το οποίο λογιζόταν ως κατά-

λοιπο «βαρβαρότητας» και η υλική έκφανση της κατοχής της Ελλάδας από ξένους 

εισβολείς.  

     Καθώς η κλασική περίοδος θεωρούταν πλέον ο «χρυσός αιώνας» του νέου εθνικού 

κράτους, αλλά και ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού, οι νέοι μηχανισμοί της νεωτε-

ρικότητας, όπως η Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα στελέχη της, δημιουργούσαν, κατά 

μια έννοια, την ορατή, υλική αρχαιολογική μαρτυρία αυτού του χρυσού αιώνα.  

     Η Αρχαιολογία είναι πολύ πιο σημαντική για το έθνος απ’ ό,τι, για παράδειγμα, η Ι-

στορία, λόγω της δυνατότητάς της να δημιουργεί, μέσα από την υλικότητα των αρχαί-

ων ευρημάτων, σωματικές και αισθητηριακές συναντήσεις με το παρελθόν. 

     Αφ’ ης δε στιγμής η εθνική ρητορική στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες περι-

πτώσεις, βασιζόταν, και εξακολουθεί να βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό στο λόγο περί 

καθαρότητας και μόλυνσης, τα μετακλασικά μνημεία θεωρήθηκαν μόλυσμα, ύλη εκτός 

τόπου, η οποία αμαύρωνε την καθαρότητα των κλασικών μνημείων και έπρεπε, συνε-
πώς, να εξαφανιστεί. 
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Στις οθωμανικές κατασκευές, 

που κατεδαφίστηκαν ως μιάσματα  

των αρχαιολογικών χώρων,  

συμπεριελήφθηκαν και κάποιες,  

οι πιο εμφανείς δυτικές.  

Για τη Ρωμιοσύνη,  

τα δυτικά μεσαιωνικά 

κτίσματα αποτελούσαν κατάλοιπα  

μιας άλλης ξένης κατοχής.  

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

αποτελεί ο φράγκικος πύργος  

στην Ακρόπολη,  

ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1874,  

παρά τις έντονες και ποικίλες αντιδράσεις 

από το εξωτερικό. 

 

1.12 Απαλλοτριώσεις 

 
Ό,τι βλέπουν οι τουρίστες σήμερα αφορά μόλις στα τελευταία εκατό χρόνια. Πριν, 

ήταν ένας χαμένος κόσμος. Προτού ακόμα έρθει ο βασιλιάς Όθωνας, η Αθήνα είχε 

ακόμα πάνω της τα πολιτιστικά σημάδια της οθωμανικής περιόδου. Κάποιοι μάλιστα 

έλεγαν ότι έμοιαζε πρισσότερο με χωριό της Αφρικής, επειδή υπήρχαν καμήλες και 

φοίνικες, ενώ οι αστικές υποδομές ήταν ανύπαρκτες. 

 

 
Η συνοικία Βρυσάκι (1870). 
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      Στα χρόνια του Όθωνα και για πολλές δεκαετίες μετά, τα αρχαία μνημεία ήταν σε 

κακή κατάσταση, όπως για παράδειγμα η Ακρόπολη. Η σημερινή Αρχαία Αγορά ήταν 

κυριολεκτικά θαμμένη κάτω από τα σπίτια της συνοικίας Βρυσάκι, όπου εκτός από 

σπίτια, υπήρχαν καφενεία και ταβέρνες, ενώ εκεί λειτουργούσε και το Πρωτοδικεί-

ο. Πιο δίπλα ήταν και η γειτονιά της Παναγιάς της Βλασσαρούς. 

     Η ανάδειξη των αρχαιοτήτων έγινε με την απόφαση των αρχών να επιτρέψουν στην 

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών να κατεδαφίσει ολόκληρα οικοδομικά τετρά-

γωνα και να ρίξει τα σπίτια της παλιάς συνοικίας. Αφού αποζημιώθηκαν οι κάτοικοι, 

ξεκίνησαν οι ανασκαφές το 1931 κι αποκαλύφθηκε ο αρχαιολογικός χώρος από το Θη-

σείο μέχρι τη Ρωμαϊκή Αγορά. 

 

 
Ο οικισμός Καστρί στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. 

«Οι Δελφοί ονομάζονται Καστρί από το μωρό όχλο, που δεν γνωρίζει τα χώματα, που πατάει».5 

 

     Τα ίδια έχουν γίνει και στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους που βλέπουμε σήμε-

ρα. Οι Δελφοί, για παράδειγμα, γνώριζαν οι επιστήμονες, ότι ήταν ένα από τα πιο 

σπουδαία ιερά στην αρχαία Ελλάδα, μα το κάλυπταν χώμα, πέτρες και αιώνες μύθων. 

Η απάντηση ήταν η ανασκαφή και σχεδόν όλοι καραδοκούσαν με τα φτυάρια τους. 

Από την Αναγέννηση, οι ευρωπαίοι θεωρούσαν την Ελλάδα το θεμέλιο του δυτικού 

πολιτισμού. Τη δεκαετία του 1890, αμερικάνοι, γάλλοι και γερμανοί διαπραγματεύ-

ονταν με την κυβέρνηση της Ελλάδας για τα δικαιώματα ανασκαφής.  

     Τελικά, το 1892 επικρατησαν οι γάλλοι. Ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία μείωσαν 

τους δασμούς στις σταφίδες και το ελαιόλαδο που εισήγαν από την Ελλάδα. Από τότε 

είναι επικεφαλής της έρευνας στους αρχαίους Δελφούς. 

     Το πρώτο πρόβλημα για τους αρχαιολόγους ήταν ότι πάνω από το αρχαίο ιερό υ-

πήρχε σύγχρονη κατοίκηση. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να απαλλοτριώσουν τις 

ιδιοκτησίες, να πληρώσουν, να κατεδαφίσουν τον οικισμό, να κτίσουν έναν καινού-

ριο, για να ακολουθήσει η ανασκαφή.  

                                                 
5 Καλαβρός Κυριακός ο Αγκωνίτης, 1436. 
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Οι κάτοικοι του οικισμού Καστρί. 

      

     Τότε, άρχισαν τα προβλήματα με τους κατοίκους. Ήξεραν ότι τον 19ο αιώνα υπήρχε 

ενδιαφέρον για τις ανασκαφές κι έτσι αύξαναν τις τιμές. Η ανασκαφή στους Δελφούς 

άρχισε τελικά το 1892, μα εκείνη την περίοδο οι κάτοικοι δεν είχαν ακόμα αποζημιω-

θεί στις τιμές που ήθελαν, κι άρχισαν τις διαμαρτυρίες και τις εξεγέρσεις. Υπήρξε ε-

πέμβαση ένοπλης δύναμης.  

 

 
Ένοπλοι αστυνομικοί παρόντες κατά τις ανασκαφές στους Δελφούς 

 για την προστασία των ξένων αρχαιολόγων από τους ντόπιους. 

 

     Τα πρώτα χρόνια οι ανασκαφές στους Δελφούς γίνονταν παρουσία ένοπλων αστυ-

νομικών για την προστασία των γάλλων αρχαιολόγων από τους ντόπιους. Τέτοια 

γεγονότα απομυθοποιούν τους διάφορους ισχυρισμούς των εθνικιστών περί της δήθεν 

αγάπης των ρωμιών για τις αρχαιότητες, όπως το «γι’ αυτά πολεμήσαμε» κι άλλα πα-

ρόμοια φληναφήματα. 
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Πλάκα: Απαλλοτριώθηκαν κάποιοι χώροι, από τους οποίους απομακρύνθηκαν τα μετακλασικά 

κτίσματα ─κατά κανόνα εκτός των εκκλησιών─ κι από εκεί και πέρα συνεχίστηκε η οικοδομική 

δραστηριότητα επάνω στις υπόλοιπες αρχαιότητες, σε χώρους που δεν είχαν απαλλοτριωθεί. 
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Η Παναγιά η Μεσοσπορίτισσα με το καμπαναριό της μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας. 

Έχει κτισθεί από πολλά αρχαία μέλη πάνω ακριβώς από το Πλουτώνειο Σπήλαιο. 

 

1.13 Γιατί υπάρχουν σήμερα εκκλησίες  

        μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους; 

 
Βλέποντας σήμερα εκκλησίες να δεσπόζουν σε αρχαιολογικούς χώρους δημιουργείται 

ενδεχόμενα η εσφαλμένη εντύπωση, ότι όλα τριγύρω ήταν ελεύθερα και μόνο οι εκ-

κλησίες είχαν κτισθεί εκεί.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεσπόζει ο ναός 

του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή 

στον αρχαιολογικό χώρο 

του Ηραίου Περαχώρας. 
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Πλάκα: Η σύγχρονη συνοικία βρίσκεται ολόκληρη επάνω σε αρχαία. 

Ορισμένοι αρχαιολογικοί χώροι, που βλέπουμε σήμερα, υπάρχουν, γιατί κάποια στιγμή 

το νέο κράτος τους απαλλοτρίωσε κι απομάκρυνε ορισμένα μεταγενέστερα κτίσματα. 

 

     Οι χώροι όμως, ήταν κατειλημμένοι από διάφορα κτίρια, γιατί επανειλημμένα είχαν 

οικισθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων, όπως δείξαμε προηγούμενα. Ζούσε κόσμος 

εκεί, που είχε φτιάξει τα σπίτια του, τα εργαστήριά του, τις εκκλησίες του κ.λπ. χρη-

σιμοποιώντας μάλιστα τα αρχαία μέλη ως δομικά υλικά. 

      

 
Η εκκλησία της Καπνικαρέας στην Αθήνα 

διατηρήθηκε, παρ’ όλο, που σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο, έπεφτε στο μέσον της οδού Ερμού. 

Σημειώνεται, ότι η συγκεκριμένη εκκλησία ─όπως και το σύνολο των εκκλησιών της Πλάκας  

εξ άλλου─ έχει κτισθεί με χρήση άφθονων μαρμάρων από τον Παρθενώνα.  
Φέρει εντοιχισμένα γλυπτά κι επιγραφές, ενώ στηρίζεται σε τέσσερις κίονες με αρχαία κιονόκρανα.  

Ο ναός έχει οικοδομηθεί στη θέση αρχαίου ναού αφιερωμένου σε γυναικεία θεότητα,  

πιθανότατα στην Αθηνά ή στη Δήμητρα. 
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Κατά την αποκάθαρση του εικονιζόμενου αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αγοράς  

δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά για απαλλοτριώσεις, προκειμένου να απομακρυνθούν σπίτια, εργαστήρια 

κ.λπ. κτίσματα και δραστηριότητες από εκεί. Το ναό όμως, των Αγίων Αποστόλων τον διατήρησαν. 

 

     Αν περπατήσετε στην Πλάκα, στην Αρχαία Αγορά ή στο Θησείο θα δείτε αρχαιο-

λογικούς χώρους να διακόπτονται απότομα κι αμέσως μετά να υπάρχουν μεταγε-

νέστερα ή ακόμα και σύχρονα κτίσματα. Όλες οι περιοχές εκεί όμως, είχαν πολλά 

αρχαία. Απλά, οι αρχαιολογικοί χώροι, που υπάρχουν σήμερα, φτάνουν έως εκεί, που 

έγιναν απαλλοτριώσεις. Πιό πέρα η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίστηκε κανονικά. 

Το ίδιο παρατηρείται στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων της επικράτειας. 

     Μετά τη δημιουργία του κράτους λοιπόν, όταν το εθνικό φαντασιακό της Ρω-

μιοσύνης επέβαλε τη δημιουργία αρχαιολογικών χώρων κι άρχισαν τις απαλλοτριώ-

σεις, απομάκρυναν όλα τα μετακλασικά κτίσματα από τους χώρους που κηρύχθηκαν 

αρχαιολογικοί, τους οποίους περίφραξαν. Τα κριτήριά τους ήταν κυρίως οικονομικά. 

Θα ήθελαν να είχαν απαλλοτριώσει πολύ περισσότερους χώρους (όλη η Ελλάδα έχει 

κτισθεί επάνω σε αρχαία), αλλά δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κονδύλια για τις αποζημι-

ώσεις. 

     Επειδή όμως, οι εκκλησίες αποτελούσαν τόπους λατρείας για τη συντριπτική πλειο-

νότητα του πληθυσμού, όταν αποκάθαραν «όλα τα λείψανα της βαρβαρότητας», δια-

τήρησαν στις περισσότερες των περιπτώσεων μόνο τις εκκλησίες. Γι’ αυτό σήμερα 

βλέπουμε μέσα σε πολλούς αρχαιολογικούς χώρους χριστιανικούς ναούς κτισμένους 

μάλιστα με αρχαία υλικά. Δεν ήταν όμως, μόνον οι ναοί, που είχαν κτισθεί εκεί με 

αυτό τον τρόπο. Δέν ήταν μόνον οι ρασοφόροι, που κατέστραψαν τα αρχαία. Ήταν 

σύμπασα η Ρωμιοσύνη. 
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Επάνω:  

Τεμάχιο αρχαίου μαρμάρου με δύο ψάρια  

και τρίαινα, το οποίο βρίσκεται  

εντοιχισμένο στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας 

στην Κωνσταντινούπολη. 

 

 

 

 

 

Αριστερά:  

Αρχαία ερείπια ακριβώς δίπλα  

από την Αγία Σοφία. 

Προκειμένου να ανεγείρει τον 6ο αιώνα μ.Χ. ο Ιουστινιανός την Αγία Σοφία, αφ’ενός κατεδάφισε 

τις αρχαιότητες του χώρου (σχετικά ευρήματα υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Κωνσταντινούπολης) κι αφ’ ετέρου έδωσε εντολή να αφαιρεθούν από τους αρχαίους ναούς  

της επικράτειας της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας όλα τα πολύτιμα υλικά που περιείχαν 

(χρυσός, ελεφαντόδοντο κ.λπ.), καθώς και τα καλά μάρμαρα κι ολόκληροι κίονές τους  

και να προσκομισθούν στην Κωνσταντινούπολη.  

Έτσι, συλήθηκε άγρια πλήθος ονομαστών αρχαίων κτιρίων, όπως της Μιλήτου, της Εφέσου, 

των Δελφών κ.ά., ακόμα και του Παρθενώνα, πολλά ωραία μάρμαρα του οποίου  

χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή της Αγίας Σοφίας.  

Οι σύγχρονοι ρωμιοί, που ζητούν από τους βρετανούς την επιστροφή των μαρμάρων του 

Παρθενώνα που αφαίρεσε ο Έλγιν, δεν διανοήθηκαν ποτέ να ζητήσουν κι από τους τούρκους  

να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα,  

με τα οποία έχει στολίσει την Αγία Σοφία ο Ιουστινιανός. 

 

1.14 Καταστροφέας και υποκριτής 
 

Ενώ λοιπόν ο κάθε έπηλυς ρωμιός (αρβανίτης, βλάχος, βορειοαφρικάνος, ανατολίτης 

κ.λπ.) επί πολλούς αιώνες κατέστρεφε ασύστολα ό,τι αρχαίο βρισκόταν στο διάβα του, 

στη σημερινή εποχή ─μετά από δύο αιώνες προπαγάνδας και πλύσης εγκεφάλου στο 

σχολείο του έθνους-κράτους─ έχει ήδη εμπεδώσει τη φαντασίωση της ευγενούς φυλε-
τικής καταγωγής από τους αρχαίους έλληνες, οπότε ωρύεται για την επιστροφή των 

διασωθέντων ─ουσιαστικά από αυτόν τον ίδιο─ μαρμάρων.  



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 24 

     Επιπλέον, είναι τόσο υποκριτής, ώστε όποτε του δίδεται η σχετική ευκαιρία, συνε-

χίζει να συμπεριφέρεται στις αρχαιότητες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως έκανε αι-

ώνες πριν. Εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις αρχαιότητες για την κατασκευή τοίχων, 

μαντριών κ.λπ.. 

     Θα παρουσιάσουμε στις επόμενες σελίδες ένα φωτογραφικό οδοιπορικό ανά την 

Ελλάδα των διαχρονικών καταστροφών των αρχαίων ελληνικών ναών, αγαλμάτων, 

οικοδομημάτων κ.ά. από τη Ρωμιοσύνη, οι οποίες δεν συνέβησαν μόνο στο απώτερο 

ιστορικό παρελθόν, αλλά εξακολουθούν να γίνονται ακόμη και σήμερα.  

 

 

 

 

Στους Δελφούς,  

μετά τη μάχη των Πλαταιών 

(4ος αι. π.Χ.), στήθηκε απέναντι 

από το ναό του Απόλλωνα,  

ένας μεγάλος ορειχάλκινος 

κίονας από τρία ελισσόμενα 

ερπετά και στην κορυφή του 

ένας χρυσός τριποδικός 

λέβητας.  

Είχε ύψος εννέα μέτρα  

κι έμελλε να γίνει το σήμα 

κατατεθέν των Δελφών.  

Σήμερα, στους Δελφούς  

υπάρχει μόνο ένα  

αντίγραφό του, ύψους  

μόλις 1,5 μέτρου.  

Κι αυτό γιατί ο ο κίονας  

αυτός, που παρέμενε στην 

αρχική του θέση μέχρι  

και τον 4ο αι. μ.Χ.,  

800 περίπου χρόνια δηλαδή, 

αποσπάστηκε από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, 

μεταφέρθηκε στη Νέα Ρώμη, 

την Κωνσταντινούπολη,  

όπου στήθηκε  

στον Ιππόδρομο.  

Ο ηλικίας 2.500 χρόνων  

αυτός κίονας, βρίσκεται 

σήμερα, λησμονημένος  

από τους ρωμιούς  

σε κάποιο μέρος  

της σύγχρονης 

Κωνσταντινούπολης.  

Κανείς τους βέβαια, από την 

πνευματική ή πολιτική ηγεσία 

της χώρας, δεν διανοήθηκε  

ποτέ να ζητήσει 

τον επαναπατρισμό του. 
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2. Αττική 

 

αρχαία πόλη της Αθήνας είχε αναπτυχθεί γύρο από την Ακρόπολη, κυρίως στην 

περιοχή που εκτείνεται βόρεια του λόφου. Η αίγλη της πόλης διατηρήθηκε 

μέχρι τους ρωμαϊκούς αιώνες, οπότε γνώρισε την τελευταία περίοδο της ακμής 

της. Στη θέση των αρχαίων ναών άρισαν να ξεφυτρώνουν σιγά-σιγά χριστιανικοί, ενώ 

παράλληλα ανεγέρθηκαν και νέοι χριστιανικοί ναοί σε άλλες θέσεις. Η Αθήνα από πό-

λη-σύμβολο της κλασικής αρχαιότητας μεταβλήθηκε σε περιφερειακή πόλη της βυζα-

ντινής  αυτοκρατορίας. 

 

2.1 Χριστιανική Αθήνα 
 

Σε τόπους χριστιανικής λατρείας μετατράπηκαν όλα τα σπήλαια της Ακρόπολης: το 

σπήλαιο του Πανός (Άγιος Αθανάσιος), η Κλεψύδρα (Άγιοι Απόστολοι στα Μάρμαρα) 

και το σπήλαιο στο χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου (Παναγία η Σπηλιώτισσα). 

Ιδρύθηκε η βασιλική του Διονυσιακού Θεάτρου και η βασιλική στη θέση του Ασκλη-

πιείου προς τιμή των Αγίων Αναργύρων, ενώ η αρχαία ιερή κρήνη μετατράπηκε σε 

αγίασμα. Επάνω από το Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού ανεγέρθηκε η βασιλική του Α-

γίου Ανδρέα.  

     Μέσα στην κεντρική περιοχή της Αθήνας, που περιέκλειε το υστερορρωμαϊκό τεί-

χος, μετατράπηκε σε βασιλική το λεγόμενο Αγορανομείο και σε Βαπτιστήριο το Ωρο-

λόγιο του Κυρρήστου. Μέσα στον χώρο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού κτίστηκε ο να-

ός της Μεγάλης Παναγιάς, που υπήρξε ο καθεδρικός ναός της Αθήνας, ο οποίος μετα-

τράπηκε σε μικρότερη τρίκλιτη βασιλική στις αρχές του 6ου αιώνα. Στον λόφο του Α-

γοραίου Κολωνού ο ναός του Ηφαίστου μετατράπηκε σε Άγιο Γεώργιο Ακαμάτη (!) κι 

έμεινε μάλιστα ως τέτοιος μέχρι τα μέσα του 19ου  αιώνα. Κάτω από τον Άρειο Πάγο ι-

δρύθηκε ο ναός του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ενώ στο λόφο των Νυμφών 

κατεδαφίστηκε το αρχαιότερο ιερό του Δία στην Αττική και κτίστηκε ο ναός της Αγίας 

Μαρίνας.  

     Ανατολικά της Ακρόπολης κτίστηκαν πέντε ναοί: στη θέση του μεταγενέστερου να-

ού της Αγίας Αικατερίνης, στη θέση του ναού της Σωτείρας του Λυκοδήμου, η βασι-

λική του Εθνικού Κήπου, η τρίκλιτη βασιλική στη βόρεια πλευρά του Ολυμπιείου 

(αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο) και ο ναός που υπήρχε νότια του Ολυμπιείου. Στον 

Ιλισσό, ο ιωνικού ρυθμού ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδας μετατράπηκε σε τρίκλιτη 

βασιλική κι ο ναός της Δήμητρας και της Κόρης κοντά στη νότια όχθη του σε ναό της 

Παναγίας με την επωνυμία Παναγιά στην Πέτρα, όπου έγινε και νεκροταφείο. Νεκρο-

ταφεία δημιουργήθηκαν και γύρο από την Ακρόπολη στο χώρο του ναού του Αγίου 

Ανδρέα και στη βασιλική του Θεάτρου του Διονύσου. 

     Λίγο πριν από τα μέσα του 8ου αι., η Αθήνα προάχθηκε εκκλησιαστικά από επι-
σκοπή σε μητρόπολη, οπότε από τότε μέχρι τον 12ο αι. παρατηρήθηκε νέα δραστηριό-

τητα στον τομέα της ναοδομίας. Νέοι ναοί κτίστηκαν, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρό-

δρομος του Μαγκούτη στις βόρειες υπώρειες της Ακρόπολης, οι Άγιοι Απόστολοι του 

Η 
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Σολάκη στην αρχαία Αγορά, οι Άγιοι Ασώματοι του Κεραμεικού, οι Άγιοι Θεόδωροι, 

η Καπνικαρέα, η Αγία Αικατερίνη στην Πλάκα και άλλοι, όπως η Παναγία η Γορ-

γοεπήκοος (γνωστή ως «Μικρή Μητρόπολη» ή Άγιος Ελευθέριος). Πολλές μονές 

κτίστηκαν επίσης στα περίχωρα της πόλης σε θέσεις καταδαφισθέντων αρχαίων ιερών, 

όπως της Καισαριανής, του Δαφνίου κ.ά.. Στην κορυφή του Λυκαβηττού κατεδαφί-

στηκε ο ναός του Αγχεσμίου Διός και στη θέση του κτίστηκε ο Προφήτης Ηλίας, που 

αργότερα μετατράπηκε σε Άγιο Γεώργιο. 

     Παρά την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού σχεδίου της πόλης τον 19ο αι., οι 

βαυαροί με τους ρωμιούς σεβάστηκαν τα βυζαντινά κτίσματα, που προσπάθησαν να 

διασώσουν προβαίνοντας σε αλλαγές και παρεμβάσεις του σχεδίου. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση της Καπνικαρέας, που αναφέρθηκε πρωτύτερα. Σε ελάχιστες μόνον 

πολύ προκλητικές περιπτώσεις κι ύστερα από τις έντονες πιέσεις των ξένων αρχαιο-

λογικών σχολών απομακρύνθηκαν ορισμένοι μόνο χριστιανικοί ναοί για την διενέρ-

γεια αρχαιολογικών ανασκαφών και την ανάδειξη των προγενέστερων αρχαίων κτι-

σμάτων. 
 

 
Οι παλιοί κάτοικοι της Αθήνας πίστευαν, πως ο κίονας με το κορινθιακό κιονόκρανο, ο οποίος 

απόμεινε από τον αρχαίο ναό του Ασκληπιού στη σημερινή περιοχή του Ψυρρή, είχε θαυματουργές 

ιδιότητες ως προς την ίαση από τον πυρετό.  

Σε αυτή τη «θαυματουργή κολόνα» οι ρωμιοί της οθωμανικής περιόδου, όπως και πολλοί οθωμανοί, 

που υπέφεραν από ελονοσία, πήγαιναν και κολλούσαν με κερί πάνω της μία κορδέλα στο μπόι τους,  

για να γίνουν καλά, όπως φαίνεται και στην παλιά εικονιζόμενη ζωγραφιά. 

Ο Δημ. Καμπούρογλου διασώζει την εξής παράδοση για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο: «Στα τελευταία του 

έστησε μία κολόνα, και στο θεμέλιό της έδεσε όλες τις αρρώστιες με μετάξια λογιώ-λογιώ χρώματα και 

τα έχωσ’ εκεί βαθιά και από πάνω τους έβαλε την κολόνα και είπε: Σαν θα πεθάνω, όποιος 

αρρωστήσει να έρθει να δέσει ένα μετάξι στην κολόνα τρεις κόμπους με ό,τι χρώμα έχει η αρρώστια του 

και να πει τρεις φορές: “Αη Γιάννη μου, εγώ δένω την αρρώστια μου και η χάρη σου να τήνε λύσει”  

κι ευθύς θα γιατρευτεί».  

Αργότερα, έκτισαν μια εκκλησία γύρω από την κολόνα. Είναι ο Άη Γιάννης της Κολόνας, χαμηλά στην 

οδό Ευριπίδου, η οποία λειτουργεί κανονικά μέχρι τις μέρες μας και προσελκύει πλήθος πιστών 

νεορωμιών, που προσδοκούν ακόμα να γιατρεύονται από την κολόνα.  

Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν οι φυλές, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλά η ταλιμπανιά δεν μπορεί να 

ξεριζωθεί από τα μυαλά τους είτε Ασκληπιό την ονομάζουν, είτε Άη Γιάννη, είτε Αλλάχ... 
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Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Πλάκα φέρει πολλά εντοιχισμένα αρχαία μάρμαρα  

και δύο κίονές του στηρίζονται σε αρχαία κιονόκρανα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κοίμηση  

της  Θεοτόκου  

Παντάνασσας,  

στο Μοναστηράκι,  

όπου έχουν  

εντοιχισθεί 

πολλά αρχαία μέλη. 

Για τη συντήρησή της 

διατέθηκαν πρόσφατα 

675.635 €. 
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Ο Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης στο λόφο των Μουσών (Φιλοπάππου)  

απέναντι από την Ακρόπολη. 

 

 
Εμπρός φαίνονται τα απομεινάρια του αρχαίου ναού 

και πίσω ο χριστιανικός ναός της Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα. 
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Σοβατισμένοι αρχαίοι κίονες στηρίζουν την Αγία Αικατερίνη στην Πλάκα. 
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Σε αρχαίο κίονα, στον οποίο είναι χαραγμένα γύρο γύρο αρχαία γράμματα,  

στηρίζεται η Αγία Τράπεζα στο ναό της Αγίας Αικατερίνης. 
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Αρχαία θεμέλια αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες συντήρησης στην Αγία Αικατερίνη. 

 

Η Αγία Τράπεζα του Αγίου Ελευθερίου στη Μητρόπολη των Αθηνών. 
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Ο Άγιος Νικόλαος στη Γλυφάδα είναι κτισμένος επάνω σε αρχαιότητες. 
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«Με τον Σωτηράκη, ο χρόνος φαίνεται να σταματάει. Τι κι αν ο βράχος βαρύς ρίχνει την σκιά πάνω 

του, ο χιλιόχρονος βυζαντινός ναός με την κομψότητα της κατασκευής του και την ταπεινότητα, που 

αυτή συμβολίζει, μας μεταφέρει σε άλλους καιρούς και κόσμους... ακριβώς κάτω από τη σκιά του 

Παρθενώνα και μέσα στην αγκαλιά τού βράχου...» (από εγχώρια ιστοσελίδα).  

Τα παραπάνω αποσπάσματα αναφέρονται στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τον οποίο οι 

χριστιανοί αποκαλούν χαϊδευτικά Σωτηράκη και βρίσκεται στην Πλάκα, δεν είναι όμως καθόλου 

της... πλάκας. Είναι κτισμένος στους πρόποδες της Ακρόπολης, εντός του αρχαιολογικού χώρου, 

με χρήση άφθονου αρχαίου υλικού. 

Πρόκειται για αρχαίο υλικό της Ακρόπολης, που δεν είχε την τύχη να μεταφερθεί κι αυτό στην Αγγλία  

κι έτσι περιέπεσε στα χέρια της Ρωμιοσύνης κι έγινε εκκλησία από τους... διεκδικητές των μαρμάρων 

του Βρετανικού Μουσείου.  
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Aρχαίοι κίονες στο εσωτερικό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Κοττάκη) στην Πλάκα 

Απέναντι: Αρχαίοι κίονες στον περίβολο του ναού έχουν μετατραπεί σε παγκάκια. 
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Μονή Πετράκη. 

Επάνω: Κιονόκρανο και τεμάχια αρχαίων μαρμάρων έξω από τη μονή.  

Απέναντι: Το καμπαναριό, η βρύση με αρχαία μέλη και αρχαίος κίονας εντός του καθολικού. 
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Η πολιορκία της Ακρόπολης από τον Κιουταχή κατά το 1826-1827.6 

«Ο Κιουταχής προσπάθησε να γκρεμίση τα τείχη με υπονόμους και να εισδύση στην Ακρόπολη, αλλά 

οι έλληνες του ματαίωσαν τα σχέδια με ανθυπονόμους, που κατασκεύαζε ο Κώστας Χορμοβίτης, ο 

επονομαζόμενος Λαγουμιτζής... Καθώς όμως οι εχθροί πλησίαζαν, ανατίναξαν (οι ρωμιοί) τον 

υπόνομο, που είχαν κατασκευάσει προληπτικά και οι εχθροί βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια...  

Ο Κιουταχής εξαπέλυσε στη θέση Λιοντάρι επίθεση εναντίον των ελλήνων, που όμως 

κατρακυλώντας από το κάστρο βόμβες, του προξένησαν σοβαρές απώλειες»...  

Στις 8 Οκτωβρίου, μόλις άρχισε να νυκτώνη, οι έλληνες ανατίναξαν μια δική τους υπόνομο, που 

έφτανε κοντά στα εχθρικά χαρακώματα και επωφελούμενοι από την ταραχή των αντιπάλων τους 

εξόρμησαν εναντίον τους, τους προξένησαν αρκετές απώλειες και ξαναγύρισαν στις θέσεις τους 

με πολλά λάφυρα».7  

 

     Τον Μάρτιο του 1822, η κυβέρνηση, που είχε εγκατασταθεί στην Κόρινθο, μετά την 

άλωση του φρουρίου, αποφάσισε να ενισχύσει την πολιορκία των τούρκων στην 

Ακρόπολη στέλνοντας στην Αθήνα μερικά κανόνια και μια ομάδα ξένων αξιωματικών. 

Συγκροτήθηκε ένα τμήμα πυροβολικού από τους υπολοχαγούς Ρ. Conte, Wrendly, 

Strahlendorff και τον υπαξιωματικό Gislers με μερικά κανόνια. Επικεφαλής της απο-

στολής αυτής της «εκστρατείας εναντίον της Ακρόπολης των Αθηνών», όπως αναφέ-

ρεται στη διαταγή του Κωλλέτη, τότε «Μινίστρου των Εσωτερικών και των Στρατιω-

τικών», ορίσθηκε ο Olivier Voutier, ένας γάλλος αξιωματικός του ναυτικού, που είχε 

πάρει μέρος και στην πολιορκία της Τριπολιτσάς. Πρόκειται γι’ αυτόν, που το 1820 

πήρε το άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου και το έστειλε στη Γαλλία. Ο ματαιόδοξος 

                                                 
6
 Υδατογραφία σε χαρτόνι των Δ. Ζωγράφου, Ι. Μακρυγιάννη, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.  

7
 «Ιστορία του ελληνικού έθνους» («Εκδοτική Αθηνών», τ. ΙΒ΄, σελ. 422-423). 
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νεαρός γάλλος παρουσίασε στο χρονικό του την αποστολή της ομάδας πυροβολικού ως 

εκστρατεία «για την κατάκτηση της Αττικής».8 

     Έβλεπα κάθε μέρα, γράφει ο Voutier στο χρονικό του, τους τούρκους να γκρε-

μίζουν μάρμαρα από το σηκό του Παρθενώνα, για να αφαιρέσουν το συνδετικό μολύ-

βι, που χρειάζονταν για τα κανόνια τους.9 Πραγματικά, οι τούρκοι αφαιρούσαν το μο-

λύβι από τα μάρμαρα των αρχαίων ναών. Αλλά και οι πολιορκητές κατέστρεφαν τα 

αρχαία υδραγωγεία για τον ίδιο σκοπό. Στον αφανισμό των αρχαιοτήτων συναγωνί-

ζονταν πολιορκημένοι και πολιορκητές. Οι τούρκοι κυλούσαν σπονδύλους κιόνων και 

άλλους όγκους μαρμάρων από την Ακρόπολη, για να παρασύρουν τις οχυρώσεις των 

πολιορκητών,10 οι οποίοι με τη σειρά τους έσκαβαν λαγούμια και προκαλούσαν εκρή-

ξεις και ανατινάξεις, που θα μπορούσαν να αναποδογυρίσουν τα μνημεία.11 Αν τα 

λαγούμια, που άνοιξαν κάτω από την Ακρόπολη ήταν βαθύτερα και μεγαλύτερες οι πο-

σότητες των εκρηκτικών, όλα τα μνημεία του βράχου θα καταγκρεμίζονταν από τις 

ανατινάξεις. 

 

 

 

Ο Κωνσταντίνος Νταλαρόπουλος  

ή Χόρμοβας –εξ αιτίας της 

καταγωγής του από το χωριό 

Χόρμοβο της Αλβανίας– με τα 

λαγούμια, που έφτιαχνε κάτω από 

την Ακρόπολη και ανατίναζε με 

θείες ευλογίες, προξένησε μεγάλες 

καταστροφές στις αρχαιότητες.  

Για τις ενέργειές του αυτές, έμεινε 

γνωστός ως «Λαγουμιτζής» και 

τιμήθηκε δεόντως από τη 

Ρωμιοσύνη.  

Ο Δήμος Αθηναίων του αφιέρωσε  

οδό κοντά στην Ακρόπολη,  

στο Νέο Κόσμο. 
   
  

     Ανώνυμος ευρωπαίος, που έφθασε στην Αθήνα τον Μάρτιο του 1822, όταν η δεύ-

τερη πολιορκία βρισκόταν στην ακμή της, περιγράφει: «Ο βομβαρδισμός άρχισε στις 22 

Μαρτίου από την Πνύκα, όπου είχαν τοποθετηθεί τα ολμοβόλα. Οι τούρκοι, που παρα-

κολουθούσαν από ψηλά τις προετοιμασίες, ασφάλισαν τα παιδιά και τις γυναίκες σε 
καταφύγια. Οι ίδιοι διακρίνονταν πάνω στα τείχη με το τσιμπούκι στο χέρι. Άλλοι 

σεργιάνιζαν γύρω από τα Προπύλαια. Έδειχναν ήσυχοι και αδιάφοροι. Η δεύτερη μπό-

μπα έσκασε μέσα στην Ακρόπολη. Κραυγή χαράς αντήχησε ανάμεσα στους έλληνες. Ο 
βομβαρδισμός κράτησε πολλές βδομάδες χωρίς όμως να βλάψει τους τούρκους. 

                                                 
8
 Memoires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle de Grecs, Παρίσι, 1823. 

9
 «Memoires du Colonel Voutier sur la guerre actuelle de Grecs», Παρίσι, 1823, σελ 229, Κυριάκου 

Σιμόπουλου: «Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21», τόμος Α΄, έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 1999.  
10

 «Memoires sur la Grece pour servir a l’ histoire de la guerre de l’ independance», Παρίσι, 1824, t. 

B΄, σελ. 86. 
11

 Βλ. παραπάνω, τ. Β΄, σελ. 86 και 246. 
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 Olivier Voutier: Από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο του 1822 βομβάρδιζε την Ακρόπολη 

προξενώντας καταστροφές τόσο σε αυτήν όσο και στις γύρω αρχαιότητες. Πρωτοστάτησε επίσης,  

στην απομάκρυνση του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου στη Γαλλία. 

Η Ρωμιοσύνη τίμησε δεόντως τον Voutier απονέμοντάς του τον τίτλο του συνταγματάρχη αρχικά  

και του στρατηγού αργότερα και δίνοντας σε δρόμο και σε πλατεία του Φιλοπάππου το όνομά του. 

 

     »Κάθε βράδυ, την ίδια ώρα, οι τούρκοι συγκεντρώνονταν στο τζαμί, που είχαν χτίσει 
μέσα στα ερείπια του Παρθενώνα. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή άρχιζαν οι έλληνες τον 

βομβαρδισμό με την ελπίδα να τους πετύχουν μαζεμένους. (Σημ. Δεν είχαν κτίσει οι 

τούρκοι εξαρχής τζαμί στον Παρθενώνα, απλά μετέτρεψαν σε τζαμί τον ήδη υπάρ-

χοντα ναό της Παναγίας της Αθηνιώτισσας). 

     »Ένας λαός λιγώτερο ευσεβής θα άλλαζε την ώρα των δεήσεων ή θα προσευχόταν 
σιωπηλά. Οι τούρκοι όμως, αδιαφορώντας για τις μπόμπες, συνέχιζαν τις συγκεντρώ-

σεις και τα θορυβώδη θρησκευτικά τους άσματα την ίδια πάντοτε ώρα».12 

 
  Οι άπειροι ρωμιοί πυροβολητές δεν κατέ-

στρεψαν μόνο αρχαιότητες στην Ακρόπολη, 

αλλά και σε όλους τους γύρω αρχαιολο-

γικούς χώρους. Σε κανονιές εκείνης της 

πολιορκίας για παράδειγμα, που δεν 

βρηκαν το στόχο τους –δηλαδή την 

Ακρόπολη– αποδίδεται η καταστροφή της 

ευρισκόμενης στην Αρχαία Αγορά 

πολυτελούς, μεγάλης διώροφης κατοικίας 

του γάλλου πρόξενου L.F.S Fauvel.  

Η κατοικία ήταν διαμορφωμένη σα 

μουσείο, γεμάτη αρχαιότητες, τις οποίες 

είχε μαζέψει ο Fauvel και τις επεδείκνυε σε 

υποψήφιους πλούσιους ξένους αγοραστές. 

Μαζί με την κατοικία καταστράφηκαν 

ολοσχερώς και οι περισσότερες από 

εκείνες τις αρχαιότητες.  
   

 

     Παρακολούθησε και την έφοδο της 18ης Απριλίου 1822: «Οι σκάλες ήταν έτοιμες 
και πλήθος χωριάτες κατέφθαναν από την Αττική, για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση. 

Το σύνθημα της εφόδου θα ήταν η ανατίναξη του λαγουμιού. Την παραμονή, ο αρχι-

επίσκοπος έκανε λειτουργία μπροστά σε όλο τον πληθυσμό και έδωσε άφεση αμαρτιών, 

                                                 
12

 Κυριάκου Σιμόπουλου: «Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21», τόμος Α΄, έκδ. «Στάχυ», Αθήνα, 

1999.  
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δείχνοντας, όπως στα χρόνια του Κωνσταντίνου, τον ουρανό, όπου τα σύννεφα σχη-

μάτιζαν σταυρό. Όλοι το είδαν σαν καλόν οιωνό. 

     »Στις 18 Απριλίου, μια ώρα πριν φέξει, πυροδότησαν το λαγούμι. Η έκρηξη ήταν απο-
τελεσματική, πολλοί τούρκοι σκοτώθηκαν. Αλλά η φρουρά του κάστρου βρέθηκε με μιας 

στο πόδι. Καλάθια γεμάτα πέτρες αδειάζονταν πάνω στους έλληνες, που την ίδια στιγμή, 

δέχονταν φονικά πυρά. Οι σκάλες αποδείχτηκαν πολύ κοντές και ύστερα από λίγα λεπτά 
οι έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την επιχείρηση. Έχασαν σαράντα ή πενήντα 

άνδρες».   

 
 

 
Το 1827, οι τούρκοι ανατίναξαν με πυρίτιδα το χορηγικό μνημείο του Θρασύλλου, στη νότια κλιτύ, 

πάνω από το θέατρο του Διονύσου (φωτογραφία αριστερά). Λίγο αργότερα, ο αρχαιολόγος 

Πιτάκκης συγκέντρωσε τα υπολείμματα των μαρμάρων του Θρασυλλίου, με σκοπό να τα 

χρησιμοποιήσει για την αναστήλωσή του. Το 1850 ήταν όλα έτοιμα, για να αρχίσει η ανοικοδόμησή 

του με τα αρχαία μάρμαρα, που είχαν συγκεντρωθεί. Εξ αιτίας όμως, μιας μικρής διακοπής του 

προγράμματος αυτού, λόγω οικονομικών δυσκολιών, τα περισσότερα αρχαία μάρμαρα κλάπηκαν κι 

αφού πελεκήθηκαν απ’ όλες τις πλευρές, χρησιμοποιήθηκαν στην ανακατασκευή  

της Εκκλησίας του Σωτήρα στην οδό Φιλελλήνων (φωτογραφία δεξιά). 

Σήμερα, τα μάρμαρα αυτά αποτελούν βαθμίδες, μαρμαροποδιές, επισκοπικό θρόνο, 

θωράκια, κιονίσκους αυτής της εκκλησίας. 

 «Οπως καταλαβαίνετε, και το τεράστιο άγαλμα του Διονύσου, που κάποτε έστεκε στην επίστευση 

του μνημείου του Θρασύλλου θα είχε καταστραφεί τελείως αν δεν τύχαινε να το έχει απομακρύνει 

από εκεί και να το μεταφέρει στο Λονδίνο ο Έλγιν. 

»Θα σας πω και κάτι ακόμη, για να δείτε τι εκτίμηση είχαν οι συμπατριώτες μας στον 

Παρθενώνα κατά τον 19ο αιώνα. Στη δεκαετία του 1860, άρρενες έφηβοι, γιοι αστών αθηναίων, 

ανέβαιναν στη γιορτή της Αναστάσεως στην Ακρόπολη και ασκούνταν στη σκοποβολή. 

Πυροβολούσαν με τα όπλα τους τη λεοντοκεφαλή, που είχε απομείνει στη βορειοανατολική γωνία 

του Παρθενώνα».13  

 

                                                 
13

 Μαν. Κορρές, enet.gr, 31.7.09. 
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     Για τις καταστροφές των αθηναϊκών αρχαιοτήτων και των άλλων μνημείων κατά τη 

διάρκεια των γεγονότων ως το 1824 έχουμε και τη μαρτυρία ενός αυτόπτη, του πρό-

ξενου της Αυστρίας στην Αθήνα, Gropius. Έγραφε στον Blaquiere, απεσταλμένο του 

αγγλικού φιλελληνικού κομιτάτου στις 15 Απριλίου 1824: «Η Αθήνα βομβαρδιζόταν το 

1821 επί τρεις μήνες από τους οθωμανούς, που είχαν καταφύγει στην Ακρόπολη. 

     »Το ίδιο έκαναν και οι πολιορκητές, που κρατούσαν τα γύρω υψώματα. Κατά την 
εισβολή του Ομέρ Βρυώνη, τον Αύγουστο του 1821, όλοι οι χριστιανικοί ναοί της πόλης 

παραδόθηκαν στις φλόγες. Ύστερα από την αναχώρηση του πασά, οι έλληνες, επανα-
λαμβάνοντας την πολιορκία, ξανάρχισαν, για δεύτερη φορά, να βομβαρδίζουν την Ακρό-

πολη. Εκατοντάδες μπάλες κανονιών έπεσαν τότε πάνω στο βράχο της... Έπαθε ζημίες το 

μνημείο του Λυσικράτους, που ήταν το μεγαλύτερο μέρος ενσωματωμένο στο γαλλικό 
μοναστήρι... Ράγισαν μερικές φιγούρες της μετόπης και κατέπεσαν. Επίσης γκρεμίστηκαν 

πολλά κομμάτια του μεγάλου κύκλου, που σχηματίζει το κιονόκρανο και την κατα-

κόσμητη με ανάγλυφα ζωφόρο.  
     »Άλλα μνημεία στην πόλη και στην Ακρόπολη σώθηκαν. Κι αυτό επειδή δεν ήταν αφι-

ερωμένα σε θρησκευτική λατρεία και δεν χρησιμοποιόνταν ως αποθήκες πυρομαχικών. 
Έτσι γλύτωσε το Θησείο. Ο μεγάλος κορινθιακός κίονας της Ποικίλης Στοάς στο κέντρο 

της πόλης σώθηκε, γιατί αποτελούσε μέρος της κατοικίας του τελευταίου βοεβόδα. Ο 

Παρθενώνας έπαθε μερικές καινούργιες ζημιές, αλλά ευτυχώς στους πλευρικούς τοίχους 
του ναού. Οι πολιορκημένοι τους γκρέμισαν, για να αφαιρέσουν  το μολύβι από τα συνδε- 

τικά ένθετα των σπονδύλων. Το ίδιο έγινε και στο ναό της Αθηνάς Πολιάδος και το 
Ερεχθείο, αλλά σε λιγώτερο βαθμό».14 

 

 
Φωτογραφία από το εκθετήριο της Μονής Πεντέλης. 

Αφού γκρέμισαν το ναό του Πυθίου Απόλλωνα στη Θεσσαλονίκη κι έκτισαν στη θέση του  

τη Μονή Βλατάδων, έστειλαν ένα κομμάτι μάρμαρο προς επίδειξη στην Αθήνα. 

                                                 
14

 «Narrative of a Second Visit to Greece», Λονδίνο, 1825, σελ. 154-158. 
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Εσταυρωμένος 

επάνω σε αρχαίο κίονα 

στη Μονή Πεντέλης  

μ΄ ένα κόκκινο χαλί εμπρός του,  

στο οποίο οι επισκέπτες  

ρίχνουν νομίσματα και κάνουν 

ευχές. 

 

     Ο βιασμός του φυσικού τοπίου στην Πεντέλη από σύσσωμη τη Ρωμιοσύνη (Εκκλη-

σία, λατόμους, βοσκούς, οικοπεδοφάγους κ.λπ.) δεν είναι σημερινή υπόθεση. Είχε 

ξεκινήσει από πολύ παλιά και συνεχίζεται αμείωτη μέχρι τις μέρες μας, που η εικόνα 

του όρους είναι αξιολύπητη. 

     Στην Πεντέλη κατά την αρχαιότητα ήταν ο δήμος της αντιοχίδος φυλής και ιερό 

αφιερωμένο στην Αθηνά. Ονομαστό ήταν το πεντελικό μάρμαρο, το οποίο χρησιμο-

ποιήθηκε για την κατασκευή πολλών αρχαίων αγαλμάτων, ιδιαίτερα δε του Παρθε-

νώνα. Η εξορυκτική δραστηριότητα στο αρχαίο λατομείο ξεκίνησε τον 5ο αιώνα π.Χ., 

όταν άρχισε να κατασκευάζεται ο Παρθενώνας και σταμάτησε τη ρωμαϊκή εποχή. 

     Κατά τη βυζαντινή περίοδο, η Πεντέλη κατακλύστηκε από μοναχούς. Τότε κατα-

στράφηκαν τα αρχαία ιερά και στη θέση τους με χρήση των υλικών τους κατασκευ-

άστηκαν ναοί και μοναστήρια. Έτσι, το ιερό της Αθηνάς μετατράπηκε σε μονή Πεντέ-

λης, ενώ η Πεντέλη μετονομάστηκε σε «Όρος των Αμώμων», δηλαδή των αμόλυντων, 

από τους πολλούς μοναχούς, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί. 

     Οι εξορύξεις στο αρχαίο λατομείο άρχισαν πάλι επί Όθωνα για την κατασκευή των 

ανακτόρων. Παρά τις επεμβάσεις των χριστιανών και των λατόμων της σύγχρονης 

εποχής, η είσοδος του μεγάλου αρχαίου λατομείου διασώζεται ως τις μέρες μας. Εκεί, 

έχουν στήσει βέβαια, δυο ναΐδρια για τον απαραίτητο για τη Ρωμιοσύνη εξαγιασμό του 

χώρου. 

     Η αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα στην Αθήνα κυρίως μετά τη δεκαετία του 

’50, δημιούργησε μεγάλη ζήτηση μαρμάρου με αποτέλεσμα να υπάρξει αξιοσημείωτη 
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αύξηση των ενεργών λατομείων. Τα περισσότερα από αυτά όχι μόνο δεν πληρούσαν 

τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις, αλλά με μοναδικό οδηγό το αλόγιστο κέρδος δια της 

αυθαιρεσίας και της αδιαφορίας απέναντι στη φύση και σε συνδυασμό με τους συνε-

χείς εμπρησμούς αλλοίωσαν τελείως τη μορφή του πεντελικού όρους. 

     Η τελευταία μεγάλη πυρκαϊά στην Πεντέλη ξεκίνησε από τη μονή αγίου Παντε-

λεήμονος, μετόχιο της μονής Πετράκη. Η μονή καταπατά 67 στρέμματα δάσους. Σε 

1.200 τ.μ. από αυτά έχουν κτισθεί αυθαίρετα, ενώ έχουν εκτελεσθεί εκτεταμμένες χω-

ματουργικές εργασίες σκαψίματος του βουνού και μπαζωμάτων, για τη διάνοιξη 

δρόμων και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, ενώ παράλληλα ανεγείρονται νέα 

παράνομα κτίσματα, όπως ξενώνες, διαμερίσματα, καφετέρια, εστιατόριο, κλειστοί 

χώροι στάθμευσης κ.λπ.. Πρέπει να ήταν εκατοντάδες τα δένδρα, που κόπηκαν, προ-

κειμένου να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες στο δάσος.  

 

 
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της μονής Πεντέλης, ο ιδρυτής της, άγιος Τιμόθεος, είδε ένα 

λευκό σημείο, που ξεχώριζε μέσα στο πυκνό δάσος. Πλησιάζοντας διεπίστωσε, ότι ήταν ένας σκελετός 

αποθανόντος ασκητή, λευκός και καθαρός, με μία μικρή εικόνα της Παναγίας στο μέρος της καρδιάς. 

Το γεγονός ο άγιος το εξέλαβε ως φανέρωση του θείου θελήματος, ότι δηλαδή εκεί έπρεπε να 

οικοδομήσει το μοναστήρι του. Λευκό οπωσδήποτε είδε ο Τιμόθεος, αλλά ήταν τα μάρμαρα του αρχαίου 

ναού, που γκρέμισε κι έκτισε το μοναστήρι του καταπατώντας το χώρο. Εντύπωση προκαλεί το μέγεθος 

ενός σωζόμενου κιονόκρανου, καθώς και τα δύο ενσωματωμένα στη δόμηση της μονής αγαλματίδια,  

το ένα καθήμενης θεάς (πιθανόν της Αρτέμιδας) και το άλλο του Ηρακλή. 
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Οι Άγιοι Πάντες στους Αμπελόκηπους κοντά στη γήπεδο του Παναθηναϊκού 

και τα τεμάχια των αρχαίων μαρμάρων πεταμένα στο γύρο χώρο ή εντοιχισμένα στο οικοδόμημα. 
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Η Ειρήνη η Αθηναία (8ος αι. μΧ.) εξόρισε τα δύο αδέλφια του Κωνσταντίνου στην Αθήνα 

 και τα φυλάκισε στο μοναστήρι, που είναι στους πρόποδες του Υμηττού. Κι επειδή οι δύο  

κρατούμενοι-εξόριστοι είχαν τον τίτλο του Καίσαρα, από τότε το μοναστήρι, 

αλλά και η περιοχή πήρε το όνομα Καισαριανή.  

Στη φωτογραφία φαίνεται το καθολικό της Μονής Καισαριανής σήμερα (με πλήθος αρχαίων 

σπασμένων κιόνων κι άλλων αρχιτεκτονικών μελών), που έχει κτισθεί επί κατεδαφισθέντων  

αρχαίων ιερών της Δήμητρας και της Ειλειθυίας. 
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Το εμπρός και το πίσω μέρος της Παναγιάς της Μαρμαριώτισσας στο Χαλάνδρι. 
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Η Παναγιά Νερατζιώτισσα στο Μαρούσι. Στην περιοχή υπήρχε ναός της Αμαρυσίας Αρτέμιδας. 
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Η Αγία Θέκλα στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της γέφυρας του Σταυρού. 

 

 
Συντηρείται ο Άγιος Γεώργιος εντός του αρχαιολογικού χώρου της Βραυρώνας, 

δίπλα στον αρχαίο ναό της Αρτέμιδας. 
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     Όταν κάποιος δει στην Αγία Παρα-

σκευή, στους πρόποδες του Υμηττού, 

την πινακίδα προς: «Μονή Αγίου 

Ιωάννου Προδρόμου Κυνηγού», ίσως 

σκεφτεί, ότι το όνομα της μονής πιθα-

νώς να προήλθε από κάποιο μοναχό, 

που κυνηγούσε λαγούς κι άλλα άγρια 

ζώα, προκειμένου να επιβιώσει στο 

βουνό. Στο Βυζαντινό Μουσείο όμως, 

εκτίθεται η εικονιζόμενη μαρμάρινη 

πλάκα από τη μονή, όπου αναγρά-

φεται το πλήρες όνομά της: Μονή Α-

γίου Ιωάννου Προδρόμου (του Κυνη-

γού των Φιλοσόφων). 

     Στο συγκεκριμένο μοναστήρι δεν 

κυνηγούσαν πάντως μόνο φιλόσο-

φους, αλλά και αρχαία γλυπτικά κι 

αρχιτεκτονικά έργα, πολλά από τα ο-

ποία, αφού κατέστρεψαν, ενσωμά-

τωσαν στις μεταγενέστερες κατα-

σκευές τους.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεταμένες 

αρχαίες κολώνες 

εμπρός από το μοναστήρι 

του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, 

του Κυνηγού των Φιλοσόφων. 
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Αρχαίοι κίονες 

στηρίζουν  

τον τρούλο  

του καθολικού 

της μονής. 

 

 
Μονή του Κυνηγού των Φιλοσόφων: Αρχαίοι κίονες απ’ εδώ κι από εκεί... 
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Παναγία Ελευθερώτρια στην Πολιτεία. 
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Εκκλησία στο Χαλάνδρι. 

 

 
Βαρελάδικο στο Θησείο, γύρο στα 1840 με πολλά σπασμένα αρχαία μέλη.15 

                                                 
15 Jean de Chacaton. 
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2.2 Οθωμανική Αθήνα 
 

Οι οθωμανοί κατέλαβαν ειρηνικά την Αθήνα ─όπως εξάλλου και πολλά άλλα μέρη 

του ελλαδικού χώρου─ το 1458 χωρίς μάχη, κατόπιν συνθηκολόγησης και παράδοσης 

της Ακρόπολης κι επομένως χωρίς καταστροφές. 

     Ο Μωάμεθ Β΄, ο οποίος ήταν αρκετά μορφωμένος, επισκέφτηκε την πόλη εκείνη τη 

χρονιά, προκειμένου να θαυμάσει τα περίφημα αρχαία μνημεία, που την κοσμούσαν. Η 

εντύπωση που του προκάλεσαν ήταν τεράστια. Αντιμετώπισε τους αθηναίους με επιεί-

κεια παραχωρώντας τους ποικίλα προνόμια, όπως θρησκευτική ελευθερία και σχετική 

αυτοδιοίκηση. Έτσι, σταδιακά η πόλη αναπτύχθηκε και πάλι, μετά την εξαθλίωση, 

στην οποία είχε περιπέσει κατά τη Φραγκοκρατία.  

     Η οθωμανική περίοδος όμως, ερμηνεύθηκε, κατ’ εξοχήν εθνοκεντρικά, από τη σκο-

πιά του «καταπιεσμένου» έθνους, και το οθωμανικό κράτος παρουσιάστηκε αποκλει-

στικά ως ένας μηχανισμός καταπίεσης. Η ιστοριογραφική αυτή παράδοση δημιουρ-

γήθηκε στο πλαίσιο του εθνικού κράτους, δεδομένου, ότι η ελληνική ιστοριογραφία, 

επηρεασμένη από τα ρεύματα του ρομαντισμού και του θετικισμού, αλλά και από τον 

θριαμβεύοντα εθνικισμό, αναπτύχθηκε ως εθνική ιστοριογραφία. Η επιστημονική, 

ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, αλλά και οι εκλαϊκευτικές μορφές της, όπως είναι τα σχο-

λικά εγχειρίδια, αναπαρήγαν το ίδιο σχήμα και μέσα στον 20ό αιώνα.  

 

 
Η Παζαρόπορτα. (Πύλη της Αρχηγέτιδος Αθηνάς) και η οικία του πρόξενου Gaspary.16 

 

                                                 
16 James Stuart and Nicholas Revett, 1808. 
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Χορός των δερβίσηδων στον Πύργο των Αέρηδων. 

Αυγά στρουθοκαμήλου κρέμονται από την οροφή, για να αποτρέψουν το «κακό μάτι».  
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Η είσοδος του Πύργου των Αέρηδων,17 

που λειτουργούσε σαν τεκές μεβλεβήδων δερβίσηδων. 

Ήταν γνωστός σαν τεκές του Ιμπραήμ Εφέντη ή Μπραΐμη. 

 

Η Πόρτα της Μπουμπουνίστρας 

έδινε πρόσβαση προς τα χωριά, που 

βρίσκονταν στα Μεσόγεια και προς 

την Κηφισιά, την Πεντέλη και τον 

Μαραθώνα. Ήταν κατασκευασμένη 

από τρεις μαρμάρινες στήλες από το 

Αδριάνειο υδραγωγείο και έφερε 

λατινική επιγραφή. Το όνομα Μπου-

μπουνίστρα το πήρε από την ομώνυ-

μη πηγή, που βρισκόταν δίπλα της, 

εντός των τειχών, τα νερά της οποί-

ας «μπουμπούνιζαν», καθώς κατέ-

βαιναν με ορμή από τους Αμπελόκη-

πους. Ήταν μια από τις πολλές 

βρύσες, που είχαν κατα- 

σκευάσει οι οθωμανοί.  

 
Η Πόρτα της Μπουμπουνίστρας ή Μεσογείτικη Πόρτα, 

εκεί, που σήμερα βρίσκεται η γωνία της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Όθωνος. 

                                                 
17 Edward Dodwell, 1805. 
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Ο Παρθενώνας με το τζαμί και τα τούρκικα και άλλα κτίσματα γύρω του.18 

 

     Υπήρχε ένα ολόκληρο χωριό στην Ακρόπολη της τελευταίας οθωμανικής περιόδου, 

με παραδοσιακά σπίτια, που εικονίζονται σε όλους τους παλιούς πίνακες. Όπως και τα 

τείχη με τις πολεμίστρες, που έκτισαν οι σταυροφόροι γύρω από την Ακρόπολη. 

     Με κυρίαρχη ιδεολογία το φιλελληνισμό της βαυαρικής σχολής, πρώτο μέλημα εί-

ναι να σβηστεί το οθωμανικό παρελθόν της Ελλάδας. Στη θέση του θα προβληθεί η 

αρχαία Ελλάδα. Στην Αθήνα, όπως και σε κάθε γωνιά της χώρας βλέπουμε τα απομει-

νάρια ενός κόσμου, ο οποίος φαίνεται να διαλύθηκε στα εξ ων συνετέθη αιφνίδια και 

με μεγάλη βιαιότητα. Όλα τα ίχνη μιας ιστορίας εκατοντάδων ετών έχουν εξαφανι-

σθεί.  

     Η Ακρόπολη έχει «καθαριστεί» από πολλά στοιχεία και χρειάζονται οι γνώσεις ενός 

ειδικού, για να μάθουμε τι έχει αφαιρεθεί. Δεν έφυγαν μόνον οι άνθρωποι, αλλά έφυ-

γαν και τα μνημεία, που μαρτυρούσαν την παρουσία τους. Στην Ελλάδα υπήρχαν πολ-

λά τζαμιά και μιναρέδες, αλλά σήμερα, δύσκολα εντοπίζονται τα ίχνη τους.  

     Η Ελλάδα έπρεπε να είναι η εικόνα, που είχε η Δύση γι’ αυτήν. Αυτή είναι η εικό-

να, που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Άρα το μοντέλο είναι το μεγαλείο της κλασικής 

περιόδου. Έτσι, αν φτιάξεις την Αθήνα, χρειάζεται να κτίσεις ένα νεοκλασικό πανε-

πιστήμιο, ένα νεοκλασικό παλάτι κ.λπ.. Το σύγχρονο κράτος έφτιαξε σκόπιμα την «ι-

στορία» του. 

                                                 
18 James Stuart and Nicholas Revett: «The Antiquities of Athens, 1762 and 1790». 
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Η Πόρτα Βασιλού 

(Πύλη του Αδριανού). 

Διακρίνεται και μέρος 

του πρόχειρου τείχους, 

το οποίο κτίστηκε το 1778 

επί Βοεβόδα 

Χατζή Αλή Χασεκή, 

προκειμένου 

να αντιμετωπισθούν 

οι επιδρομές 

των αρναούτηδων. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξενάγηση πρόξενου 

στην Αθήνα 19 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο δυτικός τοίχος  

της Βιβλιοθήκης του 

Αδριανού και η εκκλησία  

των Αγίων Ασωμάτων  

στα σκαλιά.20 

 

                                                 
19 Jacob Spon, 1689.   
20 Επιζωγραφισμένη χαλκογραφία, Andrea Casparini, Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, 1844. 
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Η δυτική πλευρά του Παρθενώνα και το Ερέχθειο. 

 

 
Το τζαμί στον Παρθενώνα.21 

 

                                                 
21 Chr. Hansen (1836). 
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Το τζαμί Φετιχιέ στο χώρο, που ονομαζόταν Σταροπάζαρο.22 

Ο Elviya Çelebi ανέφερε, πως στην εποχή του 

υπήρχαν 105 μαγαζιά στην αγορά της Αθήνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Μεντρεσές (ιεροδιδασκαλείο των οθωμανών) των Αθηνών, 

βρισκόταν βόρεια από τους Αέρηδες.23 Κτίστηκε το 1721 από κάποιον Χατζή Μεχμέτ. 

Στην εποχή του Όθωνα και του Γεωργίου του Α΄ χρησιμοποιoύταν σα φυλακή και τόπος εκτέλεσης. 

Μάλιστα, στους κλάδους του αιωνόβιου πλατάνου στην αυλή του γίνονταν 

απαγχονισμοί καταδίκων. Κατεδαφίστηκε το 1898. 

 

                                                 
22 Du Moncel, 1843-1845. 
23 Du Moncel, 1843-1845. 
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Ο τεκές του Χουσεΐν Eφέντη ή Καράμπαμπα ή της Κοπριάς, που ήταν κτισμένος 

κοντά στην είσοδο της Ακρόπολης.24 Στην Αθήνα λειτουργούσαν εκείνη την εποχή πέντε τεκέδες. 

 

 
Το Βοϊβονταλίκι ή Κονάκι, η έδρα δηλαδή, του εκάστοτε Βοεβόδα των Αθηνών.25 

Βρισκόταν στο ΝΔ άκρο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και σωζόταν έως το 1931. 

                                                 
24 Simone Pomardi, 1805. 
25Josef Thürmer, 1819.  
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Άποψη της Αθήνας.26  

 

 
Πύργος των Αέρηδων.27 Διακρίνεται ο Μεντρεσές. 

 

                                                 
26Λεύκωμα Peytier. 
27 William Cole, 1833. 
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Η Ρωμαϊκή Αγορά.28 

 

 
Η δυτική πλευρά της Ακρόπολης από την κορυφή των Προπυλαίων.29  

Η Ακρόπολη αποτελούσε τον τόπο κατοικίας μελών της οθωμανικής φρουράς της πόλης. 

Ο δισδάρης (dizdar) ήταν ο φρούραρχος του κάστρου της Ακρόπολης 

ή Αγάς του Κάστρου, όπως τον αποκαλούσαν. 

                                                 
28 Λεύκωμα Peytier. 
29 John Cam Hobhouse, Baron Broughton. 
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Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος στη Ρωμαϊκή Αγορά (1838). 30 

 

 
Το Θησείο από νοτιοανατολικά. 

                                                 
30 Υδατογραφία του William James Müller. 
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Οι Αέρηδες στην Πλάκα (1836).31 

 

 
Αγία Αικατερίνη Πλάκας (1904). 

 

     Οι επάνω εικόνες και οι απέναντι είναι από την Αθήνα μετά το ’21 και τη δημιουρ-

γία του κράτους. 

                                                 
31 Έργο του δανού ζωγράφου Martinus Rørbye. 
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Ο καβαλάρης είναι ο Χασάν Αγάς, βοεβόδας των Αθηνών, 

που έχει βγει για κυνήγι με τα σκυλιά του και την ακολουθία του. 

Πιο πέρα διακρίνεται ο ναός της Παναγιάς στην Πέτρα, 

πρώην Αγροτέρας Αρτέμιδας, υλικά του οποίου χρησιμοποιήθηκαν  

και για την ανέγερση του τείχους των Αθηνών γύρω από την Ακρόπολη.32 

 

 
Με σκοινιά κατεβάζουν μαρμάρινα τεμάχια από τον αρχαίο ναό.33 

«Ες έδαφος φέρειν» κατά την οθωμανική περίοδο. 

                                                 
32

 James Stuart, 1751-1753. 
33 Edward Dodwell. 
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Το Καλλιμάρμαρο Στάδιο υπήρχε από την αρχαιότητα, τουλάχιστον από τον 2ο αιώνα π.Χ.. 

Ο Ηρώδης ο Αττικός το έκανε λίθινο, αλλά στη διάρκεια των αιώνων χάθηκε. 

Οι πέτρες του χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστούν σπίτια των αθηναίων. 

Όταν δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος, τον 19ο αιώνα, το στάδιο δεν υπήρχε.34 

 
Οι χριστιανοί κατέστρεφαν τους αρχαίους ναούς κι έ-

κτιζαν στη θέση τους και με τα υλικά τους εκκλησίες 

ως νίκη έναντι των παγανιστών. Οι οθωμανοί δεν 

συνήθιζαν να γκρεμίζουν αρχαίους ναούς για να 

κατασκευάζουν τζαμιά, για έναν επιπλέον λόγο: Τα 

αρχαία κτίσματα θεωρούνταν κτήση του Σουλτάνου. 

Όποιος προχωρούσε σε καταστροφή τους ήταν υπό-

λογος στο νόμο. 

     Ο Μουσταφά Αγά Τζισδαράκης ήταν αθηναιοτρα-

φής οθωμανός. Διοίκησε την πόλη των Αθηνών (βοε-

βόδας) περίπου στα μέσα του 18ου αιώνα. Θέλησε να 

δημιουργήσει ένα εμβληματικό κτίριο στο πιο κεντρι-

κό σημείο της πόλης του. Έτσι, έκτισε το μεγαλόπρεπο 

τζαμί Τζισδαράκη (στην  πλατεία Μοναστηρακίου, 

σημερινό παράρτημα του Μουσείου Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης). 

Η ανέγερση του τζαμιού αυτού όμως, του κόστισε τη 

θέση του, γιατί, προκειμένου να το επιχρίσει με το 

καλύτερο επίχρισμα, θεώρησε καλό να πάρει έναν από 

τους στύλους του ναού του Ολυμπίου Διός και να τον 

αλέσει, για να έχει καλό ασβέστη. Σύμφωνα με την 

παράδοση, οι στύλοι του Ολυμπίου Διός κρατούσαν 

στη γη θανατικά και συμφορές. Οι δεισιδαιμονίες 

αποτελούσαν μέρος της ζωής και της καθημερινότη-

τας των αθηναίων. Επειδή επιπλέον, για κακή τύχη 

του Τζισδαράκη, έτυχε εκείνη την εποχή να πέσει και 

μια ασθένεια στην πόλη, ένας αντίπαλός του, ο 

βοεβόδας της Χαλκίδας, πέτυχε να τον διαβάλει στην 

Πύλη και τελικά απομακρύνθηκε από τη θέση του. 

 
 

 
Μουσταφά Αγά Τζισδαράκης. 

                                                 
34 Εικόνα: Ferdinand Stademann, «Πανόραμα των Αθηνών», Μόναχο, 1841. 
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«Του χρόνου έχουμε εκλογές, μπορείς να κάνεις κάτι με τα μάρμαρα;». 

Κώστας Σημίτης, πρωθυπουργός της Ελλάδας προς το βρετανό ομόλογό του (Οκτ. 2003). 

Η στιχομυθία καταγράφηκε κατά λάθος από μια τηλεοπτική κάμερα της ΕΡΤ 

και μεταδόθηκε στα ελληνικά δελτία ειδήσεων προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων. 35 

Κατά καιρούς, διάφοροι πολιτικοί της Ρωμιοσύνης για ψηφοθηρικούς λόγους εκστομίζουν ιδέες-

πυροτεχνήματα (Μεγάλη Ιδέα, όνομα Βόρειας Μακεδονίας κ.ά.) 

κτίζοντας έτσι τις πολιτικές τους καριέρες, 

μιας κι ο ρωμιός ψηφοφόρος εύκολα παρασύρεται σε μεγαλοϊδεατικά οράματα. 

Ένα τέτοιο σύγχρονο πυροτέχνημα αποτελεί το αίτημα της επιστροφής 

των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.  

Η Μελίνα Μερκούρη έκανε μεγάλη πολιτική καριέρα διαφημίζοντας αυτό το αίτημα. 

Στη φωτογραφία εικονίνεται η Μελίνα Μερκούρη με φόντο τον Παρθενώνα 

στο σταθμό «Ακρόπολη» του μετρό της Αθήνας. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 «Σύγχυση με τα μάρμαρα», Ελευθεροτυπία, 17.10.03, «Οι συνομιλίες Σημίτη-Μπλερ για τα γλυπτά», 

Το Βήμα, 19.10.03, Γιάννη Χαμηλάκη: «Το έθνος και τα ερείπιά του», έκδ. «του Εικοστού Πρώτου», Α-

θήνα, 2012. 
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2.3 Σύγχρονη Αθήνα 
 

 
  

 
Επάνω αριστερά: Ανάμεσα στα τραπέζια κεντρικού τουριστικού εστιατορίου  

                             της οδού Κυδαθηναίων ξεφυτρώνει η βάση ενός σπασμένου αρχαίου κίονα. 

Επάνω δεξιά:      Τα θεμέλια πολυκατοικίας επί αρχαιοτήτων στην Πλάκα, 

                            δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. 

Κάτω αριστερά: Βάση αρχαίου κίονα έξω από κομμωτήριο της Πλάκας. 

Κάτω δεξιά:       Μπαλκόνι στολισμένο με κιονόκρανο άγνωστης προέλευσης. 
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Ακριβώς μπροστά στην είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης βρίσκονται δυο εκκλησίες. 

Μεγάλη επιχείρηση είχε στηθεί προ ετών για την απομάκρυνση δύο κτιρίων, που βρίσκονται ακριβώς 

απέναντι από τις εκκλησίες. Για την απομάκρυνση των δυο εκκλησιών όμως, που βρίσκονται ακριβώς 

στην είσοδο του Μουσείου κι έχουν επί πλέον κτισθεί επάνω σε αρχαιότητες με χρήση αρχαίου υλικού, 

ούτε λόγος. 

 

 
Δεύτε λάβετε φως... Ρωμιοσύνης. 

Μεγάλη Εβδομάδα: Σε κορινθιακό κιονόκρανο ─ένα από τα πολλά, που βρίσκονται πεταμένα τριγύρω─ 

στερέωσαν με βίδες και ούπατ προβολέα στο ναό της Παναγίας της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία, 

προκειμένου να φωτίσει την εξέδρα με τον ιερέα, που θα πει το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου  

το «Δεύτε λάβετε φως» και το «Χριστός ανέστη». Ο πολιτισμός στην υπηρεσία του σκότους. 
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Οι τετραγωνισμένες πέτρες της φωτογραφίας προέρχονται από το αρχαίο τείχος  

του Κόνωνα στον Πειραιά. Χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των γραφείων  

της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας (ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ), που βρίσκονται δίπλα στα Αρχαιολογικό Μουσείο. 

 
     Τον Πειραιά τα κλασικά χρόνια κοσμούσαν πολλά αγάλματα, μνημεία ηρώων, 

εμπορικές στοές, περικαλλείς ναοί, όπως του Μειλίχιου Δία, της Αθηνάς, του Σωτήρα 

Δία, της Αφροδίτης, της Αρτέμιδας στον Προφήτη Ηλία, του Ασκληπιού κ.ά., των ο-

ποίων σήμερα δεν σώζεται ούτε ίχνος. Μέλη από το αρχαίο τείχος βρίσκονται σε 

πλήθος μεταγενέστερων κατασκευών. Το αρχαίο θέατρο των κλασικών χρόνων, το ο-

ποίο μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 19ου αιώνα διεσωζόταν καθ’ ότι αναφέρεται σε 

περιγραφές περιηγητών, τα κατοπινά χρόνια εξαφανίστηκε παντελώς· τα μάρμαρά του 

τα μετέτρεψαν σε ασβέστη για τις οικοδομικές ανάγκες της υπό ανέγερση τότε νέας 

πόλης. 

 

 

 

 

 

Στη φωτογραφία εικονίζεται  

το μόνο μέρος της αρχαίας πόλης 

του Πειραιά, που έχει μείνει άκτιστο  

και στο οποίο φαίνεται καθαρά  

ένα ─μικρό έστω μέρος─  

του οικοδομικού συστήματος  

του Ιππόδαμου του Μιλήσιου.  

Η τύχη, που επιφύλαξε  

η Ρωμιοσύνη στο χώρο είναι άθλια: 

Eίναι πνιγμένος στα χόρτα  

και στα σκουπίδια με παλιά 

σκουριασμένη και ξεχαρβαλωμένη 

περίφραξη.  

Στο πλάι του όμως,  

στέκεται φρεσκοβαμμένη η 

χριστιανική εκκλησία, ανεγερμένη 

─προφανώς─ επί του αρχαίου ναού 

της περιοχής. 
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     Στο Πασαλιμάνι, το οποίο σχετικά πρόσφατα μετονομάστηκε σε λιμάνι Ζέας, και 

συγκεκριμένα στην Ακτή Μουτσοπούλου υπάρχει μια πολυκατοικία με τζαμαρίες στο 

ημιυπόγειό της. Αν κοιτάξεις μέσα, θα δεις αρχαίες πέτρες. Μια συμφοριασμένη πινα-

κίδα στον τοίχο μας πληροφορεί ότι πρόκειται για απομεινάρια των νεώσοικων, των 

μνημειωδών στεγάστων για την προσωρινή φύλαξη των τριήρων, ενώ σε μια φωτο-

γραφία, που μοιάζει να τραβήχτηκε τέλη του 19ου-αρχές 20ού αιώνα (βλ. παρακάτω), 

φαίνονται μεγάλα υπολείμματα κιόνων, που προφανώς στήριζαν τα στέγαστρα των 

νεώσοικων.  

 

 

 

 

 

Αυτή  

την τύχη  

επιφύλαξαν  

στους  

νεώσοικους  

οι... 

διεκδικητές  

των 

μαρμάρων  

του 

Παρθενώνα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mέχρι τον 20ό αιώνα  

ένα μέρος των νεώσοικων  

σωζόταν ακόμα.  

Μετά, ανέλαβε η Ρωμιοσύνη. 
 

 

     Η υποκρισία και η σχιζοφρένεια της Ρωμιοσύνης αποκαλύφθηκαν και πάλι και μά-

λιστα προβλήθηκαν επί μέρες κατά κόρον από τηλεοπτικό σταθμό Σκάι. Θύμα τους αυ-

τή τη φορά: το Κονώνειο Τείχος στον Πειραιά.  

     Ο τηλεοπτικός σταθμός λοιπόν, σε συνεργασία με το δήμο Πειραιά και υπό την ε-

ποπτεία και αρωγή της τοπικής Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

(ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ) ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης για τo Κονώνειo Τείχος, στην ο-

ποία συμμετείχαν σχολεία, φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι, όμιλοι κ.λπ..  

     Το κύριο πρόβλημα του αρχαίου τείχους όμως, δεν είναι τα σκουπίδια και τα 

γκράφιτι, όπως προβλήθηκαν στην καμπάνια. Το πρόβλημα είναι, ότι με τα άφθονα και 

δωρεάν υλικά του τείχους, η Ρωμιοσύνη επί δεκαετίες οικοδομούσε κτίρια, πολυκα-

τοικίες, εκκλησίες κ.λπ. σε ολόκληρο τον Πειραιά.  
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Πολυκατοικίες πάνω στο Κονώνειο Τείχος. 

 

 
Αγιάστηκε το τείχος. 
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Σύγχρονη και αρχαία κατασκευή πλάι-πλάι στην Πλάκα. 

 

 
Σταθμός ηλεκτρικού Μοναστηράκι. 
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Δίπλα στους λουόμενους υπάρχει ό,τι απέμεινε από τον Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βουλιαγμένη. 

 

 
Πάνω στην περιοχή της Αχαρνικής Πύλης της οχύρωσης των Αθηνών 

κτίστηκε το νέο κτίριο Διοικήσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (οδός Αιόλου). 
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     Η περιοχή που καλύπτει σήμερα ο Εθνικός Κήπος στην αρχαιότητα αποτελούσε μέ-

ρος του ανατολικού προάστειου των Αθηνών. Εκεί είχε εγκαθιδρυθεί ένα από τα τρία 

μεγάλα Γυμνάσια, το Λύκειον (αρχαιολογικός χώρος οδού Ρηγίλης). Την προνομιακή 

τοποθεσία διέρρεαν δυο ποταμοί, ο Ιλισσός στα νότια κι ένας κλάδος του Ηριδα- 

νού στα βορειοδυτικά. Η στενή παριλίσια ζώνη, γραφική και καταπράσινη, ονομαζό-

ταν και κατά την αρχαιότητα Κήπος. Εκεί υπήρχε ιερό της Αφροδίτης της εν Kήποις, 

σύμφωνα με τον Παυσανία. 

     Τον 2ο αιώνα μ.Χ., ο αυτοκράτορας Αδριανός πραγματοποίησε την προς ανατολάς 

επέκταση της πόλης στη σημερινή περιοχή του Συντάγματος. Τότε, οικοδομήθηκαν 

μεγάλα συγκροτήματα πολυτελούς κατασκευής με τοιχογραφίες και ψηφιδωτά δάπεδα. 

     Αργότερα όμως, ανέλαβε η Ρωμιοσύνη: Η περιοχή χρησιμοποιήθηκε για την εγκα-

τάσταση νεκροταφείων και εργαστηρίων και σταδιακά παράκμασε.  

     Κήπο τον ξαναέκανε δαπανώντας τεράστια ποσά η βασίλισσα Αμαλία. 

 

 
  
     Βασιλιάδες, δικτάτορες, δημοκράτες, αριστεροί, δεξιοί, πρόεδροι δημοκρατίας, 

πρωθυπουργοί κ.λπ., αλλά κι εκατομμύρια απλών ανθρώπων έχουν περάσει από το 

συγκεκριμένο εικονιζόμενο μέρος τού κήπου, το οποίο δεν είναι κρυμμένο πουθενά 

στα βάθη του, αλλά είναι ορατό ακόμα κι από έξω, από την οδό Ηρώδου Αττικού, 

σχεδόν απέναντι από το μέγαρο Μαξίμου. 

     Παρατηρείστε στις φωτογραφίες πόσο μεγάλα είναι τα κιονόκρανα και οι κίονες, 
που χρησιμοποιούνται πλέον σαν... παγκάκια, για να ξαποσταίνουν και να ρεμβάζουν 

οι περιηγητές.    
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Στην παλιά αυτή γκραβούρα φαίνεται, ότι οι καταστροφές είχαν γίνει από πολύ παλιά. Επισημαίνεται 

αυτό, γιατί, προκειμένου να δικαιολογήσουν οι ρωμιοί τις καταστροφές που οι ίδιοι έκαναν 

στις αρχαιότητες, κατηγορούν γι’ αυτές τους ξένους.  
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Σήμερα, η κατάσταση του κήπου είναι τραγική. Παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης 

 Προφανώς, δεν πρέπει να υπάρχουν πιστώσεις για τη συντήρησή του.. 
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Κάτω: Μεγάλο ρωμαϊκό ψηφιδωτό προς την οδό της Βασ. Σοφίας από συγκρότημα κατοικιών,  

το οποίο περιέπεσε στα νύχια της Ρωμισύνης. Δεν έχει αναδειχθεί, δείχνει εγκαταλελειμμένο, 

 το καλύπτουν λιμνάζοντα νερά κι είναι θέμα χρόνου να καταστραφεί εντελώς.  

Ήδη κάποια κομμάτια του έχουν διαβρωθεί ανεπανόρθωτα. 
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών «στολισμένο» με τεμάχια αρχαίων σπασμένων μαρμάρων. 
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Είσοδος πολυκατοικίας στο Νέο Ψυχικό. 
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Υπόγειο σύγχρονου οικοδομήματος στην πλατεία Κλαθμώνος.36 

 

 
Τμήμα της Αχαρνικής Οδού (πλατεία Κοτζιά).37 

                                                 
36 Πάρις Ταβιτιάν, lifo.gr. 
37 Πάρις Ταβιτιάν, lifo.gr. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 84 

 
Τμήμα του τείχους, του προτειχίσματος και της περιφερειακής οδού των Αθηνών 

στο υπόγειο του Ταχ. Ταμιευτηρίου.38 

 

 
Τμήμα του προτειχίσματος και της τάφρου, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης.39 

                                                 
38 Αρχαιολογική Εταιρεία, Αρχείο Τραυλού. 
39 Μουσείο Μπενάκη. 
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Αρχαιότητες σε γκαράζ (πλατεία Κλαθμώνος). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύγχρονα κτίρια  

επάνω στα αρχαία τείχη  

στο κέντρο της Αθήνας. 

(οδός Σταδίου, Σύνταγμα). 
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2.4 Υπόλοιπη Αττική 

 

 
Τις πιο σικ δεξιώσεις τους κάνουν οι ρωμιοί στους χώρους του μοναστηριού  

της Παναγίας στην Πεντέλη. Το μοναστήρι, όπως είδαμε, έχει κτιστεί στη θέση  

κατεδαφισθέντος αρχαίου ναού της Αθηνάς με χρήση των υλικών του. 

Παρατηρείστε στη φωτογραφία, ότι τα τραπέζια έχουν στηθεί επί των αρχαιοτήτων,  

όσων τουλάχιστον διασώθηκαν έστω και μερικώς.  

Οι ίδιοι ρωμιοί, που συμμετέχουν σε τέτοιες «must» δεξιώσεις ασελγώντας για μια ακόμα φορά  

επί των αρχαιοτήτων, οι ίδιοι διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και μαζεύουν υπογραφές  

στο διαδίκτυο διεκδικώντας την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. 
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Αρχαία επιτύμβια στήλη εντοιχισμένη σε σύγχρονο κτίσμα στα Σπάτα. 
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Δεξίωση βάπτισης στην Παναγία Γκαρικά στην Κερατέα.  

Το όνομα της Παναγίας προέρχεται από τα αλβανικά (γκουρ-κα=πέτρες έχει),  

εξαιτίας προφανώς των πολλών αρβανιτών εποίκων στην περιοχή. 



ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 89 
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Επάνω: Άγιοι Ταξιάρχες Ντάγλα (αριστερά η Αγία Τράπεζα, δεξιά ένας κίονας). 

Κάτω: Παναγία Κουτάλας (αριστερά η Ωραία Πύλη, δεξιά ένας κιονίσκος).40 

                                                 
40

 Δρ. Ελπίδας Χαίρη-Παπαγιαννάκου: «Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα σε μεταβυ-

ζαντινά μνημεία της περιοχής του Μαρκοπούλου. 
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Επάνω αριστερά: Άγιος Δημήτριος Ντάγλα (κορινθιάζον κιονόκρανο κόγχης). 

Επάνω δεξιά: Παναγία Μερέντας (κίονας). 

Κάτω: Άγιος Γεώργιος Καδί (επίκρανο).41 

                                                 
41

 Δρ. Ελπίδας Χαίρη-Παπαγιαννάκου: «Παρατηρήσεις σε αρχιτεκτονικά μέλη εντοιχισμένα σε μεταβυ-

ζαντινά μνημεία της περιοχής του Μαρκοπούλου. 
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Παιανία: Τάφοι στα αρβανίτικα μακρυνάρια. 

 

 
Στο ναό των Αγίων Θεοδώρων, που βρίσκεται στον ομώνυμο παραθαλάσσιο οικισμό  

της Στερεάς Ελλάδας, έχουν εντοιχισθεί κομμάτια από γλυπτά, κολώνες κ.λ.π.,  

τα οποία προέρχονται από την αρχαία πόλη Κρομμυώνα. 
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Μονή Δαφνίου. Βρίσκεται στη μέση της αρχαίας Ιεράς Οδού, 

στη θέση ναού του Δαφναίου Απόλλωνα, περιτρυγυρισμένου  

από ιερό άλσος με μικρότερα ιερά και βωμούς άλλων θεών. 

 

 
Άγιος Νικόλαος Δαφνίου. 
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Τεμάχιο αρχαίου κίονα βαμμένου με μουσταρδί λαδομπογιά  

στον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος είναι ένας από τους είκοσι 

χριστιανικούς ναούς, που ανεγέρθηκαν εντός του πεδίου 

της μάχης του Μαραθώνα. 
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Η Αγία Τράπεζα του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή 

στο Ηραίο Περαχώρας 
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Ο Άγιος Γεώργιος εντός του αρχαιολογικού χώρου Αιγοσθενών (Πόρτο Γερμενού)  

στη θέση προϋπάρχοντος αρχαίου ιερού του Μελάμποδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροχόσπιτο 

στο αρχαίο τείχος  

Αιγοσθενών.  
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Κακομεταχειρισμένος αρχαίος κίονας εντός του ναού του Αγίου Νικολάου 

στην παραλία του Πόρτο Γερμενού. 
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     Ο Άγιος Ζαχαρίας ακριβώς απέναντι από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας. 
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Κλίβανος αρχαίου εργαστηρίου κεραμικής 

στο υπόγειο των Goody’s Ελευσίνας.42 

 

 
Η Υπαπαντή Μεγάρων με πλήθος εντοιχισμένων αρχαίων μαρμάρων. 

                                                 
42 Από την ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή, «Αγέλαστος Πέτρα». 
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Moνή Φανερωμένης Σαλαμίνας. 

Κάποιος χριστιανός είδε στον ύπνο του όραμα την Παναγία, η οποία του παράγγειλε να ψάξει  

στις πέτρες του αρχαίου ναού που υπήρχε εκεί και να βρει την εικόνα της· έτσι κι έγινε. Ο χριστιανός 

βρήκε την εικόνα ─το πώς βρέθηκε εικόνα της Παναγίας σε αρχαίο ναό παραμένει αδιευκρίνιστο─ 

οπότε έκτισε στη θέση του το μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου. Από τον αρχαίο ναό  διατηρήθηκαν  

οι κίονες, προκειμένου να στηριχθεί ο τρούλος. Μερικά από τα αρχαία μαρμάρινα μέλη 

ενσωματώθηκαν στη δόμηση του καθολικού της μονής και των άλλων κτισμάτων, ενώ άλλα 

χρησιμοποιήθηκαν για προχειροκατασκευές ή απλώς απέμειναν παρατημένα στον γύρο χώρο. 
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Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, πλησίον του αρχαιολογικού χώρου του Αιαντείου στη Σαλαμίνα. 
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Το επάνω από την είσοδο του καθολικού της μονής Αγίου Νικολάου Λεμονιών Σαλαμίνας 

κατεστραμμένο αρχαίο ανάγλυφο, «εξαγιασμένο» με σταυρό. 

 

 
Ο ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του όρους της Αίγινας,  

στην κορυφή του οποίου υπήρχε ιερό του Ελλάνιου Δία. Στην τοιχοδομία του ναού χρησιμοποιήθηκαν 

μεγάλου μεγέθους λιθόπλινθοι, που προέρχονται από κτίριο ελληνιστικής στοάς. 
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Ένα κομμάτι αρχαίου κίονα στο εσωτερικό του ναού της Σύναξης των Αιγινητών Αγίων. 
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Αρχαία κιονόκρανα δίπλα σε... cocktails στον Πόρο. 

 

 
Φραπές, το εθνικό ποτό του ρωμιού επάνω σε κιονόκρανο. 
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3. Βοιωτία 
 

Κοιλάδα των Μουσών, που βρίσκεται στους ανατολικούς πρόποδες του Ελι-

κώνα νότια της Θήβας υπήρξε για χιλιάδες χρόνια  πνευματικό και καλ-

λιτεχνικό κέντρο, όπου τελούνταν πολιτιστικά δρώμενα και αγώνες, τα «Μου-

σεία». 
     Ο ένας από τους 

τέσσερις αρχαίους κί-

ονες με χαραγμένα τα 

ονόματα των διοργα-

νωτών και των νικη-

τών στους αγώνες, 

στηρίζει τώρα τον 

τρούλο του ναού του 

Αγίου Νικολάου.  

     Ο ναός αυτός εί-

ναι κτισμένος με 

χρήση άφθονου αρ-

χαίου υλικού στο μέ-

ρος, όπου υπήρχε η 

αναφερόμενη από 

τον Παυσανία ονομα-

στή πηγή της Αγανίπ-

πης.  

     Οι αναφορές που 

γίνονται σε πολλές 

και διάφορες κατη-

γορίες νικητών, όπως 

σε σαλπιγκτή, ραψω-

δό, αυλητή, κιθαρι-

στή, τραγωδό, κωμω-

δό κ.λπ., μας βοη-

θάει να αντιληφθού-

με το εύρος του καλ-

λιτεχνικού φάσματος 

των συμμετασχό-

ντων, το πλήθος 

τους, αλλά και το 

πολιτιστικό επίπεδο 

των ανθρώπων της ε-

ποχής εκείνης. 

 

 
Στον κίονα του ναού του Αγίου Νικολάου 

στην Κοιλάδα των Μουσών αναγράφονται πλείστα ονόματα 

οργανωτών και νικητών αγώνων της ρωμαϊκής περιόδου. 

Η 
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Αρχαίο ανάγλυφο εντοιχισμένο στο ναό του Αγίου Βλασίου,  

εξαγιασμένο με σταυρό βαμμένο με ασβέστη. 
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Η βάση ενός κίονα από τη Στοά των Μουσών 

χρησιμοποιείται για σκαλοπάτι στην είσοδο του ναού του Αγίου Αθανασίου.   

 

 
Συνολική άποψη υπό ανέγερση μονής εντός της Κοιλάδας των Μουσών.  

O πρώην τοπικός μητροπολίτης και τωρινός αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,  

κτίζει μοναστήρια μέσα στον αρχαιολογικό χώρο.  

Η καταστροφή είναι τεράστια (αισθητική, αρχαιολογική, πολιτιστική, οικολογική).  
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Η Παναγία Σκριπού στον Ορχομενό.  

Το όνομά της προέρχεται από τα λατινικά (scripta=σκαρίφημα)  

από τα πολλά ενσωματωμένα μαρμάρινα ενεπίγραφα μέλη στη δόμησή της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανάμεσα  

στο πλήθος  

των ενσωματω- 

μένων αρχαίων 

μαρμάρων 

υπάρχουν  

δύο σειρές 

σπονδύλων,  

που έχουν  

εντοιχισθεί 

σε όλο  

το μήκος  

του εμπρός 

τμήματος  

του ναού. 
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Εκκλησία επάνω από το αρχαίο θέατρο Ορχομενού. 

 

 
Η μονή του Οσίου Λουκά, κτισμένη επί του αρχαίου ναού της Στειριώτιδας Αρτέμιδας. 
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Άγιος Δημήτριος-Μεγάλη Παναγία Θηβών (επάνω και απέναντι). 

Αφού κατεδάφισαν τον προϋπάρχοντα αρχαίο ναό, ξεχώρισαν τα εύχρηστα υλικά (κιονόκρανα, 

θωράκια, επιγραφές, γλυπτά) και τα εντοίχισαν στο χριστιανικό ναό που οικοδόμησαν, 

με αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί ο ναός ως «εντοιχισμένο Μουσείο όλων των εποχών»! 
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Επάνω: Δεξιά από την κεντρική είσοδο υπάρχει ένας βοιωτικός αμφορέας (4ος αι. π.Χ.). 

Κάτω: Στη νότια πλευρά του ναού υπάρχει τέθριππος ηνίοχος (4ος αι. π.Χ.). 

Στο χριστιανικό ναό υπάρχουν επίσης εντοιχισμένα μία αρχαία αναθηματική επιγραφή,  

ένα γλυπτό περιστέρι (6ος αι. π.Χ.) κι ένα γλυπτό με ιππέα στρατιώτη (3ος αι. π.Χ.). 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παράθυρα και τα υπέρθυρα του ναού, όπου χρησιμοποιή- 

θηκαν ως διακόσμηση κιονόκρανα και των τριών ρυθμών (δωρικού, ιωνικού και κορινθιακού). 

Στο εσωτερικό του ναού διατήρησαν τέσσερις μεγάλους κίονες (βλ. φωτογραφία δεξιά), όπου στηρί- 

ζεται ο τρούλος και τέσσερις μικρότερους. Σε διαφημιστικό φυλλάδιο, που τύπωσε η Μητρόπολη  

Θηβών και Λεβαδείας, αναγράφεται σχετικά με τους αρχαίους κίονες το εξής εκπληκτικό:  

«Κατ’ άλλους βγήκαν ατόφιοι από την “καρδιά” της πεντελικής γης και μεταφέρθηκαν εδώ,  

πάνω σε άμαξες ή κατ’ άλλους προέρχονται από αρχαίο καλλιμάρμαρο ναό». 
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Εντύπωση προκαλεί η απόθεση των αρχαίων κιόνων  

γύρο-γύρο περιμετρικά του εξωτερικού  τοίχου των Αγίων Θεοδώρων Θηβών. 
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Ο Άγιος Σώζων Ορχομενού, μια άσχημη κατασκευή από αρχαία υλικά. 
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Ο ναός του Ευαγγελιστή Λουκά Θηβών, κτισμένος επί αρχαιοτήτων. 
 

 
Άγιος Γρηγόριος, κοντά στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας. 
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Η Αγία Τράπεζα της Αγίας Αικατερίνης Θηβών στηρίζεται σε αρχαίο κίονα. 
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Ολοκληρωτικό  

είναι 

το θάψιμο 

του αρχαίου 

οικοδομήματος 

κάτω από την 

Αγία Φωτεινή 

Θηβών. 
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Χώρος κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. 

Τα αρχαία μάρμαρα στα χέρια των ρωμιών. 

 

   Αγία Παρασκευή Τανάγρας. 
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Ο χριστιανικός ναός του νεκροταφείου της Τανάγρας. 
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 Ο ναός του Αγίου Ιωάννη στο χωριό Υψηλάντης έχει κτισθεί επάνω σε αρχαίο ιερό,  

πιθανώς του Απόλλωνα. Παρατηρήστε τα δύο ανεστραμμένα κιονόκρανα τοποθετημένα  

εκατέρωθεν της κυρίας εισόδου του ναού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε ένα ίδιο 

κιονόκρανο 

είναι στερεωμένη 

κι η Αγία Τράπεζα. 
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Τα Εισόδια της Θεοτόκου στον Άνω Βόλο,  

στην κορυφή του λόφου της Επισκοπής, αποτελούσαν τον καθεδρικό ναό  

της Μητρόπολης Δημητριάδος κατά την οθωμανική περίοδο. 
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4. Θεσσαλία   

 
ντός του αρχαιολογικού χώρου της Νέας Αγχιάλου βρίσκονται τα ερείπια της 

βασιλικής του Αγίου Δημητρίου. Στο ίδιο μέρος (βλ. παρακάτω φωτογραφία) 

υπάρχουν τα ερείπια από τους αρχαίους ναούς με τα υλικά των οποίων κτίστη-

καν τόσο ο ναός αυτός όσο και ο παρακείμενος ναός του αρχιερέως Πέτρου.  

 

 
Οι μεγάλοι τετράγωνοι λίθοι στον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Αγχιάλου, στη θέση που κτίστηκε 

αργότερα ο βυζαντινός ναός του Αγίου Δημητρίου, έχουν μεταφερθεί από την Πύρασο και 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του βαπτιστηρίου. 

 

Αρχαίοι κίονες στον περίβολο του ναού Κοίμησης της Θεοτόκου Μακρυνίτσας. 

Ε 
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Φωτογραφίες από τον περιβάλλοντα της μονής του Αγίου Λαυρεντίου χώρο. 
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Για την κατασκευή της μονής Μεγάλων Πυλών Τρικάλων (Πόρτα Παναγιάς) 

χρησιμοποιήθηκε άφθονο υλικό από προγενέστερο κατεδαφισθέντα αρχαίο ναό. 

 

 
Στη θέση του Τροφωνίου Μαντείου υπάρχει σήμερα μια εκκλησία. 
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Σπασμένα τεμάχια αρχαίων μαρμάρων στους χώρους της μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω. 

Η μονή βρίσκεται σε ένα βαθύ φαράγγι πάνω από το Λιτόχωρο, όπου έχουν εντοπισθεί χάλκινα 

αντικείμενα της μυκηναϊκής περιόδου. 
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5. Μακεδονία 

 

5.1 Θεσσαλονίκη 
 

 
Αρχαίος κίονας και κορινθιακό κιονόκρανοι εντός της Παναγίας της Αχειροποιήτου, 

η οποία κτίστηκε τον 5ο αι. μ.Χ. στη θέση κατεδαφισθέντος ναού του Διονύσου. 

Αρχικά, η περιοχή ονομαζόταν Φαλλός, αλλά για λόγους ευπρέπειας μετονομάστηκε σε Φανός. 
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Κακομεταχειρισμένο αρχαίο υλικό στη δόμηση και στον προαύλιο χώρο  

της Παναγίας της Αχειροποιήτου. 
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Η βάση ενός αρχαίου κίονα έξω από τους Αγίους Αναργύρους στο Επταπύργιο,  

που έχουν ανεγερθεί στη θέση ναού των Διόσκουρων, Κάστορα και Πολυδεύκη, η λατρεία 

των οποίων αντικαταστάθηκε από τη λατρεία των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 128 

 
Επάνω και απέναντι: Πολλά τεμάχια από το ναό των Διόσκουρων 

βρίσκονται ενσωματωμένα στο βυζαντινό τείχος του Επταπυργίου. 



ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 129 
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ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 131 

 
Επάνω και απέναντι: Ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Δημητρίου κτίστηκε τον 5ο αι. μ.Χ., αφού 

κατεδαφίστηκε προϋπάρχον ιερό της Καβειρούς Δήμητρας. Το άδυτο του αρχαίου ιερού μετατράπηκε 

σε βαπτιστήριο, που σήμερα είναι επισκέψιμο και στο οποίο υπάρχουν ακόμα τεμάχια αρχαίων 

μαρμάρων. 
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Η Ροτόντα  

(Άγιος Γεώργιος) κτίστηκε 

τον 4ο αι. μ.Χ. στα ερείπια 

αρχαίου ναού αφιερωμένου 

στους μεγαλύτερους θεούς, 

που περιλήφθηκαν  

στο Δωδεκάθεο  

κι αποτελούσαν  

το Πάνθεο. 

Τον 16ο αιώνα, η Ροτόντα 

μετατράπηκε σε τζαμί. 

Οι φωτογραφίες είναι από 

τους χώρους γύρο της. 
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Πλήθος αρχαίων μαρμάρων βρίσκονται πεταμένα στο προαύλιο  

ενός από τους μεγαλύτερους ναούς της Θεσσαλονίκης, το ναό της Θεού Σοφίας. 
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Κατά την αρχαιότητα στο ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου  

υπήρχε πηγή, την οποία μετέτρεψαν σε βαπτιστήριο. 

Ο χώρος δίπλα στην εκκλησία κι ανάμεσα στα αρχαία ερείπια χρησιμοποιείται  

ενίοτε από τους σύγχρονους θεσσαλονικείς ως χώρος γαμήλιων δεξιώσεων. 
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Ο Άγιος Παντελεήμων κοντά στην αψίδα του Γαλέριου. 
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Ο προαύλιος χώρος της μονής Βλατάδων στο Επταπύργιο. 

Η μονή κτίστηκε τον 14ο αι. μ.Χ. στη θέση κατεδαφισθέντος ναού του Πυθίου Απόλλωνα. 

Οι μοναχοί κάλεσαν εγγράφως τους οθωμανούς να έλθουν στην περιοχή τους και να την καταλάβουν, 

με αντάλλαγμα να μη θιχθούν τα προνόμιά τους. Κατά την πολιορκία της Θεσσαλονίκης, πρόδωσαν  

το σύστημα υδροδότησης της πόλης. Ύστερα από τα προνόμια που έλαβε η μονή από τους οθωμανούς, 

γνώρισε περίοδο μεγάλης ακμής. 

Σήμερα, οι μοναχοί ισχυρίζονται, ότι εκεί είχε διδάξει ο Απόστολος Παύλος. Ακόμα κι αν είναι υπαρκτό 

κι όχι φανταστικό πρόσωπο ο Παύλος, στο Ευαγγέλιο αναγράφεται ότι δίδαξε στη συναγωγή 43  

κι όχι στο ναό του Απόλλωνα που υπήρχε τον 1ο αι. μ.Χ. στο χώρο. 

                                                 
43 «Πράξεις», 17, 1-3. 
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Δυο βάσεις κιόνων έξω από τον Άγιο Παντελεήμονα (Αδάμ Λαγκαδά). 

 

 
Ανάποδα τοποθετημένα κορινθιακά κιονόκρανα στη βάση του ναού της Υπαπαντής του Χριστού. 
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Αριστερά, επάνω και απέναντι:  

Σπασμένα τεμάχια  

αρχαίων μαρμάρων  

(κίονες, κιονόκρανα,  

ολόκληρη σαρκοφάγος κ.λπ.)  

εντός του χώρου  

του Αριστοτέλειου  

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

 

 
Η Πανεπιστημιούπολη ανεγέρθηκε στη θέση του εβραϊκού νεκροταφείου της πόλης.44 

 

                                                 
44 Ταχυδρομικό δελτάριο του 19ου αιώνα.. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Αγία Παρασκευή Ωραιόκαστρου. 

Σύγχρονη κακόγουστη χριστιανική κατασκευή επάνω σε αρχαίο κιονόκρανο. 
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5.2 Άγιο Όρος 
 

Η χερσόνησος του Άθωνα κατοικούταν από την αρχαιότητα. Στις Καρυές υπήρχε το 

ονομαστό ιερό της Καρύας ή Καρυάτιδας Αρτέμιδας, το οποίο ήταν άβατο για τους 

άνδρες, καθ’ ότι αποτελούσε τόπο μύησης των νεαρών γυναικών που στέλνονταν μετά 

ως πρωθιέρειες στα ανά την Ελλάδα ιερά της θεάς. Υπήρχε επίσης Μαντείο του Α-

πόλλωνα, τα ιερά του Ομολωίου και Φύξιου Δία, του Διόνυσου, του Ηρακλή, της Α-

φροδίτης, της Δήμητρας, της Ήρας κ.ά. Στον Άθωνα δέσποζε και το μεγαλειώδες ά-

γαλμα του Αθώου Δία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Παναγία, 

ενώ καταπατά 

τον Άθωνα. 

 
     Μετά τον 4ο αι. μ.Χ. άρχισαν να εγκαθίστανται εκεί μοναχοί. Οι χριστιανικές παρα-

δόσεις φέρουν την Παναγία να ζητάει από τον γιο της να της παραχωρήσει όλο το όρος 

σα δώρο, «παρ’ όλο που οι κάτοικοί του λάτρευαν τα είδωλα απ’ άκρου εις άκρη», όπως 

κι έγινε. Μόλις η Παναγία πάτησε στον Άθωνα, τα αρχαία ιερά ─σύμφωνα πάντα με 

τις χριστιανικές παραδόσεις─ άρχισαν να γκρεμίζονται από μόνα τους. Θεμελιωτής 

του οργανωμένου μοναχισμού στο Άγιο Όρος θεωρείται ο όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης 

(10ος αι. μ.Χ.). 
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Αρχαίο διζωνικό κιονόκρανο με άκανθους και κεφάλια ζώων στις γωνίες από τη μονή Ιβήρων. 
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     Τα μοναστήρια σύντομα γέμισαν με θαυματουργές εικόνες κυρίως της Παναγίας, 

όπως: Κυρίας των Αγγέλων, Άξιον Εστί, Κουκουζέλισσας, Πορταΐτισσας, Γερόντισ-

σας, Τριχερούσας, Βρεφοκρατούσας, Γαλακτοτροφούσας, Δακρυρροούσας κ.τ.λ.. Ε-

κτός από εικόνες, σ’ όλες τις μονές συσσωρεύτηκαν πολλά τεμάχια οστών αγίων (λεί-

ψανα), κομμάτια από το σταυρό που σταύρωσαν τον Ιησού (τίμιο ξύλο), αλλά και πολ-

λά άλλα απίστευτα αντικείμενα, όπως: Μέρος από το καλάμι, με το οποίο έδωσαν το 

σφουγγάρι με το ξύδι στον Ιησού (μονή Βατοπεδίου), τεμάχια από τα δώρα των μάγων 

στο νεογέννητο Ιησού (μονή Αγίου Παύλου), ένα καρφί από τη σταύρωση (μονή Φιλο-

θέου), μέρος από το ακάνθινο στεφάνι (μονή Χελανδαρίου) κ.λπ..  

     Οι μοναχοί του Άθωνα πρόσφεραν αμέσως υποταγή στους σουλτάνους, οπότε, όταν 

ο Μουράτ Β΄ κυρίευσε τη Θεσσαλονίκη τους αναγνώρισε τις ιδιοκτησίες των μονών, 

πράγμα που επικυρώθηκε αργότερα κι από τον Μωάμεθ Β΄ τον Πορθητή.  

     Στο Άγιο Όρος σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν είκοσι συνολικά μονές, με πολ-

λούς μοναστικούς οικισμούς. Οι περισσότερες από τις μονές έχουν κτισθεί στη θέση 

αρχαίων οικισμών με χρήση αρχαίου υλικού, όπως η μονή Μεγίστης Λαύρας, που έχει 

κτισθεί επί των Ακροθώων, η μονή Ιβήρων επί του Χαράδρου, η μονή Παντοκράτορα 

επί του Ολοφύξου, η μονή Εσφιγμένου επί του Δίου, η μονή Κασταμονίτου επί του 

Θύσσου, η μονή Ξηροποτάμου επί των Κλεωνών κ.ά.. Στη θέση της μονής Φιλοθέου 

υπήρχε Ασκληπιείο, ενώ στη θέση της μονής Γρηγορίου ναός του Ποσειδώνα. Στη 

Νέα Σκήτη της μονής Αγίου Παύλου έχουν βρεθεί αρχαίοι τάφοι με σημαντικά κτε-

ρίσματα.  

 

 
Μια συνηθισμένη εικόνα: Αρχαίοι κίονες σε μοναστήρι του Αγίου Όρους. 
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Πλήθος αρχαίων κιόνων έχουν χρησιμοποιηθεί  

σε διάφορα οικοδομήματα της μονής Μεγίστης Λαύρας.  
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Εντοιχισμένα αρχαία σπαράγματα στη μονή Μεγίστης Λαύρας. 

 

Μονή Δοχειαρίου (Αγιορείτικο μοναστήρι των στρατιωτικών). 
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Το θαύμα των αρχαγγέλων.  

Μοναχοί μεταφέρουν στην εκκλησία θησαυρό, τον οποίο ─όπως δηλώνει ο μεμονωμένος  

όρθιος αρχαίος κίονας─ εντόπισαν στον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο.45 

 

     Στη δόμηση των μονών του Αγίου Όρους έχουν χρησιμοποιηθεί κίονες, κιονόκρανα 

διαφόρων τύπων, επιθήματα, θωράκια (τοποθετημένα κυρίως στις φιάλες αγιασμού) 

και άλλα αρχαία υλικά. Στις προσόψεις αλλά και στις πλευρές των ναών, καθώς και σε 

πολλά άλλα σημεία στα διάφορα οικοδομήματα βρίσκονται εντοιχισμένες αρχαίες 

μαρμάρινες ή λίθινες πλάκες με ανάγλυφες παραστάσεις ή γεωμετρικά σχέδια. 

     Κριτήριο για την επιλογή της θέσης ανέγερσης κάθε μοναστηριού αποτέλεσε προ-

φανώς και η δυνατότητα προμήθειας οικοδομικών υλικών. Κίονες ιωνικού και δω-

ρικού ρυθμού υποβαστάζουν τα κελιά και τον ξύλινο διάδρομο στη μονή Ιβήρων, ενώ 

ενεπίγραφες στήλες σε πηγάδια και κρήνες και άλλα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της 

προχριστιανικής περιόδου βρίσκονται εντοιχισμένα στους τοίχους πολλών μοναστη-

ριών. 

     Κομμάτια σπασμένων αρχαίων αγαλμάτων, κιονόκρανα, βάθρα, μαρμάρινες επι-

τύμβιες στήλες, επιγραφές, και ανάγλυφες πλάκες ως θωράκια χρησιμοποιήθηκαν ως 

οικοδομικά υλικά για τα χριστιανικά μνημεία. Σαρκοφάγοι μετατράπηκαν σε δεξα-

μενές για τη φύλαξη λαδιού, κιονόκρανα και μαρμάρινα ανάγλυφα έχουν εντοιχισθεί 

                                                 
45

 Τοιχογραφία του 16ου αιώνα στο καθολικό της μονής Δοχειαρίου. 
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σε παράθυρα και εισόδους μοναστηριών. Η καταστροφή του προχριστιανικού παρελ-

θόντος υπήρξε ολοκληρωτική. 

     Επιπλέον, τα μοναστήρια συγκέντρωσαν πλούσιες συλλογές με κινητές αρχαιότητες 

και αρχαία νομίσματα με σημαντικότερες του Βατοπαιδίου, της Μεγίστης Λαύρας, του 

Αγίου Παντελεήμονος, του Δοχειαρίου, του Χελανδαρίου, της Αθωνιάδος Σχολής στις 

Καρυές και της Σιμωνόπετρας. 

 

 
 Μονή Μεγίστης Λαύρας. 

 

  
Αριστερά: Μονή Μεγίστης Λαύρας. Δεξιά: Μονή Ιβήρων. 
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Από τα κειμήλια της Ορθοδοξίας της μονής Εσφιγμένου: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΗΝΤΡΙΒΗ ΤΑ ΙΔΟΛΑ».  

Ο Άγιος Νικόλαος και άλλοι χριστιανοί καταστρέφουν αρχαία γλυπτικά καλλιτεχνήματα.  

 

     Ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι ο μόνος, ο οποίος καθαγιάστηκε γιατί κατέστρεψε αρ-

χαίους ναούς και αγάλματα. Τα Συναξάρια (βίοι αγίων) είναι γεμάτα από τέτοιου εί-

δους θεάρεστες πράξεις.  

     Δειγματοληπτικά: 

     Ο Άγιος Κορδάτος (7 Μαΐου) «εμβήκεν εις τον ναόν των ειδώλων και κατεσυνέ-

τριψεν όλα τα εκεί ευρισκόμενα είδωλα». 

     Ο Όσιος Αχίλλειος, επίσκοπος Λάρισας (16 Μαΐου), που έλαβε μέρος στην Οικου-

μενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325, «πολλούς ναούς κατεκρήμνισεν των ειδώλων, πολ-

λάς δε εκκλησίας έκτισεν εκ θεμελίων και με πάντα στολισμόν τας εστόλισεν». 

     Ο Άγιος Ανδρόνικος και η «υπερθαύμαστος» Ιουνία (17 Μαΐου) γύριζαν την οι-

κουμένην ωσάν να είχαν πτερά και «τους μεν ναούς των ειδώλων κατέστρεφαν, εκ-

κλησίας δε θείας έκτισαν πανταχού». 

     Ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων (σημερινή Ρεντίνα) «εκρήμνισεν ένα να-

όν των ειδώλων και εποίησεν αυτόν εκκλησίαν». 

     Ο Άγιος ιερομάρτυς Μαρκέλλος (14 Αυγούστου) «εκκλησίας μεν και θείους ναούς 
εις δόξαν θεού κτίζων, τους δε ναούς των ειδώλων κατακρημνίζων».                                     
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     Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου (9 Οκτωβρίου), ένας από τους δώδεκα 

αποστόλους, «εξελθών εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατέστρεφε τους βωμούς των ει-

δώλων, υπό του θείου ζήλου πυρπολούμενος». 

     Ο Άγιος μάρτυς Αντώνιος (9 Νοεμβρίου), κατέβηκε εις την πόλιν, όπου κατοι-

κούσε «ο πεπλανημένος εκείνος λαός των ειδωλολατρών ελλήνων» και ενώ «εώρταζαν 

τους δαίμονας», εισήλθε στο ναό «και συνέτριψε όλα τα είδωλα». 

 

 
 

 
Σπασμένα αρχαία υλικά στον προαύλιο χώρο της μονής Μεγίστης Λαύρας. 
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Μονή Σταυρονικήτα. 
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5.3 Υπόλοιπη Μακεδονία  
 

 
Τεμάχια κιόνων πίσω από το «Βήμα του Αποστόλου Παύλου» στη Βέροια. 
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Βέροια. 

Επάνω: Ναός Αγίων Αναργύρων. Μέση: Πίσω από το «Βήμα του Αποστόλου  

Παύλου». Κάτω: Ναός Ανάστασης του Χριστού. 
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Ο περίβολος του ναού του Παντοκράτορα στη Βέροια. 

Το μέγεθος του σπασμένου κίονα, μας δίνει μια ιδέα  

για το μέγεθος του οικοδομήματος που υπήρχε στο χώρο. 

 

 
Πλήθος πεταμένων αρχαίων μαρμάρων διαφόρων εποχών 

σε χώρο κοντά στο κτίριο της Μητρόπολης Βεροίας και Ναούσης. 
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Μονή Παναγίας Δοβρά κοντά στη Βέροια. 

Όσα μάρμαρα δεν εντοιχίστηκαν βρίσκονται πεταμένα τριγύρο. 

 

 
Παγκάκι στον προαύλειο χώρο του Αγίου Γεωργίου Νάουσας. 
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Δύο τεμάχια  

αρχαίων μαρμάρων  

στο καμπαναριό  

των Αγίων  

Αποστόλων Πέλλας  

δίπλα στο 

«Θεσμοφόριο». 

 

 
Ένα «εξαγιασμένο» με μπλε σταυρό σπήλαιο στο αρχαίο τείχος Πέλλας, δίπλα στο νεκροταφείο.  

Οι σοβατισμένοι λίθοι δεξιά κι αριστερά της εισόδου είναι μεγάλα τεμάχια από το τείχος. 
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Αριστερά: Ένας κίονας στον αρχαιολογικό χώρο Λόγγου, όπου κατά την αρχαιότητα βρισκόταν 

 η κυρίως πόλη. Στη σημερινή θέση της Έδεσσας βρισκόταν η ακρόπολη της αρχαίας πόλης. 

Δεξιά: Τεμάχιο ίδιου κίονα έχει ενσωματωθεί στον μανδρότοιχο της Μητρόπολης Εδέσσης και Πέλλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απόστολος Παύλος Έδεσσας.  

Τα τρία αρχαία 

κιονόκρανά του διαφημίζονται 

στους τουριστικούς οδηγούς.      
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Αριστερά στη φωτογραφία φαίνεται το μοναστήρι της Aγίας Τριάδας Έδεσσας, που κτίστηκε  

το 1865 και δεξιά ο αρχαιολογικός χώρος Λόγγου. Το οικοδομικό υλικό, που χρησιμοποιήθηκε  

για την ανέγερση του μοναστηριού προέρχεται τόσο από τα τείχη της αρχαίας πόλης,  

όσο κι από τα αρχαία οικοδομήματα της περιοχής. 

 

 

 

 

Η ανασκαφή  

εμπρός από το ναό 

της Υπαπαντής 

Έδεσσας, ο οποίος 

έχει κτισθεί 

ακριβώς επάνω  

στις αρχαιότητες. 

Από τις μέχρι τώρα 

ανασκαφές έχει 

βεβαιωθεί η ύπαρξη 

Βουλευτηρίου, 

Γυμνασίου και 

ναών του Ύψιστου 

Δία, του Πάτριου 

Διόνυσου, του 

Ηρακλή και της 

Αγροτέρας 

Αρτέμιδας.  

Όλα αυτά από 

επιγραφικές 

μαρτυρίες κυρίως, 

γιατί οι αρχαίουι 

ναοί έχουν 

καταστραφεί 

ολοσχερώς. 
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Η Κοίμηση της Θεοτόκου Έδεσσας ─παλιά Μητρόπολη─  

δίπλα ακριβώς στη νέα Μητρόπολη αρχικά ονομαζόταν Αγία Σοφία.  

Οι κίονές της προέρχονται από κατεδαφισθέν ιερό του Ύψιστου Δία,  

το οποίο βρισκόταν στo χώρο αυτό κατά την αρχαιότητα.  

Πολλά τεμάχια αρχαίων μαρμάρων ενσωματώθηκαν στη δόμησή της  

ή απλά παρατήθηκαν στο γύρο χώρο. 
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Επάνω: Ο ναός της Αναλήψεως στο Δισπηλιό Καστοριάς. 

Εμπρός φαίνεται η αρχαιολογική τομή και πίσω ο ναός. 

Μέση: Το κατώφλι του ναού της Παναγίας Μουζεβίκης (Άγιος Μηνάς) στην Καστοριά. 

Κάτω: Η βρύση του ναού δίπλα σε αρχαίους ορθογώνιους λίθους. 
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Επάνω: Άγιος Γεώργιος Πρώτης Φλώρινας. 

Κάτω: Άγιος Νικόλαος στην Πέτρα Φλώρινας. Δίπλα του βρίσκεται ένας ακόμα ναός,  

των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου κι αμέσως μετά ο αρχαιολογικός χώρος.  

Από τον αρχαίο ναό κράτησαν μόνο το ισόπεδό του για να στηρίξουν επάνω του την εκκλησία.  
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Επάνω:  

Ο εικονιζόμενος  

ναός βρίσκεται  

στα Μεσιά  

του νομού Κιλκίς  

κι είναι 

οικοδομημένος  

σε δύο κομμάτια.  

Το παλιότερο από 

αυτά, το οποίο 

φαίνεται στο πίσω 

μέρος της φωτο-

γραφίας, είναι 

κατασκευασμένο  

από αρχαίο υλικό. 

Αριστερά:  

Τεμάχια αρχαίων  

κιόνων πεταμένα  

στον περίβολο  

του ναού κι ακριβώς 

έξω από την παρα-

κείμενη οικία  

του ιερέα.  
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Δύο κατεστραμμένα τεμάχια αρχαίων μαρμάρων εντοιχισμένα στο Ιερό  

─πίσω από την Αγία Τράπεζα─ της μονής Παναγίας Γουμένισσας Κιλκίς. 

 

 
Υπολείμματα του αρχαίου ναού στο καθολικό της μονής Παναγίας Γουμένισσας. 
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Στο νομό Κιλκίς, όπως και σε άλλους νομούς της περιοχής (Πέλλας, Θεσσαλονίκης κ.τ.λ.)  

υπάρχουν πολλοί τύμβοι διαφόρων διαστάσεων. Στη φωτογραφία ένα «εξαγιασμένος» τύμβος  

με χριστιανικό οικοδόμημα στην κορυφή του στα Μεσιά. 
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Ναός Μεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Δράμας. 



ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 165 

 
Ναός Μεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ Δράμας. 

 

 
Σπασμένοι αρχαίοι κίονες πίσω από τη μονή Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας Δράμας. 
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Ο βυζαντινός πύργος του Μαρμαρίου στην Αμφίπολη  

κτίστηκε τον 14ο αιώνα από δυο αδελφούς, τους κατόχους γαιών-φεουδάρχες  

Χριστούπολης και Θάσου. Λίγο αργότερα τον δώρισαν στο Άγιο Όρος.  

Χαρακτηριστικό του πύργου είναι η κατασκευή του εξ ολοκλήρου σχεδόν από αρχαίο υλικό,  

γεγονός που μαρτυρά το πλήθος των αρχαίων αρχιτεκτονικών μελών, 

που προέρχονται από την αρχαία Αμφίπολη. 
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Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων στην Καβάλα.  

Στο επάνω μέρος της φωτογραφίας διακρίνονται τα ερείπια μιας βασιλικής,  

κτισμένης με άφθονη χρήση αρχαίων υλικών. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 168 

 
Άγιος Γεώργιος Πευκοχωρίου Χαλκιδικής. 

 
Πύργος Κρούνας (15ος αι.) της μονής 

Χελανδαρίου στην Ιερισσό με ενσωματωμένους 

πολλούς αρχαίους λίθους. Άλλοι βρίσκονται 

πεταμένοι στο γύρο χώρο. 

 

 
Στην Όλυνθο μπορείς να πίνεις ξέγνοιαστα τον καφέ σου δίπλα σε σπασμένα αρχαία μάρμαρα. 
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Άλλα αρχαία μέλη είναι ενσωματωμένα στη δόμηση του Αγίου Μάμαντα 

στην ομώνυμη κοινότητα της Χαλκιδικής, 

ενώ άλλα βρίσκονται πεταμένα άτακτα στον περίβολο 

του παραπλεύρως του ναού κτιρίου της κοινότητας. 
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O βυζαντινός πύργος των Μαριανών Ολύνθου κτίστηκε τον 14ο αιώνα.  

Αποτελούσε κέντρο κτήματος της Μονής Δοχειαρίου.  

Για την κατασκευή του πέραν της πέτρας από το παρακείμενο λατομείο  

χρησιμοποιήθηκαν πλήθος κεράμων καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη από την αρχαία Όλυνθο. 

Από αρχαία μέλη έχει κτιστεί και η παραπλέυρως παλαιοχριστιανική βασιλική,  

καθώς και ο σύγχρονος ναός Αγίου Γεωργίου Ολύνθου.  



ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 171 

 
Το εικονιζόμενο ναΐδριο του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σε περίοπτη θέση  

εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ολύνθου. 

 

 
Χριστιανικό ναΐδριο στην κορυφή τύμβου στη Χαλκιδική. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 172 

 
 

 
Η Moνή Ζυγού βρίσκεται στην περιοχή της Ουρανούπολης,  

σαράντα μέτρα από την οριογραμμή του Αγίου Όρους.  

Με τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες διαπιστώθηκε, ότι η μονή είχε κτιστεί  

σε θέση όπου προϋπήρχαν αρχαιότητες από τον 6ο έως τον 4ο αι. π.Χ.. 
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6. Νησιά Αιγαίου 
 

 
Καταστροφές αρχαιοτήτων στην παλαιοχριστιανική της Αγίας Αναστασίας Ερεσού Λέσβου. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 174 

   
Εικόνες καταστροφής στη μονή Υψηλού Λέσβου. 

 

 
Εντοιχισμένες αρχαίες πλάκες στην Παναγία Τρουλλωτή στη Θερμή Λέσβου. 
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Κακοποιημένες αρχαιότητες στον προαύλιο χώρο του χριστιανικού ναού στην Ερεσό,  

όπου τοποθετήθηκε το λείψανο του Αγίου Ανδρέα εντός αρχαίας σαρκοφάγου  

(φωτογραφία κάτω αριστερά). 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 176 

 
Στον αρχαιολογικό χώρο του Ηραίου της Σάμου, 

 διακρίνεται στο βάθος ό,τι έχει απομείνει από μια χριστιανική βασιλική. 

 

 
Άποψη της περιοχής των Αγιάδων Σάμου.  

Η πηγή και μια αρχαϊκή δεξαμενή απ’ όπου μέσω της σήραγγας του Ευπαλίνου τροφοδοτούνταν  

με νερό η άλλη πλευρά του βουνού, έχουν ταφεί κάτω από την εκκλησία (αριστερά στην εικόνα). 
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Η Παναγιά η Σπηλιανή, η Καληαρμένισσα, εντός σπηλαίου  

όπου λατρεύονταν οι Νύμφες, δίπλα στο Ευπαλίνειο όρυγμα στη Σάμο. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 178 

 
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο Σάμου. 
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Μαντρί στα αρχαία τείχη του Πυθαγόρειου. 

 

 
Η εκκλησία της Παναγίας στον αρχαιολογικο χώρο του Αρτεμίσιου Σάμου 

με ιερό της Αρτέμιδας, πίσω από τα έλη της Γλυφάδας. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 180 

Στη δυτική νεκρόπολη του αρχαίου Πυθαγορείου έχουν βρεθεί πολλοί ελληνιστικοί τάφοι λαξευτοί  

σε βράχο, θαλαμωτοί, καθώς και λείψανα ρωμαϊκών κτιστών τάφων. Στο λόφο δυτικά από τη 

νεκρόπολη απλώνεται το αρχαϊκό νεκροταφείο, σε πώρινες σαρκοφάγους του οποίου ανήκουν 

επιτύμβιες στήλες από μαλακό σαμιακό ασβεστόλιθο με θαυμάσια λαξευμένα ανθέμια. 

Ορισμένα εκτίθενται στο Μουσείο Πυθαγορείου (αριστερή φωτογραφία). 

Ο μόνος τρόπος να πλησιάσει ο επισκέπτης του νησιού το χώρο του νεκροταφείου με τις σαρκοφάγους 

είναι... να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθ’ όσον οι σαρκοφάγοι βρίσκονται 

εντός στρατοπέδου (δεξιά φωτογραφία), όπου κατά καιρούς  

έχουν βρεθεί πολλά ενδιαφέροντα κτερίσματα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κολυμβήθρα  

της Αγίας Σοφίας  

Αρκάσας Καρπάθου 

είναι αρχαίο ανάγλυφο, 

τοποθετημένο ανάποδα,  

με σκαλισμένες  

τις εννέα Μούσες. 
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Αρχαία κιονόκρανα χρησιμοποιούνται  

για τη στήριξη χριστιανικών εικόνων στην Αγία Σοφία Αρκάσας Καρπάθου. 

 

  
  

 

 

Κατεστραμμένες αρ-

χαιότητες στην παλαιο-

χριστιανική της Αγίας  

Σοφίας Αρκάσας 

Καρπάθου. Ο ναός 

βρίσκεται στην περιο- 

χή της Ακρόπολης 

της αρχαίας Αρκεσίας,  

όπου εκτός των τμη-

μάτων των κυκλώ-

πειων τειχών που 

σώζονται, υπήρχε 

ναός της Λινδίας 

Αθηνάς. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 182 

 
Στην Κοίμηση της Θεοτόκου Μενετού Καρπάθου άλλες από τις αρχαίες κολώνες  

βρίσκονται μέσα κι άλλες έξω· μερικές απ’ αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί  

και στην παλαιοχριστιανική της Αγίας Αναστασίας Παλαιόκαστρου Αρκάσας. 
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Επάνω σειρά: 

Αριστερά και μέση: Δύο αρχαία κιονόκρανα, το ένα «εξαγιασμένο» με χαραγμένο σταυρό, από την Κυ-

ρά-Παναγιά Καρπάθου. 

Δεξιά: Η στηριζόμενη σε αρχαίο κίονα Αγία Τράπεζα της Κυρά-Παναγιάς.  

Μεσαία σειρά:  

Αριστερά: Αρχαίο κιονόκρανο στο ιερό της Κοίμησης της Θεοτόκου Όθου. 

Μέση: Η πάνω σε αρχαίο κίονα Αγία Τράπεζα της Ζωοδόχου Πηγής Πηγαδιών. 

Δεξιά: Το ιερό της Αγίας Πελαγίας Σπόας.  

Κάτω σειρά: 

Αριστερά και μέση: Δύο τεμάχια αρχαίων μαρμάρων έξω από την Παναγία ─Μητρόπολη Καρπάθου─ 

στο Απέρι.  

Δεξιά: Ο Άγιος Ιωάννης Βρυκούς, στη θέση της αρχαίας Βρυκούς, κατοικημένης από τη μινωική εποχή 

με πολλά ευρήματα (λαξευτούς τάφους, τείχη κ.τ.λ.).   



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 184 

 
  

 
Ερείπια της παλαιοχριστιανικής της Αγίας Φωτεινής Άφωτης Καρπάθου,  

η οποία έχει ανεγερθεί επί κατεδαφισθέντος ιερού των Διόσκουρων. 

 

     Διακόσια μέτρα από το βορειότερο σημείο της Καρπάθου βρίσκεται το μικρό νησί 

Σαρία –ενωμένο κατά την αρχαιότητα με την Κάρπαθο– στο οποίο υπήρχε η πόλη Νί-

συρος, μια από τις τέσσερις οχυρωμένες πόλεις της αρχαίας Τετράπολης (οι άλλες 

τρείς ήταν το Ποτίδαιο, η Αρκεσία κι η Βρυκούς). Στην περιοχή υπήρχε ναός του 

Πορθμίου Ποσειδώνα, ο οποίος λατρευόταν σε όλη την Κάρπαθο. Στο ίδιο σημείο 
σήμερα βρίσκεται ο χριστιανικός ναός της Αγίας Αικατερίνης. Όλες οι παλιές εκκλη-

σίες της Σαρίας, όπως και πολλά άλλα μεταγενέστερα οικοδομήματα, έχουν ενσωμα-

τωμένα αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, όπως η Αγία Σοφία με ένα αρχαίο κιονόκρανο. 
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Οι Άγιες Τράπεζες των δύο ναών απέναντι από το αεροδρόμιο της Ρόδου. 

 

 
Χριστιανικός ναός στην Ακρόπολη της Λίνδου. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 186 

 
Η φωτογραφία είναι από το βυζαντινό μοναστήρι στη Φιλέρημο της Ρόδου, που είναι κτισμένο  

στην Ακρόπολη της Αρχαίας Ιαλυσού επάνω στα ερείπια των ναών της Πολιάδος Αθηνάς  

και του Πολιέα Δία (3ος αι. π.Χ.). Τα μέλη των αρχαίων ναών που είναι πεταμένα στον προαύλιο χώρο 

της μονής είναι πολλά. Ένα από αυτά χρησιμοποίησε ως υποπόδιο ο παπάς. 

 

     Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, η Νάξος κατοικούταν τουλάχιστον απ’ 

την 5η π.Χ. χιλιετία. Στα αρχαία χρόνια η Νάξος ήταν όχι μόνο το μεγαλύτερο, αλλά 

και το πιό εύφορο νησί των Κυκλάδων, διάσημο για το κρασί και τη λατρεία στο 

Διόνυσο, που έσμιξε εκεί με την Αριάδνη· ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό, πολιτιστικό 

και καλλιτεχνικό κέντρο.  

     Σήμερα η σύγχρονη Νάξος είναι το νησί του Αγίου Νικοδήμου και των εκατοντά-

δων μονών κι εκκλησιών της Ρωμιοσύνης. Δεν υπάρχουν ούτε καν τα ερείπια του αρ-

χαίου παρελθόντος της, παρά μόνο πολλές εκκλησίες, εκ των οποίων πλείστες Πα-

ναγίες, όπως: Παναγία η Φιλοτίτισσα, Παναγία η Μυρτιδιώτισσα, Παναγία η Υψηλο-

τέρα, Παναγία η Βλαχερνιώτισσα, Παναγία η Απειρανθίτισσα, Παναγία η Αργοκι-
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λιώτισσα, Παναγία η Πρωτόθρονος, Παναγία η Δαμνιώτισσα, Παναγία η Δροσιανή, 

Παναγία η Καλορίτσα, Παναγία η Θεοσκέπαστη κ.λπ.. Η Μητρόπολη Παροναξίας 

διαθέτει συνολικά 44 ενοριακούς ναούς, 260 παρεκκλήσια, 570 εξωκκλήσια, 18 ναούς 

νεκροταφείων, 20 μοναστηριακούς ναούς, 8 ναούς μετοχίων και 43 ιερείς. 

     Πολλοί ναοί έχουν κτισθεί στη θέση κατεδαφισθέντων αρχαίων ναών με τα υλικά 

τους, όπως: Ο μητροπολιτικός ναός της Ζωοδόχου Πηγής· βρίσκεται στην περιοχή της 

Αρχαίας Αγοράς. Οι μονολιθικές κολώνες από γρανίτη, που βρίσκονται στην εκκλησία 

έχουν μεταφερθεί από το ναό του Απόλλωνα της Δήλου. Ο Άγιος Αρτέμιος Χαλά-

ντρων και ο Άγιος Δημήτριος έχουν κτισθεί επί του αρχαϊκού οικισμού του Κινίδαρου· 

εκεί υπήρχε ναός της Αρτέμιδας. Στον Άγιο Αρτέμιο Σαγκρίου υπάρχουν ρόμβοι, έλι-

κες, σπείρες, ρόδακες κ.λπ.. Η Παναγία η Απειρανθίτισσα έχει κτιστεί επί ναού του 

Απόλλωνα. Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα επί ναού του Ποσειδώνα. Ο Άγιος Γεώργιος 

Διασορίτης επί ναού του Δία κ.λπ.. 

     Στη βαρβαρότητα αυτή, στο γκρέμισμα και στην ισοπέδωση των αρχαίων μνη-

μείων έλαβαν μέρος οι κάτοικοι του νησιού. Εκτός απ’ τις εκκλησίες και τις μονές, 

παντού στη Νάξο υπάρχουν μεσαιωνικές, αλλά και νεότερες προχειροκατασκευές, τοί-

χοι, μάνδρες, σπίτια και άλλα οικοδομήματα, που έχουν φτιαχτεί από υλικά ναών και 

άλλων αρχαίων κτιρίων (κυρίως μάρμαρα).  

 

 
Τα χριστιανικά βαφτίσια του ναού του Απόλλωνα στη ρωμέικη ...«Πορτάρα», τη δήθεν αναστυλωμένη 

πύλη του ναού, τα σκόρπια απομεινάρια του οποίου αποτελούν σήμα κατατεθέν της Νάξου. 

Το ενετικό κάστρο του άρχοντα Μάρκου Σανούδου είναι κτισμένο επάνω στη χριστιανική εκκλησία, 

που είχε κτιστεί επάνω στην Ακρόπολη της Νάξου. Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά  

από τη βασιλική, που είχε κτισθεί επάνω στο ναό του Απόλλωνα και σωζόταν 

μέχρι την ενετοκρατία. Το κτίσιμο του κτισίματος! 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 188 

 
Ο αρχαιο(παρα)λογικός χώρος της Πορτάρας. 

Μάρμαρα και μέλη του αρχαίου ναού σπασμένα, παρατημένα και πεταμένα στην γύρω περιοχή. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η είσοδος της παλιάς πόλης. 

Μία μικρή σε μέγεθος Πορτάρα 

φτιαγμένη κι αυτή από μάρμαρα 

του ναού του Απόλλωνα, 

αποτελούσε την είσοδο 

της μεσαιωνικής πόλης. 
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H Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα, που βρίσκεται μπροστά στο κεντρικό λιμάνι, έχει κτιστεί επάνω  

στο ναό του Ποσειδώνα. Κολώνες και τεμάχια αρχαίων μελών βρίσκονται πεταμένα παντού τριγύρω. 

 

 
Αρχαία μέλη πεταμένα μπροστά στο δρόμο.  

Όποιος θέλει, τουρίστας ή περαστικός, διαλέγει και παίρνει αρχαία μάρμαρα και κολώνες για ενθύμιο. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 190 

 
Πεταμένα απομεινάρια αρχαίου οικοδομήματος στο κέντρο της πόλης.  

Στη βάση του κτίστηκε η μεγαλοπρεπής εκκλησία. 

 

 
Αριστερά: Αρχαία μέλη ενσωματωμένα σε τοίχους σε διάφορα σοκάκια του νησιού. 

Δεξιά: Αρχαία μάρμαρα ενσωματωμένα στην καμάρα του δρόμου. Σε όλο το νησί υπάρχουν πλείστες 

κατασκευές από μάρμαρα αρχαίων οικοδομημάτων. 
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Εικόνα ντροπής και παρακμής απ’ το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου.  

Αρχαία μέλη σπασμένα και πεταμένα σε χώρο της αυλής εμπρός από τον άθλιο τόιχο του μουσείου. 

 

 
Οικόπεδο-αρχαιολογικός χώρος στο κέντρο της πόλης. 

Ο χώρος είναι ακάλυπτος και τελείως παρατημένος, όπως όλα τα μνημεία του νησιού. 
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Παρατημένος και ανοιχτός αρχαίος τάφος  

μέσα σε ένα οικόπεδο περιφραγμένο με σκουριασμένο σύρμα…  

Ευτυχώς, ο αρχαίος ναξιώτης πρόλαβε και πέθανε και δεν μπορεί να δει  

τα χάλια και την κατάντια του νησιού του. 

 

 
Ο ναός των Αγίων Αποστόλων λίγο έξω απ’ την πόλη της Νάξου  

είναι κτισμένος επάνω σε αρχαία και σύγχρονα μάρμαρα.  

Η είσοδός του είναι θεμελιωμένη με μάρμαρο αρχαίου ναού. 
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Στην πλατεία Μητρόπολης στο κέντρο της πρωτεύουσας του νησιού υπάρχει μία μικρή εκκλησία  

κι ένα θέατρο κολλητά, ενώ δίπλα υπάρχει το «θέατρο του παραλόγου»: Η πλατεία σε απόσταση εκατό 

περίπου μέτρων είναι περικυκλωμένη από έξι εκκλησίες. Κάτω απ’ το θέατρο, την πλατεία και τις 

εκκλησίες, βρίσκεται θαμμένο το κέντρο και η αγορά της αρχαίας πόλης. 

 

 
Εκκλησία (μία απ΄ τις πολλές), αλλά και κατοικία χτισμένες πάνω σε αρχαία ερείπια. 

Τα ερείπια προεκτείνονται σε διπλανό οικόπεδο, φραγμένο με μπετό. 
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Μέλη αρχαίων οικοδομημάτων βρίσκονται παντού πεταμένα  

σε κάθε γωνιά του νησιού, σε πεζόδρομους, σε χωράφια, σε χωματερές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε σοκάκι της πόλης  

αρχαία κολώνα  

και μαρμάρινο μέλος 

αρχαίου οικοδομήματος  

ενσωματωμένα σε τοίχο.  

Μάλιστα είναι γραμμένο  

επάνω στο αρχαίο μέλος  

με μπογιά  

η λέξη «Museum» 

με ένα βελάκι.  

Η βαρβαρότητα  

των σύγχρονων ρωμιών 

σε όλο της το μεγαλείο. 
 



195 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 

 
Τα ερείπα του ναού της Αρτέμιδας στη Λήμνο 

είναι επισκέψιμα μόνο μέσω των bungalows πολυτελούς ξενοδοχείου, που έχει κτιστεί στο χώρο. 

 
  

 

Επάνω και δίπλα: 

Αγία Κυριακή: 

Η Αγία της Δήλου. 

Η Δήλος έχει χαρακτηριστεί 

ολόκληρη αρχαιολογικός 

χώρος και η επίσκεψή της 

διέπεται από τους σχετικούς 

κανονισμούς. Κανείς δεν 

μπορεί να παραμείνει στο νησί 

απόγευμα, πόσο μάλλον το 

βράδυ, πλην μιας ημέρας το 

χρόνο: την παραμονή  

της 7ης Ιουλίου, που γιορτάζει  

η Αγία Κυριακή, μια εκκλησία, 

που κτίστηκε τον 19ο αιώνα. 

Βρίσκεται στην ανατολική 

ακτή του νησιού, ακριβώς 

απέναντι από τη Μύκονο. 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - freeinquiry.gr 196 

 
  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρμάρινα  

αρχαία μέλη 

ενσωματωμένα  

σε κατοικίες  

στη Φολέγανδρο. 
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Ναός Παναγίας στη Φολέγανδρο. 

Αριστερά: Κορμός ακέφαλου αγάλματος ενσωματωμένος στο καμπαναριό. 

Δεξιά: Αρχαία μάρμαρα έχουν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ναός της Παναγίας 

κτίστηκε στη θέση 

των αρχαίων ναών 

της Ελασφόρου Αρτέμιδας 

και του Προστατήριου 

Απόλλωνα. 

Στη δόμησή του 

έχουν ενσωματωθεί 

αρχαίες επιγραφές (δεξιά, 

επάνω φωτογραφία), 

ενώ στον περίβολό του 

υπάρχουν διάσπαρτα 

πολλά αρχαία μέλη (κάτω). 
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Νεκροταφείο Φολέγανδρου. 

Μέσα στο νεκροταφείο υπάρχει τμήμα του τείχους του 4ου αι. π.Χ. (επάνω φωτογραφία).  

Πέρα από αυτό, υπάρχει ενσωματωμένο και άφθονο αρχαίο υλικό, όπως μια προτομή (κάτω).  
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Ο ναός του Πυθίου Απόλλωνα στη Σίκινο  

μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου.  

Για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά  

αρχιτεκτονικά μέλη του αρχαίου ναού, η συνήθης πρακτική. 
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Οι δύο όψεις μιας μαρμάρινης πλάκας από παριανό μάρμαρο, που φυλάσσεται 

στο Μουσείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής στην Ξινάρα Τήνου.  

Στη μια του πλευρά φέρει το οικόσημο των Muazzo (Μοάτσου, Μουδάτσου) με αρχικά Μ.Μ.,  

πιθανώς ενός εκ των διοικητών της Τήνου Marco Muazzo (1439) ή Marino Muazzo (1548).  

Η πλάκα προέρχεται από το ιερό των συριακών θεών της Δήλου (128/7 π.Χ.) και στην άλλη όψη  

φέρει την εξής αφιερωτική επιγραφή προς τον Δία Αδάδ και την Ατάργατη:  

«Στον Άδαδο Δία και στην Ατάργατη (προσέφερε) αυτή την καθέδρα ο Ερμίας υπέρ του ιδίου,  

της γυναίκας του και των παιδιών του επί ιερέως Ιωίλου του Ιωίλου από το δήμο των Φλυέων». 

Δηλαδή, τον 2ο αιώνα π.Χ. κάποιος από το σημερινό Χαλάνδρι Αττικής (αρχαία Φλύα) προσέφερε  

μια μαρμάρινη πλάκα στο ιερό της Δήλου. Δεκαεπτά σχεδόν αιώνες μετά, ένας ευγενής από την Τήνο 

πήρε τη συγκεκριμένη πλάκα από τη Δήλο, χάραξε στο πίσω μέρος της το οικόσημο της οικογένειάς του 

(ανάποδα) και την τοποθέτησε στο σπίτι του στην Τήνο.  

Η Τήνος είναι γεμάτη μάρμαρα, ο ευγενής όμως, προτίμησε το μάρμαρο από τη Δήλο.  

Επί αιώνες γινόταν προσπορισμός άριστης ποιότητας μαρμάρων από την Δήλο απ’ όποιον ήθελε, όπως 

ακριβώς γινόταν και στην Ακρόπολη, αλλά και σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους με αρχαίους ναούς 

και άλλα κτίσματα. Ούτε ο Θεοδόσιος, ούτε ο Μοροζίνι είναι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για τις 

καταστροφές. Επί των αρχαίων μαρμάρων έχουν ασελγήσει διαχρονικά πολλοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήθος υλικών 

από τον προϋπάρχοντα 

στο χώρο 

αρχαίο ναό  

του Διονύσου,  

από το ναό  

του Ποσειδώνα  

και της Αμφιτρίτης,  

αλλά κυρίως από τη Δήλο  

χρησιμοποιήθηκαν  

για την ανέγερση  

του ναού της Παναγίας  

στην Τήνο. 
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Ναός Παναγίας Τήνου. 
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Υλικά από τον αρχαίο ναό του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης της Τήνου 

έχουν ενσωματωθεί σε σύγχρονες μάντρες εντός κι εκτός του αρχαιολογικού χώρου. 

 

 

 

 

 

Πρόχειρο 

σύγχρονο κτίσμα, 

για τη διαχείμαση 

των κοπαδιών  

μέσα στον  

αρχαιολογικό 

χώρο του ναού 

του Ποσειδώνα 

και της Αμφιτρίτης, 

 

 
Το όνομα της περιοχής της Τήνου, Βωλάξ ή Βώλαξ ή Βώλακας πιθανότατα προέρχεται  

από τα λατινικά (Vulacus). Το χωριό είναι κτισμένο σε ένα μικρό οροπέδιο στη μέση του νησιού  

και περιστοιχίζεται από πέτρες και μεγάλους εντυπωσιακούς σφαιρικούς  

γρανιτένιους βράχους άγνωστης γεωλογικής προέλευσης.  

Ακόμα και αυτές οι γρανιτένιες πέτρες όμως, έχουν εξαγιαστεί. 



203 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 

 
Eικόνες από το Καθολικό στη Χώρα της Κύθνου, ενδεικτικές των καταστροφών 

του προχριστιανικού παρελθόντος του νησιού. Στο βάθος αριστερά διακρίνεται το ακέφαλο άγαλμα  

του Μένανδρου, σε πρώτο πλάνο τμήμα σαρκοφάγου της ελληνιστικής περιόδου  

και δεξιά ένα μισοκατεστραμένο κιονόκρανο κορινθιακού ρυθμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επάνω 

φωτογραφίες  
είναι από την 

Παναγιά 

Στρατολάτισσα 

στην Κύθνο.  

Δεξιά φαίνεται 

η Αγία Τράπεζα 

στο ιερό της,  

η οποία  

στηρίζεται  

σε αρχαίο  

μάρμαρο βαμμένο 

με μπλέ 

λαδομπογιά.  

Οι κάτω  

φωτογραφίες  
είναι από  

εκκλησίες  

της Δρυοπίδας. 
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Τεμάχια αρχαίων κιόνων ενσωματωμένα σε μαντρί στην Κύθνο. 

 

 
Σε αρχαίες κολώνες στηρίζεται η Παναγιά η Εμπορειανή στην Κάσο. 
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Σε πολλά σημεία του Κάστρου της Σερίφου υπάρχει εντοιχισμένο αρχαίο οικοδομικό υλικό.  

Στο ψηλότερο σημείο του βράχου βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.  

Λίγο πιο κάτω είναι η εκκλησία του Άη Γιάννη του Θεολόγου, κτισμένη σε κοίλωμα βράχου  

πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού της Αθηνάς. 

 

 
Το πρώτο δημόσιο σχολείο της Μυκόνου επί αρχαιοτήτων που χρονολογούνται 

από την προϊστορική περίοδο. Πίσω, μια εκκλησία. 
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Η στέγη του μητροπολιτικού ναού Κωνσταντίνου και Ελένης του Καστελόριζου,  

ο οποίος κτίστηκε τον 19ο αιώνα, στηρίζεται σε δέκα εντυπωσιακές μονολιθικές γρανιτένιες κολώνες, 

που έχουν μεταφερθεί από το ναό του Απόλλωνα στα Πάταρα της Λυκίας της Μικράς Ασίας. 

 

 
Ανάφη: Ρωμιοί λειτουργούνται καθισμένοι σε σπασμένα μάρμαρα έξω από εκκλησία,  

όσα τουλάχιστον δεν εντοιχίστηκαν σε αυτήν κατά την κατασκευή της. 
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Η Κάτω Παναγιά και τα ερείπια του ιερού του Απόλλωνα στην Ανάφη. 

 

 
Tο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία Καλαμιώτισσα) στην Ανάφη 

είναι χτισμένο στη θέση του ιερού του Απόλλωνα. Αρχαίο οικοδομικό υλικό  

χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή πολλών από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του μοναστηριού. 
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Στη θέση αρχαίου γυμναστηρίου κτίστηκε βαπτιστήριο 

και η εκκλησία της Παναγιάς της Εκατονταπυλιανής στην Πάρο.  

Ορισμένες κολώνες του γυμναστηρίου χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη του κυρίως ναού,  

ο οποίος σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ρωμιοσύνης. 



209 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΙ ΟΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 

 
O Άγιος Γεώργιος Γαλατάς στον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Τριάδας Κρήτης,  

όπου υπήρχε ο ναός του Βέλχανου Δία.  

Η τοποθεσία μετονομάστηκε Aγία Τριάδα από μια γειτονική χριστιανική εκκλησία. 

 

 
Η βασιλική του Αγίου Τίτου εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Γόρτυνας.  

Κοντά στο χριστιανικό ναό υπάρχουν ερείπια αρχαίου ναού του Πυθίου Απόλλωνα,  

ιερού των Νυμφών και Ασκληπιείου. 
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Άγιοι Δέκα Κρήτης, αρχές 20ού αιώνα. Προαύλιο σπιτιού με αρχαία σαρκοφάγο για γούρνα. 46  

 

 
Κάτω Τριπόταμα Καλαβρύτων: Αρχιτεκτονικά μέλη στην πλατεία του χωριού. 

«Τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που βλέπει στις αυλές των σπιτιών, στα χωράφια κ.α.... 

Το 2012 η γράφουσα περισυνέλεξε τα διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη από την πλατεία των Τριποτάμων 

και από τις αυλές των οικιών, τα οποία καταγράφηκαν και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε αναβαθμό 

που κατασκευάστηκε κατά μήκος της εσωτερικής νότιας πλευράς του οχυρωματικού περιβόλου 

της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Τριποτάμων, στο πλαίσιο του έργου “Ανάπλαση-Ανάδειξη 

της Ι. Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Τριποτάμων”, το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 

ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».47 

Δηλαδή, έγινε επίσημα από τη Ρωμιοσύνη ανάπλαση της μάντρας του μοναστηριού με αρχαία μέλη! 

                                                 
46 Φωτ. Fred Boissonnas. 
47 Γ. Αλεξοπούλου, Αρχαιολόγος ΣΤ΄ ΕΠΚΑ: «Μαρτυρίες και εικόνες από τους πρωτοπόρους ερευνητές 

της Επαρχίας Καλαβρύτων», «Η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα στην Πελοπόννησο, όπως προκύ-

πτει από τα αρχεία των Γ.Α.Κ. νομών Πελοποννήσου και αρχεία άλλων φορέων», Αρχαιολογικό Ιν-

στιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών, Τρίπολη, 2014. 
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7. Πελοπόννησος 

 

Κόρινθος ήταν κατοικημένη από αρχαιοτάτων χρόνων. Το εμπόριο, καθώς κι 

οι οικονομικές και λιμενικές δραστηριότητες συνέβαλαν στο να γίνει η πόλη 

κατά τους κλασικούς χρόνους ένας τόπος ιδιαίτερα ζωντανός, όπου άκμασαν οι 

τέχνες (ποίηση, ζωγραφική, γλυπτική, αγγειοπλαστική, βλ. κορινθιακός ρυθμός κ.ά.), η 

φιλοσοφία (π.χ. Περίανδρος), η τεχνολογία (εκεί ─κι όχι στην Αθήνα─ κατασκευάστη-

καν οι πρώτες τριήρεις).  

     Η Κόρινθος ήταν ένα από τα καλύτερα λιμάνια, αφού η νευραλγική γεωγραφική 

της θέση, της επέτρεπε να ελέγχει τους δυο κόλπους απ’ τη μια κι απ’ την άλλη μεριά 

του ισθμού. Μέρος συνάντησης εμπόρων και ταξιδευτών Ανατολής και Δύσης, αποτε-

λούσε υποχρεωτικό πέρασμα για όλους εκείνους, που κινούνταν ανάμεσα στη βόρειο 

Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η πολυτέλεια και τα πλούτη των κατοίκων της ήταν 

φημισμένα σ’ όλους τους λαούς της αρχαιότητας.  

     «Ου παντός πλειν εις Κόρινθον», είχε επισημάνει ο Στράβωνας,48 δεν μπορούσε δη-

λαδή ο καθένας να πλευρίζει στην Κόρινθο. Η πόλη γνώρισε καινούρια ακμή κατά 

τους μέσους χρόνους και τη φραγκοκρατία. 

     Σήμερα, η κατάσταση, που επικρατεί στην Κόρινθο είναι αποκαρδιωτική. Βλέπετε, 

τις τύχες της πόλης τους τελευταίους αιώνες, τις έχει αναλάβει η παρηκμασμένη, διε-

φθαρμένη και χρεωκοπημένη σύγχρονη Ρωμιοσύνη. 

 

 
H αρχαία Κόρινθος σας καλωσορίζει με την ─ελαφρώς λιγότερο αρχαία─ πινακίδα της. 

                                                                                                                                  
 
48 «Γεωγραφικά», VIII, 378. 

Η 
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Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο Ακροκορίνθου, μια χριστιανική εκκλησία εν λειτουργία, 

καλοσυντηρημένη και προσεγμένη. Tο πλέον συντηρημένο οικοδόμημα του χώρου.  

Η «Αγία Τράπεζα» και μερικά εικονίσματα στηρίζονται σε τεμάχια σπασμένων αρχαίων κιόνων. 

 

 
Λίγο πιο πάνω από την εκκλησία υπάρχει κι ένα παλιό τζαμί.  

Συγκρίνετε την κατάσταση του τζαμιού με την κατάσταση του χριστιανικού ναού  

στις πιο πάνω φωτογραφίες. Την ίδια ώρα όμως, οι ρωμιοί διαμαρτύρονται  

για την ελλιπή συντήρηση των χριστιανικών ναών στην Τουρκία. 

 

     «Φιλόξενες κοπέλες, υπηρέτριες της Πειθούς στην πλούσια Κόρινθο, εσείς που καίτε 

τις χρυσές στάλες του λιβανιού, οι σκέψεις σας πετούν προς την ουράνια μητέρα των 
ερωτικών επιθυμιών, την Αφροδίτη, που σας επιτρέπει, κόρες μου, να μαζεύετε στις χα-

ρωπές σας κλίνες τον καρπό της τρυφερής σας νιότης».49 

     Έτσι, με χιούμορ και ποίηση, ο Πίνδαρος αναφέρεται στις διασημότατες κατοίκους 

της Κορίνθου, τις ιερόδουλες της Αφροδίτης και της θεραπαινίδάς της, της Πει-

                                                 
49 Πίνδαρος, «Εγκώμια», 3. 
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θούς. Ιέρειες, σκλάβες και πόρνες μαζί, εξασκούσαν την πορνεία και συνέβαλαν στην 

ξεχωριστή θέση, που απέκτησε η Κόρινθος ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις. Η ση-

μαντική δραστηριότητα των λιμανιών, ο αυξημένος αριθμός ταξιδιωτών, που έμεναν 

για λίγο στην πόλη για τις υποθέσεις τους ή για ψυχαγωγία, ωφέλησαν το ναό της 

Αφροδίτης, που είχε εγκατασταθεί στην κορυφή της Ακροκορίνθου και φαινόταν από 

όλες τις πλευρές από τα καράβια που προσέγγιζαν την Κόρινθο.  

     «Το ιερό της Αφροδίτης ήταν τόσο πλούσιο, που είχε περισσότερες από χίλιες ιερές 

πόρνες, προσφορά στη θεά από άντρες ή γυναίκες. Εξ αιτίας τους η πόλη ήταν πυκνο-
κατοικημένη και πλούτιζε σημαντικά, επειδή οι ιδιοκτήτες των καραβιών καταστρέ-

φονταν εύκολα σ΄ αυτά τα μέρη».5046 

     Αυτές οι ιερές πόρνες ήταν πασίγνωστες σ’ ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο και, όπως 

εξηγεί ο Στράβων, προσφέρονταν από τους πιστούς στη θεά. Κατά κάποιο τρόπο απο-

τελούσαν ζωντανά τάματα!  Κάποιος Ξενοφών ο Κορίνθιος, αθλητής, που νίκησε 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 464 π.Χ., πρόσφερε σε ένδειξη ευχαριστίας στην Α-

φροδίτη της Κορίνθου πενήντα πόρνες και ο Πίνδαρος μνημόνευσε το γεγονός: «Ω κυ-

ρίαρχη της Κύπρου, να, που στο ιερό σου στην Κόρινθο ο Ξενοφών οδήγησε μια ομάδα 
νεαρών γυναικών, πενήντα σώματα στην υπηρεσία σου, μες στη χαρά του, που είδε όλες 

του τις ευχές να πραγματοποιούνται».5147  

     Από τις τεράστις εγκαταστάσεις του τεράστιου αυτού αρχαίου ναού με τις περισσό-

τερες από χίλιες πόρνες, σήμερα σώζεται μόνο η βάση του. 

 

 
Ακέφαλα αγάλματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου. 

                                                 
50 Στράβων, «Γεωγραφικά», VIII, 378. 
51 ΧΙΙΙ Oλυμπιόνικος. 
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Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου: 

Τα σημάδια καταστροφής από τους διαχρονικούς λοστούς είναι ολοφάνερα. 
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Αρχαίος δίολκος: Το μεγάλο τεχνικό έργο της αρχαιότητας,  

γνωστό για τις υπερισθμίσεις πλοίων, ανασκάφηκε το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ‘50.  

Aπό τότε, το μνημείο αφέθηκε έρμαιο της τύχης του δίπλα στη διώρυγα της Κορίνθου.  

Μετά από δεκαετίες «προστασίας» (βλέπε «υποβοηθούμενης κατεδάφισης»), μεγάλο μέρος του 

βρίσκεται  σε διαφορετικές καταστάσεις διατάραξης έως πλήρους καταστροφής. 

 

 
Τμήμα του αρχαίου δίολκου σε στρατόπεδο στο Λουτράκι. 
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Το Κάστρο της Πάτρας. 
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Επάνω και απέναντι: Το Κάστρο της Πάτρας. 
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Σωλήνες ύδρευσης περνούν κακήν κακώς μέσα από τον τοίχο του Κάστρου της Πάτρας. 

 

 
Αρχαία μέλη σε δρόμο της Πάτρας. 
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Ο χώρος του αρχαίου Ωδείου της Πάτρας. 

 

 
Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας  

πλάι στα ερείπια του ναού της Ερικύνης Αφροδίτης. 
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Στο Μέρμπακα Αργολίδας  

υπάρχει η εκκλησία  

της Παναγίας του Βούζη 

(φωτογραφίες δίπλα  

και απέναντι). 

Μεγάλα τεμάχια αρχαίων  

μαρμάρων έχουν τοποθετηθεί 

περιμετρικά στη βάση και στις 

γωνίες της, ενώ άλλα μικρότερα  

στα ψηλότερα σημεία της.  

Στη δόμησή της  

έχουν ενσωματωθεί επίσης  

τούβλα ρωμαϊκά, ένα αρχαίο  

ηλιακό ρολόι,  

καθώς κι αρχαίες επιτύμβιες 

ανάγλυφες κι εγχάρακτες 

πλάκες. 

Μία στο βόρειο τοίχο 

αναγράφει: «Ξενόφιλος και 

Στράτων αργείοι εποίησαν»,  

αποκαλύπτοντας έτσι τα 

ονόματα δύο αργείων γλυπτών  

της αρχαιότητας). 

Ο τρούλος στηρίζεται  

σε τέσσερις αρχαίες κολώνες. 

 

 
Μπορεί πινακίδες, που θα σας καθοδηγήσουν να πάτε στο πυραμιδοειδές του Λυγουριού να μην βρείτε 

κι εάν ρωτήσετε σχετικά τους ντόπιους να σας κοιτούν παράξενα, εάν όμως θελήσετε να πάτε στον 

παρακείμενο ναό της Αγίας Μαρίνας, ο οποίος έχει κτισθεί με πλήθος υλικών από το πυραμιδοειδές, 

όποιον και να ρωτήσετε θα τον ξέρει, υπάρχουν εξ άλλου αρκετές πληροφοριακές πινακίδες. 
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Μέσα στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στο Λυγουριό, σε κορνιζομένο έγγραφο  

ανάμεσα σε διάφορες πληροφορίες για την ιστορία της διευκρινίζεται, ότι «οι τέσσερις  

κεντρικοί κίονες, καθώς και τα κιονόκρανά τους προέρχονται από αρχαίο υλικό».  

Σε παρόμοια πινακίδα μέσα στο ναό του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα  

στο κέντρο του Λυγουριού, αναγράφεται: «Το ενδιαφέρον στοιχείο  

είναι η χρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών μελών από τα μνημεία του Ασκληπιείου  

και άλλα αρχαία κτήρια της περιοχής, που εκτοιχίστηκαν σχεδόν αυτούσια». 
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Νεκροταφείο Άργους. 
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Σκουπίδια, ζώα, κακομεταχειρισμένα αρχαία μέλη, εγκατάλειψη και αδιαφορία. 

Η εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας ακριβώς έξω από το μικρό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. 
 

 
Η Κοίμηση της Θεοτόκου Επισκοπής  

έχει κτισθεί επί του κοίλου αρχαίου θεάτρου στον αρχαιολογικό χώρο της Τεγέας. 
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Η Αγία Φωτεινή είναι κτισμένη με υλικά  

από τον παραπλεύρως αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μαντινείας. 
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Επάνω και προηγούμενη σελίδα: Ο χριστιανικός ναός  

επί του αρχαιολογικού χώρου του ιερού της Αλέας Αθηνάς Τεγέας. 

Μικρές φωτογραφίες: Αρχαία μάρμαρα εντοιχισμένα στο χριστιανικό ναό 

και μια άθλια πινακίδα της Ρωμιοσύνης, που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο. 
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Δίπλα στο ναό της Επισκοπής Τεγέας δύο τεμάχια αρχαίων κιόνων  

χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση της εισόδου αναψυκτηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιος Νικόλαος Μεγαλόπολης. 
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Κατά την αμμοβολή για τη συντήρηση του ναού των Τριών Ιεραρχών Μεσσήνης  

και μετά την απόξεση του προϋπάρχοντος σοβά, αποκαλύφθηκαν πλήθος αρχαίων αρχιτεκτονικών 

μελών από αρχαίο ναό, που προφανώς προϋπήρχε στο χώρο.  

Τα αρχαία μέλη είναι σπασμένα κι ανακατεμένα με άλλες μικρές πέτρες, κομμάτια 

κεραμίδια και πολλή λάσπη σε μια τυπική βυζαντινή κατασκευή. 

Το πλέον αξιοσημείωτο όμως είναι, το ότι η τοπική κοινωνία θαυμάζει το γεγονός.  

Στην τοπική εφημερίδα «Ελευθερία» διαβάζουμε:«Το μαγικό πάντως το απόγευμα της Παρασκευής 

ήταν τα βλέμματα των περαστικών, που ανακάλυπταν ένα νέο απροσδόκητο ναό, τα συγχαρητήρια στον 

παπά Παναγιώτη, τον ιερέα του ναού, το φως στο πρόσωπο που απαύγαζε την ευχαρίστηση από τα 

ευρήματα και την καλαισθησία της λιθοδομής».5248 

 

 
Παλιά φωτογραφία αρχαιοτήτων της Ολυμπίας. 

                                                 
52 Φύλλο 396. 
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Η ναός του Δία στην Ολυμπία κατά την αρχαιότητα. 
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Η ναός του Δία στην Ολυμπία επί Ρωμιοσύνης. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον στα Βιγκλάφια Λακωνίας παρουσιάζει το αρχαίο λατομείο εξόρυξης ψαμμίτη.  

Είναι υπαίθριο και χρονολογείται κατά τη ρωμαϊκή-παλαιοχριστιανική περίοδο.  

Συνέχισε να λειτουργεί και κατά την οθωμανική περίοδο, αλλά κι αργότερα. 

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η περιοχή του αρχαίου λατομείου είναι τραγική.  

Το έχουν μετατρέψει σε στάνη. 
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Η προσέγγιση στο χώρο του αρχαίου λατομείου είναι αρκετά επικίνδυνη,  

καθότι κυκλοφορούν ελεύθερα τσοπανόσκυλα, τα οποία επιτίθενται στους άγνωστους επισκέπτες. 

 

 
Πρόβατα στο αρχαίο λατομείο. 

 

 
Γουρούνια είναι πλέον οι ένοικοι χώρων του αρχαίου λατομείου. 
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Εκκλησία επάνω από το Μαντείο του Αχέροντα. 

  

 
Ερέτρια. 
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8. Επίλογος 

 

πό την επινόηση της φαντασιακής κοινότητας του ελληνικού έθνους και μετά, 

ειδικά τα μάρμαρα του Παρθενώνα, έχουν καταστεί ένα από το πιο περίφημα 

και πολύτιμα στοιχεία του συμβολικού κεφαλαίου των αρχαιοτήτων. Θεωρού-

νται μοναδικά, απαράμιλλα και ιερά. Τα ελγίνεια μάρμαρα, ως το πιο περίφημο δείγμα 

της κλασικής τέχνης, κλήθηκαν να αποδείξουν όχι απλώς μια πολιτισμική, αλλά κυ-

ρίως μια βιολογική, μια φυλετική συγγένεια. 

     Οι απολίτιστοι ρωμιοί επήλυδες στον ελλαδικό χώρο, ενώ από τη μια δείχνουν δια-

χρονικά απαξιωτική συμπεριφορά προς τις αρχαιότητες σπάζοντας και κάνοντάς τες 

οικοδομικά υλικά για σπίτια, μάντρες, εκκλησίες κ.λπ. ακόμα και σήμερα, από την άλ-

λη, φαντασιωνόμενοι ευγενείς καταγωγές και με στενά οικοπεδίστικη αντίληψη, έχουν 

το θράσος να διεκδικούν την κατοχή όσων μαρμάρων φυγαδεύτηκαν, διασώθηκαν στα 

μουσεία του εξωτερικού και γλύτωσαν κυρίως από τους ίδιους.     

     «Ο Παρθενώνας έπεσε θύμα λεηλασίας και το έγκλημα αυτό σήμερα μπορεί να επα-
νορθωθεί» είχε δηλώσει καταχειροκροτούμενος κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του 

Μουσείου της Ακρόπολης ο τότε υπουργός Πολιτισμού  και ─αναφερόμενος στα μάρ-

μαρα της Ακρόπολης, που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο─ συμπλήρωσε: «Αυτά 
που δεν βρίσκονται εδώ, αυτά που αποσπάστηκαν και απομακρύνθηκαν πριν από 207 

χρόνια θα επανέλθουν». 

 

 

Α 
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Επιχειρώντας να δικαιολογήσουν 

τις καταστροφές των αρχαίων 

ναών, θεωρητικοί της Εκκλησίας 

παραδέχονται στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Μονής Πετράκη, 

πως «πράγματι υπάρχουν 

περιστατικά καταστροφής των 

ειδώλων των ψευτοθεών εις τους 

βίους των αγίων».  

Ξεδιπλώνοντας την 

αναχρονιστική μεσαιωνική τους 

σκέψη συνεχίζουν 

διευκρινίζοντας ότι τα αρχαία 

ελληνικά αγάλματα «ήταν 

κατοικητήρια διαμόνων. Εις τον 

βίο της Αγίας Παρασκευής και 

πολλών άλλων αγίων 

διαβάζουμε, ότι η αγία δια της 

προσευχής της έκανε τα δαιμόνια, 

που κατοικούσαν μέσα εις τα 

αγάλματα, να ομολογήσουν την 

παγίδα, την οποία κατεργάζονται 

για τους ανθρώπους, και εις τη 

συνέχεια να προκαλέσουν 

παρουσία πλήθους τη συντριβή 

των αγαλμάτων, χωρίς να τα 

αγγίξη ανθρώπινο χέρι». 

Τα δαιμόνια, που κατοικούσαν ─σύμφωνα με τους εκκλησιαστικούς ταγούς─ μέσα  

στα αγάλματα, που φιλοξενούνται τώρα σε Μουσεία του εξωτερικού (π.χ. Ελγίνεια,  

Αφροδίτη της Μήλου κ.λπ.), δεν είχαν λόγο να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους,  

επομένως πρέπει να βρίσκονται ακόμα μέσα τους. 

Όσο η Ρωμιοσύνη ταλανίζεται από τέτοιες μεσαιωνικές αντιλήψεις, σε περίπτωση επαναπατρισμού 

των ελληνικών αρχαιοτήτων των ξένων Μουσείων διαφαίνεται άμεσος ο κίνδυνος κι αυτά τα 

μάρμαρα να ακολουθήσουν την τύχη των προηγουμένων ─των «κατοικητηρίων των δαιμόνων»–  

που έγιναν ασβέστης, τεμαχίσθηκαν κι εξαγιάσθηκαν χρησιμοποιούμενα ως δομικά υλικά  

στην ανέγερση εκκλησιών. 

 

      

     Στο ίδιο ύφος ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, του πρωθυ-

πουργού, του προέδρου της Βουλής, σύσσωμων των Μ.Μ.Ε., ολόκληρη δε η τελετή 

των εγκαινίων είχε σκηνοθετηθεί με σκοπό την ανάδειξη του αιτήματος της επιστρο-

φής των μαρμάρων από την Αγγλία. 

     Τέτοιες κινήσεις είναι ενδεικτικές της σύγχυσης, που βρίσκονται οι ρωμιοί, οι οποί-

οι αδυνατούν να αντιληφθούν ή/και δεν θέλουν να παραδεχθούν ποιος στην πραγμα-

τικότητα έκανε τις μεγαλύτερες καταστροφές στον Παρθενώνα κι ότι σε περίπτωση, 

που πράγματι επιθυμούν την επιστροφή μαρμάρων στην Ακρόπολη, δεν χρειάζεται να 

παρακαλούν το Λονδίνο. Ας ξεκινήσουν από τους χριστιανικούς ναούς και τα μαγαζιά, 
που βρίσκονται κάτω και γύρω από την Ακρόπολη και την Πλάκα, όπου μπορούν να 

βρουν τόνους μαρμάρων αποσπασμένων από τον Παρθενώνα, τα οποία έχουν ενσω-

ματωθεί στη δόμησή τους. 
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Η παράσταση «Ο Καραγκιόζης στο Βυζάντιο»534 του Ευγένιου Σπαθάρη  

λαμβάνει χώρα εν μέσω πλήθους σπασμένων αρχαίων μελών. 

Ενδεικτική του πώς πραγματικά αντιμετωπίζει η Ρωμιοσύνη τις αρχαιότητες,  

επιχειρεί να δρέψει ελληνοχριστιανικές ιστορικές δάφνες δόξας  

παρουσιάζοντας θριαμβευτικά την επικράτηση του χριστιανισμού  

επί του «κατεδαφισθέντος» αρχαίου πολιτισμού. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος γυρίζει την πλάτη του σε κάποιους ─ακόμη όρθιους─  

αρχαίους κίονες (σύμβολο του αρχαίου πολιτισμού), γονατίζει  

εμπρός σε ένα λάβαρο με σταυρό, ενώ ο Καραγκιόζης ─ως συνήθως─ φέρεται δουλοπρεπώς,  

αναζητώντας φαγητό κι επιχειρώντας παράλληλα ν’ αποφύγει τη στράτευση. 

 

     Οι σύγχρονοι ρωμιοί αγανακτούν με τους άγγλους κι έχουν θέσει σαν «εθνικό» 

στόχο τη διεκδίκηση των μαρμάρων του Βρετανικού Μουσείου. Μα αν είχαν μείνει 

εδώ, ασβέστης, μάντρες κι εκκλησίες θα είχαν γίνει κι αυτά. Η περίπτωση των ελγι-

νείων είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας και της σχιζοφρένειας της Ρωμιοσύνης. 

     Τα μάρμαρα δεν ανήκουν στους ρωμιούς, επειδή έτυχε αυτή την εποχή να κα-

τοικούν στον ίδιο χώρο και οι συγκυρίες το έφεραν να αποκτήσουν φαντασιώσεις για 

την καταγωγή τους. Τα μάρμαρα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μνημεία παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς κι όχι ως ευκαιρία για να κορδώνονται στους ευρωπαίους 

εκστομίζοντας ανοησίες του τύπου: «Όταν εμείς φτιάχναμε Ακροπόλεις, εσείς ήσασταν 
ακόμη πάνω στα δέντρα». 

     Όχι να επιστρέψουν οι αρχαιότητες δεν πρέπει, αλλά κι όσες έχουν διασωθεί από τη 

μανία της Ρωμιοσύνης, καλύτερα να τις έπαιρναν κι αυτές κάποιοι πολιτισμένοι ξένοι 

κι αν ποτέ, μετά από χρόνια, δεκαετίες ή ακόμα και αιώνες, αλλάξει η πληθυσμιακή 

σύνθεση του ελλαδικού χώρου κι οι τότε κάτοικοί του είναι περισσότερο πολιτισμένοι, 

μόνον σ’ εκείνη την περίπτωση θα μπορούσε να ξανασυζητηθεί τυχόν επιστροφή τους. 

     Ο ρωμιός είναι περίγελος του πολιτισμένου κόσμου, τελευταίος στις περισσότερες 

στατιστικές (παχυσαρκία, αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, ανάπτυξη, πολιτισμό, παι-

δεία, αθλητισμό, επιχειρηματικότητα, καθαριότητα, πολυφαρμακία, οικολογία κι ό,τι 

άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους σας) και μονίμως χρεωκοπημένος, όπως ο «εθνικός 

του ήρωας», ο Καραγκιόζης.  

     Δεν μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του ο ρωμιός, τις αρχαιότητες θα διαχειριστεί;  

                                                 
53 Κανάλι της Βουλής, 31.10.09. 
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