
Β' ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι αρχαία μνημεία 1) Θέατρον Μεγαλοπόλεως. Συνεχίσθη ύπό 
του Δ/ντοΰ της Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα καί τοϋ 

Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσ. Χρήστου εις τό άρχαΐον θέατρον τής Μεγα
λοπόλεως ή εργασία συντηρήσεως καί καθαρισμού, δαπάναις τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας.

Τό κύριον βάρος καί κατά τό τρέχον έτος έπεσεν εις τάς εργασίας άποθα- 
μνώσεως τής κατά την δεξιάν πάροδον θέσεως καί εις την συνέχισιν τής άπο- 
μακρύνσεως των χωμάτων εις περιωρισμένην κατά πλάτος άκτΐνα. Σκοπός 
των έργασιών κατά τάς παρόδους ήτο ή άπομάκρυνσις των χωμάτων μέχρι 
τοϋ βάθους τής ορχήστρας, ώστε νά έπανέλθη ό χώρος εις ήν κατάστασιν 
εύρίσκετο κατά τούς χρόνους τής λειτουργίας του καί νά καταστή δυνατή ή 
στερέωσις των άναλημμάτων.

Εις την άριστεράν πλευράν (νοτίαν), όπου κατά τό παρελθόν έτος εϊχε 
καθαρισθή από των χωμάτων τό συγκρότημα τής Σκηνοθήκης, άπεμακρύνθη- 
σαν μόνον τά νέα χώματα, τά όποια εΐχον κατά την διάρκειαν τοϋ χειμώνος πέ
σει άπό υψηλότερα επίπεδα. Εις την δεξιάν (βόρειον) πλευράν συνεχίσθη ή 
σκάφη πέριξ τοϋ κατά τό παρελθόν έτος εύρεθέντος κτίσματος τής μεσαιωνι
κής μικρας ασβεστοκαμίνου. Τό γεγονός οτι τό δάπεδόν της, αν καί έν δια
λύσει, εύρίσκετο άναμψιβόλως εις ύψος μεγαλύτερον των 1.80 μ. άπό τοϋ 
δαπέδου τής ορχήστρας ώς καί τά ελάχιστα εύρεθέντα όστρακα, άτινα άνήκουν 
εις τούς όψιμους Βυζαντινούς χρόνους, δικαιολογούν τήν άποψιν ότι ή άσβε- 
στοκάμινος άνήκεν εις τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας.

Ή άπομάκρυνσις των χωμάτων κατά μήκος τής παρόδου, χωρίς άκόμη 
νά φθάση εις τό έπιζητούμενον βάθος, έδειξεν εις μερικάς θέσεις κύβους κρο
καλοπαγούς λίθου έκ των έχόντων καταπέσει ήδη κατά τούς βυζαντινούς χρό
νους λίθων των άναλημμάτων.

Άτυχώς ένεκα τής σκληρότητος των χωμάτων ή εργασία δεν έπροχώρη- 
σεν, ώστε νά έξετασθή μήπως ή καταστροφή έκ διαφόρων λόγων ειχεν άρ- 
χίσει ήδη άπό τούς άρχαίους χρόνους.

ιι βυζαντινά μνημεία 1) "Οσιος Λουκάς Φωκίδος. Συνεχίσθησαν, 
τή έποπτεία τοϋ Δ/ντοΰ τής Άναστηλώσεως κ. Εύστ. 

Στίκα, αί έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως των ψηφιδωτών δι’ εΐδικοΰ 
συνεργείου ύπό τον έμπειρον ψηφωτήν άρχιτεχνίτην Δημ. Σκόρδον.
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Έστερεώθη ολόκληρον τό νότιον καί βόρειον σταυροθόλιον του καθολι
κού καθώς καί έτοιμόρροπα τμήματα ψηφιδωτών παραστάσεων εις τούς θο
λούς καί τάς άψΐδας τοϋ διακονικού καί τής προθέσεως.

Έπερατώθη ωσαύτως ή κατασκευή τής στέγης τής άναστηλωθείσης Τρα- 
πέζης, ήτις έγένετο έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος κατ’ άπομίμησιν ξύλινης.

Μετά την τοποθέτησιν των παραγγελθέντων ήδη παραθύρων ή Τράπεζα 
θά χρησιμοποιηθή ώς Μουσεΐον, ένθα θά τοποθετηθώσι τά ωραιότατα βυζαν
τινά γλυπτά, τά όποια εύρίσκονται εις τον άνωθεν τού νάρθηκος τού ναού τής 
Παναγίας χώρον, ώς καί άλλα γλυπτά μεταφερθέντα έκ τού βυζαντινού ναϋ- 
δρίου, οκταγωνικού τύπου, τού άποκαλυφθέντος παρά την Άντίκυρραν.

2) Ν ι κ ό π ο λ ι ς. Εις την Βασιλικήν Β' (Άλκίσονος) τής Νικοπό- 
λεως ήρξατο ή άναστήλωσις τοϋ θυρώματος τής μεγάλης (βασιλείου) πύλης, 
ήτις άγει από τού νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν. ’Ήδη άνεστηλώθη ό νότιος 
σταθμός τής θύρας (πίν. 191α), ήτις εϊχεν ολικόν ύψος 4.50 μ.

Εις την βασιλικήν τού Δουμετίου, τό ψηφιδιυτόν δάπεδον τού νοτίου πα- 
στοφορίου έπροστατεύθη διά τής κατασκευής μεταλλικού στεγάστρου.

3) ’Άρτα. Τής Τραπέζης τής Παρηγορητίσσης έπροχώρησεν ή άναστή- 
λωσις διά τής έπιχρίσεως τών εσωτερικών τοιχωμάτων καί τής κατασκευής 
πλακοστρώτου δαπέδου. Κατά την κατασκευήν τού τελευταίου τούτου άπεκα- 
λύφθη τετράγωνον δωμάτιον ελληνιστικής οικίας τής αρχαίας Άμβρακίας, 
έ'χον τό δάπεδον αύτοΰ έστρωμένον διά ποταμίων χαλίκων (πίν. 191β). Τού 
δωματίου σώζονται τά εδάφη κατασκευής τών τεσσάρων του τοίχων, έφ’ έκα
στου τών οποίων ήνοίγετο άνά μία θύρα, τής οποίας σώζεται τό κατώφλιον.

ΙΊρός Δυσμάς τού δωματίου εύρέθη στρογγύλον υπόγειον δωμάτιον, εις 
τό όποιον οδηγεί στενότερος διάδρομος άπό Δυσμών.

Τό δωμάτιον άπετυπώθη έν πάση λεπτομέρεια καί έφωτογραφήθη, μεθ’ δ 
έκαλύφθη διά χώματος, τό δέ στρογγύλον υπόγειον δωμάτιον καλυφθέν διά 
πλακός καί σιδηροπαγούς σκυροδέματος κατέστη προσιτόν τή βοήθεια κλι- 
μακος.

4) Μ υ σ τ ρ άς . 'Υπό τού Δ/ντοΰ τής Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα 
καί τού ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσ. Χρήστου έξετελέσθησαν έν Μυστρα 
δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας αί κάτωθι έργασίαι:

Εις τήν Μητρόπολιν έκτος τών έργασιών καθαρισμού τοιχογραφιών, τού 
διεξαχθέντος ώς καί ή άποκατάστασις τών έσωτερικών κονιαμάτων υπό ειδι
κού συνεργείου τού συντηρητοΰ ζωγράφου κ. Φ. Ζαχαρίου, έπειδή διεπιστώθη 
έκ τής στέγης διείσδυσις όμβριων ύδάτων, άνελήφθη συμπλήρωσις τής άνακε- 
ραμώσεως. Συμπλήρωσις τής άνακεραμώσεως έγένετο καί εις τήν στέγην τοϋ 
Μουσείου Μυστρα διά τούς αυτούς λόγους.
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Πλέον εκτεταμένη ήτο ή εργασία άδιαβροχοποιήσεως των νοτιοδυτικών 
τμημάτων τοϋ ναοΰ της Περιβλέπτου, δπου άμεσος έφαίνετο καί διά τάς τοι
χογραφίας ό έκ της υγρασίας κίνδυνος. Μετά μελέτην του θέματος άπεφασί- 
σθη 1) ή άπομάκρυνσις των χωμάτων των ευρισκομένων εις ύψηλότερον επί
πεδον της νοτιοδυτικής πλευράς, 2) ή άνακατασκευή τμημάτων τής άνακερα- 
μώσεως, 3) ή κατασκευή μικρού στεγάστρου άνωθεν τής θέσεο^ς, δπου ή πα- 
ράστασις τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, διά νά άποφεύγεται ή εΐσδυσις των 
φερομένων υπό τοϋ άνέμου όμβριων ύδάτων (άνεμόβροχα) καί 4) ή τοποθέ- 
τησις υαλοπινάκων εις τά παράθυρα.

Αί γενόμεναι έργασίαι ήσαν αί μόναι δυναταί, εάν δέ κριθή άπό τάς πρώ- 
τας μεγάλας βροχοπτώσεις πού ήκολούθησαν, ύπήρξεν άποτελεσματική, διότι 
δεν διεπιστώθη νέα υγρασία εις τάς τοιχογραφίας.

Εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν δπου, μετ’ έξέτασιν, είχε διαπιστωθή δτι πολλαί 
κέραμοι ειχον καταστραφή, άνελήφθη όλοκλήρωσις τής άνακεραμώσεως, θεω- 
ρηθεΐσα άπολύτως άπαραίτητος.

5) Χώνικα Άργολίδος. Έξετελέσθησαν ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοϋ κ. Εύστ. Στίκα έργασίαι άποκαταστάσεως τοϋ βυζαντινού ναοΰ τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Αί έργασίαι άφεώρων κυρίως εις τήν επαναφο
ράν τής διατάξεως των στεγών τοϋ νάρθηκος, ήτις είχε παραμορφωθή διά 
μεταγενεστέρων έπεμ,βάσεων, εις τήν προτέραν των μορφήν. 'Ο παρατιθέμενος 
(πιν. 192) δεικνύει τήν κατάστασιν τών στεγών προ τών έργασιών (πίν. 192α) 
καί μετ’ αύτάς (πίν. 192β). Αί εικόνες 1 καί 2 δεικνύουσι τήν κάτοψιν, τήν 
τομήν καί τήν πλαγίαν δψιν τοϋ ναοΰ μετά τάς έργασίας άναστηλώσεως.

6) Γεράκι. Διά τοϋ ’Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Χρυσ. Χρήστου έξε
τελέσθησαν έν Γερακίω αί κάτωθι έργασίαι διά πιστώσεως δρχ. 50.000:

α) Εις τον "Α γ. ’Αθανάσιον Νεκροταφείου έγένετο 
ολική άνακεράμωσις τής στέγης διά παλαιών κεράμων βυζαντινού τύπου μέ 
καλήν παλαιάν πατίναν, εύρεθεισών εις κατεδαφισθέν οικοδόμημα τοϋ Γερα
κίου. 'Η δλη έργασία έκρίθη άπαραίτητος διότι οί τοίχοι τοϋ Ναοΰ παρουσία- 
ζον σοβαρά ίχνη υγρασίας, κυρίως παρά τά σωζόμενα τμήματα τών τοιχο
γραφιών.

β)Είς τον Προφήτην Ήλίαν έγένετο μερική άνακεράμωσις 
καί συντήρησις σημείων τινών παρά τήν αψίδα τοΰ ίεροΰ, έξωτερικώς.

γ) Εις τήν Ζωοδόχον Πηγήν έγένετο μερική άνακεράμωσις, 
ώς καί κατασκευή καί τοποθέτησις δύο θυρών.

δ)Εΐς τό Κάστρον καί τον Ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου εστερεωθησαν τά περισσότερα κινδυνεύοντα τμήματα τών θεμελίων 
τής βορείου πλευράς καί έκλείσθησάν τινα τών μεγάλων χασμάτων εις τήν αύ-
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^yZAhTiNoc N^oc„Koimhcic ΘεοΤο κ oy"
XuimikX. ^froXiAoC

ΚλιΜ Ai Λ : 50

Είκ. 1. Κάτοψις καί τομή τοΰ ναοΰ τοϋ Χώνικα 'Αργολίδας, συμφώνως πρός 
τάς όποιας έγένετο ή άνασύνταξις των στεγών.
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τήν πλευράν καί προς τό άνατολικόν τμήμα. Επίσης έστερεώθησαν τμήματα 
του τείχους προς τήν δυτικήν πλευράν καί έκατέρωθεν τής πύλης εισόδου εις 
τό Κάστρον.

Έγένετο προσέτι μερική άνακεράμωσις του 'Αγίου Γεωργίου, 
του όποιου μέγας άριθμός κεράμων είχε παρασυρθή ύπό του άνεμου καί έδη- 
μιουργοϋντο κίνδυνοι διά τό μνημεΐον. Κατεσκευάσθησαν καί εις τον ναόν αυ
τόν δύο θύραι.

ε) Εις τον Ναόν των Ταξιαρχών έγένετο μερική άνακε- 
ράμωσις.

στ) Εις τον Ναόν τής ' Α γ. Παρασκευής έγένετο πλή
ρης άνακεράμωσις ώς καί κατασκευή θύρας.

ζ) Εις άνώνυμον ναόν κάτωθεν τής Ζωοδόχου Πηγής κατεσκευάσθη στέγη, 
διά νά προφυλαχθή ή τοιχογραφία τής Πλατυτέρας καί των ’Αρχαγγέλων.

7) Πάρος. Εις τήν Καταπολιανήν τής Πάρου έξετελέσθησαν έφέτος, 
ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν του Καθηγητοϋ κ. Άν. Όρλάνδου, αί κάτωθι 
άναστηλωτικαί έργασίαι.

1) Έκαλύφθη διά μανδύου έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος α) τό άνα- 
τολικώτατον τμήμα τής έκ πωρολίθων καμάρας τού άνατολικοΰ σκέλους τού 
σταυρού καί β) τό τεταρτοσφαίριον τής κόγχης τού ιερού, ίνα προστατευθώ- 
σιν άπό τής εισροής των όμβριων ύδάτων οί άπαρτίζοντες τούς δύο τούτους 
θόλους πωρόλιθοι, οίτινες, άφαιρεθέντων των καλυπτόντων αυτούς νεωτέρων 
κονιαμάτων, παρουσίασαν μετά τό αρμολόγημά των τήν αυτήν ώς καί οί ύπό- 
λοιποι θόλοι τού ναού έναλλαγήν πρασίνων, έρυθρών καί λευκών σειρών λί
θων (πίν. 193).

2) Κατεσκευάσθη περιφερειακόν διάζωμα έκ σιδηροπαγούς σκυροκονιά
ματος (chainage) εις τήν βάσιν τού τεταρτοσφαιρίου τής κόγχης τού ιερού 
προς συγκράτησιν τών ύπό τού τεταρτοσφαιρίου άσκουμένων ωθήσεων, ϊνα 
οΰτω καταστή δυνατή ή, μετά τήν άναστήλωσιν τών παραθύρων τής κόγχης 
τού ιερού, άφαίρεσις ογκωδών μεταγενεστέρως κατασκευασθεισών άντηρίδων, 
ήτις καί συνετελέσθη, τού ιερού άνακτήσαντος τήν προτέραν αύτοΰ όψιν.

3) Ύποθεμελιωθέν άνεκτίσθη τό νότιον τμήμα τής κόγχης τού ιερού 
(πίν. 194α), άπομακρυνθείσης τής μεταγενεστέρας όγκωδεστάτης άντηρίδος.

4) Εις τό Βαπτιστήριον α) άνακατεσκευάσθη ό πάλαι καταπεσών κυ
λινδρικός θόλος, όστις έκάλυπτε τό νότιον αύτοΰ κλιτός (πίν. 192β), β) ένι- 
σχύθησαν καί συνεπληρώθησαν τά άνέχοντα τον τροΰλλον στηρίγματα καί γ) 
έπροστατεύθη διά μανδύου έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος ή ανατολική κα
μάρα (πιν. 192β). 'Υπολείπεται ήδη ή στερέωσις τών ύπολοίπων καμαρών καί 
τού τρούλλου, χάριν τών όποιων έγένετο ήδη ή ισχυρά ύποστήριξις, τήν όποιαν 
δεικνύει ό παρατιθεμένος πίναξ 195α.
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5) Έτοποθετήθησαν εις τά παράθυρα των τε πλαγίων πλευρών καί τής 
προσόψεως ξύλινα υαλοστάσια. 'Ο παρατιθέμενος πίναξ 195β τής άναπαλαιω- 
θείσης προσόψεως δεικνύει τά άνοίγματα προ τής τοποθετήσεως των υαλο
στασίων των.

Γ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Συνεχίζουσα τήν προς τό Κράτος έπικουρίαν της έδαπάνησεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία κατά τό 1963 τά εξής ποσά διά μουσειακάς εργασίας.

α) Δρχ. 10.993 δι’ έ'ξοδα εσωτερικών εγκαταστάσεων του νεοδμήτου Μου
σείου Τήνου καί

β) Δρχ. 55.000 διά τήν βελτίωσιν του Μουσείου Πειραιώς.

Δ' ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Δι’ άπαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άρχαιολογικών ερευνών καί άνασκα- 
φών διέθεσεν εφέτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τά κάτωθι ποσά: 

α) Δι’ εξαγοράν άγροΰ εις θέσιν Καστρί Χερσονήσου Κρήτης,
ένθα άπεκαλύφθη παλαιοχριστιανική βασιλική...............Δρχ. 12.000

β) Δι’ άγοράν άγροΰ είς θέσιν Πόρος Έλούντας (=Άρχαίου 
Όλοΰντος) Μεραμβέλλου Κρήτης, ένθα ωσαύτως άνεσκά-
φη παλαιοχριστιανική βασιλική ........................................ » 8.000

γ) Δι’ άγοράν κτήματος είς θέσιν Κεφάλι Χόνδρου Βιάννου
Κρήτης.......................................................................... ... . . . » 2.000

Έν όλω . . . Δρχ. 22.000

Ε' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Ή δημοσιευτική δράσις τής Εταιρείας συνεχίσθη εντατική καί κατά τό 
1963, έποπτεία τοΰ Γ. Γραμματέως του Συμβουλίου, τοϋ Συμβούλου Καθη- 
γητοΰ κ. Ν. Κοντολέοντος καί τής πτυχιούχου τοϋ ’Αρχαιολογικού Τμήματος 
τοΰ Παν/μίου ’Αθηνών Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου. ’Ιδού δέ ποια δημο
σιεύματα έγένοντο εφέτος:

1) Έξετυπώθη ό τόμος τών Πρακτικών τοΰ 1961. Εύρίσκονται δ’ ύπό 
έκτύπωσιν οί τόμοι τών έτών 1959 καί 1962.

2) Περατοϋται ή έκτύπωσις τών τόμων τής ’Αρχαιολογικής Έφημερί- 
δος τών έτών 1959, 1960 καί 1961, εντός δέ τοΰ προσεχούς μηνός θά κύκλο-
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α. Ό άναστηλωθείς νότιος σταθμός της μεγάλης (βασιλείου) πύλης 
της βασιλικής του Άλκίσωνος.

β. Τό ύπό τό δάπεδον της τραπέζης άποκ-χλυφθέν 
'Ελληνιστικών χρόνων δωμάτιον.
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α. Ναός Χώνικα. Ή νοτία όψις τοϋ νάρθηκος 
προ της άναστηλώσεως.

β. Ναός Χώνικα. 'Η νοτία οψις τοϋ νάρθηκος 
μετά τήν άναστήλωσιν αύτοϋ.
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Πιναξ 194 ΠΑΕ 1963. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

α. 'Η άψίς τοϋ ιερού τοϋ μεγάλου ναοΰ 
μετά τήν άναστήλωσιν αυτής.

β. Ή άψίς τοϋ Εεροϋ τοϋ Βαπτιστηρίου μετά τήν άναστήλωσιν αυτής.
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». Ύποστήλωσις τοΰ τρούλλου τοΰ Βαπτιστηρίου χάριν άνακατασκευής 
τής καμάρας τοΰ νοτίου κλιτούς αύτοΰ.

β. Ή πρόσοψις τής Καταπολιανής μετά τάς εργασίας άναπαλαιώσεως.
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