
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 195

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΘΗΒΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

'Υπό τής Διευθύνσεως 'Αρχαιοτήτων άνετέθη 
τό 1959 είς τόν Επιμελητήν (Π. Λαζαρίδην) 
δαπάναις τής Υπηρεσίας, ό γενικός καθαρισμός 
των μνημείων καί ή περίφραξις όλοκλήρου τοΟ 
άρχαιολογικοϋ χώρου μετά τόΰ λόφου τής Πυ
ρώσου καί τών άνεσκαμμένων παλαιοχριστιανι
κών κτισμάτων.

Επίσης ό ’Επιμελητής ένήργησε κατά τό 1960, 
ώς συνεργάτης τοϋ άνασκαφέως τής Ν. Άγχιά- 
λου καθηγητοϋ κ. Γ. Σωτηρίου, δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, άνασκαφικήν ερευνάν, 
άφ’ ένός μέν πρός πλήρη άποκάλυψιν τής βασι
λικής Β' (βλ. Γ. Σωτηρίου, Αί Χριστιανικοί Θή- 
βαι τής Θεσσαλίας, Άθήναι 1931, σ. 111 -138), 
άφ’ έτέρου δέ πρός διερεύνησιν τών θεμελίων 
κοσμικοΟ κτίσματος είς τόν μεταξύ τών βασιλικών 
Α καί Β χώρον, κάτωθεν τοϋ λόφου τής Πυρώσου, 
τοϋ όποιου ή κλϊμαξ έπεσημάνθη κατά τάς δο- 
κιμάς τάς ένεργηθείσας υπό τοϋ κ. Γ. Σωτηρίου 
τό έτος 1956 (ΠΑΕ 1956, σ. 111 - 113, είκ. 2).

Τά άποτελέσματα τής έρεύνης ταύτης έδημο- 
σιεύθησαν ήδη είς τό Έργον 1960 ( σ. 61 - 67 ).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΑ

Έν Άγρινίφ χάρις είς τήν γνωστήν γενναιο
δωρίαν τών άδελφών Παπαστράτου άνηγέρθη 
επί οικοπέδου τοϋ Δήμου Μουσεϊον, όπου συνε- 
κεντρώθησαν τά παρά τοϋ τέως φύλακος Νικ. 
Μόσιου κυρίως περισυλλεγέντα άρχαΐα. Είς τήν 
πρώτην τών δύο εύρυχώρων αιθουσών τοϋ Μου
σείου έξετέθησαν τά διάφορα έπιτύμβια ώς: Μι
κρόν μαρμάρινον άνάγλυφον κόρης έκ Πλευρώ- 
νος (5ου αί.), τμήμα έτέρου όλίγον νεωτέρου 
μαρμάρινου άναγλύφου με παράστασιν κόρης, 
σειρά ένεπιγράφων έκ λίθου Άστακοϋ στηλών, 
μεταξύ δέ αύτών καί τό τμήμα στήλης μετ’ άνα
γλύφου σειρήνος έπί ρόδακος έξ ’Αρσινόης1, μαρ
μάρινον τεμάχιον διασώζον τμήμα τοϋ ίματίου 
καί τής δεξιάς χειρός νέου κρατούσης άρύβαλλον,

1. Fraser and Ronne, Boeotian and West Greek tomb
stones Π 142 κ. έ. Πίν. 25, Strat. 2; Ars. 2, 4, 5.

τεμάχιον μαρμαρίνου άναγλύφου μετά έλληνι- 
στικοΰ κράνους2, δύο γυναικεία άγάλματα καί κορ
μός γυμνής ’Αφροδίτης μικρότερα τοϋ φυσικοΰ έκ 
Τριχονίου (Γαβαλοϋς), ώς καί διάφοροι έπιγρα- 
φαί, έξ ών δύο στήλαι έκ Παλαιομανίνης, φέρου- 
σαι ή μία τήν έπιγραφή \TRO έ μ ί (6ου αί. ) καί 
ή άλλη μετά τριγωνικού άετωματίου τάς έπιγραφάς 
Θίβοονος Μυίλοο ( 5ου αί. ), Λαδάμας (2ου 
π.Χ. αί.).

Είς τήν δευτέραν αίθουσαν έκτίθενται πήλινα 
άρχιτεκτονικά γλυπτά, έπιτύμβιοι στήλαι προ- 
σωρινώς καί έντός προθήκης άγγεϊα, ειδώλια 
πήλινα καί χαλκά άντικείμενα κυρίως έκ Στράτου.

Μεγάλη συλλογή προϊστορικών αιχμών δορά- 
των καί βελών έκ πυριτόλιθου, λεπίδες όψιανοϋ, 
προέρχονται, πλήν όλίγων έξ άρχαίου ’Αγρίνιου, 
έκ τής παρά τήν Στράτον θέσεως Παλιόκαστρο, 
δθεν πιθανώτατα περισυνελέγησαν καί λίθιναι 
άξίναι καί σμίλη, σφονδύλια έκ στεατίτου, μόλυ
βδου καί πηλού, όστρακον μετά τής λήξεως τής 
λαβής έγχρώμου όστερονεολιθικοϋ άγγείου, τμήμα 
τοϋ ποδός τεφράς μινυείου ύψίποδος κύλικος, ό 
πούς μετά τής βάσεως ύψίποδος ύστεροελλαδι- 
κής κύλικος.

Τό Μουσεϊον δέν είναι άκόμη προσιτόν είς 
τούς έπισκέπτας.

Έν Πλευρώνι ή είς τό κέντρον τοϋ κοίλου τοϋ 
θεάτρου άσβεστοκάμινος3 δέν λειτουργεί πλέον, 
άλλά καί δέν έπεχώσθη· άγνωστοι δέ αί προξενη- 
θεΐσαι ζημίαι είς τό κοΐλον, διότι τά έδώλια έπι- 
καλύπτονται διά τών πρός άσβεστοποίησιν άρ- 
γολίθων. Περισσότεροι τών τριών τάφων μακε
δονικού τύπου έχουν συληθή, έξ ών δύο ή τρεις 
παρά τήν πύλην τοϋ φρουρίου Α καί ό μεγαλύ
τερος είς μικράν άπόστασιν πρός Δ παρά τήν 
άτραπόν τής άγουσαν έκ τής πόλης τοϋ φρουρίου 
Β κατά τό σχέδιον τοϋ Noack4.

Τοϋ κατά τό ίσοδομικόν σύστημα έκ πλίν
θων αμμολίθου έκτισμένου τάφου5, γνωστοϋ είς 
τούς περίοικους ώς τάφου τοϋ Εόήνου, έν θέσει 
Παλιόρογγο έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Εύήνου 
παρά τόν άγροτικόν συνοικισμόν Μπερμπάτι, 
έχει κατακρημνίσει ό ποταμός τούς δύο παραπλεύ
ρους θαλάμους (διαστάσεων 2,20X1,10 μ. έκά- 
στου )· διασώζεται ό μεγαλύτερος θάλαμος ϋψ. 
1,75 μ., μήκ. 2,50 μ., πλάτ. 1,85 μ. Πίν. 166 β ).

2. Τοΰ τύπου Winter, Alexander Sarkophag Πίν. 2, 5, 6 
ίδίως· Κράνος έκ Μήλου είς Antiquarium Βερολίνου καί 
είς Μουσεϊον Λούβρου, von Lipperheide, Antike Helme είκ. 
157 άρ. 8, 158, άρ. 367,

3. Kirsten, A A 1941, 101.
4. R. Ε, XXI, 249.
5. Ρωμαίος, Άρχ. Δελτίον 1916, Παράρτημα 45.
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ΈπΙ τοΟ περιβαλλομένου διά τείχους ιστορι
κών χρόνων παρά τό χωρίον Κάτω Βασιλική λο
φίσκου 'Αγία Σωτήρα ( Πίν. 166 α ), ένθα τοποθε
τείται ή όμηρική « άγχίαλος » Χαλκίς ( Β 640 )> 
άνευρέθησαν λεπίδες όψιανοϋ. ΈπΙ τής κορυφής 
τού λοφίσκου σώζονται τά έρείπια τής άψΐδος 
τού ίεροΰ ( είς ύψος 1 μ., πάχ. 1,92 ,μ. ) μετά τμή
ματος 5 μέτρων των τοίχων των μακρών πλευρών 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής (πλάτ. 16 μ. πε
ρίπου ).

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Άπετέθησαν είς τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν 
©υρρείου ένεπίγραφοι έπιτύμβιαι στήλαι καί τμή
μα συνθήκης ειρήνης μεταξύ τοΰ Κοινού τών 
Άκαρνάνων καί Άμπρακιωτών ( 3ον αί.).

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κατά τό 1959 ό Επιμελητής Π. Λαζαρίδης πε- 
ριώδευσεν είς Αιτωλοακαρνανίαν καί έπεσκέφθη 
τά έξής :

α. Μεσολόγγιον

Τό πρός βορραν τής πόλεως σωζόμενον τμήμα 
τού τείχους μετά τής Πύλης καί τούς 2 προ- 
βαλλομένους τετραγώνους πύργους.

Τά έν τή πόλει μνημεία, τά συνδεόμενα κυρίως 
μέ τήν ιστορίαν τής πόλεως κατά τήν έπανάστασιν, 
ώς είναι ό προμαχών τού Φραγκλίνου, ή θέσις 
ένθα ήτο ή οίκία τού Λόρδου Βύρωνος, ή οικία 
Τρικούπη, καί ή θέσις ένθα ήτο ή οίκία τού έπι- 
σκόπου Ρωγών ’Ιωσήφ.

β'. Αίτωλικόν

1. Ναός Ταξιαρχών. Νεωτέρα έκκλησία δια- 
δεχθείσα έτέραν κτισθεΐσαν έπί Τουρκοκρα
τίας. ’Εντός τού ναού υπάρχουν ένδιαφέροντα 
άπό άπόψεως τέχνης ξυλόγλυπτα έργα, τών 
άρχών τοΰ παρελθόντος αίώνος: τέμπλον, δε- 
σποτικός θρόνος καί προσκυνητάριον. Τό κά
λυμμα τού στομίου τοΰ έντός τοΰ ναού Ιστο
ρικού φρέατος είναι έξ άργύρου, καί διακο
σμείται μέ τήν παράστασιν τοΰ Εύαγγελισμοΰ, 
ύπό χρονολογίαν 8 Νοεμβρίου 1823.

2. Ναός Παναγίας ( Κοίμησις τής Θεοτόκου ). 
Μονόκλιτος βασιλική ( μήκους 24,85 μ. πλάτους
10,10 μ.), καλυπτομένη έσωτερικώς μέν ύπό το
ξωτής όροφής, έξωτερικώς δέ διά δικλινούς κε
ραμωτής στέγης. Είς τήν άνατολικήν πλευράν 
φέρει πολύπλευρον αψίδα, είς δέ τήν δυτικήν κω- 
δωνοστάσιον (Πίν. 168 β).

Τό δάπεδον τής έκκλησίας εύρίσκεται κατά 0,65 
μ. χαμηλότερον τής έπιφανείας τής γής, δΓ δ καθ’ 
δλον σχεδόν τό έτος καλύπτεται ύπό τών ύδάτων.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον παρουσιάζει ένδιαφέ- 
ρον άπό άπόψεως έργασίας. ’Επίσης ένδιαφέρου- 
σαι είναι δύο μεταβυζαντινοί εικόνες, μία τής 
Όδηγητρίας ύπό τήν έπωνυμίαν «Ή φοβερά 
προστασία », καί έτέρα τών ’Αποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου, μέ χρονολογίαν 1777, καθώς καί 
κεντητός έπιτάφιος τού 18ου αίώνος πιθανώς.

Τό κτήριον, δυνάμενον νά χρονολογηθή περί 
τά τέλη τού 18ου αίώνος ή άρχάς τού 19ου δέν 
παρουσιάζει τι τό αξιον λόγου.

3. Οί ναοί τού Άγιου Δημητρίου, Άγ. Γεωργίου 
καί Άγ. Νικολάου ούδέν τό άξιόλογον παρου
σιάζουν.

γ'. Ζαπάντι ή Μεγάλη Χώρα 

(παρά τό Άγρίνιον)

Έκ τών κτισμάτων τών πρό τής έπαναστάσεως 
τού 1821 Μουσουλμάνων κατοίκων τοΰ χωρίου 
σώζεται σήμερον μόνον ό μιναρές τοΰ τζαμιού 
των (Πίν. 166 γ).

’Εκ τών χριστιανικών κτισμάτων ιδιαιτέρας ση
μασίας είναι ό ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, δστις άρχικώς μέν ήτο τρίκλιτος παλαιο
χριστιανική βασιλική ( 6ου αίώνος μ.Χ.), είτα δέ 
περιωρίσθη είς μονόκλιτον, καλυφθέντα διά κυ
λινδρικής καμάρας, καί μετά τήν καταστροφήν 
ταύτης διά ξύλινης όροφής. Είς τό κτιστόν τέμ
πλον, τό όποιον σήμερον καλύπτει μεταγενέστε
ρον ξύλινον, σώζονται τοιχογραφίαι είς δύο στρώ
ματα.

Πρό τής θύρας τού νοτίου τοίχου ύπάρχει μέγα 
κατώφλιον (μήκους 1,80 μ., πλάτους 0,66 μ. ), 
έκ λατρίου λίθου, άνήκον προφανώς είς τήν πα- 
λιοχριστιανικήν βασιλικήν. Έγένετο καταμέ- 
τρησις καί φωτογράφησις τού κτίσματος. Τούτο 
έδημοσιεύθη ύπό Α. Όρλάνδου, έν Α.Β.Μ.Ε. Τό
μος Θ' ( 1961 ) σ. 43 - 53.

Είς άπόστασιν 100 μ. περίπου ΝΑ τού ναού 
τής Κοιμήσεως, έκεϊ ένθα σήμερον ύπάρχει συ- 
κή, εύρέθη παλαιότερον, κατά τυχαίαν σκαφήν, 
ψηφιδωτόν δάπεδον, τμήμα τού όποιου φυλάσ
σεται σήμερον είς τήν συλλογήν τού Αγρίνιου.

Έτερον ψηφιδωτόν έπεσημάνθη έντός τού κτή
ματος πρός βορραν τής έκκλησίας.

δ'. Χωρίον Καινούργιο

Έξέτασις καί φωτογράφησις τής άρχαίας κρή
νης « Βεϊνόβρυση », κατεσκευασμένης έκ μεγά
λων όρθογωνίων δόμων έκ λατρίου λίθου κατά 
τήν ίσόδομον τεχνικήν.
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ε'. Χωρίον Παραβόλα

Έπϊ τής άκροπόλεως του άρχαίου Βουκατίου 
ύψοϋται ξυλόστεγος μονόκλιτος βασιλική, αφιε
ρωμένη είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου, μήκους 
16,75 μ., πλάτους 7,45 μ., ή όποια παρουσιάζει 
ένδιαφέρον κτηριακόν. Ό άρχικός ναός έκτίσθη 
ώς τρίκλιτος βασιλική, τής όποιας διασώζεται ή 
μεγάλη ήμικυκλική άψίς ( έσωτερικής διαμέτρου 
4,62) μέχρι ύψους 3,50 μ. (Πίν. 169 α) καί αΐ 
άρχαϊ τών άνατολικών τοίχων των δύο πλαγίων 
κλιτών.

Ό κύλινδρος τής άψϊδος διετρυπάτο υπό τρί
λοβου άνοίγματος (πεφραγμένου νύν), έκαστος 
λοβός τού όποιου φέρει πλίνθινον τοξωτόν ύπέρ- 
θυρον έπιστεφόμενον δΤ όδοντωτής ταινίας (Πίν. 
169 β).
Ή τοιχοδομία είναι πολύ Ισχυρά, δι’ άμελώς 

είργασμένων λίθων, άπλής ή διπλής σειράς όρι- 
ζοντίως τοποθετημένων πλίνθων διακοπτομένων 
κατά διαστήματα όπό καθέτων καί κορασανίου 
ώς συνδετικού μίγματος.

Μετά τήν καταστροφήν τού άρχικού κτηρίου 
ή βασιλική περιωρίσθη είς τό μεσαϊον μόνον κλι
τός, συνεπληρώθη δέ καί ή άψίς κατά τό άνω 
ήμισυ αυτής δι’ έτέρας, όμοίως ήμικυκλικής, άλλα 
μικροτέρας έξωτερικής διαμέτρου, διακοσμηθεί- 
σης διά πέντε ήμικυλινδρικών κογχών. Ούτως ή 
άψίς άπέκτησεν έξωτερικώς βαθμιδωτήν διάταξιν.

"Οσον άφορα είς τήν χρονολόγησιν τών κτη
ριακών μεταβολών τού μνημείου, αΰτη δέον νά 
γίνη κατ’ άναλογίαν πρός τό έτερον κτίσμα τής 
έπαρχίας Τριχωνίδος, τήν βασιλικήν δηλαδή τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς Ζαπάντι ή Μεγάλην 
Χώραν, περί τής όποιας έγένετο λόγος όλίγον 
άνωτέρω.

Πράγματι τά δύο αυτά κτίσματα πλήν τής ιδίας 
προσωνυμίας τήν όποιαν φέρουν έχουν τά αύτά 
κτηριακά στοιχεία, είναι τού ίδιου άρχιτεκτονι- 
κοϋ τύπου καί έχουν ύποστή τάς αύτάς μεταβολάς 
( βλ. άνωτέρω περί τού ναού τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου είς Ζαπάντι καί Α. Όρλάνδου, έν Α.Β. 
Μ.Ε., τόμ. Θ' (1961 ) σ. 43 - 53 ). Τό τείχος τής 
άρχαίας άκροπόλεως σώζεται είς μεγάλα τμήματα 
έν καλή καταστάσει, έχει όμως άνάγκην στερεώ- 
σεως ( Πίν. 169 α).

Είς τό βόρειον σκέλος αύτού έχει ύποστή κα
ταστροφήν διά τής άνοικοδομήσεως έπ’ αύτού τό 
έτος 1929 τού Δημοτικού Σχολείου.

στ'. Χωρία Τράφος καί Βαρειά

Παρά τά χωρία ταΰτα καί άριστερά τής άπό 
’Αγρίνιου είς Θέρμον όδοΰ εύρίσκεται ήμιερει- 
πωμένος βυζαντινός ναΐσκος, τιμώμενος είς μνή

μην τών Αγίων ’Αποστόλων, γνωστός είς τούς 
έντοπίους ώς Παληομονάστηρο. Τό κτίσμα άπο- 
τελεΐται έξ ένός όρθογωνίου χώρου, έσωτερικών 
διαστάσεων 5,70 X 2,55 μ., καλυπτομένου διά κα
μάρας, είς τήν άνατολικήν πλευράν τού όποιου 
προβάλλει ήμικυκλική κόγχη καί έξ ένός έπιμή- 
κους νάρθηκος, διαστάσεων 5,25X4,15 μ., έξέ- 
χοντος έκατέρωθεν τών μακρών πλευρών τού ναΐ
σκου, είς τήν στέγην τού όποιου σχηματίζεται 
σταυρός μέ μακροτέρας τήν βορείαν καί νοτίαν 
κεραίας καί όκτάπλευρον τροΰλλον είς τήν δια- 
σταύρωσιν τών κεραιών. Καί ό μέν ναΐσκος δια
τηρείται όπωσδήποτε καλώς, ό νάρθηξ όμως είναι 
κατεστραμμένος κατά τό βόρειον αύτού ήμισυ 
( Πίν. 167 α ). Έκ τού ζωγραφικού διακόσμου σώ
ζονται μεγάλα τμήματα είς τόν κυρίως ναόν καί 
τόν νάρθηκα. Έκάστη πλευρά τής καμάρας τού 
κυρίως ναού διαιρείται καθ’ ύψος είς τρεις ζώνας. 
Είς τήν πρώτην έκ τών άνω παρίστανται έντός 
πλαισίων άνά τέσσαρες σκηναί έκ τού Δωδεκαόρ- 
του, είς τήν δευτέραν είκονίζονται στηθάρια 
άγιων καί είς τήν κατωτέραν ολόσωμοι άγιοι. Είς 
τήν κόγχην τού Ιερού, άνω μέν είκονίζεται ή 
Πλατυτέρα, κάτω δέ τέσσαρες ίεράρχαι, άνά δύο 
έκατέρωθεν τού κενού θρόνου.

Είς τόν άνατολικόν τοίχον παρίστανται, άνω 
ό Μυστικός Δεΐπνος, χαμηλότερον ό Εύαγγελι- 
σμός ( άριστερά τής κόγχης ό ’Αρχάγγελος, δε
ξιά ή Θεοτόκος), καί κάτω άριστερά ό πρωτο- 
μάρτυς Στέφανος, δεξιά ό άγιος Κύριλλος.

Είς τό έντός τού ιερού τμήμα τού βορείου τοί
χου είκονίζεται τό όραμα τού Πέτρου ’Αλεξάν
δρειάς. Τό κυριώτερον θέμα τού ζωγραφικού δια
κόσμου τού νάρθηκος ήτο ή Β' Παρουσία, ή 
όποια κατελάμβανε όλόκληρον τόν νότιον τοί
χον αύτού καί τό ήμισυ τού άνατολικοΰ. Είς τό 
τύμπανον τού τρούλλου είκονίζονται οί Προ- 
φήται.

Ό ναός τών 'Αγίων ’Αποστόλων δύναται νά 
χρονολογηθή, βάσει τών κτηριακών στοιχείων 
άφ’ ένός, τής τέχνης καί τών θεμάτων τού ζωγρα
φικού διακόσμου άφ’ έτέρου, μεταξύ τού 14ου καί 
15ου αί. μ.Χ.

ζ'. Μυρτιά ( πρώην Γουρίτσα)

1. Έξητάσθη, κατεμετρήθη καί έφωτογραφή- 
θη ή παρά τήν λίμνην τής Τριχωνίδος βυζαντινή 
Μονή Μυρτιάς, ένθα διατηρούνται είς καλήν κα- 
τάστασιν τοιχογραφίαι τού 12ου, 15ου, 16ου καί 
18ου αίώνος. Κατά τήν διεύρυνσιν ύπό τίνος τών 
μετά τόν πόλεμον Ηγουμένων τής θύρας τού νάρ
θηκος κατεστράφησαν δύο έκ τών 24 Οίκων τού 
’Ακαθίστου "Υμνου, οί φέροντες τά γράμματα Μ
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Σχεδιογράφημα 1. 'Αγία Σοφία ή Μώκιστα. Κάτοψις 'Αγ. Νικολάου καί Ταξιαρχών

η'. Χωρίον 'Αγία Σοφία (πρώην Μώκιστα )
1. Ναοί 'Αγ. Νικολάου καί Ταξιαρχών 

’Εντός τοϋ περιβόλου τοΟ νεκροταφείου τοϋ χω
ρίου καί έπί τής Ιδίας θέσεως καί διά τοϋ οικοδο
μικού ύλικοϋ άρχαίου κτηρίου έχουν κτισθή κατά 
τόν 13ον αί μ.Χ., πιθανώς, δύο μονόκλιτοι ναοί, 
έξ ών ό μεγαλύτερος, μήκους έσωτερικοΰ 11,10 
μ. καί πλάτους 5,35 μ., τιμάται είς μνήμην τοϋ 
'Αγ. Νικολάου, ό δέ μικρότερος, μήκους έσωτε-

Ίδιομορφίαν παρουσιάζει ή κατασκευή τοϋ άνα- 
τολικοϋ τοίχου, άμφοτέρων τών ναών, άναλυομέ- 
νου είς ίσχυροτάτας άντηρίδας.

2. Ναός 'Αγ. Σοφίας
Είς άπόστασιν 15 μέτρων πρός βορρδν τών δύο 

προηγουμένων ναών, ύψοϋνται έν μέσω πλούσιας 
βλαστήσεως τά έρείπια έτέρου ναοϋ άφιερωμένου 
είς τήν 'Αγ. Σοφίαν, είς σχήμα τρικλίτου βασιλι
κής μετά νάρθηκος ( 13ος αί. πιθανώς).

καί Ν ( 1712 μ.Χ.) (Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Θ' (1961) 
74-112). Τά κτήρια τής Μονής έπυρπολήθησαν 
ύπό τών Γερμανών.

2. ’Εξέτασις τοϋ έν τφ βράχφ έσκαμμένου δι- 
πλοΰ ναΐσκου τής 'Αγ. Έλεούσης. Έχει όλίγας 
τοιχογραφίας τοϋ 15ου αίώνος, καλής τέχνης.

ρικοΰ 4,40 μ. καί πλάτους 3,80 μ. προσκεκολλημέ- 
νος είς τόν νότιον τοίχον τοϋ προηγουμένου, τι- 
μδται είς μνήμην τών Ταξιαρχών (βλ. Σχεδ. 1 ).

Ή δομή τών ναών τούτων παρουσιάζει ένδια- 
φέρον διά τήν έντεχνον άμα καί γραφικήν χρησι- 
μοποίησιν τοϋ άρχαίου ύλικοϋ ( Πίν. 167 β).

MQKIZTA 1 ΝΑΟΣ 
ΚΑ! ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ

ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κ A TO VII

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:10 EEST - 3.236.241.27



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 199

θ'. Μονή Φωτμοϋ (Φωτεινού ), παρά τήν βο- 
ρείαν όχθην τήςΤριχωνίδος λίμνης.Έγένετο κατα- 
μέτρησις καί φωτογράφησις τοϋ ναοϋ ( Πίν. 170α).

Οΰτος είναι εύρύχωρον καμαροσκεπές δωμάτιον, 
έπί των τοίχων του όποιου σώζονται ίκανά τμή
ματα τοιχογραφιών, λαϊκωτέρας τέχνης, τών έκ 
Καστορίας ζωγράφων Μιχάλη καί Κώστα τοϋ 
1589 ( βλ. Λουκοπούλου, έν Ήμερολ. Μεγάλης 
Ελλάδος 1928, σ. 312).

Α' ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Ό Έφορος κ. Μ. Χατζηδάκης περιώδευσεν 
είς Εύρυτανίαν, έπισκεφθείς τάς ίστορικάς Μο- 
νάς Τατάρνας, Προυσοϋ κ. ά. καθώς καί τούς 
Ναούς πολλών χωρίων.

Τά συμπεράσματα έκ τής περιοδείας ταύτης 
έχουν ώς ακολούθως :

1. Καρπενήσιον

Ναός ’Αγίας Τριάδος, κτισθεΐς κατά τά μέσα 
τοϋ 17ου αίώνος ύπό Εύγενίου Αίτωλοΰ. Εικόνες 
16ου-18ου αίώνος. (Έπιγραφαί έν Ε.Ε.Β.Σ., Γ, 
(1926, 257).

2. Άγραφα

Ναός Ταξιαρχών χωρίου Μαράθου (τέως Μύ- 
ρεσι). Σταυροειδής ναός μετά τρούλλου καί χο
ρών. Έκτίσθη τό 1760 καί διεκοσμήθη τό 1769 
καί τό 1791. ( Έν Ε.Ε.Β.Σ., τ. Γ (1926) σ. 300). Ή 
έπιγραφή δημοσιεύεται μέ έτος 1591 ). Ξυλόγλυ- 
πτον τέμπλον 18ου αί. μετά δεσποτικών εικόνων 
ήπειρωτικής τέχνης τοϋ 1746 (Βλ. Μ. Chatzidakis, 
« Contribution a l’etude de la peinture postbyzanti- 
ne, H.C. Mai 1953, σ. 213, Πίν. XIX).

3. Μονή Τατάρνας 

Ή ιστορική Μονή πυρποληθείσα κατά τήν έπα- 
νάστασιν τοϋ 1821, άνεκτίσθη κατά τό 1841.

Έν αυτή φυλάσσονται κειμήλια μεγίστης άξίας 
ώς π.χ.

α. μικρά ψηφιδωτή είκών « ό Βασιλεύς τής Δό- 
ξης » έργον άρίστης παλαιολογείου τέχνης.

β. Μέγας Επιτάφιος τοϋ 1583/4, έργον ’Αρσε
νίου Μονάχου.

γ. ’Αήρ τοϋ αύτοϋ έτους καί πιθανώς τοϋ αύτοϋ 
κεντητοΰ.

δ. Έπιτραχήλιον τοϋ 1609. 
ε. Έτερον έπιτραχήλιον τής αύτής έποχής μετ’ 

άφιερωτικών έπιγραφών.
στ. Μέγα έγκόλπιον έξ έλεφαντοστοΰ μετ’ 

έσμαλτωμένης άργυράς θήκης άρίστης τέχνης τοϋ 
16ου αίώνος μέ έλληνικάς καί σλαβικάς έπιγραφάς. 

ζ. Περί τά 200 βιβλία καί όλίγα χειρόγραφα.
Τά κειμήλια ταϋτα κατεγράφησαν καί έφωτο-

γραφήθησαν (Βλ. έπιγραφάς έν D. Quinn « Αρ
μονία » τ. 3 ( 1902 ) σ. 75. Π. Πουλίτσα Ε.Ε.Β.Σ. 
τ. Β'. 1926. Τόν Επιτάφιον έδημοσίευσεν ή Μ. 
Θεοχάρη έν Θεολογία. Τόμ. ΚΖ'. Τεϋχος Α').

4. ’Επισκοπή

Παρά τήν άπόκρημνον όχθην τοϋ ’Αχελώου 
καί πλησίον τοϋ χωρίου ’Επισκοπή, ΐσταται άκέ- 
ραιος εύμεγέθης σταυροειδής ναός μετά ύψηλοϋ 
τρούλλου καί τριών ήμικυλινδρικών άψίδων, μετά 
σύνθρονού καί Επισκοπικού θρόνου έν τή μεσαίοι, 
άφιερωμένος εις τά Είσόδια τής Θεοτόκου, γνω
στός όμως είς τούς Εύρυτάνας ώς «’Επισκοπή ». 
Λόγω τών άρχιτεκτονικών ιδιορρυθμιών δύναται 
νά τοποθετηθή τό άργότερον είς τόν ΙΟον αί. 
(Πίν. 163 α).

Έξωτερικώς έμφανίζει έπιμελή τοιχοδομίαν 
—ούχί πλινθοπερίκλειστον— έσωτερικώς όμως 
έχει όλόκληρος έπιχρισθή έπανειλημμένως δι’ ά- 
σβέστου, ώστε νά μή είναι δυνατή ή διαπίστωσις 
περί ύπάρξεως τοιχογραφιών, ήτις είναι πιθανή. 
Ό ναός, όστις σημειωτέον μέχρι τότε (1951) παρ’ 
ούδενός είχεν άναφερθή, διατηρείται καλώς, θά 
ήδύνατο δέ διά μικρας σχετικώς δαπάνης νά άπο- 
κατασταθή είς τήν άρχικήν του μορφήν διανοι- 
γομένων τών έμφραχθέντων πλαγίων παραθύρων 
αύτοϋ, άφαιρουμένων τών έπιχρισμάτων, ώς καί 
τοϋ νεωστί κατασκευασθέντος μικρού κωδωνοστα
σίου.

Τό μνημεϊον διέτρεχε μέγαν κίνδυνον έκ τής 
διαβρώσεως τής όχθης ύπό τοϋ ποταμοϋ, τό χεί
λος τής όποιας εύρίσκετο πλησιέστατα τούτου. 
Έπροτάθη τότε ή λήψις άντιπλημμυρικών μέτρων, 
κατόπιν δέ τούτου άνηγέρθη τό 1958 ύπό τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως κατά μήκος τής νο
τιάς πλευράς τοϋ ναοϋ καί είς Ικανήν άπόστασιν 
άπό τούτου ισχυρός προστατευτικός τοίχος ( βλ. 
Έργον 1958 σ. 187, 1959 σ. 178).

’Εσχάτως ή ’Επισκοπή έδημοσιεύθη ύπό τοϋ κ. 
Α. Όρλάνδου (Α.Β.Μ.Ε. τ. Θ', 1961 σ. 3-20).

5. Β ε λ ω τ ά

Ναός Ζωοδόχου Πηγής. Μικρός τετράγωνος 
μετά τρούλλου, ώραίας κατασκευής, τοϋ 1791.

6. Μονή Προυσοϋ

Ή Κρύπτη είναι κατεσκευασμένη έντός τοϋ 
βράχου, διαστ. 4,00 μ. X 2,70 μ. Έπί τής έξωτερι- 
κής δυτικής πλευράς είκονίζεται ή Βάπτισις, πέν
τε σκηναί έκ τοϋ βίου τής Θεοτόκου καί είς τήν 
κορυφήν ό Παλαιός τών Ημερών. Αί τοιχογραφίαι 
αύται είναι έργον καλής άλλά έπαρχιακής τέχνης 
τοϋ 13ου - 14ου αίώνος ( Πίν. 170 β ). Έσωτερικώς
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φέρει δύο στρώματα τοιχογραφιών. Τό νεώτερον 
στρώμα χρονολογούμενον άπό του 1518 δέν δια- 
κρίνεται, ώς κεκαλυμμένον ύπό παχέος στρώμα
τος αιθάλης.

Τήν κρύπτην περιβάλλει τό Καθολικόν τής Μο
νής, κτισθέν τό 1754 είς τύπον τού σταυροειδούς 
μετά τρούλλου ναού, διακοσμηθέν τό 1785 ύπό 
τών ζωγράφων Γεωργίου Γεωργίου καί Γεωργίου 
’Αναγνώστου, τών αυτών οί όποιοι διεκόσμησαν 
τόν ναόν Ταξιαρχών Μαράθου.

Εντός τής Κρύπτης φυλάσσονται 288 βιβλία 
καί 68 χειρόγραφα ( Ν. Έλληνομνήμων, 10. 289 
κ.έ.). Τά πολυώροφα νεώτερα κτήρια τής Μονής 
έκάησαν ύπό τών Γερμανών κατ’ Αύγουστον τού 
1944.

Κλαυσείον

Κατόπιν τυχαίου εΰρήματος ( 1956), διεπιστώ- 
θη ή ΰπαρξις παρά τό χωρίον Κλαυσείον (Κλα- 
ψί) Εύρυτανίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
( βλ. BCH, 1957, σ. 581 ), τής όποιας ή πλήρης δΓ 
άνασκαφής άποκάλυψις έγένετο είς δύο περιόδους 
1958 καί 1959 ύπό τού ’Εφόρου βοηθουμένου ύπό 
τού Έπιμελητού, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
'Εταιρείας.

Πρόκειται περί τρικόγχου ναού μετά νάρθηκος 
5ου - 6ου αίώνος, άφιερωμένου είς τόν "Αγιον 
Λεωνίδην, τό άξιόλογον ψηφιδωτόν δάπεδον τού 
όποιου φέρει πλείστας ένδιαφερούσας έπιγραφάς 
(βλ. Τό Έργον 1958, σ. 63 -68, 1959 σ. 31-32 
καί BCH, 1958 σ. 663 - 4).

Αί φωτογραφίαι καί τά σχέδια τού άνασκαφέν- 
τος κτίσματος καί ή λεπτομερής άποτύπωσις τών 
ψηφιδωτών τού δαπέδου έγένοντο ύπό τού Έπι- 
μελητού.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Δωδώνη

Περί τών γενομένων έργασιών έξωραϊσμού καί 
διαμορφώσεως τού Ιερού ώς καί περί τής άνα
σκαφής καί τακτοποιήσεως τού κοίλου τού θεά
τρου γίνεται λόγος είς τό πρώτον μέρος τού πα
ρόντος τόμου.

Περιοχή Λάκκας - Σουλίου

Είς τήν περιοχήν αύτήν έργάζεται μέ πολύν 
ζήλον ό έκτακτος ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων κ. 
Νικ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής τού Δημοτικού 
Σχολείου Ρωμανού. Είς τό ένδιαφέρον τούτου ό-

φείλονται αί πρώται μέχρι σήμερον γνώσεις μας 
περί τής άνεξερευνήτου άρχαιολογικώς Λάκκας - 
Σουλίου.

Ρωμανόν

Είς τό χωρίον Ρωμανόν, πλησίον τής νέας οι
κίας ’Αθανασίου Τσουμάνη, άπεκαλύφθη λακκοει- 
δής τάφος, καλυπτόμενος μέ άκανόνιστον πλάκα ά- 
σβεστολιθικήν, διαστ. 1.28X0.62 μ., πάχους 0.12 μ. 
’Εντός τού λάκκου εύρέθησαν, καθέτως τοποθε
τημένα, δύο ευμεγέθη χειροποίητα άγγεΐα, διαμ. 
0.48 καί 0.46 μ., μέ δύο λαβάς καί βάσιν άπεστρογ- 
γυλευμένην, περιέχοντα καύσιν νεκρού. Τά άγ
γεΐα, διαλυθέντα έξ αίτιας τής άτελοϋς όπτήσεως 
καί τής κακής ποιότητος τού πηλού (barbotine, 
κατηγορία II), εφερον είς τήν ζώνην τών ώμων, 
ώς μόνην διακόσμησιν, τήν χαρακτηριστικήν διά 
τά προϊστορικά άγγεΐα τής ’Ηπείρου πλαστικήν 
αλυσιν (ΠΑΕ 1951, σ. 178, 1952, σ. 281 -282, σ. 
368-369, ΑΕ 1956, σ. 130). ’Από τό πρόχειρον 
σκαρίφημα τού Παπαδοπούλου είναι ίσως δυνα
τόν νά χρονολογήσωμεν τούς τάφους είς τήν έπο- 
χήν τού σιδήρου 1.

Είς τόν άγρόν Βασ. Τζαρτζούλη τυχαίως ήλθεν 
είς φώς τάφος κιβωτιόσχημος, 0.35 μ. ύπό τήν 
έπιφάνειαν τού έδάφους, μέ κατεύθυνσιν άπό Β. 
πρός Ν. Ό τάφος, κατεσκευασμένος μέ κανονικός, 
άλλά άλαξεύτους άσβεστολιθικάς πλάκας, έκα- 
λύπτετο μέ άλλην όμοίαν θραυσμένην, διαστ. 0,67 
X 1,93 μ. Ό νεκρός, ύπτιος, μέ τάς χεΐρας κατά 
μήκος τών πλευρών του, άνευρέθη άκτέριστος. 
Μεταξύ τού άντίχειρος καί τού δείκτου τής δε
ξιάς χειρός ύπήρχον δύο χαλκά νομίσματα, ίσχυ- 
ρώς (οξειδωμένα, ό νεκρικός όβολός, τών χρό
νων τού ’Ηπειρωτικού Κοινού (234 -168 π.Χ.). 
Τό εν άναγνωρίζεται άσφαλώς ώς νόμισμα τής 
Άμβρακίας- έπί τής πρόσθιας δψεως κεφαλή Διώ
νης δεξιά, έπί τής όπισθίας βαίτυλος ’Απόλλωνος 
Άγυιέως έντός στεφάνου κοτίνου (πρβλ. Σβο- 
ρώνου - Head, Ίστορ. Νομισμάτων σ. 401, ίδίως 
Ρ. Franke, Die Antiken Miinzen von Epirus 1961, 
σ. 323 - 327, ό όποιος χρονολογεί τά νομίσματα 
αύτά είς τούς μετά τό 148 π.Χ. χρόνους, άνασκα- 
φικώς όμως άποδεικνύεται ή κυκλοφορία των άρ- 
χαιοτέρα τού 168 π.Χ., έτους καταστροφής τής 
’Ηπείρου ύπό τών Ρωμαίων (Πρβλ. Σ. Δάκαρη, 
ΑΔ 1960, 32 κ. έ. ).

Κουπάκια

Είς τόν άγρόν Γεωργίου Λέζου, είς θέσιν Κου
πάκια (τό όνομα όφείλεται είς τήν ύπαρξιν

1. Πρβλ. γεωμετρικούς πίθους έξ Άργους, Μ. Hood, 
JHS 1959, Archaeology, 7, είκ. 5.
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