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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΦΩΚΙΔΟΣ

Λ. ΦΘΙΩΤΙΣ
1. Ναός ’Αρχοντικής Λαμίας

Σύντομος περιγραφή τού μεταβυζαντινού τού
του ναού έγένετο έν ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, 
σ. 162.

Κατά τό έτος 1967 διεξήχθησαν ύπό τής Υπη
ρεσίας αί έξής έργασίαι: άνάσυρσις κεράμων 
μετά συγχρόνου άντικαταστάσεως τής κατε
στραμμένης ξυλείας τής στέγης, συμπλήρωσις 
«κορνίζας » είς τήν κορυφήν τών τοίχων, έμ- 
φραξις ρωγμών καί στερέωσις τοιχοποιίας, έν- 
ίσχυσις τών άντηρίδων, άποκατάστασις κωδωνο
στασίου καί διευθέτησις τής άποχετεύσεως τών ύ- 
δάτων κατά μήκος τού Β. τοίχου ( Π ί ν. 194 α ).

2. Παλαιοχριστιανική βασιλική είς Λουτρά 
'Υπάτης

Περί τών παλαιοχριστιανικών μνημείων τής 
Υπάτης ( Νέων Πατρών ) έγένετο λόγος έν ΑΔ 
16 ( 1960 ): Χρονικά, σ. 164.

’Ενταύθα σημειοΰνται τά έρείπια παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής τού 'Αγ. Γεωργίου, τά 
όποια άπεκαλύφθησαν έν μέρει, πρό τριακον- 
ταπενταετίας περίπου, ύπό Ιδιωτών, είς θέσιν 
« τού Βαρκα » παρά τόν οικισμόν τών Λουτρών 
"Υπάτης, τόν εύρισκόμενον είς τήν πεδινήν 
έκτασιν, τήν σχηματιζομένην πρός Β. τών ύ- 
πωρειών τής Οίτης.

Ή βασιλική είναι τρίκλιτος, είς τήν Α. δέ 
στενήν πλευράν έκάστου κλιτούς σχηματίζεται 
ήμικυκλική κόγχη, στοιχεΐον τό όποϊον τοπο
θετεί τό μνημεϊον είς χρόνον ούχί άρχαιότερον 
τού β' ήμίσεος τού 6ου μ.Χ. αίώνος. Είς τήν 
τοιχοδομίαν ύπάρχει άφθονον άρχαίον ύλικόν 
εις δευτέραν χρήσιν, έπιγραφαί δέ είναι κατε- 
σπαρμέναι είς τόν χώρον τής βασιλικής καί εις 
τούς πέριξ άγρούς (Π ί ν. 195 α - β ), ώς καί 
θολωτοί τάφοι καί λείψανα έτέρων κτισμάτων, 
λουτρών κ.ά.

Είς μεταγενεστέραν έποχήν, καθ’ ήν ή βασι
λική είχεν έρειπωθή, κατεσκεύασαν είς τό με- 
σαΐον κλίτος ταύτης μικρόν, μονόκλιτον ναΐ
σκον, ώς δεικνύουν τά λείψανα τής άψϊδός του.

3. Μονή Άμφικλείας
Έπραγματοποιήθη κατά τό 1967 ή στεγανο- 

ποίησις τού Καθολικού τής παρά τήν Άμφί- 
κλειαν Μονής, συμφώνως πρός τό έξαγγελθέν 
πέρυσι πρόγραμμα έργασιών (ΑΔ 17 (1961/2 ) : 
Χρονικά, σ. 164, ΑΔ 21 (1966): Χρονικά,

σ. 246 καί ΑΔ 22 (1967) : Χρονικά, σ. 292). 
Ή στάθμη, δηλαδή, τού περί τόν ναόν έδάφους 
κατήλθε κατά 0,35 - 0,40 μ. καί οΰτω κατέστη 
χαμηλοτέρα τού δαπέδου τού κτίσματος. Διεμορ- 
φώθησαν αί κλίσεις τού έδάφους διά τήν τε
λείαν άποστράγγισιν τών ύδάτων καί άντικατε- 
στάθησαν τά σαθρά έπιχρίσματα.

4. Μονή Δαμάστας

Είς τό Καθολικόν τής Μονής, περιγραφή τής 
όποιας έδόθη έν ΑΔ 17 (1961/2): Χρονικά, 
σ. 166, έγένετο άνάσυρσις κεράμων καί έπι- 
σκευή τής τοιχοποιίας.

5. Ναός "Αγίου Νικολάου Λαρύμνης

Δεξιά τής όδοΰ τής άγούσης άπό τού χωρίου 
Κόκκινον είς τό χωρίον Λάρυμνα καί όλίγον 
πρό τού έργοστασίου τής ΛΑΡΚΟ εύρίσκεται 
ό ήμιηρειπωμένος ναός τού "Αγίου Νικολάου 
( Π ί ν. 194 β). Είς τόν τύπον τού τριχόρου 
άγιορειτικοΰ ναού μετά τρούλλου, μέ τόν πλού
σιον κεραμοπλαστικόν του διάκοσμον καί τά 
διασωθέντα σύνολα τών τοιχογραφιών του, είναι 
προφανές, ότι ό ναός τού "Αγ. Νικολάου άπο- 
τελεΐ έν σημαντικόν μνημεϊον τής άκμής τής 
βυζαντινής τέχνης (11ος-12ος αιών), ή συν- 
τήρησις τού όποιου δέν έπετρέπετο νά βραδύνη 
πλέον. ΔΓ δ κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών 
στερεώσεως τού μνημείου καί διαμορφώσεως τού 
περί αύτό χώρου, ή έφαρμογή τού όποιου θά 
άρχίση τό προσεχές έτος ( 1968).

’Επειδή τό κτίσμα, έσωτερικώς μέν είναι πλή
ρες έκ τών συντριμμάτων τών καταπεσόντων 
τμημάτων τής τοιχοδομίας, έξωτερικώς δέ καλύ
πτεται ύπό πλουσιωτάτης άγριας βλαστήσεως 
δέν είναι δυνατόν, πρός τό παρόν, νά δοθούν 
περισσότερα στοιχεία περί τού σχεδίου καί τής 
τέχνης του. Τούτο θά γίνη μετά τάς έργασίας.

Παραθέτομεν τό κείμενον μεγαλογραμμάτου 
έπιγραφής, εόρεθείσης είς τό Β. χορόν :

+ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΘΕΩΔΩΡΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΕ ΒΟΗΘΗΤΕ ΜΗ 
ΤΟ ΣΟ ΗΚΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΑΘΑΡΙΝΩ 
ΤΩ ΓΕΓΡΑΦΟΤΗ ΠΟΘΟ ΠΟΛΩ ω 
ΠΟΣ ΕΥΡΟΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΑΣ ΕΝ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΡΙΟΜΜΕΝΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΟΝ ΜΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Β'. ΦΩΚΙΣ
1. ΓΡΑΒΙΑ

Μονή Παντανάσσης ή Πανάσσαρη

( Γ. Κόλλια, "Η Μονή Προφήτου Ήλιού Άμ-
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φίσσης καί τό Άρχεϊον της, έν «Ελληνικά», 
τόμ. Ε', τεΟχ. 2, Άθήναι 1932, σ. 277-292. 
« Συγκοινωνία », Μηνιαία εικονογραφημένη Έ- 
πιθεώρησις, Άθήναι, έτος ΚΔ' άριθ. 1, ’Ιανουά

ριος 1957, έκδοσις Λέσχης "Ελλήνων Σιδηρο
δρομικών ).

"Εκ τής Μονής τής Παντανάσσης, τής κοι
νώς γνωστής ώς Πανάσσαρη, Ιδρυμένης έπί τών

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟψΙ4

60ΡΕΙΑ οψκ

Σχέδ. 2. Μονή Πανάσσαρη. Σχεδιαστική παράστασις τών τεσσάρων πλευρών, ώς έχουν
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ΒΑ. κλιτύων τοϋ Παρνασσού, ύπεράνω τοΟ 
περιωνύμου κατά τήν έπανάστασιν τοϋ 1821 χω
ρίου τής Γραβιάς, σώζεται σήμερον μόνον τό 
Καθολικόν αύτής, ένφ τά διώροφα ή τριώροφα 
κελλία της, τά όποια μέ τούς Ισχυρούς έξωτε- 
ρικούς των τοίχους έφωδιασμένους μέ τυφεκιο
θυρίδας καί μικρά τοξωτά παράθυρα άνοιγόμενα

ναοϋ καί τοϋ νάρθηκος, έχει τάς έξης διαστάσεις 
έξωτερικώς : μήκ., άνευ τής κόγχης τοϋ Ίεροϋ, 
11.70, μετά τής κόγχης 12.80 καί πλ. 5.70 μ. 
Είς τούς μετά τόν τελευταϊον πόλεμον χρόνους 
προσετέθη άκαλαίσθητος ξυλόστεγος έξωνάρ- 
θηξ, άνοικτός, καί οΰτω τό συνολικόν μήκος τοϋ 
ναοϋ άνήλθεν είς 17.55 μ. (Σ χ έ δ. 3 καί 5 ).

ΤΟΜΗ ΙίΑΤΑ ΜΗΚΟί A - A

Σχέδ. 3. Μονή Πανάσσαρη. Τομή καί κάτοψις Καθολικοΰ

μόνον είς τόν άνω όροφον, προσέδιδον είς τήν 
Μονήν έμφάνισιν ούχί εύκαταφρονήτου όχυροϋ, 
κεΐνται είς σωρούς έρειπίων (Π ί ν. 196 α· 
Σχέδ. 1 καί 2 ) Κ

Τό Καθολικόν, άποτελούμενον έκ τοϋ κυρίως

1. Τά σχέδια τής Μονής Πανάσσαρη όφείλονται είς 
τόν Προϊστάμενον τσϋ Γραφείου Μελετών τής Άρχαιολ. 
'Υπηρεσίας, άρχιτέκτονα κ. Μιχαήλ Κουρουνιώτην.

Ό κυρίως ναός καί ό νάρθηξ άνήκουν είς 
τόν γνωστόν τύπον τοϋ συνεπτυγμένου, σταυ
ροειδούς, έγγεγραμμένου ναοϋ μετά τρούλλου 
(Σχέδ. 3-7).

Οί τροϋλλοι άμφοτέρων τούτων των μερών 
παρουσιάζουν τάς έξής διαφοράς : 

α) Ό τροϋλλος τοϋ κυρίως ναοϋ έχει 12 πλευ
ράς, πλ. 1 μ. έκάστη έξωτερικώς ( Π ί ν. 196 β·
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Σχέδ. 4. Μονή Πανάσσαρη. ΤομαΙ Καθολικοϋ κατά πλάτος

Σχέδ. 5. Μονή Πανάσσαρη. Σχεδιαστική παράστασις τής Ν. καί Β. πλευράς τοΟ ΚαθολικοΟ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:08 EEST - 34.211.113.242



ΦΩΚΙΣ 257

Σ χ έ δ. 5 καϊ 6), ένφ ό τοΟ νάρθηκος 10 πλευ
ράς (Πίν. 196 γ· Σχέδ. 5 καί 7 ), πλ. 1.12 μ. 
έκάστη.

β) Είς έκάστην τών πλευρών τοϋ τρούλλου 
τοϋ κυρίως ναοϋ σχηματίζονται άβαθείς κόγχαι 
περιβαλλόμενοι ύπό διπλοΰ τοξωτοϋ πλαισίου 
(Πίν. 196 β· Σχέδ. 5 καί 6). Οϋτω, ό τροΰλ- 
λος ούτος προσλαμβάνει πλαστικότητα καί έλα- 
φρότητα, έν άντιθέσει πρός τόν τοΟ νάρθηκος, 
αί έπίπεδοι έπκράνειαι τών πλευρών τοϋ όποιου 
προσδίδουν είς αύτόν βαρεϊαν έμφάνισιν καί 
πλαδαρότητα (Πίν. 196 γ· Σχέδ. 5 καί 7).

Σχέδ. 6 - 7. Μονή Πανάσσαρη. Σχεδιαστική παράστασις

τίας μεταγενέστερος τοϋ κυρίως ναοϋ. Οΰτω, ή 
χρονολογία τής έπιγραφής τοϋ Ίερομονάχου 
Νικολάου, έπΐ τής μικρας μαρμάρινης πλακός 
άριστερά τής είσόδου τοϋ νάρθηκος, ή δυναμένη 
νά άναγνωσθή είτε + Έτους ,ζ .... = 7.000 άπό 
κτήσεως κόσμου, ήτοι 1492 μ.Χ., είτε + Έ
τους ,ζ Γ.........= 7003, ήτοι 1495 μ.Χ., είτε, τέ
λος, + Έτους ,ζκε. ■ = 7025, ήτοι 1517 μ.Χ., 
δύναται νά έκληφθή ώς δηλοΰσα τόν χρόνον 
τής προσθήκης τοϋ νάρθηκος ή τής έπισκευής 
τοϋ κτίσματος καί μετατροπής ώρισμένων τμημά
των αΰτοϋ, ώς είναι π.χ. ή διάφορος διαμόρ-

.. ( άριστερά ) καί τής Δ. (δεξιά ) πλευράς τοϋ Καθολικοϋ

Δέον όμως νά σημειωθή, ότι, ώς έξάγεται έκ 
τών κοιλοτήτων τών σχηματιζομένων κάτωθεν 
τοϋ διακοσμητικοϋ κυματίου, είς έκάστην τών 
πλευρών τοϋ τρούλλου τοϋ νάρθηκος ύπήρχεν 
άνά έν «ρόδιον» πινάκιον (Πίν. 196γ).

γ) Διαφορά έπίσης παρατηρεϊται καί είς τήν 
βάσιν έκάστου τρούλλου (Πίν. 196 β - γ 
Σχέδ. 5-7).

Έκ τών διαφορών τούτων, καθώς έπίσης καί 
έκ τής διαφόρου τοιχοδομίας τών δύο τρούλλων 
είκάζεται, ότι ούτοι δέν είναι σύγχρονοι, πιθα
νώς δέ καί ό νάρθηξ νά είναι κατά τινας δεκαε-

φωσις τοϋ Β. καί Ν. τοίχου τοϋ κυρίως ναοϋ 
(Σχέδ. 5 καί 6), ή μετατροπή τοϋ Α. άετώ- 
ματος τούτου, ή διαφορά τής τοιχοποιίας τής 
Δ. δψεως τοϋ νάρθηκος, ήτις είς μέν τό κάτω ή- 
μισυ, τό όποιον είναι καί τό άρχικόν, είναι 
κατά τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα, είς δέ τό 
άνω άποτελεΐται έκ κοινής τοιχοδομίας, κ.ά.

Είς τήν οίκοδόμησιν έχουν χρησιμοποιηθή 
δόμοι φαιοϋ χρώματος, μεγάλων διαστάσεων έξ 
άρχαίου τινός κτίσματος, είς τό δάπεδον ροδό- 
χροοι πλάκες, διαστ. 1.78 X 0,97 μ., είς δέ τόν 
όμφαλόν τοϋ κυρίως ναοϋ έχει τοποθετηθή
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όμοια πλάξ, διαστ. 1.21 χ 1 μ., έπί τής όποιας 
σχηματίζεται ρόμβος περιστοιχιζόμενος ύπό τεσ
σάρων δακτυλίων, σχηματιζομένων διά τών έπε-
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κτεινομένων πλευρών αΰτοϋ (Πίν. 196 δ· 
Σχέδ. 8).

Είναι προφανές, ότι αί κοιλότητες τοϋ σχή
ματος τούτου έπληροϋντο δι’ έτέρου ένθετου 
ύλικοϋ.

Τό έσωτερικόν τού τε κυρίως ναού καί τού 
νάρθηκος είναι κατάγραφον. Ό διάκοσμος όμως 
ούτος, πλήν τών ζημιών, τάς όποιας ύπέστη 
κατά τήν πυρπόλησιν τοϋ ναού ύπό τών Τούρκων 
έν έτει 1825, ύπέστη καί έτέρας, όμοίως έκ πυ
ράς, ύπό τών στρατευμάτων τής Κατοχής.

Λόγω τής σπουδαιότητος τού μνημείου κατηρ- 
τίσθη ύπό τής ’Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων πλήρες πρόγραμμα στερεώσεως τοϋ ναοϋ, 
καθαρισμού καί στερεώσεως τών τοιχογραφιών 
καί, έφ’ όσον ύπάρξουν εύνοϊκαί συνθήκαι, εύ- 
ρυτέρας άποκαταστάσεως τής Μονής.

’Εκ τοϋ προγράμματος τούτου κατά τό έτος 
1967 έγένοντο τά έξής :

α) Άνάσυρσις κεράμων. Έπανετοποθετήθη- 
σαν αί άρχικαί κέραμοι τοϋ ναοϋ, διαστ. 0,41 X 
0,26 μ., αί όποΐαι, άγνωστον διατί, κατά μίανπρο- 
γενεστέραν έπισκευήν, είχον άφαιρεθή (Πίν. 
196 γ). Αί έλλείπουσαι κέραμοι συνεπληρώθη- 
σαν δι’ έτέρων, όμοίως παλαιών. Κατά τήν έρ- 
γασίαν ταύτην άπεκαλύφθη είς τήν ΒΑ. γωνίαν 
τής Α. κεραίας, μετά τήν άφαίρεσιν τών κερά
μων, κενός χώρος διαστάσεων, έσωτερικώς, 
1.50 X 1 μ., καλυπτόμενος διά ξυλείας. Τοϋτο 
έγένετο κατά τάς έπισκευάς ή μετατροπάς, περί 
τών όποιων έγένετο ήδη λόγος.

β) Συμπλήρωσις καί στερέωσις τής τοιχο- 
δομίας.

Διά τό έπόμενον έτος ( 1968 ) έχουν προγραμ- 
ματισθή αί έργασίαι καθαρισμού καί συντηρή- 
σεως τών τοιχογραφιών.

2. ΑΜΦΙΣΣΑ

Ναός τοΰ Σωτήρος (Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος)

Οί κίνδυνοι, οί όποιοι ήπείλουν τό σπου- 
δαιότατον τοϋτο βυζαντινόν μνημεΐον, έπεση- 
μάνθησαν είς τήν οίκείαν έκθεσιν περί τών 
πεπραγμένων τής ’Εφορείας κατά τό προηγού- 
μενον έτος 1966 (βλ. ΑΔ 22 ( 1967) : Χρο
νικά, σ. 294). Κατά τό έτος 1967 έφηρμόσθη 
κατά τό πλεϊστον αυτής μέρος ή καταρτισθείσα 
μελέτη ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως. 
Κατεσκευάσθη, δηλαδή, πέριξ τοϋ μνημείου, 
ισχυρότατος θώραξ έξ ώπλισμένου σκυροδέμα
τος, είς ικανόν βάθος (2.50 μ. περίπου) καί 
οϋτω ήσφαλίσθη τό μνημείον έκ τής διαβρώ- 
σεως τοϋ έδάφους.

Σχέδ. 8. Μονή Πανάσσαρη. Τό δάπεδον ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις : α. Λαμία. Ναός ’Αρχοντικής μετά τάς εργασίας, β. Λάρυμνα. ’Ερείπια ναοΟ 'Αγίου Νικολάου

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Λουτρά 'Υπάτης : α. ’Επιγραφή έκ τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, β. ’Ερείπια τής παλαιο
χριστιανικής βασιλικής
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