
Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Α'. ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

1. Άμφιάρεων Ώρωηον-Έν Άμφιαρείω τοΰ’Ωρωποΰ προέβη εφέτος ή 
Εταιρεία, έποπτεία τοϋ Διευθυντοΰ τής ’Αναστηλώσεως κ. Ευσταθίου Στίκα, 
εις άναστήλωσιν τοϋ προσκηνίου τοϋ θεάτρου, τοϋ οποίου πλεΐστα αρχιτεκτο
νικά μέλη έσώζοντο, κατακείμενα επί τοϋ εδάφους. Έλάχισται συμπληρώσεις 
έλλειπόντων τεμαχίων έγένοντο. Μόνον τα δωρικά κιονόκρανα των ήμικιόνων 
κατεσκευάσθησαν νέα, επειδή έκ τούτων μικρόν μόνον τεμάχιον διεσώζετο. 
’Ήδη άνεστηλώθησαν 8χι μόνον οί κίονες αλλά καί τά πλεΐστα των επιστυ
λίων, ως καί τμήματα τοϋ γείσου. Οί παρατιθέμενοι πίνακες 280α καί 280β 
δεικνύουσι τό μνημεΐον προ καί μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως.

2. Ναός ’Αφαίας Αίγίνης· Εις τον έν Αίγίνη ναόν τής ’Αφαίας συνε- 
χίσθησαν αί άναστηλωτικαί έργασίαι, έπιβλέψει τοϋ Διευθυντοΰ τής Άναστη- 
λώσεως κ. Εύστ. Στίκα. Κατά ταύτας συνεπληρώθη ή ΝΔ. παραστάς τοϋ σηκοΰ 
(πίν. 281β), τοποθετηθέντος εις την θέσιν του τοϋ αρχαίου επικράνου αυτής, 
όπερ δμως δεν φαίνεται εις τον πίν. 281 β, διότι ή φωτογραφία έλήφθη προ τής 
τοποθετήσεώς του. Έτοποθετήθησαν ωσαύτως καί επιστύλιά τινα τοϋ δευ
τέρου ορόφου τής βορείου εσωτερικής κιονοστοιχίας τοϋ σηκοΰ (πίν.281α).

3. Αεΰκτρα■ Είς τά Λεΰκτρα συνεχίσθη καί εφέτος ή άναστήλωσις τοϋ 
Τροπαίου ύπό την άμεσον έποπτείαν τοϋ καθηγητοΰ κ. Άν. Όρλάνδου. Μετά 
την πλήρη καί ΐσχυροτάτην (λόγω τοϋ μαλακού υπεδάφους) γενομένην θεμε- 
λίωσιν διά σιδηροπαγούς σκυροδέματος, ήκολούθησεν ή κατασκευή τοϋ στρογ- 
γύλου βάθρου τοϋ μνημείου δι’ εγχωρίων ασβεστόλιθων έκ τοϋ άρχαίου λα
τομείου τής Δομβραίνης. Έπί τοϋ βάθρου τούτου έτοποθετήθησαν ήδη τρί
γλυφοί τινες καί μετόπαι. Προς περάτωσιν τοϋ έργου υπολείπεται νά συμπλη
ρωθούν αί τρίγλυφοι, νά κατασκευασθή τό έπ’ αύτών έλαφρόν γεΐσον καινά 
τοποθετηθούν αί εννέα άνάγλυφοι άσπίδες, έν τω μέσω των οποίων ώρθοΰτο 
τό τρόπαιον. 'Ο παρατιθέμενος πίναξ 282 δεικνύει άνω · μέν τό κυλινδρικόν 
βάθρον προ τής τοποθετήσεώς των τριγλύφων, κάτω δέ πρόχειρον συν- 
αρμολόγησιν των 8 τεμαχίων ασπίδων, τού έλλείποντος ένάτου κατασκευασθη- 
σομένου έξ ολοκλήρου νέου, ώς έγένετο καί διά τάς έλλειπούσας τριγλύφους καί 
μετόπας. Έλπίζεται δτι ή εργασία θά όλοκληρωθή κατά τό προσεχές έτος.
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4. ' Εηίδαυρος- Χορηγία της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έξηκολούθησαν 
καί κατά το 1960 αί έργασίαι συμπληρώσεως καί στερεώσεως τοΰ αρχαίου 
θεάτρου τής Έπιδαύρου (πίν. 283). Εφέτος έπερατώθη ή πέρυσιν άρξαμένη 
άυαστήλωσις τοΰ βορείου άναλήμματος καί τοΰ βορείου θυρώματος (πίν.285α). 
Νέα έδώλια έτοποθετήθησαν εις άντικατάστασιν καταστραφέντων εις μέν την 
ανατολικήν κερκίδα κατά τε τδ πρώτον καί τδ δεύτερον διάζωμα, εις δέ την 
δυτικήν εις τδ πρώτον διάζωμα. ’Ήρχισαν επίσης καί αί έργασίαι συμπλη
ρώσεως τοΰ δυτικού άναλημματικοΰ τοίχου, τοΰ οποίου μέγα μέρος είχε κατα- 
στραφή. Τέλος συνεπληρώθη εφέτος καί ή κατασκευή πωρίνων τινών άρχιτε- 
κτονικών μελών τών ήμικιόνων τοΰ δοκιμαστικώς άναστηλωθέντος προσκη
νίου (πίν. 284α) μετά τινων έπιστυλίων αύτοΰ.

5. Πέλλα■ Εις Πέλλαν άνεστηλώθη εις τών κιόνων τοΰ ιωνικού περιστυ
λίου τής πρό τινων ετών άποκαλυφθείσης οικίας (πίν. 284β) τή συνεργασία 
τοΰ εφόρου κ. X. Μακαρόνα μετά τοΰ Διευθυντοΰ Άναστηλώσεως κ. Εΰστ. 
Στίκα.

6. Λευκάδια Ναούαης. Συμπληρωματικαί τινες έργασίαι διαμορφώσεως 
έγένοντο εφέτος έν συνεργασία τής Διευθύνσεως ’Αναστηλώσεως μετά χοΰ 
έφορου κ. Φ. Πέτσα εις τδ στέγαστρον τοΰ μεγάλου μακεδονικοΰ τάφου τών 
Λευκαδίων. Πρδ τής προσόψεως κατεσκευάσθη τοίχος άντιστηρίξεως καί 
πλευρικαί κλίμακες καθόδου εις τήν στάθμην τοΰ δαπέδου τοΰ τάφου.

Κατεσκευάσθη ώσαύτως καί έτοποθετήθη μεγάλη συρτή τετράφυλλος με
ταλλική θύρα προστατεύουσα πλήρως τδ μνημεΐον, συγχρόνως όμως καί έπι- 
τρέπουσα τήν θέαν καί φωτογράφησιν αότοΰ.

7. Πάτραι· Εις τάς Πάτρας έξηκολούθησαν αί έργασίαι άναστηλώσεως 
καί άναμαρμαρώσεως τοΰ ρωμαϊκοΰ ’Ωδείου ύπδ τήν έποπτείαν τοΰ καθηγη- 
τοΰ κ. Άν. Όρλάνδου καί τοΰ Διευθυντοΰ Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα, τή 
συμπράξει καί τοΰ έκ Πατρών άρχιτέκτονος κ. Ί. Βασιλείου, εις τήν πρωτο
βουλίαν τοΰ οποίου οφείλεται καί ή όλη άναστήλωσις τοΰ ’Ωδείου. Κατά τήν 
άνασκαφήν τοΰ άνωθεν τοΰ διαζώματος τμήματος τοΰ κοίλου άνευρέθησαν έν 
συνεχεία τών κλιμάκων τών κερκίδων άλλαι κατερχόμεναι κλίμακες, αίτινες 
διά δημιουργουμένων ύπδ τάς κερκίδας στοών όδηγοΰν εις έξόδους καί περι
φερειακόν κάτωθεν τοΰ κοίλου διάδρομον (είκ. 1). Μετά τήν συμπλήρωσιν τών 
ύποβασταζόντων τάς κερκίδας θόλων έδημιουργήθησαν άνωθεν τοΰ διαζώματος 
έξ ακόμη σειραί εδωλίων, χωριζόμεναι διά κλιμάκων εις επτά κερκίδας. Συν- 
επληρώθησαν ώσαύτως καί οί τοίχοι τοΰ προσκηνίου καί αί πρδ αύτών ήμι- 
κυκλικαί κόγχαι. Έλπίζεται ότι κατά τδ τρέχον έτος θά άξιοποιηθή έτι περισ
σότερον ό αρχαιολογικός οδτος χώρος άπαλλοτριωθέντων ήδη οίκίσκων τινών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:19 EEST - 34.211.113.242



Ά. Όρλάνδου: Άναστηλωτικαί έργασίαι τής Άρχ.'Εταιρείας κατά τό 1960 343

πέριξ του Ωδείου, ή κατεδάφισις των οποίων θά έλευθερώση τδ άρχαϊον οι
κοδόμημα άπό τά περισφίγγοντα αύτό νεώτερα κτίσματα. Ή παρατιθεμένη 
κάτοψις (είκ. 1) καί άποψις (πίν. 287) παρέχουσι την οριστικήν διάταξιν 
καί την εικόνα τοϋ Ωδείου μετά τάς γενομένας έργασίας.

«ΔΕ ΙΟΝ ΠΑΤΡΑΝ

Είκ. 1. Κάτοψις τοϋ ’Ωδείου των Πατρών προ τής τοποθετήσεως τοϋ άνω διαζώματος.

Β'. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

1. Aftfjvai· “Αγιοι Άσώματοι. Διά τοϋ Διευθυντοϋ της Άναστηλώσεως, 
άρχιτέκτονος κ. Εύστ. Στίκα, έγένετο ή άποκατάστασις τοϋ σημαντικού βυ
ζαντινού ναοΰ των Άσωμάτων «Θησείου», όστις διά των διαφόρων κατά και
ρούς γενομένων προσθηκών είχε τελείως παραμορφωθή, ώς δεικνύει ό πί- 
ναξ 285β.

Πώς ήτο άρχικώς 6 ναός οδτος δεικνύει εΐκών τοϋ 1842 φιλοτεχνηθεΐσα 
ύπο τοϋ Couchaud. Πρόκειται περί ναοΰ σταυροειδούς εγγεγραμμένου μετά
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τρούλλου στηριζομένου έσωτερικώς επί 4 κιόνων. 'Η παραμόρφωσίς του έπήρ- 
χετο βαθμιαίως άπό του 1880 λόγω διαδοχικών καθ’ δλας τάς πλευράς επεκ
τάσεων, τάς οποίας έπεχείρουν οί έκάστοτε επίτροποι προς αύξησιν τοϋ έσωτε- 
ρικοΰ χώρου. Μετά έπανειλημμένας πολυετείς απόπειρας κατωρθώθη επί τέλους 
νά ύπερνικηθή ή πείσμων άντίστασις των επιτρόπων καί νά άπομακρυνθώσι τά 
νεώτερα άκαλαίσθητα προσκτίσματα, τά όποια περιέβαλλον τον ναόν. Μετά 
τήν άπομάκρυνσιν αυτών άπεδείχθη δτι ό ναός εΐχεν έπεκταθή παλαιότερον 
καί προς Άνατολάς κατά 5.50 μ., γενομένης δ’ άνασκαφής εόρέθη τό παλαιόν 
τριμερές ιερόν σωζόμενον εις ΰψος 0.70 μ. άνωθεν τών θεμελίων καί πολύ 
πλησίον τών δύο άνατολικών κιόνων. 'Ο τροϋλλος, ή νοτία καί ή βόρειος 
πλευρά τοϋ μνημείου έσώζοντο σχεδόν άκέραια. Εύρέθησαν έπειτα δι’ άνασκα- 
φών καί τά θεμέλια του αρχικού δυτικοΰ τοίχου. Κατά τάς εργασίας άπεκα- 
λύφθησαν επίσης, δι’ άφαιρέσεως τών νεωτέρων κονιαμάτων, λείψανα τών αρ
χικών τοιχογραφιών. 'Η άναστήλωσις τοϋ μνημείου τούτου ( πίν. 286) έξετε- 
λέσθη συμφώνως προς τό παλαιόν σχέδιον, τά υπάρχοντα στοιχεία καί προς 
τά δι’ άνασκαφών άποκαλυφθέντα, υπήρξε δ’ έπιτυχεστάτη, άποδώσασα εις 
τάς ’Αθήνας εν εΐσέτι βυζαντινόν μνημεΐον, αληθές κόσμημα τής περιοχής 
τοϋ «Θησείου».

2. Δαφνί· Εις τήν μονήν τοϋ Δαφνιού έγένετο υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 
Διευθυντοΰ τής Άναστηλώσεως κ. Εύστ. Στίκα λίαν σημαντική έργασία: ή τής 
στερεώσεως καί τής άποκαταστάσεως τοϋ έξωνάρθηκος τοϋ καθολικοΰ εις 
τήν άρχικήν αύτοΰ μορφήν.

'Ο έξωνάρθηξ είναι κτίσμα ολίγον μεταγενέστερον τοϋ κυρίως ναοΰ μετα- 
σκευασθέν τον 13<>ν αΐ. ύπό τών Φράγκων (Κιστερκιανών) μοναχών, οίτινες 
έγκατεστάθησαν εις Δαφνί μετά τό 1204. Εις έτι μεταγενεστέραν εποχήν 
κατέρρευσαν οί θόλοι, οίτινες τον έστέγαζον καί έφράχθησαν τά άνοίγματά 
του διά λιθοδομής, άλλοιωθείσης οδτω πλήρως τής μορφής του (πίν. 288α). 
Προσέτι λόγω καθιζήσεως καί σεισμών οί τοίχοι τοϋ έξωνάρθηκος ύπέστησαν 
ρήγματα καί άπέκλιναν σημαντικώς τής κατακορύφου, ιδία κατά τήν ΒΔ. 
γωνίαν, ένθα ή άπόκλισις έφθασε τά 0.35 μ. Αί άποκλίσεις αυται εΐχον άντιμε- 
τωπισθή άλλοτε διά τής κατασκευής αντηρίδων κατά τήν βόρειον πλευράν τοϋ 
τε ναοΰ καί τοϋ έξωνάρθηκος (πίν. 288α).

Κατά τάς γενομένας έργασίας, άφοΰ έγινε προσεκτική καταμέτρησις καί φω- 
τογράφησις τής ύπαρχούσης καταστάσεως(πίν. 288α καί 289α), ήρξατο ή κα- 
τεδάφισις τών μεταγενεστέρων λιθοδομών, αί όποΐαι έφρασσον τά άνοίγματα. 
Πρώτον ήνοίχθη τό νότιον δίλοβον άνοιγμα καί άπεκαλύφθη πλήρως ό άλλοτε 
έλάχιστα έμφανής υψηλός ιωνικός κίων (πίν. 289β καί 290), συνεπληρώθη 
δέ καταλλήλως καί τό έν τών τόξων του, τό όποιον ήτο ήμικατεστραμμένον.
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Κατόπιν ήνοίχθησαν τά τόξα της δυτικής οψεως, άφοΰ προηγήθησαν δύο 
σημαντικώταται έργασίαι: ήτοι άφ’ ένός μέν κατεσκευάσθησαν έσωτερικαί 
δοκοί έξ ώπλισμένου σκυροδέματος, τελείως αφανείς, διά των οποίων έστε- 
ρεώθη πλήρως ολόκληρος ή κατασκευή, άφ’ έτέρου δέ άποκατεστάθη σχεδόν 
πλήρως, δι’ ειδικής διατάξεως αντιβάρων, ή κατακορυφότης των εξωτερικών 
τοίχων, χωρίς νά καταβιβασθή ούδέ εις λίθος έκ τής αρχικής θέσεώς του. 'Ο 
πίναξ 288β δεικνύει την δψιν ήν άπέκτησεν ό έξωνάρθηξ μετά τάς άνωτέρω έρ- 
γασίας.

3. Μονή ' Οσίου Λουκά■ Έξηκολούθησε καί κατά τό 1960 ή δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τή έπιβλέψει του Διευθυντοϋ τής Άναστη- 
λώσεως κ. Εΰστ. Στίκα καί τοϋ άρχιτέκτονος κ. X. Μπούρα στερέωσις καί 
ό καθαρισμός των ψηφιδωτών του καθολικού τής Μονής Όσιου Λουκά.

Εις τον νάρθηκα έστερεώθησαν αί παραστάσεις τοϋ Νιπτήρος, τής Άνα- 
στάσεως, τής Ψηλαφήσεως τοϋ Θωμά, ώς καί ολαι έν γένει αί παραστάσεις 
αγίων εις τά σταυροθόλια. ’Άλλα τμήματα έξ αύτών άφηρέθησαν καί έπανετο- 
ποθετήθησαν καί άλλα έκαθαρίσθησαν έπί τόπου διά τοϋ ειδικού ψηφωτοΰ 
Δ. Σκόρδου.

’Εντός τοϋ κυρίως ναοΰ έστερεώθησαν τά εκατέρωθεν τής εισόδου ψηφιδωτά 
τών δύο σταυροθολίων, είκονίζοντα άσκητάς καί μοναχούς, καθώς καί ή μεγάλη 
είκών τοϋ Όσιου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε ( πίν. 292) εις τό βόρειον σταυρο- 
θόλιον. ’Έγινεν έπίσης καθαρισμός, έπί τόπου, τής παραστάσεως τοϋ Χρί
στου, άνωθεν τής κυρίας εισόδου τοϋ ναοΰ.

Εις τάς περιπτώσεις καθ’ ας άφηρέθησαν τά ψηφιδωτά καί έπανετοπο- 
θετήθησαν, έγένετο προσεκτική άποκατάστασις τών όπισθεν τών ψηφιδωτών 
τοίχων, οί όποιοι έ'φερον ρωγμάς καί χάσματα.

Έξηκολούθησεν έπίσης έφέτος καί ή στερέωσις τής όρθομαρμαρώσεως 
τοϋ καθολικού καί μάλιστα εις τον νάρθηκα αύτοΰ. Σχεδόν ολόκληρον τό νό
τιον ήμισυ τοϋ τοίχου καί τμήμα τοϋ βορείου έστερεώθη έκ νέου, άφοΰ άφηρέ
θησαν παλαιά σιδηρά στηρίγματα καί συμπληρώματα έξ άμμοκονιαμάτων. Εις 
ωρισμενα μόνον σημεία έγένοντο συμπληρώσεις διά νέων μαρμάρων Μαραθώνος 
και ’Ερέτριας, όμοιων προς τά παλαιά. Έγένοντο έπίσης στερεώσεις καί συμ
πληρώσεις εις τό τόξον τοϋ άρκοσολίου τοϋ νάρθηκος.

Εις τον κυρίως ναόν έστερεώθησαν τά μάρμαρα τής έπενδύσεως τοϋ βο
ρείου σταυροθολίου, κάτωθεν τής παραστάσεως τοϋ Όσιου Λουκά. Έγένετο 
έπίσης άποκατάστασις τών μαρμάρινων δαπέδων, κυρίως εις τον νάρθηκα κα0 
το προς Νοτον παρεκκλήσιον, καί έστρώθη διά παλαιών μαρμάρινων πλακών 
η προ τοϋ ναοΰ τής Παναγίας στοά, άφαιρεθέντων τών άντιαισθητικωτάτων 
πλακιδίων. Κατά τάς έργασίας τοποθετήσεως τής νέας στρώσεως άπεκαλύ-
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φθησαν δύο υπόγειοι χώροι, κενοί, θολοσκεπεΐς, διαστάσεων 1.24x1.85 μ. 
καί 1.18x1.98 μ. "Ομοιος κενός θολοσκεπής θάλαμος, διαστάσεων 2.28Χ 
1.75 μ., άνευρέθη καί κάτωθεν τοϋ νοτίου τμήματος του νάρθηκος του καθο
λικού. Οί υπόγειοι οδτοι χώροι, άφοΰ άπετυπώθησαν καί έφωτογραφήθησαν, 
έκλείσθησαν έκ νέου, τής εισόδου των καλυφθείσης διά πλακών.

Εις τό καθολικόν έπίσης διηνοίχθη έν ακόμη έκ τών έντοιχισμένων παρα
θύρων: τό μέγα δίλοβον παράθυρον τής νοτίας πλευράς παρά τό ΝΑ. άκρον 
τοϋ κτηρίου (πίν. 291α). Μετά τήν φωτογράφησιν καθηρέθη ή μεταγενεστέρα 
τοιχοποιία, άνευρέθησαν σαφέστατα ίχνη τών θωρακίων, τών μαρμάρινων πλαι
σίων τών υαλοστασίων, ώς καί τών γυψίνων φεγγιτών του, ουτω δέ μετά 
σχετικής βεβαιότητος κατεσκευάσθησαν καί έτοποθετήθησαν τά νέα. Νέοι 
έπίσης φεγγΐται έκ λευκού σιμέντου, κατ’ άπομίμησιν τών παλαιών γυψίνων, 
έτοποθετήθησαν εις τό μέγα τρίλοβον άνοιγμα προς Βορραν. Έγένετο έπίσης 
έργασία συναρμολογήσεως καί συγκολλήσεως τμημάτων άνευρεθέντος γύψι
νου φεγγίτου, διά νά τοποθετηθή ούτος μελλοντικώς εις τό μουσεϊον, άπο- 
κλειομένης τής έπανατοποθετήσεώς του εις τήν άρχικήν του θέσιν, λόγω τής 
κακής καταστάσεως εις τήν οποίαν εύρίσκεται.

Κατά τό παρελθόν έτος έτοποθετήθησαν άκόμη δύο νέαι δρύϊναι θύραι, 
τής βορείου καί τής νοτίας έξόδου τού καθολικού, εις άντικατάστασιν παλαιο- 
τέρων άντιαισθητικών. Αί θύραι κατεσκευάσθησαν τελείως άπλαΐ, ήτοι άνευ 
ούδεμιάς διακοσμήσεως.

Εις τό θύρωμα τής κυρίας εισόδου έκ τού νάρθηκος εις τον ναόν, άριστερα 
τώ είσερχομένω, τμήμα τού ορθοστάτου ειχεν άντικατασταθή παλαιότερον δια 
μαρμάρου σκοτεινού πρασίνου χρώματος φέροντος κυμάτια. Τό μάρμαρον 
τούτο άφηρέθη, συνεπληρώθη δέ τό θύρωμα διά νέου τεμαχίου.

Έξηκολούθησε καί έφέτος ή συγκόλλησις καί συναρμογή θραυσμάτων 
γλυπτών (πίν. 291β), τά όποια θά έκτεθοΰν εις τό μουσεϊον.Άποκατεστάθη- 
σαν ομοίως θωράκια, τμήματα κοσμητών, τράπεζαι καί άλλα γλυπτά καί άρ- 
χιτεκτονικά μέλη.

Εις τήν βυζαντινήν τράπεζαν κατεσκευάσθη έξ ώπλισμένου σκυροδέμα
τος τό πάτωμα, στεγασθέντος ουτω τού υπογείου χώρου. Ή κατασκευή έγέ
νετο δοκιδωτή κατά τρόπον ώστε έκ τών κάτω νά φαίνεται ότι τό πάτωμα 
ήτο ξύλινον. Προς τούτο οί ξυλότυποι κατεσκευάσθησαν έκ νέας ξυλείας μετά 
μεγίστης προσοχής, έπετεύχθη δέ ή άποτύπωσις τών ίνών τού ξύλου έπί τών 
έκ σκυροδέματος δοκίδων. Τό πάτωμα θά έπιστρωθή διά ξυλίνου δαπέδου 
μετά τήν στέγασιν τής Τραπέζης.

Εις τό υπόγειον τού κτηρίου κατεσκευάσθη δάπεδον έκ σιμεντοκονιας 
κατ’ άπομίμησιν κορασανίου.

Δύο νεώτερα κελλία τής Μονής κατηδαφίσθησαν ώς έτοιμόρροπα και
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επικίνδυνα. "Εν έξ αυτών εύρίσκετο προς Βορραν τοϋ κωδωνοστασίου καί άπέ- 
κρυπτε τμήμα τής βάσεώς του, ήτο δέ κατεσκευασμένον κατά τδ πλεΐστον 
έκ ξυλίνων πήχεων καί άσβεστοκονίας (μπαγδατί). Τδ έτερον εύρίσκετο πρδς 
Νότον τής πλατείας άνατολικώς των ναών, έφερε δέ μεγάλα ρήγματα. Τούτου 
κατηδαφίσθη μόνον ό όροφος.

Εις τα άναστηλούμενα κελλία τής ανατολικής πτέρυγος κατεσκευάσθη- 
σαν τά σταυροθόλια καί τδ πάτωμα τοϋ πρώτου ορόφου έξ ώπλισμένου σκυ
ροδέματος. Διεμορφώθη ωσαύτως καί άποκατεστάθη ό παλαιός πυλών τής 
Μονής.

Τέλος δαπάναις τοϋ Ελληνικού ’Οργανισμού Τουρισμού έγινεν ή πλακό- 
στρωσις καί ή δενδροφύτευσις τής εξωτερικής αυλής τής Μονής καί διηνοίχθη 
νέα πρόσβασις πρδς την παλαιάν είσοδον, άνευ βαθμιδών, διά την καλυτέραν 
έξυπηρέτησιν τών επισκεπτών. Κατεσκευάσθη άκόμη καί νέος άναλημματικδς 
τοίχος πρδς Νότον τής εξωτερικής πλατείας τής Μονής.

4. "Αγιος Νικόλαος «ατά Καμπιά»·’Εργασίαι στερεώσεως καί άποκατα- 
στάσεως έγένοντο ωσαύτως εις τδν βυζαντινόν ναόν τοϋ 'Αγ. Νικολάου «στά 
Καμπιά», μνημεΐον έκ τών σημαντικωτέρων έν Έλλάδι.

Ή πρώτη έκτελεσθεΐσα έργασία ήτο ή άνακεράμωσις τοϋ ναοΰ. Αί πα- 
λαιαί κέραμοι τών στεγών ειχον καταστραφή έξ ολοκλήρου έκ τοϋ παγετού 
καί τοϋ άνέμου. ’Επί τής στέγης ειχον άναπτυχθή φυτά (πίν. 293α) καί τά 
όμβρια ΰδατα προεκάλουν διάβρωσιν τών θόλων καί τών τοίχων.

Αί παλαιαί κέραμοι άφηρέθησαν, άντ’ αύτών δ’ έτοποθετήθησαν δι’ ίσχυ- 
ρας σιμεντοκονίας νέαι, άφοΰ προηγουμένως έξησφαλίσθη ή στεγανότης τών 
θόλων καί άφηρέθησαν τά έπ’ αυτών χώματα.

Πρδ τής τοποθετήσεως τών κεράμων συνεπληρώθη καί τδ γεΐσον τοϋ 
ναοΰ, τδ όποιον εις ολίγα μόνον σημεία έσώζετο. Τδ λοξότμητον αυτό γεΐσον 
ήτο κατεσκευασμένον έκ πωρολίθου, εις τά παλαιότερα δέ σχέδια τών Schultz 
καί Barnsley σημειοΰται ως ύπάρχον.

Μετά τάς έργασίας τής στέγης έτοποθετήθησαν νέα διαφράγματα τών 
παραθύρων, έκ λευκοΰ σιμέντου, κατ’ άπομίμησιν τών παλαιών σωζομένων 
γύψινων. Είναι προφανές ότι ταΰτα δέν ήσαν τά άρχικώς κατασκευασθέντα 
εις τδν ναόν, αλλά μεταγενέστερα, πιθανώς τής Τουρκοκρατίας (πίν. 293β).

Τά πρδς Β. καί Ν. μεγάλα τρίλοβα άνοίγματα τοϋ ναοΰ ήσαν κατά τδ 
μέγιστον μέρος των φραγμένα διά λιθοδομής προφανώς μεταγενεστέρας. Άφοΰ 
έγινε προσεκτική καταμέτρησις καί φωτογράφησις αύτών κατηδαφίσθη ή λι
θοδομή.

Κατά χώραν έσώζετο άκόμη μία βάσις θωρακίου εις τδ βόρειον άνοιγμα. 
Είς τούς κιονίσκους έξ άλλου καί τάς παραστάδας τών τοίχων ήσαν σαφή τά
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’ίχνη των θωρακίων καί των έπιστέψεών των. Κατόπιν προσεκτικής έρεύνης 
άνευρέθη μεταξύ των λίθων πού άπετέλουν την νεωτέραν στρώσιν του ίεροΰ 
μέγα τμήμα τοϋ ένός έκ των τεσσάρων θωρακίων. Το πλάτος του (0.597 μ.) 
καί το πάχος του (0.11 μ.) συνέπιπτον άπολύτως μέ τά άνευρεθέντα ίχνη. Το 
θωράκιον ήτο χρώματος φαιοκυάνου όμοιάζοντος προς το τοϋ μαρμάρου Μα- 
ραθώνος, ή δέ έπίστεψίς του ήτο συμφυής προς αυτό. ’Επί τή βάσει τοϋ άνευ- 
ρεθέντος, τό όποιον συμπληρωθέν έτοποθετήθη, έγένετο ή κατασκευή καί των 
υπολοίπων τριών.

Συνεπληρώθη κατόπιν τό άνω μέρος τοϋ θυρώματος τοϋ νοτίου άνοίγμα- 
τος. Τοΰτο, ώς καί τό σωζόμενον βόρειον, ήτο έκ λευκοΰ μαρμάρου καί έφερε 
κυμάτια. Τό άνωθεν αύτοΰ γείσωμα ήτο άπλοΰν λοξότμητον καί έφερε κό
σμημα. Τό νέον κατασκευασθέν έμεινεν άκόσμητον, άλλα κατά τά άλλα 
έγινεν όμοιον μέ τό βόρειον.

Τέλος εις τά άποκατασταθέντα τρίλοβα άνοίγματα έτοποθετήθη σαν δρύϊ- 
ναι θύραι άπλουστάτου σχεδίου ήτοι άνευ οόδεμιάς διακοσμήσεως.

Διά τήν όλοκλήρωσιν τής άποκαταστάσεως τοϋ μνημείου άπαιτοΰνται 
είσέτι πολλαί έργασίαι.

Μετά τήν έξασφάλισιν ολοκλήρου τοϋ κτίσματος έγένετο κατά τόπους 
συμπληρώσεις διά παλαιών κυρίως τεμαχίων εύρεθέντων εις διάφορα σημεία κατά 
τάς κατεδαφίσεις.

Οΰτω άποκατεστάθησαν τά οξυκόρυφα φραγκικά τόξα τής δυτικής οψεως, 
συνεπληρώθη ή λοξότμητος μαρμάρινη κορνίζα κλπ. Τά έλλείποντα κατακό- 
ρυφα στηρίγματα τών διλόβων άνοιγμάτων άποκατεστάθησαν διά λεπτών πεσ
σών ορθογωνίου διατομής όλως ουδετέρων καί άκοσμήτων.

Άφηρέθησαν επίσης αί άντηρίδες τής βορείου πλευράς καί διά καταλ
λήλου άποχωματώσεως άνεδείχθη τό ολον κτίσμα.

Έπηκολούθησε στερέωσις τοϋ φέροντος μεγάλα, παρά τό ΒΔ. άκρον, ρή
γματα κωδωνοστασίου τής βορείου πλευράς, διά τοϋ οποίου άνήρχετό τις εις 
τον όροφον.

Κατά τήν κατεδάφισιν τών μεταγενεστέρων τοίχων, οίτινες έφρασσον τα 
άνοίγματα τοϋ έξωνάρθηκος, καί τής μεταγενεστέρας έντός αύτοΰ κλίμακος 
άνευρέθησαν πλεϊστα μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη, βυζαντινής έποχής, 
εις δέ τάς πλαγίας πλευράς τοϋ μεσαίου ανοίγματος άπεκαλύφθησαν γρα
πτά κοσμήματα, κουφικά τοϋ 12°υ αίώνος. Τά κοσμήματα ταΰτα, καθώς καί 
λείψανά τινα τοιχογραφιών, έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν διά είδικοΰ 
συνεργείου υπό τον καλλιτέχνην Φ. Ζαχαρίου.

Μετά τήν άποκατάστασιν τών τοίχων τοϋ έξωνάρθηκος έγένετο νέα στρώ- 
σις τοϋ δαπέδου του διά πήλινων τετραγώνων πλακιδίων, διαστάσεων 0.30 X 
0.30 μ., ώς άκριβώς τά διασωθέντα εις τήν προς Νότον πλευράν του παλαιά.
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5. 'Άρτα- Έν Άρτη συνετελέσθη εφέτος ή στρώσις του καθολικού τής 
Παρηγορητίσσης διά λίθινων πλακών, έτοποθετήθησαν δέ εις τάς οικείας θέ
σεις οί δύο νεωστί εύρεθέντες θολϊται τής κτητορικής επιγραφής, ήτις εύρί- 
σκετο ύπεράνω τής βασιλείου πύλης. Έτοποθετήθη ωσαύτως εις την θέσιν 
του (δεξιά του τόξου τής κτητορικής επιγραφής) καί τό ώραϊον έπιπεδόγλυ- 
φον, τό εΐκονίζον λέοντα σπαράσσοντα μόσχον. Τής βυζαντινής Τραπέζης συν- 
επληρώθη ή πλινθοπερίκλειστος τοιχοποιία τής Ν. καί τής Δ. πλευράς μέχρι του 
ύψους των γεννήσεων του θόλου, δι’ ού θά καλυφθή (πίν. 294α). Συνεπληρώθη 
έπίσης ή τοιχοποιία καθ’δλον τό μήκος τής νοτίας πλευράς (πίν. 294β), ήτις 
είχε κατά καιρούς άπογυμνωθή των λίθων αυτής' τοΰτ’ αύτό συνέβη καί διά 
την κυλινδρικήν κόγχην τής άνατολικής πλευράς, ώς ό πίναξ 295 δεικνύει. 
Πάσαι αί έργασίαι έγένοντο κατά τάς έπί τόπου δοθείσας οδηγίας του καθηγη- 
τοΰ Άν. Όρλάνδου καί ύπό την άμεσον έποπτείαν τοϋ εκτάκτου έπιμελητοϋ 
αρχαιοτήτων ’Άρτης κ. Κ. Κονταξή.

6. Χώνικα Άργολίδος. Παλαιόν τοξωτόν θυραϊον άνοιγμα (πίν. 296α) τής 
νοτίας πλευράς του νάρθηκος τοϋ βυζαντινού ναοΰ τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου, δπερ είχεν έντοιχισθή έπί Τουρκοκρατίας, ήνοίχθη καί άποκατεστάθη 
εις τήν άρχικήν αύτοΰ μορφήν, κατασκευασθέντων επειτα άντί τής λιθοδομής 
άπλών ξύλινων θυροφύλλων (πίν. 296β). Ή άνωτέρω έργασία έγένετο 
έποπτεία τοϋ κ. Εύστ. Στίκα.

7. Μονή Φιλοσόφου Γορτυνίας■ Διά τοϋ εκτάκτου έπιμελητοϋ αρχαιοτή
των Γορτυνίας κ. Τ. Γριτσοπούλου έγένοντο δαπάναις τής Εταιρείας στε- 
ρεωτικαί τινες καί εύτρεπιστικαί έργασίαι ε’ίς τε τό νεώτερον καθολικόν τής 
Μονής τοϋ Φιλοσόφου καί εις τό άντικρύ αύτοΰ συγκρότημα κελλίων. Διά των 
άνωτέρω έργασιών συνεπληρώθησαν αί πλέον έπείγουσαι στερεώσεις τοϋ χι
λιετούς μνημείου.

8. Μυστρας- Είς Μυστράν έστερεώθησαν έφέχος δαπάναις τής Εταιρείας 
καί έποπτείφ τοϋ έπιμελητοϋ κ. Ν. Δρανδάκη τά έρείπια 25 οικιών, έν αϊς καί 
ή οικία Γ εύρισκομένη δυτικώς τών άνακτόρων, ώς καί άλλη κειμένη παρά 
τήν 'Αγ. Σοφίαν. Έστερεώθη έπίσης καί ό καμαροσκέπαστος διάδρομος προσ- 
πελάσεως προς τήν 'Αγ. Παρασκευήν καί τέλος μικρά τμήματα τοϋ τείχους 
καί τής Πύλης τοϋ Ναυπλίου.

9. Γεράκι· Έποπτεία τοϋ αύτοΰ έπιμελητοϋ κ. Ν. Δρανδάκη έγένετο 
διά μεγάλων παλαιών κεράμων ή άνακεράμωσις τής στέγης τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγ. 
Σώζοντος, άντικατασταθείσης τής ύπ’ αύτήν έφθαρμένης οδοντωτής ταινίας. 
’Αποκατεστάθη έπίσης καί ό τροΰλλος τοϋ ναοΰ είς τήν άρχικήν αύτοΰ μορ
φήν δι’ άποξέσεως τών προσθέτων κονιαμάτων. Τοΰτ’ αύτό έγένετο καί διά
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τήν δοτικήν καί την νοτίαν πλευράν του ναοΰ του Άγ.’Αθανασίου, δστις έφω- 
διάσθη καί διά καινουργών ξύλινων θυρών.

10. Καταπολιανή Πάρου-’Ύπο τήν άμεσον έπίβλεψιν καί καθοδήγησιν 
του καθηγητοϋ κ. Άν. Όρλάνδου συνεχίσθησαν καί εφέτος, διά γενναίας συν
δρομής καί τοϋ Κράτους, αί έργασίαι άποκαταστάσεως εις τήν άρχικήν αύ- 
τοϋ μορφήν του έν Πάρω μεγάλου σταυρικού παλαιοχριστιανικού ναοΰ τής 
Καταπολιανής. Κατ’ άρχάς κατεσκευάσθη νέος έξ ώπλισμένου σκυροδέματος 
ό κυλινδρικός θόλος τοϋ δυτικοΰ σκέλους τοϋ σταυροΰ καί έστερεώθησαν οί 
βαστάζοντες τον τροΰλλον τέσσαρες μεγάλοι κεντρικοί πεσσοί, μεθ’ δ ήρχι- 
σεν ή άφαίρεσις των μεταγενεστέρων προσθηκών ήτοι άφ’ ενός τών τριών 
έσωτερικών άψίδων τοϋ τρούλλου καί άφ’ έτέρου τοϋ θόλου καί τών τόξων, 
άτινα έπενέδυον τάς πλευρικάς τοξοστοιχίας τοϋ δυτικοΰ σκέλους τοϋ σταυ
ροΰ. Έξωτερικώς άποκατεστάθη ό τροΰλλος δι’ άφαιρέσεως τής μεταγενεστέ- 
ρας κωνικής καλύπτρας αότοΰ καί συμπληρώσεως τής τοιχοποιίας τοϋ τυμ
πάνου του (πίν. 297α).

Άπετοιχίσθη έπίσης καί τό μέγα τρίλοβον παράθυρον τοϋ νοτίου σκέλους 
τοϋ σταυροΰ, επί τή βάσει τοΰ όποιου θά άνακατασκευασθή καί τό τοΰ δυτικοΰ 
σκέλους. Διά τών άνοιχθησομένων τούτων παραθύρων ό ναός θά καταστή φω
τεινότατος, ως κατέστη ήδη εύρυχωρότατος διά τής άφαιρέσεως τών ογκω
δών μεταγενεστέρων προσθηκών του.

Πλήν τοΰ κυρίως ναοΰ καί τό προσηρτημένον βαπτιστήριον έτυχε τής 
δεούσης μερίμνης, στερεωθέντων τών τοίχων καί τοΰ τεταρτοσφαιρίου τής 
κόγχης τοΰ ίεροΰ του, καί άνακατασκευασθέντος τοΰ δαπέδου του, έντός τοΰ 
οποίου άνευρέθησαν ανάγλυφα θωράκια άνήκοντα εις τό στηθαϊον τοΰ γυναι- 
κωνίτου τοΰ κυρίως ναοΰ.

Τελευταΐαι έργασίαι άφεώρων εις τήν άποκατάστασιν τής παλαιάς προσ- 
όψεως τοΰ ναοΰ, ήτις κατά τον 18°ν αιώνα είχε τελείως παραμορφωθή διά τής 
κατασκευής προσθέτου τοίχου, προ τοΰ οποίου κατεσκευάσθη εις τό ισόγειον μαρ- 
μάρινον θύρωμα μπαρόκ (πίν. 298). Καθαριζομένου τοΰ νεωτέρου τούτου τοίχου 
εύρέθησαν έντός αύτοΰ αύτούσιοι οί μαρμάρινοι ορθογώνιοι πεσσοί καί τά πώρινα 
τόξα τρίλοβου άνοίγματος. Οί πεσσοί οδτοι βαίνοντες έπί βάσεως στέφονται ύπό 
κολουροπυραμιδοειδών έπιθημάτων, κοσμουμένων δι’ άναγλύφων σταυρών.’Ό- 
πισθεν τών τόξων τοΰ τριβήλου τής εισόδου εύρέθησαν έπίσης κατά χώραν καί 
αί γεννήσεις τών έκ λαξευτών λίθων σταυροθολίων, τά όποια έκάλυπτον τον 
νάρθηκα (πίν. 297β). ’Αλλά καί είς τον όροφον άπεκαλύφθη όλοσχερώς τό 
ύπεράνω τοΰ τριβήλου τρίλοβον παράθυρον, οότω δέ δύναται πλέον ν’ άποκα- 
τασταθή πλήρως ή παλαιά πρόσοψις τοΰ ναοΰ, πράγμα τό όποιον έλπίζεται 
νά έπιτευχθή κατά τό προσεχές έτος.
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Άνέγερσις Μουσείων καί Άπολλοτριώσεις 351

Σημαντικόν εύρημα έγένετο ύπο την πλακόστρωσιν τοΰ κάτωθεν τοϋ 
τρούλλου ορθογωνίου τμήματος, είς βάθος 1.50 μ. περίπου άπό τοϋ δαπέδου. 
Εύρέθησαν κατά χώραν 4 τεθραυσμένοι, άρράβδωτοι κορμοί κιόνων μετά των 
σχετικών ιωνικών βάσεων, τεταγμένοι συμμετρικώς προς τούς πεσσούς, προ
ερχόμενοι δέ βεβαίως έκ προγενεστέρου κτίσματος.’Ολίγον ύπεράνω τών κορμών 
τούτων άπεκαλύφθη καί ψηφιδωτόν δάπεδον μετά φυτικών κοσμημάτων.

Προσθέτομεν έν τέλει, ότι κατά την κατεδάφισιν τών μεταγενεστέρων 
κατασκευών άνευρέθησαν άρχαϊα γλυπτά καί έπιγραφαί, ακόμη δέ καί τεμάχια 
τοΰ παλαιοχριστιανικού άμβωνος τοΰ ναοΰ, κυρίως δέ καμπύλα θωράκια τοΰ 
εξώστου αύτοΰ.

Γ'. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

’Επικουρούσα είς το Κράτος έδαπάνησεν ή Εταιρεία κατά το 1960 τά 
έξης ποσά χάριν τής άνεγέρσεως Μουσείων:

α) Δρχ. 70.000 διά τήν άποκατάστασιν της βυζαντινής Τραπέζης τής 
έν "Αρτη μονής τής Παρηγορητίσσης χάριν τής είς Μουσεΐον ’Άρτης μετα
τροπής αυτής.

β) Δρχ. 300.000 ώς πρώτην δόσιν διά τήν άνέγερσιν αρχαιολογικού Μου
σείου έν Τήνφ, έπί οικοπέδου παραχωρηθέντος δωρεάν ύπο τοΰ Ίεροΰ 
Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου. Τά σχέδια τοΰ Μουσείου έξεπονήθησαν 
ύπο τοΰ άρχιτέκτονος τής άναστηλώσεως κ. Χαρ. Μπούρα, ό δέ θεμέ
λιος λίθος έτέθη τελευτώντος τοΰ Δεκεμβρίου παρουσία τών αρχών τής νή
σου καί άντιπροσώπων τής Εταιρείας ήτοι τοΰ ’Αντιπροέδρου αύτής 
Γ.Ν. Βέλτσου καί τοΰ Συμβούλου καθηγητοΰ Ν. Μ. Κοντολέοντος.

γ) Δρχ. 10.000 διά την σύνταξιν καταλόγων τών μουσείων Σπάρτης 
Τεγέας καί Λυκοσούρας·

Α'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δι’ άπαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άνασκαφών ώς καί δι’ αποζημιώ
σεις ιδιοκτητών έδαπάνησεν εφέτος ή Εταιρεία τά έξής ποσά:

α) Διά τήν άπαλλοτρίωσιν τοΰ χώρου, ένθα το μυκηναϊκόν άνάκτοροντής
Ίωλκοΰ, καί άγοράν άκινήτων έκτισμένων επ’ αύτοΰ.............. Δρχ. 299.763

β) Δι’ άγοράν τοΰ άγροΰ, ένθα ό θολωτός τάφος Πλατυ- 
σκίου ’Αχλαδιών Κρήτης.................................................................... » 1.500
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ΠίΝΑΞ 280 ΠΑΕ i960.— ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

α. Τό προσκήνιον του θεάτρου του Ώρωποΰ πρό των εργασιών άναστηλώσεως αύτοΰ.

β. Τό προσκήνιον του θεάτρου του Ώρωποΰ μετά τήν άναστήλωσιν αύτοΰ.
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ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 281

α. Αί επάλληλοι κιονοστοιχίαι του σηκού του ναού τής Αφαίας 
μετά την τοποθέτησιν του άνω επιστυλίου αύτοΰ.

β. ’Όψις του ναού τής ’Αφαίας άπό ΝΔ. δεικνύουσα την άναστηλωθεΐσαν ΝΔ. παρασπάδα
του σηκού.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠίΝΑΞ 282 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

α. Πρόχειρος άνασυγκρότησις των αναγλύφων άσπίδων, αί'τινες ΐστεφον τό Τρόπαιον
των Λεύκτρων.

β. Τό κυλινδρικόν βάθρον τοϋ άναστηλουμένου Τροπαίου των Λεύκτρων.
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ΠΑΕ 1960 — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 283

"Αποψις τής άκρας βορείου κερκίδος τοϋ θεάτρου τής Έπιδαύρου πρδ των έργασιών 
άναστηλώσεως τοϋ 1960.
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ΠίΝΑΞ 284 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
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ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΙΙΐΝΑΞ 285

β. ’Άποψις του βορείου ήμίσεος του θεάτρου τής έπιδαύρου μετά την άναστήλωσιν του 
άναλήμματος του άνω δι,αζώματος καί του βορείου θυρώματος.
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Πιναξ 286 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

’Άποψις άπό ΝΑ. τοϋ ναοϋ των Άσωμάτων «Θησείου» μετά την άναστήλωσιν αύτοϋ.
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ΠΑΕ i960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 287

’Άποψις του άναστηλωθέντος ρωμαϊκού Ωδείου των Πατρών.
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ΙΤιναξ 288 ΠΑΕ 1960. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

β. ’Εξωτερική οψις τοϋ έξωνάρθηκος τοϋ καθολικού τής Μ. Δαφνιού μετά τήν 
άποκατάστασίν αύτοΰ.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΑΕ 1960. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 2 9
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ΠίΝΑΞ 290 ΠΑΕ 1960 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

’Όψις άπό Νότου τοϋ εσωτερικού τοϋ έξωνάρθηκος τοϋ καθολικού τής Μ. Δαφνιού 
μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως αύτοΰ.
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ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ Πιναξ 291
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ΓΊιναξ 292 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

α. Ή ψηφιδωτή είκών του *Αγ. Νίκωνος του Μετανοείτε προ τής έπισκευής αύτής.

β. *Π ψηφιδωτή είκών του *Λγ. Νίκωνος του Μετανοείτε μετά τήν άποκατάστασιν αύτής.
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ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 293
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ΠΙΝΑ3 294 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

β. Ό αναστηλωθείς νότιος τοίχος τής Τραπέζης τής Παρηγορητίσσης.
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ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 295

Ή άναστηλωθεΐσα άψίς της Τραπέζης τής Παρηγορητίσσης.
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ΓΊιναξ 296 ΠΑΕ 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

α. Ό έν Χώνικα ναός τής Κοιμήσεως προ τής έκφράξεως τής πλαγίας θύρας του
νάρθηκος αύτοΰ.
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I7AE 1960. — ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΠίΝΑΞ 297

β. Ή πρόσοψις του ναοϋ της Καταπολιανής κατά τήν διάρκειαν των εργασιών 
άναπαλαιώσεως αύτης.
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ΠίΝΛΞ 298 Π\Ε 1960. - ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Ή πρόσοψις τοϋ ναοϋ τής Καταπολιανής προ των εργασιών άποκαταστάσεως αυτής.
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