
258 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966): ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ

Περί τό τέλος τοϋ έτους 1965 έτοποθετήθη ώς 
Έπιμελήτρια Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Θεσσα
λίας μέ έδραν τόν Βόλον ή δ. Εύτυχία Κουρκου- 
τίδου. Αί γενόμεναι έργασίαι έχουν ώς έξης:

Α. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

1. Μονή Όλυμπιωτίσσης Έλασσόνος

Αί θαυμάσιαι τοιχογραφίαι τοΟ ΚαθολικοΟ τής 
βυζαντινής Μονής Όλυμπιωτίσσης είς ’Ελασ
σόνα, αί όποϊαι μόλις έκαθαρίσθησαν καί έστερεώ- 
θησαν ύπό τοδ συνεργείου τοΟ κ. Φ. Ζαχαρίου 
(ΑΔ 20 ( 1965) : Χρονικά, σ. 325 κ.έ.), έκινδύ- 
νευον νά καταστραφοΟν έκ τής υγρασίας, ή όποια 
είσέδυεν είς τόν ναόν, κυρίως άπό τοϋ βορείου 
τοίχου καί τοϋ ήμίσεος άνατολικοϋ (πρβλ. 
ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, Πίν. 391 β). Ήδη, 
παρετηρήθησαν κηλΐδες έπΐ τών έπιφανειών, άπο- 
λεπίσεις καί διογκώσεις. Όθεν, έλήφθησαν κατε- 
πειγόντως μέτρα διά τήν ασφάλειαν καί τοΰ κτη
ρίου, άλλά, κυρίως, τών σπουδαιοτάτων τοιχογρα
φιών.

Συμφώνως πρός μελέτην καταρτισθείσαν ύπό 
τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως καί έγκριθεΐσαν 
ύπό τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου (έ.ά. σ. 325) 
έξετελέσθησαν τά έξής :

α) Κατεσκευάσθη άποστραγγιστική αύλαξ καθ’ 
όλον τό μήκος τοϋ βορείου τοίχου καί τό βόρειον 
ήμισυ τοϋ άνατολικοϋ, ήτοι τό άντιστοιχοϋν πρός 
τήν Πρόθεσιν. Ή αύλαξ έχει πλάτος 0,60 καί τοι
χώματα 0,20 μ. έξ ώπλισμένου σκυροδέματος. Ό 
πυθμήν της εύρίσκεται κατά 0,50 μ. χαμηλότερον 
τής στάθμης τοϋ δαπέδου τοϋ ναοϋ. Αί έσωτερικαί 
έπιφάνειαι αύτής έπεχρίσθησαν δι’ άνθυγροδ μεί
γματος, τό δέ άνοιγμά της έκαλύφθη διά πλακός 
έξ ώπλισμένου σκυροδέματος (0,15 μ.), έπΐ τής 
όποιας έπεστρώθη λιθόστρωτον, « κολυμβητόν » 
είς σκυρόδεμα, μέ ίσχυράν κλίσιν πρός τά έξω. 
Είς τήν αύλακα έδόθη διπλή κλίσις πρός Δ. καί Α.

Κατά τάς έργασίας αύτάς διεπιστώθη, ότι ό 
βόρειος τοίχος τοϋ ναοϋ είχεν έλαχίστην θεμε- 
λίωσιν, μόλις 0,30 μ., έπί σκληροτάτου, όμως, 
κροκαλοπαγοδς πετρώματος. Οΰτω, διά τής κα
τασκευής τής άποστραγγιστικής αυλακος ούδείς 
κίνδυνος έδημιουργήθη διά τήν άσφάλειαν τοϋ 
βορείου τοίχου. Διά νά έπιτευχθή ή έξοδος τής 
αυλακος κατά μήκος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, έγι- 
νεν άποχωμάτωσις, ύψους 0,80 μ., άπό τής ΒΑ. 
γωνίας τοϋ ναοϋ μέχρι τοϋ μέσου τής κόγχης τοϋ 
'Ιεροϋ. Διά τόν αύτόν σκοπόν άφηρέθη μέρος

τής λίθινης κλίμακος, μήκους 1 μ., ή οποία έφή- 
πτετο τής κόγχης τοϋ 'Ιεροϋ καί εύθυγραμμίσθη 
ή κλΐμαξ αύτη μέ έτέραν, όδηγοϋσαν είς τό οί- 
κοτροφεϊον.

β) Άφηρέθησαν μπάζα καί έρείπια κατά μήκος 
τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ναοϋ καί κατεσκευάσθη, 
πρός συγκράτησιν τούτων, νέος άναλημματικός 
τοίχος είς άπόστασιν 2 μ. περίπου άπό τούτου.

γ) Έγινεν άρμολόγησις, σποραδικώς, τών έξω- 
τερικών έπιφανειών, διά νά έξουδετερωθή ό κίνδυ
νος τής ύγρασίας.

δ) Έπεσκευάσθη ή κεράμωσις τοϋ ναοϋ κατά 
τό « κολυμβητόν » σύστημα.

ε) Μερική άποκατάστασις καί άρμολόγησις 
τοΰ παλαιοϋ πυλώνος τής Μονής (Πίν. 250 α), 
δυτικώς τοϋ ναοϋ.

ς') Διαμόρφωσις τοϋ νέου πυλώνος τής Μονής, 
εύρισκομένου είς τόν άνατολικόν τοίχον τοϋ πε
ριβόλου, δι’ έπεκτάσεως τοϋ πρό τής θύρας λι
θόκτιστου έπιπέδου καί τής κατασκευής δύο κλι
μάκων.

2. Ναός Δολίχης

Είς τόν ναόν τοΰ χωρίου Δολίχη (Πίν. 250 β ), 
παρά τούς δυτικούς πρόποδας τοϋ Όλύμπου, δύ- 
νανται νά καθορισθοϋν τέσσαρα οίκοδομικά στά
δια :

α) Ό μονόκλιτος κυρίως ναός, μήκους 7.80 μ. 
(πλάτους έσωτερικοΰ 2.27 μ.), καλύπτεται διά 
ξυλίνης στέγης. Έχει ήμιεξάγωνον κόγχην 'Ιε
ροϋ μετά διλόβου παραθύρου, περιβαλλομένου 
ύπό όδοντωτής ταινίας (Πίν. 250γ), β. Ό έσω- 
νάρθηξ, σταυρικού σχήματος έσωτερικώς, καλύ
πτεται, τή βοήθεια σφαιρικών τριγώνων, ύπό χα- 
μηλοϋ τρούλλου, είς τό τύμπανον τοϋ όποιου ανοί
γονται τέσσαρα στενά παράθυρα, γ. Έτερος νάρ- 
θηξ καλυπτόμενος έσωτερικώς διά καμάρας καί 
έξωτερικώς διά δίκλινους κεραμωτής στέγης. Τό 
συνολικόν μήκος καί τών τριών τούτων μερών 
είναι 14.70 μ., δ. Πρόσθετος χώρος, ώς έξωνάρ- 
θηξ, έξέχων κατά 4.80 μ. τοϋ βορείου τοίχου τοϋ 
ναοϋ (Πίν. 250 β).

Είς τόν τροϋλλον τοϋ πρώτου έσωνάρθηκος 
ύπάρχουν έντειχισμένα πινάκια, μετά πράσινης 
άλοιφής καί έγχαράκτου διακόσμου. Τό έσωτε- 
ρικόν τοϋ κυρίως ναοϋ καί τοϋ νάρθηκος είναι 
κατάγραφον, είς δύο στρώματα. Τό δεύτερον τών 
στρωμάτων τούτων, συμφώνως πρός έπιγραφήν 
ύπέρ τήν θύραν τοΰ δευτέρου νάρθηκος, χρονο
λογείται άπό τοΰ 1512. Ζωγραφικός διάκοσμος 
σφζεται έπίσης έπί τής έξωτερικής έπιφανείας 
τοϋ δευτέρου έσωνάρθηκος, ό όποιος έκάλυψε τά 
προϋπάρχοντα έκεϊ κεραμοπλαστικά στοιχεία.
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ΕΙς τόν περιγραφέντα ναόν έγιναν τά έξης: 
Άνακεράμωσις όλων των στεγών καϊ τοΟ τρούλ- 

λου διά παλαιών κεράμων, άφαίρεσις τοΟ άκαλαι- 
σθήτου καί προσφάτως κατασκευασθέντος έξω- 
νάρθηκος, ό όποιος έχρησιμοποιεΐτο ώς αποθή
κη, άρμολόγησις τών τοίχων, διάνοιξις άποστραγ- 
γιστικής αΰλακος κατά μήκος τοΟ βορείου τοίχου 
καί λήψις μέτρων προστασίας τών τοιχογραφιών.

3. Χωρίον Δομένικον

Κατ’ έντολήν τοΟ ’Εφόρου, ό ’Επιμελητής Βυ
ζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Ήλίας Κάλλιας έπε- 
σκέφθη τήν Μονήν Όλυμπιωτίσσης καί τό χω-

Είς τήν άψΐδα τοΟ 'Ιεροΰ σφζεται τό σύνθρονον. 
Εις τόν άρχικόν ναόν καί τήν έξωτερικήν πλευ
ράν τοϋ δυτικού του τοίχου, διατηροΟνται τοιχο- 
γραφίαι τοϋ Που αίώνος, κάτωθεν τών όποιων 
ύπάρχει παλαιότερον στρώμα.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα διά τήν συντήρησιν 
τών άνωτέρω τριών ναών τοϋ Δομενίκου.

Β. ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ

1. Αλόννησος
Τήν Πην Μαρτίου 1965, ήτοι άμέσως μετά 

τούς έπισυμβάντας, τήν 9ην καί Πην Μαρτίου, 
καταστρεπτικούς σεισμούς, ό Έφορος μετέβη είς
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Σχέδ. 1. 'Αλόννησος. Κάτοψις ναοΰ τοϋ Χριστοϋ

ρίον Δομένικον, όπου έξήτασε τούς έξης ναούς: 
α. "Αγιον Δημητρών. Είναι μονόκλιτος, ξυλό- 

στεγος βασιλική. Ό νάρθηξ έχει καταστραφή. 
’Επί τής έξωτερικής έπιφανείας τοϋ δυτικού τοί
χου σφζεται τοιχογραφία τής Δευτέρας Παρου
σίας, τοϋ Που αί., πιθανώς.

β. "Αγιον Γεωργούλην. Είναι όμοίως μονόκλι
τος, ξυλόστεγος βασιλική, μέ έπιμήκη νάρθηκα 
κατά μήκος τοϋ βορείου τοίχου. Είς τόν κυρίως 
ναόν καί τό 'Ιερόν σφζονται τοιχογραφίαι τοϋ 
Που αίώνος.

γ.”Αγιον Γεώργιον. Είναι τρίκλιτος, ξυλόστεγος 
βασιλική, κειμένη έπί λόφου πλησίον τοϋ χωρίου, 
όπου ύπάρχουν καί λείψανα τείχους. Μεταγενε- 
στέρως προσετέθησαν είς τήν δυτικήν πλευράν 
τοϋ ναοΰ έσωνάρθηξ καί έξωνάρθηξ.

τάς πληγείσας νήσους 'Αλόννησον καί Σκόπελον, 
όπου έπεσκέφθη όλα τά μνημεία, έξήτασε τάς 
ζημίας τάς όποιας ύπέστησαν καί κατήρτισε πρό
γραμμα έργασιών συντηρήσεως καί στερεώσεως 
αυτών. Παραλλήλως, κατέγραψεν εικόνας, μαρ
μάρινα μέλη, ξυλόγλυπτα κ. δ.

Τά μνημεία τής 'Αλοννήσου είναι τά έξής:

α. Ναός τοϋ Χριστοϋ ( Γεννήσεως Χριστού )

Εύρίσκεται είς τό χωρίον 'Αλόννησος. Είναι 
μονοκάμαρος, σταυροειδής έγγεγραμμένος μετά 
τρούλλου ( Π ί ν. 250 δ ), βαίνοντος έπί κυλιν
δρικού τυμπάνου, τοϋ συνεπτυγμένου τύπου, ήτοι 
άνευ κιόνων. Έν κατόψει, έξωτερικών διαστά
σεων 8.85 χ 6.65 μ., είναι εν όρθογώνιον παραλ
ληλόγραμμον, άπό τής Ανατολικής πλευράς τοϋ
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