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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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όποιου μόλις έξέχει ή έλαφρά καμπύλη τής κόγ
χης τού 'Ιερού (Σ χ έ δ. 1 ). Ή τοιχοποιία είναι 
κοινή, α! στέγαι δέ καί ό τρούλλος καλύπτονται 
διά σχιστολιθικών πλακών. Τό τέμπλον, άπλούν 
ξυλόγλυπτον, μέ κιονίσκους κάτω τετραγώνους, 
άνω κυλινδρικούς, φέρει έξέχον έπιστύλιον έπΐ

μου ( Π ί ν. 251 β ) καί τού Άγιου Νικολάου, 
καί δεκαπέντε τού 18ου- 19ου αίώνος.

β. Ναός τον Άγιου ’Αθανασίου

Εόρίσκεται πλησίον τού προηγουμένου. Είναι 
μονοκάμαρος ναός, έξωτερικών διαστάσεων 8.65 x

Σχέδ. 2. Ναός Άγιου Δημητρίου. Κάτοψις καί νοτία δψις

τού όποιου τό Δωδεκάορτον. Είναι καλής νησιω
τικής τέχνης τού Που αίώνος, μετεφέρθη δέ εις 
τόν Χριστόν έκ τής κατεδαφισθείσης έκκλησίας 
τού Άγιου Νικολάου. Τό κτήριον έχει ύποστή 
ρωγμάς, κυρίως εις τήν άνατολικήν καί δυτικήν 
κεραίαν, αί όποΐαι συνεχίζονται εις τούς τοίχους.

Έκ τών είκοσιπέντε εικόνων τού ναού κατεγρά- 
φησαν, δσαι παρουσίαζον ένδιαφέρον, ήτοι: τρεις 
τών μέσων τού Που αίώνος, τού Χριστού, «ό Βα
σιλεύς τών Βασιλευόντων καί Μέγας Άρχιερεύς» 
( Π ί ν. 251 α), τού Αγίου Ίωάννου τού Προδρό-

5.78 μ., ξυλόστεγος, μέ έπικάλυψιν έκ σχιστολι- 
θικών πλακών καί έλαφρώς έξέχουσαν τήν καμ- 
πυλωτήν κόγχην τού 'Ιερού ( Π ί ν. 252 α). Έ- 
κτίσθη τήν αύτήν περίπου έποχήν μέ τόν ναόν 
τού Χριστού (17ος-18ος αιών). Κατεγράφη εί- 
κών τού Αγίου Ίωάννου τού 18ου αίώνος.

γ. Ναός Άγιου Γεωργίου

Εύρίσκεται έντός τού χωρίου. Μονόκλιτος, 
καμαροσκεπής, μέ έπικάλυψιν έκ σχιστολιθικών 
πλακών, έξωτερικών διαστάσεων 6.85 x 4.20 μ.
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Τό μέρος τής στέγης, τό όποιον άντιστοιχεΐ είς 
τό 'Ιερόν, είναι κατά 0,35 μ. χαμηλότερον τοΟ 
λοιπού. Ή κόγχη τοΰ Ίεροΰ προβάλλει όρθογω- 
νίως. ΕΙς σημεΐά τινα, όπου έπεσαν τά έσωτερικά 
έπιχρίσματα, διεπιστώθη ή ύπαρξις τοιχογραφιών.

Κατεγράφησαν at έξης εΙκόνες: 1) τής Θεοτό-

Κατεγράφησαν αί έξής τέσσαρες εΙκόνες: 1) τοΰ 
Χριστοϋ Παντοκράτορος, σκαφωτή, καλής τέ
χνης τοΰ 17ου αίώνος ( Π ί ν. 253 a), 2) τής 
Ζωοδόχου Πηγής, όμοίως σκαφωτή, 3) τοΰ Α
γίου Δημητρίου, ένθρόνου, όμοίως σκαφωτή 
( Π ί ν. 253 β ) καί 4) τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ

Ο 050 1 ; 3 < 5

Σχέδ. 3. Ναός Παναγίας τοΰ Βουνοΰ. Βορεία δψις καί κάτοψις

κου, 2) τοΰ Χριστοΰ, «ό Βασιλεύς τών Βασι
λευόντων καί Μέγας Άρχιερεύς » ( 18ου at.), 
3) τοΰ 'Αγίου Ίωάννου (18ου at.), 4) τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου (σκαφωτή), 17ου - 18ου αίώνος, καί 
5) ό Εόαγγελισμός μετά δύο 'Αγίων έκατέρωθεν 
καί τεσσάρων 'Ιεραρχών κάτω ( Που - 18ου αί.).

δ. Ναός Άγιον Δημητρίου

Εύρίσκεται έντός τοΰ χωρίου. Είναι μονόκλι
τος, έξωτερικων διαστάσεων 6.80 x 4.45 μ., σταυ
ρεπίστεγος μέ τήν έγκαρσίαν καμάραν ύψηλοτέ- 
ραν (Σχέδ. 2). Αί καμάραι κατέπεσαν ( Π ί ν. 
252 β). Ό νότιος τοίχος έλαβεν ίσχυροτάτην 
άπόκλισιν πρός τά έξω, ώστε ή συγκράτησίς του 
κατέστη άδύνατος.

Προδρόμου, νεωτέρα ΐίνευ σημασίας. Αί είκόνες 
αΰται μετεφέρθησαν πρός φύλαξιν είς τόν ναόν 
τοΰ Αγίου ’Αθανασίου.

ε. Ναός Άγιου Νικολάου

Ό ναΐσκος ούτος μετά τοΰ έτέρου όμοιου τοΰ 
'Αγίου Παντελεήμονος ήσαν δίδυμοι, καμαρο- 
σκέπαστοι, έπικοινωνοΰντες διά διλόβου τοξω- 
τοΰ άνοίγματος, στηριζομένου έπί μαρμάρινου 
παλαιοχριστιανικοΰ άμφικιονίσκου, Οψους 1.09 
μ. ( Π ί ν. 254 a). Άμφότεροι οί ναΐσκοι κατη- 
δαφίσθησαν πέρυσιν ύπό τών κατοίκων, πρός άνέ- 
γερσιν νέου, μεγαλυτέρου ναοΰ. Έκ τής 'Αγίας 
Τραπέζης περισυνελέγη μαρμάρινη πλάξ, διαστ. 
2.02 x 0,83 x 0,12 μ.
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ς'. "Εξ ναΐσκοι πέριξ τοϋ χωρίου, ήτοι: τοΰ 
Ευαγγελισμού, τής Κοιμήσεως, τοΟ 'Αγίου Ίω- 
άννου, των Ταξιαρχών, τοΰ Προφήτου Ήλία καί 
τής Μεταμορφώσεως, είναι μικροί, μονόχωροι, 
μεταγενέστεροι, άνευ σημασίας καί έχουν ύποστή 
μικρός ή μεγάλας ζημίας έκ τών σεισμών.

ζ'. Ναός Παναγίας τοϋ Βουνού

Εύρίσκεται είς άπόστασιν μιας ώρας άπό τοΰ 
χωρίου. Είναι μονοκάμαρος ναός, τοΰ αύτοΰ σταυ
ροειδούς συνεπτυγμένου τύπου, ώς ό άναφερθεΐς 
ήδη ναός τοΰ Χριστού, έξωτερικών διαστάσεων 
7.20 χ 4.30 μ. (Σ χ έ δ. 3 ). Ή μόνη διαφορά

τάς βάσεις τών τοίχων ( Π ί ν. 254 γ), μέρη δέ 
τής τοιχοδομής Εχουν άποκολληθή.

η. "Αγιος Άνδρέας

Είς τήν όμώνυμον θέσιν κατηδαφίσθη πρό τοΰ 
πολέμου ναΐσκος έπ’ όνόματι τοΰ ’Αποστόλου 
Άνδρέου. Κατεγράφησαν: άρράβδωτος κιονί
σκος Τραπέζης καί τμήμα άρραβδώτου κίονος, 
βψους 0,92 μ.

θ. Κοκκινάκαστρον

Έπί μικράς χερσονησΐδος, ή όποια προβάλλει 
άπό τής νοτίας άκτής τής νήσου σφζονται τά

Σχέδ. 4. Κάτοψις παλαιοχριστιανικής βασιλικής Αγίου Δημητρίου

άπό τόν ναόν τοΰ Χριστοΰ είναι, ότι ή κόγχη τοΰ 
Ίεροΰ προβάλλει, ώς καί ή τοΰ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου, όρθογωνίως. Ή έπικάλυψις τών στε
γών καί τοΰ τρούλλου είναι καί έδώ διά σχιστολι- 
θικών πλακών ( Π ί ν. 254 β ). Ό ναός τής Πα
ναγίας δύναται νά χρονολογηθή ένωρίτερον τών 
άλλων, ήτοι περί τά μέσα τοΰ Που αίώνος. Είς 
τήν χρονολόγησιν ταύτην συνηγορεί καί ό ζωγρα
φικός διάκοσμος, άν καί έπιζωγραφημένος, μέ
ρη τοΰ όποιου σώζονται είς τόν τροΰλλον καί τό 
Ιερόν, ώς ό Παντοκράτωρ περιστοιχιζόμενος ύπό 
τών ’Αρχαγγέλων, ή Θεοτόκος καί ό Πρόδρομος 
— είς τήν β’ ζώνην τοΰ τρούλλου — πλαισιούμε- 
νοι ύπό άγγέλων, οί Δώδεκα Προφήται είς τό τύμ- 
πανον, οί τέσσαρες Εύαγγελισταί είς τά σφαιρικά 
τρίγωνα καί τό "Οραμα τοΰ Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς 
είς τήν Πρόθεσιν.

Τό κτήριον Εχει ύποστή σοβαράς ζημίας ύπό 
τών σεισμών. Έδημιουργήθησαν Επικίνδυνοι ρωγ- 
μαί, αί όποίαι άπό τοΰ τρούλλου κατέρχονται είς

λείψανα τής όχυρώσεως τής άρχαίας πόλεως, ή 
όποία, ώς φαίνεται, ήκμασεν Εκεί κατά τούς ιστο
ρικούς χρόνους. Τό άρχαϊον τείχος ήτο κατά τήν 
ίσόδομον τεχνικήν, Εκ φαιών δόμων, μήκους 0,70 
καί ΰψους 0,45 μ. ( βλ. Χρ. Γ. ’Αθανασίου, Ή 
νήσος Αλόννησος, Αλόννησος, 1964).

ί. Βασιλική 'Αγίου Δη μητριού

Είς τό ΒΑ. άκρον τής νήσου καί είς όμαλήν 
εκτασιν, γνωστήν ώς «"Αγιος Δημήτριος», υ
πάρχουν κατεσπαρμένα Ερείπια παλαιοχριστια
νικών κτηρίων, ώς ναών, λουτρών, οικιών, κιν- 
στερνών, ύδραγωγείων κ. ά. Μεταξύ αύτών προσ- 
διωρίσθησαν τά Ερείπια τρικλίτου παλαιοχρι
στιανικής Βασιλικής, μήκους 34.70 καί πλάτους 
17.30 μ., μεθ’ ήμικυκλικής άψΐδος Ίεροΰ, Εσωτε
ρικής διαμέτρου 4.50 μ. Οί τοίχοι σφζονται εως 
ΰψους 1.60 μ. Κατεγράφη μαρμάρινος άμφικιο- 
νίσκος παραθύρου, ΰψους 0,95 καί πλάτους 0,41 
μ. (Σχέδ. 4).
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Κατηρτίσθη λεπτομερές πρόγραμμα έργασιών 
διά τήν στερέωσιν καί συντήρησιν τών ύπό τών 
σεισμών πληγέντων μνημείων.

Κατά πρότασιν τής Εφορείας έκηρύχθησαν 
διά τής 'Υπουργικής Πράξεως ύπ’ άριθ. 6631/ 
21 - 9 -1965, έννέα διατηρητέα μνημεία τής Α
λοννήσου. Ό κατάλογος τούτων έδημοσιεύθη 
εις Φ.Ε.Κ. άριθ. 645/2- 10 - 65, τ. Β\

Κατεγράφη έπίσης έν τυχαΐον εύρημα. Τούτο 
ήτο χρυσοΰν σκυφωτόν νόμισμα, διαμέτρου 0,03

δυνον άπόκλισιν (Π ί ν. 255 α) (πρβλ. καί ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, Πίν. 314 β). Πρός πρόλη- 
ψιν τελείας κατεδαφίσεώς του έστηρίχθη προχεί- 
ρως διά ξύλινων άντηρίδων, τή βοηθείςι στρατιω
τικού συνεργείου. Περισυνέλεξα είκοσι εΙκόνας 
καί τό ξύλινον τέμπλον, τά όποια μετεφέρθησαν 
πρός άσφάλειαν είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν 
τού Χριστού.

Επειδή ό ναΐσκος θεωρείται υπό τών νησιωτών 
ώς ό παλαιότερος ναός τής έντός τών τειχών πό-

Σχέδ. 5. Σχεδιαστική παράστασις δύο πήλινων λύχνων

μ., τού Αύτοκράτορος Ίωάννου τού Κομνηνοΰ 
(1118-1143 μ.Χ.). Έπί τής πρόσθιας δψεως ό 
’Ιωάννης ίστάμενος κατ’ ένώπιον στέφεται ύπό 
τής Θεοτόκου. ’Επιγραφή: ΙΩ (ΑΝΝΗ) AEC- 
ΠΟΤΗ.

Είς τήν έτέραν δψιν ό Χριστός κάθηται έπί 
θρόνου μέ έρεισίνωτον. ’Επιγραφή: ΚΕ ΒΟΗΘΕΙ.

Τό νόμισμα τούτο παρεδόθη είς τό Μουσείον 
Βόλου.

Κατεγράφησαν έπίσης δύο πήλινοι λύχνοι, 
ευρισκόμενοι είς χεϊρας κατοίκου τής νήσου, 
έχοντες τόν άνω δίσκον κυκλικόν (Σ χ έ δ. 5 ).

2. Σκόπελος

Περί τών μνημείων τής Σκοπέλου έγένετο ήδη 
λόγος είς ΑΔ 19 (1964) : Χρονικά, σ. 273 - 293.

Τά περισσότερα τών μνημείων τούτων ύπέστη- 
σαν ζημίας έκ τών σεισμών τού Μαρτίου 1965, 
ήτοι έπικινδύνους ρωγμάς, άποκολλήσεις καί 
άποκλίσεις τοίχων, διογκώσεις κ.λ.π. Τού ναού 
τού ‘Αγίου ’Αθανασίου τού Κάστρου κατέπεσεν 
ή καμάρα, ό δέ νότιος τοίχος έλαβε λίαν έπικίν-

λεως, διατηρεί δέ, ώς άνεγράφη πέρυσιν, καί τόν 
ζωγραφικόν διάκοσμόν του, άπεφασίσθη ή άνα- 
στήλωσις καί άποκατάστασίς του, ή όποια καί 
έπραγματοποιήθη. Συγχρόνως συνεργεΐον ζωγρά
φων - συντηρητών έλαβε τά προσήκοντα μέτρα 
διά τήν στερέωσιν καί συντήρησιν τών τοιχο
γραφιών.

Ζημίας έπίσης ύπέστη καί ό ένδιαφέρων ναός 
μετά τρούλλου τού Αγίου Γεωργίου Κυρατσοΰ, 
έν τή πόλει τής Σκοπέλου ( ΑΔ 19 ( 1964): Χρονι
κά, Πίν. 315 β). ’Επειδή ή κατάστασις τού 
μνημείου ήτο έπικίνδυνος έγιναν στερεωτικαί έρ- 
γασίαι. Άφηρέθησαν αί πλάκες τών στεγών καί 
τού τρούλλου. "Ολαι αί έπιφάνειαι αύται έπενεδύ- 
θησαν διά μανδύου έξ ώπλισμένου σκυροδέματος 
καί έν συνεχείμ έπανετοποθετήθησαν αί πλάκες 
τής στέγης. Οΰτω, διεσώθη τό μνημεΐον.

Έκ τών Μονών τής υπαίθρου τάς σοβαρωτέ- 
ρας ζημίας ύπέστη ή Μονή τού Αγίου Ίωάννου 
τού Προδρόμου. Ό ναός ύπέστη ρωγμάς, μάλλον 
έλαφράς μορφής. Σοβαρώτεραι είναι αί ρωγμαί 
τής Τραπέζης. Τά παλαιά κελλία δμως, καί ίδίως
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τά της δυτικής πλευράς, κατεστράφησαν κατά 
μέγα μέρος (Π ί ν. 255 β ). Κατόπιν τούτου αί 
μοναχαΐ ήναγκάσθησαν νά μείνουν είς σκηνάς. 
Διά συνεργείου τής 'Υπηρεσίας έγιναν τά έξής: 
Άρμολόγησις των ρωγμών τού ναού' άφαίρεσις 
των σαθρών στοιχείων έκ τής καμάρας τής Τρα- 
πέζης· έπένδυσις τής καμάρας ταύτης έξωτερικώς

διά μανδύου έξ ώπλισμένου σκυροδέματος· άνακε- 
ράμωσις· άνανέωσις έσωτερικών έπιχρισμάτων 
καί στερέωσις τών τοιχογραφιών.

Γ. ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Περί τής άνασκαφικής έρεύνης έν Νέμ Άγχιά- 
λφ, βλ. τό Έργον τής Α.Ε. 1965, σ. 9 -17.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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'Αλόννησος: α. Ναός 'Αγίου ’Αθανασίου, β. Ναός 'Αγίου Δημητρίου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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'Αλόννησος, α. Παλαιοχριστιανικός άμφικιονίσκος, 
β - γ. Ό τροϋλλος καί ό ναός τής Παναγίας του Βουνού

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Σκόπελος: α. Ό ναός τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου μετά τούς σεισμούς, β. Τά κελλία τής Μονής 
τού 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου μετά τούς σεισμούς

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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