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Ή S' ’Εφορεία Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων δέν
άπέστειλε εκθεσιν τής δραστηριότητός της έν
Αιτωλοακαρνανία, κατά τό έτος 1965, μέχρι τής
συντάξεως τοΟ παρόντος (Σημ. τ. Συντ.).
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1. Ναύπακτος
α. Φρονριον
Ή σημερινή Ναύπακτος είναι ύπερήφανος,
διότι τό περιώνυμον « Κάστρον » της, τό όποιον
διεδραμάτισε σημαντικώτατον ρόλον είς δλας
τάς Ιστορικός περιπετείας της, σφζεται είς πολύ
καλήν κατάστασιν. ΑΙ καταστροφαΐ καί αί ζημίαι,
τάς όποιας ύπέστη, όφείλονται έν μέρει είς τήν
φθοράν τού χρόνου, κατά τό πλεϊστον όμως είς
τήν άδιαφορίαν ή τήν κακόβουλον καί καταστρε
πτικήν μανίαν τών άνθρώπων.
Έκ τού τρόπου τής δομής καί τών χρησιμοποιηθέντων υλικών συνάγεται, ότι τό « Κάστρον »
τής Ναυπάκτου όφείλει τήν σημερινήν του μορ
φήν είς έργασίας, αί όποίαι έγιναν σταδιακώς,
έπί μακράν σειράν αίώνων (Π ί ν. 256 α ). Είς
πολλά σημεία διατηρούνται άκόμη μεγάλα μέρη
τής άρχαίας όχυρώσεως, έπί τών όποιων βαίνουν
τά τείχη τών μεταγενεστέρων περιόδων. Είς τήν
κορυφήν τού ύπερκειμένου τής πόλεως λόφου
ύπάρχουν τά έρείπια μεγάλων κτηρίων, δεξαμε
νών, όπλοστασίων κ.λ.π. Ή ύπεράσπισις τής κο
ρυφής καί τών κτηρίων τούτων έγίνετο διά σει
ράς άμυντικών έργων. Δύο βραχίονες, κατερχόμενοι άπό τής κορυφής διά τής άνατολικής καί
δυτικής κλιτύος τού λόφου μέχρι τής θαλάσσης,
περιβάλλουν τόν γραφικόν λιμενίσκον τής πό
λεως. Ενδιάμεσα τείχη, ένούντα τούς δύο τού
τους βραχίονας, σχηματίζουν άπό τής θαλάσσης
έως τής κορυφής πέντε άμυντικάς ζώνας. Διά
τάς οίκοδομικάς άνάγκας τής σημερινής πόλεως
καί τήν διάνοιξιν όδών, έγιναν μικραί κατεδαφί
σεις είς ώρισμένα σημεία τού Κάστρου.
Είς τό πρόγραμμα τών έργων τής ’Εφορείας
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, ήδη άπό τού 1961,
περιλαμβάνονται καί αί άναγκαϊαι έργασίαι διά
τήν στερέωσιν, συντήρησιν καί κατά τό δυνατόν
άποκατάστασιν τού Φρουρίου τής Ναυπάκτου.
Κατά τήν διάνοιξιν όδού προσπελάσεως είς τήν
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άνω πύλην τού Φρουρίου, κατηδαφίσθη μικρόν
μέρος τού τείχους παρά τόν τετράγωνον πύργον,
τόν ύψούμενον είς τό μέσον περίπου τού μήκους
τού δυτικού βραχίονος. Άμφότεραι αί πλευραί
τού κατεδαφισθέντος μέρους έστερεώθησαν καί
ήσφαλίσθησαν. Ό ύπερκείμενος τού κατεδαφισθέντος τετράγωνος πύργος εΐχεν ύποστή σοβα
ρός ζημίας (Π ί ν. 256 β ). ’Επειδή, έκ τής γενομένης κατεδαφίσεως, είχε τεθή είς κίνδυνον ή
άσφάλεια τού πύργου, ήρχισεν ή άναστήλωσις
αύτού ( Π ί ν. 256 γ ). Ήρχισεν όμοίως άποκαθιστώμενον τό σημεΐον συνδέσεως τού πύργου
τούτου μετά τού τείχους, τό όποιον είχε τελείως
καταστραφή. Μεγάλα μέρη τού τείχους έκατέρωθεν τού κατεδαφισθέντος καί τού ώς άνωτέρω τε
τραγώνου πύργου, τά όποια παρουσίαζον κίνδυνον
καταρρεύσεως, έστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν. Ή πρώτη (έξωτερική) έκ τών τριών
έπαλλήλων πυλών, διά τών όποιων γίνεται ή είσ
οδος είς τάς άνω ζώνας τού Φρουρίου άπό τού
δυτικού βραχίονος, είχεν ύποστή ζημίας είς τήν
άριστεράν παραστάδα της καί είχε καταχωσθή,
έως ύψους 1.50 μ. Ή πύλη αΰτη άποκατεστάθη
είς τήν άρχικήν της μορφήν ( Π ί ν. 257 α), συγ
χρόνως δέ άπεκαλύφθη ή παλαιό λιθόστρωτος
όδός, ή όποια όδηγεϊ είς τήν κορυφήν τού
Φρουρίου.
Ό ύπερασπίζων τάς τρεις πύλας τετράγωνος
πύργος ήτο είς έπικίνδυνον κατάστασιν. Άρχικώς
ό πύργος οδτος είχε κατακορύφους πλευράς. Είς
άγνωστον, προς τό παρόν, έποχήν τόν περιέβαλον, προφανώς πρός ένίσχυσιν τής άντοχής του,
διά μανδύου « σκαρπωτοΰ». Ό μανδύας οΰτος
είχεν ύποστή εύρείας ρωγμάς καί είχεν άποκολληθή άπό τού σώματος τού τετραγώνου πύργου.
Οΰτω, ό πύργος καί ή έπένδυσίς του ήπειλοΰντο
μέ κατάρρευσιν. Τόν κίνδυνον έπηύξησεν ή γενομένη άποχωμάτωσις είς τήν δυτικήν πλευράν
κατά τήν διάνοιξιν μικρας πλατείας πρό τής πύ
λης. Έγένετο, λοιπόν, έμφραξις τών ρωγμών τής
έπενδύσεως καί τού πύργου, προσκόλλησις τού
μανδύου έπί τού σώματος τού πύργου καί άποκατάστασις τούτου καθ’ όλον του τό ύψος είς τήν
άρχικήν του μορφήν, ό δέ έκ τής άποχωματώσεως κίνδυνος έξουδετερώθη διά τής κατασκευής
άναλημματικοΰ τοίχου έκ « ξηρολιθιάς » ( Π ί ν.
257 β - δ ). Τής δευτέρας πύλης είχε καταπέσει,
έν μέρει, τό τόξον καί οί δύο σταθμοί. Τά μέρη
ταΰτα συνεπληρώθησαν.
Ή τρίτη πύλη, εύρισκομένη κάτωθεν τού είρημένου τετραγώνου πύργου καί παρά σφζόμενον
μέρος τού τείχους τής άρχαίας άκροπόλεως, είχε
καταστραφή καί φραχθή διά τοιχοποιίας κατά τό
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