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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

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.).

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

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 χρησιμο- 
ποιηθέντων 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, κατερχό- 
μενοι 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

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 κατεδαφι- 
σθέντος τετράγωνος πύργος εΐχεν ύποστή σοβα
ρός ζημίας (Π ί ν. 256 β ). ’Επειδή, έκ τής γε- 
νομένης κατεδαφίσεως, είχε τεθή είς κίνδυνον ή 
άσφάλεια τού πύργου, ήρχισεν ή άναστήλωσις 
αύτού ( Π ί ν. 256 γ ). Ήρχισεν όμοίως άποκαθι- 
στώμενον τό σημεΐον συνδέσεως τού πύργου 
τούτου μετά τού τείχους, τό όποιον είχε τελείως 
καταστραφή. Μεγάλα μέρη τού τείχους έκατέρω- 
θεν τού κατεδαφισθέντος καί τού ώς άνωτέρω τε
τραγώνου πύργου, τά όποια παρουσίαζον κίνδυνον 
καταρρεύσεως, έστερεώθησαν καί συνεπληρώ- 
θησαν. 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 περιέβα- 
λον, προφανώς πρός ένίσχυσιν τής άντοχής του, 
διά μανδύου « σκαρπωτοΰ». Ό μανδύας οΰτος 
είχεν ύποστή εύρείας ρωγμάς καί είχεν άποκολ- 
ληθή άπό τού σώματος τού τετραγώνου πύργου. 
Οΰτω, ό πύργος καί ή έπένδυσίς του ήπειλοΰντο 
μέ κατάρρευσιν. Τόν κίνδυνον έπηύξησεν ή γε- 
νομένη 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 άποκα- 
τάστασις τούτου καθ’ όλον του τό ύψος είς τήν 
άρχικήν του μορφήν, ό δέ έκ τής άποχωματώ- 
σεως 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 είρη- 
μένου τετραγώνου πύργου καί παρά σφζόμενον 
μέρος τού τείχους τής άρχαίας άκροπόλεως, είχε 
καταστραφή καί φραχθή διά τοιχοποιίας κατά τό
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ήμισυ τοΰ πλάτους της ( Π ί ν. 257 ε ). Ή πύλη 
αΰτη άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν της μορφήν 
καί έστερεώθη ( Π ί ν. 257 ς' ). Κατά τάς έργα- 
σίας διεπιστώθη, δτι ώς κατώφλιον τής πύλης 
έχει τοποθετηθή μαρμάρινος κοσμήτης μέ γλυ
πτόν διάκοσμον. Μεταξύ τούτου καί τού άφαιρε- 
θέντος τοίχου, ό όποιος έφρασσε τήν πύλην, εύ- 
ρέθη χαλκοΰν νόμισμα τής Ελληνικής Πολιτείας, 
κοπέν τό έτος 1831 έπί Κυβερνήτου Καποδιστρίου. 
Τό νόμισμα τούτο είναι terminus ante quern 
διά τήν έμφραξιν τής πύλης. ’Αμέσως μετά τήν 
πύλην, κατά τόν γενόμενον καθαρισμόν, εύρέθη- 
σαν τά έρείπια οικοδομών, ένός φούρνου, ώς καί 
τό παλαιόν λιθόστρωτον, τό όποιον άπό τής πρός 
άνατολάς εόρισκομένης πύλης « Σιδερόπορτας », 
ώδήγει είς τό άνω διάζωμα, τέμνον έγκαρσίως τό 
νϋν έν χρήσει λιθόστρωτον, τό όποιον είναι νεώ- 
τερον.

Τό είς άπόστασιν 80 μ., περίπου, άπό τοΰ προ
ηγουμένου συγκροτήματος τών τριών πυλών καί 
τοΰ τετραγώνου πύργου, ευρισκόμενον ένδιάμεσον 
τείχος τοΰ δευτέρου, άπό τής κορυφής, διαζώμα
τος, είχεν ύποστή σοβαράν καταστροφήν: "Εν 
σημαντικόν μέρος του, μήκους άνω 18, κάτω 
14, πλάτους άνω 1.70, κάτω 2.50 μ., καί ύψους 
άνατολικώς 13, δυτικώς 11 μ., είχε κατακρημνι- 
σθή ( Π ί ν. 258 α).

’Αλλά καί τά έκατέρωθεν τοΰ κρημνισθέντος 
μέρους τμήματα τοΰ τείχους είχον καταστή, λό- 
γψ τής σαθρότητος τών ύλικών, τών άποκολλή- 
σεων ( Π ί ν. 258 β ), τών δημιουργηθεισών ρω
γμών κ. ά., λίαν έτοιμόρροπα. Κατά τήν μελέτην 
τοΰ τρόπου δομής τοΰ τείχους είς τό σημείον τοΰ- 
το διεπιστώθη, δτι τό πλάτος αύτοΰ, 1.70 μ., δέν 
είναι ένιαίας κατασκευής, άλλά άποτελεΐται έκ 
τοιχοποιίας δύο οικοδομικών περιόδων, άνίσου 
πλάτους. Είναι προφανές, δτι είς δύσκολους περι
στάσεις ήναγκάζοντο συχνά νά ένισχύουν τήν άν- 
τοχήν τοΰ φρουρίου διά προσθήκης πλάτους είς 
τά άσθενέστερα σημεία τοΰ τείχους. Διά τήν άνα- 
στήλωσιν τοΰ κρημνισθέντος μέρους, τήν στερέω- 
σιν τών έκατέρωθεν αύτοΰ έτοιμορρόπων τμημάτων 
καί τήν έν γένει άποκατάστασιν τοΰ διαζώματος 
έγιναν μεγάλης έκτάσεως έργασίαι. Άφηρέθησαν 
δλα τά σαθρά καί έπικίνδυνα στοιχεία τής τοιχο
ποιίας καί άνεσκάφη ή θεμελίωσις έως τοΰ στε- 
ρεοΰ καί βραχώδους έδάφους. Έπ’ αύτοΰ ήδράσθη 
ίσχυροτάτη θεμελίωσις έξ ώπλισμένου σκυροδέ
ματος καθ’ δλας τάς προαναφερθείσας διαστάσεις, 
πρός μεγαλυτέραν δέ άσφάλειαν συνεδέθησαν αί 
νέαι κατασκευαί μέ τάς παλαιάς καί μέ τό δπισθεν 
τοΰ τείχους πετρώδες έδαφος διά δοκών, έξ ώπλι- 
σμένου έπίσης σκυροδέματος. Όλαι αί έκ σιμέν-

του κατασκευαί έπενεδύθησαν έξωτερικώς διά 
τοιχοποιίας, όμοιας πρός τήν παλαιάν καί οΰτω 
κατέστησαν άθέατοι. ’Εν συνεχείφ έπανακατε- 
σκευάσθη τό τείχος, έως τοΰ ύψους τοΰ περιδρό- 
μου, κατά τόν αύτόν τρόπον δομής καί είς τάς 
αύτάς διαστάσεις πρός τάς τοΰ παλαιοΰ τείχους. 
Παραλλήλως έστερεώθη ή πύλη, ή άνοιγομένη 
δυτικώς τοΰ έπισκευαζομένου μέρους τοΰ τείχους, 
συνεπληρώθη ή ύπέρ ταύτην τοιχοποιία μέ τάς 
έπάλξεις καί ήλευθερώθη ή δπισθεν ταύτης λίθι
νη κλΐμαξ, ή όποια όδηγεΐ είς τόν παρακείμενον 
πύργον ( Π ί ν. 258 γ ).

Πρό τοΰ έπισκευασθέντος τείχους ύπάρχει προ- 
τείχισμα. Τοΰτο, κατά μέγα μέρος, κυρίως είς τό 
άνατολικόν του άκρον, είχε καταστροφή, καθ’ δ- 
λον δέ τό μήκος του είχε καταχωσθή είς άμφοτέ- 
ρας τάς πλευράς. Άφηρέθησαν αί έπιχώσεις τής 
έξωτερικής δψεως καί, ούτω, άπεκαλύφθη τό προ- 
τείχισμα καθ’ δλας τάς διαστάσεις του καί έξ- 
ηκριβώθησαν αί ζημίαι, τάς όποιας είχεν ύποστή, 
αίτινες καί έπεσκευάσθησαν.

Είς τό άνατολικόν του άκρον καί είς βάθος 
1.80 μ. διεπιστώθη ή ΰπαρξις λιθοστρώτου, τό 
όποίον άποτελεί συνέχειαν τοΰ άποκαλυφθέν- 
τος δπισθεν τής τρίτης πύλης τής είσόδου, ώς 
έγένετο λόγος όλίγον άνωτέρω. Τό παλαιόν τοΰτο 
λιθόστρωτον είχε διάφορον πορείαν τής τοΰ σή
μερον χρησιμοποιουμένου. Διήρχετο δηλαδή όπι
σθεν τής τρίτης πύλης, έπλησίαζε τό δυτικόν τεί
χος, τό ήκολούθει πρός Β., είτα έβαινε κατά 
μήκος τής δψεως τοΰ προτειχίσματος καί, κάμ- 
πτον τό άνατολικόν του άκρον, άνήρχετο πρός τήν 
πύλην τοΰ δευτέρου διαζώματος. Ούτω, ή άνάβα- 
σίς του ήτο άκοπωτέρα τής τοΰ σημερινοΰ λιθο
στρώτου.

Μεταξύ τοΰ τείχους καί τοΰ προτειχίσματος 
είχον καταπέσει δγκοι τοιχοποιίας τοΰ καταστρα- 
φέντος μέρους τοΰ τείχους. Έκ τών δγκων αυτών 
άλλοι διελύθησαν καί οί λίθοι των έχρησιμοποιή- 
θησαν είς τήν έπισκευήν τοΰ τείχους, άλλοι άφέ- 
θησαν είς τήν θέσιν των καί, διαμορφωθέντες 
καταλλήλως, χρησιμεύουν διά τήν άνοδον είς τήν 
πύλην. Δέον νά σημειωθή, δτι πρός τό παρόν δέν 
κρίνεται άναγκαία καί σκόπιμος ή άφαίρεσις δλης 
τής μεταξύ τοΰ τείχους καί τοΰ προτειχίσματος 
έπιχώσεως, ώστε νά άποκαλυφθή τό παλαιόν λι
θόστρωτον.

Κατά πρότασιν τοΰ Ε.Ο.Τ., ό πρό τοΰ ναΐσκου 
τοΰ Προφήτου Ήλία χώρος θά χρησιμοποιηθή 
πρός δημιουργίαν άναψυκτηρίου. Πρός τόν σκο
πόν αύτόν ήρχισεν ή Υπηρεσία, μέ τήν οίκονο- 
μικήν συμμετοχήν καί τοΰ Ε.Ο.Τ., τάς άναγκαίας 
έργασίας διά τόν καθαρισμόν καί τήν διαμόρφω-
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σιν τοΟ χώρου, τήν έπισκευήν καί άποκατάστα- 
σιν ένός καμαροσκεπάστου οίκοδομήματος καί 
τήν στερέωσιν, συμπλήρωσιν καϊ άποκατάστασιν 
τού περιβάλλοντος τόν χώρον τείχους, τό όποιον 
είς πολλά σημεία εύρίσκεται είς λίαν έπικίνδυνον 
κατάστασιν. Αί έργασίαι, μή περατωθεΐσαι, θά 
συνεχισθοΟν καί τό έπόμενον έτος (1966 ), δτε 
καί θά δοθοϋν λεπτομέρειαι περί αυτών. Ένταΰ- 
θα σημειοΰται μόνον, ότι κατά τόν καθαρισμόν 
άνεφάνησαν τά έρείπια μεγάλων καί σημαντικών 
κτηρίων, καλής κατασκευής, μέ τοξωτά παράθυρα, 
κεραμεικάς διακοσμήσεις κ. ά., ή μορφή καί ό 
προορισμός τών όποιων μόνον δΤ άνασκαφικής 
έρεύνης δύναται νά διαπιστωθή (Π ί ν. 259 
α - β).

Ήρχισεν ή έπισκευή καί άποκατάστασις τοΟ 
λιθοστρώτου άπό τής πρώτης πύλης τής δυτικής 
εισόδου τού φρουρίου, έως τού άναψυκτηρίου.

β'. Τουρκικόν λουτρόν

Όλαι αί έργασίαι τού Φρουρίου Ναυπάκτου θά 
συνεχισθοΟν καί κατά τό έπόμενον έτος 1966.

Παρά τόν ήρειπωμένον ναόν τού 'Αγίου Γεωρ
γίου, είς τόν άνατολικόν βραχίονα τού Φρουρίου, 
εύρίσκεται έν ήμιυπόγειον τουρκικόν λουτρόν - 
χαμάμ. Τούτο ήτο πλήρες χωμάτων, λίθων καί παν
τοίων άχρήστων ύλικών. Πάντα ταύτα άφηρέθη- 
σαν καί ούτω κατέστη δυνατόν νά γίνη ή σχεδια- 
στική άποτύπωσις τού κτηρίου, ή φωτογράφησις 
καί ή μελέτη τής κατασκευής του. Αί ζημίαι, τάς 
όποίας έχει ύποστή, δέν είναι σοβαραί καί δύναται 
νά πραγματοποιηθή ή άποκατάστασις του καί νά 
τεθή είς λειτουργίαν. Έκ τών τρουλλίσκων τών 
λουτρικών θαλάμων ό είς έχει ύποστή μερικήν 
καταστροφήν (Π ί ν. 260 α), δύο έτεροι ρωγμάς, 
ή δέ στέγη τής μεγάλης αιθούσης τού άπο- 
δυτηρίου έχει καταπέσει. Κατηρτίσθη πρόγραμ
μα έργασιών άποκαταστάσεως τού κτηρίου. Πλη
σίον τού άνευρεθέντος λουτρού άνευρέθη μικρόν 
μαρμάρινον κιονόκρανον μέ διάκοσμον έλίκων 
καί άκάνθης, προερχόμενον, πιθανώς, άπό τέμ- 
πλον παλαιοχριστιανικής βασιλικής (Πί ν. 260 β).

y . Οικία Τζαβέλλα

Έκ τών όλίγων παλαιών οικιών, τών σφζομένων 
έντός τού περιβόλου τού Φρουρίου, είναι καί ή 
παρά τόν άνατολικόν βραχίονα τούτου εύρισκο- 
μένη οικία τής έκ Σουλίου οικογένειας Τζαβέλλα. 
Ή στέγη τής οικίας ταύτης είχεν ύποστή σοβαράς 
ζημίας, αί όποϊαι ήπείλουν τήν άσφάλειάν της. 
Διά τούτο έγένετο άντικατάστασις τής ξύλινης 
κατασκευής τής στέγης καί έν συνεχείς άνακερά-

μωσις, χωρίς νά θιγοΰν αί ξύλινοι όριζόντιοι όρο
φαί τού έσωτερικοΰ. Επίσης έγένοντο σποραδι
κοί έπισκευαί είς τήν τοιχοποιίαν, είς τά έπιχρί- 
σματα καί άντικατεστάθη ή ξυλεία τού έξώστου.

δ'. Παλαιοχριστιανική βασιλική

Κατά τήν έκσκαφήν θεμελίων πρός άνέγερσιν 
οίκίας είς τό οίκόπεδον Μάρκου Κουμπίου, άπε- 
καλύφθησαν έρείπια άρχαίας τοιχοποιίας, ώς 
καί τινα μαρμάρινα μέλη. Κατόπιν τούτου διεκό- 
πησαν αί έργασίαι οίκοδομήσεως καί ύπό τής 
Εφορείας διενηργήθη μικρά άνασκαφική έρευνα 
πρός άποκάλυψιν περισσοτέρων στοιχείων διά 
τόν καθορισμόν τού άρχιτεκτονικοΰ τύπου καί 
τής σπουδαιότητος τών έρειπίων.

Ή άνασκαφή περιωρίσθη κυρίως είς τό άνατο
λικόν μέρος τού οικοπέδου, ένθα είχεν άποκαλυ- 
φθή τμήμα τοίχου πολύ καλής κατασκευής έξ 
έπαλλήλων πλίνθων καί ισχυρού μείγματος « κο- 
ρασανίου», έξετάθη δέ έτι άνατολικώτερον έπί 
τής δημοτικής όδοΰ. Ούτω άπεκαλύφθησαν: Τό 
βόρειον ήμισυ ήμικυκλικής άψΐδος παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής μέ άντηρίδα είς τήν έξωτε- 
ρικήν πλευράν, ό άνατολικός τοίχος τού βορείου 
κλιτούς τής βασιλικής, τμήμα τού στυλοβάτου, 
έκ μεγάλων μαρμάρινων δόμων, καί εις τό βόρειον 
κλίτος καί κατά μήκος τού άνατολικού τοίχου μέ
ρος πλακοστρώτου δαπέδου, έκ μεγάλων ( διαστ. 
0,50 χ 0,50 μ.), τετραγώνων, πήλινων πλακών.

Έκ τών άποκαλυφθέντων τοίχων, τής λίαν έπι- 
μεμελημένης κατασκευής των καί τών διαστά- 
σεών των, ώς καί έκ τών περισυλλεγέντων ύα- 
λίνων καί λίθινων ψηφίδων, τεμαχίων έκ μαρμά
ρινων πλακών όρθομαρμαρώσεως, μαρμαροθετη
μάτων, τμημάτων μαρμάρινων κιονίσκων κ. δ., 
καθίσταται σαφές, ότι πρόκειται περί τών έρει
πίων παλαιοχριστιανικής βασιλικής μεγάλων δια
στάσεων καί πολυτελούς κατασκευής.

Μεταξύ τών περισυλλεγέντων άντικειμένων συγ
καταλέγονται:

1. Άρράβδωτος μαρμάρινος κίων, σωζ. ύψους 
1.98 καί άνω διαμέτρου 0,31 μ.

2. Πρόβολος έκ λευκού μαρμάρου, μεγ. μήκους 
1.96, πλάτους 0,38 καί ύψους 0,35 μ., φέρων 
άνάγλυφον κόσμησιν δύο σταυρών, τόν μέν ένα 
είς τήν κοιλόκυρτον στενήν πλευράν του, τόν δέ 
έτερον, έγχάρακτον, είς τήν μακράν πλευράν.

Έπί τής βάσεως τού προβόλου σφζεται τμήμα
λατινικής έπιγραφής:...............parent............... ,
τό όποιον βεβαιώνει τήν προέλευσίν του έκ ρω
μαϊκού κτηρίου, όπου είχε χρησιμοποιηθή ώς 
έπιστύλιον (Π ί ν. 260 γ ).

Μετά τήν πραγματοποίησιν τής προταθείσης
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άπαλλοτριώσεως τού οίκοπέδου θά συνεχισθή ή 
άνασκαφική ερευνά πρός πλήρη άποκάλυψιν τού 
μνημείου.

Κατά τήν διάρκειαν τής ώς άνω άνασκαφικής 
έρεύνης παρεδόθη είς τήν έποπτεύουσαν ταύτην 
άρχαιολόγον δ. Νίκην Μιχάλου, ύπό παιδός, 
άρνηθέντος νά δηλώση τά στοιχεία του, χαλκοΰν 
είδώλιον ταύρου, μήκους 0,055 καί ύψους 0,038 
μ., τού 5ου, πιθανώς, αίώνος π.Χ. (Π ί ν. 261 
α-γ).

’Επίσης, είς τό οίκόπεδον Γιαννακού Παπαγεωρ- 
γακοπούλου, είς θέσιν Έβραιόλακκα ή Όβριό- 
λακκα, εΰρέθησαν καί κατεγράφησαν δύο νομί
σματα:

1. Νόμισμα άργυροΰν, έφθαρμένον, διαμ. 0,024 
μ., Πρωσσίας (17ου αίώνος ) καί 2. Όμοιον νό
μισμα τής Πρωσσίας.

2. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Βομβοκοϋς

Είς άπόστασιν δύο περίπου ωρών πεζοπορίας 
άπό τής Ναυπάκτου καί έπί άποτόμου ύψηλού 
βραχώδους έξάρματος ύπέρ τόν χείμαρρον Σκαν 
εύρίσκεται ή έν ένεργείμ σήμερον, πλήν πτωχο- 
τάτη, γυναικεία Μονή τού 'Αγίου Ίωάννου τής 
Βομβοκούς (Π ί ν. 262 α ). Τήν Μονήν ταύτην 
έπεσκέφθην διά πρώτην φοράν έν §τει 1961, ότε 
καί έγένετο ή σχεδιαστική άποτύπωσις, ή φωτο- 
γράφησις καί ό καταρτισμός προγράμματος έπι- 
σκευής καί στερεώσεως τών κτηρίων, ώς καί συν- 
τηρήσεως τού ένδιαφέροντος ζωγραφικού δια
κόσμου. Έκ τού συγκροτήματος τής Μονής σώ
ζονται τό Καθολικόν καί τά κελλία τής νοτίας 
καί άνατολικής πλευράς, είς δύο όρόφους, εύτε- 
λοΰς κατασκευής καί είς ήμιηρειπωμένην κατά- 
στασιν, ή διαβίωσις έντός τών όποιων είναι προ
βληματική.

Τό Καθολικόν τής Μονής είναι ναός σταυρο
ειδής, τετρακιόνιος μετά τρούλλου, τού τριχόρου 
άγιορειτικοΰ τύπου, μέ έξαπλεύρους έξωτερικώς 
άψίδας, είς τό μέσον έκάστης τών όποιων άνοίγε- 
ται έν δίλοβον παράθυρον ( Π ί ν. 262 β). Αί 
έσωτερικαί διαστάσεις τού ναού έχουν ώς έξής: 
μήκος 15.15 μ. άπό τού δυτικού τοίχου τού νάρ- 
θηκος, έως τού τόξου τής άψϊδος τού Ιερού. Πλά
τος, μεταξύ τών δύο έγκαρσίων άψίδων, 8.20 μ. 
Πλάτος κυρίως ναού 5.18 μ.

Ό ναός καλύπτεται διά δικλινοΰς κεραμωτής 
στέγης. Αί έγκάρσιαι καμάραι, μετά τήν καταστρο
φήν τής κεραμώσεώς των, έκαλύφθησαν διά σι- 
μεντοκονίας, προχείρου κατασκευής, άνευ όπλι- 
σμοΰ. Αί στέγαι αύται, ώς καί ή τού τρούλλου, 
ήσαν κατεστραμμένοι. Τά ΰδατα, είσρέοντα διά 
τής όροφής είς τό έσωτερικόν, άπετέλουν διαρκή

κίνδυνον διά τήν άσφάλειαν τού κτηρίου, είχον 
δέ προξενήσει σοβαράς ζημίας είς τόν ζωγραφι
κόν διάκοσμον. Όθεν, έγένετο άνάσυρσις τών 
κεράμων, άφηρέθη ή σαθρά σιμεντοκονία έκ τών 
στεγών τών έγκαρσίων κεραιών, κατεσκευάσθη 
ίσχυρός μανδύας έπ’ αυτών έξ ώπλισμένου σκυ
ροδέματος καί έπανετοποθετήθησαν αί κέραμοι. 
Ούτω, αύται έλαβον τήν άρχικήν των έμφάνισιν. 
Έπεσκευάσθη ό τροΰλλος καί ή τετράγωνος βά- 
σις του καί δι’ άλλων τινών έπεμβάσεων έπετεύ- 
χθη πλήρως ή στεγανότης τού κτηρίου (Πίν. 
263 α ).
Ή δυτική είσοδος, ή όδηγούσα είς τόν νάρθηκα, 

φέρει πλαίσιον έκ πωρολίθου μετά χαμηλού τό
ξου, κοσμουμένου διά ροδάκων καί όδοντωτής 
ταινίας.

'Υπεράνω τής είσόδου εύρίσκεται έπί μαρμάρι
νης πλακός ή έξής έπιγραφή (τηρουμένου τού 
τύπου τών λέξεων): ’ Ανεκαινίσθη έκ βαράθρων 
ό θείος καί πάνσεπτος ναός τον Τίμιου Προδρό
μου δαπάνης τοϋ όσιωτάτου έν Ίερομονάχοις Κυρ 
’Αρσενίου Καθηγουμένου τοϋ αντοϋ ναόν. A X ^ Ε 
Άπρίλλί ( 1695).

Εκατέρωθεν τής έπιγραφής ταύτης είναι έν- 
τειχισμένα: άριστερά, τεμάχιον βυζαντινού θω
ρακίου, έπί τού όποιου είκονίζεται άετός ραμφί- 
ζων λαγωόν, δεξιά οίκόσημον 'Ενετού άρχοντος 
(Πίν. 263 β).

Ό ναός έσωτερικώς είναι κατάγραφος. ’Εκ τής 
τέχνης, τής διατάξεως καί συνθέσεως τών θεμά
των καί έκ τής συγκρίσεως πρός ετερα παραδεί
γματα συνάγεται, ότι ό ζωγραφικός διάκοσμος έγι
νε κατά τούς αύτοϋς περίπου χρόνους, καθ’ οΰς 
άνηγέρθη ό ναός. 'Υπεράνω τού παραθύρου τής 
άψϊδος τού βορείου χορού σφζεται ή έξής έπι
γραφή: Άνηγέρθη καί Ιστορήθη ό θείος καί Πάν
σεπτος ουτος ναός τοϋ Τίμιου ’Ενδόξου Προφήτου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου διά συνδρομής 
καί έξόδου τών ευσεβών Χριστιανών Ήγουμε- 
νεύοντος. . . Π. . . έπί τής.........

Ή γενική διατάξις τών είκονογραφικών θεμά
των έχει ώς έξής:

α'. Ιερόν Βήμα. Είς τήν καμάραν ή Άνάληψις, 
ή 'Αγία Τριάς, έκατέρωθεν τούτων είς δύο ήμι- 
χόρια ή ’Επουράνιος Λειτουργία καί χαμηλότε- 
ρον ταύτης ό Χριστός πειραζόμενος υπό τού Δια
βόλου, ό Χριστός Διδάσκων έν τώ Ναφ, ό ’Ιω
σήφ, ό Ποιητής καί είς όμνογράφος. Είς τό ύπέρ 
τήν κόγχην μέρος τού άνατολικοΰ τοίχου ή Πεν
τηκοστή. Είς τήν κόγχην ή Πλατυτέρα, τό « Λά
βετε φάγετε » καί τό « Πίετε έξ αύτοΰ πάντες » καί 
έξ Ίεράρχαι, οί "Αγιοι ’Αθανάσιος, ’Ιάκωβος ό Ά- 
δελφόθεος, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Βασίλειος,
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Γρηγόριος ό Διάλογος καί Γρηγόριος ό Θεολό
γος.

Νοτίως τής κόγχης οί πρώτοι τών 24 Οίκων 
καί οι "Αγιοι: Ιωάννης ό Θεολόγος, Άνδρέας 
ό Κρήτης, Συμεών ό Στυλίτης, Κύριλλος ’Αλε
ξάνδρειάς, Διονύσιος δ 'Αρεοπαγίτης, ’Ιωάννης 
ό Έλεήμων κ. ft.

Εις τήν Πρόθεσιν ή ’Αποκαθήλωσις - Άκρα 
Ταπείνωσις καί παρ’ αύτήν ό Πρωτομάρτυς Στέ
φανος. Βορείως τής κόγχης οί τελευταίοι τών 24 
Οίκων καί οί Άγιοι: Γρηγόριος όΝύσσης, Λέων 
ό Κωνσταντινουπόλεως, Μητροφάνης, Παύλος, 
Ιερόθεος, Ματθαίος κ.&. Τέλος τό "Οραμα τού 
Πέτρου Αλεξάνδρειάς καί σκηναί έκ τής Ιστο
ρίας τού ’Ιωνά.

β'. Κυρίως ναός. Είς τόν τροϋλλον ό Παντο- 
κράτωρ, ή Θεοτόκος μετά τού Προδρόμου έν μέσω 
δώδεκα Αγγέλων, οί Προφήται καί είς τά τέσσα- 
ρα σφαιρικά τρίγωνα διάκοσμος. Είς τάς έπκρα- 
νείας τών τοίχων, χωριζομένας είς όριζοντίας 
ζώνας, είκονίζονται Μοναχοί, Ιερομόναχοι, Κοι- 
νοβιάρχαι, Άσκηταί, Άναχωρηταί,Άγιοι, Σκηναί 
έκ τής ζωής τού Χριστού, τά Θαύματα καί οί 24 
Οίκοι.

Τέλος, είς τόν δυτικόν τοίχον ή Σταύρωσις, ή 
Άπόνιψις τού Πιλάτου, ό Έλκόμενος, Σκηναί 
έκ τού βίου τής Θεοτόκου, ώς ή Γέννησις, τά ΕΓ 
σόδια καί ή Κοίμησις, ’Αρχάγγελοι, Άγιοι καί 
Προφήται.

γ'. Νάρθηξ. Είς τήν όροφήν καί τά άνω μέρη 
τών τοίχων έκτυλίσσονται κατά τήν άφηγημα- 
τικήν τάξιν τού κειμένου, αί σκηναί τού « Πάσα 
Πνοή » ( Π ί ν. 264 α ).

Τάς έπιφανείας τών τοίχων καταλαμβάνουν 
σκηναί έκ τού βίου καί τού κηρύγματος τού Αγίου 
Ίωάννου τού Προδρόμου (Π ί ν. 264 β ), ή 
Κλΐμαξ τών ’Αρετών, Άγιοι, "Οσιοι καί Κοινο- 
βιάρχαι ( Π ί ν. 265 α ).

Υπέρ τήν θύραν πρός τόν κυρίως ναόν είκονί- 
ζεται ό Άναπεσών (Π ί ν. 265 β) καί έκατέρω- 
θεν τούτου ή Θεοτόκος καί ό Χριστός.

Ώς συμπεραίνεται έκ τών παρεχομένων άπει- 
κονίσεων, ό ζωγραφικός διάκοσμος τής Μονής 
Βομβοκούς είναι λίαν σημαντικόν έργον έπαρχια- 
κής τέχνης τού τέλους τού 17ου αίώνος. "Οθεν, 
έκρίθη άναγκαϊον, όπως, παραλλήλως πρός τάς 
έργασίας στερεώσεως τών κτηρίων, διενεργηθή 
καί συντήρησις τών τοιχογραφιών. Πρός τούτο, 
κλιμάκιον τού Κεντρικού ’Εργαστηρίου, ύπό τόν 
ζωγράφον - συντηρητήν κ. Τάσον Μαργαριτώφ, 
παρέμεινεν έπί ένα μήνα είς τήν Μονήν καί ύπό 
λίαν δυσμενείς συνθήκας διαβιώσεως, λόγω τής 
πτωχείας τής Μονής, διενήργησε μετ’ εύσυνειδη-

σίας καί ζήλου τόν καθαρισμόν, στερέωσιν καί 
συντήρησιν τού ζωγραφικού διακόσμου τού Κα
θολικού. Ή έπέμβασις αΰτη άπεδείχθη σωτήριος, 
καθ’ όσον έκ τού χρόνου καί τής διαβρώσεως τών 
όδάτων, τά όποια είσέρρεον διά τής κατεστραμμέ
νης στέγης, είχε δημιουργηθή λίαν έπικίνδυνος 
κατάστασις διά τάς τοιχογραφίας. Μεγάλα τμή
ματα τούτων είχον άποκολληθή, άλλα είχον ύπο- 
στή έπικινδύνους διογκώσεις, μεγάλαι έπιφάνειαι 
έκ τής υγρασίας καί τού καπνού είχον άμαυρωθή 
ή έξαλειφθή, άλλοΰ είχον άπομείνει μόνον τά 
σχεδιαστικά περιγράμματα καί είς πολλά σημεία 
είχον γίνει ύπό άδαών έπιχρίσματα, συμπληρώ
σεις, έπιζωγραφήσεις κ.λ.π.

3. Χρύσοβον, ναός Σωτήρος

Είς άπόστασιν μιας ώρας πεζοπορίας άπό τού 
χωρίου Χρύσοβον τής όρεινής Ναυπακτίας καί 
είς κατάφυτον χαράδραν εύρίσκεται ό άπέριττος 
ναΐσκος τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος, ό 
ύπό τών χωρικών κοινώς καλούμενος «ή Σω- 
τείρω». Ούτος άπετέλει άλλοτε τό καθολικόν 
μικρας Μονής. Τούτο μαρτυρούν τά παρατηρού
μενα λείψανα τοιχοδομίας πέριξ αύτοΰ, έπιβεβαι- 
οΰν δέ καί τά όνόματα Μοναχών καί Τερομονά- 
χων τά άναγραφόμενα είς τά δίπτυχα τής Προθέ- 
σεως.

Ό ναΐσκος, ώς έχει σήμερον, είναι είς άπλοΰς 
όρθογώνιος χώρος, έσωτερικών διαστάσεων 7.95 x 
4 μ., είς τήν δυτικήν πλευράν τού όποιου προσ- 
ετέθη μεταγενεστέρως νάρθηξ, έσωτερικού μή
κους 3.55 μ. Ούτω, αί συνολικοί διαστάσεις τού 
ναού, έξωτερικώς, είναι 13.30x5.15 μ. (Σχέδ. 
1 καί 2). Άμφότερα τά μέρη καλύπτονται διά 
ξυλίνης στέγης. Ή στέγη αύτη, άριθμοϋσα ήλι- 
κίαν όλίγων δεκαετιών, είχε σαθρωθή καί εΰρί- 
σκετο είς άθλίαν κατάστασιν- όχι μόνον τά ΰδατα 
τών βροχών δέν ήμπόδιζε νά είσρέουν άφθονα έν- 
τός τού ναού, άλλά καί έπροξένει φόβον είς τούς 
είσερχομένους έν αύτφ. ΔΓ ό, ήδη άπό τού 1961, 
είχε συμπεριληφθή είς τό πρόγραμμα έργασιών 
ή άντικατάστασις αύτής, άφ’ ένός διά τήν άσφά- 
λειαν τού κτίσματος, άφ’ έτέρου διά τήν διάσωσιν 
τών σπουδαιοτάτων τοιχογραφιών.

Ή σεσαθρωμένη αΰτη στέγη δέν είχε τοποθετη- 
θή είς τό ύψος τής άρχικής, άλλά κατά 0,40 μ. χα- 
μηλότερον. Κατά τήν τοποθέτησίν της δέ κατε- 
στράφησαν αί μορφαί τών Αγίων, αί είκονιζόμε- 
ναι έντός δέκα κύκλων είς τήν κορυφήν τών μα
κρών τοίχων (Σχέδ. 1 καί 2 ).

Ή κατασκευασθεϊσα νέα στέγη είναι, όμοίως, 
έξ έγχωρίου ξυλείας καί έχει τήν αύτήν διάταξιν 
καί μορφήν μέ τήν τής άντικατασταθείσης, ήτοι
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είναι δίκλινης καί καλύπτει τό κτήριον καθ’ δλον 
τό μήκος του ( Π ί ν. 266 α). Ή μόνη διαφορά 
είναι, ότι αϋτη έτοποθετήθη τώρα είς τήν φυσικήν 
της θέσιν, ήτοι κατά 0,40 μ. ύψηλότερον της δια- 
λυθείσης. Έχρησιμοποιήθησαν καί πάλιν αί ά- 
κέραιαι κέραμοι, αί δέ λοιπαί άντικατεστάθησαν 
δι' άλλων, όμοίως, παλαιών. Πρός στερέωσιν τού

ρέχονται, μόνον, έλάχιστα πληροφοριακά στοι
χεία. Ό ζωγραφικός διάκοσμος έκτείνεται είς τάς 
έσωτερικάς έπιφανείας τών τεσσάρων τοίχων τού 
κυρίως ναού, είς τήν πρός τούτον έπιφάνειαν τού 
κτιστού τέμπλου, τήν κόγχην τού Ιερού καί είς 
τήν δυτικήν πλευράν τού δυτικού τοίχου, ήτοι 
τήν βλέπουσαν πρός τόν πρόσθετον νάρθηκα.

Σχέδ. 1. Ναός Σωτήρος Χρυσόβου Ναυπακτίας. Σχεδιαστική άποτύπωσις πρό τών έργασιών

κτίσματος κατεσκευάσθη Ισχυρόν «σενάζ» έξ 
ώπλισμένου σκυροδέματος έπϊ τής κορυφής τών 
τεσσάρων τοίχων, άθέατον έξωτερικώς. Επίσης 
έγιναν σποραδικοί συμπληρώσεις τής τοιχοποιίας, 
ή όποια είναι έκ καστανοχρόων άκατεργάστων 
λίθων μέ χρήσιν θραυσμάτων κεράμων είς άπλάς 
ή διπλός όριζοντίας σειράς, έμφράξεις ρωγμών 
καί άποκατάστασις τών θυρών. Τέλος, κατά τήν 
άποχωμάτωσιν κατά τήν νοτίαν καί δυτικήν πλευ
ράν τού ναού, πρός έξουδετέρωσιν τής ύγρασίας, 
άπεκαλύφθη κατά μήκος τού νοτίου τοίχου λιθό- 
στρωτον (πλάτους 2.40 μ. ), τό όποιον έχρησι- 
μοποιείτο, δτε ΰφίσταντο τά κατά τήν πλευράν 
ταύτην κελλία.

Παραλλήλως πρός τάς έργασίας ταύτας τό αυ
τό κλιμάκιον τού Κεντρικού Εργαστηρίου συν
τηρητών, τό όποίον είργάσθη είς τήν Μονήν Βομ- 
βοκοΰς, κατηνάλωσεν ένα μήνα διά τήν στερέω- 
σιν καί συντήρησιν τού ζωγραφικού διακόσμου 
τής Σωτείρως.

’Επειδή ή λεπτομερής έκθεσις διά τήν έργασίαν 
ταύτην, καθώς καί ή περιγραφή καί μελέτη τών 
τοιχογραφιών θά γίνη είς έτερον τόπον, έδώ πα-

Διεπιστώθη, δτι ό διάκοσμος έχει γίνει είς τέσ- 
σαρας διαφόρους χρονικάς περιόδους, ή νεωτέρα 
τών όποίων, συμφώνως πρός έπιγραφήν είς τόν 
νάρθηκα, άνάγεται είς τό έτος 1629. Παρετηρή- 
θη, δτι ό έκάστοτε έκτελούμενος διάκοσμος έκά- 
λυπτε τόν παλαιότερον, συμβαίνει, όμως, είς έν 
στρώμα τοιχογραφιών νά έχωμεν παραστάσεις 
γενομένας είς διαφόρους χρονικάς περιόδους. Είς 
άλλην πάλιν περίπτωσιν έχει άνακατασκευασθή 
έν μόνον μέρος μιας παραστάσεως, ώς π.χ. οί 
πόδες τριών στρατιωτικών 'Αγίων είς τόν βόρειον 
τοίχον (Π ί ν. 266 β ).

Τό τμήμα τούτο άπεκολλήθη καί εύρέθησαν 
κάτωθεν αυτού οί άρχικοί πόδες τών 'Αγίων. Τά 
άποκολληθέντα καί έξ άλλων μερών τού ναού τμή
ματα τού ζωγραφικού διακόσμου μετεφέρθησαν 
είς τό Κεντρικόν Έργαστήριον τού Βυζαντινού 
Μουσείου, ένθα, άφοΰ έγένετο είς αύτά ή δέουσα 
επεξεργασία, έτοποθετήθη σαν έπί είδικώς ώπλι- 
σμένου ύποστρώματος μετά πλαισίου καί έπανε- 
φέρθησαν είς Χρύσοβον.

Κατά τάς έργασίας συντηρήσεως τών τοιχογρα
φιών έγένετο άφαίρεσις κρυστάλλων, άσβεστω-
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μάτων, έπιχρισμάτων σιμεντοκονίας καί έπιζω- 
γραφήσεων, έν συνεχεία δέ σταθεροποίησις τών 
έτοιμορρόπων καί άποκεκολλημένων τμημάτων, 
στερέωσις έπΐ τής λιθοδομής μετά συμπληρώσεως 
τών άμμοκονιαμάτων διά καταλλήλων έπιχρισμά- 
των καί τέλος σταθεροποίησις χρωμάτων. Ώς έλά- 
χιστα δείγματα τών γενομένων έργασιών παρέ-

( Π ί ν. 269 α). Τέλος, είς μικράν κόγχην, άπο- 
καλυφθεΐσαν είς τόν νάρθηκα ύπέρ τήν πρός τόν 
κυρίως ναόν θύραν, εύρέθη ό Χριστός έν προτο
μή καί πάλιν ύπό τήν έπωνυμίαν «ό Σωτήρ», 
άνήκων πιθανώτατα, είς τήν δευτέραν ζωγραφι
κήν περίοδον ( Π ί ν. 269 β ). Είς τήν Δευτέραν 
Παρουσίαν, ή όποια, ώς έλέχθη, άνήκει είς

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΙΣ ΑΝΥΜΌΣΕΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Σχέδ. 2. Ναός Σωτήρος Χρυσόβου Ναυπακτίας. Σχεδιαστική άποτύπωσις μετά τάς έργασίας

χομεν τήν ένθρονον Θεοτόκον μετά τοΟ Χριστοϋ, 
είς κόγχην έπί τοΟ βορείου τοίχου πρό τοϋ τέμ
πλου ( Π ί ν. 266 γ), τήν Δέησιν είς τό κτιστόν 
τέμπλον ( Π ί ν. 267 α ) καί τήν Δευτέραν Πα
ρουσίαν είς τήν πρός τόν νάρθηκα πλευράν τοϋ 
δυτικοϋ τοίχου τοϋ ναοΰ ( Π ί ν. 267 β καί 
268 α).

Τέλος, άπεκαλύφθησαν τοιχογραφίαι, έπί τών 
όποιων ΰπήρχον μεταγενέστερα στρώματα, δτινα 
καί άπεκολλήθησαν, ώς π.χ. είς τήν κόγχην τοϋ 
νοτίου τοίχου, έναντι τής κόγχης τής Θεοτόκου, 
περί τής όποιας έγένετο λόγος άνωτέρω, μετά τήν 
άποκόλλησιν τής Μεταμορφώσεως, άνηκούσης 
πιθανώς είς τήν τετάρτην ζωγραφικήν περίοδον, 
άπεκαλόφθη ό ένθρονος Χριστός, «ό Σωτήρ» 
( Π ί ν. 268 β ), άνήκων είς τήν τρίτην περίοδον. 
Είς τόν δυτικόν τοίχον, νοτίως τής θύρας πρός τόν 
νάρθηκα, μετά τήν άποκόλλησιν τής 'Αγίας Κυ
ριακής, άνηκούσης είς τήν τετάρτην περίοδον, 
άπεκαλόφθη είς άγγελος άνήκων είς τήν δευτέραν 
περίοδον. Μετά τήν άποκόλλησιν καί τοϋ άγγέ- 
λου εύρέθη παράστασις τοϋ 'Αγίου Τωάννου τοϋ 
Προδρόμου, τής πρώτης ζωγραφικής περιόδου

τήν τελευταίαν περίοδον, άνεγνώσθη ή έπιγραφή: 
«Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Μακαρίου Ίερομο
νάχου έτους ΖΡΛΖ (7137= 1629 μ.Χ.).

Ό ζωγραφικός διάκοσμος καί τών τεσσάρων 
περιόδων τοϋ Χρυσόβου όφείλεται είς δοκίμους 
άγιογράφους άπολύτως κατόχους τής βυζαντι
νής τέχνης. Ό άρμονικός συνδυασμός μιας με
γάλης ποικιλίας χρωματικών διαβαθμίσεων, ή 
σταθερότης καί ή άκρίβεια τοϋ σχεδίου καί ή 
σόνθεσις τών σκηνών καθιστούν τήν Σωτείρω εν 
σημαντικόν μνημεϊον, έν τφ όποίφ άντιπροσω- 
πεύεται ή βυζαντινή ζωγραφική πολλών αιώνων.

Έάν τελικώς άποδειχθή, ότι ή έπί τής κεντρι
κής έξωτερικής πλευράς τής κόγχης τοϋ Ίεροϋ 
Βήματος χρονολογία είναι Ζ' Ψ Ο Η (6778 ), 
ήτοι 1270 μ.Χ., εχομεν εν στοιχεϊον διά τήν χρο- 
νολόγησιν τής πρώτης ζωγραφικής περιόδου, είς 
τήν όποιαν άνήκει ό Πρόδρομος. Ή δευτέρα πε
ρίοδος, δηλαδή ό άγγελος έπί τοϋ Προδρόμου 
καί ό Χριστός Σωτήρ είς τήν μικράν κόγχην τοϋ 
νάρθηκος, δύναται νά τοποθετηθή περί τόν 15ον 
έως 16ον αιώνα.

Είς τό κάτω μέρος τοϋ άποκαλυφθέντος εντός
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τής τυφλής κόγχης τοΟ νοτίου τοίχου ένθρόνου 
ΧριστοΟ, άνήκοντος είς τήν τρίτην περίοδον, Ανα
γράφεται ή χρονολογία A X (1600 μ.Χ. ). Είς 
τήν αύτήν περίοδον Ανήκει καί ή έναντι τοϋ Χρι- 
στοϋ ενθρονος Θεοτόκος. Τέλος, ή τέταρτη πε
ρίοδος Ανάγεται, συμφώνως πρός τήν έπιγραφήν

Θεοϋ Γερβασίας Μοναχής τοϋ Νικολοϋ Φρονήμου 
άπό Άμόρανη 1742 ΑΝΔΡΕ ΑΣ,

3) Θεοτόκος 'Οδηγήτρια, Ρόδον τό Άμάραν- 
τον, διαστ. 0,75 χ 1.075 μ. Χρονολογία 1813.

4) Χριστός ενθρονος μετά τών τεσσάρων συμ
βόλων, διαστ. 1.06 χ 0,76 μ. Χρονολογία 1813.

Ο 0? 1 I

Σχέδ. 3. Μεσολόγγιον. Οικία Παλαμά. Κυρία δψις. Διά τής διακεκομμένης γραμ
μής δεικνύεται ό τρόπος κατασκευής των όπερθύρων κάτωθεν των κονιαμάτων

τού νάρθηκος, είς τό έτος 1629. Είναι προφανές, 
ότι μία συστηματική μελέτη τών τοιχογραφιών 
τής Σωτείρως Χρυσόβου θά άποβή άπό πάσης άπό- 
ψεως ώφελιμωτάτη.

Κατεγράφησαν αί έξής εικόνες έντός τοΟ ναού:
1) Ό Χριστός ό Ζωοδότης μετά τών τεσσάρων 

συμβόλων, διαστ. 0,845 χ 0,53 μ. Φέρει τήν έπι
γραφήν: +νΕγινε ή παρών 'Αγία Ήκόνα διά συν
δρομής και εξόδου τον Πανοσιωτάτου Άγιου Κα
θηγουμένου Κυροϋ 'Ιεροθέου. ΑΨ MB ( 1742 ) 
Χήρ Άνδρέου Παπαδοπονλου εκ Πελοπόννησου.

2) "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, διαστ. 0,85 χ 
0,545 μ.

Φέρει τήν έπιγραφήν: Δέησις τής δούλης τοϋ

5) Ή Μεγάλη Δέησις, ύπέρ τό κτιστόν τέμ- 
πλον, έπί ξύλου ύφους 0,45 μ.

6) ’Επίσης κατεγράφη τουρκικόν χαλκούν νό
μισμα, έτους κοπής 1830.

4. Μεσολόγγιον 

α'. Οικία Παλαμά

Ή παλαιά οίκία ή γνωστή ώς « οίκία Παλαμα » 
ή « Παλαμαία Σχολή », είχεν ήμιερειπωθή. Λόγω 
τής σημασίας, ήν έχει ή οίκία αύτη διά τήν πόλιν 
τού Μεσολογγίου, διενηργήθησαν ήδη άπό τού 
παρελθόντος έτους ( 1964 ) έργασίαι διά τήν στε- 
ρέωσιν καί άποκατάστασιν αυτής, τή συνεργασίςι
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τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως καί τής Εφο
ρείας Νεωτέρων Μνημείων, βάσει μελέτης έγκρι- 
θείσης ύπό τού Άρχαιολογικοϋ Συμβουλίου.

Ό δυτικός τοίχος τής οικίας είχε σαθρωθή, δΤ 
6 διελύθη καί άνακατεσκευάσθη (Π ί ν. 270 β ). 
Άντικατεστάθη όλόκληρος ή ξυλίνη κατασκευή

ύπό τήν έπίβλεψιν τής Εφορείας Νεωτέρων Μνη
μείων έγένοντο ύπό τού Δήμου Μεσολογγίου έρ- 
γασίαι στερεώσεως τού τείχους τής πόλεως.

5. Αΐτωλικόν

Ό ναός τής Παναγίας ( ΑΔ 16 (1960): Χρονι-

Γ^έδιον οψεως δειχνΰον 
τον χρό τχον χαχασχευής 
προ χή£ χοτχο θ ε χήσεως τών 

χονιαμάχ u)ν.
0 <£ 1 2 3m

Σχέδ. 4. Μεσολόγγιον. ΟΙκία Παλαμα. Βορεία δψις

καί αί κέραμοι τής στέγης. Έπανεφέρθησαν είς 
τήν θέσιν των καί έστερεώθησαν τά ξύλινα πα
τώματα καί αί όροφαί. Έπεσκευάσθησαν ή άντι- 
κατεστάθησαν τά παράθυρα καί αί θύραι καί άπο- 
κατεστάθη ή βορεία πλευρά (Π ί ν. 270 α" 
Σχέδ. 3, 4 καί 5).

β'. Τείχος
Συμφώνως πρός όδηγίας τής Υπηρεσίας καί

κά, σ. 196), ύποστάς σοβαράς ζημίας ύπό τών 
σεισμών έκηρύχθη, άρμοδίως, κατεδαφιστέος.

Ή Υπηρεσία διέλυσε τό ξυλόγλυπτον τέμπλον 
καί μετέφερε τούτο, μετά τών εικόνων καί τών λοι
πών άξιων λόγου άντικειμένων, πρός άσφάλειαν, 
είς τόν ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου.

6. Μώκιστα - 'Αγία Σοφία 
Έγένετο άποτύπωσις, φωτογράφησις καί κα
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ταρτισμός προγράμματος έργασιών άναστηλώ- 
σεως τού βυζαντινού ναού τής 'Αγίας Σοφίας 
(Π tv. 270 γ) ( βλ. ΑΔ 6. ά., σ. 198).

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

1. Επισκοπή

Παρά τόν ποταμόν Μέγδοβα καί εις τόν χώ
ρον, όπου δημιουργείται ή τεχνητή λίμνη τής

φίαι θαυμασίας τέχνης είς έπάλληλα στρώματα, 
τό άρχαιότερον τών όποιων άνάγεται εις τούς 
χρόνους τής Είκονομαχίας.

Ούτω, ή χρονολόγησις τού μνημείου άνέρχε- 
ται, είς τό α ήμισυ τού 9ου αίώνος, πρός τό 
παρόν τούλάχιστον ( βλ. ΑΔ 21 (1966 ) : Χρο
νικά, σ. 28 - 29 ).

Παραλλήλως, τό έπιστημονικόν προσωπικόν 
τής ’Εφορείας προέβη είς λεπτομερεστάτην κτη-

0 0.5 1 2 3>r,

Σχέδ. 5. Μεσολόγγιον. Οικία Παλαμα. Ή βορεία δψις μετά τήν άποκατάστασιν

ΔΕΗ διά τής κατασκευής τού φράγματος Κρεμα
στών, ύψούται ό γνωστός ήδη βυζαντινός ναός 
τής Επισκοπής (ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 
199. Ά. Όρλάνδου, Α.Β.Μ.Ε. Τόμ. Θ’ (1961) 
σ. 3-20).

Έπί τή προόψει τής έξαφανίσεως τού σπουδαι- 
οτάτου τούτου μνημείου είς τόν βυθόν τής λίμνης, 
άπεφασίσθη ή λεπτομερεστάτη έρευνα καί άπο- 
τύπωσις αυτού. Ούτω, συνεργεΐον ζωγράφων - 
συντηρητών όπό τόν κ. Φ. Ζαχαρίου προέβη άπό 
1 /2 /65 είς έντατικήν έρευναν τού έσωτερικοΰ 
τού ναού. Τά άποτελέσματα τής έρεύνης ταύτης 
ήσαν καταπληκτικά. Άπεκαλύφθησαν τοιχογρα-

ριακήν έρευναν ώς καί άνασκαφικήν τοιαύτην. 
Ούτω, περισυνελέγησαν πολυτιμότατα στοιχεία 
περί τού τρόπου δομής καί τής έν γένει κτηρια
κής έξελίξεως καί τού άρχιτεκτονικοΰ χαρακτή- 
ρος τού μνημείου ( Π ί ν. 271 α - β ). ’Εν καιρώ 
θά δημοσιευθοΰν λεπτομερώς τά άποτελέσματα 
τής έρεύνης ταύτης.

Τέλος, είδικόν συνεργεΐον προέβη είς τήν σχε- 
διαστικήν άποτύπωσιν τού μνημείου.

2. Κλαυσεϊον

Διά τού συνεργείου τού κ. Ί. Κολέφα έγένετο 
ή άποκόλλησις τών ψηφιδωτών τής παλαιοχρι
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Αιτωλοακαρνανία. Ναύπακτος: α. Γενική άποψις τοϋ Κάστρου, β-γ. Τετράγωνος πύργος τοϋ 
φρουρίου πρό καί κατά τήν διάρκειαν ταιν έργασιών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Αιτωλοακαρνανία. Ναύπακτος: α. Ή δυτική πύλη τού φρουρίου μετά τήν άποκατάστασίν της, β. Ή 
δυτική πλευρά του παρά τήν πύλην τετραγώνου πύργου μετά τήν άποκατάστασίν, γ - δ. Ή ΝΑ. πλευρά 
τοϋ παρά τήν πύλην τετραγώνου πύργου πρό καί μετά τήν άποκατάστασίν, ε - ςλ 'Η τρίτη πύλη παρά 

τόν τετράγωνον πύργον πρό καί μετά τήν άποκατάστασίν
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ΠΙΝΑΞ 258 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Αιτωλοακαρνανία. Ναύπακτος: α. Ή δυτική πλευρά τοΰ κρημνισθέντος τείχους, ύψους 11 μ., 
β. Άποκόλλησις τοΰ τείχους του δευτέρου διαζώματος, γ. Ή πύλη παρά τό έπισκευασθέν

τείχος μετά τάς έργασίας
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Αιτωλοακαρνανία. Ναύπακτος: α - β. ’Ερείπια οικοδομής παρά τόν Προφήτην Ήλίαν τοϋ φρουρίου
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Αιτωλοακαρνανία. Ναύπακτος : α - γ. Χαλκοϋν είδώλιον ταύρου
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ΠΙΝΑΞ 262 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Αιτωλοακαρνανία. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Βομβοκοϋς: α. "Αποψις, β. Δίλοβον παράθυρον άψϊδος ίεροϋ
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Αιτωλοακαρνανία. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Βομβοκοϋς: α. Τό Καθολικόν τής Μονής μετάτάς έργασίας,
β. Επιγραφή ύπέρ τήν δυτικήν είσοδον

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Αϊτοιλοακαρνανία. Μονή Αγίου Ίωάννου Βομβοκοϋς: α. «Αινείτε αύτόν έν χορδαίς καί όργάνω καί 
χορφ», β. Ή Γέννησις τοϋ Προδρόμου είς τόν νάρθηκα
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Αιτωλοακαρνανία. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Βομβοκοϋς: α. Ό "Αγιος Θεόδωρος ό Στουδίτης, εις τόν νάρθηκα,
β. Ό Άναπεσών μετά τόν καθαρισμόν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:54 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 266 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Χρ
ύσ

οβ
ον

 Ν
αυ

πα
κτ

ία
ς.

 Να
ός

 το
ύ Σ

ω
τή

ρο
ς:

 α. Η
 στ

έγ
η τ

ού
 να

οΟ
 με

τά
 τή

ν ά
ντ

ικ
ατ

άσ
τα

σι
ν,

 
ι. Έ

πι
ζω

γρ
αφ

ηθ
έν

 τμ
ήμ

α ε
ις 

τό
ν β

όρ
ειο

ν τ
οί

χο
ν,

 γ.
 "Ε

νθ
ρο

νο
ς Θ

εο
τό

κο
ς ε

ις 
τό

ν β
όρ

ειο
ν τ

οί
χο

ν,
 με

τά
 τό

ν κ
αθ

αρ
ισ

μό
ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:54 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 267

Χρύσοβον Ναυπακτίας. Ναός τοΰ Σωτήρος: α. Τό τέμπλον κατά τάς εργασίας τοΰ καθαρισμού, 
β. Ή Δευτέρα Παρουσία είς τόν νάρθηκα, μετά τόν καθαρισμόν
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Χρύσοβον Ναυπακτίας. Ναός τοϋ Σωτήρος: α. Ή Δευτέρα Παρουσία εις τόν νάρθηκα, μετά τόν 
καθαρισμόν, β. Ό άποκαλυφθείς Χριστός εις τόν νότιον τοίχον
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Αιτωλοακαρνανία: α - β. Μεσολόγγιον, οικία Παλαμδ. Ή βόρεια πλευρά πρό τών έργασιών καί ό 
δυτικός τοίχος άνακατασκευασθείς, γ. Μώκιστα. Ό ήρειπωμένος ναός τής 'Αγίας Σοφίας
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