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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-
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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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στιανικής βασιλικής τού 'Αγίου Λεωνίδη έν 
Κλαυσείφ παρά τό Καρπενήσιον. Έν συνεχείς, 
έγινεν ή άφαίρεσις τοδ κατεστραμμένου υποστρώ
ματος καί ή κατασκευή νέου, ΙσχυροΟ. Έ- 
γινεν έπίσης ή διαμόρφωσις τού χώρου τής Βα
σιλικής διά τήν έπανατοποθέτησιν τών ψηφιδω
τών (ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 200’ βλ. καί 
ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 19 ).

3. Γέφυραι Άχελφου

Διά τόν αυτόν λόγον, δι’ δν έγένετο ή έρευνα 
εις τήν Επισκοπήν Εύρυτανίας, ήρευνήθησαν καί 
δύο λίθιναι γέφυραι, αί δποΐαι θά καλυφθούν ύπό 
τών ύδάτων τής σχηματισθησομένης λίμνης τών 
Κρεμαστών. Ή μελέτη τών γεφυρών αύτών έγέ
νετο μετά τού άρχιτέκτονος τής Υπηρεσίας κ. 
Χαρ. Μπούρα, ό όποιος καί θά δώση περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας άπό τεχνικής πλευράς. ’Εδώ δί
δονται μόνον φωτογραφικοί άπεικονίσεις τών 
γεφυρών τούτων, ήτοι: 1) τής γεφύρας τής Μαρ- 
δάχας παρά τάς πηγάς τού Άχελφου ( Π ί ν. 
271 γ καί 272 α) καί 2) τής λεγομένης γεφύρας τού 
Μανώλη παρά τό Τριπόταμον ( Π ί ν. 272 β ).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΤΟ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΙΟΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΥΣΟΥ

Έν δψει τής έκθέσεως τών κειμηλίων τής Μο
νής Προυσού είς τά ύπό τής Υπηρεσίας καταλ
λήλως διαμορφωθέντα δύο δωμάτια τού Ισογείου 
τού άνατολικού κτηρίου τής μονής1, άνετέθη είς 
τόν προσωρινώς παρά τή 1η Περιφερείς: Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων ύπηρετοΰντα δόκιμον Επι
μελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Π. Λ. Βοκο- 
τόπουλον ή σύνταξις καταλόγου τού σκευοφυ
λακίου.

Κατεγράφησαν συνολικώς 130 άντικείμενα, 
κατά τό πλεϊστον εικόνες, άργυρά σκεύη καί σταυ
ροί. Έντύπωσιν προκαλεί τό γεγονός δτι, καίτοι 
ή μονή είναι παλαιά καί ή κρύπτη της κοσμείται 
διά τοιχογραφιών τού 13ου αίώνος, ούδέν τών 
καταγραφέντων άντικειμένων είναι άρχαιότερον 
τού 18ου, τά πλεϊστα δ’ έξ αυτών χρονολογούν
ται είς τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου 
αί. Ώς παρατηρεί ό Άμαντος2, ή μονή « είναι 
παλαιά, άλλά μόνον άπό τού 18ου αίώνος έλα- 
βεν ιδιαιτέραν σημασίαν. Ή παλαιοτέρα πτω-

1. Βλ. σχετικώς Π. Λαζαρίδην είς ΑΔ 17 (1961/62): 
Χρονικά, σ. 185 - 186.

2. Κ. Άμάντου, Ή Μονή Προυσοϋ, Ελληνικά 6 ( 1933 ), 
σ. 241.

χεία τών Άγράφων, αί έπιδρομαί καί αί λη- 
στεΐαι δέν ήτο δυνατόν νά άφήσουν όμαλήν άνά- 
πτυξιν είς τήν μονήν ».

Όλαι σχεδόν αί καταγραφεΐσαι εΙκόνες είναι έρ
γα τοπικών έργαστηρίων, πολλαί δ’ έδωρήθησαν, 
κατά τάς σχετικός έπιγραφάς, ύπό κατοίκων γει
τονικών χωρίων τής Εύρυτανίας καί τής Αίτω- 
λίας. Σημαντική είναι ή συλλογή άργυρών Ιερών 
σκευών, έργων κατά τό πλεϊστον καλαρρυτινών 
τεχνιτών. ’Αξία Ιδιαιτέρας μνείας είναι ή ύπ’ 
άριθ. 13 λειψανοθήκη, ήτις κατεσκευάσθη είς 
Βουκουρέστιον. Άδηλος είναι ή προέλευσις τών 
ξυλογλύπτων σταυρών, τό πιθανώτερον όμως είναι 
δτι προέρχονται έξ Αγίου Όρους. Έκ τών άμ
φιων σημαντικώτερον είναι τό ύπ’ άριθ. 93 έπι- 
γονάτιον, έργον τού κεντητού ’Αντωνίου, τού ό
ποιου είναι γνωστά δύο προγενέστερα έργα: μία 
πύλη είς τόν Άγιον Νικόλαον Κοζάνης καί έν 
έπιγονάτιον είς τήν άγιορειτικήν μονήν τού Δο- 
χειαρίου3.

Μερικά έκ τών κειμηλίων προέρχονται άπό 
τά σκευοφυλάκια άλλων μονών. Οΰτω, τό εύαγ- 
γέλιον ύπ’ άριθ. 2, ή λειψανοθήκη ύπ’ άριθ. 12 καί 
τό Άγιον Ποτήριον ύπ’ άριθ. 70 προέρχονται 
άπό τήν βορειοανατολικώς τοδ ’Αγρίνιου δια- 
λελυμένην σήμερον μονήν Βλοχού, τής όποίας 
σφζεται καί ή σφραγίς ( άριθ. κατ. 107 )· ή λει
ψανοθήκη ύπ’ άριθ. 9 προέρχεται άπό τήν μονήν 
τού Προφήτου Ήλιού «πλησίον Αράχοβας 
Κραβάρου », τέλος δ’ ή ύπ’ άριθ. κατ. 13 λειψα
νοθήκη άπό τήν μονήν τής Παναγίας Καββαδια- 
νής.

Κατωτέρω άναγράφονται τά άξιολογώτερα έκ 
τών καταγραφέντων άντικειμένων4.

Α\ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Εικόνες
1. Άγιοι Πέτρος καί Παύλος (30) 1754. ( 49,5 x 

38 χ 3 έκ.) ( Π ί ν. 273 α ). Είκονίζονται έστραμ- 
μένοι πρός τό κέντρον, κρατούντες διά τής δεξιάς 
τήν έκκλησίαν. Διά τής άριστεράς κρατούν ό μέν 
Πέτρος ζεύγος κλειδών, ό δέ Παύλος βιβλίον. Ή 
κόμη τού Πέτρου δέν είναι ώς συνήθως οΰλη. Κά
τω άριστερά ή έπιγραφή: δι έξοδον διονησίου / 
μονάχον / αιρνδφ / νοεμβρί(ον) κδ'. Είς τήν όπι- 
σθίαν πλευράν, διά μέλανος: τον γέρο διονισιον.

2. Άγιος ’Αρτέμιος ( 25 ) 1779 ( 26,5 χ 20,5 χ

3. Εύγ. Βέη - Χατζηδάκη, ΜουσεΤον Μπενάκη. ’Εκκλη
σιαστικά Κεντήματα, Άθήναι, 1953, σ. 70. Μ. Θεοχάρη, 
ΎπογραφαΙ κεντητών έπΐ άμφίων τοϋ "Αθω. ΕΕΒΣ, ΛΒ' 
( 1963 ) σ. 500.

4. Ό διά παχέων στοιχείων σημειούμενος άριθμός είναι 
ό αΰξων άριθμός καταλόγου.
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α - β. Ό ναός τής Επισκοπής πρό καί μετά τήν έρευναν, γ. Ή γέφυρα Μαρδάχα παρά τάς πηγάς
τοϋ Άχελφου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΙ
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α. Τό κατάστρωμα τής γεφύρας Μαρδάχας, β. 'Η γέφυρα τού Μανώλη παρά τό Τριπόταμον

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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