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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Άπό τής 8ης ’Οκτωβρίου 1965 ήρχισε λειτουρ
γούσα έν Ίωαννίνοις ή 5η ’Εφορεία Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων, ίδρυθεΐσα διά τοΰ Β. Διατάγμα
τος 550/1965 καί έχουσα ύπό τήν έποπτείαν της 
τά μνημεία τής ’Ηπείρου, τής Αιτωλοακαρνανίας 
καί τών Ίονίων Νήσων. Έφορος έτοποθετήθη ή 
όπογραφομένη, ’Επιμελητής δέ ό κ. Π. Βοκοτό- 
πουλος.

Ή προσπάθεια μας έστράφη κατ’ άρχήν εις τήν 
διερεύνησιν τής μεγάλης είς εκτασιν καί περι- 
εχόμενον αυτής περιφερείας πρός τόν σκοπόν τής 
πρώτης γνωριμίας μας μέ τά μνημεία καί διαπι- 
στώσεως τών άμεσωτέρων άναγκών συντη ρήσεως 
τούτων. Προσέτι ή έναρξις δημιουργίας άρχείου 
τών μνημείων, γνωστών ή άγνώστων μέχρι σή
μερον, ώς καί φωτογραφήσεώς των ύπήρξαν έκ 
τών πρώτων μελημάτων.

Λόγφ τοΟ περιριωσμένου χρόνου καί τοΰ έπελ- 
θόντος χειμώνος, κατά τούς τρεις τελευταίους μή
νας τοΟ έτους τούτου, δτε άνελάβομεν τήν ’Εφο
ρείαν, έπεσκέφθημεν κυρίως τά είς προσιτάς πε- 
ριοχάς μνημεία καί Ιδίως άφ’ ένός μέν τά άξιολο- 
γώτερα, άφ’ έτέρου δέ έκείνα, δι’ & ύπήρχον 
έπείγοντα θέματα συντη ρήσεως.

Ήρχίσαμεν μέ τήν μελέτην τών σημαντικών μνη
μείων τής Άρτης τής έποχής τοΟ Δεσποτάτου 
τής ’Ηπείρου, τών όποιων, ώς γνωστόν, τήν άνα- 
στήλωσιν καί δημοσίευσιν έχει άναλάβει άπό έτών 
ό Καθηγητής κ. Ά. Όρλάνδος. Έξακολουθών 
τό σωστικόν έργον του καί κατά τό έτος τούτο, 
έπεράτωσε τήν άναστήλωσιν τής μεγάλης Τρα- 
πέζης τής Παρηγορητίσσης, έξόδοις τής ’Αρχαι
ολογικής Εταιρείας. Αΰτη θά χρησιμοποιηθή 
ώς αίθουσα Μουσείου. ’Επίσης διεμορφώθη ή 
πρόσβασις πρός τόν αότόν ναόν καί έτοποθετήθη 
νέα περίφραξις τού περιβόλου του ( βλ. Τό Έρ- 
γον 1965, σ. 146).

Είς τόν Νομόν Άρτης έπεσκέφθημεν άλλον 
άξιόλογον ναόν τών χρόνων τού Δεσποτάτου, τήν 
Κόκκινην Έκκλησιάν Βουλγαρελίου (νύν Δρο
σοπηγή ). Κατά τά τελευταία έτη ό ναός ούτος 
έχει άναστηλωθή καί πάλιν ύπό τοΰ δημοσιεύ- 
σαντος παλαιότερον τό μνημεΐον (’Ηπειρωτικά 
Χρονικά τ. Β' (1927), σ. 153-169) καί περιφρου- 
ρούντος τά μνημεία τού Νομού Άρτης Καθηγη- 
τού κ. Όρλάνδου. ’Εδώ διεπιστώσαμεν τήν άνάγ- 
κην συντηρήσεως τών τοιχογραφιών. ’Εκτός τών 
άλλων σφζονται ώρισμέναι προσωπογραφίαι 
άπό τάς παλαιοτέρας είς τήν βυζαντινήν τέχνην, 
όπως ή τού Ίωάννου Τζιμισκή καί τής συζύγου

του Άννης (έ.ά. σ. 162), αΐτινες παραμένουν 
εύτυχώς άκόμη είς τήν θέσιν των παρά τόν θρυμ- 
ματισμόν τών κονιαμάτων γύρωθεν ( Π ί ν. 296 α ).

Είς τήν Θεσπρωτίαν, ή όποια περιμένει έρευ- 
νητάς διά τά μόλις έπισημανθέντα έως τώρα μνη
μεία της όλων τών έποχών, έσημειώσαμεν, με
ταξύ πολλών άλλων ένδείξεων ύπάρξεως θέσεων 
πρός άνασκαφήν, τό έκκλησίδιον τοΰ Αγίου 
Δονάτου. Τούτο εύρίσκεται είς ίσην άπόστασιν 
άπό τά χωρία Αγορά καί Ζερβοχώριον, εντός 
άρκούντως ύψουμένων υπολειμμάτων έλληνιστι- 
κοΰ φρουρίου, όπου διακρίνει τις τάφους σεσυλη- 
μένους ή μή, ώς καί κτίσματα. Τό έκκλησίδιον 
( διαστάσεων 7 x 5.50 μ. ) έσωτερικώς μέν είναι 
τελείως άνανεωμένον, τό έξωτερικόν του όμως 
μαρτυρεί ότι έκτίσθη έν μέρει άπό υλικά άρχαίου 
ναού. Πλάκες φέρουσαι τριγλύφους καί σταγό
νας έπί άλλων μεγάλων πλακών σχηματιζουσών 
είδος εύθυντηρίας, άποτελοΰν τό κάτω μέρος τοΰ 
ναού ( Π ί ν. 296 β ). Άφθονα πήλινα όστρακα 
ρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων είναι 
διεσκορπισμένα πέριξ τού ναού.

Είς τήν Θεσπρωτίαν όμοίως άνήκει έν άξιό
λογον, άλλ’ όλιγώτερον γνωστόν, μνημεΐον τών 
χρόνων τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου. Πρόκειται 
περί τής μονής τοΰ Αγίου Δημητρίου, κειμένης 
παρά τήν όχθην τοΰ ποταμοΰ Κωκυτοΰ (παρα
ποτάμου τοΰ Άχέροντος ), είς τό χωρίον Κυψέ
λη (πρφην Τουρκοπάλουκον). Ό άείμνηστος 
Δ. Εύαγγελίδης είχε δημοσιεύσει περί αυτής πε- 
ρίληψιν άνακοινώσεώς του είς τά Πρακτικά τοΰ 
Θ' Διεθνοΰς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου (τ. 
A (1955), σ. 182- 183 ). ’Εντός χφρου μέ ήρει- 
πωμένα κτήρια γύρωθεν, τά προσκτίσματα τής 
μονής, μεταξύ τών όποιων καί ή καλώς σχεδόν 
διατηρουμένη Τράπεζα (Πίν. 297α), μετα
βεβλημένη σήμερον είς ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου, 
σφζεται άνέπαφος, τούλάχιστον έξωτερικώς, ναός 
άνοικοδομηθείς, ώς εικάζεται έκ τής ήλλοιωμέ- 
νης έν μέρει έπιγραφής, τό 1242 άπό τόν Δεσπό
την Μιχαήλ Β' Δούκα (Πίν. 297 β - γ ). Είναι 
ό ίδιος κτήτωρ καί τοΰ ναοΰ τής Κάτω Παναγιάς 
τής Άρτης, μέ τόν όποιον άλλωστε ό ναός ούτος 
είναι λίαν συγγενής άπό άπόψεως άρχιτεκτονι- 
κής καί τοιχοδομίας. Ό σταυρεπίστεγος αύτός 
ναός έντυπωσιάζει έξ αιτίας τής μεγάλης ποικι
λίας τής μορφής τών στεγών έξωτερικώς (Πίν. 
298 α). Μονοκλινείς, δικλινεΐς, τετρακλινεΐς ή 
τρουλλωταί στέγαι τέμνουν τήν δλην στέγασιν 
είς διάφορα ΰψη καί δίδουν είς τό μνημεΐον τήν 
έντύπωσιν τής κινήσεως, τήν όποιαν συμπληρώ
νουν αί κεραμοπλαστικαί διακοσμήσεις. Τά γνω
στά καί άπό άλλους ναούς τοΰ 13ου αί. πήλινα
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διακοσμητικά μοτίβα, ώς όδοντωταί ταινίαι, ζώ- 
vat έκ μαιάνδρων, δισέψιλον, κλειδόσχημα, πα
ράλληλοι όρθαΐ γωνίαι, « ήλιοι» και άλλα κα
λύπτουν πλουσίως τήν έπιφάνειαν τών τοίχων 
( Π ί ν. 298 β ). 'Ομοίως έναλλασσόμεναι τετρά
γωνοι μικραί πλίνθοι καί ύπόλευκοι πωρόλιθοι 
ή άκόμη έπάλληλοι είς τεθλασμένην γραμμήν 
σειραί έκ των δύο αύτών υλικών είς τά τυφλά πα
ράθυρα προσθέτουν χρώμα είς τόν δλον διάκο
σμον. Έλπίζομεν νά μελετήσωμεν τό σημαντικόν 
τούτο μνημεΐον, τό όποιον πρέπει νά άποκατα- 
σταθή δι’ άναστηλώσεως.

Σπαράγματα βυζαντινών τοιχογραφιών (Άγ
γελον Μου αί.) άνεύρομεν είς μικράν έκκλη- 
σίαν τοΟ Αγίου Νικολάου, είς τό χωρίον Ράϊκον 
τοϋ Ν. Ίωαννίνων. Πρός τήν άναζήτησιν βυζαν
τινών τοιχογραφιών είς τήν δλην περιοχήν θά 
στρέψωμεν βεβαίως τάς έρευνας ήμών.

Άλλ’ ή πρώτη άνίχνευσις τής ’Ηπείρου μάς 
άπεκάλυψεν ίδίως πλήθος ναών 16ου - 19ου αί., 
καταγράφων μέ τοιχογραφίας ώς έπί τό πλεϊστον 
Ήπειρωτών ζωγράφων. Είναι εν κεφάλαιον τής 
Ιστορίας τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής όλί- 
γον γνωστόν έως σήμερον. ’Ιδιαιτέρως χαρακτη
ριστικοί είναι οί σταυρεπίστεγοι ναοί 16ου - Που 
αί., οί όποιοι συνεχίζουν τήν παράδοσιν τών ναών 
τής έποχής τοϋ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου. Ώς 
παράδειγμα δίδομεν τήν έκκλησίαν τής Θεοτό
κου (Π ί ν. 299 a) εύρισκομένην είς Πέντε Έκ- 
κλησιές (πρφην Οϋζντίνα ), δπου σώζονται καί 
έτεραι έκκλησίαι, δημοσιευθεΐσαι ύπό τοϋ Δ. 
Εόαγγελίδου είς τά ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. Β' 
σ. 274 - 276. Ό ναός φέρει έπιγραφάς, αί όποΐαι 
τόν χρονολογοϋν είς τό 1610. Είναι κατάγραφος 
καί έχει είς τό ξυλόγλυπτον τέμπλον Μεγάλην 
Δέησιν μέ τούς Δώδεκα ’Αποστόλους ένθρόνους 
καί δύο ’Αγγέλους όρθιους τής ίδιας έποχής.

Άλλοι τύποι ναών άπαντώντων συχνά έν Ή- 
πείρφ είναι αί μονόκλιτοι ή μεγάλαι τρίκλιτοι 
βασιλικοί τοϋ 18ου - 19ου αί., αί όποΐαι έχουν 
κουμπέδες κατά μήκος τών κλιτών καί στοάς 
έξωτερικώς, χωρίς νά άποκλείωνται βεβαίως δλοι 
οί γνωστοί τύποι ναών.

Έπί τής όδοϋ τής άγούσης πρός τήν Ηγουμε
νίτσαν είδομεν σειράν χωρίων μέ ναούς 16ου - 
18ου αί. Έκ τούτων άναφέρομεν τήν Κληματιάν 
( πρφην Βελτσίστα ), δπου ό περιέχων τοιχογρα
φίας τών ζωγράφων Φράγκου καί Γεωργίου Δι- 
κοτάρη τοϋ 1568 μικρός ναός, τόν όποιον έδη- 
μοσίευσεν ό Δ. Εύαγγελίδης (Δελτ. Χριστ. Άρ- 
χαιολ. Έταιρ., περ. Δ, τ. Α' (1959), σ. 40 - 45). 
Εντός τοϋ χωρίου αύτοϋ σφζονται άκόμη καί 
άλλοι: 1) Άγιος Δημήτριος, ναός σταυρεπίστε

γος μέ χρονολογίαν ,ΖΞΚ' (= 1558) έξωτερι
κώς, έπί τής Ν. κεραίας τοϋ σταυροϋ, κατάγραφος 
μέ λίαν άμαυράς τοιχογραφίας. 2) Κοίμησις Θεο
τόκου, μονόκλιτος ναΐσκος μέ καλώς διατηρη
μένος τοιχογραφίας τοϋ 17ου αί. 3) Ταξιάρχης· 
έδώ έχουν καταπέσει αί τοιχογραφίαι. 4) Άγιος 
Νικόλαος, ήρειπωμένος.

’Ολίγον άπέχουσα από τήν Κληματιάν εύρίσκε- 
ται ή Μονή Παλιουρής. Τό Καθολικόν είναι 
τρίκλιτος, μέ πολλούς κουμπέδες, βασιλική καί 
πλουσιωτάτην λαϊκήν είκονογράφησιν άπό τούς 
ζωγράφους Θεοδόσιον καί τόν υίόν του Κωνσταν
τίνον, τούς Ίωαννίτας, τοΰ 1833. Έδώ εΰρομεν καί 
μικρόν είκόνα τοϋ Εύαγγελισμοΰ (0,365 x 0,30 μ.) 
μέ τήν ύπογραφήν: Χειρ Εμμανουήλ Ίερέως τοϋ 
Τζάνε ,ΑΧΟΗ' ( 1678). Έπί τής είκόνος έπί- 
σης ή έπιγραφή: δι εξόδων Χατζή Διονυσίου 
Πνευματικού.

Είς τά Γραμμενοχώρια είδομεν τήν μικράν 
σταυρεπίστεγον έκκλησίαν τοϋ Αγίου Γεωργίου 
τοϋ 1615 είς τό χωρίον Βαγενήσι, άπό δπου καί 
οί όλόσωμοι Απόστολοι άπό τήν Μεγάλην Δέησιν 
έπί τοϋ ξυλογλύπτου τέμπλου (Π ί ν. 299 β). 
Είς τό χωρίον Γραμμένον, είς τούς Άγιους Τα- 
ξιάρχας, μεγάλην νεωτέραν βασιλικήν τοϋ 1819, 
φυλάσσεται πολυπρόσωπος είκών τής Δευτέρας 
Παρουσίας (διαστάσεων 1.18x0,83 μ.) μέ τήν 
ύπογραφήν: Κόπος καί σπουδή Θεοδώρου Που- 
λάκη τοϋ Κρητός, πανομοιότυπον είκόνος σφ- 
ζομένης άλλοτε είς τόν ναόν τής Έλεούσης τής 
νήσου Ίωαννίνων καί δημοσιευθείσης ύπό τοϋ 
άειμνήστου Γ. Σωτηρίου (’Ηπειρωτικά Χρονι
κά τ. Β' (1931) σ. 5 - 9, πίν. Β' ).

Νοτιοδυτικώς τής πόλεως Ίωαννίνων, έντός 
δυσπρόσιτων φαράγγων, είναι τά Κατσανοχώρια. 
Σφζονται έδώ ναοί τοϋ 17ου αί., οί όποιοι, έκτός 
τών τοιχογραφιών, περιέχουν άκόμη καί καλάς 
είκόνας.

Είς τό χωρίον Πάτερον ό ναός τής Αγίας Πα
ρασκευής, Καθολικόν άλλοτε μονής, άνεγερθείς 
συμφώνως πρός τήν έπιγραφήν του τό 1650, έχει 
νεωτέρας τοιχογραφίας. Είς τό ξυλόγλυπτον τέμ
πλον του μεγάλαι δεσποτικαί εικόνες μέ άφιερώ- 
σεις καί χρονολογίας τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 
Που αί. 1) Άγια Παρασκευή μέ σκηνάς τοϋ βίου 
της πέριξ. 2) Άγιος Όνούφριος μέ έπιγραφήν: 
Αέησις τοϋ δούλου τοϋ θεοϋ Νικολάου Ίερέως. 
3) Άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος μέ έπιγραφήν: 
Δέησις τής δούλης τοϋ Θεοϋ 'Αρχοντιάς τοϋ Μί- 
χου,ΑΧΞΓ (= 1663 ). 4) Χριστός ένθρονος 
μέ έπιγραφήν: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Θεο
δώρου Πούλου, ΑΧΝΑ (1651). 5) Θεοτόκος 
ένθρονος, μέ έπιγραφήν: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ
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θεοϋ Ίωάννου Γκούα ( Π ί ν. 299 γ), 6) Άγιος 
Νικόλαος ενθρονος, 7) ’Αρχάγγελος Μιχαήλ μέ 
τήν έπιγραφήν: Δέησις τον δούλου τον Θεοϋ 
Σταύρου, ΑΧή A (1691). Εκτός των εικόνων 
αυτών, αί όποίαι έχουν τήν χαρακτηριστικήν τε
χνοτροπίαν τών ήπειρωτικών είκόνων, υπάρχει 
καί είκών τής Κοιμήσεως, Κρητός ζωγράφου τής 
έποχής. Ή έπιγραφή είναι έξίτηλος: Δέησις τής 
δούλης........................ΑΧΞΑ ( 1664).

Είς τόν ναόν τής Παναγίας Κορύτιανης μέ 
τοιχογραφίας τοϋ Που αί. σφζεται άκόμη ό χο
ρός είκόνων. Άλλη έκκλησία τοϋ 1662 άνανεω- 
θείσα πολλάκις, είναι ή τοΰ Αγίου Συμεών είς 
τήν Κορύτιανην όμοίως.

Είς τό χωρίον Πλαίσια μεγάλη έκκλησία μέ 
τοιχογραφίας. Είς τό ξυλόγλυπτον τέμπλον, άπό 
όπου δυστυχώς έκλάπησαν πρό έτους αί είκό- 
νες, υπάρχουν άκόμη δύο μεγάλαι εικόνες: 1) 
Άγιος Αθανάσιος, μέ έπιγραφήν: Δέησις τον 
δούλου τοϋ θεοϋ Θοδωρί Νίκα, 2) Άγιος ’Ιω
άννης μέ σκηνάς τοϋ βίου του καί τήν έπιγραφήν: 
Δέησις τον δούλου τοΰ Θεοϋ Ίωάννου Μιχούτζη (;) 
ΑΧΝΓ ( 1653).

Είς τήν ’Αετοράχην, ό Άγιος Βλάσιος, ναός τοΟ 
1647. Άλλη έκκλησία, ό Άγιος Μηνάς μέ τοι
χογραφίας τοϋ 1788, άπό έντοπίους ζωγράφους 
τής έποχής, ώς λέγεται είς τήν έπιγραφήν: Ίατο- 
ρήθη διά χειρός έμοϋ ταπεινού Κωνσταντίνου καί 
Σέριου τών Ιερέων έκ κώμης Κορίτανης, έτους 
ΑΨΠΗ ( 1788) Σεπτεμβρίου 15. Τούς έντο
πίους αυτούς ζωγράφους εΰρομεν καί είς τήν 
πλησίον κειμένην Φανερωμένην, μεγάλην τρί- 
κλιτον βασιλικήν μέ πολλούς κουμπέδες. Πλου- 
σιωτάτη διακόσμησις μέ λαϊκάς τοιχογραφίας είς 
άπειρους πολυπροσώπους σκηνάς, καλύπτει δλην 
τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν. ’Εκτός τών συνήθων 
άγιογραφικών θεμάτων είκονίζονται καί λεπτο- 
μέρειαι μέ λαϊκήν φαντασίαν, ώς π.χ. τά έν τή 
Κιβωτώ ζώα, οί μήνες μέ τά ζώδια, τό πϋρ, ή 
χάλαζα, ή χιών, οί κρύσταλλοι, όλα μέ πραγμα
τιστικήν μορφήν, έκτελούμενα μέ έλευθερίαν καί 
άφηγηματικήν διάθεσιν. Έπιγραφή έπάνω άπό 
τήν δυτικήν θύραν, έσωτερικώς, άναφέρει καί 
αυτή λεπτομερώς τούς συντελέσαντας είς τήν έκ- 
τέλεσιν τοϋ έργου:
'Ιστορήθη ό θείος ούτος καί πάνσεπτος ναός τής 
νπεραγίας Δ εσποίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρ- 
θένον Μαρίας, άρχιερατενοντος τοϋ πανιερωτάτου 
καί λογιωτάτου Μητροπολίτου τής άγιωτάτης 
Μητροπόλεως Ίωαννίνων Κυρίου Κυρίου Μακα
ρίου, διά συνδρομής καί επιτροπείας άπό τόν Παν
τοκράτορα καί άνωθεν έννέα κουμπέδες Παναγιώ
ταν Βενέτη, ό Παντοκράτωρ καί δ ’Εμμανουήλ

διά χειρός Νικολάου τοϋ Πλακίδα, ό δε Πρόδρο
μος καί ή Παναγία διά χειρός ’Αθανασίου τοϋ νίον 
αύτοϋ, τό δέ ιερόν καί δύο κουμπέδες έξω τοϋ Ιε
ρού διά χειρός Χρίστου Ίερέως καί Γεωργίου αύ- 
ταδέλφων. ’Από τόν Μεγάλης Βουλής Άγγελον 
καί Άποκάλυψιν καί Πάσαν πνοήν καί κάτωθεν 
οί έξι κουμπέδες διά συνδρομής καί δαπάνης Κων
σταντίνον καί Γεωργίου Λιανών καί διά χειρός οί 
κάτωθεν έξι κουμπέδες Κωνσταντίνου Ίερέως εκ 
τής χώρας ταύτης καί Σέριου μαθητου αύτοϋ. 
ΑΨΠΖ (1787) ’Οκτωβρίου 23.

Είς τά Ζαγόρια, μίαν άπό τάς ώραιοτέρας όρει- 
νάς περιοχάς τοϋ Νομοϋ Ίωαννίνων, έπεσκέφθη- 
μεν:

1) τήν Μονήν Βουτσας. Σώζονται κελλία καί 
τό Καθολικόν, κατάγραφον μέ τοιχογραφίας τοϋ 
1680 καί δεσποτικάς εικόνας τής ιδίας έποχής. 
Είκών τής Θεοτόκου ένθρόνου είς τό ξυλόγλυ
πτον τέμπλον φέρει κάτωθεν έπίγραμμα τοΰ οίκτροϋ 
Ίωάννου είκονογράφου.

2) Τό χωρίον Μονοδένδρι, άνωθεν τής χαρά
δρας Βίκου, όπου ό ναός τοϋ Αγίου Μηνά μέ 
τοιχογραφίας τοϋ Μιχαήλ ζωγράφου καί τοϋ 
υίοϋ του Κωνσταντίνου έκ τής κώμης Λινοτόπι, 
τοϋ 1620 ( βλ. κατωτέρω σ. 303 ).

3) Είς τό χωρίον Νεγάδες ύψοϋται μεγάλη τρί- 
κλιτος βασιλική μέ στοάν γύρω καί τοιχογραφίας 
τοΰ 1795 άπό τούς Καπεσοβίτας ζωγράφους Ίω- 
άννην καί τόν υίόν του Αναστάσιον (Π ί ν. 
300 α).

Είς τούς Νεγάδες, όπως καί είς ώρισμένα άλλα 
Ζαγοροχώρια (Τσεπέλοβον καί λοιπά ), σώζον
ται άκόμη τοιχογραφίαι είς άρχοντικά. Ζωγρα
φισμένα άπό λαϊκούς ζωγράφους, μέ τήν τεχνι
κήν τών τοιχογραφιών τών ναών, παριστάνουν 
έντός όρθογωνίων διαχώρων πολύχρωμα δοχεία 
μέ άνθη, τήν Κωνσταντινούπολη» μέ τζαμιά, έκ- 
κλησίας καί άλλα θέματα. ’Επίσης είς τήν περιο
χήν αύτήν σώζονται άκόμη καλλίγραμμοι παλαιαί 
γέφυραι, ώς ή Γέφυρα Κόκκορη, ή Γέφυρα Λα- 
ζαρίδη, ή Γέφυρα Μόλου, ή Γέφυρα Καλογήρου 
καί πολλαί άλλαι. Έπεσκέφθημεν έπίσης τά χω
ρία Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Κουκούλι, Βίτσα, 
Κήπους καί διεπιστώσαμεν ότι παντοϋ ύπάρχουν 
έκκλησίαι κατάγραφοι.

Ή Γέννησις τοϋ Χριστοϋ (Π ί ν. 300 β ) εί
ναι έν δείγμα χαρακτηριστικής λαϊκής τοιχο
γραφίας τής ’Ηπείρου άπό τήν Αγίαν Παρασκευήν 
τοϋ χωρίου Βλαχάτανον.

Ή έντύπωσις έκ τής πρώτης έπαφής μέ τά μνη
μεία τής ύπαίθρου τοΰ Νομοϋ Ίωαννίνων, έξ ών 
άναφέρομεν ένταϋθα ένδεικτικώς ώρισμένα, ύπήρ- 
ξεν άποκαλυπτική τών δυσκολιών, τάς όποιας
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μέλλομεν νά συναντήσωμεν διά τήν διαφύλαξιν 
τούτων. Όλοι σχεδόν ο£ ναοί, τούς όποιους έπε- 
σκέφθημεν, έχουν άνάγκην συντηρήσεως, όπως 
δέ εύρίσκονται μακράν καί είς χωρία έρημούμενα 
έσχάτως διά τής μεταναστεύσεως, κινδυνεύουν 
νά καταρρεύσουν λόγφ έγκαταλείψεως. Άλλο 
μέγα ζήτημα είναι ή διαφύλαξις των εικόνων άπό 
τάς άρπακτικάς βλέψεις τών άρχαιοκαπήλων.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Αί έργασίαι στερεώσεως έξετελέσθησαν διά 
συνεργείου κτιστών έκ Κονίτσης, οΐτινες είχον 
έργασθή έπί σειράν έτών είς άναστηλώσεις τής 
ΙΑ' ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων. Λόγφ τού περι
ορισμού τών πιστώσεων καί τού προκεχωρημένου 
χειμώνος αί έργασίαι περιωρίσθησαν είς μνημεία 
χρήζοντα άμέσου έπεμβάσεως καί όπωσδήποτε 
προσιτά.

Τάς έργασίας έπέβλεψεν ό ’Επιμελητής κ. 
Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, δστις καί έκθέτει 
κατωτέρω τά περί αύτών.

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατά τούς μήνας Δεκέμβριον 1965 καί ’Ιανουά
ριον 1966 έξετελέσθησαν αί άκόλουθοι έργασίαι 
στερεώσεως μνημείων:

1. Κάστρον Ίωαννίνων. Έστερεώθησαν καί 
συνεπληρώθησαν έτοιμόρροπα τμήματα τού έξω- 
τερικού τείχους τού Κάστρου έπί τής παραλια
κής λεωφόρου Διονυσίου Σκυλοσόφου, ώς καί 
τμήματα τού έσωτερικοϋ περιβόλου ( Π ί ν. 301 
α - β). Έκλείσθη έπίσης δωδεκάς είσόδων κα
ταφυγίων, σκαφέντων κατά τήν έποχήν τού πο
λέμου έντός τού τείχους τού έσωτερικού περιβό
λου. Τέλος έστερεώθησαν έτοιμόρροπα τμήματα 
τού κατά τήν όδόν Μάνθου Οίκονόμου μπεζε- 
στενίου καί έφράχθη τούτο διά σιδηρού πλέγμα
τος.

2. Τουρκικός λουτρών (χαμάμ) έντός τού 
Κάστρου Ίωαννίνων. Ό θόλος του έφερε ρεγά
λας όπάς καί μέγα τμήμα τού τυμπάνου είχε κα
ταστροφή. Πρός στερέωσιν τού θόλου άνεκτίσθη 
μέχρις ώρισμένου ύψους τό όκταγωνικόν τύμπα
νου καί έκλείσθησαν διά παλαιών πλίνθων αί όπαί 
πλήν τής έπί τής προσόψεως, δι’ ήν δέν ύπάρχουν 
σαφή στοιχεία, έάν ύπήρχεν έκεΐ παράθυρου ή 
όχι. Έστερεώθησαν δύο κόγχαι τού πρώτου ( βο
ρείου ) διαμερίσματος ( Π ί ν. 302 α - β).

3. Νήσος Ίωαννίνων. Έγένετο άνάσυρσις τών 
κεράμων τής στέγης τού νάρθηκος τής μονής

Προδρόμου καί έπεσκευάσθη τό ύπέρθυρον τής 
νοτίας θύρας αύτοΰ. Έστερεώθη τό νότιον τμήμα 
τού δαπέδου τού ίεροΰ τού ώς άνω ναού, ύπό τό 
όποίον ύπάρχει κρύπτη. Είς τήν μονήν Αγίου 
Νικολάου Ντίλιου έγένετο μερική άνάσυρσις τών 
κεράμων τής στέγης τών Δ. τού καθολικού κελ- 
λίων.

4. Κορύτιανη Κατσανοχωρίων. Έγένετο άπο- 
χωμάτωσις κατά τήν νοτίαν καί τήν άνατολικήν 
πλευράν τού ναού τού νεκροταφείου (Παναγίας) 
καί άφηρέθησαν δύο δένδρα, άτινα έφύοντο παρά 
τόν νότιον τοίχον. Ή έργασία αύτη ήτο άναγκαία, 
διότι οί τοίχοι διεποτίζοντο καί κατεστρέφοντο αί 
τοιχογραφίαι τού ναού. Διά νά μή διαποτίζωνται 
τά θεμέλια, έστρώθη τό άνασκαφέν τμήμα διά 
σκυροκονιάματος, έπί τού όποιου έτοποθετήθη- 
σαν πλάκες. Διηνοίχθη μικρός χάνδαξ, διά τού 
όποιου τά Ν. καί Α. τού ναού ρέοντα ΰδατα θά 
διοχετεύωνται Α. τού περιβόλου τού νεκροτα
φείου.

5. Καλέντζι Κατσανοχωρίων. Έπεσκευάσθη ή 
στέγη τού ναού τού Αγίου Νικολάου, διά τής 
όποίας διήρχοντο τά όμβρια ύδατα, μέ άποτέλε- 
σμα νά καταστρέφωνται αί τοιχογραφίαι.

6. Ραβένια Δωδώνης. Έγένετο διαμόρφωσις 
τών κατά τήν βορείαν πλευράν τού ναού κατα- 
σκευασθεισών πρό έτών τριών άντηρίδων, ώστε 
νά μή διαποτίζωνται άπό τά όμβρια ύδατα. Συν- 
επληρώθη ή τοιχοποιία τής βάσεως τής τριπλεύ- 
ρου άψΐδος καί έγένετο μερική άνάσυρσις τών 
πλακών τής στέγης.

7. Μονή Παλιουρής. Τό έδαφος κατά τήν νο
τίαν πλευράν τού καθολικού είναι πολύ ύψηλό- 
τερον τού έσωτερικού δαπέδου. Τά έκ τής στέγης 
καταπίπτοντα όμβρια ύδατα διεπότιζον τό χώμα 
καί τόν νότιον τοίχον τού καθολικού μέ άποτέ- 
λεσμα νά ύφίστανται σοβαράν φθοράν αί κοσμοΰ- 
σαι τόν τοίχον τούτον τοιχογραφίαι. Έγένετο 
άποχωμάτωσις είς βάθος περίπου 0,80 μ. κατά τό 
άνατολικόν τμήμα τής νοτίας πλευράς τού καθο
λικού, ώς καί μικροτέρα τοιαύτη παρά τόν άνα
τολικόν τοίχον. Τά άποχωματισθέντα τμήματα 
έστρώθησαν διά σκυροκονιάματος καλυφθέντος 
διά πλακών.

8. Βροσίνα. Έγένετο άνάσυρσις τών πλακών 
τής στέγης τού κυρίως ναού καί τού νάρθηκος 
είς τήν διαλελυμένην μονήν τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου, άπέχουσαν 10' νοτίως τού χωρίου.

9. Πετροβίτσα Θεσπρωτίας. Κατά τό παρελ
θόν έτος ή ΙΑ' ’Αρχαιολογική Περιφέρεια είχε 
προβή είς άνακατασκευήν τής στέγης τού κυ
ρίως ναού καί τού έσωνάρθηκος τής βασιλικής 
τής Κοιμήσεως. Ήδη ή έργασία έκείνη συνεπλη-
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"Ηπειρος: α. Βουλγαρέλιον Ν. Άρτης. Κόκκινη Εκκλησία. Προσωπογραφία Ίωάννου καί Άννης 
Τζιμισκη. Τοιχογραφία 13ου αί., β. Ζερβοχώριον Θεσπρωτίας. Έκκλησίδιον 'Αγίου Δονάτου

Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ήπειρος. Κυψέλη Θεσπρωτίας: α. Ή Τράπεζα τής μονής 'Αγίου Δημητρίου. ΒΑ. όψις, 
β-γ. Ή έπιγραφή τοΰ καθολικού τής μονής 'Αγίου Δημητρίου, τοΟ έτους 1242

Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ηπειρος. Κυψέλη Θεσπρωτίας: α - β. Τό καθολικόν τής μονής 'Αγίου Δημητρίου καί ΒΑ. αποψις αύτοϋ

Α. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ήπειρος. Ν. Ίωαννίνων: α. Νεγάδες Ζαγορίου. Κοίμησις καί ’Απόστολοι. Τοιχογραφία άπό τόν ναόν 'Αγίου 
Γεωργίου, 1795, β. Βλαχάτανον. Γέννησις. Λαϊκή τοιχογραφία άπό τόν ναόν 'Αγίας Παρασκευής, 18ου αί.

A. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΑΟΥ
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