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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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ρώθη διά τής κατασκευής νέας άμφικλινοϋς στέ
γης τοϋ έξωνάρθηκος άντί τής παλαιός, ήτις ήτο 
τελείως κατεστραμμένη. Ή κάλυψις έγένετο διά 
κοίλων κεράμων. Έχρησιμοποιήθη καί είκοσάς 
παλαιών βυζαντινών κεράμων, αΐτινες είχον πε- 
ρισωθή άπό παλαιάν στέγην.

10. Νεοχωράκι Άρτης. Κατά τήν βορείαν, άνα- 
τολικήν καί νοτίαν πλευράν τής Παναγίας τοΟ 
Μπρυώνη είχον συσσωρευθή δγκοι χωμάτων μέ 
άποτέλεσμα νά διαποτίζωνται ύπό τής ύγρασίας 
οί τοίχοι τοϋ μνημείου. Έγένετο εύρείας έκτά- 
σεως άποχωμάτωσις, άποκοπέντων συγχρόνως 
δένδρων καί θάμνων, φυομένων πλησίον τοΟ ναοΰ, 
τών όποιων αί ρίζαι προύξένουν ζημίαν εις τά 
θεμέλια.

Π. Λ. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΥΤΙΚΟΝ ΖΑΓΟΡΙ

Ό ’Επιμελητής ’Αρχαιοτήτων Παν. Βοκοτό- 
πουλος έξήτασε τά μνημεία τής περιοχής καί κα
τέγραψε τάς είκόνας καίτά κειμήλια τών ναών 
καί τών μονών. Κατωτέρω περιγράφονται, έν 
πάση δυνατή συντομίςι, οί κυριώτεροι τών ναών 
καί αί όπωσδήποτε άξιόλογοι είκόνες καί τά 
κειμήλια.

Έξαιρουμένης τής ‘Αγίας Παρασκευής Μονο- 
δενδρίου καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου Καλυβιών ’Ε
λαφοτόπου, ούδέν τών περιγραφομένων κτηρίων 
είναι προγενέστερον τοϋ Που αί. Οί κυριαρχοϋν- 
τες τύποι ναών είναι, διά μέν τούς μεγαλυτέρους 
έξ αύτών ή τρίκλιτος βασιλική, στεγαζομένη διά 
τετρακλινοΰς στέγης σχηματιζούσης κατά τήν 
άνατολικήν καί τήν δυτικήν πλευράν κολοβόν 
άέτωμα (« μισό κεντρί»), έπϊ τής όποιας έπι- 
κάθηται στενός καί υψηλός τροΰλλος, ή έξωτε- 
ρική διάμετρος τοϋ όποιου άντιστοιχεί πρός τό 
πλάτος τοΟ μέσου κλιτούς· διά δέ τούς μικροτέ- 
ρους ή μονόχωρος αίθουσα, στεγαζομένη διά τε- 
τρακλινοδς στέγης άποληγοΰσης έπίσης είς «μισό 
κεντρί». Κατά τόν 17ον αί. έπιχωριάζει ό τύπος 
τού άπλοϋ σταυρεπιστέγου ναού (ΑΙ κατά τήν 
κατάταξιν τοϋ Καθηγητοϋ κ. Ά. Όρλάνδου- βλ. 
ΑΒΜΕ, Α' (1935), σ. 42 ). Είς τούς μεγαλυτέρους 
τών ναών ύπάρχει νάρθηξ, όπου έκκλησιάζοντο αί 
γυναίκες (« γυναικείον » ). Κατά τήν μίαν, τάς δύο 
ή καί τάς τρεις πλευράς τών ναών (έξαιρουμένης 
πάντοτε τής άνατολικής), προσκολλαται άνοι- 
κτή ή κλειστή στοά, άπαραίτητος λόγφ τών δυσ
μενών κλιματολογικών συνθηκών τής περιοχής, 
τής όποιας τό ύψόμετρον πλησιάζει ή καί ύπερ- 
βαίνει ( Μονοδένδρι, Έλαφότοπος) τά 1000 μ.

Οί ναοί τοϋ Ζαγορίου είναι φκοδομημένοι διά

λαξευτών άσβεστολίθων, τεθειμένων δΓ άφθονου 
κονιάματος, άνευ παρεμβολής πλίνθων. Ή στέ- 
γασις γίνεται διά πλακών.

Αί τοιχογραφίαι καί αί είκόνες είναι ώς έπϊ 
τό πλεΐστον βορειοελλαδικής τέχνης, έργα είτε 
έντοπίων τεχνιτών, είτε ζωγράφων έκ Λινοτο- 
πίου ή Χιονάδων.

Οί πλείστοι τών έξεταζομένων ναών κοσμοϋν- 
ται ύπό ξυλογλύπτων τέμπλων, άμβώνων καί έπι- 
σκοπικών θρόνων, μέ πλούσιον φυτικόν καί ζωι
κόν διάκοσμον είς διάτρητον τεχνικήν, χρονο
λογουμένων ίδίως άπό τοϋ 18ου αίώνος.

ΒΙΤΣΑ

1. Κοίμησις

’Επιμήκης αίθουσα, χωριζομένη δι’ έγκαρσίων 
τόξων είς τρία διαμερίσματα, έκ τών όποιων τό 
μέν μεσαΐον καλύπτεται ύπό όκταγωνικοϋ τρούλ- 
λου, τά δέ άκραϊα ύπό άσπίδων. Ή άψϊς είναι 
τρίπλευρος. Είς τήν νοτίαν πλευράν είναι προσ- 
κεκολλημένη στοά, είς τήν βορείαν όστεοφυλά- 
κιον. Κατά τόν Λαμπρίδην (’Ηπειρωτικά Με- 
λετήματα. Η', σ. 50 ), ή Κοίμησις ήτο άρχικώς 
μονή, μετετράπη δέ είς ένοριακήν έκκλησίαν τό 
1554. Τό σημερινόν κτήριον δέν φαίνεται τόσον 
παλαιόν.

Αί κοσμοΰσαι τόν ναόν τοιχογραφίαι άνήκουν 
είς τόν 18ον αί. Παρίστανται όλόσωμοι άγιοι είς 
τήν κατωτέραν ζώνην, στηθάρια άγιων περιβαλ
λόμενα ύπό κληματίδος είς τήν μεσαίαν καί εύαγ- 
γελικαϊ σκηναί είς τήν άνωτέραν. Τό ξυλόγλυπτον 
τέμπλον φέρει άνθικόν καί ζωικόν διάκοσμον.

Σπουδαιοτέρα έκ τών είκόνων είναι ή ‘Οδηγή
τρια τοϋ τέμπλου, φέρουσα τήν έπιγραφήν: 
ΔΕΥΣΙΣ ΤΟΝΔΟΥ( ΛΟΥ)ΛΟΝ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)ΥΙ ΔΙΜ(Η)ΤΡΙΟΥ 

ΥΕΡΕΟΣ I Κ(ΑΙ) ΝΗΚΟΛΑΟΥ ΣΟΥΡΣΖΤΗ /
ΖΡΜΒ (= 1634)

Διαστ. 83 x 71,5 χ 3 έκ.
Έκ τών λοιπών είκόνων μνημονεύομεν Σταύ- 

ρωσιν μέ αύτόξυλον πλαίσιον, Που - 18ου αί., μέ 
τρεις γυναίκας αριστερά, τόν Ίωάννην καί τόν 
έκατόνταρχον δεξιά καί κτήρια είς τό βάθος, 
άκολουθοϋσαν παλαιολόγειον πρότυπον ( διαστ. 
43 χ 32,5 χ 3 έκ. )· Πρόδρομον πτερωτόν κατ’ έ- 
νώπιον, κρατούντα σταυρόν καί είλητάριον, 18ου 
αί. (διαστ. 83,5 x 44,5 χ 3,2 έκ. )· τέλος τούς 
άγιους Τεσσαράκοντα, 18ου αί. (διαστ. 29,5 χ 
27 χ 2,5 έκ.).

Είς τήν Κοίμησιν άνήκει χειρόγραφον εόαγ- 
γελιστάριον έπϊ περγαμηνής, κοσμούμενον ύπό 
έπιτίτλων καί αρχικών σχεδιασμένων διά κιννα- 
βάρεως. Ή έκ ξύλινων πινακίδων στάχωσις, διαστ.
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"Ηπειρος. Κάστρον Ίωαννίνων: α - β. Τμήμα τοΟ έσωτερικοΰ περιβόλου 
πρό καί μετά τάς έργασίας στερεώσεως

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ήπειρος. Κάστρον Ίωαννίνων: α - β. Τουρκικός λουτρών πρό καί μετά τάς άναστηλωτικάς έργασίας

Π. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΑΟΙ
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