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βαίνων καθέτως πρός τήν ’Ανατολικήν στοάν, 
προΰπήρχε τής κατασκευής ταύτης, διότι και οί 
τοίχοι της πατοϋν έπ’ αύτοϋ καί αυτός ούτος πα
ρουσιάζει διάφορον τοιχοδομίαν (Σχεδ. 1).

γ’. Έκ τής γενομένης έρεύνης εις τήν γω
νίαν τών τοίχων [Λ καί Λ2, ένθα εις βάθος 
2.20 άπό τοϋ Λ2, 2.75 άπό τού Λ καί 3.15 άπό 
τής έπιφανείας τοΟ έδάφους, εύρέθη τοίχος έκ 
κανονικών λίθων καί χωματολάσπης ώς μείγμα
τος, πλάτους 0.55μ. έχων διάφορον προσανα
τολισμόν. Δέον νά σημειωθή έδο), ότι ή κατα
στροφή τοΟ ένός τών 2 παλαιοτέρων κτισμά- 
των όφείλεται είς πυρκαίαν, ώς έξάγεται έκ τών 
υπολειμμάτων ταύτης, τά όποια εϋρέθησαν εις 
στρώμα βάθους 1.95 - 2.40 μ.

Παραλλήλως πρός τό κυρίως άνασκαφικόν 
έργον, έγένοντο άναζητήσεις εις διάφορα σημεία 
τής Νέας Άγχιάλου καί περισυλλογή γλυπτών.

Ελάχιστα δείγματα τών άποκτηθέντων προσά- 
γονται:

Θαυμασίως διατηρούμενον ιωνικόν κιονόκρα- 
νον αύτοκρατορικών χρόνων ( Π ί ν. 205α).

Παλαιοχριστιανική έπιγραφή έπί κίονος, έ- 
χουσα οδτω :

Κύριε βοή 
θη Θεό
κριτόν καί 
τον νκον 
αύτοϋ

καί τέλος τό ήμισυ ιωνικού κιονοκράνου μεθ’ 
ύψηλοϋ έπιθήματος καί πλουσίου φυτικοΰ διακό
σμου, δυναμένου νά χρονολογηθή είς τό τέλος 
τοϋ 6ου ή τάς άρχάς τοΟ 7ου αίώνος μ. Χ· 
(Πίν. 205β).

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Θέρμος

Έν Θέρμορ έγένετο τή έποπτείμ καί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ Άναστηλώσεων κ. Στίκασυντήρησις τών 
μνημείων διά πιστώσεως έκ τοϋ Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (άριθ. Έργου 11419). 
Συνεκολλήθησαν τά τεμάχια τών κατωτάτων 
σπονδύλων τών κιόνων καί τών πλακών τοϋ στυ- 
λοβάτου τοϋ ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος (Πίν. 206α). 
Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών άνευρέθη ύπό 
τόν βόρειον στυλοβάτην πλάξ διασφζουσα γράμ
ματα τινά έπιγραφής' καί ύπό τόν άνατολικόν 
στυλοβάτην έχουν εύρεθή αί ένεπίγραφοι πλάκες

IG IX Is I, 13, 24, 55, 63. Εξαιρέσει τής δυτικής 
πλευράς τοϋ στυλοβάτου κατά τάς άλλας πλευράς 
« αί πλάκες αύτοϋ κατά τό πλείστον τούλάχιστον 
φαίνονται προερχόμενοι έκ μνημείων άλλων», 
παρετήρησεν ό Σωτηριάδης

Συνεκολλήθησαν έπίσης καί τεμάχια τών 
άναβαθμών τής άνατολικής στοάς ώς καί τών 
λίθων τών δύο πρισματικών βάθρων, παρομοίων 
πρός τά τής Νίκης τοϋ Παιωνίου έν Όλυμπίμ 
καί Δελφούς. Τοϋ δευτέρου βάθρου, πιθανώτατα 
δέ τοϋ κοσμουμένου δΓ άναγλύφων στρογγυλών 
άσπίδων έπί τριών συναρμοζομένων λίθων παρά 
τήν κορωνίδα (ΠΑΕ 1931, 66 είκ. 6) άνεγνωρί- 
σθη κατά χώραν τό ύπόβαθρον, σχετικόν δέ άρ- 
θρον καί άναπαράστασις θά δοθή είς τήν δημο
σιότητα μετά τήν άποτύπωσιν όλων τών λίθων.

Συνεκολλήθησαν προσέτι τά συναρμόζοντα 
συντρίμματα τοϋ λίθινου τροπαίου, τά όποια, άπο- 
καλυφθέντα κατά τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς, 
περισυνέλεξεν ό Ρωμαίος κατά τό μέσον τής 
άνατολικής στοάς πλησίον τής έξέδρας μετά 
πεταλοειδούς βάσεως καί τό όποιον, έκ τών είκο- 
νιζομένων γαλατικών θυρεών, άνεγνώρισεν ώς 
έχον σχέσιν πρός τόν κατά τόν Γαλατών θρίαμβον 
τοϋ 279 π. X. είς τήν αύτήν θέσιν. Κατά τόν καθα
ρισμόν άπό τών χόρτων καί βάτων περισυνελέγη 
καί νέον θραύσμα, δι’ αύτοϋ δέ συμπληροϋται 
τό τρόπαιον κατά τήν μίαν πλευράν μήκους 1.30μ.

Είς άπόστασιν 70 μ. περίπου άπό τής νοτιο
ανατολικής γωνίας τοϋ περιβόλου κατά τάς έργα- 
σίας διά τήν κατασκευήν τμήματος έκ σκυροδέ
ματος τής άρδευτικής αϋλακος, τής διερχομένης 
παραλλήλως πρός τόν όπίσθιον τοίχον τής άνα
τολικής στοάς, εύρέθη βάσις άγάλματος τοϋ 
’Απόλλωνος (ϋψ. 0.69 μ. πλ. 0.575 — 0.605 μ., 
πάχ. 0.485 μ.) φέρουσα άφιέρωσιν τοϋ Κοινού 
τών Αίτωλών έπί τοϋ άγνώστου στρατηγού Φιλο- 
δάμου Παναιτώλου Φυταιέως, υίοϋ τοϋ Παναι- 
τώλου Φυταιέως στρατηγήσαντος κατά τό 167/6.

Διηνοίγησαν, τέλος, καί έξεβαθύνθησαν αί 
άποστραγγιστικαί αύλακες κατά τό πρός Άνα- 
τολάς τμήμα τοϋ άνεσκαμμένου χώρου καί κατε- 
σκευάσθησαν άναλημματικοί ξηρότοιχοι.

Παπαδάτες

Έν τφ άγρφ κληρονόμων ’Αλεξίου Παπου
τσή, έν θέσει Βρύση είς μικράν άπόστασιν πρό 
τοϋ χωρίου Παπαδάτες Μακρυνείας καί 200 μ. 
πρός Βορράν τής δημοσίας όδοϋ κειμένω, έσυλήθη 
παρά τυμβωρύχων θάλαμος έκ δύο στρώσεων 
πλακών λευκοϋ ασβεστόλιθου τύπου Άστακοϋ

1 ΑΕ 1900, 172.
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κατά τό ψευδόστομον σύστημα κατεσκευασμένος 
(δψ. 1.40μ., μήκ. 2, πλ. 1.25, ΰψ. χαμηλής στρώ
σεως 0.44 - 0,46, υψηλής 0.94 μ. Π ί ν. 206β, 
207α). Ή είσοδος έπΐ τής βόρειας πλευράς 
(πλ. 0.61 μ.) έφράσσετο διά πλακάς. Ή κατά 
μήκος τής άνατολικής πλευράς κιβωτιόσχημος 
λάρναξ έκαλύπτετο ,διά πλακών. Κατά τήν έπα- 
κολουθήσασαν ερευνάν περισυνελέγησαν όστρα
κα ύδρίας μετά στρεπτών λαβών.

Κατά τήν διερεύνησιν πλησίον πυράς άνευ- 
ρέθη άρυβαλλοειδές ληκύθιον μετά ραβδώσεων 
( βψ. 0.133μ.) καί σκύφος.

Καλυδών
Κατετέθη είςτό Μουσεΐον ’Αγρίνιου (άρ. Π 1) 

πρωτογεωμετρικός κάνθαρος μετά χαμηλής κω
νικής βάσεως συστελλόμενος έλαφρώς κατά τήν 
πρόσφυσιν τών χειλέων. Ζώνη τεθλασμένης 
γραμμής κατά τήν κατάληξιν τών ταινιοσχήμων 
λαβών, ών ή μία άποκεκρουμένη. Ή λοιπή επι
φάνεια, έξαιρέσει τής βάσεως, καλύπτεται διά με
λανού γανώματος έξωτερικώς, έξιτήλου κατα- 
στάντος, καϊ έσωτερικώς. Πηλός καλώς ώπτη- 
μένος υπέρυθρος ένέχων έλαφρώς ψήγματα μαρ- 
μαρυγίου (ΰψ. 0.128. Π ί ν. 210 β, 1 ).

Έκ τού ήρειπωμένου ναΐσκου Άγιος Δημή- 
τριος παρά τήν Άνω Βασιλικήν κατετέθη εις τό 
Μουσεΐον Πατρών τό μεγαλύτερον τμήμα έπτα- 
στίχου Βυζαντινής έπιγραφής έπΐ μαρμάρινης 
πλακός.

Ναύπακτος

Άπετειχίσθησαν έκ τού φρουρίου μεταφερ- 
θεϊσαι είς τό Γυμνάσιον Ναυπάκτου :

1. Γωνιαία λιθόπλινθος ( 0,78 X 0,965 X 0,425 - 
0,45 μ.) τού ναού τού Διονύσου φέρουσα τάς 
άπελευθερωτικάς έπιγραφάς IG IX 2, 374 - 378, 
ώς καί δύο νέας έπί τής μή όρατής πλευράς,

2, 3, 4. ’Επίσης, αί πλάκες αί φέρουσαι τάς 
άπελευθερώσεις εις τόν Ασκληπιόν IG IX 2, 359, 
360 καί 363.

5 καί 6. Τέλος, άποτμήματα δύο λιθοπλίνθων 
άναβαθμών φέροντα άγνώστους άπελευθερώσεις 
είς τόν Διόνυσον, άτινα μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεΐον Πατρών.

Κατά τάς έργασίας στερεώσεως τού άριστερά 
τώ είσερχομένφ τόν λιμενίσκον τμήματος τού 
φρουρίου Ναυπάκτου άπετειχίσθη πωρόλιθος 
μετ’ άναγλύφου οικοσήμου προερχόμενος έκ 
γείσου άρχαίου οικοδομήματος (βψ. 0,47, πλ. 
0,395, πάχ. 0,16, Π ί ν. 206 γ) κατά τινα δέ έπί 
Τουρκοκρατίας έπισκευήν τού φρουρίου εϊχεν 
έντειχισθή παρά τόν χρησιμεύοντα διά τήν πρόσ- 
δεσιν τών πρυμνήσιων τών πλοίων διάτρητον

λίθον ( δέστρα, Π ί ν. 207β ). Μετεφέρθη είς τό 
Μουσεΐον Πατρών.

Ό θυρεός φέρει είς τό κέντρον τής κορυφής 
πενταπέταλον ρόδακα μελανού χρώματος καί δύο 
δοκίδας, γραμμάς διηκούσας άπό τής άριστεράς 
πλευράς πρός τήν αιχμήν τής βάσεως καί άπό τού 
μέσου τού θυρεού πρός τήν δεξιάν γωνίαν τής 
βάσεως· περιβάλλει δ’ αυτόν άβακωτόν πλαίσιον 
κοσμούμενον κατά τό μέσον τής μέν άριστεράς 
καθέτου αύτού πλευράς δι’ άναγλύφου δακτυλίου, 
τής δέ δεξιάς δι’ άνισοσκελοΰς σταυρού μετά πε
πλατυσμένων άκρων τών κεραιών.

Έπί Τουρκοκρατίας κατεσκευάσθη ή παρά τό 
άρχοντικόν Μπότσαρη, άριστερά τφ είσερχο
μένφ έξ Άντιρρίου, πύλη τής πόλεως, καλυπτο- 
μένη διά τόξου διπλής καμπυλότητος καί φέ
ρουσα άνωθεν τού ύπερθύρου τήν ένεπίγρα 
φον μαρμαρίνην πλάκα ( 0,70 X 0,60 μ. περίπου 
Π ί ν. 206 γ ).

Έν τή συνοικίψ Βαρναρράχη Ναυπάκτου 
κατά τήν δρυξιν αύλακος διά τήν τοποθέτησιν 
ύδροσωλήνων άπεκαλύφθησαν καί άνεσκάφησαν 
τρεις ταφικοί πίθοι καί έξ κιβωτιόσχημοι τάφοι 
διά πλακών ή λιθοπλίνθων κατεσκευασμένοι 
(μήκ. 1,50- 1,80μ., πλ. 0,65 - 1,12μ., βάθ. 0,60μ 
καί ό μεγαλύτερος μήκ. 2μ., πλ. 1,12μ., βάθ. 
1,25μ. ( Π ί ν. 208, 209 ) έντός τών όποιων εϊχον 
ένταφιασθή περισσότεροι τού ένός νεκροί. Πε- 
ριείχον άμφορίσκους καί πρόχους άχρωματί- 
στους, μελαμβαφή προχοίσκην (ΰψ. 0,115 μ. 
Πίν. 210β) γαστρώδη «δακρυοδόχα» άγγεϊα, 
σκύφους μελαμβαφεΐς, είς τών όποιων κοσμείται 
δι’ έλίκων λευκού χρώματος έπί ζώνης μεταξύ 
τών διμερών μετά κόμβου λαβών καί διά ραβδώ
σεων (ΰψ. 0,98μ. ), κύλικα μετ’ άναγλύφων καρδιό
σχημων φύλλων έπί τών λαβών (ΰψ. 0,84 μ. 
Πίν. 211γ), κάνθαρον μελαμβαφή μετ’ άναγλύ
φων προσωπείων Σιληνών έπικεκολλημένων έπί 
τών λαβών (ΰψ. 0,123μ. Πίν. 209γ), γαμικόν 
λέβητα μελαμβαφή ( ΰψ. μετά τού πώματος 0,177 μ. 
Πίν. 210α, 1), έρυθρόμορφον ληκύθιον μετά 
παραστάσεως γυναικός βαδιζούσης πρός τά δε
ξιά καί κρατούσης κίστην (ΰψ. 0,265 μ. Πίν. 
209α), κυλινδρικός πυξίδας, λύχνους, άπότμημα 
άναγλύφου άρχαϊκής μετά δρεπανωτών πτερύγων 
σφιγγός όρθουμένης έπί τών έμπροσθίων σκελών 
καί άναπαυομένης διά τού όπισθίου τμήματος 
τού σώματος. Μεταξύ τών πολυτιμοτέρων κτερι- 
σμάτων καταλέγονται : Πτυκτόν κάτοπτρον χαλ- 
κούν (διαμ. 0,128μ. )· έντός στεφάνου έλαίας ή 
μύρτου παραθέοντος τήν περιφέρειαν ίσταται 
πρός δεξιά άνάγλυφος αετός έχων άναπεπταμένας 
τάς πτέρυγας (Πίν. 211 β).
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Δακτύλιος ύπό μορφήν συσπειρουμένου ό- 
φεως έκ συμπαγούς ράβδου χρυσού, κυρτής κατά 
τήν έξωτερικήν καί επιπέδου κατά τήν έσωτερικήν 
επιφάνειαν. Εις τά παρά τήν κεφαλήν καί τήν 
δισχιδή ουράν τμήματα είναι χαραγμέναι λεπταί 
φολίδες (Πίν. 212γ). Εγχάρακτοι είναι καί 
αί λεπτομέρειαι τής κεφαλής. Όφιόμορφα 
βραχιόλια καί δακτύλιοι χρυσοί είναι συνήθεις 
εις τήν άρχαίαν Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν 
Amandry, Collection Stathatos πίν. 32, 219 - 
220 45, 255· 46-47, 256-261· Mansuelli κλπ. 
Ori e argenti dell’ Italia antica πίν. 67 548 
καί 552.

Δύο χρυσά ένώτια, ών τό 6ν άπολήγει κατά 
τό έν άκρον εις κεφαλήν λέοντος. Δύο χρυσαΐ 
άμφικολουροκωνικαί ψηφίδες όρμου. Δακτυλιό
λιθος έλλειψοειδής έκ λίθου κορνεάλης διάτρητος 
δνευ παραστάσεως (διάμ. 0,021μ.). Κυλινδρι
κός κάτω καί άνω κολουροκωνικός λίθος έξ άμε- 
θύστου διάτρητος κοσμούμενος δι’ έγχαράκτου 
κηρυκείου (ύψ. 0,024 μ.), ύάλινος φέρων τόν 
τύπον σφιγγός κατ’ ένώπιον μέ άναπεπταμένας 
τάς πτέρυγας, ήτις όρθουμένη έπί των έμπροσθίων 
σκελών άναπαύεται διά τού όπισθίου τμήματος 
τού σώματος ( μεγ. διάμ. 0,021 μ. Πίν. 212 γ, 2 ).

Δύο χαλκοί δακτύλιοι μετά συμφυούς σφενδό
νης όπλίτου ένεδρεύοντος (μεγ. διάμ. σφενδόνης 
0,024μ. Π ί ν. 210 β, 3 ) ό είς καί διά τετραφύλλου 
ρόδακος ό άλλος.

Ώς οβολοί τού Χάρωνος εύρέθησαν εις δια
φόρους τάφους δύο άργυροί όβολοί Σικυώνος 
4ου π. X. αί. έμπρ. Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξιά, 
όπ. περιστερά δεξιά BMC πίν. IX άρ. 8,9 καί εις 
όβολός τής Αίγίνης 4ου αί. εμπρ. χελώνη όπ. 
έγκοιλον τετράγωνον διηρημένον είς πέντε διαμε
ρίσματα καί έπιγραφή ΙΔ ( BMC πίν. XXV άρ. 8).

Στράτος

Έν θέσει Άγροσ υκιά έν Στράτφ κατά τήν 
όρυξιν τάφρου διά μηχανικών έκσκαφέων τής 'Ε
ταιρείας Ρόμβος, άναδόχου τών έργων κατα
σκευής τού αρδευτικού δικτύου τής πεδιάδος τού 
Κάτω ’Αχελώου, άπεκαλύφθησαν καί άνεσκάφη- 
σαν 17 τάφοι, ών οί 4 διά πήλινων κεραμίδων 
στέγης καλυπτόμενοι καί οί λοιποί 13 κιβωτιό
σχημοι (διαστ. μήκ. 1,60- 1,95μ., πλ. 0,48- 
0,51μ., βάθ. 0,50μ. περίπου ) διά πλακών έκ λευκού 
άσβεστολίθου Λεπενοΰς κατεσκευασμένοι. Δύο 
έξ αυτών περιεκλείοντο έντός πειοειδούς ήρίου 
(ταφικοΰ περιβόλου μήκ. 5,50μ., πλ. 1μ., πάχ. 
τοίχων 0,50 - 0,65μ.). Οί τάφοι περιείχον μελαμ- 
βαφή άβαθή φιαλίδια καί φιάλας, ών μία, 
(ύψ. 0,045μ.) μετ’ άλύσεως έντύπων ανθεμίων

έπί τού πυθμένος) σκύφους καί κανθάρους μελαμ- 
βαφεΐς μετά ραβδώσεων, κυάθιον (ύψ. 0,042μ.) 
φέρον τό χάραγμα ΔΙΝ (ύψ. γραμμ. Ο,ΟΙΙμ.), 
δύο άρυβαλλοειδή έρυθρόμορφα ληκύθια (ύψ. 
0,127μ.) φέροντα, έξίτηλον νυν, παράστασιν 
ίσταμένης τό έν καί τό άλλο καθημένης γυναικός 
κρατούσης κίστην, τρεις χαλκούς δακτυλίους 
μετά συμφυούς σφενδόνης. Έπί τής μιας έξ 
αυτών κεφαλή δασύτριχου πωγωνοφόρου Άκαρ- 
νανος (μεγ. διάμ. σφενδόνης 0,018 μ. Πίν. 
212 β, 1). Περιείχον έπίσης λύχνους, είδώλιον 
γυναικός ίσταμένης καί έτερον γυναικός κατακε- 
κλιμένης έπί κλίνης μετά προσκεφαλαίου καί 
κεκαλυμμένης δι’ ένταφίου (μηκ. 0,135μ., πλ. 
0,66 μ., πάχ. 0,02 μ. Π ί ν. 209δ) χαλκήν στλεγ- 
γίδα, τέσσαρα χαλκά κάτοπτρα (διαμ. 0,105 - 
0,115 μ.).

Εις Παλαιομάνιναν Ξηρομέρου, ή 
παρά τήν όποιαν άκρόπολις ταυτίζεται πρός τήν 
άκαρνανικήν Σαυρίαν μετά μεγαλυτέρας πιθανότη- 
τος ή πρός τήν Μητρόπολιν, κατά τήν έκσκαφήν 
τών θεμελίων τού ναού τού Αγίου Κωνσταντίνου 
άνευρέθη έντός πήλινου άγγείου θησαυρός 12 
άργυρών στατήρων Κορίνθου, Άμβρακίας, Άνα- 
κτορίου, Λευκάδος καί ένός διδράχμου Στυμφα- 
λίων καί κατεστράφησαν τάφοι, έκ τών όποιων 
περισυνελέγη χαλκούς γεωμετρικός δακτύλιος 
τριγωνικής τομής ( διαμ. 0,029μ.).

Διηρευνήθη δέ παρ’ ήμών έν μέρει κατεστραμ
μένος ταφικός πίθος γεωμετρικός (ύψ. 1,50μ. 
περίπου, διαμ. 1 - 1,10 μ., πάχ. τοιχωμάτων 0,035 - 
0,045μ.), ώς πώμα τού όποιου είχε τοποθετηθή 
λεπτή πλάξ άσβεστολίθου ’Αστακού. Τών άγ- 
γείων, κατατεθέντων είς τό Μουσείον ’Αγρίνιου 
( άρ. Π 2-10), ό πηλός ύπέρυθρος ή ώχροκί- 
τρινος παρουσιάζει άτελή όπτησιν, ώστε δέν 
διατηρείται καλώς τό ύδαρές μελανόν γάνωμα, 
τό όποιον καλύπτει τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν, 
έξαιρέσει ζώνης έχούσης τό χρώμα τού πηλού. 
Μία άποκεκρουμένη τόν λαιμόν καί τήν λαβήν 
οίνοχόη κοσμείται δι’ έπαλλήλων λεπτών καί 
παχυτέρων γραμμών ( ύψ. 0,175 μ. Π ί ν. 212 α, 6). 
Ό τάφος περιείχε τριφυλλοστόμους οίνοχόας, 
τρεις σφαιρικός καί μίαν μετ’ ώοειδοΰς σώματος 
καί πλαστικού δακτυλίου είς τήν βάσιν τού λαι
μού ( ύψ. 0,19 - 0,27 μ. Π ί ν. 212 α 2 - 5 ). Πέντε 
κανθάρους μετ’ αύλακωτών χειλέων καί έπιπέ- 
δου ή χαμηλής δακτυλιοσχήμου βάσεως (ύψ. 
0,074-0,131 μ., Πίν. 212α, 7-10). Πλούσια 
ήσαν καί τά χαλκά κτερίσματα : ΕΙς σίδηρους 
καί ένδεκα χαλκοί δακτύλιοι τριγωνικής τομής· 
ένός άλλου χαλκού δακτυλίου τά άκρα άπολήγουν 
είς σπείρας ώς τού ψελλίου έκ Brandenburg
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Σχεδ. 1. Κάτοψις του περιβόλου καί κελλίων τής Μονής Προυσου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:44 EEST - 54.226.8.97



ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
< ' Ψ
185

(Καββαδία, Προϊστορική αρχαιολογία είκ. 115 ), 
τέσσαρες χαλκοί σφηκωτήρες καί είς έκ λε
πτού χρυσού σύρματος, τρία βραχιόλια, ών τό 
εν τομής πεπιεσμένου κύκλου καί τά δύο τομής 
τριγωνικής. Εκατέρωθεν τής ράχεως φέρουν 
εγχαράκτους γραμμάς σχηματιζούσας όμορρό- 
πους καί αντίρροπους γωνίας μεμονωμένος είς 
σχήμα σταυρού ή καθ’ ομάδας είς σχήμα ίχθυα- 
κάνθης (Π ίν. 212 δ ). Περισυνελέγησαν καί χαλ- 
καΐ ψηφίδες όρμου κυλινδρικοί καί τριγωνικής 
τομής.

Επιτύμβιοι ιδίως έπιγραφαί, κατετέθησαν είς 
τά Μουσεία Θυρρείου καί ’Αγρίνιου.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΟΣΤΑΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Μονή Τατάρνας1

Ό μέγας ναός τής Μονής (Πίν. 213), ό 
κτισθείς είς τόν τύπον των άγιορειτικών τό 1841, 
έχει όποστή, λόγφ καθιζήσεως τού έδάφους, επι
κινδύνους ρωγμάς ώστε νά παραμένη άχρησιμο- 
ποίητος σήμερον. Έγένετο, δθεν, άποτύπωσις τού
του καί μελέτη περί τής έπισκευής καί άσφαλί- 
σεώς του.

'Ομοίως, έμελετήθη τό θέμα τής συντηρήσεως 
τού ξυλογλύπτου τέμπλου τού ναού (Πίν. 214 α ), 
τού όποιου τό άνω μέρος-από τού έπιστυλίου 
καί άνω-είναι τό άρχικόν (18ου αίώνος πιθα
νώς), ένφ τό κάτω έχει κατασκευασθή μεταγε- 
νεστέρως.

Έπί τφ σκοπφ τής διασφαλίσεως τών σημαν
τικών κειμηλίων τής Μονής έγένετο μελέτη με
τατροπής είς ιδιαίτερον σκευοφυλάκιον δύο δω
ματίων τής δυτικής πτέρυγος τών κελλίων, ή 
όποια, κτισθεΐσα τό 1852 υπό τού ήγουμένου 
Βαρθολομαίου, παρουσιάζει ένδιαφέρον άπό άπό- 
ψεως ξύλινων κατασκευών.

Έπ’ εόκαιρίμ τής μεταβάσεως είς Τατάρναν 
έμελετήθησαν καί αί δύο λίαν ένδιαφέρουσαι λί
θινοι γέφυραι έπί τοϋ 'Αχελώου, ή τής Τατάρνας 
είς τήν πηγήν Μαρδάχαν καί τό «Γεφύρι τού 
Μανόλη» (Πίν. 214 β), κτισθέν τό 1659.

’Ανατολική Φραγκίστα

1. Ναός τοϋ Σωτήρος. Είναι μονόκλιτος μετά 
χαμηλού τρούλλου, στηριζομένου έξωτερικώς είς

1. Βλ. οϊκείαν έκθεσιν περί της Μονής είς Χρονικά 
Α. Δ. 16 ( 1960) σελ. 199.

τετράγωνον τύμπανον, καί νάρθηκος στεγαζομέ- 
νου διά καμάρας άπό Β - Ν (Πίν. 214 γ ).

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον τού 1731 είναι κα
λής τέχνης καί φέρει εικόνας συγχρόνους πρός 
αυτό. Είς τό ώραΐον βημόθυρον είκονίζεται ό 
Ευαγγελισμός καί κάτωθεν 4 Ιεράρχαι.

Τό έσωτερικόν είναι κατάγραφον διά τοιχο
γραφιών τού 1732, γενομένων έπί «Άρχιερέως 
Διονυσίου τού έξ Ίωαννίνων», συμφώνως πρός 
έπιγραφήν σφζομένην είς τόν νότιον τοίχον. 
Κατά τήν αύτήν έπιγραφήν ό ναός έκτίσθη τό 
1725.

Έγένετο άποτύπωσις τού ναού καί κατηρτίσθη 
πρόγραμμα έπισκευής καί συντηρήσεως αυτού.

2. Ναός Παναγίας (Κοίμησις Θεοτόκον). Εύ- 
ρίσκεται έπί τής νησΐδος τού ποταμού ό όποιος 
χωρίζει τήν ’Ανατολικήν άπό τήν Δυτικήν Φραγ- 
κίσταν. Είναι τού αυτού άγιορειτικοΰ τύπου, ή 
στέγη του όμως έχει καταπέσει καί σήμερον στε
γάζεται διά προχείρου τοιαύτης έκ κεράμων.

Έσωτερικώς είναι έπιχρισμένη, εις τινα όμως 
σημεία, ένθα έχουν άποκολληθή τά κονιάματα, 
άνειράνησαν τοιχογραφίαι, ώς ή Δευτέρα Παρου
σία καί ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Καλυβίτης, τής αυτής 
τέχνης καί έποχής μέ τάς τοιχογραφίας τού ναού 
τού Σωτήρος.

Μονή Προυσοΰ2

Έπί τώ σκοπώ τής συντηρήσεως τών τοιχο
γραφιών τής Κρύπτης τής Μονής, ώς έπίσης καί 
τής διασφαλίσεως καί εύπρεποΰς έκθέσεως τών 
κειμηλίων ταύτης έγένετο λεπτομερής έξέτασις 
τού χώρου καί τών κτισμάτων τής Μονής.

Ή άρχιτέκτων τής Υπηρεσίας δ. Άναστ. 
Μουτσοπούλου συνέταξε τά σχέδια τού Καθο
λικού μετά τής Κρύπτης καί τού άνατολικοΰ χώ
ρου τής Μονής, βάσει τών όποιων έγένοντο δύο 
προτάσεις: α. κατάλληλος διαμόρφωσις καί
άπομόνωσις δύο καμαροσκεπών δωματίων έν τφ 
ίσογείφ τού νΰν κατοικουμένου υπό τών μοναχών 
άνατολικοΰ κτηρίου, ώστε νά χρησιμοποιηθώσι 
ταΰτα διά τήν πρόχειρον έκθεσιν τών κειμηλίων 
καί β. ή άνέγερσις ιδιαιτέρου σκευοφυλακείου 
είς τόν βορείως τού προηγουμένου κτηρίου έλεύ- 
θερον χώρον (Σ χ ε δ. 1). Έκ τών προτάσεων 
τούτων ένεκρίθη πρός τό παρόν ή πρώτη. Ούτως 
έγένοντο αί άναγκαΐαι έργασίαι είς τά δύο δω
μάτια τού ισογείου, ήτοι άνανέωσις σοβάδων, 
όδροχρωματισμός, τοποθέτησις λίθινων πλακών

2. Βλ. οϊκείαν έκθεσιν περί τής Μονής είς Χρονικά Α.Δ. 
16 (1960) σελ. 199 κέ. καΙΓρ. Νταβαρίνου, Άνδρ. Τσιαπέ- 
ρα, 'Ιστορία Ίερδς Μονής Προυσιωτίσσης, Άθήναι 1957.
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ΠΙΝΑΞ 206 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 17 (1961/2)

Αιτωλία: α. Ό ναός τοϋ Θερμίου ’Απόλλωνος μετά τάς έργασιας συντηρήσεως, β. Κτιστός θάλαμος 
παρά τό χωρίον Παπαδάτες Μακρυνείας, γ. Οΐκόσημον έκ Ναύπακτού

ΕΥΘ. Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Αιτωλία: α. Κτιστός θάλαμος παρά τό χωρίον Παπαδάτες Μακρυνείας, β. Τμήμα τοΰ τείχους Ναύπα
κτού παρά τόν λιμενίσκον αριστερά τφ είσερχομένφ' τό βέλος δεικνύει τήν θέσιν του οικοσήμου πρό

τής άποτειχίσεως

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΙ
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Αιτωλοακαρνανία: α. Πρωτογεωμετρικός κάνθαρος έκ Καλυδώνος καί γεωμετρικά άγγεΐα έκ Παλαιομα- 
νίνης, β. Τύποι δακτυλιόλιθων έκ Στρατού καί Ναυπάκτου, γ. Χρυσούς όφιόμορφος δακτύλιος έ.κ Ναυπά- 

κτου, δ. Χαλκοϋν ψέλιον έκ Παλαιομανίνης

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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