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ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Έκ των βυζαντινών καί των μετά τήν "Αλωσιν 
ναών της Λακωνίας έστερεώθησαν διά τής φρον- 
τίδος τοϋ Εφόρου τής Δ' Περιφέρειας κ. Ν. Β. 
Δρανδάκη, άναπληροϋντος τόν άπουσιάζοντα εις 
τό έξωτερικόν οίκεΐον "Εφορον, καί έν μέρει ύπό 
τήν τεχνικήν έπίβλεψιν τοϋ μηχανικού Σπάρτης 
κ. Εύστ. Βλαχογιάννη, αί κάτωθι έκκλησίαι:

1) Τό καθολικόν τής έν Λακεδαίμονι Τ. Μονής 
τών Άγιων Τεσσαράκοντα: Ό κατάγραφος (1620 ) 
τρίκογχος ναός, ύποστάς έκ τών κατά καιρούς 
σεισμών πλείστας ρωγμάς, εύρίσκετο εις άθλίαν 
κατάστασιν καί ήτο κατά κυριολεξίαν έτοιμόρ- 
ροπος, παρά τό γεγονός ότι πρό 30 περίπου έτών 
οί τοίχοι του, όλίγιρ χαμηλότερου τής στέγης, εί- 
χον περισφιγχθή δΤ όρατής έξωθεν ζώνης έκ σι
δηροπαγούς σκυροκονιάματος ( Π ί ν. 158 α), 
ήπς ένεσφηνώθη έντός του σώματος τών τοίχων1.

Κατ’ άρχήν άπεμακρύνθησαν οί καλύπτοντες 
τάς στέγας τοϋ ναοϋ κέραμοι, αΐτινες ήσαν νεωτέ- 
ρου τύπου, τοϋ λεγομένου γαλλικοϋ (Π ί ν. 
160 α). ’Εν συνεχεία κατεσκευάσθη ύπό τήν στέ
γην, άποκεκρυμμένη έντός τοϋ τοίχου, ζώνη έκ σι
δηροπαγούς σκυροδέματος, έστερεώθησαν αί 
στέγαι καί μάλιστα ή τής άνατολικής κεραίας, 
καί τό διαλελυμένον τεταρτοσφαίριον τοϋ βο
ρείου χοροϋ, έπηλείφθησαν όλαι διά σιμέντου καί 
διεποτίσθησαν τά ρήγματά των δι’ άραιας σιμεν- 
τοκονίας, έπληρώθησαν τά κενά τών στεγών διά 
κισήρεως, ήτις έκαλύφθη δι’ άσβεστοκονίας μέ 
σιμέντον, καί έτοποθετήθησαν έπειτα κέραμοι τοϋ 
λεγομένου βυζαντινού τύπου ( Π ί ν. 160 β).

Άντικατεστάθη διά νέας ή άρχήθεν ύπάρχουσα, 
ώς έδειξεν ή έρευνα, καί σαθρωθεΐσα έκ τοϋ χρό
νου ξυλίνη στέγη τής μέσης καμάρας τοϋ νάρθη- 
κος, ήτις είχε κατασκευασθή εις άρκετόν ύψος 
ύπέρ τήν καμάραν, ώστε νά άποτελή συνέχειαν 
τής στέγης τής δυτικής κεραίας τοϋ κυρίως ναοϋ. 
Έπί πλέον συνεπληρώθη ή ύπό τάς στέγας όδον- 
τωτή ταινία εις τά λίαν έφθαρμένα τμήματα αυτής, 
έγένετο ύποθεμελίωσις τής άνατολικής πλευράς 
τοϋ ναοϋ, άπεμακρύνθησαν δι’ εκσκαφής τά χώ
ματα από τοϋ νοτίου τοίχου, ήρμολογήθησαν αί 
πλάγιαι πλευραί έξωτερικώς ύπέρ τάς στέγας τών 
πλαγίων διαμερισμάτων, άποκατεστάθησαν τά

1. Τούς τοίχους τού μνημείου κοσμουν έντειχισμένα 
άρχαΐα γλυπτά μέλη, ώς τμήμα λακωνικής έπιτυμβίου 
στήλης ( Π ί ν. 158 β ), πούς μαρμάρινου θρόνου, μιμούμε
νος πόδα λέοντος (Πίν.159α) και παλαιοχριστιανικά, ώς 
έπίθημα κοσμούμενον διά σταυρού και καλαμοειδών 
(Π ί ν. 159 β).

τόξα τών παραθύρων τοϋ τρούλλου (Πίν. 160 
α - β) καί έτοποθετήθησαν είς όλα τά παράθυρα 
σιδηρά υαλοστάσια.

Τάς στερεωτικός έργασίας έξετέλεσεν ό άρχι- 
τεχνίτης τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως κ. Πέ
τρος Κορωνιός.

2) Είς τό γειτονικόν πρός τήν Μονήν τών Α
γίων Τεσσαράκοντα χωρίον Χρύσαφα έστερεώ
θησαν διά τοϋ αύτοϋ αρχιτεχνίτου:

α) Είς τόν ναόν τής Χρυσαφιτίσσης ( 1290) 
ό έπί τοϋ μνημείου φκοδομημένος μεταγενεστέ- 
ρως πύργος, ούτινος ό μέν άνατολικός τοίχος άπο- 
τελεΐ πρός τά ανω έπέκτασιν μέρους τής άνατο
λικής πλευράς τοϋ ναοϋ (Πίν. 161α), ό δέ 
δυτικός βαίνει έπί τοϋ μέσου τοϋ τρούλλου τής 
έκκλησίας (Πίν. 161 β).

Είδικώτερον έπληρώθησαν καί έιρράγησαν αί 
ύπάρχουσαι ρωγμαί τοϋ πύργου καί έστερεώθη
σαν οί τοίχοι του. Έπί τούτοις συνεπληρώθη ή 
άνακεράμωσις τών στεγών τοϋ ναοϋ. Μέρος αύ- 
τής καί δή τοϋ τρούλλου είχε γίνει παλαιότερον 
ύπό τής Επιμελητείας Μυστρα.

Τμήμα τής στέγης τής έκκλησίας, περικλειό- 
μενον έντός τών τοίχων τοϋ πύργου, είχε πρό 
πολλοϋ καλυφθή ύπό σιμέντου. Ό μανδύας δέν 
άφηρέθη, έπεσκευάσθησαν μόνον αί ρωγμαί του. 
Τά ύπό τάς κεράμους δημιουργούμενα κενά τών 
στεγών έπληρώθησαν καί έδώ διά κισήρεως, άφοϋ 
προηγουμένως αί καμάραι έπηλείφθησαν έξωτε
ρικώς διά σιμέντου.

Έστερεώθη ό βόρειος τοίχος τοϋ μνημείου καί 
άφηρέθησαν αί κατά τήν πλευράν αύτήν πρό τι- 
νων έτών κατασκευασθεϊσαι ύπό τών Χρυσαφιτών 
άντηρίδες. Ωσαύτως έστερεώθη τό έπί τής δυ
τικής πλευράς τοϋ έξωνάρθηκος ύψούμενον με
ταγενέστερον κωδωνοστάσιον, ού συνεπληρώ- 
θησαν τά διαβρωθέντα τοξύλλια. ‘Υπό τό κωδω- 
νοστάσιον διηνοίχθη, μετά προηγηθεϊσαν στε- 
ρέωσιν, τόξον τοϋ δυτικού τοίχου, φραχθέν είς 
νεωτέρους χρόνους.

Άπεμακρύνθησαν άκόμη αί έξω τής άνατολι
κής καί βορείου πλευράς τοϋ ναοϋ προσχώσεις 
καί έκτίσθη άναλημματικός τοίχος έκ ξηρολι- 
θιάς. Τέλος έστερεώθησαν τά λείψανα τής νεω- 
τέρας στοάς, ήτις είχε προσκολληθή άπό Ν. είς 
τόν ναόν, καί ήρμολογήθησαν οί τοίχοι αύτοϋ.

Ή Χρυσαφίτισσα διασώζει είς τό έσωτερικόν 
ίκανάς τοιχογραφίας. Τής προχείρου στερεώσεώς 
των είχον παλαιότερον ώς Επιμελητής Μυστρα 
έπιμεληθή, δι’ ών τότε διέθετον μέσων. Κατά τό 
1964 μέ χρήματα, ατινα είχον χορηγηθή είς τήν 
κοινότητα Χρυσάφης έκ τών Κρατικών Λαχείων, 
έπετεύχθη μερίμνη έμοΰ στερέωσις τοϋ πλείστου
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τών τοιχογραφιών διά τοϋ ύπό τόν καλλιτέχνην 
κ. Φώτην Ζαχαρίου συνεργείου συντηρητών τής 
’Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ίδιαν λεπτομερή 
μελέτην περί τοϋ ναοϋ τής Χρυσαιριτίσσης έχω 
σχεδόν έτοίμην.

β) Εις τόν παρακείμενον ναόν τοϋ "Αγίου Ίω- 
άννου 2 ( Π ί ν. 162 α ), έγένετο άνακεράμωσις, 
άρμολόγημα τών τοίχων, συμπλήρωσις έφθαρμέ- 
νων κεραμοπλαστικών κοσμημάτων καί τών δια- 
βρωθέντων τόξων τών παραθύρων ( Π ί ν. 162 β, 
163 α). Άπηλλάγησαν επίσης τών προσχώσεων 
αί έξωτερικαί πλευραί τοΟ ναοϋ, έτοποθετήθησαν 
εις τά παράθυρα σιδηρά ύαλοστάσια καί έστερε- 
ώθησαν έν τώ έσωτερικφ μόνον αί διατρέχουσαι 
άμεσον κίνδυνον καταρρεύσεως τοιχογραφίαι.

3) Έν Άρεοπόλει τής Μάνης έστερεώθη ό άπό 
τών μέσων τοϋ 18ου αί. χρονολογούμενος κατά- 
γραφος, μονοκάμαρος ναός τού "Αγίου Ίωάννου 
τών Μαυρομιχαλαίων ( Π ί ν. 163 β).

Έκ τής στέγης άπέμενε μόνον τό άνατολικόν 
ήμισυ τής καμάρας (Σ χ έ δ. 1)3 τό δ’ όπόλοι- 
πον ( Π ί ν. 164 ) είχε καταρρεύσει. Καί ή πρόσ- 
οψις τοϋ ναού έφερεν έπικινδύνους ρωγμάς 
(Πίν. 165α). Άφοϋ κατεσκευάσθη ύπό τήν 
στέγην κεκρυμμένη ζώνη έκ σιδηροπαγούς σκυ
ροκονιάματος άνεκτίσθη διά τού έκ Μάνης τε
χνίτου κ. Γρηγορίου Σούμπαση τό καταπεσόν 
τμήμα τής στέγης, έπληρώθησαν τά κενά διά 
κισήρεως καί άκολούθως έκεραμώθη έκ νέου 
τό μνημεΐον (Πίν. 165 β ).

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΘΗΡΩΝ

Διά τά βυζαντινά καί μεσαιωνικά μνημεία τής 
νήσου Κυθήρων έλάχιστα έχουν γραφή μέχρι σή
μερον. Συνοπτικήν περιγραφήν τών κυριωτέρων 
βυζαντινών μνημείων τής νήσου μας έδωκε, μέ 
τήν γνωστήν μεθοδικότητά του, ό άείμνηστος 
καθηγητής Γ. Σωτηρίου είς τήν Κυθηραϊκήν Έπι- 
θεώρησιν τοϋ έτους 1923 ( σ. 5 - 24 ). Πολύτι
μον συμβολήν είς τήν γνώσιν τής έξελίξεως τής 
βυζαντινής ζωγραφικής κατά τόν 12ον αιώνα είς 
τήν νήσον άποτελεί ή περιεκτικωτάτη μελέτη 
τού καθηγητοϋ κ. Άνδρ. Ξυγγοπούλου περί τού

2. Άπλοϋς τετράστυλος μικρός σταυροειδής μετά 
τρούλλου ναός, τοιχογραφηθείς τφ 1367/68, κατά τήν 
σφζομένην γραπτήν έπιγραφήν, ήν βλ. παρά Ν. Β. Δραν* 
δάκη, Βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, έν 
Άθήναις 1964, σ. 63. Τόν ναόν, ούτινος έχω περιγρα
φήν και σχέδια, έλπίζω νά δημοσιεύσω συντόμως.

3. Τά σχέδια έξεπόνησεν ό μηχανικός κ. Ευστράτιος 
Βλαχογιάννης.

σπηλαίου τής 'Αγίας Σοφίας (Πρακτικά τού Θ' 
Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου Θεσσαλονίκης, 1955, 
σ. 178 - 183 ).

Χρήσιμον βοήθημα άποτελεί καί ή έρευνα διά 
τήν Παληόχωραν Κυθήρων τού άρχιτέκτονος 
κ. Δ. Ζαγλανίκη ( Παληόχωρα, Ζάκυνθος 1962 ).

Έξ αυτών όμως, ό μελετητής τών μεσαιωνικών 
μνημείων δέν δύναται νά σχηματίση σαφή καί 
όλοκληρωτικήν ιδέαν περί τής θέσεως,τήν όποιαν 
κατεΐχεν ή νήσος είς τήν έξέλιξιν τής τέχνης κατά 
τήν περίοδον ταύτην.

Κατά τήν πρώτην μετάβασίν μας είς Κύθηρα, 
δι’ ύπηρεσιακούς λόγους τό 1961, ό άρχιτέκτων 
τής ’Αρχαιολογικής "Υπηρεσίας κ. Χαρ. Μπού- 
ρας καί ό γράφων, ήσθάνθημεν ζωηράν έκπληξιν 
διά τόν μέγαν αριθμόν άλλά καί τήν ποιότητα τών 
μνημείων τών μεσαιωνικών χρόνων, τά πλεΐστα 
τών όποιων άποτελοϋν πράγματι άνεκτιμήτους 
θησαυρούς όχι μόνον διά τήν νήσον άλλά καί 
διά τό έθνος καί τήν έπιστήμην γενικώτερον.

Οΰτω, έλήφθη ή άπόφασις τής συστηματικής 
μελέτης καί δημοσιεύσεως τών μεσαιωνικών μνη
μείων Κυθήρων.

Έπηκολούθησαν καί δλλαι μεταβάσεις τοϋ ύπο- 
γράφοντος πρός έξέτασιν τούτων, περισυλλογήν 
στοιχείων καί σύνταξιν προγράμματος έργασιών 
έπισκευής καί συντηρήσεως αύτών.

Είναι αυτονόητον ότι ή τελική δημοσίευσις 
πρέπει νά άναμένη τήν έκτέλεσιν τών προγραμμα- 
τισθεισών έργασιών.

"Οθεν, έδώ δίδονται έλάχιστα πληροφοριακά 
στοιχεία περί τών μεσαιωνικών μνημείων τών Κυ
θήρων συμφώνως πρός τόν σκοπόν καί τόν χαρα
κτήρα τών Χρονικών τοϋ Α.Δ. Πρός εύχερεστέ- 
ραν δέ παρακολούθησιν ή έκθεσις θά γίνη κατά 
τόπους καί όχι κατά τήν χρονολογικήν κατάτα- 
ξιν ή κατά σειράν σπουδαιότητος τών μνημείων.

Δεδομένου, ότι ή άπό άρχιτεκτονικής πλευράς 
έξέτασις τών κτισμάτων θά γίνη ύπό τοϋ άρχιτέ- 
κτονος κ. Μπούρα, δέν δίδονται είς τήν παρού
σαν έκθεσιν σχέδια, ή δημοσίευσις δέ τινων φω
τογραφιών σκοπόν έχει νά βοηθήση τόν άναγνώ- 
στην καί νά παρουσιάση τά μνημεία ώς έχουν 
σήμερον.

ΧΩΡΑ

Είς τήν σημερινήν πρωτεύουσαν τής νήσου 
διατηρούνται δύο μεσαιωνικά σύνολα' τό Φρού- 
ριον καί τό Μέσα Βοϋργο, ήτοι ή τειχισμένη πό
λις, ή όποια κατελάμβανε τήν νοτίαν πλευράν 
τοϋ λόφου τοϋ Φρουρίου. ’Εντός τοϋ Φρουρίου 
σφζονται τέσσαρες ναοί, είς δέ τό Βοϋργο, μέ 
τήν σημερινήν του έκτασιν, σφζονται δέκα πέντε.
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ΠΙΝΑΞ 158 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Λακωνία. Ί. Μονή 'Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι: α. Τό καθολικόν, β. Τμήμα λακωνικής 
έπιτυμβίου στήλης, έντειχισμένον εις τόν ναόν

Ν.ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 160 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Λακωνία. I. Μονή 'Αγίων Τεσσαράκοντα έν Λακεδαίμονι: α - β. Ή στέγη τοϋ ναοϋ κατά καί μετά
τάς στερεωτικός εργασίας

Ν.ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:44 EEST - 54.226.8.97



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965) ΠΙΝΑΞ 161

Λακωνία. Ναός τής Χρυσαφιτίσσης: α - β. Ή Α. πλευρά τοΰ πύργου καί ό ναός μετά τήν στερέωσιν

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 162 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Λακωνία. Χρύσαφα. Ναός Αγ. Ιωάννου: α - β. Η κρόσοψις πρό καί κατά την διάρκειαν των εργασιών

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:44 EEST - 54.226.8.97



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0 965) ΠΙΝΑΞ 163

Λακωνία: α. Χρύσαφα. Ναός Άγ. Ίωάννου. Α. πλευρά, κατά τήν διάρκειαν τής στερεώσεως, 
β. Άρεόπολις. Ναός Άγ. Ίωάννου πρό των εργασιών στερεώσεως

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 164 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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