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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση του
βυζαντινού ναού του Αγίου Ανδρέα στο Λεόντιο της Αχαΐας καθώς και η
ανάδειξη των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής.
Η ενότητα αυτή βρίσκεται νότια και σε απόσταση τριών χιλιομέτρων
από τον οικισμό του Λεοντίου (παλαιότερα Γουρζούμισα), του Δήμου
Ερυμάνθου στους πρόποδες της νότιας πλευράς του Παναχαϊκού Όρους
(υψόμετρο 750 μέτρα). Η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται μέσο της οδού ΠάτραςΚαλαβρύτων και στη συνέχεια ανατολικά (στο χωριό Καταρράκτης) μέσω της
επαρχιακής οδού Αιγίου - Χαλανδρίτσας.
Στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται ο βυζαντινός ναός του Αγίου
Ανδρέα ανασκαφές έφεραν στο φως τάφους και ευρήματα της Μυκηναϊκής
εποχής, στον λόφο βορειότερα του ναού, ενώ βρέθηκαν επίσης ίχνη αρχαίας
ακρόπολης στο εκκλησάκι του Αγίου Κων/νου, στον λόφο που βρίσκεται νότια
του πλατώματος του Αγίου Ανδρέα. Στο πλάτωμα του ναού υπάρχουν τα
ερείπια αρκετά σημαντικής παλαιοχριστιανικής Βασιλικής

Εικόνα 1. Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής Σε πλαίσιο η περιοχή της
μελέτης. Νότια ο οικισμός του Λεοντίου (πηγή google earth)

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το συμπέρασμα ότι η περιοχή αυτή
είχε συνεχή και σημαντική ανθρώπινη παρουσία κατά τη διάρκεια όλων των
διαφορετικών φάσεων της ιστορίας.
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Εικόνα 2. Αεροφωτογραφία της περιοχής του μνημείου. Βόρεια ο Ναός του Άγιου Ανδρέα και
νότια τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. (πηγή google earth)

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ο ναός του Αγίου Ανδρέα, όπως και όλα τα βυζαντινά μνημεία είναι
κηρυγμένο διατηρητέο στο σύνολό του από το Υπουργείο Πολιτισμού
σύμφωνα με το νόμο 3028 / 2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων (κτίρια
προ του 1830) και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είναι μονόχωρος βυζαντινός ναός στον οποίο έγινε σε δεύτερη φάση
μεταγενέστερη
προσθήκη
νάρθηκα
από
συμβατική
κατασκευή
οπτοπλινθοδομής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η προσθήκη αυτή,
η οποία αλλοίωνε σημαντικά τον ναό αφαιρέθηκε πρόσφατα.

3. ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Ανήκει στο απλό τύπο του μονόχωρου καμαροσκέπαστου, δηλαδή
μονόχωρου ναού στεγασμένου με καμάρα καλυμμένη με βυζαντινά κεραμίδια.
Η απλή του μορφή, η μη ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή και η έλλειψη
μορφολογικών στοιχείων χρονολογικά τον κατατάσσουν πιθανότατα στην
μεσοβυζαντινή περίοδο. Η κάτοψή του είναι διαστάσεων 9.90 x 6.10 μ. χωρίς
την ημικυκλική αψίδα του ιερού (που εξέχει από το κύριο ορθογώνιο κατά 1.05
x 3.00 μ).
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Το μνημείο είναι κατασκευασμένο σε μια οικοδομική φάση και δεν έχει
υποστεί σοβαρές επεμβάσεις καθώς διατηρείται σε αρκετά καλή κατάσταση
και χωρίς δομικά προβλήματα.
Τα μορφολογικά του στοιχεία περιορίζονται στο θύρωμα της εξώθυρας
και στο μικρό δίλοβο παράθυρο της αψίδας του ιερού.
Η εξώθυρα διαμορφώνεται με πλαίσιο που βρίσκεται σε εσοχή από την
εξωτερική τοιχοποιία. Το πλαίσιο της εσοχής ορίζεται με λαξευτούς λίθους και
οριζόντιο λαξευτό λίθινο πρέκι που φέρει αιγυπτιακό κυμάτιο. Το θύρωμα
διαμορφώνεται με λαξευτούς λαμπάδες που καταλήγουν σε προεξέχοντες
λίθους που στο ανώτερο τμήμα τους προεξέχουν από τις παραστάδες με
επιθήματα, μειώνοντας το άνοιγμα που πρέπει να γεφυρωθεί. Πάνω σε
αυτούς στηρίζεται μονοκόμματο λίθινο τύμπανο χωρίς όμως πρέκι ή
ανακουφιστικό τόξο.
Το δίλοβο παράθυρο του ιερού είναι μικρών διαστάσεων με οκτάγωνο
αμφικιονίσκο που στηρίζει λαξευτό κιονόκρανο από πωρόλιθο.

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η περιγραφή που ακολουθεί γίνεται ανά οικοδομικό στοιχείο:
4.1

Θεμελίωση

Για την θεμελίωση του ναού δεν έχουμε στοιχεία και δεν γνωρίζουμε
το βάθος της. Από αντίστοιχα παραδείγματα εκτιμάται ότι θα πρέπει η
τοιχοποιία να θεμελιώνεται στα 70 με 80 εκ. από τη στάθμη του δαπέδου
χωρίς απαραίτητα να υπάρχει κάποιου είδους διαπλάτυνση (πέδιλο) στο
πάχος της.
4.2

Τοιχοποιία

Η τοιχοποιία αποτελείται από αργολιθοδομή. Η εξωτερική πλευρά
αποτελείται από σχετικά καλά λαξευμένους λίθους μεγάλων διαστάσεων, με
μικρούς λίθους «τσιβίκια» που λειτουργούν ως ενσφηνώματα. Στις γωνίες
χρησιμοποιούνται καλά λαξευμένοι γωνιόλιθοι. Στη στέψη της τοιχοποιίας
διακρίνεται ένα σενάζ από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο σημείο έδρασης της
στέγης. Η εσωτερική πλευρά είναι επιχρισμένη αλλά συνήθως αποτελείται
από λίθους λιγότερο επιμελημένους. Το πάχος της λιθοδομής είναι 80 εκ. ενώ
η βορειοανατολική πλευρά παρουσιάζει λίγο μεγαλύτερο.
4.3

Θολοδομία

Ο ναός είναι καμαροσκέπαστος δηλαδή στεγάζεται με καμάρα που
στηρίζεται στην τοιχοποιία. Οι κατά μήκος πλευρές χωρίζονται σε τρία μέρη
ακριβώς με δύο ενισχυτικά του θόλου τόξα πάχους 60 εκ. από λαξευτούς
πωρόλιθους. Για την καμάρα, η οποία δεν δείχνει να έχει δομικά προβλήματα,
δεν έχουμε στοιχεία καθώς είναι καλυμένη με κεραμίδια εξωτερικά και
επιχρισμένη εσωτερικά. Μπορούμε να θεωρήσουμε με ασφάλεια ότι είναι
κατασκευασμένη με πώρινους θολίτες ημιλαξευμένους, αντίστοιχουες με
αυτούς που συναντάμε στα ενισχυτιοκά τόξα, στερεωμένους με κονίαμα και
κατασκευασμένους πάνω σε ξυλότυπους.
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4.4 Τελειώματα τοιχοποιίας
Οι τοιχοποιίες εξωτερικά παρέμεναν ανεπίχριστες. Το μνημείο ήταν
όμως επιχρισμένο σε μεταγενέστερη φάση αλλά τα επιχρίσματα
καθαιρέθηκαν πρόσφατα χωρίς να μπορούμε να εντοπίσουμε τμήματα του
παλαιότερου αρμολογήματος. Το εσωτερικό παραμένει επιχρισμένο ενώ δεν
έχουν εντοπιστεί τοιχογραφίες στης περιοχές όπου έγιναν δείγματα
αφαίρεσης του επιχρίσματος.
4.5 Δάπεδα
Το αρχικό δάπεδο αποτελείται από λίθινες πλάκες. Στο μέσον της
νοτιοδυτικής πλευράς συναντάμε τμήμα δαπέδου με επανάχρηση αρχαίου
υλικού. Στο μέσον του χώρου υπάρχει λίθινη κυκλική πλάκα - ομφάλιο χωρίς σχέδιο.
Στο ιερό το δάπεδο είναι καλυμμένο με τσιμεντοκονίαμα που αλλοιώνει
την αρχική εικόνα του ναού. Το αρχικό λίθινο δάπεδο δεν γνωρίζουμε σε τι
κατάσταση είναι και εάν διατηρείται.
4.6 Επικαλύψεις
Η αρχική επικάλυψη του ναού γινόταν από βυζαντινά κεραμίδια. Η
στέγαση του σήμερα γίνεται με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου που στηρίζονται σε
υποτυπώδες γείσο σκυροδέματος που στην νοτιοανατολική πλευρά
μετατρέπεται σε αντεστραμμένο δοκάρι.
4.7 Ανοίγματα
Στη θέση της θύρας και των δύο πλαϊνών παραθύρων έχουν
τοποθετηθεί προσωρινά μεταλλικά κουφώματα για την ασφάλεια του χώρου
(θύρα χωρίς υαλοστάσιο). Το άνοιγμα στο ιερό είναι χωρίς κούφωμα.
4.8 Λοιπά στοιχεία εσωτερικού χώρου.
Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει απλουστευμένο ξύλινο τέμπλο που
τοποθετήθηκε για τις ανάγκες λειτουργίας του ναού και κατά την πρόταση θα
αφαιρεθεί. Ακόμα η άγια τράπεζα έχει καλυφθεί με νεότερη μαρμάρινη στέψη
και πρέπει να γίνει αντικατάστασή της με λίθινη πλάκα μεγαλύτερου πάχους.
Σε δεύτερη φάση θα πρέπει να υπάρχει αντικείμενο μελέτης για τον
σχεδιασμό και την τοποθέτηση τόσο ενός νέου ξύλινου τέμπλου

5

5. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Δομικά προβλήματα δεν υπάρχουν, παρά μόνο φυσιολογικές
βλάβες λόγω γήρανσης των υλικών. Υπάρχει μια κατακόρυφη
ρωγμή στη βορειοδυτική όψη πάνω από το πρέκι της θύρας
καθώς και μια ρωγμή στο ένα τόξο πάνω από το τέμπλο.









Η ρωγμή στην βορειοδυτική όψη έχει δημιουργηθεί από τον
κορφιά μέχρι το τύμπανο της θύρας λόγω του χαντρώματος της
δοκού σκυροδέματος του νάρθηκα, που στη συνέχεια
καθαιρέθηκε, μέσα στην κόγχη που βρίσκεται στην όψη πάνω
από την είσοδο του ναού. Αυτό οφείλεται και στον διαφορετικό
τρόπο δομής της τοιχοποιίας πάνω από το πρέκι όπου
συναντάμε μικρές πέτρες και πολύ κονιαμα
Η κατάσταση του θόλου, όπως και της ρωγμής του τόξου πάνω
από το τέμπλο θα εκτιμηθούν μετά από την αφαίρεση του
επιχρίσματος και της επικάλυχης του ναού. Παρόλα αυτά η
σημερινή εικόνα μας δίνει σχεδόν με σιγουριά την εντύπωση ότι
δεν παρουσιάζει δομικά προβλήματα
Οικοδομικά προβλήματα στο μνημείο συναντάμε αρκετά
Υπάρχουν πολλές μικρές ρηγματώσεις χωρίς εύρος στα
ασθενέστερα σημεία της τοιχοποιίας.
Η αφαίρεση της δοκού σκυροδέματος στην νοτιοανατολική
πλευρά αλλά και του γείσου κάτω κατά μήκος των μεγάλων
πλευρών του ναού, δεν θα δημιουργήσει στατικό πρόβλημα
καθώς η στέγαση γίνεται με θόλο και όχι με ξύλινη στέγη
Προβλήματα συναντάμε για λόγους φθοράς σε αρκετά άλλα
οικοδομικά υλικά του κτιρίου. Όπως στα αρμολογήματα αλλά και
στους πωρόλιθους, που λόγω της μαλακής τους σύστασης
πολύ συχνά παρουσιάζουν σε πολλά τμήματα απώλειες υλικού.
Τα αισθητικά προβλήματα που ήταν και προβλήματα ανάδειξης
της αρχιτεκτονικής του μνημείου αντιμετωπίστηκαν από την
καθαίρεση του νάρθηκα αλλά και των νεότερων επιχρισμάτων.

.

6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
Αρχικά έγιναν τα σκίτσα πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν τα στοιχεία
των μετρήσεων. Η αποτύπωση χωρίστηκε σε δύο φάσεις: την γενική με τη
χρήση τοπογραφικού οργάνου και την επιμέρους με τη χρήση παραδοσιακών
μέσων.
Στην πρώτη δημιουργήθηκε ένα δίκτυο στάσεων, οριζοντιογραφικού
και υψομετρικού έλεγχου, το οποίο αποτελείται από μια κλειστή όδευση. Οι
στάσεις που αφορούν το κτίριο είχαν ως στόχο να εξασφαλιστεί η βέλτιστη
ορατότητα προς κάθε σημείο του ώστε να οριστούν τα περιγράμματα, τα
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ανοίγματα, δομικά στοιχεία και ίχνη φάσεων στις όψεις και στάθμες δαπέδων
εσωτερικά. Οι υπόλοιπες, να ορίσουν τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο.
Κατά τη δεύτερη φάση μετρήθηκε το κτίριο εσωτερικά και
αποτυπώθηκαν τα ανοίγματα και όλες οι λεπτομέρειες των διακοσμητικών
στοιχείων. Με το τέλος των εργασιών πεδίου έγινε επίλυση του δικτύου και
υπολογίστηκαν οι τρισδιάστατες συντεταγμένες όλων των μετρημένων
σημείων. Βάση αυτών των στοιχείων στήθηκαν και τα γενικά σχέδια που στη
συνέχεια σχεδιάστηκαν με τη χρήση των υπόλοιπων μετρήσεων.
Χρησιμοποιήθηκε τοπογραφικός σταθμός (total station) και
συγκεκριμένα το TCR 407 της εταιρείας WILD-Leica. Ο σταθμός έχει τη
δυνατότητα μέτρησης και με laser σε απόσταση μέχρι 170 μ., απαραίτητο για
την ακριβή και απευθείας μέτρηση πάνω στο ίδιο το αντικείμενο. Για
χαρακτηριστικά σημεία του εδάφους έγινε λήψη σημείων με χρήση
κατάφωτου. (Ακρίβεια του οργάνου: 3mm + 2ppm για τις αποστάσεις, 7’’ (2
mgon) για τις γωνίες).
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς της αποτύπωσης :
"ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ - 87)"
Ελλειψοειδές Αναφοράς GRS 80 με στοιχεία : a = 6378137.000, 1/f =
298.257.222.101 Θεμελιώδες Σημείο Αναφοράς : Κεντρικό βάθρο του
δορυφορικού Σταθμού Διονύσου με συμβατικές συντεταγμένες : φ = 39
μοίρες 04' 33'' .8107 και λ = 23 μοίρες 55' 51''. 0095 και υψόμετρο Γεωειδούς
7.00 m. Η παρούσα αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με το νέο γεωδαιτικό
σύστημα GPS διπλής συχνότητας Trimble GPS Total Station R7, R8 ενώ η
επίλυση των στοιχείων έγινε με το πλήρες λογισμικό γραφείου Trimble
Geomatics Office (πρόσφατα ενημερωμένη έκδοση).
Η εξάρτηση από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο έγινε με τη χρήση
του συστήματος HEPOS, χρησιμοποιήθηκε o Virtual Station Virtual_449 με
συντεταγμένες : Χ = 283545.260 Υ = 4214746.130 Η = 399.435
 Ακρίβεια στατικού εντοπισμού (Fast Static)
 Οριζοντιογραφική ακρίβεια εντοπισμού ± 5 mm + 0.5 ppm RMS
 Υψομετρική ακρίβεια εντοπισμού ± 5 mm + 1 ppm RMS

7.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Από τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των μνημείων, όπως
είναι ο χάρτης της Βενετίας, καθορίζεται ένα πλαίσιο αρχών οι οποίες πρέπει
να γίνονται σεβαστές σε κάθε επέμβαση αποκατάστασης. Με βάση αυτές,
καθώς και τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο μνημείο, οι
αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι οι εξής :




Διατήρηση και συντήρηση του μέγιστου δυνατού από το
αυθεντικό υλικό του κτιρίου.
Συμπλήρωση και τροποποίηση σε σημεία στα οποία
αποκαθίσταται η αισθητική ισορροπία του συνόλου.
Χρήση παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής και υλικών
δοκιμασμένων για την αποτελεσματικότητά τους.
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8.

Τα νέα υλικά, όπου είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν, θα
είναι συμβατά με τα υπάρχοντα χωρίς να αλλοιώνουν και να
προκαλούν φθορές στο κτίριο.
Η κατά το δυνατόν αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων.

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση του Αγίου Ανδρέα ώστε
να στερεωθεί και να αναδειχθεί, αλλά και να γίνει ένας ναός που θα μπορεί να
έχει και λειτουργικό χαρακτήρα. Ακόμα στόχος είναι η συνολική προβολή της
ενότητας αυτής με την ανάδειξη του περιγράμματος της παλαιοχριστιανικής
βασιλικής επί εδάφους.

9.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η περιγραφή που ακολουθεί γίνεται ανά σειρά εργασιών:
9.1 Αποξηλώσεις-Καθαιρέσεις:

Αρχικά θα αφαιρεθούν όλα τα αντικείμενα από το εσωτερικού
του ναού και αποθηκευτούν με ασφάλεια σε άλλο χώρο. Στη συνέχεια
θα γίνει η καθαίρεση του ξύλινου τέμπλου (και η μεταφορά του σε
ασφαλή χώρο) και θα γίνει επιμελημένη καθαίρεση των επιχρισμάτων
από το εσωτερικό του ναού στο σύνολό του. Κατά τις εργασίες αυτές
θα γίνει προσεκτική διερεύνηση για τυχόν ύπαρξη τοιχογραφιών, αν και
οι διερευνητικές τομές έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν

Στην εξωτερική τοιχοποιία θα γίνει προσεκτικός καθαρισμός των
αρμών και θα αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα του επιχρίσματος.

Στη συνέχεια θα αφαιρεθούν τα κεραμίδια της κάλυψης του
θόλου.

Θα γίνει καθαίρεση του γείσου σκυροδέματος και της
ανεστραμμένης δοκού πάνω από την αψίδα του ιερού.
9.2 Χτισίματα - Ενισχύσεις:





Στην θεμελίωση του ναού δεν προβλέπεται κάποια επέμβαση καθώς
δεν απαιτείται για στατικούς λόγους αλλά ούτε και για λόγους
υγρασίας.
Στην βορειοδυτική πλευρά όπου υπάρχει η ρηγμάτωση λόγω της
δοκού σκυροδέματος από τον νάρθηκα η οποία καθαιρέθηκε, θα γίνει
λιθοσυρραφή ώστε να περιοριστεί το εύρος του ανοίγματος, με
τμηματική αφαίρεση των λίθων σε επαφή με τη ρηγμάτωση και
επανατοποθέτησή τους με την χρήση συνδετικού κονιάματος.
Μετά την καθαίρεση των γείσων και της δοκού θα πρέπει να γίνει
αποκατάσταση του άνω περιμετρικού μετώπου της λιθοδομής ώστε να
μπορέσει να έρθει μέχρι το τμήμα της έναρξης του θόλου και στη
συνέχεια να δεχτεί κολλητά την νέα επικάλυψη.
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9.3

Η τοιχοποιία θα αρμολογηθεί στο σύνολό της εσωτερικά και εξωτερικά
με νέο αρμολόγημα. Το νέο αρμολόγημα θα περιλαμβάνει λευκό
τσιμέντο, μετακαολίνη, φυσική ποζολάνη, υδράσβεστο, ασβεστολιθικό
αδρανές και χαλαζιακή άμμο. Για την απόχρωση του θα γίνουν
δείγματα και η τελική επιλογή θα γίνει από την επίβλεψη του έργου.
Για την ενίσχυση της τοιχοποιίας δεν θα απαιτηθούν ενέματα.
Η κατάσταση της καμάρας κάλυψης του ναού αλλά και του ημικυκλικού
θόλου πάνω από την αψίδα του ιερού, θα αποκαλυφθεί μετά από τις
αποξηλώσεις των κεραμιδιών και των στοιχείων σκυροδέματος.
Εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν ενισχυτικές επεμβάσεις. Σε
περίπτωση που εντοπιστούν οπές και ασυνέχεια στην κατασκευή θα
γίνει έγχυση υδαρούς υδραυλικής κονίας.
Δάπεδα:

Θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί το λίθινο δάπεδο του ναού αφού
γίνει επιμελημένος καθαρισμός.
Στον χώρο του ιερού θα γίνει προσπάθεια να εντοπιστεί το λίθινο
δάπεδο σε όλη του την έκταση. Σε περίπτωση εύρεσης μόνο ορισμένων
τμημάτων παλαιότερου δαπέδου θα γίνει συμπλήρωση του υπόλοιπου
τμήματος με τσιμεντοκονία γκρίζας απόχρωσης - κουρασάνι - ώστε να είναι
εμφανή τα τμήματα της συμπλήρωσης. Στην θέση της λίθινης βαθμίδας
ανόδου προς το ιερό (αν δεν βρεθεί κατά τις εργασίες), θα τοποθετηθεί νέα
ημικυκλική.
9.4

Επικαλύψεις:

Η στέγαση του ναού γίνεται με νέα κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Θα
τοποθετηθούν με συνδετικό κονίαμα μικρής περιεκτικότητας σε λευκό
τσιμέντο αφού έχει προηγηθεί στεγάνωση της καμάρας και του ημικυκλικού
θόλου του ιερού με χονδρόκοκκο υδραυλικό κονίαμα.
9.5

Ανοίγματα:

Η νέα θύρα προτείνεται να κατασκευαστεί ξύλινη καρφωτή με
τραβέρσες στην εσωτερική τους πλευρά από δρύινες σανίδες πάχους 3 εκ.
Τα δύο παράθυρα στις κατά μήκος πλευρές θα γίνουν και αυτά ξύλινα
μονόφυλλα ανοιγόμενα με διπλό υαλοπίνακα και διατομή πάχους 3 εκ.. Στο
άνοιγμα του ιερού θα τοποθετηθεί σκέτο υαλοστάσιο στερεωμένο με σιλικόνη
για προστασία του χώρου σε σημείο μη ορατό (στο μέσον του τοίχου πίσω
από τον κιονίσκο).
9.6

Ανάδειξη θεμελίων Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής

Σε επόμενο στάδιο θα γίνει μελέτη ανάδειξης του περιγράμματος της
Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής με μικρές επεμβάσεις στερέωσης, τοπικές
επιχώσεις και επιλογή διαφορετικού υλικού διάστρωσης στο τμήμα που
αποτελούσε τον εσωτερικό χώρο του ναού, ώστε να μπορεί να γίνει
αντιληπτή από τον επισκέπτη.
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9.7

Συμπληρωματικές μελέτες

Τέλος σε μεταγενέστερο στάδιο θα πρέπει να μελετηθεί η κατασκευή
νέου ξύλινου τέμπλου στο εσωτερικό του ναού και περιορισμένης έκτασης
διαμόρφωση του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου με την κατασκευή νέας
κρήνης σε αντικατάσταση της πρόχειρης υφιστάμενης και πιθανώς ενός
μικρού κωδωνοστασίου.
Ακόμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το τελευταίο τμήμα του δρόμου
που είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν επιτρέπει την πρόσβαση των
αυτοκινήτων χωρίς προδιαγραφές στον χώρο.

10

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Φ.1 - H κύρια όψη (Βορειοδυτική) με την είσοδο στο ναό

Φ.2 - H δυτική γωνία του ναού

1

Φ.3 - H νότια γωνία του ναού

Φ.4 - H νοτιοανατολική όψη (ιερό)

2

Φ.5 - H βορειοανατολική όψη (α΄ τμήμα)

Φ.6 - H βορειοανατολική όψη (β΄ τμήμα)

3

Φ.7 - H είσοδος του ναού

Φ.8 -Το παράθυρο του ιερού

Φ.9 -Το παράθυρο της ΝΔ όψης

Φ.10 -Το παράθυρο της ΒΑ όψης

4

Φ.11 - Το εσωτερικό του ναού προς τα ΒΔ

Φ.12 - Η κόγχη του ιερού

Φ.13 - Τόξο του θόλου προς τα ΒΑ

5

Φ.14 - Κόγχη πρόθεσης

Φ.15 - Παράθυρο προς τα ΒΑ

Φ.16 - Σχέδιο δαπέδου - ομφάλιο - με
πλάκες στο κέντρο του χώρου

Φ.17 - Τμήμα λίθινου δαπέδου ΝΔ με την
χρήση αρχαίου υλικού.
6

Φ.18 - Το τόξο προς το ιερό μετά από τις
διερευνητικές αποξηλώσεις.

Φ.19 - Οι πωρόλιθοι του τόξου.

Φ.20 - Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (κόγχη ιερού)
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Φ.21 - Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (νότια γωνία)

Φ.22 - Ερείπια Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής (βορειοδυτικό τμήμα)
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Φ.23 Ερείπια Παλαιοχριστιανικής
Βασιλικής (μεσαίο τμήμα νότιας πλευράς)

Φ.24 - Ερείπια Παλαιοχριστιανικής
Βασιλικής (πιθανή βάση κίονα
στην βόρεια πλευρά)
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