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Μικρός μονόχωρος ναός του 16ου αι., 
κατάγραφος εσωτερικά και στη δυτική 
όψη με τοιχογραφίες

Χρόνια εγκαταλειμμένος και ερειπωμένος 
με το νότιο τοίχο του μισογκρεμισμένο και 
σε έντονη απόκλιση από την κατακόρυφο



ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΣΗΡΗΗ



Έντονη απόκλιση από κατακόρυφο νότιου τοίχου και καταστροφή ΝΑ γωνίας

Κατεστραμμένη στέγη



Έντονη απόκλιση από κατακόρυφο νότιου τοίχου και καταστροφή ΝΑ γωνίας



•Έντονη απόκλιση από 
κατακόρυφο νότιου τοίχου 
και καταστροφή ΝΑ γωνίας

•Υγρασία
•Κατεστραμμένα επιχρίσματα
•Αποσάθρωση δομικού 
κονιάματος



•Υγρασία
•Κατεστραμμένα επιχρίσματα
•Αποσάθρωση δομικού κονιάματος
•Αποσάθρωση ξυλείας



Τοιχογραφικός διάκοσμος στο 
εσωτερικό

Ίχνη τοιχογραφιών δηλώνουν 
προγενέστερη φάση 
κατασκευής.



Υγρασία
Κατεστραμμένα επιχρίσματα
Αποσάθρωση δομικού κονιάματος
Αποσάθρωση ξυλείας
Κύρτωση βόρειου τοίχου, 
εσωτερικά

Διάλυση της συνοχής της τοιχοποιίας
Έντονη ρωγμή – διάλυση ΝΑ γωνίας



ΕΡΕΤΝΑ ΑΡΧΕΙΟΤ



Βόρεια όψη, περί το 1970. 
Διακρίνονται τα ψηλά δέντρα σε ελάχιστη απόσταση από το μνημείο 



ΒΔ γωνία, περί το 1970 ΝΔ γωνία, περί το 1970



Νότια όψη, περί το 1970. Ήδη τμήμα της ΝΑ γωνίας έχει καταρρεύσει. 
Διακρίνεται μεταγενέστερο παράθυρο που διανοίχθηκε, καθώς και η διαφορετική δομή του 
ανατολικού τμήματος του νότιο τοίχου που δηλώνει ότι ανακατασκευάσθηκε στο παρελθόν. 



ΝΑ γωνία

Ανατολική όψη



ΕΠΙΣΟΠΙΕ ΕΡΕΤΝΕ



Έρευνα θεμελίωσης με διερευνητικές τομές



Έρευνα θεμελίωσης με διερευνητικές τομές. Αποκάλυψη θεμελίωσης 
προγενέστερου ναού μεγαλύτερων διαστάσεων



Αβαθής θεμελίωση στη θέση αυτή και αποκάλυψη τάφου που επεκτεινόταν και κάτω από 
την πάσχουσα τοιχοποιία



Αβαθής θεμελίωση στη θέση αυτή και αποκάλυψη τάφου που επεκτεινόταν και 
κάτω από την πάσχουσα τοιχοποιία



Η θεμελίωση του ανατολικού τοίχου του προγενέστερου ναού 
συνεχίζεται κάτω από το σημερινό



Διάνοιξη του τάφου. Οι ρίζες των δέντρων μέσα σε αυτόν, ακόμα ζωντανές αν και τα 
δέντρα κόπηκαν στη δεκαετία του 1980 



ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Η ΕΠΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΙΦΟΤ ΣΗΝ 
ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΟ



Μεθοδολογία επαναφοράς



Μεθοδολογία επαναφοράς



Ο νότιος τοίχος εσωτερικά 

Οι τοιχογραφίες δεν 
απομακρύνθηκαν. 

Μέριμνα λήφθηκε ώστε να μη 
τους προκληθούν φθορές κατά 
το στάδιο των εργασιών 
επαναφοράς.



Ο νότιος τοίχος εξωτερικά 



Αναδόμηση της ΝΑ γωνίας



Αρμολογήματα σε βάθος 
Το αρχικό επίχρισμα διατηρήθηκε, ως υλική μαρτυρία της κατασκευής.



Ενέματα συγκόλλησης ρωγμών και πλήρωσης κενών 
στο εσωτερικό των τοιχοποιιών 



Αντικατάσταση 
σαθρών ξυλοδεσιών



Πριν και μετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών



Ανατολική όψη, μετά τις εργασίες



Νότια και δυτική όψη, μετά τις στερεωτικές εργασίες



Βόρεια και ανατολική όψη, μετά τις στερεωτικές εργασίες



Ο νότιος τοίχος εσωτερικά, 
μετά την επαναφορά του στην 
κατακόρυφο και τη στερέωσή 
του. 
Διακρίνονται μερικά από τα 
μέτρα για την προστασία των 
τοιχογραφιών





Ο βόρειος τοίχος εσωτερικά, μετά τις στερεωτικές εργασίες



Ο ανατολικός τοίχος εσωτερικά, 
μετά τις στερεωτικές εργασίες

Ο δυτικός τοίχος εσωτερικά, μετά τις 
στερεωτικές εργασίες


