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ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τους Ιωάννη Κίζη, ομότιμο καθηγητή ΕΜΠ και Ελευθερία Τσακανίκα, επίκουρη 
καθηγήτρια ΕΜΠ για την επιστημονική τους καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Για τη συνδρομή 
τους στην ολοκλήρωση της έρευνας και της πρότασης ευχαριστώ επίσης θερμά τους Γιώργο Νίνο, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, αναστηλωτή, τον Γεράσιμο Θωμά, διδάκτορα, πολιτικό μηχανικό, αναστηλωτή και τον καθηγητή ΕΜΠ Τάση 
Παπαϊωάννου. 

Για την πραγματοποίηση της αποτύπωσης ευχαριστίες οφείλονται στον πολιτικό μηχανικό Βαγγέλη Βαλιάνο με 
τα τοπογραφικά όργανα και τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιήθηκε η αποτύπωση του κωδωνοστασίου. Στη 
Μαρία Μπαλοδήμου, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναστηλώτρια, γραμματέα του μεταπτυχιακού, για τη βοήθειά της και 
στους φίλους και συναδέλφους αρχιτέκτονες μηχανικούς Αναστασιάδη Δημήτρη, Κουντούρογλου Ορφέα, Σπάνια 
Έλλη. Ευχαριστώ επίσης την Σκαμαντζάρη Μαργαρίτα, τοπογράφο μηχανικό, για την βοήθεια της στην εξαγωγή των 
ορθοφωτογραφιών και τον Αποστόλη Μυλωνά, αρχιτέκτονα μηχανικό για την βοήθειά του στην ολοκλήρωση της 
πρότασης.

Σημαντική για το ξεκίνημα της έρευνας ήταν η συμβολή του Δρ Κωνσταντίνου Κουτσαδέλη, γραμματέα της Ελληνικής 
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, αρχαιολόγου, με το υλικό που μου παρείχε.

Ευχαριστίες οφείλονται επίσης στους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς, Ελένη Παπαφλωράτου 
και Βασίλη Λέτσιο για τη συνεργασία τους κατά την εκπόνηση της μελέτης. 

Σημαντική για την κατανόηση του μνημείου ήταν η συζήτηση με τον διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου στην 
Κεφαλονιά, Κ. Στάβερη, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά.

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Hρώ Κομποθανάση από τη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ, συλλογή Δοξιάδη 
για την βοήθειά της στην αναζήτηση βιβλιογραφικών τεκμηρίων καθώς και τους υπαλλήλους της Κοργιαλένειου 
Βιβλιοθήκης και Λαογραφικού Μουσείου και των Γενικών Αρχείων του Κράτους στην Κεφαλονιά για την εξυπηρέτησή 
τους. 

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον Ιάσονα Κουβελιώτη - Λυσίκατο και την μητέρα μου, Παναγιώτα Καρνάρου για την 
υποστήριξη. 
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1. Εισαγωγή

	 1.1_	Αντικείμενο	και	στόχος	μελέτης

	 	 1.2_	Μέθοδος	Αποτύπωσης

	 	 1.3_	Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα που βρίσκεται 
στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά. Ο ναός μετά τους σεισμούς του 1953 βρίσκεται σε ερειπιώδη 
κατάσταση. Στόχος της μελέτης αποτελεί η κατανόηση της κατασκευής και λειτουργίας του ναού καθώς και η πρόταση 
αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του με τρόπο που να αναδεικνύει το μνημείο και να εξασφαλίζει τη στατική του 
επάρκεια, σε έναν τόπο όπου οι σεισμικές φορτίσεις είναι συχνές και υψηλής έντασης.  

Η μελέτη συγκροτείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναφέρονται οι ιστορικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις 
ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης του ναού, τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου και οι κυριότεροι σεισμοί 
που τον έχουν πλήξει. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου που αποτελεί το άμεσο 
περιβάλλον του μνημείου και μια αναφορά στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Κεφαλονιάς από το 16ο έως το 19ο 
αιώνα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται  η ιστορική τεκμηρίωση, η μορφή και η κατασκευή του μνημείου, αναλύονται 
τα σημαντικότερα στοιχεία της παθολογίας του και διερευνώνται τα αίτια που την προκάλεσαν. Στο τρίτο μέρος 
παρουσιάζεται η πρόταση αποκατάστασης και εξασφάλισης της στατικής του επάρκειας. 

Για την μελέτη του μνημείου πραγματοποιήθηκε πλήρης αποτύπωσή του στις αρχές Μαρτίου και Απριλίου 2017. Για 
την αποτύπωση του κωδωνοστασίου του ναού που φτάνει τα 15 μέτρα σε ύψος σημαντική υπήρξε η συμβολή του 
πολιτικού μηχανικού Βαγγέλη Βαλιάνου με τα τοπογραφικά όργανα του οποίου πραγματοποιήθηκε η φωτογραμμετρική 
αποτύπωση τόσο του κωδωνοστασίου, όσο και της νότιας και ανατολικής όψης του ναού. Για το εσωτερικό του 
ναού χρησιμοποιήθηκε χωροβάτης για την χωροστάθμιση των επιπέδων και η μέτρηση των διαστάσεων έγινε με 
μετροταινία. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε φωτογραμμετρική αποτύπωση και των υπολοίπων μερών του ναού, 
ενώ τα διακοσμητικά λίθινα μέλη αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια προφιλόμετρου. 

Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν είναι μη καταστρεπτικοί και δεν πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο μνημείο με 
σεβασμό προς την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.   

Θέμα της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη αποκατάστασης και τεκμηρίωσης του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα 
και του κωδωνοστασίου του, στην περιοχή του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου στην Κεφαλονιά. Τόσο ο ναός, όσο και 
το κωδωνοστάσιό του αποτελούν σπουδαία δείγματα της αρχιτεκτονικής της ενετικής περιόδου στο νησί. Μετά τους 
καταστροφικούς σεισμούς του 1953 ωστόσο, ο ναός ερειμώθηκε εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν σε αυτόν. 
Αποτέλεσμα είναι οι δύο ιστάμενοι σήμερα τοίχοι του να στέκουν εκτεθιμένοι στις καιρικές συνθήκες και στις δυναμικές 
καταπονήσεις που οφείλονται στους συχνούς σεισμούς που ταλαιπωρούν το νησί. 

Μετά από την τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση του μνημείου, επιχειρείται η ανάλυση της παθολογίας 
του και προτείνονται στερεωτικές επεμβάσεις και αποκαταστάσεις των δομικών στοιχείων, προκειμένου ο ναός να 
επαναχρησιμοποιηθεί με την αρχική του λειτουργία.
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 2.  Γεωμορφολογικά Χαρακτηριστικά Κεφαλονιάς

	 2.1_	Μέγεθος,	Πληθυσμός,	Κλίμα

	 2.2_	Σύσταση	Εδάφους

Το νησί της Κεφαλονιάς υπάγεται στον νομό Κεφαλονιάς 
και ανήκει στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ο νομός 
Κεφαλονιάς περιλαμβάνει την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, 
το Αρκούδι, την Άτοκο και τις νήσους Εχινάδες. Είναι το 
μεγαλύτερο και ορεινότερο νησί των Επτανήσων και το έκτο 
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. Βρίσκεται απέναντι από την 
είσοδο του Πατραϊκού κόλπου, βόρεια της Ζακύνθου, νότια 
της Λευκάδας και δυτικά της Ιθάκης.

Το νησί έχει έκταση περίπου 770 km2 και πληθυσμό 35.801 
κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 20111. Από 
αυτούς περίπου 10.000 διαμένουν στην πρωτεύουσα, το 
Αργοστόλι. Μεγάλο μέρος της έκτασης της Κεφαλονιάς 
καταλαμβάνεται από την οροσειρά του Αίνου με ψηλότερη 
κορυφή του το Μέγα Σωρό που έχει υψόμετρο 1.628 
μέτρα. Ο Αίνος αποτελεί προστατευόμενο Εθνικό δρυμό. 
Στο μεγαλύτερο τμήμα του στην ανατολική πλευρά είναι 
σκεπασμένος με έλατα του είδους “ελάτη η κεφαλληνιακή”, 
ενώ τα υπόλοιπα βουνά καλύπτονται με πλούσια βλάστηση 
θαμνοειδών. Οι ακτές σχηματίζουν πολλούς κόλπους και 
ακρωτήρια και είναι βραχώδεις και απότομες προς το Ιόνιο 
και ηπιότερες προς την ανατολική πλευρά του νησιού. 

Το κλίμα της Κεφαλονιάς είναι εύκρατο με ήπιους 
χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Το ετήσιο θερμομετρικό 
εύρος φτάνει τους 15,6 βαθμούς με ψυχρότερο μήνα τον 
Ιανουάριο και θερμότερο τον Αύγουστο. Η σχετική υγρασία 
είναι μεγάλη, ιδίως τους ψυχρούς μήνες. Μεγάλος είναι 
επίσης ο αριθμός των αίθριων ημερών (167 ετησίως) και οι 
βροχοπτώσεις σχετικά συχνές. 

Τα πετρώματα στο νησί είναι κυρίως ασβεστολιθικά 
γεγονός που σχετίζεται με τη δημιουργία καρστικών 
σχηματισμών, όπως είναι τα σπήλαια (Μελισσάνη, 
Δρογαράτη) και οι υπόγειες λίμνες. 
“Τα	 ασβεστολιθικά	 πετρώματα	 είναι	 καλής	 ως	 υψηλής	

αντοχής	πετρώματα,	με	θετική	συμπεριφορά	στις	μηχανικές	
καταπονήσεις.”2

Στο χάρτη παρατηρείται η παρουσία πιο “μαλακών” 
σχηματισμών (αλλούβια3) στο νότιο τμήμα του νησιού.

1 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%B-
B%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC, τελευταία επίσκεψη 8.10.2017
2 Θωμά Μάκη, Παραδοσιακές	 Κατασκευές	 Βορείου	 Κεφαλονιάς, Ιούνιος 
2000
3 Ανάλογα με το βαθμό επιδεκτικότητας κάθε πετρώματος στην 
αποσάθρωση, διαμορφώνεται ένας εδαφικός μανδύας πάνω στην 
επιφάνεια του εδάφους που η σύστασή του εξαρτάται από τη σύσταση 

2_1. Η θέση της Κεφαλονιάς στο χάρτη. (google earth)

2_2. Το ανάγλυφο της Κεφαλονιάς από ψηλά. (https://el.wikipedia.
org/wiki)

2_3. Γεωλογικός χάρτης της Κεφαλονιάς (Θωμάς 
Γ., Αρχαίες Οχυρώσεις στην Κεφαλονιά, Συμβολή 
στη μελέτη των αρχαίων λιθοδομών, διδακτορική 
διατριβή, Αθήνα 2009, σ. 171)
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2.3_	Σεισμικότητα

Σεισμικές δονήσεις πλήττουν την περιοχή της Κεφαλονιάς 
κάθε χρόνο. Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 
του 2000 κατατάσσει το νησί στη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας III (σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α= 0,36g) 
με την υψηλότερη σεισμική δράση στην Ελλάδα. (εικ. 2_5)

Οι σεισμοί στην περιοχή, όλοι τεκτονικοί, οφείλονται 
στον κατακερματισμό της ελληνικής χερσονήσου κατά 
τους νεότατους γεωλογικούς χρόνους. Πολυάριθμα 
ρήγματα στο Ιόνιο Πέλαγος, με κατεύθυνση από ΒΔ 
προς ΝΑ διασταυρώνονται με τα εγκάρσια ρήγματα του 
κόλπου της Άρτας και του Πατραϊκού, σχηματίζοντας 
εστίες υποθαλάσσιες ικανές να δημιουργήσουν σεισμούς 
διαφόρων εντάσεων4. (εικ. 2_4)

Στο Παράστημα (Βλ. Πράρτημα Β) παρουσιάζονται μερικοί 
από τους καταστρεπτικότερους ιστορικούς σεισμούς στο 
νησί. Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από  το βιβλίο των Β. και 
Κ. Παπαζάχου, “Οι	σεισμοί	της	Ελλάδας”, και φανερώνουν 
την συχνότητα και καταστρεπτικότατα των σεισμών στον 
τόπο. Θάνατοι, καταρρεύσεις κτηρίων, κατολισθήσεις 
και υλικές καταστροφές είναι μόνο μερικές από τις 
σοβαρότερες συνέπειές τους. Ενδεικτικά αναφέρονται 
μερικές χρονολογίες με τους καταστρεπτικότερους 
σεισμούς στην Κεφαλονιά από το 15ο αι μέχρι σήμερα: 
1469 (7,2), 1636 (7,1), 1658 (6,8), 1668 (6,5), 1759 (6,3), 1766 
(6,7), 1767 (7,2), 1862 (6,6), 1867 (7,2), 1912 (6,8), 1953 (7,2), 
1972 (6,3), 1983 (7,0), 2014 (6,1).

Είναι λοιπόν σαφές πως όλες οι σωζόμενες ιστορικές 
κατασκευές στην Κεφαλονιά, συμπεριλαμβανομένου 
του εξεταζόμενου ναού, έχουν στη μνήμη τους μεγάλο 
ποσοστό από τους προηγούμενους σεισμούς. Επίσης, 
είναι γνωστό ότι οι σεισμοί δρουν αθροιστικά στα κτήρια 
μειώνοντας αισθητά την αντοχή τους σε μελλοντικές 
δυναμικές καταπονήσεις. 

Είναι χρήσιμο να σημειωθεί εδώ ότι το μέγεθος του 
σεισμού σε κλίμακα Richter δεν έχει άμεση συσχέτιση με 
τις βλάβες που θα συμβούν σε μία κατασκευή. Ο κύριοι 
παράγοντες που καθορίζουν τις βλάβες που θα συμβούν 
είναι η εδαφική επιτάχυνση στη θεμελίωση της κατασκευής, 
η χρονική διάρκεια του σεισμού και ο τύπος του εδάφους 
θεμελίωσης5.

και τα προϊόντα αποσαθρώσεως του υποκείμενου μητρικού πετρώματος. 
Όταν δεν έχει μεσολαβήσει καμία, ή μικρή μόνο μετακίνηση του καλύμματος 
αυτού λόγω βαρύτητας προς χαμηλότερα σημεία, τότε πρόκειται περί 
αλλουβίων, πετρωμάτων με μειωμένες μηχανικές αντοχές./ Θωμάς Μάκης, 
“Παραδοσιακές Κατασκευές Βορείου Κεφαλονιάς”, Ιούνιος 2000
4 Ζήβας Δ., Η Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου από τον ΙΣΤ’ μέχρι τον ΙΘ’ αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος
5 h t t p : / / w w w . k e f a l o n i t i s . c o m / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k2&view=item&id=25637:epistimoniki-meleti-oi-seismoi-tou-ianouari-
ou-kai-fevrouariou-2014-stin-kefalonia-gia-tis-kataskeves-mas&Itemid=224, 
τελευταία επίσκεψη 15/11/2017

2_4. Σεισμικά ρήγματα (http://aspida3.gein.noa.gr/)

2_5. Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας (http://aspida3.gein.noa.gr/)

2_6. Κατανομή επικέντρων επιφανειακών σεισμών (κύκλοι) 
και ενδιάμεσου βάθους σεισμών (τρίγωνα) την περίοδο 1800- 
1987 (Παπαζάχος Β., Παπαζάχου Κ., Οι σεισμοί της Ελλάδας, 
Θεσσαλονίκη 1989)
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2.3.1_	Ο	σεισμός	του	1953

6 στην υπόλοιπη Ελλάδα το γνωστό μπαγδατί

Ιδιαίτερη αναφορά από όλους τους παραπάνω 
σεισμούς γίνεται σε αυτόν του 1953 καθώς άλλαξε 
τόσο την φυσιογνωμία του τόπου ώστε πλέον να 
αναφερόμαστε σε δύο σαφείς χρονικές περιόδους 
στο νησί, την προσεισμική και τη μετασεισμική. Με 
το σεισμό αυτό το 91℅ των κτηρίων στην Κεφαλονιά 
καταστράφηκαν εντελώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές. 
Στη Ζάκυνθο το αντίστοιχο ποσοστό είναι 94℅ ενώ στην 
Ιθάκη 70℅. Τότε ερειπώνει λόγω των ζημιών από το 
σεισμό και ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κάστρο. 

Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένας μόνο σεισμός αλλά 
μια σειρά σεισμών, ο μεγαλύτερος από τους οποίους 
πραγματοποιήθηκε στης 12 Αυγούστου και είχε μέγεθος 
7,2 της κλίμακας Richter. Είχαν προηγηθεί περισσότεροι 
από τους οποίους δύο ήταν οι πιο καταστρεπτικοί, 
στης 9 Αυγούστου, με μέγεθος 6,4 Richter και στης 11 
Αυγούστου, με μέγεθος 6,8 Richter. Και στα τρία νησιά 
(Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη) αναφέρθηκαν συνολικά 
455 νεκροί και 2412 τραυματίες.

Από σύγχρονες περιγραφές προκύπτουν χρήσιμες 
πληροφορίες που αφορούν στην συμπεριφορά των 
παραδοσιακών κατασκευών της Κεφαλονιάς στο 
σεισμό:
“	Όσοι	 βρεθήκανε	 μέσα	 σε	 σπίτια	 με	 ξύλινες	 στέγες,	

είχαν	τις	περισσότερες	πιθανότητες	να	γλιτώσουν.	Γιατί	
οι	 σκεπές	 κάθισαν	 στους	 εσωτερικούς	 ψευδότοιχους,	
τα	 μοροφίντα6,	 και	 άφησαν	 ένα	 κενό	 που	 με	 λίγη	
καλή	 προσπάθεια	 θα	 μπορούσε	 να	 διατηρήσει	 το	
άτομο	 ζωντανό	 όσο	 χρόνο	 θα	 απαιτούσε	 να	 φτάσει	
η	 περίθαλψη.	 Πολλοί	 έτσι	 σώθηκαν.	Μα	 εκείνους	 που	
θέρισε	ο	Χάρος	ήταν	όσοι	 βρέθηκαν	στους	δρόμους.	
Αν	 εξαιρέσεις	 τον	 παραλιακό	 και	 τις	 2	 λεωφόρους	
που	εκτείνονται	στον	άξονα	της	πλατείας	όλοι	οι	άλλοι	
κάθετοι	και	παράλληλοι	ήταν	χωμένοι	από	τα	ερείπια	σε	
ύψος	2	και	3	μέτρα.	Υπήρχαν	περιοχές	που	το	επίπεδο	
του	δρόμου	και	των	κτισμάτων	ήταν	ένα.”

2_7. Αργοστόλι, 30 Απριλίου 1941, φωτογραφία από το αρχείο των 
Ιταλών αλεξιπτωτιστών (διαδύκτιο)

2_8. Αργοστόλι, το ίδο σημείο με την προηγούμενη εικόνα, μετά τους 
σεισμούς του 1953  (διαδύκτιο)

2_9. Σάμη, Κεφαλονιά, μετά τους σεισμούς του 1953  (διαδύκτιο) 2_10. Τα μοροφίντα κρατάνε τη στέγη, Βαθύ, Ιθάκη, μετά 
τους σεισμούς του 1953  (διαδύκτιο)
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“Όσα	 χωριά	 είχαν	ψηλά	 καμπαναριά	 είχαν	 και	 στην	
ακτίνα	 τους	 τα	 περισσότερα	 θύματα.	 Ετούτα	 τα	
καμπαναριά	 διαλύσανε	 σπιτόπουλα	 και	 ρημάξανε	
οικογένειες.	 Άλλοι	 σκοτωθήκανε	 φεύγοντας,	 από	
τα	 ανώφλια	 που	 ξεκολλούσανε	 και	 πέφτανε	 πάνω	
τους.	Άλλους	τους	σκότωσαν	οι	μπαλκονόπλακες	και	
πολλούς	τους	σκότωσε	ο	πανικός	και	η	παραζάλη.”

“Τα	μοροφίντα	ήταν	με	την	ελαστική	αντοχή	τους	καλά	
στηρίγματα	της	σκεπής.	Όσο	για	 τους	χοντρότοιχους,	
αυτοί	πέσανε	με	την	πίεση	προς	τα	έξω.	Γι	αυτό	το	λόγο	
το	 θανατικό	 και	 οι	 τραυματισμοί	 χτυπήσανε	 όσους	
βρεθήκανε	 στους	 δρόμους,	 ή	 όσους	 με	 τα	 πρώτα	
μαντάτα	 της	 δόνησης	 προσπαθήσανε	 να	 πεταχτούν	
έξω.	Δεχτήκαν	 κατακέφαλα,	πλάκες	από	μπαλκόνια,	 ή	
ντουβάρια	που	τους	θάψανε.”

“Στέγες	 είχαν	 μετατοπιστεί	 ή	 είχαν	 τιναχτεί	 πάνω	 σε	
άλλες	 στέγες.	 Από	 όλο	 τον	 οικοδομικό	 πλούτο	 του	
Αργοστολίου	 μόνο,	 γεμάτο	 ρωγμές,	 κρατιόταν	 το	
κατάστημα	 αδερφών	 Λυκούδη	 στην	 Αγορά	 και	 ένα	
μικρό	 μονώροφο	 πίσω	 από	 την	 Εμπορική	 Σχολή	
κατασκεύασμα	 των	 σεισμών	 του	 ‘12	 με	 πέτρα	 και	
πορσελάνη.	 Τα	 μεγάλα	 αρχοντικά	 της	 Λεωφόρου	
Βασιλίσσης	 Σοφίας	 είχαν	 χάσει	 τον	 όροφό	 τους.	 Στα	
περισσότερα	το	ισόγειο	κρατιόταν.”

2_11. Κωδωνοστάσιο στην Κεφαλονιά, μετά τους 
σεισμούς του 1953  (διαδύκτιο)

2_12. Ο πρέσβης της Γαλλίας 
στην Αγία Ευφημία, Κεφαλονιάς, 
μετά τους σεισμούς του 1953  
(διαδύκτιο)

2_13. Άλλη οπτική του Αργοστολίου από ψηλά μετά 
τους σεισμούς (διαδύκτιο)

2_14. Η Πλατεία Καμπάνας στο Αργοστόλι μετά τους σεισμούς (διαδύκτιο) 2_15. Στην παραλία του Αργοστολίου μετά τους σεισμούς (διαδύκτιο)
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“Όσο	για	τα	καμπαναριά	είχαν	ξηλωθεί	πέτρα-	πέτρα.	
Μονάχα	του	Αγίου	Ελευθερίου	είχε	πέσει	μονοκόμματο	
γιατί	μια	πρόσφατη	επισκευή	το	είχε	ενισχύσει	με	σίδερο	
και	 τσιμέντο.	 Το	 επισκευασμένο	 τμήμα	 δεν	 διαλύθηκε,	
αλλά	 ξεκόλλησε	 από	 τη	 βάση	 και	 γκρεμίστηκε	
μονοκόμματο.	 	 Αλλά	 εκείνο	 που	 σου	 προκαλούσε	
θλίψη	ήταν	 το	καμπαναριό	 της	Ρακατζής.	Συμμετρικό,	
μπαρόκ,	 στολίδι	 στις	 απανώστρατες	 είχε	 ραγίσει,	 είχε	
ξεκλειδωθεί,	αλλά	έστεκε	όρθιο,	προκλητικός	μάρτυρας	
των	 θησαυρών	 που	 χάνονταν.	 Όλοι	 πιστεύαμε	 πως	
θα	υπήρχε	τρόπος	να	επισκευαστεί	και	να	διατηρηθεί.	
Και	το	επιδιώκαμε	γιατί	ήταν	το	απομεινάρι	από	τα	8	 -	
9	καμπαναριά,	ιδιότυπα	και	ιδιόμορφα	που	εσπάθιζαν	
προσεισμικά	τον	Αργοστολιώτικο	ουρανό.”
“Εκεί	όμως	που	η	ζημιά	έγινε	μεγάλη	και	ανεπανόρθωτη	

ήταν	οι	εκκλησίες..	Δεν	μπορώ,	με	πίκρα	μου,	να	δώσω	
μια	δικαιολογία	βάσιμη	σε	κανένα	προεξάρχοντα.	Είτε	
του	 ορθόδοξου	 δόγματος,	 είτε	 του	 καθολικού.	 Και	
οι	 δύο	 δείξανε	 μια	 αρχική	 αμέλεια	 που	 δεν	 μπορεί	 να	
δικαιολογηθεί	από	την	 ταραχή,	ούτε	να	χαρακτηριστεί	
σαν	 απλή	 παράλειψη.	 Μόνο	 δικαιολογητικό,	 και	 όχι	
ασήμαντο,	η	σύγχυση	και	η	απειρία.”
“Τα	 προπολεμικά	 σπίτια	 της	 Κεφαλονιάς	 δεν	 ήταν	

αντισεισμικά	 με	 τα	 τεχνικά	 μέσα.	 Δεν	 είχαν	 δηλ	 από	
κατασκευής	 την	 ικανότητα	 να	 αντέξουν	 σε	 οριζόντια	
φορτία.	 Ήταν	 όμως	 τα	 περισσότερα	 φτιαγμένα	 από	
πωρόλιθους	σταυρωτά	χτισμένους,	με	συνδετικό	υλικό	
ασβέστη	με	άμμο.	Το	πλείστον	αριθμούσαν	ζωή	μισού	
αι	και	πάνω.	Μερικά	ήταν	πολύ	παλιότερα.	Το	αρχοντικό	
του	 Μεταξά	 στο	 Λιθόστρωτο	 και	 του	 κόντε	 Άννινου	
Χωραφά	στην	Αγορά,	είχαν	καλύψει	σχεδόν	2	αι.	με	την	
τοιχοποιία	τους	σε	άριστη	κατάσταση. 	Η	στέγη	σχεδόν	σε	
όλα	ήταν	ξύλινη	με	γαλλικά,	ή	στα	περισσότερα,	ντόπια	
κεραμίδια.	Τα	κτήρια	ετούτα	είχαν	αντέξει	σε	σεισμούς	όχι	
αδιάφορους	και	τους	είχαν	ξεπεράσει	χωρίς	ρωγμή.	Και	
τα	 χωριάτικα	 σπίτια,	 καθώς	 και	 πολλά	 Ληξιουριώτικα	
είχαν	ανάλογες,	αν	όχι	μεγαλύτερες,	ηλικίες.	Ο	χρόνος	
είχε	κάνει	τη	φθορά	του	στα	κουφώματα	και	γενικά	στην	
ξυλεία.	Η	τοιχοποιία	τους	όμως	ήταν	ατράνταχτη.(...)Σε	
πολλά	αρχοντόσπιτα,	τριώροφα,	ο	τελευταίος	όροφος	
για	μικρότερο	βάρος	και	μεγαλύτερη	ελαστικότητα	ήταν	
ξύλινος.	Χωρίς	εξαίρεση	τα	δάπεδα	ήταν	ξύλινα	και	τα	
χωρίσματα	των	δωματίων	και	εκείνα	ξύλινα	παλαμιστά,	
τα	λεγόμενα	μοροφίντα.	(...)	Εκεί	όμως	που	οι	μαστόροι	
ήταν	 αξεπέραστοι	 ήταν	 οι	 θόλοι.	 Φτιάχνανε	 αυτά	 τα	
τόξα	 με	 μαεστρία.	 Όπου	 υπήρχαν	 τέτοια	 θολωτά,	 τα	
περίφημα	“ρεμενάτα”	δεν	πέσανε.”

2_16. Το κωδωνοστάσιο της Ρακατζής, μετά τους σεισμούς. 
(διαδύκτιο)

2_17. Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων στη Λακήθρα Κεφαλονιάς μετά 
τους σεισμούς. (διαδύκτιο)
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2_18. Οικία κόντε Καίσαρα Ματαξά στο Αργοστόλι με το παρεκκλήσιο 
του Αγ. Ιωάννη. Κτίστηκε το 1755 και σωζόταν μέχρι τους σεισμούς 
του 1953. (Κοσμετάτου Κ.Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 
1962)

2_19. Το άνω μέρος της οικίας Αννίνου στο Αργοστόλι. Έπεσε με τους σεισμούς 
του 1953. (Κοσμετάτου Κ.Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 1962)

2_20. Η παραλία του Ληξουρίου στην Καφαλονιά μετά τους σεισμους. (διαδύκτιο)
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“Ας	αρχίσουμε	από	το	σπίτι	μου...	Ενώ	οι	τοίχοι	στέκανε,	
τα	πωριά7	στη	βάση,	μισό	 εώς	και	 ένα	μέτρο	από	 τα	
θεμέλια,	είχανε	σπάσει.	Όχι	ξεκολλήσει,	αλλά	το	ίδιο	το	
ορθογώνιο	πουρί	που	έδενε	τις	παραστάδες	στις	πόρτες	
ή	τις	γωνίες,	ή	ακόμα	την	τοιχοποιία,	είχε	κομματιαστεί	
σε	 δύο	 ή	 περισσότερα	 κομμάτια.	Μια	 δύναμη	 κάθετη	
τα	είχε	θρυμματίσει.	Φαίνεται	πως	ο	σεισμός	τίναξε	την	
οικοδομή	πάνω	-	κάτω	πολλαπλασιάζοντας	βάρος	και	
φορτία	που	θρυμμάτισε	τη	βάση.”8 

Ήρθε λοιπόν μετά την καταστροφή και ο καιρός 
της ανοικοδόμησης για τα νησιά που επλήγησαν. Το 
έργο που προγραμματίστηκε για τα τρία νησιά δεν 
είχε τον ίδιο χαρακτήρα. Κρίθηκε πως η Ζάκυνθος, 
έχοντας εντονότερο “τοπικό χρώμα” και μια ιδιάζουσα 
και ενοποιημένη αρχιτεκτονική, δικαιούταν μια 
ανοικοδόμηση περισσότερο “ιστορική”. Αντίθετα η 
Κεφαλονιά και Ιθάκη, έπρεπε να ανοικοδομηθούν 
πάνω στα σύγχρονα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά 
δεδομένα.	 Στην	 πράξη,	 για	 το	 Αργοστόλι:	 “πήρανε	
στο	 Υπουργείο	 την	 αεροφωτογραφία	 και	 με	 ελαφριά	
καρδιά,	 χαράξανε	 ένα	 σχέδιο	 που	 δεν	 ήταν	 ούτε	 το	

7Το αργιλοπυριτικής ασβεστολιθικής σύνθεσης “πωρί” εξορυσσόταν 
από τις περιοχές Ματαξάτων Λειβαθούς και Κεχριώνος- Σκοινιά 
Ληξουρίου. Λεπτόκκοκο, μαλακό, μετά την εξόρυξή του δουλευόταν 
εύκολα, ενώ σκλήραινε με την πάροδο του χρόνου υπό την επίδραση 
του αέρα, της βροχής και του ήλιου. Χρησιμοποιούταν κυρίως για 
την κατασκευή προσόψεων, πλαισίων ποτονιών, παραθύρων, 
την κατασκευή γωνιόλιθων και γείσων. / Κοσμετάτου Κ. Π. Φωκά, 

Κεφαλληνιακά Β’ Αρχιτεκτονικά, 1962
8Δεμπόνου Αγγελό - Διονύση, Το	 Χρονικό	 του	 Σεισμού	 του	 1953,	
Αργοστόλι 1976
9 Δεμπόνου Αγγελό - Διονύση, ό.π.

παλιό,	ούτε	καινούριο.	Ούτε	ευθύγραμμοι	δρόμοι,	ούτε	
ομοιόμορφα	 τετράγωνα	 οικοδομών.	 Και	 το	 χειρότερο.	
Και	τους	κοινόχρηστους	χώρους	ξεχάσανε	.”

“Πολλοί οι τρόποι αντισεισμικής κατασκευής που 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά. Των φερόντων τοίχων. 
Είτε οπλισμένο σκυρόδεμα, το λεγόμενο μονομπλόκ, 
είτε πλινθοδομή μέσα- έξω και εσωτερικά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ο λεγόμενος δίσκος ή πυρήνας, και η από 
τσιμεντόλιθους κατασκευή, με οριζόντιες και κάθετες 
ενισχύσεις σίδηρου. Αργότερα θα προστεθούν και τα 
πλαίσια.“9

2_21. Ο χώρος της πόλης του Αργοστολίου μετά την αποκομιδή των ερειπίων του σεισμού. (Κοσμετάτου Κ.Π. Φωκά, Καφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 
1962)
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3. Ιστορικό Πλαίσιο

3.1_	Μυθολογικά	Στοιχεία

3.2_	Προϊστορικοί	χρόνοι

3.3_	Ιστορικοί	χρόνοι

Σύμφωνα με τη μυθολογία, πρώτος οικιστής του 
νησιού υπήρξε ο Τάφιος, γιος του Ποσειδώνα και 
της Ιπποθόης. Ο Τάφιος έγινε οικιστής της Τάφου και 
ονόμασε τους κατοίκους της Τηλεβόες. Είναι δυνατό να 
συσχετιστεί η πόλη Τάφος και οι Τάφιοι με την Κεφαλονιά 
καθώς ακόμα και σήμερα στα δυτικά του νησιού σε 
περίοπτη βουνοκορφή υπάρχει περιοχή που ονομάζεται 
Ταφιός.  Ο γιος του Τάφιου, Πτερέλαος μεγάλωσε το 
βασίλειο του πατέρα του στα γύρω νησιά. Αργότερα ο 
Κέφαλος από την Αττική φτάνει στο νησί το οποίο του 
το παρέδωσε ο Αμφιτρύων, ο βασιλιάς των Θηβών, ως 
ανταμοιβή για την βοήθεια που του προσέφερε στην 
εκστρατεία εναντίον του Πτερελάου.  Σύμφωνα με τον 
μύθο τα ονόματα των τεσσάρων αρχαίων πόλεων του 
νησιού, της Κράνης, της Πάλης, των Πρόννων και της 
Σάμου, προέρχονται από τα ονόματα των τεσσάρων 
παιδιών του Κέφαλου, τον Κράνιο, τον Παλέα, τον 
Πρόνησο και τον Σάμο10.

Το όνομα “Κεφαλλήνες” αναφέρεται πρώτη φορά 
στην Ιλιάδα του Ομήρου αποδιδόμενο στους υπηκόους 
του Οδυσσέα, που κατοικούσαν, σύμφωνα με τον 
συνθέτη των ομηρικών επών, στην Ιθάκη, στη Ζάκυνθο, 
στη Λευκάδα, στην Ακαρνανία και γύρω από τη Σάμο, 
τη σημερινή Σάμη.

Η ανθρώπινη παρουσία στο νησί εντοπίζεται 
τουλάχιστον από τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή (50.000 
πΧ). Την εποχή εκείνη υποστηρίζεται ότι η στάθμη της 
θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερα (τουλάχιστον 100 
μέτρα) και η Κεφαλονιά ήταν ενωμένη με τις δυτικές ακτές 
της ηπειρωτικής Ελλάδας και την ιταλική χερσόνησο. 

Κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή (1600 - 1100 π.Χ) η Κεφαλονιά 
εξελίσσεται σε σημαντικό κέντρο. Αρχαιολογικές έρευνες 
έχουν αποκαλύψει οργανωμένους μυκηναϊκούς 
συνοικισμούς και πλούσια ευρήματα λατρείας και 
εθίμων ταφής σε πολλά σημεία του νησιού11. Ήδη από 
τα Μυκηναϊκά χρόνια εμφανίζονται τα τέσσερα ισχυρά 
κέντρα που αντιστοιχούν στις θέσεις της κεφαλληνιακής 
τετράπολις των αρχαίων χρόνων. 

 Οι πληροφορίες των αρχαίων συγγραφέων και οι 
ενδείξεις των μύθων συνηγορούν στην άποψη ότι η 
Κεφαλονιά ήταν “Τετράπολις”. Ολόκληρο το νησί ήταν 
διαιρεμένο σε 4 διοικητικά διαμερίσματα, πόλεις - κράτη, 
την Πάλη, την Κράνη, τη Σάμη και τους Πρόννους. Στην 
Πάλη ανήκε ολόκληρη η δυτική χερσόνησος που σήμερα 
ονομάζεται Παλική. Οι Κράνιοι ζούσαν στην απέναντι 
πλευρά στην περιοχή που εκτείνεται από τον κόλπο 
του Λιβαδιού μέχρι τη δυτική πλευρά του όρους Αίνος. 
Κέντρο τους ήταν η πόλη της Κράνης που βρισκόταν 
στα ανατολικά του κόλπου του Κουτάβου. Η αρχαία 
Σάμη εκτείνονταν στους δύο λόφους ανατολικά της 
σημερινής πόλης και η πόλη των Πρόννων βρισκόταν 
στα νοτιοανατολικά του νησιού σε δυσπρόσιτη θέση 
πάνω από την περιοχή των Κορωνών. Οι τέσσερις 
πόλεις ήταν  αυτόνομες και ανεξάρτητες μεταξύ τους με 
ιδιαίτερες ασχολίες και νομίσματα η καθεμία. 

Την ανεξαρτησία τους αυτή διατήρησαν μέχρι την 
κατάληψή τους από τους Ρωμαίους το 189 π.Χ. Η 
ρωμαϊκή επικυριαρχία διήρκησε για αιώνες. Η Σάμη 
αναπτύχθηκε ιδιαίτερα, με τη ρωμαϊκή πόλη να χτίζεται 
κοντά στον αιγιαλό, ενώ επαύλεις χτίστηκαν και σε άλλα 
μέρη του νησιού, όπως στη Σκάλα.

Το νησί της Κεφαλονιάς αποτέλεσε μέρος της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας από το 394μ.Χ. μέχρι το 118512. Ελάχιστες 
ωστόσο πληροφορίες είναι γνωστές για την ζωή στο 
νησί κυρίως για τους τέσσερις πρώτους αιώνες. Από 

10Μοσχόπουλου Γεωργ. Ν.,	 Ιστορία	 της	 Κεφαλονιάς,	 τόμος πρώτος, 
Αθήνα 1985, σ. 39,40
11Μοσχόπουλου Γεωργ. Ν., ό.π., σ. 32
12Κοσμετάτου Νικ. Φ.,  Το	Κάστρο	του	Αγίου	Γεωργίου	Κεφαλληνίας, Η 
Παλαιά Πρωτεύουσα του νησιού, σ. 11

3_1. Θαλαμοειδείς τάφοι στο μυκηναϊκό νεκροταφείο των Μαζαρακάτων 
Κεφαλονιάς, Αύγουστος 2016
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13Κοσμετάτου Νικ. Φ.,  ό.π., σ. 11
14Καιροφυλά Κ., Η	Επτάνησος	υπό	τους	Βενετούς, Αθήναι, 1942, σ. 15, 

15Το τιμαριωτικό σύστημα είχε ήδη από τον 11ο αι διαμορφωθεί ως προς 
τα βασικά του χαρακτηριστικά στον φραγκοκρατούμενο ευρωπαϊκό 
χώρο. Πρώτη μορφή τιμαριωτισμού ήταν η δωρεά όπλων και αλόγων 
στους ευνοούμενους. Αργότερα προσφέρονταν και γη. Στην αρχή όλες 
οι προσφορές ήταν μετακλητές, αργότερα ισόβιες, μέχρι που κατέληξαν 
να μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά.
16Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, Το	 κάστρο	 τ’	 Αη	 -	 Γιώργη, Έκδοση της 
Πολιτιστικής Επετηρίδας ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, σ.9

τις αρχές του 9ου έως τον 11ο αι. μνημονεύεται στις 
πηγές το “Θέμα Κεφαλληνίας” . Ο ρόλος του Θέματος 
ήταν η προστασία και άμυνα της αυτοκρατορίας από 
τις επιθέσεις των Αράβων πειρατών που την εποχή 
εκείνη λεηλατούσαν τη Μεσόγειο. Πρωτεύουσα του 
Θέματος ήταν η πόλη  της Κεφαλληνίας  που πιθανώς 
βρισκόταν στη θέση του φρουρίου του Αγίου Γεωργίου. 
Εκεί διέμενε ο στρατηγός, ο οποίος ήταν πολιτικός και 
στρατιωτικός άρχοντας και εξαρτιόταν κατευθείαν από 
τον αυτοκράτορα13.

Τα νησιά του Ιονίου, πολύ πριν από την κατάληψη 
της Κωνσταντινούπολης το 1204, βρίσκονταν κάτω 
από την κυριαρχία Φράγκων ηγεμόνων, κυρίως 
Ιταλών. Το 1080 ο αρχηγός των Νορμανδών Ροβέρτος 
Γυϊσκάρδος επιτέθηκε στην Κεφαλονιά και την κυρίεψε. 
Πέθανε στο νησί το 1085 χωρίς ωστόσο να προλάβει να 
ολοκληρώσει τα κατακτητικά του σχέδια. Κατά τη δεύτερη 
σταυροφορία ο ανιψιός του Ροβέρτου Γυϊσκάρδου, 
Ρογήρος Β’, κυρίαρχος της Σικελίας, κατέλαβε το 1147 
την Κέρκυρα και στη συνέχεια την Κεφαλονιά. Μετά 
από συμμαχία του βυζαντινού αυτοκράτορα με τους 
Βενετούς υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα νησιά14.  Το 
1185 ο Νορμανδικός στόλος εξέπλευσε και πάλι από την 

κατεχόμενη τότε Σικελία, υπό τον ναύαρχο Μαργαριτόνε, 
ο οποίος κατέλαβε τις νήσους Κεφαλονιά, Κέρκυρα 
και Ζάκυνθο. Παρέμεινε στο νησί μέχρι το 1192 και το 
διαίρεσε σε τιμάρια που παραχώρησε σε συντρόφους 
του Ιταλούς άρχοντες15. Αυτοί ίδρυσαν στις περιοχές 
που τους παραχωρήθηκαν οικισμούς στους οποίους 
έδωσαν το όνομα της πόλης προέλευσής τους. Για 
παράδειγμα, στην Πύλαρο τα Φερεντινάτα από την 
ιταλική πόλη Φερεντίνο, στην Παλική τα Μονοπολάτα 
από την Μονόπολη, στην Έρισσο τα Μολφεράτα από 
την πόλη Μολφέτα16. Τον Μαργαριτόνε διαδέχτηκε στην 
εξουσία ο πειρατής Μάϊος που ήταν γόνος κάποιου 
σικελικού κλάδου της οικογένειας των Παλατίνων 
Κόμητων της Ρώμης.

3_2. Χάρτης της Κεφαλονιάς με τις θέσεις των αρχαίων πόλεων.

3_3. Θυρεός των Orsini. (Ευρυδίκη Λειβαδά - 
Ντούκα, Το κάστρο τ’ Αη - Γιώργη, Έκδοση 
της Πολιτιστικής Επετηρίδας ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, σ.11
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Τον Οκτώβρη του 1204 υπογράφτηκε στην 
Κωνσταντινούπολη η συνθήκη διανομής της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας ανάμεσα στους Σταυροφόρους και 
τους Βενετούς συμμάχους τους. Οι Βενετοί εξασφάλισαν 
τα καλύτερα λιμάνια και νησιά της Ανατολής στα 
οποία βρίσκονταν και η Κεφαλονιά. Ο Μάιος Ορσίνι, 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση του στα νησιά 
του Ιονίου, αναγνώρισε αρχικά την επικυριαρχία της 
Βενετίας και του Πάπα και αργότερα της ηγεμονίας της 
Αχαΐας17. 

Κατά την περίοδο που ακολουθεί καταργείται η 
ορθόδοξη επισκοπή του νησιού. Δημιουργείται η 
Παλατινή Κομητεία Κεφαλληνίας - Ζακύνθου, ενώ 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τον επί 7 αι 
πολιτικό διαχωρισμό του νησιού από την υπόλοιπη 
Ελλάδα 18. Οι Ορσίνοι παραμένουν στην εξουσία μέχρι 
το 1335 όταν καταλαμβάνουν το νησί οι Ανδεγαυοί. 
Το 1357 η Κεφαλονιά παραχωρείται στην οικογένεια 
των Τόκκων. Με τους Τόκκους η διοίκηση του νησιού 
οργανώνεται καλύτερα ενώ το 1452 επανιδρύεται και 
ο επισκοπικός θρόνος Κεφαλληνίας - Ζακύνθου19. Η 
οικογένεια των Τόκκων δεσπόζει στο νησί μέχρι το 1476. 

17Μοσχόπουλου Γεωργ. Ν.,	 Ιστορία	 της	 Κεφαλονιάς, τόμος πρώτος, 
Αθήνα 1985, σ. 57
18Ζήβα Δ., Η	Αρχιτεκτονική	της	Ζακύνθου	από	τον	ΙΣΤ’	μέχρι	τον	ΙΘ’	αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος
19Μπεντερμαχερ Α., Εργασία: Μελέτη	 Αποκατάστασης	 και	
Επανάχρησης	του	Αρχοντικού	Βαλλιάνων	στην	Κεφαλονιά, 2011/08

20Καιροφυλά Κ., Η	Επτάνησος	υπό	τους	Βενετούς, Αθήναι, 1942, σ. 24
21Μοσχόπουλου Γεωργ. Ν., ό.π., σ.73, 74
22Καιροφυλά Κ., ό.π., σ. 26, 27

Τότε η Κεφαλονιά καταλαμβάνεται από τους Τούρκους 
οι οποίοι παραμένουν στο νησί για δύο χρόνια. 

Ενώ η Βενετική κυβέρνηση προσπαθούσε να πείσει 
την Υψηλή Πύλη να της παραχωρήσει και τα υπόλοιπα 
Ιόνια νησιά, εκτός από την Κέρκυρα και τα Κύθηρα 
που βρίσκονταν ήδη υπό την κατοχή της, ο Αντώνιος 
Τόκκος κατέλαβε εκ νέου την Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. 
Ο βενετός διοικητής της Μεθώνης έστειλε πλοία και 

κατέλαβε τα δύο νησιά σκοτώνοντας τον Αντώνιο, 
οδηγώντας στη βραχύβια βενετική κυριαρχία από το 
1478 έως το 1485. Η κίνηση αυτή της Βενετίας προκάλεσε 
την αντίδραση της Υψηλής Πύλης η οποία τελικά μετά 
από διακανονισμούς παραχώρησε το 1484 στη Βενετία 
μόνο τη Ζάκυνθο. Κράτησε όμως την Κεφαλονιά στην 
οποία κατασκεύασε οχυρωματικά έργα και εγκατέστησε 
στρατιωτική φρουρά20.

Οι Οθωμανοί παρέμειναν στο νησί για δεκαπέντε 
χρόνια(1485 - 1500). Επί τουρκοκρατίας, η Κεφαλονιά 
αποτέλεσε έναν καζά, μια μικρή διοικητική και δικαστική 
περιφέρεια που εξαρτιόταν από την ευρύτερη 
περιφέρεια, το σατζάκικο του Κάρλελι, που περιελάμβανε 
τη σημερινή Αιτωλοακαρνανία μαζί με τη Λευκάδα, 
εκτός από τη Ναύπακτο που βρισκόταν στην κυριαρχία 
των Βενετών. Το νησί οργανώθηκε με το τιμαριωτικό 
σύστημα. Ο τιμαριωτισμός των Οθωμανών διέφερε 
από ότι συνέβαινε στην Ευρώπη καθώς αποτελούσε 
περισσότερο έκφραση διοικητικού συστήματος παρά 
κοινωνικού καθεστώτος. Τα τιμάρια συνδέονταν με την 
υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας και δεν παρείχαν 
τίτλο ευγενείας. Τον καζά της Κεφαλονιάς διοικούσαν 
ένας βοεβόδας (στρατιωτικός διοικητής) και ένας καδής 
(ιεροδικαστής)21.

Η Κεφαλονιά έρχεται στα χέρια των Βενετών κατά τη 
διάρκεια του δεύτερου τουρκοβενετικού πολέμου (1499 - 
1502). Οι Βενετοί, αφού πλέον είχαν χάσει τη Ναύπακτο, 
τη Μεθώνη και την Κορώνη, έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στο Ιόνιο.  Μετά από πολιορκία του Κάστρου του 
Αγίου Γεωργίου οι Βενετοί γίνονται το Δεκέμβρη του  
1500 οι κυρίαρχοι του νησιού για σχεδόν τρεις αιώνες. 

Μετά από τις περιπέτειες των προηγούμενων χρόνων, 
η Κεφαλονιά είχε υποστεί μεγάλη μείωση πληθυσμού. 
Για το λόγο αυτό αμέσως μετά την κατάληψή της, 
οι Βενετοί δημοσίευσαν προκήρυξη με την οποία 
καλούνταν όσοι επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στο 
νησί με την υπόσχεση ότι θα τους παραχωρούνταν γη 
για καλλιέργεια. Πολλοί εγκαταστάθηκαν τότε κυρίως 
από την Πελοπόννησο, τη Μάνη, τη Στερεά, την Κρήτη 
και την Κύπρο22. 

Οι Βενετοί οργάνωσαν τη διοίκηση του νησιού και 
παραχώρησαν ουσιαστική ανεξιθρησκία. Ως κέντρο 
ορίστηκε το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Από τα 
μέσα του 16ου αι εφαρμόστηκε στο νησί η ακόλουθη 
διοικητική δομή:
Γενικός	 Προβλεπτής	 ή	 Προνοητής	 της	 Θάλασσας, 

λεγόταν ο ανώτερος άρχοντας όλων των νησιών του 
Ιονίου, που ήταν υποχρεωμένος να τα επισκέπτεται μία 

3_4. Θυρεός των Tocchi. (Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, Το κάστρο τ’ Αη 
- Γιώργη, Έκδοση της Πολιτιστικής Επετηρίδας ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς 
και Ιθάκης, σ.11
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23Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, Το	κάστρο	τ’	Αη	 -	 Γιώργη, Έκδοση της 
Πολιτιστικής Επετηρίδας ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, σ.31, 33

φορά το χρόνο και είχε την έδρα του στην Κέρκυρα. 
Όταν το απαιτούσαν οι συνθήκες η Βενετία έστελνε τον 
Ανακριτή (Inquisitor) για να ελέγχει τη Διοίκηση επιτόπου.

Proveditore (Προβλεπτής, Προνοητής). Βρισκόταν 
στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας στο κάθε νησί. 
Στην Κεφαλονιά κατοικούσε στο Κάστρο του Αγίου 
Γεωργίου. Ήταν αρμόδιος για τη σωστή διοίκηση, την 
αποτελεσματική οχύρωση και άμυνα, την οικονομική 
διαχείριση και την εφαρμογή του δικαίου αφού ο ίδιος 
με τους Συμβούλους ασκούσαν τη δικαστική εξουσία. 
Εξαίρεση αποτελούσαν οι υποθέσεις οικογενειακού 
δικαίου, για τις οποίες αρμόδιος ήταν ο Ορθόδοξος 
Επίσκοπος. Η θητεία του Προβλεπτή ήταν δύο χρόνια.

Στο Κάστρο ζούσαν και Κοντόσταβλοι, οι οποίοι 
είχαν αστυνομικά και μικροδικαστικά καθήκοντα. 
Αντιστοιχούσε ένας σε κάθε χωριό.23

Το 1505 δημιουργήθηκε η τοπική αριστοκρατία στο 
νησί. Επρόκειτο για οικογένειες που έφεραν τον τίτλο 
των ευγενών (Nobili), κατείχαν πολιτικά δικαιώματα 

3_5. To Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, Αμβέρσα 1685, από τη σειρά του J. Peeters, Description des principales villes, havres et isles du golfe de Venise du 
cote oriental, comme ausi des villes et forteresses de la Moree et quelques places de la Grece et des isles principales de l’ Archipel.. μουσείο Κορρέρ, 
(H Επτάνησος σε Χάρτες, Από τον Πτολεμαίο στους δορυφόρους, σ. 109)

3_6. Το διοικητήριο στο Κάστρο, 1920 (Κοσμετάτου Νικ. Φωκά, Το 
Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, Η Παλαιά πρωτεύουσα της 
νήσου, Αθήνα 1966)
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όπως αυτό της Συνελεύσεως και ασχολούνταν με τα κοινά. 
Τα ονόματά τους ήταν καταγεγραμμένα στο Χρυσή Βίβλο 
(libro d’ oro). Εκτός από τους ευγενείς υπήρχαν οι αστοί 
(civili) που αποτελούνταν από ευκατάστατους πολίτες οι 
οποίοι απασχολούνταν σε μη χειρονακτικά επαγγέλματα 
και στόχευαν στην ανέλιξή τους στην τάξη των ευγενών και 
στην εγγραφή τους στη Χρυσή Βίβλο. Τέλος, η χαμηλότερη 
κοινωνικά τάξη ήταν ο λαός ή όχλος (popolo, plebe), οι 
χειρώνακτες οι οποίοι είχαν καθήκοντα και υποχρεώσεις 
και κανένα δικαίωμα24.

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι Βενετοί αναγνώρισαν τα 
δικαιώματα του ορθόδοξου κλήρου. Με αυτές τις συνθήκες 
ανοχής και προστασίας των Βενετών, οι ορθόδοξοι στη 
διάρκεια των τριών αιώνων βενετικής κυριαρχίας συνέχισαν 
να χτίζουν ναούς και μοναστήρια. Ο ρυθμός ανέγερσής 
τους ήταν τέτοιος ώστε το 1705 απαγορεύτηκε η ίδρυση 
νέων ναών χωρίς την άδεια της Κυβέρνησης25. 

Το εμπόριο και η ναυτιλία βρίσκονται στο επίκεντρο της 
οικονομικής δραστηριότητας του νησιού, γεγονός που 
οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη του Αργοστολίου που 
αποτελούσε και το βασικό λιμάνι. Το 1757, η διοίκηση του 
νησιού μεταφέρεται στο Αργοστόλι. 

Στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αι. η πορεία 

24Μπεντερμαχερ Α., Εργασία: Μελέτη	 Αποκατάστασης	 και	
Επανάχρησης	του	Αρχοντικού	Βαλλιάνων	στην	Κεφαλονιά, 2011/08
25Ζήβα Δ., Η	Αρχιτεκτονική	της	Ζακύνθου	από	τον	ΙΣΤ’	μέχρι	τον	ΙΘ’	αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος

3_7. Κεφαλονιά, ROSACCIO Giuseppe, 1606, από το	Ταξίδι	από	τη	Βενετία	στην	Κωνσταντινούπολη,	Μουσείο Κορρέρ (H Επτάνησος σε Χάρτες, Από τον 
Πτολεμαίο στους δορυφόρους, σ. 117)

3_8. Κεφαλονιά, Αργοστόλι, κάτοψη του πρώτου ορόφου της 
πρότασης για το κτήριο του Προβλεπτή και των Συμβούλων του 
νησιού, δίπλα στην είσοδο του λιμανιού/ Giorgio Tramarini, Provve-
ditori da Terra e da Mar, κρατικά αρχεία Βενετίας (H Επτάνησος σε 
Χάρτες, Από τον Πτολεμαίο στους δορυφόρους, σ. 118)
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26Μπεντερμαχερ Α., ό.π
27Μοσχόπουλου Γεωργ. Ν., ό.π., σ.73

των νησιών του Ιονίου καθορίζεται από τις νέες ιδεολογικές, 
πολιτικές και στρατιωτικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Η προέλαση του Ναπολέοντα στην Ιταλία με 
τη συνεπακόλουθη κατάρρευση της Γαληνοτάτης οδηγεί στη 
συνθήκη του Κάμπο Φόρμιο στις 17 Οκτωβρίου 1797 με την 
οποία τα νησιά περιέρχονται στη γαλλική δημοκρατία. Οι κάτοικοι 
των νησιών δέχτηκαν με ενθουσιασμό τα γαλλικά στρατεύματα 
ως απελευθερωτές. 

Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της Ευρώπης είναι ραγδαίες με 
τις επιδρομές του Βοναπάρτη να οδηγούν σε συνασπισμό των 
ευρωπαϊκών δυνάμεων εναντίον της Γαλλίας. Οι νέοι συσχετισμοί 
που δημιουργούνται θα επιφέρουν την απομάκρυνση των Γάλλων 
Δημοκρατικών με την επέμβαση των ρωσοτουρκικών δυνάμεων 
και τη δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας (1800 - 1807), του 
πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού Κράτους μετά την Τουρκοκρατία, 
έστω και προστατευόμενου. 

Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος ονομάζεται ¨Πολιτεία των 
Επτά Ηνωμένων Νήσων”. Το νέο σύνταγμα που συντάσσεται 
ονομάζεται “βυζαντινό”, είναι αριστοκρατικό και αποκλείει τη 
συμμετοχή άλλων τάξεων στα κοινά. Οι Χρυσές Βίβλοι, οι οποίες 
είχαν καταστραφεί την περίοδο των Γάλλων Δημοκρατικών 
συντάσσονται και πάλι, ενώ οι κάτοικοι του νησιού πληρώνουν 
φόρο υποτελείας που φανερώνει ότι βρίσκονται υπό το ζυγό της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Το 1807 τα νησιά παραχωρούνται και πάλι στους Γάλλους με τη 
συνθήκη του Τιλσίτ. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον αποκλεισμό 
των νησιών από τον Αγγλικό στόλο δημιουργώντας προβλήματα 
στο εμπόριο και στη διακίνηση των εμπορικών καραβιών. Η 
προβληματική αυτή κατάσταση καλλιέργησε ένα αντιγαλλικό 
ρεύμα στα νησιά.

Το 1809 οι Άγγλοι που δεν είχαν αναγνωρίσει τη συνθήκη 
του Τιλσίτ και θεωρούσαν τα νησιά αυτόνομη πολιτεία, 
καταλαμβάνουν την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και τα 
Κύθηρα.  Οι νέοι κατακτητές μερίμνησαν για έργα υποδομής στο 
νησί. Ο ταγματάρχης Κάρολος de Bosset διοικητής του νησιού 
(1811 - 1814), κατασκευάζει νέα κτήρια στο Αργοστόλι, ένα 
υποτυπώδες αποχετευτικό σύστημα, φτιάχνει το οδικό αμαξιτό 
δίκτυο, κατασκευάζει την κεντρική πλατεία στο Ληξούρι, τη 
φωταγώγηση στο Αργοστόλι και τη λίθινη γέφυρα μήκους ενός 
σταδίου26 που ένωσε το Αργοστόλι με την απέναντι πλευρά του 
κόλπου του Κουτάβου. 

Στις 17 Νοεμβρίου 1815 υπογράφηκε με τη συμβολή του τότε 
υπουργού εξωτερικών Ιω. Καποδίστρια η συνθήκη των Παρισίων 
σύμφωνα με την οποία τα Ιόνια νησιά αποτέλεσαν κράτος 
ελεύθερο και ανεξάρτητο με την επωνυμία “Ενωμένα Κράτη των 
Ιόνιων Νησιών” κάτω από την αποκλειστική προστασία της 
Μεγάλης Βρετανίας.27

Έπειτα από διαρκείς και σκληρούς αγώνες, διαβουλεύσεις 
και παρασκηνιακές ενέργειες τα Επτάνησα παραδίδονται στις 
2 Ιουνίου 1864 στον απεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης, 
Θρασύβουλο Ζαίμη. Τότε τελειώνει η ξένη κυριαρχία των 7 περίπου 
αιώνων. 

3_9. Ο φάρος που κατασκεύασαν οι Άγγλοι στο νησάκι 
των Βαρδιάνων, 1950 (ναυτικό μουσείο)
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4. Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στην Κεφαλονιά

Παρά τις μεγάλες καταστροφές του σεισμού του 1953 και άλλων προγενέστερων, σήμερα σώζεται στο νησί ένα 
μεγάλο δείγμα ιστορικών κτηρίων εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, της περιόδου της ενετοκρατίας και αγγλοκρατίας που 
διαφέρει σημαντικά από παραδείγματα της αντίστοιχης περιόδου στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το λόγο αυτό  επιχειρείται σε αυτό το σημείο μια σύντομη εισαγωγή στα γενικά χαρακτηριστικά και τις επιρροές των 
ναών της Κεφαλονιάς από το 16ο έως το 19ο αι, προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητή στη συνέχεια η μορφή 
και κατασκευή του προς μελέτη ναού.

4_1. Χάρτης της Κεφαλονιάς στον οποίο σημειώνεται η θέση όλων των ναών του νησιού που αναφέρονται στα πλαίσια της μελέτης.
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4.1_	Επιιρροές	και	Τυπολογία

Τα Επτάνησα κατά το διάστημα των 7 αιώνων της εξάρτησής 
τους από τη Δύση έζησαν υπό την ταυτόχρονη επήρεια 
δύο διαφορετικών πολιτιστικά κόσμων: της Ανατολής, που 
εκφράζεται μέσα από τη γλώσσα, το θρησκευτικό δόγμα, 
την παράδοση και την μετανάστευση στην Κεφαλονιά 
Ελλήνων από άλλες περιοχές και της Δύσης που ήρθε μαζί 
με τους νέους κατακτητές, κυρίως του Βενετούς28. Η Βενετία, 
φορέας ενός υψηλού πολιτισμού, γίνεται κέντρο αναφοράς 
για τα νησιά του Ιονίου. “Οι	 στραμμένες	 προς	 τη	 ρωμαϊκή	
αρχαιότητα	 συνθετικές	 αρχές	 και	 αρχιτεκτονικές	 μορφές,	 οι	
οποίες	επικράτησαν	στην	Βενετία	ήδη	από	το	τελευταίο	τέταρτο	
του	 15ου	αι.	 διαδόθηκαν	 και	στις	 επαρχίες”29. Το φαινόμενο 
αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις εκκλησίες. Σε αυτόν τον 
τύπο κτηρίων, τόσο στην Κρήτη, όσο και στα Επτάνησα, οι 
μορφές της Αναγέννησης και του μπαρόκ αργότερα, έγιναν 
αποδεκτές σε τέτοιο βαθμό ώστε να εκτοπίσουν τελείως τους 
παλιούς βυζαντινούς τρόπους. 

Οι μονόκλιτες, ξυλόστεγες βασιλικές με κεντρική ημικυκλική 
κόγχη στο ιερό, γίνονται ο χαρακτηριστικότερος τύπος 
ναών στην βενετοκρατούμενη Επτάνησο και παρόλο που οι 
όψεις τους φέρουν ρυθμολογικά στοιχεία καθαρά “δυτικά”, 
οι κατόψεις τους ακολουθούν το ορθόδοξο τυπικό, με δύο 
στοιχεία καθαρά “ανατολικά”. Τον χώρο του Ιερού που 
χωρίζεται από τον Κυρίως Ναό με το πολύ ψηλό τέμπλο και τον 
χώρο του γυναικωνίτη.  Στοιχεία μπαρόκ συναντώνται κυρίως 
στις εξωτερικές όψεις, στις διακοσμήσεις των ανοιγμάτων, 
στις απολήξεις των καμπαναριών και στις εσωτερικές 
διακοσμήσεις των εκκλησιών. Ωστόσο, οι μπαρόκ μορφές 
δεν επηρεάζουν τα ορθογωνικά σχήματα των κατόψεων των 
ναών και μετατρέπονται με τον τρόπο αυτό από οργανικά 
στοιχεία σύνθεσης σε διακοσμητικά στοιχεία των όψεων.

Τρίκλιτες βασιλικές, δεν υπάρχουν καθόλου την περίοδο αυτή 
στην Κεφαλονιά. 

Ο τύπος της μονόκλιτης βασιλικής που υιοθετείται είχε αρκετά 
λειτουργικά πλεονεκτήματα, όπως ο αδιάσπαστος εσωτερικά 
χώρος, ο ενιαίος φωτισμός, η καλή ακουστική απόδοση και η 
εγγύτητα των συναθροιζομένων. Το σημαντικότερο ωστόσο 
πλεονέκτημα ήταν η ευκολία κατασκευής του. Ο τύπος αυτός 
μπορούσε σε κάθε εποχή να κατασκευαστεί με τη βοήθεια μιας 
απλής τεχνολογίας που μπορούσε εύκολα να εφαρμοστεί από 
τους τοπικούς ή περιφερόμενους μάστορες, σε αντίθεση με τις 
πολύπλοκες θολωτές κατασκευές της βυζαντινής περιόδου. 

28Ζήβα Δ., Η	 Παραδοσιακή	 αρχιτεκτονική	 της	 Επτανήσου,	 Παρελθόν,	 Παρόν	
και	Μέλλον, Στ Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, Ζάκυνθος, 23 - 27 Σεπτεμβρίου, 1997, 
Πρακτικά, Τόμος Πρώτος, σ. 41-58,
29Μπούρα Χ., Βυζαντινή	και	Μεταβυζαντινή	αρχιτεκτονική	στην	Ελλάδα, σ.239

4_2. Λεπτομέρεια από το αέτωμα του βόρειου θυρώματος στο 
καθολικό της μονής Σισίων, Μάρτιος 2017

4_3. Δυτική όψη της Παναγίας των Ρόγγων, 2012

4_4. Λεπτομέρεια από το αέτωμα της νότιας θύρας στον ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κάστρο, Μάρτιος 2017
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4.2_	Στέγαση

4.3_	Πρόσβαση

4.4_	Μορφολογία

Οι στέγες των εκκλησιών είναι δικλινείς και σχηματίζουν 
αετωματικές απολήξεις στις στενές όψεις. Τρούλλοι και 
θόλοι δεν εμφανίζονται σχεδόν καθόλου. Ένας μικρός 
κυκλικός φεγγίτης στο κέντρο του αετώματος χρησίμευε 
για τον αερισμό της στέγης. 

Η είσοδος στον ναό μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε 
πλευρά εκτός από την ανατολική. Προτιμώνται 
συνήθως οι μακριές πλευρές για την τοποθέτηση της 
κύριας εισόδου, ενώ μια δευτερεύουσα, για την είσοδο 
στο γυναικωνίτη τοποθετείται στη δυτική πλευρά. 
Σπανίως η είσοδος στη δυτική πλευρά είναι και η κύρια, 
κυρίως όταν η μορφολογία του εδάφους, ή άλλοι 
χωρικοί περιορισμοί το επιβάλουν. Τέτοιο παράδειγμα 
αποτελεί ο ναός της Ευαγγελίστριας στο Κάστρο και η 
Παναγία των Ρόγγων. 

Η κύρια όψη διακοσμείται διαφορετικά από τις 
υπόλοιπες, οι οποίες θεωρούνται δευτερεύουσες.

Οι προσόψεις έχουν μια εικαστική αυτοτέλεια. 
Οργανώνονται με παραστάδες, ημικίονες ή και πλήρεις 
κίονες σε επαφή με τον τοίχο που φέρουν θριγκούς. Τα 
ανοίγματα αποτελούν τα περισσότερο διακοσμημένα 
στοιχεία των όψεων, πλαισιωμένα με κυμάτια ή 
παραστάδες, θριγκό και αέτωμα. Η διακόσμηση της 
όψης συμπληρώνεται συχνά από φεγγίτες και γείσα.  
Όλα γίνονται από λαξευτό λίθο (πωρί) ή με χρήση 
επιχρισμάτων ή με συνδυασμό και των δύο. Τίποτα	δεν	
συνδέει	 τις	αναγεννησιακές,	 μανιεριστικές	αυτές	όψεις	
με	τη	βυζαντινή	παράδοση.30

Κεντρικό στοιχείο στη διαμόρφωση της μακριάς 
κύριας όψης αποτελεί η θύρα εισόδου. Ο μικρότερος 
αριθμός παραθύρων που μπορεί να φέρει είναι δύο 
και αντιστοιχούν εσωτερικά στο χώρο του Κυρίως 
Ναού. Ένα τρίτο μικρότερο παράθυρο τοποθετείται 
συχνά για το φωτισμό του Ιερού. Επίσης, για λόγους 
συμμετρίας τοποθετείται και ένα μικρό παράθυρο για 
το φωτισμό του γυναικωνίτη, χωρίς ωστόσο αυτό να 
είναι απαραίτητο καθώς δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο 
σε μικρότερους ναούς ο γυναικωνίτης να παραλείπεται 
εντελώς. Παρόλα αυτά η όψη με τα δύο ή τέσσερα 
παράθυρα είναι συνηθέστερη.31

30Μπούρα Χ.,όπ., σ.245
31Ζήβα Δ., Η	Αρχιτεκτονική	της	Ζακύνθου	από	τον	ΙΣΤ’	μέχρι	τον	ΙΘ’	αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, σ.134

4_5. Κάτοψη του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στα Πουλάτα Σάμης, σχέδιο 
Ηλία Μπεριάτου (Κεφαλονιά ένα μεγάλο μουσείο, Εκκλησιαστική τέχνη, 
τόμος 3, σ. 200)

4_6.και 4_7. Κύρια και δευτερεύουσα όψη του ναού του Αγίου Μηνά 
Δρακοπουλάτων, Απρίλιος 2017

4_8. Ναός Αγίου Σπυρίδωνα στα Γριζάτα, Αύγουστος 2016
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4_9. Κύρια όψη του ναού της 
Φανερωμένης στη Ζάκυνθο. 
(περιοδικό ΗΩΣ αριθ.48/49, αριθ 7/8 
του 1961, σ.18)

4_10. Το κωδωνοστάσιο και η εκκλησία του Αγ. Λουκά στη Ζάκυνθο. (περιοδικό ΗΩΣ αριθ.48/49, αριθ 7/8 του 1961, 
σ.46)
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4.5_	Εσωτερική	Διαμόρφωση

Τρία είναι τα μέρη που διαμορφώνουν το εσωτερικό 
του ναού: το Ιερό, ο Κυρίως Ναός και ο Γυναικωνίτης (ο 
οποίος μπορεί και να παραλειφθεί).

Ιερό Βήμα: Χωρίζεται από τον Κυρίως Ναό μέσω 
του Τέμπλου και την υψομετρική διαφορά των τριών 
βαθμίδων του σολεά. 

Τα τέμπλα της περιόδου αυτής στην Κεφαλονιά είναι 
ξυλόγλυπτα και περίτεχνα διακοσμημένα. Η συνήθεια 
κατασκευής ενός ψηλού, κατάκοσμου, στολισμένου με 
εικόνες τέμπλου, το οποίο ξεχώριζε μια ορθόδοξη από 
μια καθολική εκκλησία, γενικεύθηκε στην Κρήτη και στα 
Επτάνησα και αργότερα στην Ήπειρο και την υπόλοιπη 
Ελλάδα. 

Σπάνια βλέπουμε γραμμένη την προέλευση ενός 
τέμπλου. Στο νησί υπήρχαν τεχνίτες επηρεασμένοι τόσο 
από την Ηπειρωτική παράδοση με τα μικρά σχέδια, 
φύλλα της αμπέλου, όσο και άλλοι επηρεασμένοι από 
το ιταλικό μπαρόκ, με το βαθύ σκάλισμα που αφήνει τα 
επίχρυσα μεγάλα φύλλα της ακάνθης να κυματίσουν 
στο χώρο. 

Το τέμπλο αποτελείται από τρεις βασικές ζώνες καθ’ 
ύψος. Η κατώτερη αποτελείται από επτά τμήματα 
που αντιστοιχούν στις τρεις θύρες του Ιερού και στις 
τέσσερις μεγάλες δεσποτικές εικόνες (τις εικόνες του 
Ιησού Χριστού, της Θεοτόκου, του Αγίου Ιωάννη στου 
Προδρόμου και του Αγίου ή της Αγίας υπέρ του οποίου 
χτίστηκε ο ναός32). Ακολουθεί πιο ψηλά η ζώνη του 
δωδεκαόρτου, πολύ μικρότερου ύψους (εικονίσματα 
του Ευαγγελισμου, της Γέννησης του Χριστού, της 
Υπαπαντής, της Βάπτισης, της Μεταμορφώσεως, 
της Αναστάσεως του Λαζάρου, της Βαϊφόρου, της 
Σταύρωσης, της Ανάστασης, της Αναλήψεως, της 
Πεντηκοστής και της Κοίμησης του Εσταυρωμένου33) 
και η τελευταία ζώνη ως στέψη του συνόλου με τον 
αξονικά τοποθετημένο σταυρό. 

Κυρίως Ναός: Αποτελεί τον κεντρικό χώρου του ναού 
και τον πιο διακοσμημένο. Κατά μήκος των εσωτερικών 
παρειών των τοίχων και του ξύλινου χωρίσματος του 
γυναικωνίτη τοποθετείται μια σειρά από στασίδια που 
πατούν σε πέτρινη βαθμίδα. Στους τοίχους, πάνω 
από τα στασίδια, μπορούν να τοποθετηθούν εικόνες. 
Τοιχογραφίες σε ναούς αυτής της περιόδου σπάνια 
συναντώνται. 

Ο Κυρίως ναός καλύπτεται από οροφή, την ουρανία 
η οποία μπορεί να είναι επίπεδη ή να καμπυλώνεται 
στις άκρες κατά μήκος των δύο διαμήκων πλευρών. 
Η ουρανία, συχνά φέρει διακόσμηση από ανάγλυφα 
ξυλόγλυπτα στοιχεία και εικόνες. Μπορεί να εκτείνεται 

32Μαχαιρά Κ., Ναοί	και	Μοναί	Λευκάδος, 1957, σ.8
33Μαχαιρά Κ., ό.π., σ.8

4_11. Το τέμπλο από την εκκλησία Εισόδια Θεοτόκου στα Ντομάτα 
(διαδίκτυο)

4_12. Το τέμπλο από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στα Πουλάτα (ναός 
του 1756). (Κεφαλονιά ένα μεγάλο μουσείο, Εκκλησιαστική τέχνη, τόμος 
3, σ. 50)
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4_13. Τέμπλο από το ναό της Παναγίας στα 
Λιβαθινάτα, Αύγουστος 2016

4_14. Τέμπλο του 17ου αι από το ναό του Αγ. Ανδρέα οικογένειας Νικολάου Σδριν. (Κοργιαλένειο Ιστόρικό και Λαογραφικό Μουσείο, 
Αργοστόλι)
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μόνο στον χώρο του Κυρίως Ναού ή και στον Χώρο του 
Ιερού, ενώ διακόπτεται στον γυναικωνίτη όπου ο φορέας 
της στέγης είναι εμφανής ή τοποθετείται απλούστερη 
οροφή.

Γυναικωνίτης: Καταλαμβάνει το δυτικό άκρο του ναού 
και η προσπέλαση σε αυτόν γίνεται συνήθως από τη 
δυτική θύρα, η οποία στην Κεφαλονιά για αυτόν το 
λόγο ονομάζεται και “γυναικεία”. Το δάπεδό του είναι 
συνήθως ψηλότερα (περίπου κατά ένα μέτρο) από αυτό 
του Κυρίως Ναού για λόγους ορατότητας πάνω από τα 
κεφάλια των καθισμένων στα στασίδια που εκτείνονται 
κατά μήκος του ξύλινου διαφράγματος του γυναικωνίτη. 
Το διάφραγμα αυτό συχνά είναι κατασκευασμένο από 
καφασωτά (ονομάζονται “τζελουβιές” στην Κεφαλονιά) 
που επιτρέπουν εν μέρει την ορατότητα προς τον υπόλοιπο 
ναό στις γυναίκες, χωρίς ωστόσο οι ίδιες να είναι ορατές 
από τους παρευρισκόμενους στον Κυρίως Ναό. Από το 
πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη, μια ξύλινη σκάλα οδηγεί 
σε ένα δεύτερο και ενίοτε σε ένα τρίτο επίπεδο. Στο πρώτο 
επίπεδο στέκονταν οι ηλικιωμένες, στο ανώτερο οι νεότερες  
παντρεμένες γυναίκες και στο ανώτατο, όταν υπάρχει, 
οι ανύπαντρες κοπέλες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τριώροφου γυναικωνίτη σώζεται στον Άγιο Μηνά στα 
Δρακοπουλάτα και στους Αγίους Αποστόλους στα 
Χαβδάτα, μεταγενέστερο του πρώτου, ενώ διώροφος  είναι 
ο γυναικωνίτης στην Αγία Μαρίνα στους Σουλλάρους.

4_15. Ο διώροφος γυναικωνίτης της Αγίας Μαρίνας στους Σουλλάρους 
(ημ. κατασκευής ναού 1697), Απρίλιος 2017

4_16. Ο τριώροφος γυναικωνίτης των Αγίων Αποστόλων στα 
Χαβδάτα (ημ. κατασκευής ναού 1880), Απρίλιος 2017

4_18. Η ουρανία των Αγίων Αποστόλων στα Χαβδάτα, πάνω από 
τον Κυρίως Ναό, Απρίλιος 2017

4_19. Η οροφή στο γυναικωνίτη στο ναό των Αγίων Αποστόλων 
στα Χαβδάτα, Απρίλιος 2017

4_17. Ο τριώροφος γυναικωνίτης του Αγίου Μηνά στα 
Δρακοπουλάτα (ημ. κατασκευής ναού 1847), Απρίλιος 2017
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4.6_	Κωδωνοστάσια

Δύο τύποι κωδωνοστασίων απαντώνται στο νησί. Τα 
¨πλακέ” ή ¨φράγκικα” ή “απλά” και τα ¨βενετσιάνικα¨ ή 
¨πυργοειδή”. 

Τα “πλακέ” αποτελούνται από ένα διάτρητο τοίχωμα 
που συνήθως αποτελεί συνέχεια μίας από τις διαμήκεις 
όψεις του ναού. Κατασκευαστικά ωστόσο, αποτελούν 
ανεξάρτητα κτίσματα και σε μερικές περιπτώσεις ένα 
μικρό κενό, σαν αρμός, συναντάται ανάμεσα σε αυτά 
και τον ναό. Σε σπάνιες περιπτώσεις τοποθετούνται σε 
μεγάλη απόσταση από το ναό, όπως για παράδειγμα 
στην Ευαγγελίστρια του Κάστρου. Άλλες φορές 
λειτουργούν και ως πυλώνες εισόδου στον προαύλιο 
χώρο και τότε τοποθετούνται είτε σε συνέχεια του ναού 
(πχ Άγιος Σπυρίδωνας στο Κάστρο) είτε σε απόσταση 
από αυτόν σε επαφή με τον περιμετρικό περίβολο. 
(Άγιος Γεώργιος Βαλσαμάτα). Η ενσωμάτωση του 
καμπαναριού στο κτήριο, όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει στις Κυκλάδες, δεν συναντάται στην 
Κεφαλονιά. Τα κωδωνοστάσια χωρίζονται καθ’ ύψος σε 
τρεις ζώνες: τη βάση, το μέρος με τις καμπάνες και την 
επίστεψη, συνήθως μορφής τριγωνικού αετώματος. 

Τα” Πυργοειδή” κωδωνοστάσια της Κεφαλονιάς 
διαφέρουν από αυτά της Κέρκυρας και της Ζακύνθου. 
Στον κορμό τους, ορθογωνικού σχήματος, οι 
γωνιόλιθοι από λαξευτό πωρί τοποθετούνται συνήθως 
σε προεξοχή. Σε αυτόν υπάρχουν συχνά θυρίδες 
φωτισμού του εσωτερικού, ορθογώνιες ή κυκλικές. 
Εσωτερικά, λίθινη κυκλική σκάλα σε ανεβάζει στο πρώτο 
εξωτερικό επίπεδο του πύργου όπου βρίσκονται και 
οι καμπάνες34. Οι σφηνοειδείς βαθμίδες πακτώνονται 
στην εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια του τοίχου και στη 
μέση σχηματίζουν κυκλικό υποστύλωμα. Ο εξώστης έχει 
γείσο με σιδεριά μπαλκονιού και συχνά διακοσμείται με 
ημικίονες ιωνικού ρυθμού. Ακολουθεί θριγκός πάνω 
στον οποίο στηρίζεται δεύτερο πάτωμα με ανοίγματα 
και μπαρόκ διακόσμηση. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό 
που λείπει από τα ζακυνθινά κωδωνοστάσια τα οποία 
αντί γι’ αυτό έχουν ένα τύμπανο που μπορεί να διαθέτει 
και μια δεύτερη σειρά μπαλκονιού. Στο δεύτερο επίπεδο 
στηρίζεται τρούλλος ή τετράπλευρη οξυκόρυφη 
απόληξη μορφής πυραμίδας σε βενετσιάνικα πρότυπα. 

Το μέσο ύψος των πυργωτών καμπαναριών στην 
Κεφαλονιά υπολογίζεται από 20 - 40μ, με ανώτατο 
σύνολο βαθμίδων για την ανάβαση στον πρώτο 
εξώστη, 60 - 8035.  

Η τοποθέτηση αυτού του τύπου κωδωνοστασίου ως 
προς το ναό είναι πιο ελεύθερη και εξαρτάται από το 
διατιθέμενο χώρο. 

34Κοσμετάτου Κ. Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά	 Β’	 αρχιτεκτονικά, Αθήνα, 
1962, σελ.18 
35Λουκάτου Δ., Κεφαλονίτικη	Λατρεία, σ. 120 και 124

4_20. Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Σπυρίδωνα Πουλάτων. (Κοσμετάτου 
Κ.Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 1962)

4_21. Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Βασιλείου Κεραμιών, φωτ. 1951. 
(Κοσμετάτου Κ.Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 1962)
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4_22. Το κωδωνοστάσιο “πυργωτού” τύπου του ναού των Ταξιαρχών στα Βαλσαμάτα και στο βάθος ο ναός. Αύγουστος 2016

4_23. και 4_24. Η σκάλα στο εσωτερικό του κωδωνοστασίου του ναού των Ταξιαρχών στα Βαλσαμάτα, Αύγουστος 2016.
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5. Βενετοκρατία και  Κάστρο του Αγίου Γεωργίου

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου, ενός εκ των δύο μεγάλων 
ενετικών κάστρων που σώζονται στην Κεφαλονιά36 και πρωτεύουσα του νησιού μέχρι το 1757.  

Το φρούριο του Αγίου Γεωργίου δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε. Είναι ωστόσο πιθανό να κατασκευάστηκε 
επί βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τμήματα του βυζαντινού φρουρίου είναι ορατά ακόμα και σήμερα. Εκεί διέμενε ο 
στρατηγός του “Θέματος Κεφαλληνίας” και όλοι οι μεταγενέστεροι άρχοντες του νησιού: Παλατίνοι Κόμητες, Τόκκοι, 
Τούρκοι, Ενετοί. Εκεί ήταν και οι κατοικίες των ευγενών του νησιού. 

Η αρχαιότερη γνωστή μνεία του φρουρίου βρίσκεται στο πρακτικό της λατινικής επισκοπής του έτους 1264 όπου 
ακριβώς λέγεται ότι το φρούριο του Αγίου Γεωργίου χρησίμευε ως έδρα του καθολικού αρχιερέα Ερρίκου. Το Κάστρο 
ήταν αξιόλογη στρατιωτική θέση γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την πολιορκία και άλωσή του από τους δύο 
ενωμένους στόλους των Ενετών και Ισπανών το 150037. 

Το Κάστρο βρίσκεται σε ύψωμα 320 μέτρα από τη 
θάλασσα, έχει έκταση 16.000 τμ, περίμετρο 600 μέτρα και 
σχήμα πολυγωνικό38. 

Στη σημερινή του μορφή οικοδομήθηκε το 1504 από την 
ενετική διοίκηση υπό τον αρχιμηχανικό Νικόλαο Τσιμάρα, 
με τη βοήθεια τεχνιτών και οικοδόμων από τη Βενετία και 
με προσωπική αγγαρεία των κατοίκων.  Το ύψος των 
τειχών ποικίλει από 10 έως 16 μέτρα περίπου, ανάλογα 
με τη γεωμορφολογία του εδάφους εκείνου του σημείου. 
Το πάχος τους κυμαίνεται από 1 μ έως 3,80 μ με σκάρπα 
εξωτερικά. Διαθέτει τρεις ημικυκλικούς προμαχώνες, έναν 
προς το βορρά, του οποίου οι επάλξεις στηρίζονται σε 
λίθινους προβόλους, έναν δεύτερο προς την Ανατολή, 
γνωστό και ως Πύργος της Αγριοσυκιάς ή Menzalona39, 
και τον τρίτο και επιβλητικότερο προς Νότο, στα δεξιά της 
Πύλης, 25 μέτρων ύψους και μεγάλου πάχους40. 

Η είσοδος στο φρούριο γινόταν μόνο από μία Πύλη (Por-
ta della Fortezza), δίπλα ακριβώς από τον ισχυρότερο, 
νότιο προμαχώνα. (εικ. 5_2)

5.1_	Σύντομη	Περιγραφή	του	Κάστρου

36Το δεύτερο βρίσκεται στην περιοχή της Άσσου.
37Ζακυθηνού Διον. Α., Κεφαλληνίας	 ιστορικά	 και	 τοπωνυμιακά,	
Επετηρίς εταιρείας βυζαντινών σπουδών, Αθήνα 1929, σ.186- 192
38Κοσμετάτου Νικ. Φ., Το	Κάστρο	του	Αγίου	Γεωργίου	Κεφαλληνίας,	
Η	Παλαιά	Πρωτεύουσα	του	νησιού, σ.32
39Παραφθορά της ιταλικής λέξης mezzaluna που σημαίνει 
“ημισέλινος”.
40Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, Το	κάστρο	τ’	Αη	-	Γιώργη, Έκδοση της 
Πολιτιστικής Επετηρίδας ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

5_1. Ο λόφος του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου και το Αργοστόλι. (υπόβαθρο από το google earth)

5_2. Ο νότιος προμαχώνας του Κάστρου και στο 
βάθος η πύλη, Αύγουστος 2016.

Ο λόφος του Κάστρου του 
Αγίου Γεωργίου

Αργοστόλι
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5_3. Ο προμαχώνας στη βορινή πλευρά του φρουρίου, Αύγουστος 2016.

5_4. Το Φρούριο από την πινακίδα του αρχαιολογικού χώρου, Αύγουστος 2016
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Στο εσωτερικό του φρουρίου βρισκόταν η Έσω 
Πόλη η οποία πρέπει να ήταν πυκνά κατοικημένη 
και να αποτελούνταν από λιθόστρωτους δρόμους, 
μακρόστενους και πολυδαίδαλους. Κεντρικό κτήριο 
ήταν το Διοικητήριο, κοντά στην κεντρική είσοδο, 
όπου λειτουργούσε ως κατοικία του Προβλεπτή και 
συγκαλούνταν το αρχικά ολιγομελές Συμβούλιο των 
Ευγενών. Εκτός από αυτό, μέσα στο φρούριο υπήρχαν 
στρατώνες, σιταποθήκη, αποθήκες πυρομαχικών και 
οικοδομικών υλικών, νοσοκομείο, ξενώνας, φυλακές, 
ναοί, κτήρια κατοικιών και μεγάλα αρχοντικά, ταβέρνες 
και το Αρχειοφυλάκειο που καταστράφηκε από φωτιά το 
1591. Εκτός από τα αρχοντόσπιτα σημαντική θέση κατείχε 
η Επισκοπή του Λατίνου, η λέσχη των ευγενών και το 
Ενεχυροδανειστήριο. 

Τμήμα του παλαιότερου φρουρίου είναι ακόμα εμφανές 
στο εσωτερικό. Η κατασκευή του ανάγεται στην βυζαντινή 
και φράγκικη περίοδο. Και τις δύο αυτές περιόδους τα 
τείχη είχαν κατακόρυφους πύργους τετράγωνους με 
οδοντωτές επάλξεις. Η παλαιότερη απεικόνιση για το 
Παλαιό Φρούριο βρίσκεται στο χάρτη του Buondelmonti 
του 15ου αι ο οποίος δείχνει το περιτείχισμα, τον εξωτερικό 
αμυντικό πύργο, την Πύλη και τον Έσω Χώρο. Εντός του 
Φρουρίου διακρίνονται δύο ακόμα Πύργοι και διάφορα 
οικοδομήματα. (εικ.5_5)

Η ενετική κατασκευή περιέκλεισε το παλαιό οχυρό που 
είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές από την πολιορκία 
του 1500 και από ισχυρό σεισμό τον Δεκέμβριο του 1502. 
Τα εναπομείναντα τείχη χρησιμοποιήθηκαν από τους 
Βενετούς ως δεύτερη γραμμή άμυνας, στο εσωτερικό του 
νέου φρουρίου. 

Εντός του Φρουρίου ήταν κατασκευασμένοι πολλοί ναοί. 
Το όνομα του Κάστρου είναι πιθανόν να προήλθε από την 
Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που βρισκόταν 
εντός του Παλαιού Φρουρίου. Η εκκλησία πρέπει να 
ερημώθηκε κατά την οθωμανική κυριαρχία και ίσως 
σώζονταν ερείπιά της επί των Ενετών41.  

Άλλη Ορθόδοξη εκκλησία εντός του Κάστρου ήταν ο 
Άγιος Νικόλαος των Ορθοδόξων, κτίσμα του 16ου αι. 

Αναφέρονται επίσης τρεις καθολικές εκκλησίες: 
- Ο ναός του Αγίου Νικολάου, του 16ου αι, που αν και 

είναι Καθολικός έχει το Ιερό στραμμένο στην ανατολή. Ο 
ναός καταστράφηκε πολλές φορές από πυρκαγιά και 
σεισμούς και τα σωζόμενα ερείπια χρονολογούνται το 
1726. Έχει μήκος 20μ και πλάτος 5,50 μ42. Σήμερα σώζονται 
οι τρεις εξωτερικοί τοίχοι του ναού και μισοκατεστραμένος 
ο τέταρτος, προς την πλευρά του βράχου. 

-  Η Παναγία της Βάρδιας (Santa Maria della Guardia). 
Ήταν μια μικρή σε διαστάσεις εκκλησία, του 16ου αι. κοντά 
στην κεντρική είσοδο του Κάστρου.

41Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, ό.π., σ. 64
42Κοσμετάτου Νικ. Φ., ό.π., σ. 39

5_5. Χάρτης της Καφαλονιάς, Buondelmonti, “Insulae Arcipela-
go”, 15ος αι. (Κοσμετάτου Νικ. Φωκά, Το Κάστρο Αγίου Γεωργίου 
Κεφαλληνίας, Η Παλαιά πρωτεύουσα της νήσου, Αθήνα 1966)

5_6. Όψη του ναού του Αγίου Νικολάου στο εσωτερικό του 
φρουρίου, Αύγουστος 2016

5_7. Εσωτερικό του ναού του Αγίου Νικολάου στο φρούριο, 
Αύγουστος 2016
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-Ο ναός του Αγίου Γεωργίου (St. Zorzi) που αποτελούσε 
την Μητρόπολη των Λατίνων Επισκόπων. Τον έκτισαν οι 
Βενετοί ταυτόχρονα με το περιτείχισμα του Κάστρου και 
λειτουργούσε μέχρι το 17ο αι.

Με την πύκνωση του πληθυσμού που επεδίωξαν οι 
Βενετοί στην περιοχή του Κάστρου δημιουργήθηκε 
γρήγορα το προάστιο εκτός του φρουρίου, το Έξω 
Μπόργκο. Ήδη από το 1506 με απόφαση της βενετικής 
διοίκησης, ευγενείς43 θεωρούνταν όχι μόνο όσοι 
διέμεναν εντός του φρουρίου, αλλά και ένα μίλι έξω 
από αυτό, αρκεί για τρεις γενιές να μην είχαν εξασκήσει 
καμία βάναυση τέχνη και τα παιδιά τους να μην ήταν 
νόθα, γεγονός που οδήγησε στην γρήγορη ανάπτυξη 
της περιοχής εκτός του Κάστρου. 

Στην κεντρική πλατεία του Προαστίου, όχι μακριά 
από την είσοδο του φρουρίου, βρίσκονταν τα 
μεγαλύτερα αρχοντικά, ρυθμού μπαρόκ. Εκεί γινόταν 
και η συνέλευση των ευγενών, όταν πια είχαν γίνει τόσοι 
πολλοί σε αριθμό που δεν χωρούσαν σε κάποιο κλειστό 
χώρο (εικ. 5_8). Ένδειξη αρχοντιάς και οικονομικής 
επιφάνειας ήταν και η διαμονή επί της κεντρικής οδού η 
οποία διέσχιζε το Προάστιο και ονομαζόταν  “Φόρος”. 
Ο φαρδύς αυτός δρόμος οδηγούσε στην Πύλη του 
φρουρίου και αποτελούσε την καρδιά του Προαστίου 
καθώς ήταν γεμάτος από μαγαζιά, σπίτια, εκκλησίες και 
ταβέρνες (εικ. 5_9).

Τα αρχοντικά ήταν συνήθως διώροφα με δίρριχτη 
στέγη. Στο ισόγειο ήταν ο χώρος του προσωπικού, 
όπου υπήρχαν τα μαγειρεία και οι αποθήκες. Η άνοδος 
στον όροφο γινόταν από εξωτερική λίθινη σκάλα ή από 
εσωτερική ξύλινη. Ο όροφος είχε ξύλινη οροφή η οποία 
με τα χρόνια άρχισε να διακοσμείται. Τα παράθυρα είχαν 
μονοκόμματα ξύλινα παραθυρόφυλλα, ενώ τζάμια δεν 
υπήρχαν, τουλάχιστον μέχρι και το 16ο αι. Οι τοίχοι ήταν 
πέτρινοι, επιχρισμένοι με ασβεστιτικά επιχρίσματα.(εικ. 
5_10)

Κατευθυνόμενοι νότια, από την κεντρική οδό, στο 
μέσον περίπου της πορείας στα δεξιά υπήρχε η παλιά 
μονή των Φραγκισκανών. Ο ναός της μονής λέγεται 
ότι ανεγέρθηκε επί Τόκκων. Διαλύθηκε το 1805 και στα 
κτήρια της μονής στεγάστηκε αργότερα, το 1826 το 
Γυμνάσιο. 

5.2_	Το	“Έξω	Μπόργκο”

43Αν ήσουν ευγενής είχες και το δικαίωμα να γραφτείς στη Χρυσή Βίβλο. 
(libro d’oro)

5_8. Η κεντρική πλατεία στο έξω μπόργκο με τη δεξαμενή Αννίνου. Στο 
βάθος το φρούριο, 1905. (Κοσμετάτου Νικ. Φωκά, Το Κάστρο Αγίου 
Γεωργίου Κεφαλληνίας, Η Παλαιά πρωτεύουσα της νήσου, Αθήνα 1966)

5_9. Ο “Φόρος” από το Κάστρο. Στο βάθος φαίνεται το κωδωνοστάσιο  
του ναού της Ευαγγελίστριας, 1910. (Κοσμετάτου Νικ. Φωκά, Το Κάστρο 
Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, Η Παλαιά πρωτεύουσα της νήσου, Αθήνα 
1966)

5_10. Παλιά κατοικία στην περιοχή του Κάστρου. (Κοσμετάτου Νικ. 
Φωκά, Το Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, Η Παλαιά πρωτεύουσα 
της νήσου, Αθήνα 1966)
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Προ του σεισμού του 1953 υπήρχαν στο χώρο του 
Κάστρου 14 Ορθόδοξες εκκλησίες:

 1. Ευαγγελίστρια, 2. Άγιος Σπυρίδωνας 3. Άγιοι 
Θεόδωροι, 4. Άγιος Γεράσιμος, 5. Άγιος Δημήτριος,  6. 
Αγία Τριάς, 7. Ταξιάρχης (παρεκκλήσιο Ευαγγελίστριας), 
8. Φανερωμένη, 9. Αγία Παρασκευή, 10. Αγία Άννα, 
11. Προφήτης Ηλίας, 12. Άγιος Νικόλαος, 13. Άγιος 
Γεώργιος, 14. Κυρία των Αγγέλων.44.

Από το 1672 έως το 1746 στις εκκλησίες αυτές 
λειτουργούσαν από 17, μέχρι 27 ιερείς, γεγονός που 
αποδεικνύει πόσο πυκνοκατοικημένη ήταν η περιοχή. 
Κατά την ίδια περίοδο οι ναοί στο νησί ανέχονταν σε 
38445. 

Αναλυτικότερα περιγράφονται ορισμένες από τις 
παραπάνω εκκλησίες:
1.	 Ευαγγελίστρια	στο	 Κάστρο	 (	 πλάτος:	 10μ,	 μήκος:	

27,8	μ,	χωρίς	την	κόγχη	του	 Ιερού,	ύψος:	6μ,	το	ύψος	
των	διαμήκων	πλευρών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ναό στο Κάστρο και 
ένα από τα ελάχιστα μεσαιωνικά οικοδομήματα που 
διασώζεται στο σύνολό του σε όλο το νησί. Στην δυτική 
και ανατολική πλευρά ο ναός είναι χτισμένος από 
λαξευτούς εμφανείς λίθους. (αντίστοιχη διακόσμηση 
είχε και το Καθολικό της Μονής Σισίων και ο άγιος 
Νικόλας στο Μώλο, στη Ζάκυνθο). Υπάρχει η εξής 
ιστορία για το κτίσιμο της:  μια διαμάχη μεταξύ των 
κτητόρων της εκκλησίας των Αγ. Θεοδώρων, 
ανάγκασε μερικούς από αυτούς να πάρουν πέτρες 
από την εκκλησία αυτή και να “θεμελιώσουν” με αυτό 
τον τρόπο την Ευαγγελίστρια. Ο ναός συγκέντρωσε 
πολλές οικογένειες οι οποίες αφού προσέφεραν τα 
απαιτούμενα δουκάτα, γίνονταν συνάδελφοι. Το ίδιο 
έτος, το 1578, ορίστηκε η εκκλησία ως Ορθόδοξη 
Μητρόπολη. Η κύρια είσοδος του ναού βρίσκεται στα 
δυτικά και το θύρωμά του είναι πανομοιότυπο με αυτό 
του Αγίου Σπυρίδωνα και της Αγίας Μαρίνας στους 
Σουλλάρους (ναός του 1697). Δευτερεύουσα είσοδος 
υπάρχει και στη βόρεια πλευρά του ναού πάνω από 
την οποία είναι εντοιχισμένο το οικόσημο των Lan-
do, με τα στοιχεία A.L. και τη χρονολογία 1580, έτος 
που επισκευάστηκε ή αποπερατώθηκε ο ναός. Στον 
Κώδικα της εκκλησίας αναφέρεται το έτος 1578 όπου 
ανοικοδομήθηκε “ο ναός της αειπαρθένου Μαρίας 
επονομαζόμενης Ευαγγελίστριας”. Το 1613 τελείωσαν 
οι αγιογραφίες ενώ το 1702 με τη ριζική επισκευή του 
ναού έγινε “στολή της χώρας”46. Τα διακοσμητικά 

5.3_	Οι	εκκλησίες	γύρω	από	το	Κάστρο

44Κοσμετάτου Νικ. Φ., ό.π., σ. 51
45Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, ό.π.,σ. 78

46Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, ό.π.,σ. 79
47Κοσμετάτου Κ. Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά	Β’	αρχιτεκτονικά, Αθήνα, 1962, 
σ.17

λίθινα λαξευτά στοιχεία του ναού, όπως το πλαίσιο 
της κεντρικής θύρας, είναι επομένως αποτέλεσμα της 
ανακατασκευής του 1702.  

Ο ναός αποτεφρώθηκε για άγνωστη αιτία τη νύχτα 
της 25ης προς 26η Ιανουαρίου του 1924. Στην πυρκαγιά 
καταστράφηκε πλήρως όλος ο εσωτερικός διάκοσμος 
του ναού και η στέγη. 

Μετά το σεισμό του 1953 ο ναός δεν κατέρρευσε 
και τελικά αποκαταστάθηκε με αρωγή του κράτους, 
χρήματα του Βαλλιάνειου κληροδοτήματος, εράνων 
και πωλήσεων κτημάτων από διάφορες εκκλησίες του 
Κάστρου. Εσωτερικά είναι ντυμένος με σκυρόδεμα και 
δεν θυμίζει σε τίποτα μεσαιωνική εκκλησία. Στο ναό, 
συγκεντρώθηκαν οι διασωθείσες φορητές εικόνες 
από άλλες εκκλησίες του Κάστρου και τα υπολείμματα 
κατεστραμμένων τέμπλων ώστε να αποτελέσει ένα είδος 
μουσείου αφιερωμένο σε όλες τις υπόλοιπες εκκλησίες 
του Κάστρου που κατέρρευσαν με το σεισμό. Τρεις από 
τις εικόνες αυτές προέρχονται από το ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα και παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Μπροστά από την δυτική όψη της εκκλησίας 
σώζεται σήμερα μέρος του κωδωνοστασίου, “πλακέ”- 
“πυλωτού” τύπου. Ο Φωκά Κοσμετάτος αναφέρει γι 
αυτό :
Το	καμπαναριό	συζευγνύει	στοιχεία	διαφόρων	εποχών	

και	μάλιστα	αντιθετικά.	Εξωτερικοί	τοίχοι,	διακοσμημένοι	
με	 διαζώματα,	 θυμίζουν	Μέσους	Χρόνους,	στο	μέσον	
Αναγέννηση	 και	 Μπαρόκ	 σε	 μίξη	 και	 στο	 άνω	 μέρος	
όπου	και	οι	καμπάνες,	 ιδιόρρυθμα	λαϊκά	διακοσμητικά	
στοιχεία.	47

2.	Άγιος	Σπυρίδωνας (ενοριακή, συναδελφοί οικογένειες 
Βλάχου, Βικάτου, Κολώνια, Θιακού, Ματαράγκα, 
Ρωμανού, Ραζή). Ο ναός θα αναλυθεί σε αντίστοιχο 
κεφάλαιο στη συνέχεια. 

5_11. Ο ναός της Ευαγγελίστριας και το κωδωνοστάσιό του, Αύγουστος 
2016
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3.	 Άγιοι	 Θεόδωροι (κτήτορες οικογένειες Μαρκέτου, 
Μιγκάρδου, Τραυλού, Κόμητα)

Ο ναός θεωρείται από τους παλιότερους στο 
Κάστρο. Πιθανά είναι ακόμα παλιότερος από αυτόν 
της Ευαγγελίστριας. Γνωστοί αγιογράφοι κόσμησαν το 
εσωτερικό του ναού. Αναφέρονται οι: Μαυρογιάννης, 
Πεκατώρρος, Στράμπαλης, Κόκκινος.  

Σήμερα διατηρείται το πλακέ ή φράγκικο καμπαναριό, 
το δάπεδο και οι 4 τοίχοι του ναού. Στο υπέρθυρο 
υπάρχει θυρεός της οικογένειας Bembo (επίσης ίδιο 
οικόσημο υπάρχει στην Αγ. Μαρίνα των Σουλλάρων 
στην Παλική)48.  

4.	Άγιος	Γεράσιμος (κτήτορες οικογένεια Κολώνια)
Βρισκόταν κάτω από τον ανατολικό προμαχώνα. 

Κτίστηκε το 1603 και ανήκε στους Κολώνια. 

5.	Άγιος	Δημήτριος 
Τα ερείπια του μικρού αυτού ναού βρίσκονται πίσω 

από την Ευαγγελίστρια σε μικρή απόσταση από αυτή. 
Σήμερα σώζεται σε κακή κατάσταση ο ανατολικός 
τοίχος με την κόγχη του ιερού και ο βόρειος. Στον 
ανατολικό τοίχο στο παράθυρο που ανοίγεται στην 
ημιεξαγωνική κόγχη υπάρχει λίθινη πλάκα με τη μορφή 
δίλοβου παραθύρου. Εν μέρει σώζεται ο νότιος τοίχος 
από όπου γινόταν και η είσοδος στο ναό. Το μεγαλύτερο 
τμήμα του θυρώματος της εισόδου, με λαξευτό πλαίσιο, 
σώζεται στη θέση του μέχρι και σήμερα. Σώζονται 
επίσης τμήματα των παραθύρων στον τοίχο αυτό και το 
μεγαλύτερο μέρος της δευτερεύουσας εισόδου, καθώς 
και τμήμα του δυτικού τοίχου. Ήταν κτητορικός της 
οικογένειας Κλαδά και μεταγενέστερα της οικογένειας 
Κόμητα. 

6.	Αγία	Τριάς 
Κτητορική της οικογένειας Γερασίμου Βλάχου. Ερείπιά 

της υπάρχουν στον πίσω δρόμο που οδηγεί στο 
Κάστρο, πριν από τη διασταύρωση με τα Τρωγιαννάτα, 
στη δεξιά πλευρά.

7. Ταξιάρχης (παρεκκλήσιο Ευαγγελίστριας)
Τον 19ο αι. ήταν ήδη σε ερειπιώδη κατάσταση.

8. Φανερωμένη 
Αναφέρεται σε έγγραφο του 1597. Βρίσκεται πολύ 

κοντά στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Σήμερα σώζονται 
μόνο ερείπια από τον ανατολικό τοίχο του ναού, ο 
οποίος έφερε στην κόγχη τοιχογραφία και χαμηλά 
ερείπια από τους υπόλοιπους τοίχους. Άξιο προσοχής 

48Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, ό.π., σ. 81

5_12. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, 2012. (ελληνική εταιρεία 
περιβάλλοντος και πολιτισμού)

5_13. Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων, Αύγουστος 2016

5_14. Ο ναός του Αγίου Δημητρίου (αρχείο Κοργιαλένειου Ιστορικού και 
Λαογραφικού Μουσείου)
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είναι το σωζόμενο τμήμα από τη χαμηλότερη ζώνη του 
πλακέ κωδωνοστασίου του ναού. Από παλαιότερες 
φωτογραφίες φαίνεται ότι τόσο το κωδωνοστάσιο, όσο 
και ο ανατολικός τοίχος που αποτελούσαν τα καλύτερα 
διατηρημένα μέρη του ναού έχουν υποστεί πολλές 
καταστροφές μεταγενέστερα του 1953. Το εναπομείναν 
μέρος του κωδωνοστασίου είναι σήμερα ετοιμόρροπο. 

9. Αγία Παρασκευή 
Βρισκόταν έξω από τα τείχη ανάμεσα από τον μεγάλο 

προμαχώνα και τον ανατολικό. Ιδιοκτήτες ήταν οι: 
Στίβας, Μηλιαρέσης, Πατρίκιος.

10. Αγία Άννα (κτήτορες οικογένεια Μιγκάρδου)
Βρισκόταν επί του Φόρου και ήταν κτητορικός της 

οικογένειας Μιγκάρδου. 

11. Προφήτης Ηλίας 
Κτίστηκε το 1651 από το Λεονάρντο Ματαράγκα. Ανήκε 

στους Σδριν. Το τέμπλο του ήταν του ιδίου καλλιτέχνη με 
αυτόν του τέμπλου του Αγίου Σπυρίδωνα. 

12. Άγιος Νικόλαος 
Παλαιότατος ναός των Αννίνων που κατά 

παράδοση ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια. Σήμερα έχει 
αποκατασταθεί από την οικογένεια Κουρή.

13. Άγιος Γεώργιος (κτήτορες οικογένεια Στίβα)
Βρισκόταν κοντά στη Φανερωμένη και ανατολικά 

από αυτή. Ανήκε στην οικογένεια Στίβα. Προγενέστεροι 
ιδιοκτήτες οι: Luchiari και Veja.

14. Κυρία των Αγγέλων (κτήτορες οικογένεια Θιακού)

5_15. Το κωδωνοστάσιο της εκκλησίας της Φανερωμένης όπως σώζεται 
σήμερα. Ιούνιος 2017

5_16. Η κεντρική θύρα του Αγίου Δημητρίου στο Κάστρο. Αύγουστος 
2016
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Μ έ ρ ο ς  Β
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6_1. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κάστρο από το δρόμο, Μάρτιος 2017
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6. Άγιος Σπυρίδωνας

Άγιος Σπυρίδωνας στο Κάστρο

6_2. ο ναός σε σχέση με το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Με κίτρινο χρώμα είναι σημειωμένη η παράκαμψη για τον ναό από έναν από τους δύο 
κεντρικούς οδικούς άξονες που οδηγεί στο Κάστρο. (υπόβαθρό από το google earth)

Κάστρο Αγίου Γεωργίου

Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα στο Κάστρο του Αγίου 
Γεωργίου έχει κηρυχθεί ως «προέχον βυζαντινό μνημείο» 
από το 1925 (ΠΔ 18-2-1925 - ΦΕΚ 61/Α/12-3-1925) και 
αποτελεί μαζί με το κωδωνοστάσιό του σπουδαίο 
δείγμα ενετικής αρχιτεκτονικής στην Κεφαλονιά. 

Βρίσκεται στο προάστιο του Κάστρου του Αγίου 
Γεωργίου (Έξω Μπόργκο) στην περιοχή της Λειβαθούς 
σε απόσταση 7 περίπου χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. 
Είναι κτισμένος στη βόρεια πλευρά του λόφου πάνω 
στον οποίο βρίσκεται το κάστρο. Η πρόσβαση στο ναό 
γίνεται μέσω ενός βατού χωματόδρομου επί του οποίου 
είναι τοποθετημένη η νότια πλευρά και η κύρια είσοδος 
του ναού. Η απόσταση του από τον κεντρικό οδικό 
άξονα που καταλήγει στο προάστιο του κάστρου είναι 
130 μέτρα. 

Ο περιβάλλων χώρος του ναού παρουσιάζει 
σημαντικές υψομετρικές διαφορές καθώς πρόκειται 
για την πλαγιά του λόφου. Ο δρόμος που διέρχεται 
μπροστά από τη νότια όψη, κατηφορίζει προς την 
ανατολή, έτσι ώστε το ανατολικό της άκρο (χωρίς 
την κόγχη του ιερού) να βρίσκεται περίπου 2,20 μ 
χαμηλότερα από το δυτικό (συμπεριλαμβανομένου και 
του κωδωνοστασίου), σε μήκος όψης 25 μ. Το υπαίθριο 
κοιμητήριο στη βόρεια πλευρά του ναού βρίσκεται σε 
στάθμη 2,50 μ χαμηλότερα από το δάπεδο του κυρίως 
ναού. 

Η περιοχή είναι καλυμμένη από πυκνή βλάστηση με 
πολλά κυπαρίσσια και έλατα να βρίσκονται τόσο μέσα 
στον προαύλιο χώρο του ναού, όσο και γύρω από 

6.1_	Εισαγωγικά

6_3. Το κωδωνοστάσιο του Αγίου Σπυρίδωνα ανάμεσα σε πυκνή 
βλάστηση, όπως φαίνεται σήμερα από το δρόμο που οδηγεί στο 
Φρούριο του Αγίου Γεωργίου. (διαδίκτυο)
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αυτόν. Παρόλο που σήμερα η θέση του ναού δίνει την 
εντύπωση ότι ήταν μακριά από κατοικημένη παριοχή, 
ολόκληρη η βόρεια πλαγιά του λόφου του Κάστρου είναι 
γεμάτη ερείπια σπιτιών. Ερείπια τοίχων, σκάλες, στέρνες 
και πηγάδια εντοπίζονται και κατά μήκος του δρόμου 
που οδηγεί το ναό. Επομένως, αντίθετα με τη σημερινή 
του εικόνα επί ενετοκρατίας ο ναός αποτελούσε μέρος 
της κατοικημένης περιοχής του Έξω Μπόργκου το 
οποίο δεν περιοριζόταν μόνο στην ράχη του λόφου έξω 
ακριβώς από την Πύλη του φρουρίου, αλλά εκτείνονταν 
σε όλο το βόρειοανατολικό μέρος του. (εικ. 6_4)

6_4. Άποψη του Φρουρίου του Αγίου Γεωργίου από τη βόρειοανατολική πλευρά του λόφου. Χαρακτηριστική είναι η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.  
(διαδίκτυο)
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Δυστυχώς για το ναό σώζονται ελάχιστες 
πληροφορίες. Όπως είναι ωστόσο φανερό από τα 
μορφολογικά του στοιχεία, είναι κτισμένος κατά τη 
διάρκεια της ενετοκρατίας. Σύμφωνα με το άρθρο 
“Επτά παλαιαί Εκκλησίαι εις την περιοχήν του Κάστρου 
“Αγίου Γεωργίου” Κεφαλληνίας”, του Νικόλαου Φωκά 
- Κοσμετάτου, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Η 
Κεφαλονίτικη Πρόοδος” το 1974, ο ναός ήταν αρχικά 
ιδιόκτητος και ανήκε στην οικογένεια Σταμένη. Το 1648 
αποφασίζεται η επισκευή του ναού από τον μεγάλο 
σεισμό που έπληξε το νησί το Σεπτέμβριο του 1636, 
καθώς και η επέκταση και η διακόσμηση του. Οι 
τότε κτήτορες, Σεβαστιανός ιερέας Σταμένης και οι 
Σπυρίδωνας, Ιερώνυμος και Θεόδωρος, αδερφοί αυτού, 
επίσης Σταμένηδες, δέχτηκαν ο ναός να μετατραπεί σε 
ελεύθερο αδελφάτο. Να γίνει δηλαδή συναδερφικός - 
ενοριακός. Ο αρχικός ναός είχε κτιστεί επί οικοπέδου του 
Πεκατόρου στον οποίο και αφιερωνόταν μία λαμπάδα 
και μία λειτουργία το χρόνο49.   

6.2_	Ιστορική	τεκμηρίωση

49Το άρθρο αυτό βασίζεται σε χειρόγραφο του Μιλτιάδη Αννίνου 
Καβαλιεράτου, η οικογένεια του οποίου είναι από τις παλαιότερες στο 
Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Ο ίδιος είχε ξεκινήσει να καταγράφει την 
ιστορία του Κάστρου όταν τον πρόλαβε ο σεισμός του 1953. Πέθανε 
ένα χρόνο αργότερα και μερικές από τις σημειώσεις του κατάφεραν να 
διασώσουν οι συγγενείς του. 

Ένα άλλο στοιχείο που σώζεται στο ναό αποτελεί 
μια επιγραφή που βρίσκεται σκαλισμένη σε πλάκα, 
τοποθετημένη στο τύμπανο του αετώματος του νότιου 
θυρώματος και αναφέρει50:

ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΠΑΥCΙC ΜΟΥ ΕΙC ΑΙΩΝΑ ΑΙΩ
ΝΟC ΩΔΕ ΚΑΤΟΙΚΗCΩ  ΟΤΙ ΑΝΕCΤΙC ΑΜΗΝ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΘΥΡΑΝ ΑΥΤΗC ΕΥΛΟΓΩ ΚΑΙ ΕΥ-
ΛΟΓΗCΩ
ΑΥΤΗ Η ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΙ ΕΙC ΕΛΕΥCON-
TAI EN AYTH
AΨΜΔ (?) (1744)

Στο κάτω μέρος της πλάκας είναι σκαλισμένη ανάποδα 
η παραπάνω χρονολογία ως 1744, γεγονός που δείχνει 
ότι ίσως η πλάκα έχει επανατοποθετηθεί. 

Είναι επομένως πιθανό κατά την χρονολογία αυτή 
να πραγματοποιήθηκε κάποια επιπλέον επισκευή ή και 
επέκταση του ναού. 

50Η επιγραφή έχει μεταγραφεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο τεκμηρίωσης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας, Επιγραφές, αρ 124. Η  
χρονολογία που υπάρχει γραμμένη με ελληνικούς αριθμούς στο κάτω 
μέρος της επιγραφής πιθανώς αναγράφει ΑΨΜΔ, δηλαδή 1744 και είναι 
δυσδιάκριτη. 

6_6. Η επιγραφή στο τύπμανο του αετώματος της κεντρικής θύρας του ναού, Σεπτέμβριος 2017
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Από τις εικόνες που στόλιζαν άλλοτε το τέμπλο 
του ναού σήμερα σώζονται μόνο τρεις, οι οποίες 
φυλάσσονται στο ναό της Ευαγγελίστριας στο Κάστρο 
του Αγίου Γεωργίου. Συγκεκριμένα είναι:

- Ο “Ιησούς ως θεία Μετάληψις”, σήμερα Ωραία 
Πύλη στο ναό της Ευαγγελίστριας, χρησίμευε άλλοτε 
ως Ωραία Πύλη του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα. Ο 
πίνακας είναι έργο του Στέφανου Τζανκαρόλα και είναι 
χαρακτηριστικός για την ιταλική επίδραση αλλά και τη 
βυζαντινή τεχνοτροπία του. Ο πίνακας (1,24 x 0,88μ) 
φέρει την επιγραφή: “Του ελαχίστου Ιερέως Στεφάνου 
Τζανκαρόλου κόπος” και όπως υπολογίζει ο Χρήστος 
Σ. Θεοδωράτος, είναι ζωγραφισμένος το 170751. (εικ. 
6_9)

- Ο “Άγιος Ιάκωβος ο Αδερφόδεος” , (1,34 x 0,77μ), 
βημόθυρο, έργο του Αντρέα Καραντινού, μαθητή του 
Τζανκαρόλα, του 1707. Ο	 Καραντινός	 στο	 έργο	 του	
αυτό	 μιμήθηκε	 εικόνα	 του	 δασκάλου	 του	 Στέφανου	
Τζανκαρόλα,	 επίσης	 από	 βημόθυρο,	 με	 χρονολογία	
1688,	 που	σώζεται	 στο	 μουσείο	Μπενάκη.	Ο	πίνακας	
του	 Τζανκαρόλα	 δείχνει	 ολόσωμο	 τον	 Άγιο,	 ενώ	 του	
Καραντινού	ως	τα	γόνατα52.	(εικ.6_8)

 -Ο “Άγιος Αθανάσιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας”,(1,35 
x 0,80μ), βημόθυρο, του Αντρέα Καραντινού. 

Τοιχογραφίες δεν υπάρχουν στον ναό, εκτός από 
την κόγχη της Πρόθεσης στην οποία υπάρχει τμήμα 
τοιχογραφίας με παράσταση της Αγίας Ταπείνωσης.

6.3_	Εικονογραφικό	Πρόγραμμα

51Κονόμου Ντίνου, Η	χριστιανική	τέχνη	στην	Κεφαλονιά, Αθήνα 1966
50Κονόμου Ντίνου, ό.π.

6_7. Τμήμα τοιχογραφίας στην 
μισοκατεστραμμένη κόγχη της 
Πρόθεσης, Μάρτιος 2017

6_8. Ο Αγ. Ιάκωβος, έργο Α. Καραντινού, 1707, (Κοσμετάτου 
Κ.Π. Φωκά, Κεφαλληνιακά Β’ αρχιτεκτονικά, 1962)

6_9. Το τέμπλο της Ευαγγελίστριας στο Κάστρο. Στην Ωραία 
Πύλη ο “Ιησούς ως θεία Μετάληψις”, έργο Σ. Τζανκαρόλα, 1707, 
άλλοτε Ωραία Πύλη στον Άγιο Σπυρίδωνα. (φωτ 1985, αρχείο 
σπουδαστηρίου ιστορίας αρχιτεκτονικής)
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Σημαντικό στοιχείο στην τεκμηρίωση της μορφής 
του ναού αποτέλεσαν τα σχέδια της αποτύπωσης του 
1985 και το φωτογραφικό υλικό που τα συνοδεύει. 
Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από 
το Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του 
ΕΜΠ σχετικά με την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική του 
ελληνικού χώρου μετά την Άλωση. Η ιδέα της έρευνας 
στην Κεφαλονιά ήταν του καθηγητή X. Μπούρα και 
η αποτύπωση του Αγίου Σπυρίδωνα αλλά και μιας 
σειράς άλλων ναών πραγματοποιήθηκε υπό τη 
διεύθυνση της Αφροδίτης Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη 
και από μια ομάδα σπουδαστών, τους Φ. Βολωνάση, 
Α. Εξαδάκτυλο, Μ. Μαυρικάκη και Γ. Μπίνη53. Το υλικό 
της έρευνας είναι διαθέσιμο στο σπουδαστήριο της 
ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην αρχιτεκτονική σχολή. 
Δυστυχώς, πολλά λίθινα μέλη και άλλα στοιχεία που 
διασώζονταν στο ναό τότε, σήμερα έχουν κλαπεί 
ή δεν είναι πλέον διακριτά εξαιτίας της πολύχρονης 
εγκατάλειψής του και των σωστικών μέτρων που 
πραγματοποιήθηκαν έκτοτε και τα οποία θα αναλυθούν 
σε ξεχωριστό κεφάλαιο στη συνέχεια.  

Ο ναός υπέστη σοβαρές καταστροφές από το 
σεισμό του 1953 εξαιτίας του οποίου σήμερα σώζονται 
ολόκληρες μόνο η νότια πλευρά του, που αποτελούσε 
την κύρια όψη του μνημείου και η ανατολική. Οι δύο 
άλλες πλευρές σώζονται σε μικρό ύψος και καλύπτονται 
από πυκνή βλάστηση. Το κωδωνοστάσιο, το οποίο 
εφάπτεται στη νότια - κύρια όψη του ναού, σώζεται 
επίσης σε όλο του το ύψος. Μετά από τους τελευταίους 
μεγάλους σεισμούς στο νησί το 2014, λήφθηκαν άμεσα 
σωστικά μέτρα για την προστασία του ναού τα οποία 
διατηρούνται έως σήμερα.

Ο ναός είναι μια τυπική μονόκλιτη, ξυλόστεγη βασιλική, 
εσωτερικών διαστάσεων  από 5,90μ (στην ανατολική 
πλευρά) έως 6,30μ (στη δυτική πλευρά) x 20,53μ και 
εξωτερικές διαστάσεις 7,78 x 21,98μ (στη βόρεια όψη, 
χωρίς την κόγχη του ιερού η οποία εξέχει περίπου 1,06 
μ). Η νότια όψη του ναού μαζί με το κωδωνοστάσιο που 
είναι κτισμένο σε επαφή με αυτή έχει μήκος 24,96 μ, χωρίς 
την κόγχη του ιερού. Οι αναλογίες των πλευρών του είναι 
περίπου 1:3, καθιστώντας τον ναό ιδιαίτερα επιμήκη54.  
Η κόγχη του ιερού έχει σχήμα κάτοψης ημιεξαγωνικό 
εξωτερικά και ημικυκλικό εσωτερικά και στεγάζεται με 
ημιεξαγωνική πυραμίδα, χωρίς επικεράμωση. Η στέγη 

6.4_	Γενική	Περιγραφή	κτίσματος,	Τυπολογία

53Πρακτικά του ε’ Διεθνούς Πανιόνιου Συνεδρίου, Αργοστόλι - Ληξούρι, 
17 - 21 Μάιου 1986 
54Η μετρική αυτή σχέση συνηθίζεται στο νησί. Ενδεικτικά τέτοιες 
αναλογίες είναι: Άγιος Μηνάς Δρακοπουλάτων: 1:2,5, Καθολικό μονής 
Σισσίων: 1:2,5, Παναγία Ορόγγων : 1:2.

55Οι δικλινείς στέγες είναι τυπικές στις παραδοσιακές κατασκευές της 
Κεφαλονιάς. Τα τριγωνικά αετώματα ονομάζονται “ατσούπια” και 
συνήθως φέρουν κυκλικό φεγγίτη για τον αερισμό του ξύλινου φορέα 
της στέγης

του ναού ήταν δικλινής55, όπως φαίνεται και από την 
προσεισμική φωτογραφία και στην τελευταία της φάση 
είχε επίστεψη με γαλλικά κεραμίδια, κάποια από τα οποία 
σώζονται στην απόληξη των περιμετρικών τοίχων και 
στο αέτωμα -ατσούπι- του ανατολικού τοίχου. Γενικά οι 
σωζώμενες όψεις παρουσιάζουν συμμετρία ως προς 
θύρες, παράθυρα και φεγγίτες.  Πιο συγκεκριμένα, 
η νότια όψη φέρει μια κεντρική τοξωτή θύρα, μια 
απλούστερη, τοξωτή επίσης, θύρα και τέσσερα τοξωτά 
παράθυρα. Η ανατολική όψη φέρει μικρό παράθυρο 
και κυκλικό φεγγίτη στο αέτωμα. Στη δυτική και βόρεια 
όψη σώζονται μόνο τμήματα των θυρών και κάποια 
τοξωτά παράθυρα. Το ύψος των μακριών όψεων είναι 
5,20 μ, μετρημένο από το σκαλοπάτι της νότιας κύριας 
εισόδου του ναού, μέχρι το τέλος του λίθινου γείσου 
που την επιστέφει. Πάνω από το γείσο αυτό, η στέγη 
έφτανε σε ύψος τα 1,80 μ. Αυτό συμπεραίνεται από 
την αετωματική απόληξη του ανατολικού τοίχου που 
σώζεται σε ολόκληρο το ύψος του. Οι τοίχοι του ναού 
έχουν πάχος 0,70 μ.

6_10. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα προσεισμικά. (αρχείο 
Κοργιαλένειου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, Αργοστόλι)
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6.5_	Μορφολογία

Η σωζόμενη νότια όψη του ναού, οπού βρίσκεται και 
η κεντρική του είσοδος είναι διακοσμημένη με περίτεχνη 
μπαρόκ διακόσμηση, η οποία ωστόσο περιορίζεται στα 
ανοίγματα. Αποτελείται από μια κεντρικά διατεταγμένη 
κύρια είσοδο, που πλαισιώνεται από δύο συμμετρικά ως 
προς αυτή διατεταγμένα παράθυρα που αντιστοιχούν 
στον κυρίως ναό, δίπλα από τα οποία υπάρχουν δύο 
μικρότερα για το φωτισμό του ιερού και του γυναικωνίτη. 
Στο δυτικό της άκρο υπάρχει και μια τοξωτή θύρα, 
φραγμένη ήδη πριν από το 1985 με πέτρες, για την 
είσοδο στο πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη. 

Το τοξωτό πλαίσιο του κυρίως θυρώματος είναι 
διακοσμημένο με κυμάτια και έχει τονισμένη κλείδα. 
Το τόξο, εδράζεται σε παραστάδες με επίκρανα και 
βάσεις ιωνικού ρυθμού. Η κλείδα είναι διακοσμημένη με 
ανάγλυφο σταυρό πλαισιωμένο από δύο φύλλα και ένα 
προσωπείο στο κάτω μέρος της (εικ. 6_14). Το τοξωτό 
θύρωμα πλαισιώνεται εξωτερικά από ζεύγος ημικιόνων 
με κορινθιάζοντα κιονόκρανα. Οι κορμοί τους είναι 
αράβδωτοι και πατάνε σε ψηλά βάθρα διακοσμημένα με 
ανάγλυφο ρόδακα κεντρικά τοποθετημένο. Οι ημικίονες 
στηρίζουν επίστεψη με τριμερή θριγκό και μπαρόκ 
αέτωμα. Στο θριγκό το επιστύλιο είναι διακοσμημένο με 
κοιλόκυρτο κυμάτιο και ταινία, που φέρουν ανάγλυφες 
διακοσμήσεις, ενώ η ζωοφόρος είναι απλούστερη 
με καμπυλωμένη απλώς επιφάνεια. Το γείσο είναι 
διακοσμημένο όμοια με το επιστύλιο. Αντίστοιχη 
διακόσμηση έχει και το καταέτιο γείσο το οποίο 
διακόπτεται πριν από την κορυφή του αετώματος για 
να ακολουθήσουν καμπύλες διακοσμητικές ταινίες που 
καταλήγουν σε κορύφωμα το οποίο διεισδύει στο λίθινο 
γείσο της στέγης. Στο τύμπανο του αετώματος είναι 
εντοιχισμένη η πλάκα με την επιγραφή. Πανομοιότυπο 
σχέδιο της κεντρικής θύρας συναντάται επίσης σε δύο 
ακόμα ναούς στο νησί. Στην Ευαγγελίστρια στο κάστρο 
(1578 κατασκευή, 1702 ριζική αναμόρφωση) και στην 
Αγία Μαρίνα στους Σουλλάρους (1697 κατασκευή). 
Παρόμοιο είναι και το θύρωμα στην Κυρία των Αγγέλων 
στη Ζάκυνθο με ημερομηνία κατασκευής το έτος 1687. 

Τα δύο μεγάλα παράθυρα εκατέρωθεν της εισόδου είναι 
επίσης πλαισιωμένα με περίτεχνη μπαρόκ διακόσμηση, 
χωρίς ωστόσο να επαναλαμβάνουν την σύνθεση του 
θυρώματος. Το τοξωτό πλαίσιο του ανοίγματος φέρει 
τρεις ταινίες καθεμία σε εσοχή από την προηγούμενη 
και τονισμένη κλείδα σε σχήμα διπλής έλικας. Εδράζεται 
σε παραστάδες ο κορμός των οποίων διακοσμείται από 
το ίδιο μοτίβο, με τοσκανοδωρικού τύπου επίκρανα. 
Εξωτερικά το άνοιγμα πλαισιώνεται με δεύτερη σειρά 
παραστάδων με απλούστερη διαμόρφωση της 
επιφάνειας τους και ίδιου τύπου κιονόκρανα στο ίδιο 
ύψος με τα εσωτερικά. Στα επίκρανα των εξωτερικών 

παραστάδων στηρίζονται δύο επιμήκη φουρούσια 
με σχήμα διπλής έλικας τα οποία στηρίζουν τριμερή 
θριγκό και αέτωμα. Το επιστύλιο είναι διακοσμημένο 
με δύο ταινίες και κυμάτιο. Η ζωοφόρος είναι επίπεδη 
χωρίς διακόσμηση και το γείσο κυματοειδές. Το αέτωμα 
έχει έντονα μπαρόκ χαρακτήρα και είναι διακοσμημένο 
με σπείρες, ενώ καταλήγει σε κορύφωμα αντίστοιχο με 
αυτό της θύρας το οποίο διεισδύει στο λίθινο γείσο που 
επιστέφει ολόκληρη τη νότια όψη. Οι παραστάδες που 
πλαισιώνουν το άνοιγμα στηρίζονται σε προέχουσα 
ποδιά που είναι διαμορφωμένη με κυμάτιο και ταινίες. 

Τα μικρότερα ανοίγματα που φωτίζουν το χώρο του 
ιερού και του γυναικωνίτη βρίσκονται σε διαφορετικά 
ύψη και έχουν ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις. Είναι 
επίσης τοξωτά αλλά διαρθώνονται με απλό λαξευτό 
πλαίσιο με προεξοχές στις θέσεις όπου θα υπήρχαν 
τα επίκρανα και οι βάσεις των παραστάδων. Η κλείδα 
των τόξων είναι και εδώ τονισμένη και διαμορφώνεται 
στο σχήμα της έλικας. Οι ποδιές είναι και σε αυτή την 
περίπτωση προεξέχουσες, λίγο διαφορετικές μεταξύ 
τους και διαμορφώνονται με κυμάτιο και ταινίες. Τόσο 
τα μεγάλα όσο και τα μικρά ανοίγματα της νότιας όψης 
διατηρούν τα σφυρήλατα, μεταλλικά προστατευτικά 
κιγκλιδώματά τους σε διαφορετικούς σχηματισμούς το 
καθένα. 

Στο δυτικό άκρο της νότιας όψης υπάρχει είσοδος που 
οδηγεί κατευθείαν στο πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη. 
Το θύρωμα αυτής είναι τοξωτό με απλό λαξευτό πλαίσιο 
χωρίς διακοσμητικά στοιχεία, το οποίο εξέχει ελαφρώς 
από την επιφάνεια του τοίχου. 

Ολόκληρη η νότια όψη επιστέφεται με γείσο 
αποτελούμενο από δύο καθ’ ύψος λίθινα λαξευτά μέλη 
που διαμορφώνονται από κοίλα και κοιλόκυρτα στοιχεία 
και ταινίες ενδιάμεσα. 

Τα μανιερίζοντα ή μπαρόκ στοιχεία, όπως οι διπλές 
παραστάδες, η έντονη πλαστικότητα των γείσων και 
των επιστέψεων, ο τονισμός κλειδιών και επικράνων 
τα διακοπτόμενα αετώματα και η έντονα διακοσμητική 
διάθεση καθιστούν την νότια σωζόμενη όψη σε κύρια 
όψη του ναού και την κεντρικά διατεταγμένη θύρα στην 
κεντρική του είσοδο.

6_13. Παράθυρο νότιας 
όψης για το φωτισμο του 
γυναικωνίτη, Μάρτιος 2016

6_14. Προσωπείο στο κάτω 
μέρος της κλείδας της νότιας 
θύρας, Μάρτιος 2016
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6_17. Κεντρική Θύρα Αγίας Μαρίνας Σουλλάρων (κατασκ. 1697), Απρίλιος 
2017

6_18. Κεντρική Θύρα Ευαγγελίστριας στο Κάστρο (κατασκ. 1578, 
αναμόρφωση 1702), Αύγουστος 2016

6_19. Κεντρική Θύρα Κυρίας των Αγγέλων στη Ζάκυνθο (κατασκ. 1687), 
(περιοδικό ΗΩΣ αριθ.48/49, αριθ 7/8 του 1961, σ.28)

6_20. Κεντρική Θύρα Αγίου Σπυρίδωνα στο Κάστρο, Μάρτιος 2017
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Εκτός από την νότια όψη, ακέραιος σε όλο το ύψος 
του σώζεται και ο τοίχος της ανατολικής όψης. Σε αυτόν 
δεσπόζει η ημιεξαγωνική κόγχη του ιερού κεντρικά 
της οποίας είναι τοποθετημένο μικρό ορθογωνικό 
παράθυρο για το φωτισμό του. Σε φωτογραφίες που 
σώζονται λίγο μετά το σεισμό του 1953 φαίνεται ότι 
το παράθυρο αυτό κλεινόταν εξωτερικά με λίθινη 
πλάκα λαξευμένη στη μορφή δίλοβου ανοίγματος με 
διαχωριστικό κιονίσκο ανάμεσα56. Η πλάκα αυτή δεν 
σώζεται σήμερα ενώ δεν υπάρχει και στις φωτογραφίες 
του 198557. Η όψη διακοσμείται χαμηλότερα με δύο 
λαξευτές οριζόντιες ζώνες με λοξότμητη διατομή. Η 
πρώτη καταλαμβάνει όλο το μήκος της νότιας όψης και 
διακόπτεται στο σημείο του παραθύρου, ενώ η δεύτερη 
βρίσκεται χαμηλότερα και διακοσμεί μόνο της πλευρές 
της ημιεξαγωνικής κόγχης. Από φωτογραφίες μετά το 
σεισμό φαίνεται ότι οι δύο γωνίες της κόγχης πάνω 
από την ανώτερη διακοσμητική ταινία παραμένουν 
ανεπίχριστες σε ένα τους τμήμα, έτσι ώστε να 
διακρίνεται μέρος από τους γωνιόλιθους. Τα τμήματα 
αυτά οριοθετούνται με ένα διακοσμητικό τελείωμα του 
επιχρίσματος στο ανώτερο μέρος τους. Τμήμα αυτής 
της διακόσμησης σωζόταν και το 1985. Σήμερα ωστόσο 
εξαιτίας των ικριωμάτων που τοποθετήθηκαν στο 
μνημείο μετά από τους σεισμούς του 2014 ως άμεσα 
σωστικά μέτρα, μέρος μόνο αυτής της διακόσμησης 
είναι εμφανής και είναι αδύνατο να διαπιστωθεί η 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο υπόλοιπο τμήμα 
της. Κεντρικά στο αέτωμα της ανατολική όψης είναι 
τοποθετημένος μικρός κυκλικός φεγγίτης με λαξευτό 
διακοσμητικό πλαίσιο, για τον αερισμό της στέγης. Οι 
κεκλιμένες πλευρές της αετωματικής απόληξης φέρουν 
λίθινο κοιλόκυρτο γείσο, απλούστερης μορφής από 
αυτό της νότιας όψης.

Η δυτική και βόρεια όψη του ναού έχουν καταστραφεί 
σε μεγάλο μέρος τους. Στην δυτική όψη σώζεται ένα 
μέρος από την κεντρικά διατεταγμένη τοξωτή θύρα από 
όπου γινόταν η είσοδος στο ναό μέσω του προαύλιου 
χώρου του (εικ. 6_22). Πιο συγκεκριμένα σώζονται στη 
θέση τους τμήματα από της παραστάδες του πλαισίου, 
ένα επίκρανο και ένα μικρό κομμάτι του τοξωτού 
πλαισίου που επιτρέπουν την αναπαράσταση του. Από 
τα σωζόμενα τμήματα της θύρας συμπεραίνουμε ότι 
έμοιαζε με το θύρωμα της βόρειας όψης του ναού της 
Ευαγγελίστριας στο Κάστρο (εικ. 6_23).

56Κοργιαλένειο Λαογραφικό Μουσείο, αρχείο Φωκά Κοσμετάτου
57Στο αρχείο της εφορείας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς αναφέρεται: 
9/10/87, αναφορά από τον φύλακα αρχαιοτήτων Διονύσιο Κόμητα ότι 
εκλάπη το παράθυρο του Ιερού. Ωστόσο από τις φωτογραφίες του 
1985 φαίνεται ότι το παράθυρο είχε κλαπεί νωρίτερα. 

6_21. Οι εμφανείς γωνιόλιθοι στις δύο γωνίες της ημιεξαγωνικής 
κόγχης. (αρχείο Κοργιαλένειου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου, 
Αργοστόλι)

6_22. Η δυτική θύρα του ναού όπως σώζεται σήμερα, Απρίλιος 2017

6_23. Η βόρεια θύρα του ναού της Ευαγγελίστρια στο Κάστρο, 
πανομοιότυπη με τη δυτική θύρα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αύγουστος 
2016
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6_24. Ορθοφωτογραφία της ανατολικής όψης.
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Η βόρεια όψη, όπως φαίνεται από τα λίγα σωζόμενα 
μέρη της και όπως συνήθως συμβαίνει με την πίσω 
όψη πολλών Κεφαλληνιακών ναών  (Άγιος Μηνάς 
Δρακοπουλάτων, Άγιος Σπυρίδωνας στα Γριζάτα, 
κ.α.) θα είχε παρόμοια γενική διάταξη με την κύρια όψη, 
με απλούστερα ωστόσο διακοσμητικά στοιχεία στα 
ανοίγματα. Στην όψη αυτή σώζεται η θέση μιας κεντρικά 
διατεταγμένης θύρας, τοποθετημένης απέναντι 
ακριβώς από την κεντρική είσοδο και με το ίδιο πλάτος 
με αυτή, από όπου γινόταν η πρόσβαση στο ναό από το 
υπαίθριο κοιμητήριο. Δυστυχώς δεν σώζονται λαξευτά 
διακοσμητικά μέλη των πλαισίων της επιτόπου που θα 
μας επέτρεπαν μια ασφαλή αναπαράσταση της μορφής 
της. Στην ανατολική πλευρά του βόρειου τοίχου σώζεται 
επίσης, μικρό τοξωτό παράθυρο απέναντι ακριβώς 
από το αντίστοιχο της νότιας όψης που χρησίμευε 
για τον φωτισμό του ιερού (εικ. 6_26), με διαφορετικές 
ωστόσο διαστάσεις και ύψος τοποθέτησης. Το 
παράθυρο αυτό έχει απλό λαξευτό λίθινο πλαίσιο που 
έρχεται σε μικρή εσοχή σε σχέση με το επίχρισμα στο 
βόρειο τοίχο. Στην βόρεια όψη διακρίνεται ένα ακόμα 
παράθυρο απέναντι ακριβώς από την θύρα από την 
οποία γινόταν η είσοδος στον γυναικωνίτη στη νότια 
όψη του ναού και το οποίο είναι πιθανόν να χρησίμευε 
για το φωτισμό του γυναικωνίτη. Το παράθυρο αυτό 
έχει κλειστεί με λίθους, άγνωστο πότε, και δυστυχώς 
δεν είναι ορατό από τη βόρεια όψη, καθώς καλύπτεται 
από τον κισσό που έχει αναπτυχθεί στην πλευρά εκείνη 
του ναού καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο σωζόμενο 
τμήμα του. Η ύπαρξη του παραθύρου γίνεται αντιληπτή 
μόνο από την εσωτερική πλευρά του τοίχου και γι αυτό 
δεν είναι γνωστό αν σώζεται κάτι από την εξωτερική του 
διακόσμηση. Επιπρόσθετα, το άνοιγμα δεν σώζεται 
ολόκληρο αλλά τμήμα μόνο της κατώτερης πλευράς 
του, καθιστώντας δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμό 
των διαστάσεων του.

6_25. Η θέση της βόρειας θύρας του ναού. Μάρτιος 2017

6_26. Τοξωτό παράθυρο στην ανατολική πλευρά του βόρειου τοίχου. 
Μάρτιος 2017
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Το κωδωνοστάσιο του ναού είναι από τα πιο 
εντυπωσιακά του νησιού και ένα από τα ελάχιστα αυτού 
του τύπου που σώζονται σήμερα σε ολόκληρο το ύψος 
τους.

Είναι τοποθετημένο σε επαφή με τη νότια πλευρά του 
ναού και ανήκει στον τύπο των “πλακέ” ή “φράγκικων” . 
Η όψη του διαρθρώνεται σε τέσσερις (αντί για τρεις που 
είναι συνήθως)  βασικές ζώνες και είναι κατασκευασμένο 
από λαξευτή τοιχοποιία. Το ύψος του φτάνει τα 13,68 
μέτρα από τη στάθμη του δαπέδου του ανοίγματος του 
κωδωνοστασίου που υπάρχει στο μέσον της κατώτερης 
ζώνης. Από αυτό το τοξωτό άνοιγμα γινόταν η είσοδος 
στον δυτικό προαύλιο χώρο του ναού. Στην κλείδα 
του τοξωτού πλαισίου είναι τοποθετημένο ανάγλυφο 
προσωπείο αποτροπαϊκού χαρακτήρα. Ένα ημικυκλικό 
κυμάτιο (cordone) τονίζει τη στάθμη της αρχής του 
τοξωτού πλαισίου της θύρας ενώ ένα αντίστοιχο 
περιβάλει το κωδωνοστάσιο ψηλότερα, στο τέλος της 
κατώτερης ζώνης.  Η επόμενη ζώνη έχει περίπου το ίδιο 
ύψος με την κατώτερη. Στο μέσον της περίπου το μήκος 
της μειώνεται  μέσω δύο επιμηκών πτερυγίων με διπλές 
έλικες, μπαροκ χαρακτήρα. Πάνω από τα πτερύγια 
αυτά και στις δύο πλάγιες όψεις του κωδωνοστασίου 
εξέχουν διακοσμητικές μορφές δράκων αποτροπαϊκού 
χαρακτήρα. Στην πρόσοψη η ζώνη αυτή διακοσμείται 
από δύο ομάδες, τριών μικρών προβόλων η 
καθεμία, αξονικά τοποθετημένων, από όπου πιθανά 
στηρίζονταν λάβαρα στις γιορτές του ναού. Ακόμα 
ψηλότερα, λίγο πριν από το τέλος αυτής της ζώνης, 
αξονικά τοποθετημένο στην όψη, υπάρχει μικρό 
ανάγλυφο κόσμημα που δίνει την εντύπωση θυρεού. Η 
ζώνη αυτή τερματίζει σε ανάγλυφο κυματιοφόρο γείσο 
που στηρίζεται σε σειρά φουρουσιών που περιτρέχουν 
το κωδωνοστάσιο. Πάνω σε αυτό το γείσο, άγνωστο 
πότε, κατασκευάστηκε μικρή πλάκα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα με τη μορφή μπαλκονιού. Από το σημείο 
αυτό ξεκινά η τρίτη ζώνη του κωδωνοστασίου, 
μικρότερου μήκους και πλάτους, στην οποία ήταν 
τοποθετημένες οι καμπάνες. Διαμορφώνεται από δύο 
τοξωτά ανοίγματα ανάμεσα σε τρεις πεσσούς μέσω των 
οποίων γινόταν και η στήριξή των καμπάνων. Ψηλότερα 
διαμορφώνεται η τελευταία ζώνη του κωδωνοστασίου 
με τη μορφή αετωματικής επίστεψης πλαισιωμένης με 
έλικες και με κυκλικό άνοιγμα στο κέντρο της.

Στο πίσω μέρος του κωδωνοστασίου υπάρχει 
καμαροσκέπαστο διαβατικό για την πρόσβαση στην 
αυλή. Στη θύρα του κωδωνοστασίου σώζεται ξύλινο 
κούφωμα. Ωστόσο και το άνοιγμα αυτό είναι σήμερα 
κλεισμένο με λίθους.

6_27. Το κωδωνοστάσιου του Αγίου Σπυρίδωνα, 1985. 
(αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας αρχιτεκτονικής)

6_28. Το κωδωνοστάσιου του Αγίου Σπυρίδωνα, 1985. 
(αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας αρχιτεκτονικής)
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6_29. Γλυπτός διάκοσμος της ανατολικής πλευράς του κωδωνοστασίου. Μάρτιος 2017
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6_30. Όψη του κωδωνοστασίου από το λόφο. Μάρτιος 2017 6_31. Ανάγλυφο προσωπείο πάνω από την πόρτα του κωδωνοστασίου. 
Μάρτιος 2017

6_32. Ανάγλυφο προσωπείο πάνω από την πόρτα του κωδωνοστασίου, 
1985, (αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας αρχιτεκτονικής).

6_33. Το διαβατικό στο πίσω μέρος του κωδωνοστασίου, 1985, (αρχείο 
σπουδαστηρίου ιστορίας αρχιτεκτονικής).
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6.6_	Αναλυτική	Περιγραφή	εσωτερικού,	
Διάρθρωση	λειτουργιών

Αν και δυτικότροπος εξωτερικά, εσωτερικά, ο ναός 
ακολουθεί την τριμερή διάταξη του ορθόδοξου τυπικού. 
Σε σειρά αναπτυσσόμενα, από ανατολή προς δύση 
διατάσσονται: α. το Ιερό Βήμα, β. ο Κυρίως Ναός, γ. ο 
νάρθηκας - γυναικωνίτης. 

Η κύρια πρόσβαση στο ναό γίνεται από την κεντρική 
θύρα της νότιας όψης η οποία βρίσκεται σε επαφή με 
τον δρόμο. Από εκεί εισέρχεται κανείς απευθείας στον 
κυρίως ναό, το δάπεδο του οποίου βρίσκεται 0,65 μ 
χαμηλότερα από το σκαλοπάτι της εισόδου. Οι πιστοί 
εισέρχονταν κατευθείαν στο κέντρο του ναού έχοντας 
δεξιά τους το ιερό και αριστερά τους το γυναικωνίτη. 
Ακριβώς απέναντι από την κυρίως είσοδο σώζεται η 
θέση της δευτερεύουσας εισόδου, ίδιου πλάτους με 
την πρώτη, από όπου γινόταν η πρόσβαση στο ναό 
από το κοιμητήριο. Η αναλογίες του κυρίως ναού είναι 
1:2 και αποτελεί τον κυριότερο από άποψη εμφάνισης  
χώρο. Οι αναλογίες του φανερώνουν ότι ο διαμήκης 
άξονας είναι ιδιαίτερα τονισμένος. Ωστόσο η αξονική 
τοποθέτηση των δύο θυρών του κυρίως ναού τονίζει και 
τον εγκάρσιο άξονα προσδίδοντας τελικά κεντρικότητα 
στο χώρο. Περιμετρικά στον Κυρίως Ναό σώζεται 
εν μέρει η κυματιοφόρος λίθινη βαθμίδα, πλάτους 
περίπου 0,60 μ και ύψους 0,15 μ από το δάπεδο, πάνω 
στην οποία ήταν τοποθετημένα τα στασίδια (εικ. 6_38). 
Μια ημικυκλική διεύρυνση της λίθινης βάσης στη 
νότια πλευρά ορίζει τη θέση του δεσποτικού θρόνου.  
Ένα μικρό ποσοστό της πλακόστρωσης του χώρου 
από μαρμάρινες πλάκες, διαγώνια τοποθετημένες, 
διαστάσεων 36 x 36 εκ. σώζεται στην βορειοδυτική 
γωνία του κυρίως ναού και αποσπασματικά σε άλλες 
θέσεις. Τόσο η πλακόστρωση, όσο και η περιμετρική 
βαθμίδα σώζονταν στο μεγαλύτερο μέρος τους το 1985 
όπως φαίνεται από τα σχέδια της αποτύπωσης και το 
φωτογραφικό υλικό. Ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο 
ήταν το κεντρικό μοτίβο της πλακόστρωσης μέσα σε 
κυκλικό πλαίσιο58.  

58Στο αρχείο της εφορείας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς αναφέρεται: 
29/7/1999, αναφορά προς αστυνομία με θέμα: Αφαίρεση 
πλακόστρωσης... παρακαλούνται ενέργειες και ποινική δίωξη παντός 
υπευθύνου. Πληροφορίες: Δ. Ρηγάκου

6_38. Λίθινη λαξευτή βάση πάνω στην οποία στηρίζονταν τα ξύλινα 
στασίδια. Μάρτιος 2017

6_39. Το δάπεδο του ναού,1985. (αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας 
αρχιτεκτονικής).

6_40. Κάτοψη της αποτύπωσης του 1985. (αρχείο σπουδαστηρίου 
ιστορίας αρχιτεκτονικής).
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Στον νότιο τοίχο, στη θέση του Κυρίως Ναού, πάνω 
στα επιχρίσματα που σώζονται σε ένα μεγάλο μέρος 
τους, φαίνεται η θέση του ξύλινου ανεμοφράκτη 
της εισόδου, η ύπαρξη του οποίου είναι πολύ 
συνηθισμένη  σε αντίστοιχους ναούς στο νησί (Άγιος 
Μηνάς Δρακοπολάτων, Αγία Μαρίνα Σουλλάρων, 
Άγιοι Απόστολοι Χαβδάτα κτλ).Ανεμοφράκτη φέρουν 
εσωτερικά τόσο η κυρίως θύρα, όσο και η απέναντι 
δευτερεύουσα. Όχι όμως η θύρα της δυτικής όψης, 
αφού εκεί το ρόλο του ανεμοφράκτη παίζει το ισόγειο 
τμήμα του γυναικωνίτη59. Επίσης, διακρίνονται με 
δυσκολία πάνω στον τοίχο διακοσμητικά, ζωγραφιστά 
πλαίσια ανάμεσα στα ανοίγματα. Τα πλαίσια αυτά είναι 
πιο εύκολα διακριτά στις φωτογραφίες του 1985 και το 
κάτω μέρος τους αποτελεί το όριο μέχρι το οποίο θα 
έφταναν τα ξύλινα στασίδια που στηρίζονταν στην 
περιμετρική λίθινη βάση. 

Στον κυρίως ναό υπήρχε οροφή - “ουρανία”-, η 
μορφή της οποίας ήταν η τυπική στις κεφαλλονίτικες 
και ζακυνθινές εκκλησίες, επίπεδη στη μέση και 
καμπυλωμένη κατά μήκος των δύο διαμήκων πλευρών. 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το ίχνος της 
ουρανίας στον ανατολικό τοίχο, εμφανές με δυσκολία 
ακόμα και σήμερα, καλύτερα ωστόσο διακριτό στις 
φωτογραφίες του 1985. Στον νότιο τοίχο, σε ύψος 3,90 
μ από το σκαλοπάτι της κύριας εισόδου, διακρίνονται 
οι στηρίξεις του φορέα της ουρανίας. Στο ύψος αυτό, 
διαμορφώνεται στον τοίχο μικρή μείωση του πάχους 
του κατά 0,16 εκ. Όπως αποδεικνύεται από το ίχνος 
της ουρανίας στον ανατολικό τοίχο, αυτή έφτανε στο 
επίπεδο τμήμα της σε ύψος περίπου 5,43 μ (από το 
σκαλοπάτι της κυρίας εισόδου που για διευκόλυνση 
στο εξής θα επισημαίνεται ως αφετηρία για τη μέτρηση 
των υψών και θα αποτελεί τη στάθμη μηδέν). 

Πάνω από το άνοιγμα της κεντρικής θύρας και 
των δύο παραθύρων εκατέρωθεν αυτής, η μείωση 
του τοίχου ακοθουθεί σχεδόν ημικυκλική χάραξη. Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι πάνω από τα ανοίγματα 
υπήρχαν εγκάρσιοι ημικύλινδροι που έτεμναν κάθετα 
την καμπύλη επιφάνεια της ουρανίας. Η διακόσμηση 
αυτή ήταν συνηθισμένη κυρίως στις οροφές μεγάλων 
αρχοντικών σπιτιών. 

Πάνω από τη στάθμη στήριξης της ουρανίας ο τοίχος 
επιχρίονταν πρόχειρα ή καθόλου ενώ στην περίπτωση 
του Άγιου Σπυρίδωνα είναι καλυμμένος με επισκευαστικό 
κονίαμα που τοποθετήθηκε για την προστασία της 
στέψης του τοίχου από τη βροχή μετά τους μεγάλους 
σεισμούς του 2014.

59Ζήβα Δ., Η	Αρχιτεκτονική	της	Ζακύνθου	από	τον	ΙΣΤ’	μέχρι	τον	ΙΘ’	αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, σ.116
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6_43. Νότια Θύρα εσωτερικά και ίχνη του ανεμοφράκτη. Μάρτιος 2017

6_44. Νότια Θύρα εσωτερικά και ίχνη από τους 
νομείς της ουρανίας,  Μάρτιος 2017

6_45. Ανεμοφράκτης στον Άγιο Μηνά 
Δρακοπουλάτων, Απρίλιος 2017

6_46. Νότιος τοίχος εσωτερικά, 1985. (αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας 
αρχιτεκτονικής).

6_47. Ανατολικός τοίχος εσωτερικά με το ίχνος της 
ουρανίας, 1985. (αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας 
αρχιτεκτονικής
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Στον βόρειο τοίχο στο τμήμα που αντιστοιχεί στον 
Κυρίως Ναό σώζεται μόνο η θέση της δευτερεύουσας 
εισόδου απέναντι από την κεντρική , όχι όμως τα ίχνη 
παραθύρων τα οποία είναι λογικό να υπήρχαν κατά 
αντιστοιχία με αυτά της νότιας όψης για το φωτισμό του 
Κυρίως Ναού. 

Στην δυτική πλευρά του ναού υπήρχε γυναικωνίτης 
που διαχωρίζονταν από τον κυρίως ναό με ξύλινο 
διάφραγμα. Ο γυναικωνίτης ήταν διαμορφωμένος σε 
δύο επίπεδα, όπως μαρτυρούν και τα λίθινα φουρούσια 
τοποθετημένα περιμετρικά στο νότιο, δυτικό και βόρεια 
τοίχο τα οποία θα στήριζαν της περιμετρικές δοκούς 
του πατώματος. Το πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη 
βρισκόταν εκεί όπου σήμερα βρίσκονται τοποθετημένες 
δύο στοίβες από αργούς λίθους. Οι λίθοι αυτοί πιθανά 
προέρχονται από το δυτικό αέτωμα -”ατσούπι” - του 
ναού60. Όπως φαίνεται και από άλλα παραδείγματα, το 
πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη διαμορφώνεται σε δύο 
τμήματα με διάδρομο ανάμεσα στον οποίο εισέρχεται 
κανείς από τη δυτική θύρα του ναού. Η πρόσβαση 

60Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τον κ. Κώστα Στάβερη, διευθυντή 
του βυζαντινού μουσείου που στεγάζεται στη Μονή του Αγίου Αντρέα 
Μηλαπιδιάς. Η μαρτυρία επιβεβαιώνεται από έναν λίθο που στη μία του 
πλευρά είναι λαξευμένος σε τμήμα κύκλου και ανήκει πιθανά στους 
λίθους που διαμόρφωναν το κυκλικό φεγγίτη που υπήρχε στο δυτικό 
αέτωμα του ναού.
61Αντίστοιχα αγγεία και σε άλλους ναούς, πχ Άγιοι Φανέντες. 

στο νότιο τμήμα του πρώτου επιπέδου του γυναικωνίτη 
γινόταν κατευθείαν από το μικρό κλεισμένο με λίθους 
τοξωτό θύρωμα της νότιας όψης δίπλα στο οποίο το 
πεσμένο επίχρισμα αποκαλύπτει μικρό στόμιο κεραμικού 
αγγείου ενσωματωμένο στην κατασκευή61. 

Τμήμα του κωδωνοστασίου εισχωρεί στο γυναικωνίτη 
του ναού και εμφανίζεται στη νοτιοδυτική γωνία του. Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει μεταγενέστερη επέκταση του 
ναού προς το προϋπάρχον κωδωνοστάσιο το οποίο 
αρχικά ήταν ανεξάρτητο από αυτόν. Κατά τη φάση 
αυτής της επέκτασης διαμορφώνεται και το διαβατικό 
στο πίσω μέρος του κωδωνοστασίου το οποίο είναι 
κτισμένο μαζί με το δυτικό τοίχο του ναού. 

Στον βόρειο τοίχο, στο μέρος του γυναικωνίτη, υπάρχει 
φραγμένο άνοιγμα απέναντι από την μικρή τοξωτή 
θύρα της νότιας όψης. 

Το δάπεδο είναι φτιαγμένο από λίθινες τετράγωνες 
πλάκες, διαστάσεων περίπου 45 x 45 εκ και σώζεται στη 
θέση του σε μεγάλο βαθμό.

6_48. Ορθοφωτογραφία δυτικού τοίχου εσωτερικά
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6_49. Νότιος τοίχος στην πλευρά του γυναικωνίτη, Μάρτιος 2017

6_50. Τμήμα του κωδωνοστασίου εισχωρεί στη 
νοτιοδυτική γωνία του ναού, Μάρτιος 2017

6_51. Λίθινες πλάκες δαπέδου στο γυναικωνίτη, 
Μάρτιος 2017

6_52. Λίθινα φουρούσια στο νότιο τοίχο, Μάρτιος 
2017

6_53. Λίθινo φουρούσι στο δυτικό τοίχο, Μάρτιος 
2017
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Το Ιερό Βήμα χωρίζεται από τον Κυρίως Ναό με 
τρίβαθμο σολεά η πρώτη βαθμίδα του οποίου ταυτίζεται 
με την περιμετρική λίθινη βάση των στασιδιών. Πάνω σε 
αυτόν ήταν τοποθετημένο το ξυλόγλυπτο τέμπλο (από 
την λατινική λέξη templum62) μικρά τμήματα του οποίου 
σώζονταν το 1985 όπως φαίνεται στο φωτογραφικό 
υλικό (βλ. Παράρτημα Α). Ίχνος της θέσης του τέμπλου, 
σήμερα καλυμμένο με επισκευαστικό κονίαμα, είναι 
εμφανές στον νότιο τοίχο του ναού. Στις φωτογραφίες 
του 1985 διακρίνονται επίσης 2 οπές στον νότιο τοίχο 
πάνω από το άνοιγμα για το φωτισμό του Ιερού. Οι οπές 
αυτές είναι εν μέρει εμφανείς και σήμερα, τμήμα τους 
όμως καλύπτεται από τα ικριώματα. Από αυτές πιθανά 
στηρίζονταν ξύλα που χρησίμευαν ως κρεμάστρες 
διαφόρων αντικειμένων.

 Ο χώρος του Ιερού καταλήγει ανατολικά σε μια 
κεντρική ημικυκλική εσωτερικά, ημιεξαγωνική εξωτερικά 

62Μαχαιρά Κ., Ναοί	και	Μοναι	Λευκάδος, 1957, σ.8
63Το 1985 η κόγχη της πρόθεσης σωζόταν ολόκληρη. 
64Στο αρχείο της εφορείας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς αναφέρεται: Αυτοψία για τις ζημιές μετά το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014, με ημερομηνία 
3/2/2014, αναφέρει: (...) Κατάρρευση της κόγχης της πρόθεσης στην οποία υπήρχε τοιχογραφία με παράσταση της Αγίας Ταπείνωσης. Τα δύο 
τμήματα της λιθοδομής που έφεραν τα τοιχογραφημένα κονιάματα και είχαν καταρρεύσει μεταφέρθηκαν με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της 6ης ΕΒΑ και 
παραδόθηκαν προς φύλαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου.

κόγχη που φτάνει σε ύψος τα 3,64μ (από τη στάθμη που 
έχει οριστεί ως μηδέν) και φέρει διακοσμητικό πλαισίωμα 
από κονίαμα εσωτερικά. Πέτρινος λοξότμητος 
κοσμήτης τονίζει την γένεση του θόλου. Εσωτερικά του 
ημικυκλίου υπάρχει λίθινη κατασκευή με μια οπή στη 
μέση που πιθανά λειτουργούσε ως θαλασσίδριο. Στη 
θέση αυτή της κόγχης διακρίνεται ίχνος παλιότερου 
ανοίγματος, σήμερα κλεισμένου, πιθανότατα από 
παλαιότερη φάση του ναού όπου το δάπεδο βρισκόταν 
συνολικά σε χαμηλότερο επίπεδο. Βόρεια της κεντρικής 
κόγχης ανοίγεται το κογχάριο της πρόθεσης, 
μισοκατεστραμμένο σήμερα μετά από τους τελευταίους 
σεισμούς του 201463. Σε αυτή σώζονται τα μοναδικά 
δείγματα τοιχογραφίας στο ναό64. Ίχνος παλαιότερης 
θέσης της κόγχης της πρόθεσης σώζεται αριστερά από 
αυτή. Αντίστοιχη μετακίνηση της πρόθεσης από την 
αρχική της θέση υπάρχει και στο καθολικό της μονής 
Σισίων. 

6_54. Ορθοφωτογραφία ανατολικού 
τοίχου (κόγχη Ιερού)
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6_55. Ανατολικός τοίχος ναού, 2012 
ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και 
πολιτισμού)

6_56. Αριστερά: Ίχνος παλαιότερης 
θέσης της κόγχης της Πρόθεσης.
Δεξιά: Αντίστοιχη μετακίνηση της 
Πρόθεσης και στο Καθολικό της μονής 
Σισίων.

6_57. Η κόγχη της Πρόθεσης 
σήμερα και όπως σωζόταν το 1985 
(αρχείο σπουδαστηρίου ιστορίας 
αρχιτεκτονικής)
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65Στο αρχείο της εφορείας αρχαιοτήτων Κεφαλονιάς καταγράφεται: 
20/4/1993, προς: 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πάτρα, 
Πληροφορίες: Σωτηρίου. Απόπειρα Λαθρανασκαφής. Ημερομηνία 
Τέλεσης: από 8/4/93 έως 10/4/93. Περιγραφή: το ανώτερο χρονικό 
διάστημα άγνωστος -οι δράστης-ες με σκοπό την ανεύρεση 
αρχαιολογικών ευρημάτων, προέβησαν σε παράνομη ανασκαφή 
διαστάσεων 2 x 1,5μ εντός της ημιερειπωμένης εκκλησίας του Αγίου 
Σπυρίδωνα στο Κάστρο. Η πράξη καταγγέλθηκε από τον Στάβερη Κων/
νο, Διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου.

Πάνω από την κόγχη σώζονται τα ίχνη της ουρανίας 
που φανερώνουν και την ακριβή μορφή της, ενώ 
ψηλότερα διακρίνεται ο κυκλικός φεγγίτης για τον 
αερισμό της στέγης. Δεξιά και αριστερά από αυτόν, 
λίγο χαμηλότερα διακρίνονται δύο μεγάλες οπές στον 
τοίχο που στήριζαν ξύλινα δοκάρια. Χαμηλά, στο 
αριστερό μέρος της κεντρικής ημικυκλικής κόγχης του 
Ιερού ανοίγεται ένα ακόμα κογχάριο.

 Το 1985 σώζονταν ακόμα στη θέση της η λίθινα 
Αγία Τράπεζα, σήμερα μετακινημένη και ακουμπισμένη 
στο χώρο του Ιερού στην πλευρά του βόρειου τοίχου. 
Το δάπεδο του Ιερού είναι διαμορφωμένο με λίθινες 
πλάκες διαστάσεων περίπου 45 x 45 εκ. Η λίθινες πλάκες 
έχουν αφαιρεθεί από τον κεντρικό χώρο του Ιερού στο 
σημείο όπου θα ήταν τοποθετημένη η Αγία Τράπεζα. Το 
γεγονός της μετακίνησης της Αγίας Τράπεζας και της 
αφαίρεσης των λίθινων πλακών του δαπέδου κάτω 
από αυτή σχετίζεται με την απόπειρα λαθρανασκαφής 
που πραγματοποιήθηκε στο ναό το 199365.

Στο βόρειο τοίχο στην περιοχή του Ιερού, σώζεται μικρό 
άνοιγμα απέναντι από το αντίστοιχο του νότιου τοίχου, 
ενώ διαμορφώνεται και μια ακόμα μικρή ημικυκλική 
κόγχη. Δίπλα από αυτή οι πεσμένοι σοβάδες έχουν 
αποκαλύψει κλεισμένο ορθογωνικό παράθυρο πλάτους 
0,60 εκ εσωτερικά, παλαιότερης φάσης του ναού το 
οποίο μετατράπηκε σε κόγχη. Το πρέκι του παραθύρου 
βρίσκεται μόλις 1,07 μ από το δάπεδο του Ιερού ενώ 
το συνολικό ύψος του ανοίγματος δεν είναι εμφανές 
εσωτερικά εξαιτίας των επιχρισμάτων που σώζονται 
τμηματικά. Το άνοιγμα αυτό είναι ωστόσο φανερό και 
στη βόρεια όψη του ναού από όπου συμπεραίνουμε ότι 
το ύψος του ήταν περίπου 1μ. Εκτός από αυτό, σώζεται 
δίπλα του ένα ακόμα άνοιγμα, τοξωτό αμέσως μετά το 
τέμπλο του Ιερού. Οι διαστάσεις του ανοίγματος αυτού 
είναι μεγαλύτερες. Το ψηλότερο σημείο του τοξωτού 
πλαισίου του απέχει 1,10 μ από το δάπεδο του ιερού. 
Το πλάτος του εσωτερικά είναι 0,95 μ ενώ το συνολικό 
του ύψος δεν είναι φανερό και πιθανά η ποδιά του να 
διαμορφώνεται σε στάθμη χαμηλότερη από το δάπεδο 
του ιερού. Δυστυχώς το άνοιγμα αυτό δεν είναι φανερό 
στη βόρεια όψη του ναού, καθώς στο σημείο αυτό ο 
τοίχος εξωτερικά είναι καλυμμένος ολόκληρος από 
κισσο. Από τις διαστάσεις τους και τη θέση τους στον 
βόρειο τοίχο του ναού, συμπεραίνεται ότι πρόκειται 
για παράθυρα που μαζί με το κλεισμένο άνοιγμα στην 
κόγχη του ιερού αποτελούν ανοίγματα παλαιότερης 

φάσης όπου ολόκληρος ο ναός ήταν κτισμένος σε 
χαμηλότερο επίπεδο. Περισσότερα για τις φάσεις του 
ναού περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.
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6_59. Πάνω και κάτω αριστερά, πάνω δεξιά: Τα ίχνη των ανοιγμάτων της 
προηγούμενης φάσης του ναού όπως φαίνονται στο βόρειο τοίχο.
Στη μέση: Το ένα από τα δύο ανοίγματα της παλαιότερης φάσης (με το ευθύγραμμο 
πρέκι) είναι εμφανές και στη βόρεια όψη του ναού.
Κάτω δεξιά: Η λίθινη τράπεζα του ναού.



6_
60

. Τ
ομ

ή 
Α

-Α
/ 

Κλ
ίμ

ακ
α 

1:
10

0



6_
61

. Τ
ομ

ή 
Α

’-Α
’/

 Κ
λί

μα
κα

 1
:1

00



6_
62

. Τ
ομ

ή 
Β-

Β/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



6_
63

. Τ
ομ

ή 
Β’

-Β
’/

 Κ
λί

μα
κα

 1
:1

00



76

6.7_	Κατασκευή

1. Τοιχοποιία
Ναός: Οι περιμετρικοί τοίχοι έχουν πάχος περίπου 

0,70 μ και ήταν επιχρισμένοι. Από τα σημεία που 
έχουν καταρρεύσει και δεν είναι καλυμμένα με κισσό 
συμπεραίνουμε ότι είναι κατασκευασμένοι από 
αργολιθοδομή με μικρού και μεσαίου μεγέθους λίθους 
που συνδέονται μεταξύ τους με ασβεστιτικά κονιάματα. 
Ο λίθος που έχει χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή είναι 
τοπικός ασβεστόλιθος, μαλακός και εύκολος στην 
κατεργασία. Ο νότιος τοίχος εμφανίζει μικρή μείωση 
(περίπου 0,16 μ) από το επίπεδο της στήριξης της 
ουρανίας και πάνω. Οι γωνιόλιθοι δεν είναι εμφανείς σε 
κανένα μέρος της κατασκευής. Εσωτερικοί λίθινοι τοίχοι 
δεν υπήρχαν. 

Λαξευτοί λίθοι έχουν χρησιμοποιηθεί για τα πλαίσια 
των ανοιγμάτων εξωτερικά και σε άλλα διακοσμητικά 
στοιχεία, όπως τα γείσα. Όπου χρησιμοποιούνταν 
λαξευτοί λίθοι, ο τοίχος δεν επιχρίονταν. 

Ξυλοδεσιές στην τοιχοποιία δεν είναι εμφανείς σε 
κανένα σημείο πράγμα που θα ήταν αναμενόμενο 
λόγω των σεισμών. Το γεγονός αυτό είναι ακόμα πιο 
περίεργο αν σκεφτεί κανείς την ευρεία χρήση ξύλου σε 
άλλα σημεία της κατασκευής γενικά.  

Κωδωνοστάσιο: Στο κωδωνοστάσιο οι τοίχοι είναι 
κατασκευασμένοι από λαξευτούς λίθους και οι αρμοί 
μεταξύ τους είναι πολύ μικρού πάχους. Λαξευτοί λίθοι 
πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ωστόσο μόνο για 
την κατασκευή των εξωτερικών παρειών και όχι στο 
συνολικό πάχος (1,40 μ στο κατώτερο σημείο). Οι τοίχοι 
του κωδωνοστασίου φέρουν αποσπασματικά ίχνη 
λεπτού επιχρίσματος αν και πιθανά κατασκευάστηκαν 
για να παραμείνουν ανεπίχριστοι.  

Και  στις δύο κύριες όψεις τους εμφανίζονται 
σκαλότρυπες, 17 x 24  εκ. περίπου, που είχαν 
χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη ικριωμάτων στη φάση 
της κατασκευής.  

6_64. Κατασκευή τοιχοποιίας στο δυτικό πεσμένο τοίχο του 
ναού, Μάρτιος 2017

6_65. Λαξευτή τοιχοποιία κωδωνοστασίου, Μάρτιος 2017
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2. Επιχρίσματα
Εξωτερικά σώζεται σε μεγάλο βαθμό το επίχρισμα  σε 

απόχρωση ώχρας, που κάλυπτε την τοιχοποιία, εκτός 
από τα πλαίσια των ανοιγμάτων και τα γείσα. 

Εσωτερικά, κυρίως στον ανατολικό τοίχο διακρίνονται 
δύο στρώματα επιχρίσματος. Το πρώτο φέρει ίχνη 
χτυπήματος με αιχμηρό εργαλείο για την επίτευξη 
καλύτερης πρόσφυσης της νεότερης στρώσης. 
Χρωματική διαφοροποίηση στο νεότερο επίχρισμα 
παρατηρείται μεταξύ των χώρων του ναού. 
Συγκεκριμένα, στο Ιερό Βήμα και στο γυναικωνίτη 
σώζονται ίχνη από μπλε χρώμα. Αντίστοιχο χρώμα 
εντοπίζεται στα ημικύκλια που σχηματίζονταν πάνω 
από τα ανοίγματα. Το χρώμα τους Κυρίως Ναού είναι 
η ώχρα. 

3. Ανοίγματα
Τα ανοίγματα παρουσιάζουν σε κάτοψη ελαφριά 

μείωση του πλάτους προς την εξωτερική πλευρά των 
τοίχων και εσωτερικά καλύπτονται από κολουροκωνικής 
μορφής χαμηλωμένα τόξα από λαξευτούς θολίτες. (Η 
κατασκευή αυτή είναι εμφανής μόνο στο ανατολικό 
άνοιγμα του βόρειου τοίχου που διατηρείται σε όλο 
του το ύψος εσωτερικά και τα επιχρίσματα έχουν 
πέσει. Αντίστοιχη ωστόσο θεωρείται και η κατασκευή 
των υπόλοιπων ανοιγμάτων στο κτήριο). Εξωτερικά 
τα ανοίγματα είναι διαμορφωμένα με τοξωτά λίθινα 
πλαίσια.

4. Θεμελίωση
Το κτήριο πιθανά είναι θεμελιωμένο σε διαφορετικές 

στάθμες καθώς είναι κτισμένο στην πλαγιά του λόφου. 
Δεν έγινε επιτόπου διερεύνηση κάτω από το επίπεδο 
του εδάφους ωστόσο από άλλες κατασκευές στο νησί 
γνωρίζουμε ότι επιδιώκονταν το θεμέλιο να συναντήσει 
τη στάθμη της βραχομάζας, το	 λεγόμενο	 βίβο	 στην	
ντοπιολαλιά.	Έσκαβαν	αυλάκια	πάχους	70	εκ	περίπου,	
τα	 οποία	 ακολουθούσαν	 την	 κάτοψη	 του	 κτηρίου,	
είχαν	μεταβλητό	βάθος	 και	 υποδέχονταν	 τη	βάση	 της	
λιθοδομής.(...)66.

Στην βόρεια πλευρά του κτηρίου όπου παρατηρείται 
και η μεγαλύτερη υψομετρική διαφορά, το έδαφος 
πάνω στο οποίο έχει θεμελιωθεί ο βόρειος τοίχος 
συγκρατείται από κτιστό, κεκλιμένο αναλημματικό τοίχο 
ύψους 1,80 μ.

66Μάκη Θωμά, Παραδοσιακές	 Κατασκευές	 Βορείου	 Κεφαλονιάς,	
Ιούνιος 2000

6_66. Παλαιότερα επιχρίσματα στο βόρειο τοίχο του ναού, 
Μάρτιος 2017

6_67. Τοξωτό υπέρθυρο παραθύρου βόρειου τοίχου, 
Μάρτιος 2017

6_68. Αναλημματικός τοίχος καλυμμένος με βλάστηση στη 
βόρεια πλευρά του ναού, Μάρτιος 2017
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5. Στέγη
Ο ναός στεγαζόταν με δίριχτη ξύλινη στέγη από την 

οποία δεν σώζεται κανένα στοιχείο εκτός από τη θέση 
του στρωτήρα στον νότιο τοίχο . Στην τελευταία του 
φάση είχε επίστεψη με γαλλικά κεραμίδια, τα οποία 
ωστόσο δεν αποτελούν την αρχική επίστεψη του ναού. 
Αρχικά ο ναός έφερε επίστεψη με κεραμίδια βυζαντινού 
τύπου όπως συμβαίνει με αντίστοιχες εκκλησίες. 
(Παναγία στα Λιβαθινάτα)

Δοκοθήκες από τον φορέα της στέγης στους τοίχους 
δεν σώζονται σήμερα, ενώ είναι πιθανό να διακρίνονταν 
ίχνη τους πριν από την κάλυψη του ανώτερου τμήματος 
του νότιου τοίχου με επισκευαστικά κονιάματα για την 
προστασία του από τη βροχή. Από άλλες εκκλησίες 
της ίδιας περιόδου στην Κεφαλονιά και στα υπόλοιπα 
νησιά του Ιονίου γνωρίζουμε ότι τα ψαλίδια της στέγης 
τοποθετούνταν πολύ πυκνά, περίπου ανά ένα μέτρο. 
(Ιδιαίτερα πυκνά είναι και τα ψαλίδια στους ναούς της 
Λευκάδας)67. 

Από το ανατολικό αέτωμα (ατσούπι) που σώζεται σε 
όλο του ύψος συμπεραίνουμε ότι η κλίση της στέγης 
ήταν 27ο. Η μεγάλη κλίση της στέγης (περίπου 1:2) είναι 
αποτέλεσμα των πυκνών βροχοπτώσεων στο νησί. 
Μεγάλες κλίσεις στεγών εξασφάλιζαν ταχεία απορροή 
των υδάτων και κατά συνέπεια ανακούφιση από 
ανεπιθύμητες φορτίσεις. 

Εσωτερικά υπήρχε ουρανία επίπεδη στην μέση και 
καμπυλωμένη παράλληλα στις δύο μακρίες πλευρές. 
Η	 ουρανία	 γενικώς	 αποτελείται	 από	 ένα	 σανίδωμα	
προσηλωμένο	στους	ελκυστήρες	των	ζευκτών.	Εάν	είναι	
επιχρισμένη,	στη	θέση	του	σανιδώματος	τοποθετούνται	
πηχάκια	 που	 αναρτούνται	 από	 τα	 ζευκτά	 διαμέσου	
μικρότερων	δοκίδων68.

67Μπιρμίλη, Μονή Σισίων Κεφαλονιάς, πρακτικά ε’ πανιόνιου συνεδρίου
σ. 194, υποσ. 64
68Ζήβα Δ., Η	Αρχιτεκτονική	της	Ζακύνθου	από	τον	ΙΣΤ’	μέχρι	τον	ΙΘ’	αι, Β’ 
έκδοση, Αθήνα 1984, Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, σ.117

6_69. Ίχνος της θέσης του στρωτήρα της στέγης στο νότιο 
τοίχο, Μάρτιος 2017

6_70. Παναγία στα Λιβαθινάτα, επικάλυψη στέγης με κεραμίδια 
βυζαντινού τύπου, Αύγουστος 2016

6_71. Παναγία στα Λιβαθινάτα, κατασκευή ουρανίας, Αύγουστος 2016
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6. Τέμπλο
Από το ξύλινο τέμπλο του ναού δεν έχει σωθεί σήμερα 

τίποτα, εκτός από τις τρεις εικόνες που περιγράφηκαν 
ήδη. Από αντίστοιχα παραδείγματα στο νησί φαίνεται 
ότι ο ξύλινος σκελετός του τέμπλου στηρίζονταν σε 
μεγάλα δοκάρια που πακτώνονταν στους διαμήκεις 
τοίχους των ναών. 

7. Γυναικωνίτης
Από το ξύλινο διάφραγμα του γυναικωνίτη επίσης 

δεν σώζεται κανένα στοιχείο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν 
κατασκευασμένος σε δύο επίπεδα. Όπως συνηθίζεται 
το πρώτο επίπεδο χωρίζοταν σε δύο μέρη, με διάδρομο 
ανάμεσα. Τα μέρη του πρώτου επιπέδου βρίσκονταν 
ψηλότερα από το δάπεδο του Κυρίως Ναού και η 
ανάβαση σε αυτά γινόταν από δύο σκάλες προς την 
πλευρά του διαδρόμου. Από το τμήμα του πρώτου 
επίπεδου που βρίσκεται στην πλευρά του νότιου τοίχου 
(όπου είναι τοποθετημένη και η πόρτα που από το 
δρόμο οδηγεί απευθείας στο γυναικωνίτη) μια ξύλινη 
σκάλα οδηγούσε στον όροφο. 

Στο ναό σώζονται σήμερα δύο λίθινα λαξευτά 
φουρούσια στον νότιο τοίχο, ένα στο δυτικό και ένα στο 
βόρειο, ενώ πριν την κατάρρευση μπορεί να υπήρχαν 
περισσότερα. Χρησίμευαν για τη στήριξη περιμετρικών 
δοκαριών πάνω στα οποία πατούσαν τα δοκάρια του 
πατώματος του ορόφου. Είναι πιθανό να υπήρχαν 
δύο και καμιά φορά τέσσερα ξύλινα υποστυλώματα 
εκατέρωθεν του διαδρόμου προκειμένου να μειώσουν 
το στατικό άνοιγμα που κάλυπταν οι δοκοί του ορόφου. 

6_72. Το τέμπλο προς την πλευρά του Ιερού στους Αγίους Αποστόλους 
στα Χαβδάτα, Απρίλιος 2016

6_73. Κάτω δεξιά και αριστερά: Άγιος Μηνάς Δρακοπουλάτων, ο διάδρομος που χωρίζει σε δύο μέρη το πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη και η λίθινη 
σκάλα ανάβασης σε ένα από αυτά. Απρίλιος 2017
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6.8_	Πίνακας	ανοιγμάτων

Θύρες

Θ.01Θ.02Θ.03

Θ.04
Θ.05

Θ.01

Θ.02

εξωτερική όψη εσωτερική όψη

Λίθινο τοξωτό πλαίσιο 
εξωτερικά με ανάγλυφα 
διακοσμητικά στοιχεία. 
Διαστάσεις: 1,44 x 2,80μ

Κολουροκωνικής μορφής 
χαμηλωμένο τόξο από 
λαξευτούς θολίτες εσωτερικά. 
Η κατασκευή δεν είναι εμφανής 
λόγω του επιχρίσματος αλλά 
εικάζεται ότι θα είναι η ίδια με 
του σωζόμενου παραθύρου 
Π.05. Διαστάσεις ανοίγματος 
εσωτερικά: 1,57 x 3,10m)

Κατώφλι αποτελούμενο από 
έναν μεγάλο λαξευτό λίθο.

Κλεισμένο με λίθους σε όλο του 
το πάχος.

Λίθινο τοξωτό πλαίσιο 
εξωτερικά που εξέχει 2 εκ. από 
την τοιχοποιία. Διαστάσεις: 0,89 
x 2,50μ

Κολουροκωνικής μορφής 
χαμηλωμένο τόξο από λαξευτούς 
θολίτες εσωτερικά. Η κατασεκυή 
δεν είναι εμφανής αλλά του 
εικάζεται ότι θα είναι η ίδια με του 
σωζόμενου παραθύρου Π.05. 
Διαστάσεις εσωτερικά: 1,35 x 
?, το κατώφλι δεν είναι ορατό 
εσωτερικά καθώς καλύπτεται 
από τους στοιβαγμένους λίθους 
στο γυναικωνίτη.
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εξωτερική όψη εσωτερική όψηκάτοψη τομή
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Θ.03

Θ.04

Θ.05

εξωτερική όψη εσωτερική όψη

Λίθινο τοξωτό υπέρθυρο 
εξωτερικά με ανάγλυφη κλείδα 
σε μορφή προσωπείου. 
Διαστάσεις εξωτερικά: 1,46 x 
2,97.

Δεν είναι ορατή η εσωτερική 
όψη γιατί το άνοιγμα είναι 
κλεισμένο με λίθους.

Κατώφλι εξωτερικά 
διαμορφωμένο από έναν ενιαίο 
λίθο.

Οι  παραστάδες  του ανοίγματος 
είναι κατασκευασμένες από 
λαξευτούς λίθους.

Σώζεται τμήμα του τοξωτοί 
πλαισίου του ανοίγματος 
και πιο συγκεκριμένα, οι δύο 
παραστάδες, ένα επίκρανο 
και τμήμα από το τοξωτό 
υπέρθυρο.Πλάτος: 1,38 μ

Εσωτερικά σώζεται η 
αρχή του κολουροκωνικής 
μορφής τόξου που θα 
υπήρχε εσωτερικά. Πλάτος: 
1,46 μ

Σώζονται μόνο οι κατώτεροι 
λίθοι που διαμόρφωναν 
εσωτερικά τις παραστάδες 
του ανοίγματος. 

Κατώφλι από σκυρόδεμα 
που η διάστρωσή του 
πραγματοποιήθηκε μαζί με 
την κατασκευή της σκάλας.
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εξωτερική όψη εσωτερική όψηκάτοψη τομή
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Παράθυρα

Π.01

Π.02

εξωτερική όψη εσωτερική όψη

Π.02Π.03Π.04

Π.05

Π.06

Π.01

Λίθινο τοξωτό πλαίσιο 
εξωτερικά με ανάγλυφα 
διακοσμητικά στοιχεία.

Κολουροκωνικής μορφής 
χαμηλωμένο τόξο από 
λαξευτούς θολίτες εσωτερικά. 
Η κατασκευή δεν είναι εμφανής 
λόγω του επιχρίσματος αλλά 
εικάζεται ότι θα είναι η ίδια με του 
σωζόμενου παραθύρου Π.05. 

Λίθινο τοξωτό πλαίσιο 
εξωτερικά με ανάγλυφα 
διακοσμητικά στοιχεία.

Κολουροκωνικής μορφής 
χαμηλωμένο τόξο από 
λαξευτούς θολίτες εσωτερικά. 
Η κατασκευή δεν είναι εμφανής 
λόγω του επιχρίσματος αλλά 
εικάζεται ότι θα είναι η ίδια με του 
σωζόμενου παραθύρου Π.05. 
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εξωτερική όψη εσωτερική όψηκάτοψη τομή
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Π.03

Π.04

Π.06

Π.07

εξωτερική όψη εσωτερική όψη

το ίδιο με το Π.02

το ίδιο με το Π.01.
Εσωτερικά την αριστερή 

παραστάδα του παραθύρου 
έχει καταρρεύσει το ένα από τα 
δύο λίθινα μέλη από τα οποία 
είναι κατασκευασμένος.

Από το εξωτερικό πλαίσιο του 
ανοίγματος έχει καταρρεύσει το 
τοξωτό τμήμα.

Κολουροκωνικής μορφής 
χαμηλωμένο τόξο από 
λαξευτούς θολίτες εσωτερικά. 
Η κατασκευή με τους θολίτες σε 
αυτό το άνοιγμα είναι εμφανείς.

Φαίνονται επίσης και 
οι λαξευτοι λίθοι που 
διαμορφώνουν τις παραστάδες 
του ανοίγματος εσωτερικά.  

Σώζεται τμήμα μόνο του 
ανοίγματος και η κατασκευή του 
δεν είναι εμφανής καθώς είναι 
χτισμένο και καλυμμένο με κισσό.
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εξωτερική όψη εσωτερική όψηκάτοψη τομή

παρόμοιο με το Π.02

παρόμοιο με το Π.01
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6.9_	Ιστορικές	Φάσεις

1η	φάση:	μέχρι το 1648.

6_74. ορθοφωτογραφία βόρειου τοίχου 
εσωτερικά και θέση ανοιγμάτων προηγούμενης 

φάσης

ιστορική	αναφορά:
Ο	 ναός	 ήταν	 άλλοτε	 ιδιόκτητος	 και	 ανήκε	 στην	
οικογένεια	Σταμένη.	Το	1648	αποφασίστηκε	η	επισκευή	
του	από	το	σεισμό	του	Σεπτέμβρη	του	163669. Συνεπώς 
ο ναός υπήρχε σε κάποια μορφή ήδη πριν από το 1636.

στοιχεία	στο	ναό:
Τα δύο φραγμένα ανοίγματα (i και ii) που βρίσκονται 
στον βόρειο τοίχο του ναού εκ των οποίων το ένα 
έχει μετατραπεί σε ερμάριο(i). Επίσης, ένα τρίτο 
κλεισμένο άνοιγμα στην κόγχη του ιερού(iii). Και τα τρία 
βρίσκονται σε μικρό ύψος από το δάπεδο, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι η στάθμη του πρώτου ναού βρισκόταν 
σε χαμηλότερο επίπεδο. 

Μαρτυρία	που	το	επιβεβαιώνει:
Από μαρτυρία αναφέρεται ότι στις αρχές της δεκαετίας 
του ‘90 έγινε μια λαθρανασκαφή στο δάπεδο του 
ιερού του ναού κατά την οποία μετακινήθηκε και η αγία 
τράπεζα. Στο σκάμα βάθους περίπου 1,50 με 2,00 μέτρα 
που προκλήθηκε ήταν εμφανές το δάπεδο και η αγία 
τράπεζα του προηγούμενου ναού. 

Υποθετική	μορφή:
Από τις διαστάσεις των ανοιγμάτων στον βόρειο 
τοίχο (i: 0.77 x 1,00 m και ii: 0.95 x ?) οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι ήταν και τα δύο παράθυρα. Το άνοιγμα 
που βρίσκεται πιο κοντά στην κόγχη του ιερού (i)  έχει 
ευθύγραμμο πρέκι ενώ το δεύτερο ελαφρά τοξωτό (ii) 
όπως και τα σημερινά ανοίγματα του ναού. Η θέση 
του ανοίγματος στην κόγχη του ιερού υποδηλώνει ότι 
και η κόγχη του παλαιότερου ναού βρισκόταν στην 
ίδια θέση με τη σημερινή. Έτσι συμπεραίνουμε ότι το 

iii

Υπόθεση πρώτη

πλάτος του ναού της πρώτης φάσης ήταν το ίδιο με 
αυτό της τελευταίας, δηλ περίπου 7 μέτρα. Σε ότι αφορά 
στο συνολικό μήκος, αυτό δεν μπορεί να υπολογιστεί με 
ακρίβεια οπότε και η αναπαράσταση προκύπτει βάση 
αντίστοιχων παραδειγμάτων ναών με δύο ανοίγματα 
συμμετρικά διατεταγμένα εκατέρωθεν της κεντρικής 
θύρας στον κυρίως ναό και ένα μικρότερο στο ιερό. (πχ. 
Άγιοι Φανέντες στη Σάμη). Από τα παραπάνω προκύπτει 
υποθετικό μήκος ναού 13,70 μέτρα. Η σχέση μήκος/ 
πλάτος είναι ίση με 1,85. Όλοκληρος ο ναός βρισκόταν 
περίπου 1,50 μέτρο χαμηλότερα από τον σημερινό.

69Κοσμετάτου Νικ. Φωκά,  Κεφαλονιάς, Επτά	παλαιαί	Εκκλησίαι	εις	την	
περιοχήν	του	Κάστρου	“Αγίου	Γεωργίου”	Κεφαλληνίας,	“Η Κεφαλονίτικη 
Πρόοδος”, Οκτώβριος 1974, Αργοστόλι
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ii i

6_76. άνοιγμα i όπως φαίνεται στην βόρεια όψη 
του ναού

6_75. ανοίγματα i και ii

6_78. άνοιγμα iii 6_79. άνοιγμα ii

i

6_77. ανατολικός τοίχος εσωτερικά 
και θέση ανοίγματος προηγούμενης 
φάσης

iii

iii

γραφική αναπαράσταση 1ης φάσης

ίχνη 1ης 
φάσης που 
σώζονται 
σήμερα

7.40

(-1.50 από 
το σημερινό 
έδαφος)

(-1.50 από 
το σημερινό 
έδαφος) 13

.70
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2η	φάση: στο δεύτερο μισό του 17ου αι. μέχρι το 1744

ιστορική	αναφορά:
Όπως ειπώθηκε ήδη, το 1648 αποφασίστηκε η επισκευή 
του ναού από το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1636. 
Παράλληλα έγινε επέκταση και διακόσμησή του και 
οι τότε κτήτορες Σεβαστιανός ιερέας Σταμένης και οι 
Σπυρίδων, Ιερώνυμος και Θεόδωρος, αδέρφια του 
πρώτου, επίσης Σταμένηδες αποφάσισαν να τον 
κάνουν ενοριακό - συναδερφικό70. 
Οι σωζόμενες μέχρι σήμερα εικόνες του τέμπλου 
με χρονολογία 1707 υποδηλώνουν ότι ο ναός είχε 
ολοκληρωθεί μέχρι τότε. 

στοιχεία	στο	ναό:
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις στο ναό 
που να επιβεβαιώνουν αυτή την ενδιάμεση φάση. Η 
έλλειψη του γυναικωνίτη προκύπτει μόνο ως λογικό 
επιχείρημα καθώς αποτελεί το μοναδικό τμήμα του 
ναού που θα μπορούσε να λείπει (σε πολλές εκκλησίες 
δεν υπάρχει γυναικωνίτης) και να δημιουργήθηκε στην 
πορεία μετά από κάποιον άλλο σεισμό που μεσολάβησε 
ή απλά επειδή οι συνθήκες το επέβαλαν. Το σημείο 
μέχρι το οποίο φτάνει ο ναός στην αναπαράσταση 
είναι μια κατακόρυφη ρωγμή (καλυμμένη σήμερα με 
επισκευαστικό κονίαμα) λίγο πρίν από το σημείο όπου 
ξεκινούσε ο γυναικωνίτης και αποτελεί ίσως τη μόνη 
πιθανή ένδειξη κάποιου διαχωρισμού στο σημείο αυτό. 
Κατασκευαστικός αρμός κάτω από τα επιχρίσματα που 
σώζονται δεν είναι ορατός. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 
στην αναπαράσταση ο ναός σε αυτή τη φάση έχει 
μήκος 18,20 m και η σχέση μήκος / πλάτος ισούται με 
1:2,5.

Υποθετική	μορφή:
Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά ο ναός 
επεκτείνεται και διακοσμείται. Είναι  πιθάνο, καθώς 
μετατρέπεται πλέον σε ενοριακός, τότε να χτίζεται 
και το κωδωνοστάσιο. Ο καινούριος ναός χτίζεται 
πάνω στον παλαιότερο χρησιμοποιώντας μέρος της 
τοιχοποιίας του που σωζόταν σε καλή κατάσταση μετά 
το σεισμό του 1636.  Διατηρείται το πλάτος σταθερό και 
η θέση του ανατολικού τοίχου, ενώ επεκτείνεται προς 
τα δυτικά. Επιπλέον, διαμορφώνεται σε επίπεδο 1,50 
μ περίπου ψηλότερα, όπως και ολόκληρος ο δρόμος 
που οδηγεί σε αυτόν. Η ανύψωση της στάθμης του 
δρόμου θα μπορούσε να οφείλεται στις γενικότερες 
ανακατασκευές που πραγματοποιήθηκαν στην γύρω 
κατοικημένη περιοχή μετά το σεισμό και σε μπαζώματα 
που προέκυψαν από τα ερείπια. Παρόλη την επέκτασή 
του ο ναός δεν χτίζεται σε επαφή με το κωδωνοστάσιο.  
Ανάμεσα στο ναό και στο κωδωνοστάσιο υπάρχει 
απόσταση περίπου 2,85 μέτρα και πιθανά να υπήρχε 
στη θέση αυτή ψηλός περίβολος που θα προστάτευε 

την αυλή του ναού. Ο ναός, διατηρεί τα δύο ανοίγματα 
στον κυρίως ναό και το ένα μικρότερο στο ιερό. Δεν 
δημιουργείται ωστόσο ο χώρος του γυναικωνίτη 
καθώς εάν ο ναός είχε επεκταθεί εξαρχής στο 
σημερινό του μήκος ταυτόχρονα με την κατασκευή του 
κωδωνοστασίου, τότε το τελευταίο δεν θα εμφανιζόταν 
στο εσωτερικό του ναού όπως συμβαίνει σήμερα. Τότε 
διακοσμούνται και τα ανοίγματα του ναού στη σημερινή 
τους μορφή. Παρόμοιας μορφής θύρωμα με αυτό του 
Αγίου Σπυρίδωνα συναντάται, στην Ευαγγελίστρια στο 
Κάστρο (1702) και στην Αγία Μαρίνα στους Σουλλάρους 
(1697) με χρονολογίες κατασκευής που ταιριάζουν με 
αυτή της δεύτερης φάσης (ολοκλήρωση του ναού μέχρι 
το 1707).

70Κοσμετάτου Νικ. Φωκά,  ό.π.

6_80. ρωγμή στο νότιο τοίχο σε σχέδιο της αποτύπωσης του 1985 
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6_81. η ρωγμή στο νότιο τοίχο καλυμμένη με επισκευαστικό κονίαμα, 
Μάρτιος 2017

6_82. στην ίδια θέση στην νότια όψη δεν υπάρχει κάποια ένδειξη αρμού
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3η	φάση:	  17ος αι. και πιθανά το 1744 που είναι και η 
ημερομηνία που αναγράφεται στην επιγραφή πάνω 
από την κεντρική θύρα του ναού

στοιχεία	στο	ναό:
Στοιχεία στο ναό που επιβεβαιώνουν την τελευταία 
αυτή επέκταση είναι η γωνία του κωδωνοστασίου που 
εισέρχεται στο χώρο του γυναικωνίτη και το γεγονός ότι 
η δυτική όψη του ναού είναι κατασκευασμένη μαζί με 
το διαβατικό στο πίσω μέρος του κωδωνοστασίου. Η 
εντοιχισμένη πλάκα στο εσωτερικό του αετώματος της 
κεντρικής θύρας με την ημερομηνία 1744 υποδηλώνει 
και μια τρίτη μετασκευή του ναού καθώς είναι η τρίτη 
χρονολογικά ημερομηνία και η μοναδική πάνω στο ναό 
κατά την οποία υπάρχει αναφορά σε αυτόν. 

Υποθετική	μορφή:
Πρόκειται για την τελευταία φάση του ναού. Είναι τότε 
που ο ναός επεκτείνεται περισσότερο προκειμένου να 
δημιουργηθεί ο χώρος του γυναικωνίτη. Για το λόγο 
αυτό μετά την επέκταση μέρος του κωδωνοστασίου 
είναι ορατό στη νοτιοδυτική γωνία εσωτερικά του ναού. 
Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση τότε διαμορφώνεται στη 
νότια όψη και το παράθυρο του γυναικωνίτη, παρόμοιο 
με αυτό του ιερού αλλά σε διαφορετικό ύψος και η θύρα 
από την οποία γινόταν η είσοδος σε αυτόν κατευθείαν 
από το δρόμο. Τότε κτίζεται και το διαβατικό στο πίσω 
μέρος του κωδωνοστασίου το οποίο είναι κτισμένο μαζί 
με το δυτικό τοίχο του ναού.  Ο ναός στην τελική του 
αυτή φάση έχει μήκος 22,10 m, χωρίς την κόγχη του 
ιερού και η σχέση μήκος/ πλάτος ισούται με 1:3. 

6_83. Δεξιά: η επιγραφή στη νότια θύρα του ναού,
Κάτω αριστερά, στη μέση: η γωνία του κωδωνοστασίου που εισχωρεί στη 
νοτιοδυτική γωνία του ναού
Κάτω δεξιά: το διαβατικό στο πίσω μέρος του κωδωνοστασίου έχει χτιστεί 
μαζί με το δυτικό τοίχο
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2η	φάση:	στο δεύτερο μισό του 17ου αι. μέχρι το 1744

Για την πρώτη φάση ο συλλογισμός παραμένει ο 
ίδιος. Ωστόσο σε αυτή την υπόθεση πιθανά ο δρόμος 
μπροστά από το ναό και το επίπεδο του δαπέδου του 
ναού να βρίσκονταν εξ’αρχής σε διαφορετικές στάθμες. 
Δηλαδή, σύμφωνα και με τα στοιχεία που διαμορφώνουν 
την πρώτη φάση (κλεισμένα ανοίγματα), ο πρώτος 
ναός βρισκόταν όντως περίπου 1,50 m χαμηλότερα 
από τον σημερινό και από το επίπεδο του δρόμου που 
διέρχεται μπροστά του. Σε αυτή την περίπτωση, στην 
πρώτη φάση ο ναός από την πλευρά του δρόμου 
δεν θα είχε είσοδο, ενώ κεντρική και μοναδική θα ήταν 
η θύρα στη δυτική πλευρά του ναού. Προκειμένου να 
εισέλθει κάνείς στο ναό θα έπρεπε να κατέβει σκάλες 
που να τον οδηγούν από το επίπεδο του δρόμου σε ένα 
προαύλιο χώρο μπροστά από την είσοδο του ναού και 
στο ίδιο επίπεδο με αυτόν. 

Υπόθεση:	
Μετά το σεισμό του 1636 αποφασίζεται όπως 
έχει αναφερθεί, ή επισκευή του ναού και επειδή 
μετατρέπεται σε ενοριακός, πιθανά τότε να χτίζεται 
και το κωδωνοστάσιο. Το κωδωνοστάσιο λειτουργεί, 
όπως και σήμερα, ως πύλη εισόδου στον προαύλιο 
χώρο του ναού, μέσα από το οποίο κατεβαίνει κανείς 
στο επίπεδο της εισόδου. Επειδή το επίπεδο του ναού 
ήταν χαμηλότερα από το σημερινό και τα σκαλιά που 
έπρεπε να κατέβει κανείς προκειμένου να εισέλθει στο 
ναό ήταν περισσότερα (13 με 14 σκαλιά), εφόσον 
κωδωνοστάσιο και ναός βρίσκονταν σε διαφορετικές 
στάθμες. Στην αναπαράσταση ο ναός απεικονίζεται 
να έχει το ίδιο μήκος μετά την επισκευή, χωρίς ωστόσο 
αυτό να μπορεί να επαληθευτεί.

Υπόθεση:	
Στην τρίτη του φάση ο ναός παίρνει τη σημερινή του 
μορφή όπως αναλύεται και στην πρώτη υπόθεση. Στην 
υπόθεση που εξετάζεται εδώ ωστόσο ο ναός υφίσταται 
ριζικότερη μεταβολή καθώς αλλάζει στάθμη και γίνεται 
σχεδόν συνεπίπεδος με το δρόμο, διακοσμείται με τα 
μπαρόκ στοιχεία στα πλαίσια των ανοιγμάτων που 
είναι ορατά και σήμερα και επεκτείνεται τόσο ώστε να 
εντάξει μέρος του κωδωνοστασίου στο εσωτερικό του. 
Η μετασκευή αυτή είναι πιθανό να πραγματοποιήθηκε 
το 1744 που είναι και η ημερομηνία που αναγράφεται 
στην επιγραφή πάνω από την κεντρική θύρα του ναού. 

στοιχεία	στο	ναό:
Στην ενδιάμεση αυτή φάση αυτό που πρακτικά αλλάζει 
είναι κυρίως η κατασκευή του κωδωνοστασίου. Το 
γεγονός ότι το κωδωνοστάσιο εισέρχεται στο εσωτερικό 
του ναού δείχνει ότι σίγουρα είναι κατασκευασμένο 
πριν από αυτόν όπως διαμορφώθηκε τελικά. Σύμφωνα 
μόνο με αυτό το στοιχείο ο ναός θα μπορούσε να 
βρίσκεται ακόμα στην αρχική του στάθμη και η είσοδος 
στον προαύλιο χώρο μέσω του κωδωνοστασίου να 
γίνεται κατεβαίνοντας κάποια σκαλιά, όπως άλλωστε 
συμβαίνει και σήμερα. 

1 “Επτά παλαιαί Εκκλησίαι εις την περιοχήν του Κάστρου “Αγίου Γεωργίου” 
Κεφαλληνίας”, Νικόλαου Φωκά - Κοσμετάτου, “Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος”, 
Οκτώβριος 1974, Αργοστόλι

1η	φάση:	μέχρι το 1648.

3η	φάση: 18ος αι. και πιθανά το 1744 που είναι και η 
ημερομηνία που αναγράφεται στην επιγραφή πάνω 
από την κεντρική θύρα του ναού.

Υπόθεση δεύτερη

Και σε αυτή την περίπτωση όμως η έντονη μετασκευή 
του ναού που μεσολαβεί ανάμεσα στην δεύτερη και 
τρίτη φάση θα ήταν πιο λογικό να είναι αποτέλεσμα 
κάποιας καταστροφής, όπως ένας μεγάλος σεισμός, 
που θα καθιστούσε πιο λογική μια τόσο ριζική αλλαγή. 
Παρόλο που όπως φαίνεται και από τον πίνακα των 
ιστορικά μεγάλων σεισμών στο νησί, πολλοί σεισμοί 
μεσολάβησαν μεταξύ 1636 και 1744, κανένας ωστόσο 
δεν αναφέρεται τόσο ισχυρός όσο συτός του 1636 
που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Αν εν τω μεταξύ εαν είχε 
μεσολαβήσει ένας τόσο μεγάλος σεισμός, όσο αυτός 
του 1636, το κωδωνοστάσιο θα ήταν πολύ δύσκολο να 
είχε επιβιώσει αλώβητο μέχρι πριν το 1953 όπως φαίνεται 
στη φωτογραφία που το απεικονίζει. 

Συμπερασματικά: 
Από την προηγούμενη ανάλυση των δύο υποθέσεων 
γίνεται σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια ακριβής 
αναπαράσταση των φάσεων του ναού. Οι δύο 
υποθέσεις που αναλύονται αποτελούν κάποια πιθανά 
σενάρια καθένα από τα οποία στηρίζεται στα στοιχεία 
που δίνει το ίδιο το κτήριο, σε ιστορικά στοιχεία του 
ναού που έχουν αποτυπωθεί στη βιβλιογραφία και δεν 
προκύπτουν από κάποιο αρχειακό υλικό αλλά από 
προσωπικές μαρτυρίες και σε λογικές υποθέσεις. Για 
το λόγο αυτό παρουσιάζουν και οι δύο αδυναμίες ως 
προς την τεκμηρίωσή τους. Αυτό που δεν αμφισβήτείται 
ωστόσο είναι τα στοιχεία που μας δίνει ο ίδιος ο 
ναός. Δηλαδή, η ύπαρξη προηγούμενης φάσης σε 
χαμηλότερη στάθμη και η επέκταση του ναού προς το 
ήδη κτισμένο κωδωνοστάσιο σε κάποια μεταγενέστερη 
φάση. 
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13.70

1648 1648

1648 1648

1707 1707

1707 1707

1744 1744

1744 1744

1636 1636

1636 1636

Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ 
με επίκεντρο την Κεφαλονιά. 
Ο σεισμός προκάλεσε πολλές 
καταστροφές. Έπαθε σοβαρές 
βλάβες η περιοχή γύρω από 
το φρούριο, δηλ η Λειβαθώ, το 
Αργοστόλι και το Ληξούρι.

Σεισμός μεγέθους 7,1 ρίχτερ 
με επίκεντρο την Κεφαλονιά. 
Ο σεισμός προκάλεσε πολλές 
καταστροφές. Έπαθε σοβαρές 
βλάβες η περιοχή γύρω από 
το φρούριο, δηλ η Λειβαθώ, το 
Αργοστόλι και το Ληξούρι.

Το 1648 αποφασίστηκε η επισκευή του από το 
σεισμό του Σεπτέμβρη του 1636. Παράλληλα 
έγινε επέκταση και διακόσμησή του και οι 
τότε κτήτορες αποφάσισαν να τον κάνουν 
ενοριακό - συναδερφικό2.

Το 1648 αποφασίστηκε η επισκευή του από το 
σεισμό του Σεπτέμβρη του 1636. Παράλληλα 
έγινε επέκταση και διακόσμησή του και οι 
τότε κτήτορες αποφάσισαν να τον κάνουν 
ενοριακό - συναδερφικό2.

Δύο εικόνες του τέμπλου 
που σώζονται μέχρι 
σήμερα έχουν αυτή την 
ημερομηνία. 

Δύο εικόνες του τέμπλου 
που σώζονται μέχρι 
σήμερα έχουν αυτή την 
ημερομηνία. 

Η ημερομηνία που 
αναγράφεται πάνω 
στον ναό, πιθανά της 
τελευταίας επέκτασής του.

Η ημερομηνία που 
αναγράφεται πάνω 
στον ναό, πιθανά της 
τελευταίας επέκτασής 
του.

13.70 13.70

18.21

22.10 22.10

7.00 7.00 7.00

7.40

(-1.50 από 
το σημερινό 
έδαφος)

-1.50 -1.50
(-1.50 από 
το σημερινό 
έδαφος)

+0.00
+0.00 +0.00 +0.00

+0.00 +0.00
+0.00 +0.00

Υπόθεση πρώτη Υπόθεση δεύτερη

Πρώτη φάση/ ναός 
και δρόμος 1.50 m 
χαμηλότερα από τη 
σημερινή στάθμη.

Πρώτη φάση/ ναός 1.50 
m χαμηλότερα από το 
δρόμο. 

Επισκευή - διακόσμηση - επέκταση του ναού 
μετά το σεισμό και κατασκευή κωδωνοστασίου/ 
ναός στο σημερινό επίπεδο - χωρίς γυναικωνίτη,

Επισκευή - διακόσμηση (?) - επέκταση του ναού 
μετά το σεισμό και κατασκευή κωδωνοστασίου/ 
ναός και κωδωνοστάσιο σε διαφορετική στάθμη

Τελευταία επέκταση του 
ναού στη σημερινή του 
μορφή. 

Τελευταία επέκταση 
του ναού και 
διακόσμησή του 
στη σημερινή του 
μορφή. 

ίχνη 1ης 
φάσης που 
σώζονται 
σήμερα

ίχνη 1ης 
φάσης που 
σώζονται 
σήμερα
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6.10_	Γιορτές	στο	Ναό

Για	 αιώνες	 και	 κάθε	 12	 Δεκεμβρίου	 γινόταν	
μεγάλο	 πανηγύρι	 στο	 ναό71.	 Την	 προηγούμενη	
πραγματοποιούνταν	 ολονυχτία	 και	 προσκαλούνταν	
για	 την	 ακολουθία	 καλλίφωνοι	 ιεροψάλτες	 από	 το	
Αργοστόλι.	 Όταν	 όμως	 οι	 επίτροποι	 της	 εκκλησίας	
για	τοπικούς	λόγους	βρίσκονταν	σε	διάσταση	με	τους	
τελευταίους,	 καλούνταν	 ιεροψάλτες	 από	 τη	 Ζάκυνθο.	
Σε	 αυτή	 την	 περίπτωση	 μεγάλη	 ήταν	 η	 ανησυχία	 των	
Καστρινών	 μήπως	 λόγω	 κακοκαιρίας	 καθυστερήσει	
η	 άφιξη	 του	 πλοίου	 και	 στέλνανε	 αγγελιοφόρους	 σε	
υψώματα	 να	 αναγγείλουν	 το	 πλοίο.	 Στη	 διάρκεια	 του	
πανηγυριού,	 μικρέμποροι	 καστρινοί	 και	 από	 άλλες	
περιφέρειες	 διαλαλούσαν	 τα	 προϊόντα	 τους	 καθώς	
πλήθος	κόσμου	πήγαινε	προς	την	εκκλησία72.

Εκτός από τη γιορτή αυτή στις εκκλησίες του Κάστρου 
κατέληγε η λιτανεία που μετέφερε τις εικόνες από 
τη μονή Σισίων. Η λιτανεία των εικόνων έχει μακρά 
παράδοση. Ξεκίνησε το 1646 επί Προνοητού Girolamo 
Lippomano ως υποχρέωση της μονής κάθε χρόνο, να 
μετέχει στην γιορτή του Αγίου Μάρκου. Η υποχρέωση 
αυτή εξελίχθηκε σε έθιμο που πραγματοποιούταν κάθε 
χρόνο ανήμερα του Αγίου Μάρκου, στις 25 Απριλίου. 
Οι εικόνες από τη Μονή Σισίων οδηγούνταν σε πομπή 
στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας όπου και 
γίνονταν λειτουργία και παρέμεναν δύο μέρες. Από εκεί 
μεταφέρονταν στο εσωτερικό του Κάστρου όπου και τις 
περιέφεραν εντός του χώρου. Τέλος τις εναπόθεταν στον 
εντός του φρουρίου καθεδρικό ναό των Καθολικών (St. 
Zorzi). Οι εικόνες φιλοξενούνταν στη συνέχεια για δύο 
μέρες στους Αγίου Θεοδώρους, δύο στη Φανερωμένη 
και δύο στον Άγιο Σπυρίδωνα. Συνολικά η μεταφορά 
τους και παραμονή των εικόνων στο Κάστρο κάλυπτε 
χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών. Στο τέλος οι 
εικόνες γύριζαν πάλι στην Ευαγγελίστρια και από εκεί 
στη Μονή Σισίων. 

Η λιτανεία εξακολουθεί να γίνεται ακόμα 
ακολουθώντας ωστόσο διαφορετική πορεία μέχρι να 
καταλήξει στο Κάστρο. Μετά τους καταστρεπτικούς 
σεισμούς του 1953, αν και οι εικόνες περνάνε από τις 
ίδιες εκκλησίες δεν παραμένουν σε αυτές αλλά μόνο 
στην Ευαγγελίστρια. 

71Ευρυδίκη Λειβαδά - Ντούκα, ό.π., σ. 81
72Κοσμετάτου Νικ. Φ.,  Το	Κάστρο	του	Αγίου	Γεωργίου	Κεφαλληνίας, Η 
Παλαιά Πρωτεύουσα του νησιού
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7. Γραφική αποκατάσταση

Δυστυχώς από τη σημερινή κατάσταση του ναού 
λείπουν πολλά τμήματα, που θα επέτρεπαν την 
καλύτερη τεκμηρίωσή του. Και παρόλο που ο ναός 
κατέρρευσε περίπου 70 χρόνια πριν, η γράφουσα, στα 
πλαίσια αυτής της μελέτης δεν κατάφερε να εντοπίσει 
φωτογραφικό υλικό που να αποτυπώνει τόσο το 
εσωτερικό του ναού, όσο και την πεσμένη βόρεια 
πλευρά του.

Παρόλα αυτά, στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια 
ανάλυση των στοιχείων που σώζονται και είναι εμφανή 
παρά την πυκνή βλάστηση που δυσκολεύει περεταίρω 
την έρευνα και με τη βοήθεια ελάχιστων μαρτυριών από 
ανθρώπους αρκετά μεγάλους σε ηλικία σήμερα που 
ζουν στο Κάστρο και είχαν εικόνα του ναού προσεισμικά. 
Στόχος είναι να γίνει εφικτή μια απόπειρα σχεδιαστικής 
αναπαράστασης του ναού στην τελευταία του φάση. 

Ξεκινώντας από την κάτοψη, αυτό που με ασφάλεια 
γνωρίζουμε είναι η ακριβής θέση των λίθινων βάσεων 
των στασιδιών που λείπουν και το ακριβές σχέδιο που 
δημιουργούσαν οι μαρμάρινες πλάκες του δαπέδου του 
Κυρίως Ναού, καθώς έχουν ήδη αποτυπωθεί στα σχέδια 
του 1985 και φαίνονται στο αντίστοιχο φωτογραφικό 
υλικό. Μέρος του δαπέδου που κάλυπτε τον Κυρίως 
Ναό σώζεται ακόμα και σήμερα στη βορειοδυτική του 
γωνία. Στην αποτύπωση του 1985 φαίνονται επίσης και 
οι δύο λίθινες ημικυκλικές βαθμίδες πάνω στις οποίες 
ήταν τοποθετημένος ο δεσποτικός θρόνος, χαμένες και 
αυτές σήμερα.

Η θέση του ξύλινου διαφράγματος του γυναικωνίτη 
είναι δυνατό να διαπιστωθεί. Κατακόρυφο ίχνος στο 
επίχρισμα στον νότιο τοίχο ταυτίζεται με το σημείο που 
τελείωνε η λίθινη βάση πάνω στην οποία πατούσαν 
τα στασίδια του κυρίως ναού στην δυτική πλευρά του 
όπως φαίνεται στα σχέδια της αποτύπωσης του 1985. 
Το γεγονός ότι τα στασίδια δεν βρίσκονταν σε επαφή 
με το δυτικό τοίχο (αυτό συμβαίνει σε ναούς που δεν 
έχουν γυναικωνίτη) αλλά τοποθετούνται σε απόσταση 
από αυτόν σηματοδοτεί την ύπαρξη του γυναικωνίτη 
και ξύλινου διαχωριστικού διαφράγματος κατά μήκος 
του οποίου τοποθετούνται και τα στασίδια στη δυτική 
πλευρά του ναού. Η θέση του διαφράγματος βρίσκεται 
ακριβώς πριν από το παράθυρο για το φωτισμό του 
γυναικωνίτη (Π.04)

Στον βόρειο τοίχο στο σημείο του γυναικωνίτη σώζεται 
τμήμα από παράθυρο (Π.06) κλεισμένο με λίθους 
σήμερα απέναντι ακριβώς από τη θέση της νότιας 
θύρας για την είσοδο σε αυτόν (Θ.02). Το πλάτος του 
εσωτερικά δεν είναι γνωστό γιατί ο τοίχος από τη μία 
του πλευρά έχει καταρρεύσει. Από τους σωζόμενους 

λίθους που διαμόρφωναν την ποδιά του παραθύρου 
εσωτερικά συμπεραίνουμε ότι αυτό θα ήταν γύρω 
στα 0,75 μ, γεγονός που ταιριάζει και με το πλάτος 
του σωζόμενου ανατολικού παραθύρου του βόρειου 
τοίχου (Π.05) που είναι 0,765 μ εσωτερικά και θα ήταν το 
συμμετρικό του. 

Στον βόρειο τοίχο στο τμήμα που αντιστοιχεί στον 
Κυρίως Ναό εκτός από την κεντρικά διατεταγμένη θύρα 
η θέση της οποίας απέναντι από την κεντρική νότια 
θύρα σώζεται σήμερα, θα υπήρχαν και δύο παράθυρα 
συμμετρικά διατεταγμένα ως προς αυτή απέναντι από 
αυτά του νότιου τοίχου, σε ίδιες διαστάσεις με αυτά και 
στα ίδια ύψη τοποθετημένα, όπως φαίνεται και από 
αντίστοιχα παραδείγματα ναών της εποχής εκείνης. 

Παράθυρο στο βόρειο τοίχο, απέναντι από το 
παράθυρο για το φωτισμό του γυναικωνίτη της νότιας 
όψης (Π.04) δεν πρέπει να υπήρχε, καθώς τον ίδιο ρόλο 
εξυπηρετούσε το άνοιγμα που υπάρχει απέναντι από τη 
θύρα του γυναικωνίτη (Π.06) όπως παρουσιάστηκε πιο 
πάνω. 

Οι εξωτερικές διαστάσεις των ανοιγμάτων σε κάτοψη 
με την ελαφριά μείωση του πλάτους τους προς τα 
έξω έχουν σχεδιαστεί προσεγγιστικά σύμφωνα με τα 
σωζόμενα ανοίγματα της νότιας όψης.

Στο Ιερό η θέση του τέμπλου είναι γνωστή καθώς ίχνος 
του, σήμερα καλυμμένο με επισκευαστικό κονίαμα, είναι 
εμφανές στον νότιο τοίχο του ναού. Η θέση της Αγίας 
Τράπεζας είναι επίσης γνωστή από τα σχέδια του 1985. 

Π.02
Θ.01Θ.02Θ.03

Θ.04
Θ.05

Π.03Π.04

Π.05
Π.06

Π.01
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θέση διαφράγματος γυναικωνίτη/ 
αποδεικνύεται από την αποτύπωση 
του 1985 και το ίχνος στο επίσχρσμα

πιθανή θέση σκάλας για την άνοδο 
στον όροφο του γυναικωνίτη

θέση της Αγίας Τράπεζας 
σύμφωνα με την αποτύπωση του 
1985

συμπλήρωση των βαθμίδων της 
βάσης του δεσποτικού θρόνου 
σύμφωνα με την αποτύπωση του 1985

συμπλήρωση μαρμάρινων πλακών 
δαπέδου σύμφωνα με την αποτύπωση 
του 1985

θέση του τέμπλου όπως αποδεικνύεται 
από το ίχνος στο νότιο τοίχο

μισοκατεστραμένο, κλεισμένο 
παράθυρο απέναντι από την πόρτα 
για την είσοδο στο γυναικωνίτη

άλλο παράθυρο απέναντι από το 
αντίστοιχο της νότιας όψης δεν 
τοποθετείται 

ανοίγματα στον Κυρίως ναό απέναντι 
από τα υπάρχοντα της νότιας όψης

συμπλήρωση των λίθων που 
αποτελούσαν τη βάση για τα στασίδια 
σύμφωνα με την αποτύπωση του 19857_1. Το κλεισμένο παράθυρο στο βόρειο τοίχο του ναού (Π.06).

7_2. Το κλεισμένο παράθυρο στο βόρειο τοίχο του 
ναού (Π.06).

7_3. Μαρμάρινες πλάκες που σώζονται στη βορειοδυτική γωνία 
του ναού

7_4. Το δάπεδο στην αποτύπωση του 1985

7_5. Κατακόρυφο ίχνος στο επίχρισμα στη θέση που ήταν το διάφραγμα του γυναικωνίτη

7_7. Κάτοψη/ Γραφική Αποκατάσταση/ Κλίμακα 
1:100

7_6. Ίχνος στη θέση που βρισκόταν το τέμπλο του Ιερού
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7_8. Άγιοι Απόστολοί στα Χαβδάτα, ίδια κύρια και δευτερέυουσα όψη
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Σε ότι αφορά στην κατεστραμμένη σήμερα βόρεια 
όψη του ναού δυστυχώς τα μόνα στοιχεία που 
σώζονται είναι το μικρό άνοιγμα για το φωτισμό του 
Ιερού στην ανατολική πλευρά της (Π.05), η θέση της 
κεντρικά διατεταγμένης θύρας (Θ.05) και τμήμα από 
το άνοιγμα για το φωτισμό του γυναικωνίτη στη δυτική 
πλευρά(Π.06). Από αυτά όπως αναλύθηκε παραπάνω 
και με τη λογική της συμμετρίας που κυριαρχούσε 
στις όψεις των Επτανησιακών ναών μπορούμε να 
συμπεράνουμε με σχετική ασφάλεια τη θέση και τα ύψη 
των δύο παραθύρων για το φωτισμό του Κυρίως Ναού 
και το ύψος της κεντρικά διατεταγμένης ανάμεσά τους 
θύρας. Το ύψος του ανοίγματος για το φωτισμό του 
γυναικωνίτη (Π.06) πρέπει να ήταν ελαφρά μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο για το φωτισμό του Ιερού(Π.05) 
(1,30μ εξωτερικά, έναντι 1,24 μ εξωτερικά),γεγονός που 
φαίνεται από τα σωζόμενα ίχνη του που φτάνουν μέχρι 
σχεδόν την αρχή του τοξωτού λίθινου πλαισίου του το 
οποίο και έχει καταρρεύσει. 

Δυστυχώς εκτός από το ανατολικό σωζόμενο τοξωτό 
άνοιγμα του βόρειου τοίχου (Π.05) στοιχεία για την 
μορφή των υπολοίπων ανοιγμάτων δεν σώζονται 
επιτόπου. Το πλαίσιο του σωζόμενου ανοίγματος 
(Π.05) αποτελείται από λαξευτούς λίθους, χωρίς 
διακόσμηση που βρίσκονται σε μικρή εσοχή από το 
τελικό επίχρισμα του τοίχου και αφήνονται εμφανείς. Με 
βάση αυτό και σύμφωνα με αντίστοιχα παραδείγματα 
στην Κεφαλονιά (Άγιος Μηνάς Δρακοπουλάτων, 
Αγία Μαρίνα Σουλλάρων κα) τα υπόλοιπα ανοίγματα 
έχουν σχεδιαστεί τοξωτά με απλά λίθινα πλαίσια σε 
αντιστοιχία με τη μορφή του σωζόμενου. Η απλούστερη 
αντιμετώπιση της δευτερεύουσας μακριάς όψης του 
ναού σε ότι αφορά στα διακοσμητικά πλαίσια των 
ανοιγμάτων αποτελεί σύνηθες φαινόμενο σε αυτό τον 
τύπο ναών. 

Λίθινο λαξευτό γείσο ίδιας μορφής με αυτό της 
νότιας, επέστεφε και τη βόρεια όψη. Λίθινο λαξευτό 
τμήμα γείσου, όμοιο με αυτό της νότιας όψης, βρέθηκε 
κατακείμενο στο κοιμητήριο του ναού γεγονός που 
ισχυροποιεί την αρχική υπόθεση.

Π.02
Θ.01Θ.02Θ.03

Θ.04
Θ.05

Π.03Π.04

Π.05
Π.06

Π.01

7_9. Το λαξευτό πλαίσιο του σωζόμενου παραθύρου στο βόρειο τοίχο

7_10. Λαξευτό κομμάτι γείσου πεσμένο στον 
προαύλιο χώρο του ναού
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7_9. Το λαξευτό πλαίσιο του σωζόμενου παραθύρου στο βόρειο τοίχο

-πλάτος παραθύρου αντίστοιχο με το 
σωζόμενο προς την πλευρά του Ιερου
- τοποθετημένο απέναντι από την 
είσοδο του γυναικωνίτη από τη νότια 
όψη
- δεν έχουμε στοιχείατης μορφής του 
τμήματος που σώζεται εξωτερικά 
εξαιτίας του κισσού

-θύρα τοποθετημένα στα υπάρχοντα 
ίχνη
- η θέση της είναι ακριβώς απέναντι 
από την θύρα της νότιας όψης
- κανένα στοιχείο της μορφής της δεν 
σώζεται επιτόπου

-παράθυρα διατεταγμένα ακριβώς 
απέναντι από τα αντίστοιχα της νότιας 
όψης, σε ίδιες διαστάσεις και ύψη 
με αυτά, συμμετρικά διατεταγμένα 
εκατέρωθεν της βόρειας θύρας
- μορφή ίδια με αυτή του σωζόμενου 
ανοίγματος προς το Ιερό
- κανένα στοιχείο της θέσης και της 
μορφής τους δεν σώζεται

-παράθυρο για το φωτισμό του Ιερού 
που σώζεται
-απέναντι από το αντίστοιχο της νότιας 
όψης αλλά με διαφορετικές διαστάσεις 
και σε διαφορετικό ύψος τοποθετημένο
- λαξευτό λίθινο πλαίσιο σε μικρή 
εσοχή από το σοβά

7_11. Βόρεια όψη/ Γραφική Ανποκατάσταση/ Κλίμακα 1:100
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7_11. Αγία Μπαρίνα στους Σουλλάρους, δευτερεύουσα όψη απλούστερα διακοσμημένη από την κύρια. Στα παράθυρα λαξευτό πλαίσιο σε μικρή 
εσοχή από το επίχρισμα.
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Στη δυτική όψη του ναού η πλήρης γραφική 
αναπαράσταση της δυτικής θύρας (Θ.04) από τα 
σωζόμενα μέλη είναι εφικτή. Στο κέντρο του αετώματος 
θα υπήρχε κυκλικός φεγγίτης για τον αερισμό 
της στέγης, αντίστοιχος με αυτόν του ανατολικού 
αετώματος. Λίθος που στο ένα τμήμα του είναι 
λαξευμένος σε τμήμα κύκλου και πιθανά αποτελούσε 
έναν από τους λίθους που διαμόρφωναν το φεγγίτη 
στο δυτικό ατσούπι βρίσκεται τοποθετημένος στον 
λιθοσωρό του γυναικωνίτη προς την πλευρά του νότιου 
τοίχου. Η μαρτυρία ότι οι λιθοσωροί αυτοί αποτελούν 
το μέρος του δυτικού τοίχου που κατέρρευσε ενισχύει 
την προηγούμενη υπόθεση.

Στις κεκλιμένες πλευρές του δυτικού αετώματος θα 
υπήρχε αντίστοιχο γείσο με αυτό του ανατολικού. 
Στοιχεία που να φανερώνουν την ύπαρξη άλλων 
ανοιγμάτων στον δυτικό τοίχο δεν υπάρχουν.

7_12. Λίθος από το φεγγίτη του δυτικού αετώματος, στοιβαγμένος στο 
εσωτερικό του ναού.

7_13. Δυτική θύρα στον Άγιο Σπυρίδωνα. 7_14. Βόρεια θύρα στην Ευαγγελίστρια στο Κάστρο.
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κυκλικός φεγγίτης στο δυτικό αέτωμα 
σύμφωνα με αυτόν που σώζεται στο 
ανατολικό

- η μορφή του δυτικού θυρώματος 
προκύπτει από τα σωζόμενα μέλη
- αντίστοιχης μορφής με τη βόρεια 
θύρα στην Ευαγγελίστρια στο Κάστρο

7_15. Τομή Γ-Γ / Γραφική Αποκατάσταση/ Κλίμακα 1:100
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Από τα ξύλινα μέρη του ναού, στέγη, ουρανία, 
διάφραγμα γυναικωνίτη, τέμπλο, στασίδια, τίποτα δεν 
σώζεται σήμερα.

Η μορφή ωστόσο της ουρανίας, επίπεδη στη μέση 
και καμπυλωμένη κατά μήκος των δύο μακριών 
πλευρών είναι γνωστή από το σωζόμενο ίχνος της στον 
ανατολικό τοίχο. Στον νότιο τοίχο διακρίνονται επίσης 
και οι στηρίξεις του φορέας της σε μείωση του πάχους 
του, ανά 0,35 μ περίπου. Από την ύπαρξη του ίχνους 
της ουρανίας στον ανατολικό τοίχο αλλά και τη μείωση 
του πάχους του τοίχου πάνω στην οποία στηρίζονταν 
οι νομείς της ουρανίας η οποία συνεχίζει μέχρι τον 
ανατολικό τοίχο, συμπεραίνουμε ότι αυτή συνέχιζε και 
μέσα στον χώρο του Ιερού. Ωστόσο, δεν συνέχιζε στον 
γυναικωνίτη αφού εκεί ο τοίχος δεν παρουσιάζει καμία 
εσοχή που να υποδηλώνει τη στήριξη του φορέα της 
ουρανίας ούτε μείωση στο πάχος του. Ο διαχωρισμός 
αυτός στη στέγαση των χώρων είναι συνήθης σε 
πολλούς κεφαλλονίτικους ναούς όπου τα ζευκτά της 
στέγης στο γυναικωνίτη και καμιά φορά ακόμα και στο 
Ιερό είναι εμφανή. Η διαφοροποίηση αυτή είναι εύκολα 
εφικτή καθώς τόσο ο γυναικωνίτης, όσο και το Ιερό 
ήταν απομονωμένα από τον κυρίως ναό με τη βοήθεια 
ψηλού ξύλινου διαφράγματος και ξυλόγλυπτου τέμπλου 
αντιστοίχως. 

Η ουρανία φαίνεται να σταματάει σε απόσταση 0,45 
μ περίπου από τη θέση του ξύλινου διαφράγματος 
του γυναικωνίτη και δεν τερμάτιζε πάνω σε αυτό όπως 
συμβαίνει σε άλλα παραδείγματα (π.χ. Άγιος Μηνάς 
Δρακοπουλάτων). Το γεγονός αυτό οφείλεται πιθανά 
στη μορφή του ξύλινου διαφράγματος στο δεύτερο 
επίπεδο. Όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία στο ναό 
της Αγίας Μαρίνας στη Φαγιά στη Ζάκυνθο οι τζελουβίες 
(ξύλινα καφασωτά) καμιά φορά σχημάτιζαν καμπύλο 
σχήμα προς την πλευρά του Κυρίως Ναού. Παρόμοια 
μορφή  είχε και το διάφραγμα του γυναικωνίτη του 
Αγίου Σπυρίδωνα στα Πουλάτα. Η πιθανότητα το ξύλινο 
διάφραγμα του γυναικωνίτη του Αγίου Σπυρίδωνα να 
είχε αντίστοιχη μορφή στον όροφο επιβεβαιώνεται και 
από μαρτυρία κατοίκου στο Κάστρο η οποία σχολίασε 
τη μορφή του γυναικωνίτη λέγοντας πως το καμπύλο 
προς το έξω σχήμα του διαφράγματος βοηθούσε στο 
να στηρίζουν οι γυναίκες τα χέρια τους καθώς και στην 
καλύτερη ορατότητα του χώρου ακριβώς από κάτω. 
Η μορφή αυτή του διαφράγματος δικαιολογεί και την 
απόσταση της θέσης που τελείωνε η ουρανία στον 
Κυρίως Ναό από το διάφραγμα του γυναικωνίτη. 

Π.02
Θ.01Θ.02Θ.03

Θ.04
Θ.05

Π.03Π.04

Π.05
Π.06

Π.01

Θέση που σταμετούσε η ουρανία. Θέση που ξεκινούσε το διάφραγμα του γυναικωνίτη.

7_16. Νότιος τοίχος 
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- θέση όπου σταματούν τα ίχνη του 
φορέα της ουρανίας

η ουρανια συνέχιζε και στο Ιερό 
όπως φαίνεται από το ίχνος της στον 
ανατολικό τοίχο

-οι νομείς της ουρανίας τοποθετημένοι 
στα υπάρχοντα ίχνη, ανά περίπου 35 εκ
- στήριξη φορέα της ουρανίας στη 
στέγη αντίστοιχη με τον Άγιο Μηνά 
Δρακοπουλάτων
- φορείς της στέγης ανά 1,20 μ που 
προκύπται από το μοίρασμα της νότιας 
όψης/ κανένα στοιχείο δεν σώζεται

- πιθανή μορφή 
διαφράγματος γυναικωνίτη 
που δικαιολογεί την 
απόστασή του από το 
τέλος της ουρανίας

- για την κατασκευή του γυναικωνίτη: ξύλινα δοκάρια 
έτρεχαν περιμετρικά των τοίχων πάνω στα λίθινα 
φουρούσια από όπου στηρίζονταν τα δοκάρια του 
πατώματος του δεύτερου επίπέδου

7_15. Ο γυναικωνίτης στον Άγιο Σπυρίδωνα στα Πουλάτα. 
(Κεφαλονιά ένα μεγάλο μουσείο, Εκκλησιαστική τέχνη, τόμος 3, σ. 
50)

7_16. Ο γυναικωνίτης, Αγία Μαρίνα, Φαγιά, Ζάκυνθος, 1968 
(Ζήβας Δ., Η Αρχιτεκτονική της Ζακύνθου, από τον ΙΣΤ” μέχρι τον 
ΙΘ’ αιώνα, Αθήνα 1984))

7_17. Τομή Α-Α / Γραφική Αποκατάσταση/ Κλίμακα 1:100
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Από αντίστοιχα παραδείγματα ναών (Αγία Μαρίνα 
Σουλλάρων, Άγιος Μηνάς Δρακοπουλάτων) 
γνωρίζουμε ότι το πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη 
χωρίζεται σε δύο μέρη, υπερυψωμένα από το δάπεδο 
με διάδρομο ανάμεσα στον οποίο γίνεται η πρόσβαση 
μέσω της δυτικής θύρας. Το ύψος στο οποίο έφτανε το 
πρώτο επίπεδο στην περίπτωση του Αγίου Σπυρίδωνα 
ήταν γύρω στα 1,10 μ από το δάπεδο σύμφωνα με το 
κατώφλι της νότιας πόρτας από όπου γινόταν η είσοδος 
απ΄ ευθείας στο πρώτο επίπεδο του γυναικωνίτη.(Θ.02)  

Από τα σωζόμενα λίθινα φουρούσια στο νότιο, δυτικό 
και βόρειο τοίχο και την αντίστοιχη απουσία οπών για 
τη στήριξη δοκαριών σε αυτούς  συμπεραίνουμε ότι τα 
δοκάρια του δαπέδου του γυναικωνίτη δεν στηρίζονταν 
απ’ ευθείας στους τοίχους όπως στον ναό των Αγίων 
Θεοδώρων για παράδειγμα, αλλά σε άλλα περιμετρικά 
δοκάρια τα οποία με τη σειρά τους στηρίζονταν στα 
λίθινα φουρούσια. Από την υψομετρική διαφορά 
των λίθινων φουρουσιών διαπιστώνεται το ύψος στο 
οποίο πάταγαν οι περιμετρικοί δοκοί και η διαδοχή 
των δοκαριών, όπως φαίνεται και στο αξονομετρικό. 
Η σκάλα που οδηγούσε στο δεύτερο επίπεδο του 
γυναικωνίτη θα ήταν και αυτή ξύλινη και θα βρισκόταν 
στο νότιο τμήμα του πρώτου επιπέδου κοντά στην 
θύρα εισόδου σε αυτό, όπως συμβαίνει συχνά και σε 
άλλους ναούς. 

7_18. Δοκοθήκες όπου στηρίζονταν τα δοκάρια του πατώματος του 
γυναικωνίτη, ναός Αγίων Θεοδώρων στο Κάστρο

7_19. Αξονομετρικό/ Γραφική Αναπαράσταση Γυναικωνίτη Αγίου 
Σπυρίδωνα/ Κλίμακα 1:100
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Από αντίστοιχα παραδείγματα εκκλησιών στην Κεφαλονιά σημειώνονται μερικές από τις τυπολογίες φορέων στέγης 
που συναντώνται σε εκκλησίες στο νησί:

-	Πρώτο	πχ:	Στέγη	τύπου	Λ	με	στρωτήρα:	Παναγία	Λιβαθινάτων
Στο παράδειγμα αυτό ο φορέας της στέγης διαμορφώνεται μόνο από τους αμείβοντες οι οποίοι πατάνε σε ξύλινο 

στρωτήρα στους διαμήκεις τοίχους του ναού, ενώ δεν υπάρχει ελκυστήρας. Οι νομείς της ουρανίας στηρίζονται 
απευθείας πάνω στους αμείβοντες της στέγης.

Σύνδεση των αμειβόντων των φορέων της στέγης.

Στρωτήρας που συνδέει το φορέα της στέγης με την 
τοιχοποιία.

Σύνδεση του σκελετού της ουρανίας με το φορέα της 
στέγης.

“Παναγία	Λιβαθινάτων”	(ημ.	1869),	Φωτογραφίες	
από	προσωπικό	αρχείο
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-	Δεύτερο	πχ:	Στέγη	με	τριγωνικό	ζευκτό	και	στρωτήρα	μεταξύ	ελκυστήρα	και	αμείβοντα: Άγιος Μηνάς Δρακοπουλάτων

Παρόλο που η εκκλησία έχει υποστεί νεότερες επεμβάσεις (διάζωμα από σκυρόδεμα) το κατασκευαστικό σύστημα 
είναι εμφανές. Οι ελκυστήρες εδράζονται στην τοιχοποιία και συνδέονται στο άνω πέλμα τους με τον στρωτήρα. Από 
πάνω καταλήγουν οι αμείβοντες. Οι νομείς της ουρανίας σε αυτή την περίπτωση αναρτώνται από τους ελκυστήρες 
των ζευκτών με τη βοήθεια δύο ξύλινων δοκαριών που τρέχουν πάνω στους ελκυστήρες παράλληλα με τους διαμήκεις 
τοίχους. Η ανάρτηση επιτυγχάνεται μέσω μεταλλικών συνδέσεων. 

Σύνδεση των αμειβόντων των 
φορέων της στέγης.

Στρωτήρας μεταξύ ελκυστήρα - αμείβοντα.

Σύνδεση του σκελετού της ουρανίας με το φορέα της στέγης και την τοιχοποιία.

Κατασκευαστικό σκίτσο μιας δίρριχτης 
στέγης αυτού του τύπου. 

Σκίτσο σύνδεσης ελκυστήρα και αμοίβοντα 
μέσω στρωτήρα.

“Άγιος	Μηνάς	
Δρακοπουλάτων”	
(ημ.	1847).	
Φωτογραφίες	από	
προσωπικό	αρχείο,	
σκίτσα	από	τη	
διπλωματική	του	
Θωμά	Γεράσιμου,	
“Παραδοσιακές	
Κατασκευές	Βορείου	
Κεφαλονιάς:	
Κατασκευαστική	
Ανάλυση	-	
Παθολογία	-	Σεισμική	
Τρωτότητα,	Ιούνιος	
2000.
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-Τρίτο	πχ:	Στέγη	με	μη	συνεπίπεδους	ελκυστήρες	 -	αμείβοντες	και	στρωτήρα	ανάμεσά	τους:	Άγιοι	Απόστολοι	στα	
Χαβδάτα

Η στέγη του ναού έχει ανακατασκευαστεί. Ωστόσο έχουν αφεθεί στη θέση τους οι παλαιότεροι ελκυστήρες οι οποίοι 
στηρίζουν και την ουρανία του ναού με σπάνιες οροφογραφίες. Εκτός από τους ελκυστήρες διακρίνεται και η θέση 
των αμειβόντων οι οποίοι απλά κόπηκαν χωρίς να αφαιρεθούν εντελώς. Σε	αυτόν	τον	τύπο	στέγης	ο	εφελκυσμός	δεν	
αναπτύσσεται	κατευθείαν	στους	ελκυστήρες,	μα	αφού	πρώτα	αναπτυχθεί	ένταση	στο	στρωτήρα,	αυτή	αναλαμβάνεται	
σε	γειτονικό	σημείο	από	ελκυστήρα.73

Μη συνεπίπεδοι ελκυστήρες αμείβοντες παλιότερης στέγης από την οποία έχουν 
κρατηθεί μόνο οι ελκυστήρες οι οποίοι στηρίζουν και την ουρανία, ενώ έχουν κοπεί οι 
αμείβοντες.

Σκίτσο κατασκευαστικό

“Άγιοι	Απόστολοι	στα	Χαβδάτα”.	
Φωτογραφίες	από	προσωπικό	αρχείο,	σκίτσα	
από	τη	διπλωματική	του	Θωμά	Γεράσιμου,	
“Παραδοσιακές	Κατασκευές	Βορείου	
Κεφαλονιάς:	Κατασκευαστική	Ανάλυση	-	
Παθολογία	-	Σεισμική	Τρωτότητα,	Ιούνιος	2000.

73Μάκη Θωμά, Παραδοσιακές	 Κατασκευές	 Βορείου	 Κεφαλονιάς,	
Ιούνιος 2000
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Από τα παραπάνω παραδείγματα είναι εμφανές 
ότι η μορφή της στέγης είναι αλληλένδετη με την 
κατασκευή της ουρανίας και τον τρόπο στήριξής της. 
Στην περίπτωση του Αγίου Σπυρίδωνα από την κλίση 
των πλευρών στο ανατολικό ατσούπι που σώζεται σε 
ολόκληρο το ύψος του και τη θέση του στρωτήρα στον 
τοίχο μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε την κλίση που 
είχαν οι αμείβοντες της στέγης. Επιπλέον, γνωρίζουμε 
ακριβώς τη θέση και τη μορφή της ουρανίας, τόσο από 
τα ίχνη του φορέα της στον νότιο τοίχο, όσο και από το 
ίχνος στον ανατολικό τοίχο. Από αυτό συμπεραίνουμε 
ότι ο φορέας της στέγης δεν ήταν τριγωνικό ζευκτό 
καθώς έτσι δεν θα χώραγε η ουρανία σε αυτή τη θέση. 
Ταυτόχρονα όμως η ουρανία δεν είναι τοποθετημένη 
αρκετά ψηλά ώστε να στηριζόταν απευθείας από 
τους αμείβοντες (π.χ. Παναγία Λιβαθινάτων). Σε αυτό 
συνηγορεί και το γεγονός ότι οι νομείς της ουρανίας 
ήταν τοποθετημένοι ανά 0,35 μ, πολύ πιο πυκνά από 
τους φορείς της στέγης που ήταν τοποθετημένοι ανά 
1,20 μ περίπου. (Η μετρική αυτή σχέση προκύπτει αν 
ισομοιράσει κανείς τη νότια όψη του ναού έχοντας 
υπόψη του την ιδιαίτερα πυκνή τοποθέτηση των 
ψαλιδιών της στέγης γενικά στο Ιόνιο που αναφέρθηκε 
και πιο πάνω). Δεν υπάρχει δηλαδή μια ένα προς ένα 
αντιστοιχία (ούτε καν ένα προς δύο) φορέα στέγης 
- φορέα ουρανίας προκειμένου να υποθέσει κανείς 
μια μορφή στήριξης της τελευταίας απευθείας στους 
αμείβοντες της στέγης. Από τα παραπάνω συμπεραίνει 
κανείς ότι στην περίπτωση του Αγίου Σπυρίδωνα θα 
ταίριαζε ένας τρόπος στήριξης της ουρανίας από 
το φορέα της στέγης όπως αυτός στην περίπτωση 
του Αγίου Μηνά Δρακοπουλάτων. Μέσω δηλαδή της 
ανάρτησης της ουρανίας από δύο ξύλινες δοκούς που 
στηρίζονται στους ελκυστήρες της στέγης. Με αυτό 
τον τρόπο οι δύο κατασκευές ανεξαρτητοποιούνται ως 
προς τους φορείς τους οι οποίοι διαμορφώνονται όσο 
πυκνά ή αραιά είναι απαραίτητο σε κάθε περίπτωση. 
Μια τέτοια στήριξη της ουρανίας επιβεβαιώνεται και από 
τις δύο μεγάλες οπές που βρίσκονται στον ανατολικό 
τοίχο λίγο πιο χαμηλά από τον κυκλικό φεγγίτη οι 
οποίες στήριζαν δύο ξύλινα δοκάρια που έτρεχαν κατά 
μήκος των μακριών πλευρών του ναού. Τα δοκάρια 
στηρίζονταν στους ελκυστήρες της στέγης, η οποία 
στην περίπτωσή μας ήταν σχήματος Α και στήριζαν 
τον ξύλινο φορέα της ουρανίας. Έτσι προκύπτει και το 
σχέδιο της στέγης του ναού.

Σε ότι αφορά στο τέμπλο, δυστυχώς κανένα μέλος 
του δεν σώζεται σήμερα πέρα από τις εικόνες που 
αναλύθηκαν παραπάνω από τις οποίες συμπεραίνουμε 
τις διαστάσεις της Ωραίας Πύλης και των βημόθυρων. 

7_20. Αξονομετρικό/ Γραφική Αναπαράσταση Στέγης Αγίου 
Σπυρίδωνα/ Κλίμακα 1:100
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Δοκάρια που εκτείνονται παράλληλα 
στις διαμήκεις πλευρές του ναού και 
στηρίζονται στους ελκυστήρες της 
στέγης και στον ανατολικό τοίχο όπως 
φαίνεται από τις δύο οπές σε αυτόν. 
Από αυτά αναρτώνται οι νομείς τις 
ουρανίας.

7_21. Τομή Β-Β / Γραφική Αναπαράσταση/ Κλίμακα 1:100
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8.1_	Αποτίμηση	της	Παθολογίας

Στην Κεφαλονιά σώζονται αρκετές προσεισμικές 
εκκλησίες σε πολλούς οικισμούς μαζί με τα 
κωδωνοστάσιά τους, τα περισσότερα από τα οποία 
βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση με τα ανώτερα 
τμήματά τους συνήθως να έχουν καταρρεύσει. Η 
τρωτότητα αυτή των κωδωνοστασίων οφείλεται κυρίως 
στις αναλογίες τους. Το μικρό πλάτος τους σε σχέση 
με το μεγάλο ύψος, δεν βοήθησε να αντισταθούν στις 
δυναμικές καταπονήσεις που τα έπληξαν. Στους ναούς, 
όταν δεν σώζονται σε ολόκληρο το ύψος τους, στέκει ο 
ανατολικός μόνο τοίχος στον οποίο το ιερό συμβάλει 
στην ακαμψία του στη διεύθυνση Α- Δ. Στις περιπτώσεις 
που ο ναός σώζεται ολόκληρος, οι ρηγματώσεις στα 
ανώτερα τμήματα των τοίχων στα σημεία έδρασης της 
στέγης είναι συχνές. 

Ναός:
Σε ότι αφορά στη δομική κατάσταση του ναού πρέπει 

να επισημανθεί η κρισιμότητά της η οποία οφείλεται 
σε εκτενείς δομικές βλάβες μερικές από τις οποίες θα 
αναλυθούν στη συνέχεια. Η ανάλυση της παθολογίας 
στηρίχτηκε, πέρα από την επιτόπια παρατήρηση, στο 
φωτογραφικό υλικό του 1985, πριν δηλαδή από την 
εφαρμογή των επισκευαστικών κονιαμάτων μετά και 
τους τελευταίους μεγάλους σεισμούς στο νησί το 
2014. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπίστηκαν 
γρήγορα άμεσα προβλήματα του ναού, σε καμία 
περίπτωση όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκή 
τα μέτρα αυτά για την εξασφάλιση του μνημείου.

1.	Καταρρεύσεις
Οι σημαντικότερες βλάβες του κτηρίου εντοπίζονται 

στις καταρρεύσεις της στέγης και των τοιχών του, του 
βόρειου και δυτικού τα οποία κατέρρευσαν μετά από το 
σεισμό του 1953. Το γεγονός αυτό καθιστά ευάλωτους 
και τους δύο άλλους ιστάμενους τοίχους καθώς 
οι απολεσθέντες τοίχοι λειτουργούσαν ως στοιχεία 
ακαμψίας για αυτούς και όλο το κτίριο, μαζί με τη στέγη 
λειτουργούσε ενιαία σαν “κιβώτιο”. 
Αίτιο:	Γιατί κατέρρευσαν αυτοί οι δύο τοίχοι? Το γεγονός 

αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες, όπως η 
κατεύθυνση του σεισμού, οι θεμελιώσεις των τοίχων, 
ο τρόπος δόμησης, κα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο 
βόρειος τοίχος του ναού είναι θεμελιωμένος πιο κοντά 
στην πλαγιά, σε έδαφος τεχνητά διαμορφωμένο, που 
στηρίζεται με τη βοήθεια λίθινου τοίχου αντιστήριξης. 
Είναι συνεπώς πιθανό να μην θεμελιώνεται σε ισχυρό 

8.  Παθολογία

8_1. Ναός Φανερωμένης στο Κάστρο. Σώζεται κυρίως η 
κόγχη του Ιερού, Σεπτέμβρης 2017

8_2. Το κωδωνοστάσιο στον Άγιο Μηνά Δρακοπουλάτων. 
Το ανώτερο τμήμα του έχει ξανακατασκευαστεί μετά τους 
σεισμούς. 

έδαφος γεγονός που τον έκανε περισσότερο ευάλωτο 
στις δυναμικές καταπονήσεις και τελικά κατέρρευσε. Αν 
στη συνέχεια παρατηρήσουμε τις ρωγμές στους δύο 
εναπομείναντες τοίχους, από τον κατακερματισμένο σε 
κατακόρυφες ρωγμές ανατολικό τοίχο και τις μικρότερες 
διατμητικές ρωγμές στον νότιο, συμπεραίνουμε ότι η 
κύρια διεύθυνση του σεισμού ήταν από δυτικά προς 
ανατολικά. Ο ανατολικός ωστόσο τοίχος, εξαιτίας της 
γεωμετρίας του με την κόγχη του Ιερού σχεδόν πάντα 
αποδεικνύεται περισσότερο ανθεκτικός από τους 
υπόλοιπους γι αυτό και δεν κατέρρευσε, σε αντίθεση 
με τον δυτικό. Ο δυτικός τοίχος ήταν ωστόσο και από 
την κατασκευή του ασθενέστερος . Δεν ήταν καθόλου 
δεμένος με τον νότιο τοίχο, εξαιτίας του κωδωνοστασίου 
που “εισέρχεται” στη νοτιοδυτική γωνία του ναού και 
διακόπτει τη συνέχεια ανάμεσά τους. 



8_3. Αξονομετρικό 1/ Παθολογία/ Κλίμακα 1:100
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2.	 Ρωγμές	 -	 Αποκλίσεις	 από	 την	 Κατακόρυφο-	
Συναρμογή	Τοίχων

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σε ρωγμές από τους 
δύο ιστάμενους τοίχους παρουσιάζει ο ανατολικός. 
Στο εσωτερικό, δύο μεγάλες κατακόρυφες ρωγμές 
δεξιά και αριστερά από την κόγχη του Ιερού ξεκινούν 
από τη στέγη από τις θέσεις όπου στηρίζονταν στον 
τοίχο τα δύο ξύλινα δοκάρια μέσω των οποίων γινόταν 
η στήριξη της ουρανίας (βλ. γραφική αναπαράσταση) 
και φτάνουν μέχρι το δάπεδο του Ιερού. Ειδικότερα, 
αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας παρατηρείται στη 
θέση ανάμεσα στην Κόγχη του Ιερού και την Πρόθεση, 
με τις δύο αυτές κόγχες να έχουν αποδυναμώσει τον 
τοίχο στο σημείο αυτό. Επιμέρους ρωγμές συναντώνται 
και στο θόλο της Κόγχης του Ιερού.

Εξωτερικά, ο ανατολικός τοίχος παρουσιάζει 
κατακόρυφες ρωγμές εκατέρωθεν και πάνω στην 
ημιεξαγωνική κόγχη. Οριζόντιες ρωγμές εμφανίζονται 
στο ανώτερο τμήμα του τοίχου, καθιστώντας το αέτωμα 
ιδιαίτερα επισφαλές. 

Σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται και στη 
συναρμογή του νότιου με τον ανατολικό τοίχο, σχετικά 
ψηλά. Πρόβλημα που από το φωτογραφικό υλικό 
φαίνεται να εντάθηκε με το σεισμό του 2014. 

Ο νότιος τοίχος εξωτερικά βρίσκεται σε αρκετά καλή 
κατάσταση με μικρές ρωγμές, κυρίως στο τμήμα πάνω 
από τα ανοίγματα και άλλες διαγώνιες που ξεκινούν 
από τα λίθινα πλαίσια των ανοιγμάτων. Η μεγαλύτερη 
ρωγμή της πλευράς αυτής βρίσκεται, κοντά στην 
σύνδεση με τον ανατολικό τοίχο. Είναι σχεδόν 
κατακόρυφη, μειούμενου ανοίγματος προς τα κάτω. 

Εσωτερικά, ο νότιος τοίχος παρουσιάζει παρόμοια 
εικόνα, εκτός από το δυτικό τμήμα που εμφανίζεται 
μεγάλη κατακόρυφη ρωγμή στη θέση που αρχίζει ο 
γυναικωνίτης. Η ρωγμή ξεκινά αριστερά και κάτω από 
το παράθυρο του γυναικωνίτη.

Κακή είναι και οι κατάσταση των σωζόμενων τμημάτων 
των δύο πεσμένων τοίχων. Στο δυτικό τοίχο μεγάλη 
διαμπερής κατακόρυφη ρωγμή, μέγιστου ανοίγματος 
64 χιλ στο ανώτερο τμήμα της και 19 χιλ στο κατώτερο, 
έχει οδηγήσει στην απόκλιση από την κατακόρυφο της 
βορειοδυτικής γωνίας του ναού. Η απόκλιση αυτή είναι 
της τάξης των 124 χιλ σε ύψος τοίχου 4,36 μ.

Το σωζόμενο τμήμα του βόρειου τοίχου προς το Ιερό 
παρουσιάζει μεγάλη κατακόρυφη, διαμπερή ρωγμή 
κάτω από το παράθυρο για το φωτισμό του Ιερού που 
σώζεται στη θέση αυτή. Η ρωγμή ξεκινάει από τη ποδιά 
του παραθύρου και φτάνει μέχρι το χαμηλότερο σημείο 
του τοίχου με κατεύθυνση προς τον ανατολικό τοίχο. 
Αίτιο: Είναι φανερό πως όλες οι παραπάνω ρωγμές 

στο κτήριο οφείλονται στον καταστρεπτικό σεισμό του 
1953 και σε όσους άλλους έχουν ακολουθήσει από 
τότε. Δεν παρατηρούνται ρωγμές που να οφείλονται σε 
άλλες αιτίες, όπως καθιζήσεις του εδάφους.

3.	Ανεπιθύμητη	Βλάστηση
Μεγάλο μέρος του ναού και του περιβάλλοντος 

χώρου είναι καλυμμένα από ανεπιθύμητη βλάστηση, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η πλήρης αποτίμηση 
των προβλημάτων του, ούτε η πλήρης τεκμηρίωσή του. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τοίχου 
και ένα τμήμα του δυτικού και νότιου είναι καλυμμένα 
από κισσό. Οι ρίζες του κισσού έχουν διεισδύσει στους 
αρμούς των λίθων συμβάλλοντας στην αποσάρθρωση 
των κονιαμάτων τους και στην περεταίρω πτώση των 
επιχρισμάτων, βλάπτοντας την στατική επάρκεια των 
τοίχων. 

Επιπλέον, μια συκιά έχει φυτρώσει στο εσωτερικό του 
ναού κοντά στην κεντρική είσοδο, έχει πετάξει με τις ρίζες 
της τις λίθινες βάσεις για τα στασίδια στο σημείο αυτό, 
ενώ δεν είναι απίθανο η περαιτέρω ανάπτυξή της να 
βλάψει και τα θεμέλια του καλύτερα σωζόμενου και πιο 
διακοσμημένου τοίχου του ναού.

 Ένα ακόμα δέντρο έχει φυτρώσει στον βόρειο τοίχο, 
ανάμεσα σε αυτόν και τον αναλημματικό, γεγονός 
που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και στους δύο 
αυτούς τοίχους. 
Αίτιο: Τα νερά της βροχής και τα υψηλά ποσοστά 

υγρασίας στην περιοχή, σε συνδυασμό με το χώμα 
των κονιαμάτων αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για την 
ανάπτυξη φυτών γύρω και πάνω στο κτήριο. 

4.	Σαθρά	Κονιάματα	-	Επιχρίσματα
Τα επιχρίσματα διατηρούνται καλύτερα στον νότιο 

τοίχο. Σαφή ωστόσο είναι η φθορά τους στα ανώτερα 
τμήματά του. Σε ορισμένες θέσεις επιχρίσματα σώζονται 
και στους υπόλοιπους τοίχους τα οποία ωστόσο σε 
μεγάλο μέρος τους έχουν αποκολληθεί και βρίσκονται 
υπό κατάρρευση. 

Μεγαλύτερη αποσάρθρωση των κονιαμάτων 
παρατηρείται στο σωζόμενο τμήμα του βόρειου τοίχου.
Αίτιο:	Ο σεισμός, η ανάπτυξη βλάστησης πάνω στο 

κτήριο και η έκθεσή του στις καιρικές συνθήκες, λόγω της 
γενικότερης εγκατάλειψής του μετά το 1953 αποτελούν 
τις βασικότερες αιτίες του φαινομένου αυτού.
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Κωδωνοστάσιο
Το κωδωνοστάσιο διατηρείται στο σύνολό του και σε 

σχετικά καλή κατάσταση. Προβλήματα παρουσιάζει 
στην ανώτερη ζώνη, κοντά στο αέτωμα. Από τις 
φωτογραφίες φαίνεται το αέτωμα να έχει αποκολληθεί 
από τα κατώτερα μέρη. Ανησυχητική είναι και η 
οριζόντια ρωγμή στη δεύτερη ζώνη, ανάμεσα από τα 
δύο διακοσμητικά πτερύγια η οποία είναι εμφανής σε 
όλες τις πλευρές του. 

Μικρότερες ρωγμές, στους ίδιους τους λίθους αυτή 
τη φορά, εμφανίζονται στην δυτική στενή πλευρά του, 
στη θέση της σύνδεσής του κωδωνοστασίου με το 
μεταλλικό κιγκλίδωμα του φράχτη που περικλείει τον 
προαύλιο χώρο του ναού. Εκεί, οι σπασμένοι λίθοι 
και το λυγισμένο κιγκλίδωμα φανερώνουν ότι κατά τη 
διάρκεια του σεισμού, τέτοια ήταν οι μετακίνηση του 
κωδωνοστασίου που το σιδερένιο κάγκελο λύγισε 
εμβολίζοντας το κωδωνοστάσιο στο σημείο επαφής 
τους. 

Επιπλέον ρωγμές, ανάμεσα στους λίθους, κλεισμένες 
σήμερα με επισκευαστικά κονιάματα υπήρχαν στην 
κατώτερη ζώνη του, πάνω ακριβώς από το τοξωτό 
πλαίσιο του ανοίγματος του κωδωνοστασίου. Στις 
φωτογραφίες του 1985 φαίνεται το προσωπείο της 
κλείδας του τοξωτού ανοίγματος μετακινημένο από τη 
θέση του, σχεδόν έτοιμο να πέσει. Οι ρωγμές στην θέση 
αυτή δεν προκαλούν εντύπωση, καθώς το άνοιγμα 
αυτό αποτελεί τη μοναδική ασυνέχεια μετά από πολλά 
μέτρα τοίχου στο συμπαγές κωδωνοστάσιο. 
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8.2_	Ιστορικό	των	επεμβάσεων

Οι πρώτες εργασίες στερέωσης μετά το 
σεισμό του 1953 έγιναν το 2014 μετά και τους 
τελευταίους μεγάλους σεισμούς στο νησί, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 26/1/2014 (6,1) και 3/2/2014, 
(5,8). Πολλά κτήρια υπέστησαν μεγάλες καταστροφές 
συμπεριλαμβανομένων και μνημείων (Παναγία 
στους Ρόγγους, Αγία Μαρίνα στους Σουλλάρους). 
Συγκεκριμένα, με χρονολογική σειρά από το αρχείο 
της εφορείας αρχαιοτήτων στην Κεφαλονιά σχετικά 
με τη σειρά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν 
σημειώνονται:

- Αυτοψία για τις ζημιές μετά το σεισμό της 26ης 
Ιανουαρίου 2014, με ημερομηνία 3/2/2014, αναφέρει 
για τον ναό: Πολλές και μεγάλου εύρους ρωγμές στους 
περιμετρικούς τοίχους, ιδίως τον ανατολικό, ο οποίος 
κρίνεται ετοιμόρροπος. Κατάρρευση της κόγχης 
της Πρόθεσης στην οποία υπήρχε τοιχογραφία με 
παράσταση της Αγίας Ταπείνωσης. Τα δύο τμήματα της 
λιθοδομής που έφεραν τα τοιχογραφημένα κονιάματα 
και είχαν καταρρεύσει μεταφέρθηκαν με το υπηρεσιακό 
αυτοκίνητο της 6ης ΕΒΑ και παραδόθηκαν προς 
φύλαξη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου. 
Καταρρεύσεις και αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας 
στο Ιερό Βήμα. Ρωγμές στην κατώτερη στάθμη του 
κωδωνοστασίου.

-Τεχνική Έκθεση για την Εκτιμούμενη κοστολόγηση 
των στερεωτικών εργασιών μετά τους σεισμούς. Έγινε 
από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων στην Πάτρα, 
11/2/2014 και Αναφέρει ότι προβλέπονται οι παρακάτω 
εργασίες:

Α. Αμφίπλευρη στήριξη βόρειας - νότιας τοιχοποιίας 
του ναού.74

Β. Αντιστήριξη του ανατολικού τοίχου εξωτερικά και 
τοποθέτηση νάρθηκα εσωτερικά στην κόγχη του Ιερού. 

Γ. Πλευρική αντιστήριξη Ιερού προς τον Νότο με 
κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους.

Δ. Υποστύλωση όλων των ανοιγμάτων.
Ε. Θυσιαζόμενο κονίαμα στη στέψη των τοιχοποιιών 

και όπου επιτρέπεται σε σημεία με ζωγραφικό διάκοσμο.
Στ. Αφαίρεση καμπάνων, συμπλήρωση λίθων, 

κλείσιμο ανοιγμάτων με ξυλεία.
Ζ. Περίδεση καμπαναριού. 75

Η. Ανασύσταση τοιχοποιίας στην κόγχη του Ιερού.76 
Θ. Περισυλλογή αρχιτεκτονικών μελών, σπαραγμάτων 

της τοιχογραφίας της πρόθεσης, καθαρισμός από 
βλάστηση .

-Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 11/4/2014.
Με τις τελευταίες στερεωτικές επεμβάσεις 

αντιμετωπίστηκαν εν μέρει τα επείγοντα προβλήματα του 
ναού και  του κωδωνοστασίου, η κατάστασή τους όμως 
παραμένει επισφαλής. Μετά από σχεδόν τρία χρόνια η 
εικόνα εγκατάλειψης των μνημείων παραμένει η ίδια, ενώ 
η συνεχής έκθεση των ξύλινων ικριωμάτων στις καιρικές 
συνθήκες έχουν μειώσει αισθητά την απόδοση τους 
στην αντιστήριξη των μνημείων, καθιστώντας ανεπαρκή 
πιθανά τη λειτουργία τους σε επόμενο μεγάλο σεισμό. 

74Στην βόρεια τοιχοποιία, εκτός από το κομμάτι κοντά στο Ιερό, δεν 
τοποθετήθηκαν αλλού στηρίξεις. 
75Περίδεση υλοποιήθηκε στην ανώτερη ζώνη του κωδωνοστασίου. 
76Δεν αναγράφεται με ποιό τρόπο πραγματοποιήθηκε αυτό.
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8_14. Παναγία των Ρόγγων μετά τους σεισμούς του 2014, Σεπτέμβριος 2017

8_15. Αγία Μαρίνα Σουλλάρων μετά τους σεισμούς του 2014, Αύγουστος 2017
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9.1_	Αξιολόγηση

9.2_	Στόχοι	και	Αρχές	επέμβασης

Παρά την ερειπιώδη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, 
ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα και το κωδωνοστάσιό του 
παρουσιάζει εξαιρετικό αρχαιολογικό και καλλιτεχνικό 
ενδιαφέρον. Ο ναός αποτελεί σπάνιο δείγμα 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 17ου - 18ου αι. 
στην Κεφαλονιά και παρόλο που έχει διασωθεί έχοντας 
εκτεταμένες βλάβες από το σεισμό του 1953 δεν φέρει 
μεταγενέστερες αλλοιώσεις των αρχικών μορφολογικών 
του χαρακτηριστικών. Το κωδωνοστάσιο, αποτελεί ένα 
από τα ελάχιστα πλέον δείγματα “φράγκικου” τύπου 
κωδωνοστασίου στο νησί που σώζεται σε ολόκληρο 
το ύψος του. Η φυσική ομορφιά του τοπίου με την 
πυκνή βλάστηση, μακριά από κατοικημένο περιβάλλον 
συμβάλει στην αισθητική αξία του μνημείου χαρίζοντας 
γαλήνη και ηρεμία στον επισκέπτη. Επιπλέον η 
αρχαιολογική και ιστορική αξία της ευρύτερης περιοχής 
στην οποία ανήκει το μνημείο με τα κατάλοιπα πολλών 
άλλων ναών της ενετικής περιόδου, το κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου με κατάλοιπα από τη βυζαντινή ήδη 
εποχή και ορισμένα, ελάχιστα δυστυχώς δείγματα 
της κοσμικής αρχιτεκτονικής της ενετικής περιόδου 
συμβάλουν στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα 
του συνόλου και στην ολοκληρωμένη αντίληψη της 
ιστορικής πρωτεύουσας του Κάστρου. Επιπλέον, 
σημαντική κρίνεται και η θρησκευτική αξία του μνημείου 
και η αξία μνήμης καθώς ήδη από την ενετική περίοδο 
μέσω των γιορτών που πραγματοποιούνταν σε αυτόν 
ο ναός ήταν συνδεδεμένος με τη ζωή των κατοίκων του 
Κάστρου. 

Βασικοί στόχοι της αποκατάστασης και 
επαναχρησιμοποίησης του ναού και του 
κωδωνοστασίου του είναι:

α. η στερέωση και συντήρηση των μνημείων 
προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες που 
μπορεί να προέρχονται από φυσικούς ή ανθρωπογενείς 
παράγοντες

β. η ανάδειξη της αρχαιολογικής, θρησκευτικής, 
καλλιτεχνικής, αισθητικής αξίας των μνημείων

γ. η εξασφάλιση συνθηκών διαρκούς προστασίας 
μέσω της χρήσης τους.

Η Αρχές στις οποίες στηρίζεται η επέμβαση απορρέουν 
από τις διεθνείς συνθήκες για την προστασία των 

μνημείων και είναι:
α. Η διατήρηση της αυθεντικότητας των μνημείων μέσω 

της διατήρησης κατά το δυνατόν των περισσότερων 
από τα αυθεντικά αρχιτεκτονικά τους στοιχεία.

β. Η διατήρηση των ιστορικών φάσεων του μνημείου.
γ. Η χρήση υλικών δομής συμβατών με τα υπάρχοντα.
δ. Η διάκριση από τα αυθεντικά μέρη του κτηρίου όλων 

των σύγχρονων ανακατασκευών.
ε. Η εξασφάλιση της σύγχρονης λειτουργίας του ναού, 

χωρίς μιμητικές ανακατασκευές στην εσωτερική του 
διακόσμηση, από την οποία έτσι και αλλιώς ελάχιστα 
πράγματα είναι γνωστά.

ζ. Η εξασφάλιση της προστασίας του μνημείου μέσω 
της χρήσης του.

9.3_	Παρουσίαση	της	επέμβασης

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω προτείνεται 
εκτός από τη στερέωση και συντήρηση των υπαρχόντων 
δομικών στοιχείων, η πλήρης αποκατάσταση τους με 
την συμπλήρωσή τους καθ’ ύψος και η κατασκευή 
νέας ξύλινης στέγης που θα συμβάλει και στην στατική 
εξασφάλιση των ελεύθερα ιστάμενων τοίχων χωρίς 
της απαραίτητες σήμερα αντιστηρίξεις που εμποδίζουν 
στην ανάδειξη του μνημείου. Ταυτόχρονα προτείνεται η 
κατασκευή νέου ξύλινου γυναικωνίτη και τέμπλου στο 
εσωτερικό. 

Η κατασκευή της βόρειας και δυτικής όψης που 
έχουν καταστραφεί προτείνεται να γίνει σύμφωνα με 
τη γραφική αναπαράσταση του μνημείου. Η μελέτη σε 
ότι αφορά στην κατασκευή της βόρειας όψης όπου 
υπάρχουν και τα λιγότερα στοιχεία για τη μορφή της 
ενδέχεται να αλλάξει με το ξεκίνημα των εργασιών αν 
βρεθούν κατακείμενα λίθινα λαξευτά διακοσμητικά μέλη 
των ανοιγμάτων ή άλλα στοιχεία τα οποία δεν ήταν 
εμφανή κατά τη διάρκεια της παρούσας μελέτης εξαιτίας 
της πυκνής βλάστησης. Σε αυτή την περίπτωση η μελέτη 
θα προσαρμοστεί ώστε τα νέα στοιχεία να ενταχθούν 
στην κατασκευή. 

Στο εσωτερικό, προτείνεται η κατασκευή νέου, 
διώροφου, ξύλινου γυναικωνίτη στην ίδια θέση και 
με τα ίδια ύψη ορόφων όπως αυτός που προϋπήρχε, 
κατασκευασμένου ωστόσο με τρόπο σύγχρονο που θα 
συμβάλει εν μέρει και στην στατική εξασφάλιση του ναού 
στη θέση αυτή. Αν και η κατασκευή του γυναικωνίτη 
δεν είναι επιβεβλημένη, με τις κοινωνικές συνθήκες που 
ήθελαν την γυναίκα απομονωμένη, να έχουν αλλάξει, 
ο διώροφος γυναικωνίτης θεωρείται απαραίτητος για 
την σωστή αντίληψη του εσωτερικού χώρου. Το ξύλινο 
τέμπλο και τα στασίδια, κατασκευασμένα επίσης από 
ξύλο, σχεδιάζονται με απλό, σύγχρονο τρόπο που δεν 

9.  Πρόταση
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επιχειρεί απομιμήσεις του παρελθόντος ενώ ταυτόχρονα 
εξυπηρετεί τις ανάγκες και το θρησκευτικό τυπικό.

Η παλιά ξύλινη στέγη δεν βοηθούσε στην εξασφάλιση 
και το δέσιμο των λίθινων τοίχων μεταξύ τους. Αντίθετα, 
ο φορέας, τύπου Α της στέγης αυτής, ασκούσε πλάγιες 
ωθήσεις στους ήδη επιβαρυμένους πολύ μακρύς και 
ψηλούς τοίχους. Οι ωθήσεις επιβαρύνονταν από το 
επιπλέον βάρος της ουρανίας που στηρίζονταν στους 
τοίχους και τους ελκυστήρες της στέγης. Για το λόγο 
αυτό, εξαρχής  επιδιώχθηκε ο σχεδιασμός μιας στέγης 
που θα ενώνει και θα συγκρατεί τους τοίχους του ναού 
απαλλάσσοντάς τους από τις πλάγιες ωθήσεις. Εκτός 
αυτού, βασική επιδίωξη ήταν ο σχεδιασμός να αποδίδει  
την προηγούμενη αίσθηση του εσωτερικού χώρου που 
έδιδε η ύπαρξη της ουρανίας. 

Επιπλέον πλεονέκτημα της πλήρους αποκατάστασης 
του ναού αποτελεί και η επαναχρησιμοποίησή του μέσω 
της οποίας επιτυγχάνεται και η διαχρονική συντήρηση 
του μνημείου. 

Με τον τρόπο αυτό θα επανενταχθούν στο μνημείο και 
διάσπαρτα αρχιτεκτονικά μέλη που σήμερα βρίσκονται 
τόσο στο εσωτερικό του, όσο και σε ορισμένες θέσεις στο 
κοιμητήριο και στον προαύλιο χώρο του ναού ενώ θα 
επανατοποθετηθούν στο καινούριο πλέον τέμπλο και οι 
τρεις εικόνες που έχουν σωθεί και σήμερα φυλάσσονται 
στον ναό της Ευαγγελίστριας στο Κάστρο. 

9_1. Άγιος Σπυρίδωνας στο Κάστρο, 2012 (ελληνική εταιρεία περιβάλλοντος και πολιτισμού)
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θέσεις σωληνίσκων για την αμφίπλευρη εφαρμογή των 
ενεμάτων που θα ακολουθήσει. 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα 
πραγματοποιηθεί συμπλήρωση της τοιχοποιίας μέχρι 
τη στάθμη της στέγης, συμπεριλαμβανομένου και του 
δυτικού αετώματος. Για τη σύνδεση της νέας τοιχοποιίας 
με τις υπάρχουσες θα χρησιμοποιηθούν λίθινα κλειδιά 
κατά το χτίσιμο τοποθετημένα κατακόρυφα. Η καινούρια 
τοιχοποιία θα κτιστεί σε μικρή εσοχή 3-4 εκ από την 
προϋπάρχουσα προκειμένου να διακρίνονται τα 
αυθεντικά από τα καινούρια τμήματα. Για την καινούρια 
τοιχοποιία θα χρησιμοποιηθούν οι λίθοι από τη διαλογή 
του οικοδομικού υλικού που υπάρχει διάσπαρτο στο 
χώρο και τα λαξευτά λίθινα μέλη που είναι δυνατό να 
τεκμηριωθεί η θέση τους στο μνημείο. Τα λίθινα γείσα στο 
βόρειο και δυτικό τοίχο θα κατασκευαστούν καινούρια 
από φυσικό λίθο, σύμφωνα με τη μελέτη. Γενικά οι νέες 
λιθοδομές θα αποτελούνται από πολύ καλά πλεγμένους 
λίθους ίδιας σύστασης με τους υπάρχοντες. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα δοθεί στη σύνδεση των τοίχων μεταξύ τους. 
Η συναρμογή μεταξύ του ανατολικού και νότιου τοίχου 
θα αποκατασταθεί ξαναχτίζοντας τμήμα της ένωσης 
των τοίχων στα ψηλότερα σημεία τους. 

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή των τοίχων θα 
πραγματοποιηθούν ενέματα τμηματικά από κάτω προς 
τα πάνω σε όλο το ύψος των τοίχων.

Στη στέψη των τοίχων θα κατασκευαστεί διάζωμα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα (σεναζ) ακριβώς πίσω από 
τα λαξευτά λίθινα γείσα των δύο διαμήκων πλευρών 
του ναού. Στην απόληξη του σωζόμενου νότιου 
τοίχου θα αφαιρεθεί οικοδομικό υλικό προκειμένου να 
κατασκευαστεί το διάζωμα. Το διάζωμα από σκυρόδεμα 
είναι απαραίτητο να συνδέει και τους τέσσερις τοίχους του 
ναού, οπότε εκτός από τις μεγάλες πλευρές θα συνεχίζει 
και στο δυτικό τοίχο ο οποίος ωστόσο σε μεγάλο βαθμό 
ανακατασκευάζεται. Στον σωζόμενο ανατολικό τοίχο, 
προκειμένου να μην διαταραχθεί η αυθεντική τοιχοποιία 
δεν κατασκευάζεται διάζωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα 
αλλά τοποθετείται εξωτερική γωνιακή μεταλλική διατομή 
διαστάσεων 10 x 20 εκ που ενώνει τα διαζώματα των 
δύο μακριών πλευρών και αγκυρώνεται στον τοίχο 
ανά 0,80 μ περίπου. Αντίστοιχη γωνιακή διατομή στη 
θέση του διαζώματος από σκυρόδεμα τοποθετείται και 
στην ένωση του νότιου με το δυτικό τοίχο. Στο σημείο 
αυτό το διάζωμα διακόπτεται αναγκαστικά εξαιτίας της 
παρεμβολής του κωδωνοστασίου στη νοτιοδυτική γωνία 
του ναού. Διάζωμα από σκυρόδεμα τοποθετείται και 
στις κεκλιμένες πλευρές των δύο αετωμάτων των στενών 
πλευρών του ναού. Τα διαζώματα τοποθετούνται πίσω 
από τα λαξευτά λίθινα γείσα στις θέσεις αυτές. Εκεί 
θα ακουμπήσει η καινούρια στέγη συνδέοντας με τον 
τρόπο αυτό και τους τέσσερις τοίχους μεταξύ τους και 
εξασφαλίζοντας τα αετώματα τα οποία είναι τα πρώτα 
τμήματα του τοίχου που καταρρέουν σε περίπτωση 

Πριν από κάθε στερεωτική εργασία θα υλοποιηθούν 
ανασκαφικές τομές στον χώρο εσωτερικά και εξωτερικά 
του μνημείου προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια 
οι προηγούμενες φάσεις του, να ελεγθούν και να 
αποτυπωθούν ευρήματα παλαιότερης περιόδου. 

Αναλυτικά για το ναό προτείνονται οι εξής επεμβάσεις 
ανά οικοδομικό στοιχείο: 

-Τοιχοποιία
Αρχικά προβλέπεται η απομάκρυνση των προϊόντων 

κατάρρευσης από τον εσωτερικό χώρο του ναού και 
όσων βρίσκονται στον προαύλιο χώρο εκτός αυτού. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση όλου 
του διαθέσιμου οικοδομικού υλικού σε κατάλληλες 
θέσεις στον προαύλιο χώρο του ναού όπου και θα 
ακολουθήσουν εργασίες καθαρισμού και διαλογής 
του. Στόχος είναι η αποτύπωση και τεκμηρίωση της 
θέσης των λαξευτών λίθινων σωζόμενων τμημάτων 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή. Οι μη λαξευτοί λίθοι που είναι κατάλληλοι 
θα επαναχρησιμοποιηθούν επίσης στην ανακατασκευή 
των τοίχων του ναού.

Στη συνέχεια προβλέπεται η διενέργεια ερευνητικών 
τομών κατά μήκος της εσωτερικής και εξωτερικής 
παρειάς της τοιχοποιίας για την εκτίμηση του βάθους 
θεμελίωσης και την κατάσταση της τοιχοποιίας 
θεμελίωσης. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η διενέργεια 
γεωτεχνικής μελέτης προκειμένου να αναγνωριστούν 
τα ακριβή χαρακτηριστικά του εδάφους. Αν κριθεί 
απαραίτητο από τα αποτελέσματα της στατικής και 
γεωτεχνικής μελέτης, θα γίνει υποθεμελίωση στο 
μνημείο από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Ακολουθεί καθαρισμός του μνημείου από τη 
βλάστηση και τα σαθρά κονιάματα με ταυτόχρονη 
τοποθέτηση ικριωμάτων στον βόρειο τοίχο του ναού 
και ενίσχυση των υπαρχόντων στους υπόλοιπους 
τοίχους όπου αυτό χρειάζεται. Θα καθαριστούν οι 
αρμοί ανάμεσα από τους λίθους στις περιοχές που δεν 
σώζεται το παλαιό επίχρισμα ενώ θα αφαιρεθούν και τα 
επισκευαστικά κονιάματα που τοποθετήθηκαν στο ναό 
το 2014. Τα παλαιά επιχρίσματα θα αφαιρεθούν τοπικά 
στις θέσεις που εμφανίζονται ρωγμές προκειμένου 
αυτές να επισκευαστούν με κατάλληλο κονίαμα ή να 
γίνουν λιθοσυρραφές όπου κρίνεται απαραίτητο. Η 
βορειοδυτική γωνία του ναού που παρουσιάζει απόκλιση 
από την κατακόρυφο και εκτεταμένη ρηγμάτωση είναι 
πιθανό να χρειαστεί να ανακατασκευαστεί.  

Στη συνέχεια θα γίνει αρμολόγημα με κατάλληλο 
κονίαμα δομής και στερέωση των παλαιών επιχρισμάτων 
από συνεργείο συντηρητών. Κατά τη στερέωση των 
επιχρισμάτων και την επισκευή των αρμολογημάτων 
θα ληφθεί μέριμνα για την τοποθέτηση σε κατάλληλες 

9.4_	Επεμβάσεις	ανά	οικοδομικό	στοιχείο
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σεισμού. 

-Κόγχη
Στον ανατολικό τοίχο θα συμπληρωθούν τα 

τμήματα της εσωτερικής παρειάς του τα οποία έχουν 
καταρρεύσει μεταξύ της κόγχης του ιερού και της κόγχης 
της πρόθεσης. Θα χτιστεί το τμήμα της Πρόθεσης που 
έχει καταρρεύσει και θα επανατοποθετηθούν τα δύο 
τμήματα της τοιχοποιίας που έχουν μεταφερθεί στο 
μουσείο Αργοστολίου. Ταυτόχρονα θα συντηρηθεί 
και στερεωθεί το τμήμα της τοιχογραφίας που 
σώζεται επιτόπου. Τα λίθινα ανάγλυφα διακοσμητικά 
της Πρόθεσης που λείπουν θα συμπληρωθούν με 
καινούριους κατάλληλα λαξευμένους λίθους.

- Ανοίγματα
Τα λίθινα τοξωτά πλαίσια των ανοιγμάτων της 

νότιας όψης θα καθαριστούν και στη συνέχεια όπου 
κρίνεται απαραίτητο θα σφραγιστούν οι αρμοί 
ανάμεσα στους θολίτες με κονίαμα. Στο άνοιγμα για 
το φωτισμό του γυναικωνίτη στη νότια όψη (Π.04) θα 
αποκατασταθεί η κατακόρυφη παρειά που είναι έτοιμη 
να καταρρεύσει εσωτερικά. Στο άνοιγμα της δυτικής 
θύρας και στα σωζόμενα παράθυρα του βόρειου 
τοίχου θα συμπληρωθούν τα εξωτερικά λίθινα πλαίσια 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα. Στην κατασκευή θα 
επαναχρησιμοποιηθούν και όσοι θολίτες ή τμήματα 
των λαξευτών πλαισίων εντοπιστούν στα διάσπαρτα 
μέλη γύρω από το ναό. 

Τα λίθινα εξωτερικά πλαίσια των ανοιγμάτων που 
δεν σώζονται στη βόρεια όψη θα κατασκευαστούν 
σύμφωνα με τη μελέτη. Στον κυκλικό φεγγίτη του δυτικού 
αετώματος θα κατασκευαστεί λίθινο πλαίσιο όμοιο με 
αυτό του ανατολικού φεγγίτη.

Η θύρα για την είσοδο στο γυναικωνίτη από την κύρια 
όψη του ναού και η θύρα του κωδωνοστασίου που 
είναι σήμερα χτισμένες με πέτρες θα ανοιχθούν. 

- Κουφώματα
Προτείνεται η κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων. Στα 

παράθυρα του ναού προτείνεται η κατασκευή δίφυλλων 
υαλοστασίων στερεωμένων στα ξύλινα πλαίσια. 
Εξωτερικά, θα κατασκευαστούν σιδεριές με πλαίσιο που 
θα στερεωθεί στην εσωτερική παρειά των εξωτερικών 
λίθινων πλαισίων. Στα ανοίγματα που σώζονται οι 
αυθεντικές σιδεριές θα αφαιρεθούν προκειμένου να 
συντηρηθούν και θα ξανατοποθετηθούν στις αρχικές 
τους θέσεις. 

- Στέγη
Προβλέπεται η κατασκευή νέας ξύλινης στέγης από 

LVL. Η κλίση της στέγης είναι η ίδια με την προϋπάρχουσα 
όπως προκύπτει από τις σωζόμενες πλευρές του 
ανατολικού αετώματος. 

Οι φορείς αποτελούνται από αμείβοντες διαστάσεων 9 
x 23 εκ και διπλούς ελκυστήρες 6 x 18. 

Οι ελκυστήρες ακολουθούν με το σχήμα τους το 
ακριβές σχήμα της ουρανίας, όπως αυτό αποδεικνύεται 
από το σωζόμενο ίχνος της στον ανατολικό τοίχο. 
Κάτω από τους ελκυστήρες τοποθετούνται καδρόνια 
διαστάσεων 4 x 7 εκ σε αποστάσεις περίπου 4 εκ μεταξύ 
τους ώστε να παραπέμπουν στην κατασκευή της 
ουρανίας από μπαγδατί. Δεν τοποθετείται κονίαμα, ούτε 
κάποιο διακοσμητικό στοιχείο. Αντίθετα από τα κενά 
ανάμεσα στα καδρόνια η κατασκευή της στέγης είναι 
εν μέρει ορατή. Με τον τρόπο αυτό ο ίδιος ο φορέας 
της στέγης παίζει και τον ρόλο της ουρανίας χωρίς 
να χρειάζεται ανεξάρτητος φορέας που θα προσέθετε 
βάρος στην κατασκευή. Οι ελκυστήρες στηρίζονται 
στο διάζωμα από σκυρόδεμα στο ανώτερο μέρος των 
δύο μακρών πλευρών του ναού και στην μείωση των 
τοίχων στο σημείο που κάποτε στηρίζονταν οι νομείς 
της ουρανίας. Με τον τρόπο αυτό, η στέγη συγκρατεί 
και δένει τους τοίχους καλύτερα καθώς στηρίζεται σε 
αυτούς σε δύο σημεία που απέχουν 1,16 μ μεταξύ τους.  

Οι αποστάσεις των φορέων της στέγης φαίνονται 
στην μελέτη και δεν είναι σταθερές.

Η μορφή που έχει ο φορέας της στέγης στον 
γυναικωνίτη αλλάζει. Εκεί οι ελκυστήρες δεν ακολουθούν 
το σχήμα της ουρανιάς καθώς η ουρανία δεν συνέχιζε 
στον γυναικωνίτη. Ο φορέας γίνεται σχήματος  Δ και 
αποτελείται από αμείβοντες ίδιου μεγέθους με τους 
προηγούμενους και διπλούς ελκυστήρες διαστάσεων 5 x 
23 εκ. Ο φορέας της στέγης εδώ στηρίζεται στο διάζωμα 
από σκυρόδεμα και εν μέρει στα ξύλινα υποστυλώματα 
του γυναικωνίτη που φτάνουν ανάμεσα από τους 
διπλούς ελκυστήρες. 

Πάνω από τους αμείβοντες καρφώνονται τεγίδες 8 x 
8 εκ και πάνω σε αυτές σανίδωμα πάχους 2 εκ. Πάνω 
στο σανίδωμα καρφώνεται κόντρα πλακέ πάχους 2 εκ 
για την ενίσχυση της διαφραγματικής λειτουργίας της 
στέγης. Η επικάλυψη γίνεται με κεραμίδια βυζαντινού 
τύπου “καρφωτά”. Αναλυτικότερα, πάνω από το 
κόντρα πλακέ καρφώνονται μισόταβλες πάνω στις 
οποίες διαστρώνεται στεγανωτική μεμβράνη και 
ακολουθεί το καδρονιάρισμα για τη στερέωση των 
στρωτήρων της στέγης. Ακολούθως κάθετα σε αυτό 
μπαίνουν τα καδρόνια που στηρίζουν τους καλυπτήρες. 
Καλυπτήρες και στρωτήρες τοποθετούνται αφού πρώτα 
έχουν τρυπηθεί κατάλληλα. Τα “καρφωτά” κεραμίδια 
προσφέρουν το πλεονέκτημα της ελαφρύτερης 
επικάλυψης, μειώνοντας τα κατακόρυφα φορτία της 
στέγης. 

Οι τεγίδες της στέγης στις περιοχές των κεκλιμένων 
πλευρών των δύο αετωμάτων πιάνονται με κατάλληλους 
συνδέσμους με το διάζωμα από σκυρόδεμα που έχει 
τοποθετηθεί σε αυτές, συνδέοντας έτσι τη στέγη και με 
τις δύο στενές πλευρές του ναού. 
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9_7. Φορέας της στέγης/ Μακέτα 1:50 / πρόταση
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9_8. Φορέας της στέγης/ Μακέτα 1:50 / πρόταση
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9_9. Φορέας της στέγης/ Μακέτα 1:50 / πρόταση
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-Δάπεδο
Το μοτίβο του παλιού δαπέδου θα ξαναφτιαχτεί από 

νέες μαρμάρινες πλάκες, με τις ίδιες διαστάσεις και 
κοντινή χρωματική απόχρωση με τις παλιές. Στα σημεία 
που σώζονται τμήματα του αρχικού δαπέδου στον 
Κυρίως Ναό, στο Ιερό και Γυναικωνίτη, θα συντηρηθούν 
και θα επανατοποθετηθούν. 

-Τέμπλο
Προτείνεται η κατασκευή νέου ξύλινου τέμπλου που να 

ακολουθεί το τυπικό των τέμπλων των κεφαλλονίτικων 
ναών, με τις μορφές των ξύλινων στοιχείων 
απλοποιημένες, χωρίς γλυπτό διάκοσμο. Ο σχεδιασμός 
του τέμπλου έχει γίνει σύμφωνα με τις διαστάσεις των 
σωζόμενων εικόνων (Ωραία Πύλη και Βημόθυρα), 
προκειμένου να επανατοποθετηθούν στον ναό με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του. Πίσω από το τέμπλο, 
προς την πλευρά του Ιερού, τοποθετείται ξύλινος 
σκελετός που συνδέει τους δύο διαμήκεις τοίχους μεταξύ 
τους. 

-Αγία Τράπεζα
Η Αγία Τράπεζα επανατοποθετείται στην αρχική της 

θέση πάνω σε νέα λίθινη κυλινδρική βάση, αφού 
συντηρηθεί. 

-Κωδωνοστάσιο
Στο κωδωνοστάσιο θα αφαιρεθούν οι σπασμένοι λίθοι 

από την δυτική στενή όψη του και θα τοποθετηθούν 
καινούριοι. Στη συνέχεια, με αδιατάραχτη κοπή θα 
αφαιρεθεί η πλάκα από σκυρόδεμα στο ανώτερο τμήμα 
του. Θα διαπιστωθεί το υλικό και ο τρόπος δόμησης σε 
όλο του το πάχος. Θα αφαιρεθούν τα επισκευαστικά 
κονιάματα του 2014 και θα στερεωθούν τα επιχρίσματα 
στα σημεία που σώζονται. Το ανώτερο τμήμα του 
κωδωνοστασίου το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει 
είναι πιθανό να ανακτακασκευαστεί. Για να γίνει αυτό θα 
προηγηθεί ακριβής αποτύπωσή του και αρίθμηση των 
λίθων προκειμένου να επανατοποθετηθούν στις αρχικές 
τους θέσεις. Κατά την ανακατασκευή είναι πιθανό να 
τοποθετηθούν ανοξείδωτοι μεταλλικοί κατακόρυφοι 
ράβδοι. Στη συνέχεια και αφού σφραγιστούν όλα τα 
κενά στους αρμούς θα τοποθετηθούν σωληνίσκοι για 
την εφαρμογή ενεμάτων. 

-Οροφή
Όπως ήδη αναφέρθηκε στόχος της μελέτης είναι να 

αποδίδεται η αίσθηση του εσωτερικού χώρου που 
προϋπήρχε στο μνημείο με τρόπο ωστόσο σύγχρονο 
που θα συμβάλλει και στην καλύτερη στατική λειτουργία 
του. Για το λόγο αυτό δεν επιλέχτηκε να κατασκευαστεί 
η ουρανία με τον τρόπο που προϋπήρχε στο ναό 
καθώς επιβάρυνε τη στατική λειτουργία του. Οι ίδιοι 
οι φορείς της στέγης παίζουν το ρόλο της ουρανίας 
και τα καδρόνια που τοποθετούνται σε αυτούς δίνουν 
συνέχεια στο σύνολο. Οροφή στο γυναικωνίτη 
δεν υπήρχε στην τελευταία φάση του ναού και δεν 
προτείνεται στην μελέτη. Στο γυναικωνίτη οι φορείς της 
στέγης είναι εμφανείς. 

-Γυναικωνίτης
Προτείνεται η κατασκευή διώροφου γυναικωνίτη στην 

ίδια θέση με αυτόν που προϋπήρχε. Ο γυναικωνίτης 
στηρίζεται σε ξύλινα υποστυλώματα από LVL 
διαστάσεων 9 x 21 εκ. Τα υποστυλώματα θεμελιώνονται 
στο έδαφος και στο ανώτερο σημείο τους στηρίζονται 
στους ελκυστήρες της στέγης. Τα δοκάρια στο ύψος 
του πατώματος είναι επίσης διπλά, διαστάσεων 7 x 
23 εκ κατασκευασμένα επίσης από LVL. Στον τοίχο 
συνδέονται με γωνιακή μεταλλική διατομή διαστάσεων 
6 x 12 εκ που εκτείνεται περιμετρικά του γυναικωνίτη 
στο ύψος του πατώματος. Τα δοκάρια στηρίζουν τις 
δοκίδες του πατώματος διατάσεων 10 x 10 εκ ανά 50 
εκ περίπου. Πάνω από αυτές τοποθετείται κόντρα 
πλακέ πάχους 16 εκ και πάνω σε αυτό οι σανίδες του 
τελικού πατώματος, πάχους 16 εκ επίσης. Οι δοκίδες 
του πατώματος δεν είναι εμφανείς στο πρώτο επίπεδο 
του γυναικωνίτη καθώς καρφώνεται κάτω από αυτές 
σανίδωμα πάχους 2 εκ. Οι γωνιακές, μεταλλικές 
διατομές, συνδέουν την ξύλινη κατασκευή με τους 
τοίχους εξασφαλίζοντάς τους ακόμα περισσότερο στη 
θέση του γυναικωνίτη. Η διαφραγματική λειτουργία του 
πατώματος διασφαλίζεται με την κατασκευή διπλού 
πετσώματος από σανίδωμα και κόντρα πλακέ. 

Δύο ξύλινες σκάλες παράλληλες στο διάδρομο 
οδηγούν στα δύο πρώτα επίπεδα του γυναικωνίτη. 
Μια δεύτερη σκάλα κατασκευασμένη από ξύλινους 
βαθμιδοφόρους και πατήματα οδηγεί στο δεύτερο 
επίπεδο του γυναικωνίτη. 

-Επιχρίσματα
Προτείνεται, όπου είναι εφικτό, η διατήρηση των 

επιχρισμάτων, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. 
Επίσης θα διατηρηθούν και τα παλαιότερα επιχρίσματα 
στα σημεία που έχουν εμφανιστεί. Νέα επιχρίσματα θα 
συμπληρώσουν τα κενά στα σημεία που τα παλιά έχουν 
καταρρεύσει εντελώς και στα καινούρια τμήματα των 
τοίχων. Τα καινούρια επιχρίσματα θα έχουν σύσταση 
παρόμοια με αυτή των παλιών.



9_10. Αξονομετρική τομή ξύλινων φορέων πρότασης/ Κλίμακα 1:100



+ 
0.

00
- 0

.1
5

+ 
0.

00

+ 
0.

22

+ 
0.

50

+ 
1.

43

+ 
1.

95

+ 
2.

95

+ 
4.

12

+ 
5.

85

+ 
6.

17

+ 
6.

99

+ 
3.

92

+ 
5.

20

+ 
1.

51

+ 
3.

43
+ 

3.
46

+ 
2.

45

+ 
3.

25

+ 
5.

39

+ 
5.

62

+ 
6.

74

+ 
7.

12

+ 
8.

65

+ 
9.

53

+ 
11

.5
9

+ 
12

.8
4

+ 
13

.8
3

+ 
14

.8
6

+ 
3.

38

1,
72

2,
00

1,
87

1,
72

1,
82

2,
15

1,
72

1,
47

1,
11

2,
15

- 0
.6

5

+ 
0.

45

2,
15

+ 
2.

97

+ 
4.

05

0
1

4

9_
11

. Τ
ομ

ή 
Α

-Α
 /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



+ 
0.

00

+ 
2.

28

+ 
4.

50

- 0
.1

1

+ 
1.

43

+ 
1.

95

+ 
2.

95

+ 
4.

12

+ 
5.

85

+ 
6.

17

+ 
7.

26

+ 
3.

47

+ 
0.

94

+ 
6.

99

- 0
.1

5

+ 
1.

50

+ 
3.

46

+ 
2.

96

- 0
.6

5

+ 
0.

45

+ 
1.

62

+ 
2.

97

+ 
7.

06

+ 
5.

85

+ 
6.

17

+ 
3.

92

0
1

4

9_
12

. Τ
ομ

ή 
Α

’-Α
’ /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



9_
13

. Τ
ομ

ή 
Β 

-Β
 /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



9_
14

. Τ
ομ

ή 
Β’

 -Β
’ /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



9_
15

. Τ
ομ

ή 
Γ 

-Γ
 /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



9_
16

. Τ
ομ

ή 
Δ

 - 
Δ

 /
 Π

ρό
τα

σ
η/

 Κ
λί

μα
κα

 1
:1

00



9_
17

. Τ
ομ

ή 
Ε 

- Ε
 /

 Π
ρό

τα
σ

η/
 Κ

λί
μα

κα
 1

:1
00



-Περιβάλλων Χώρος
Προτείνεται ο καθαρισμός από την ανεπιθύμητη βλάστηση στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Η λίθινη σκάλα, 

σήμερα σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη, που οδηγεί από τον προαύλιο χώρο του ναού στο κοιμητήριο, θα 
αποκατασταθεί. Η σκάλα από σκυρόδεμα που οδηγεί από τον ναό στο κοιμητήριο και κατασκευάστηκε μετά τους 
σεισμούς, θα καθαριστεί και θα διαστρωθεί με πατητή τσιμεντοκονία. Μεταλλικό κιγκλίδωμα θα τοποθετηθεί και 
στις δύο περιπτώσεις. Η περιμετρική λίθινη περίφραξη του ναού θα ανακατασκευαστεί στις θέσεις που παρουσιάζει 
απόκλιση από την κατακόρυφο ή εκτεταμένες ρωγμές. Το περιμετρικό κιγκλίδωμα της περίφραξης στην πλευρά της 
νότιας όψης θα αφαιρεθεί προκειμένου να συντηρηθεί και θα επανατοποθετηθεί. 
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9_19. Τομή/ Φορέας στέγης Κυρίως Ναού/ Κλίμακα 1:40

9_20. Τομή/ Φορέας στέγης Γυναικωνίτη/ Κλίμακα 1:40
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9_21. Αξονομετρικό/ Σύνδεση του φορέα της στέγηςτου Κυρίως Ναού με τον τοίχο/ Κλίμακα 
1:20

9_22. Αξονομετρικό/ Σύνθετη δοκοθήκη για τη σύνδεση του φορέα της στέγης και των 
υποστυλωμάτων του γυναικωνίτη με τους τοίχους του ναού/ Κλίμακα 1:20
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9_23.Κατακόρυφη Τομή στο γυναικωνίτη/ Κλίμακα 1:40

9_24.Αξονομετρικό/ Σύνδεση δοκών πατώματως 
γυναικωνίτη με τους τοίχους του ναού/ Κλίμακα 1:20
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9_25. Τομή Τέμπλου και στέγης/ Κλίμακα 1:40
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9_26. Αξονομετρική τομή Στέγης/ Κλίμακα 1:40
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Αντί	Επιλόγου

Βασική αναζήτηση της πρότασης αποκατάστασης αποτέλεσε η εξασφάλιση του κτηρίου στην περίπτωση των 
δυναμικών καταπονήσεων που προκαλούνται με τους σεισμούς. Για το λόγο αυτό μελετήθηκαν και εναλλακτικές 
προτάσεις, βασικό στοιχείο των οποίων αποτελούσε η τοποθέτηση ενός ξύλινου φορέα, στο εσωτερικό του ναού, ο 
οποίος θα συγκρατεί τη στέγη, αποφορτίζοντας τους τοίχους από τις πλάγιες ωθήσεις, ενώ παράλληλα θα συνδέεται 
σε σημεία με αυτούς προκειμένου να λιετουργήσει σαν μια δεύτερη γραμμή άμυνας στο σεισμό. Στις προτάσεις αυτές 
ιδιαίτερη προσπάθεια καταβλήθηκε ώστε ο ξύλινος φορέας να αποτελεί τμήμα των στοιχείων του ίδιου του ναού 
(διάφραγμα γυναικωνίτη, τέμπλο, ανεμοφράκτης, στασίδια) για μια καλύτερη ενταξή του στον εσωτερικό χώρο.

Τελικά, στην λύση που επιλέχθηκε οι παρεμβάσεις στο εσωτερικό του ναού είναι λιγότερες αποδίδοντας καλύτερα τον 
ενιαίο, αδιάσπαστο χώρο του Κυρίως Ναού. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια σχέδια στο στάδιο της επεξεργασίας της Πρότασης που αφορούν στην 
παραπάνω εναλλακτική.
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Φωτογραφική 
Τεκμηρίωση:1985 - 2017
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άποψη βόρειου τοίχου (εσωτερικά), 1985 - 2017
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άποψη βόρειου τοίχου και τοίχου ιερού(εσωτερικά), 1985 - 2017
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νότιος τοίχος (εσωτερικά), 1985 - 2017
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νότιος τοίχος (εσωτερικά), 1985 - 2017
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άποψη ναού και κωδωνοστασίου από νότο, 1985 - 2017
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τμήμα νότιας όψης, 1985 - 2017
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άποψη βόρειου τοίχου (από το νεκροταφείο), 1985 - 2017
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κεντρική πύλη (ν. όψης), 1985 - 2017
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παράθυρο - νότιας όψης από Ν. (Π.01), 1985 - 2017

παράθυρο νότιου τοίχου από Ν. (Π.01), 1985 - 2017
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άποψη ναού από νότο, 1985 - 2017



205

λε
πτ

ομ
έρ

εια
 δ

ια
κό

σ
μο

υ 
κε

ντ
ρι

κή
ς 

πύ
λη

ς 
(ν

ότ
ια

ς 
όψ

ης
), 

19
85

 - 
20

17



206

λε
πτ

ομ
έρ

εια
 κ

εν
τρ

ικ
ής

 π
ύλ

ης
 (ν

. ό
ψ

ης
), 

19
85

 - 
20

17



207

άποψη παραθύρου νότιου τοίχου από ν. (Π.03), 1985 - 2017
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παράθυρο νότιας όψης (άποψη από ν.) (Π.02), 1985 - 2017

παράθυρο νότιου τοίχου, (Π.03), 1985 - 2017
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β

Οι σημαντικότεροι σεισμοί 
στο νησί μετά το 15ο αι.
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-1469, άνοιξη, h=n, M=(7,2), Κεφαλονιά (Χ): Οι σεισμοί ήταν φοβεροί και έγιναν αισθητοί στα νησιά της Λευκάδας, 
Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και σε άλλες περιοχές. Τα αποτελέσματα τους ήταν τρομερά. Ένας μεγάλος αριθμός δημόσιων 
κτηρίων ανατράπηκε και πολλοί κάτοικοι πέθαναν κάτω από τα ερείπια. Στην Κεφαλονιά μια μικρή πόλη γκρεμίστηκε 
σχεδόν εντελώς. Οι δονήσεις συνεχίστηκαν επί πολλούς μήνες και κράτησαν τους κατοίκους σε ανησυχία. (Barbiani 
1864). Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Ήπειρο (Αραβαντινός 1856). Σε απόσπασμα από τον Γ. Φρατζή αναφέρεται 
ότι πολλοί και μεγάλοι σεισμοί έγιναν την άνοιξη αυτού του χρόνου σε Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο και χάλασαν 
πολλές οικοδομές στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Γκρεμίστηκαν επίσης και τείχη. Της Κεφαλονιάς το πτολίεθρο (πόλη) 
καταστράφηκε εντελώς και σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. (Μαραβελάκης 1938).

-1554, 7 Ιουλίου, h=n, M=(6,5), Ζάκυνθος (VIII): Ο σεισμός προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε ένα μεγάλο μέρος του 
οχυρού και σε πολλά σπίτια της περιοχής. Έγινε αισθητός στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά (Barbiani 1864, Τσιτσέλης 
1960)

-1592, 15 Μαΐου, h=n, M=(6,6), Ζάκυνθος: Ο τρομερός σεισμός κατέστρεψε και μετέτρεψε σε ερείπια δημόσια κτήρια, 
σπίτια και τα τείχη της πόλης. Οι πειρατές εισέβαλαν στην πόλη και την λεηλάτησαν (Barbiani 1864, Κατραμής 1880)

-1622, 5 Μαΐου, h=n, M= 6,6, Ζάκυνθος (IX): Ο σεισμός έγινε την ημέρα της Αναλήψεως και βύθισε το ακρωτήρι Άγιος 
Σώστης. Η γη σχίστηκε σε πολλά μέρη και τα σπίτια γκρεμίστηκαν σκότωσαν και τραυμάτισαν πολλούς ανθρώπους. 
Έγινε και δεύτερη βίαιη δόνηση (Barbiani 1864, Κατραμής 1880)

-1633, 5 Νοεμβρίου, h=n, M= 6.9, Ζάκυνθος (X): Ο σεισμός προκάλεσε την ανάδυση ενός νέου νησιού, της Αβύσσου 
που υπάρχει μέχρι σήμερα και φέρει το όνομα του Άγιου Σώστη, από το ομώνυμο ακρωτήρι που σχίστηκε και κατολίσθησε 
στη θάλασσα. Έγινε αισθητός στην Μάντουα και Βερώνα. Από το σεισμό κατέρρευσαν πολλά οικοδομήματα που 
προκάλεσαν το θάνατο σε πολλούς ανθρώπους και παρατηρήθηκε θαλασσοταραχή. Προκάλεσε επίσης ρωγμές στο 
έδαφος και την κατολίσθηση βράχων. (Barbiani 1864, Χιώτης 1887)

-1636, 30 Σεπτεμβρίου, Μεσάνυχτα, h=n, M= (7,1), Κεφαλονιά (X): Ο σεισμός προκάλεσε πολλές καταστροφές στην 
Κεφαλονιά. Ερήμωσε τα χωριά Εικοσιμία, Ελειώ, Μαρκόπουλο, Βάλτα, Κορωνοί, Σολωμάτα, Ηράκλειο, Πύργος και 
στο μεγάλο βουνό (Αίνος) ξεριζώθηκαν πολλά δέντρα αλλά το εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου έμεινε άθικτο. Τα 
Ομαλά δεν έπαθαν πολλές βλάβες, αλλά έπαθε σοβαρές βλάβες η περιοχή γύρω από το φρούριο, δηλ η Λειβαθώ, 
το Αργοστόλι και το Ληξούρι. Προκλήθηκαν κατολισθήσεις βράχων και καταβυθίστηκε η ακρόπολη στη θάλασσα 
εκεί που σήμερα φαίνονται τα Κάκκαβα. Σκοτώθηκαν 520 άνθρωποι. Στη Ζάκυνθο έπεσαν πολλά σπίτια και θάφτηκαν 
εκατοντάδες άνθρωποι κάτω από τα ερείπια. Προκλήθηκε πυρκαγιά στην πυριτιδαποθήκη του Κάστρου από την 
οποία εκσφενδονίστηκαν αναμμένα αντικείμενα που συμπλήρωσαν την καταστροφή ανθρώπων και ζώων. Η γη 
άνοιξε σε πολλά μέρη. Στο μοναστήρι των Στροφάδων έπεσε ο πύργος και μερικά μέρη του τείχους. Καπετάνιος πλοίου 
παρατήρησε έντονο κυματισμό έξω από την Κεφαλονιά. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν μέχρι την άνοιξη του 
1637 (Χιώτης 1887, Partsch 1890, Ρώμας 1975).

-1658, 24 Αυγούστου, h=n, M= (6,8), Κεφαλονιά (X): Ο σεισμός προσέβαλε την Παλική. Στο Ληξούρι γκρεμίστηκαν 
500 σπίτια και σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι, ενώ από τις συνεχιζόμενες για 30 ακόμα μέρες δονήσεις γκρεμίστηκαν 
όλα σχεδόν τα σπίτια στα χωριά της χερσονήσου και σκοτώθηκαν 300 άνθρωποι περίπου. Σύμφωνα με το Ρικκιόλι, 
ολόκληρος λόφος με μία εκκλησία εξαφανίστηκε. Από το σεισμό ερειπώθηκε το μοναστήρι της Γέρας. (Partsch 1890, 
Τσιτσέλης 1960)

-1664, h=n, M= (6,7), Ζάκυνθος (IX): Ο τρομερός σεισμός κατέστρεψε ένα μέρος από τα τείχη της πόλης και πολλά 
σπίτια. Προκάλεσε ζημιές και στην Αγία Τριάδα Γερακαρίου (ΒΔ της πόλης της Ζακύνθου). Έγινε αισθητός στην Αχαία, 
Ηλεία, Μεσσηνία, Στροφάδες, Κρήτη και στην Κέρκυρα (Barbiani 1864, Χιώτης 1887, Καβασακάλης και Πολυμενάκος 
1988). Ο Τριανταφύλλου (1959) γράφει ότι από το σεισμό έπαθε το Αίγιο και σείστηκε δεινά και η Πάτρα. 

Στο Παράρτημα παρουσιάζονται μερικοί από τους καταστρεπτικότερους ιστορικούς σεισμούς στο νησί. Οι 
πληροφορίες αντλήθηκαν από  το βιβλίο των Β. και Κ. Παπαζάχου, Οι	σεισμοί	της	Ελλάδας,	Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη 
1989.
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-1668, h=n, M=(6,5), Κεφαλονιά (VII): Ο σεισμός δονούσε για 8 ημέρες την Κεφαλονιά και έγινε αισθητός στη Ζάκυνθο, 
Ακαρνανία και Πελοπόννησο. (Χιώτης 1887)

-1676, 23 Απριλίου, h=n, M= (6,5), Ζάκυνθος (VII): Σεισμοί έπληξαν την Ζάκυνθο για ένα χρόνο, δύο τουλάχιστον 
την εβδομάδα και ανάγκασαν τους κατοίκους να παραμείνουν στους αγρούς. Περιγραφές 2 Άγγλων ταξιδιωτών 
αναφέρουν ότι το έδαφος έτρεμε συνεχώς κάτω από τα πόδια τους και ότι στο σπίτι που βρισκόταν ο ένας από αυτούς 
προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και τα πράγματα μέσα στο σπίτι καταστράφηκαν (Κατραμής 1880, Χιώτης 1887)

-1696, Σεπτέμβριος, h=n, M=(6,5), Ζάκυνθος (IX): Ο σεισμός κατέστρεψε σπίτια, γκρέμισε κωδωνοστάσια, ρηγμάτωσε 
εκκλησίες, σκότωσε ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς. (Κατραμής 1880)

-1704, 22 Νοεμβρίου, h=n, M=6,6, Λευκάδα (IX): Ο σεισμός έγινε το Σάββατο που ήταν η γιορτή του Αγίου Μηνά και 
γκρέμισε όλα τα σπίτια της Αμαξικής και τις εκκλησίες και μόνο η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου γλίτωσε που ήταν 
ξύλινη. Στο Κάστρο έπεσαν μερικά σπίτια και άλλα ρηγματώθηκαν. Ομοίως έπεσαν στο Φρύνι πολλά σπίτια και σε 
όλο το νησί. Έπεσαν μερικά μοναστήρια και πολλά σπίτια στα χωριά και η Αγία Αναστασία στους Τσουκαλάδες, τα 
κελιά και το Παλάτι της Επισκοπής και η Παναγία στη Γύρα. Στο Δρογανό βυθίστηκε ένα σπίτι και μόνο λίγο φαινόταν. 
Σκοτώθηκαν συνολικά 34 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολυάριθμοι. Βλάβες προκλήθηκαν και στην Κεφαλονιά και 
έγινε έντονα αισθητός ο σεισμός στη Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν 
μέχρι τον Ιανουάριο. (Barbiani 1864, Σταματέλος 1870, Μαχαιράς 1951). Αυτή θεωρεί ο Σταματέλος ως την πέμπτη 
καταστροφή της Λευκάδας αρχίζοντας από το 1612. 

-1707, 11 Ιουλίου, h=n, M= (6,6), Ζάκυνθος (VIII): Τον Ιούνιο σφοδρός σεισμός προξένησε στο νησί πολλές ζημιές και 
άλλος ένας που έγινε στης 11 Ιουλίου προκάλεσε μεγαλύτερες ζημιές (Κατραμής 1880)

-1710, 17 Μαΐου, Νύχτα, h=n, M= (6,6), Ζάκυνθος (VIII): Ο σεισμός έγινε το βράδυ από της 16 προς 17 Μαΐου και 
δόνησε βίαια τον τόπο. Πολλά δημόσια κτήρια κατέρρευσαν και δύο άτομα σκοτώθηκαν (Barbiani 1864)

-1714, 28 Αυγούστου, h=n, M=(6,4), Κεφαλονιά (VIII): Ένας πολύ βίαιος σεισμός έγινε στην Κεφαλονιά. Περίπου 280 
σπίτια ανατράπηκαν. Η γη άνοιξε σε πολλά μέρη και δημιουργήθηκαν θερμές πηγές. Οι κάτοικοι παρέμειναν 2 μήνες 
στο ύπαιθρο. (Barbiani 1864)

-1723, 22 Φεβρουαρίου, 02:, h=n, M=(7,0), Λευκάδα (IX): Σε ενθύμηση του παπά - Κονταρίνη από το Ληξούρι 
αναφέρεται ότι στις 9 Φεβρουαρίου (παλ. ημερ) το βραδάκι έγινε ένας πολύ βίαιος σεισμός που κράτησε πολύ ώρα  και 
τράνταξε όλα τα σπίτια του νησιού. Στης 11 Φεβρουαρίου (παλ. Ημερ.) στις 2 τη νύχτα έγινε ένας πάρα πολύ ισχυρός 
σεισμός που γκρέμισε πολλά σπίτια. Έπεσε ο γυναικωνίτης της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας, ράγισε σε πολλά μέρη η 
εκκλησία του Αγίου Μηνά, το καμπαναριό του Σωτήρος και ο τοίχος της Αγίας Παρασκευής και έγινε μεγάλη ζημιά στην 
πρωτεύουσα Αμαξική. Όπως προκύπτει από εντοιχισμένη αναμνηστική πλάκα στην πλευρά του λατινικού ναού του 
Παντοκράτορα, ο οποίος βρισκόταν στο φρούριο της Λευκάδας και είχε ανοικοδομηθεί από το Βαρβαρήγο Μπάλμπο 
το 1733, αυτός κατέρρευσε από το σεισμό. Στην ίδια ενθύμηση του Κονταρίνη γράφεται ότι στις 2 τη νύχτα έγινε σεισμός 
και κόντεψαν αν χαλάσουν όλα τα σπίτια στο Ληξούρι. Η θάλασσα στράφηκε προς την ξηρά και τραβήχτηκε μετά πίσω. 
Προκάλεσε βλάβες και στο βόρειο μέρος της Κεφαλονιάς, κυρίως στην Παλική και στην Έρισσο, καθώς επίσης και στο 
Αργοστόλι. Στη Ζάκυνθο ο σεισμός έγινε αισθητός ως πολύ βίαιος, καθώς επίσης και στην Ήπειρο. Οι μετασεισμοί 
κράτησαν μέχρι το Μάιο. (Σταματέλος 1870, Sieberg 1932, Μαχαιράς 1951, Montandon 1953, Τσιτσέλης 1960). Αυτή 
θεωρεί ο Σταματέλος ως την έβδομη καταστροφή της Λευκάδας από το 1612. Ο Τριανταφύλλου (1959), γράφει ότι 
αυτοί οι σεισμοί του 1723 έπληξαν σφοδρά και την Πάτρα. 

-1729, 9 Ιουλίου, h=n, M= (6,5), Ζάκυνθος (VIII): Στις 28 Ιουνίου (παλ. ημερ.) στις 2 το πρωί έγινε στη Ζάκυνθο ένας 
σεισμός πολύ βίαιος, που έκανε τους κατοίκους να πιστέψουν πως μόνο η θεία θέληση άφησε το νησί πάνω από τη 
θάλασσα. Πολλές μάζες από τα βουνά κατρακύλησαν από ψηλά στη θάλασσα, φωτεινά φαινόμενα προηγήθηκαν του 
σεισμού. Πολυάριθμες δονήσεις έγιναν το πρώτο 24ωρο και κράτησαν περίπου 8 μέρες. Πολλά σπίτια ανατράπηκαν 
στην πόλη και στις περιοχές Σχινάρι (βόρειο άκρο), Σαλίνες και Σωτήρας. Έπεσαν και πύργοι σε προάστιο της πόλης. 
Οι σεισμοί συνεχίστηκαν και οι κάτοικοι του νησιού για 28 μέρες κοιμόντουσαν στις εκκλησίες ή στο ύπαιθρο.( Barbiani 
1864, Κατραμής 1880)
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-1742, 14 Φεβρουαρίου, h=n, M= (6,5), Ζάκυνθος (IX): Τη νύχτα από της 13 προς 14 Φεβρουαρίου πέντε ώρες πριν 
ξημερώσει έγινε ένας πολύ βίαιος σεισμός που προκάλεσε μεγάλες βλάβες στα σπίτια της πόλης και των χωριών 
της Ζακύνθου. 120 κάτοικοι βρήκαν το θάνατο ανάμεσα στα ερείπια. Στην πόλη έπεσαν επίσης τα καμπαναριά του 
Αγίου Νικολάου και του Παντοκράτορα. Οι δονήσεις κράτησαν ένα χρόνο σύμφωνα με ημερολόγιο της οικογένειας 
Καταιβάτη. (Barbiani 1864, Χιώτης 1887)

-1743, 20 Φεβρουάριου, h=n, M= 7,0, Κέρκυρα (IX): Ο σεισμός προκάλεσε πολλές καταστροφές στην Κέρκυρα. 
Ερείπωσε το κτήριο της διοίκησης του νησιού και το Αρχιεπισκοπείο. Στην Λευκάδα προκάλεσε επίσης καταστροφές, 
ιδιαίτερα στην περιοχή των Αλυκών και μέσα στο φρούριο όπου ο ναός της Αγίας Μαύρας έπαθε σοβαρές βλάβες 
και ανοικοδομήθηκε 2 χρόνια αργότερα. Ο σεισμός μετέτρεψε σε ερείπια και το βόρειο μέρος της Κεφαλονιάς. Βλάβες 
προκλήθηκαν και στο Ξηρόμερο και στα Γιάννενα όπου βλάφτηκαν όλα τα οικοδομήματα της πόλης. Στη μονή 
Ομπλού της Αχαίας ένα ελαιοτριβείο έπεσε από το σεισμό. Οι βλάβες επεκτάθηκαν στην άλλη πλευρά του Ιονίου και 
ειδικά στο Νάρντο της επαρχίας Οτράντο, μέχρι την Καλαβρία, τη Σικελία και τη Μάλτα. Στη Ζάκυνθο έγινε αισθητός επί 
2 λεπτά. (Perrey 1848, Mallet 1854, Αραβαντινός 1856, Partsch 1887, Χιώτης 1887, Μαχαιράς 1951, Montandon 1953, 
Τριανταφύλλου 1959, Τσιτσέλης 1960) 

-1752, Ιούνιος, h=n, M= (6,4), Ζάκυνθος (VIII): Πολλοί από τους κύριους δρόμους της πρωτεύουσας ερειπώθηκαν 
από το σεισμό και ένας από τους υψηλότερους πύργους του Κάστρου κατέρρευσε. Έγινε μάλλον βίαια αισθητός και 
στην Κεφαλονιά. (Perrey 1848, Mallet 1854)

-1759, 14 Ιουνίου, h=n, M= (6,3), Αργοστόλι (VIII): Ο Τσιτσέλης (1960) παραθέτει ενθύμηση όπου αναφέρεται ότι οι 
σεισμοί άρχισαν στης 2 Ιουνίου (παλ. ημερ.) και σταμάτησαν στης 5 Ιουνίου. Ο ένας που έγινε το απόγευμα γκρέμισε 
πολλά σπίτια και εκείνος που έγινε στης 3 Ιουνίου γκρέμισε τα περισσότερα σπίτια στα χωριά και στη χώρα. 

-1766, 24 Ιούλιου, 15: , h=n, M= (6,7), Κεφαλονιά (IX): Στης 24 Ιουλίου έγινε στην Κεφαλονιά μια βίαιη σεισμική δόνηση 
και ακολουθήθηκε από άλλες 3 την ίδια μέρα. Γκρεμίστηκαν από τα θεμέλια σπίτια, μοναστήρια, εκκλησίες και ούτε 
κωδωνοστάσιο δεν έμεινε όρθιο στην πόλη ή στην εξοχή. Σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι. Μυρωδιά Θειαφιού σκέπαζε όλη 
τη χώρα. Πολλοί κάτοικοι έφυγαν για το Μοριά και άλλοι παρέμειναν όλο το καλοκαίρι στην ύπαιθρο. Ένα Κεφαλονίτης 
έγραφε στης 18 Οκτωβρίου ότι μέχρι τότε η γη δεν είχε ησυχάσει. Ο κύριος σεισμός, ο οποίος έγινε στις 5 το πρωί 
προκάλεσε ζημιές και στη Ζάκυνθο. (Perrey 1848, Barbiani 1864, Κατραμής 1880, Partsch 1890, Τσιτσέλης 1960)

-1767, 22 Ιουλίου, 06: , h=n, M= 7,2, Κεφαλονιά, Ληξούρι (Χ): Οι δονήσεις είχαν ξεκινήσει ένα μήνα πριν και 
ανησυχούσαν τους κατοίκους και στης 22 Ιουλίου δυνάμωσαν. Ο σεισμός που έγινε στις 6 το πρωί, γκρέμισε τα 
περισσότερα σπίτια της Κεφαλονιάς και έβλαψε ένα μεγάλο αριθμό από τα υπόλοιπα. Στο Ληξούρι, γκρεμίστηκαν 
όλα τα σπίτια και σκοτώθηκαν 50 άνθρωποι. Ένας άλλος σεισμός που έγινε στης 24 Ιουλίου ήταν εξίσου δυνατός 
με τον πρώτο αλλά με μικρότερη διάρκεια και αποτελείωσε τις καταστροφές των πέτρινων σπιτιών και εκκλησιών. 
Βλάβες έπαθαν κυρίως τα χωριά του δυτικού τμήματος του νησιού (Χερσόνησος Παλικής), όπου παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα ρευστοποίησης και κατολίσθησης καθώς και ρωγμές στο έδαφος από τις οποίες η μία είχε μήκος 100μ 
και πλάτος 1μ. Συνολικά καταστράφηκαν 2.642 σπίτια και βλάφτηκαν 2.946. Σκοτώθηκαν συνολικά 253 άνθρωποι 
σε όλο το νησί. Αυτός ο σεισμός αναφέρεται ως ο πιο δυνατός που κατάλαβαν μέχρι τότε στο νησί της Κεφαλονιάς. 
Στη μονή Βαρδιάνων (ν. Ληξουρίου) έπεσαν όλα τα κτίσματα από τα θεμέλια και κτίστηκε ξύλινη εκκλησία και οι ζημιές 
αποκαταστάθηκαν το 1770. Στη Λευκάδα ο σεισμός προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές και θεωρείται από το 
Σταματέλο ως η όγδοη καταστροφή της από το 1612. Προκάλεσε επίσης καταστροφές και στο Άργος (Αμφιλοχία). 
Έβλαψε και στη Ζάκυνθο σπίτια και εκκλησίες και ο δεύτερος σεισμός προκάλεσε μεγαλύτερες καταστροφές. Ερείπωσε 
πολλά σπίτια και εκκλησίες στην Πάτρα όπου προκάλεσε βλάβες και στο ναό του Πολιούχου (Αγ. Ανδρέα) ο οποίος 
επισκευάστηκε το 1769. Κύματα προσφύγων από τα Ιόνια νησιά είχαν κατακλύσει την Πάτρα. Οι μετασεισμικές δονήσεις 
συνεχίστηκαν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Στης 22 Σεπτεμβρίου ισχυρός σεισμός (μετασεισμός) έπληξε το νησί της 
Λευκάδας προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή των χωριών Καμηλιό, Αγ. Πέτρος και Αθάνι. Οι άνθρωποι έπεσαν 
μπρούμυτα για να προφυλαχτούν. Ακολούθησαν 50 δονήσεις μέσα σε μία ώρα. (Barbiani 1864, Σταματέλος 1870, 
Κατραμής 1880, Partsch 1887, Εφ. Νεολόγος Πατρών 29.9.1953, Μαραγκάκης 1977, Καβασακάλης και Πολυμενάκος 
1988)

-1769, 12 Οκτωβρίου, h=n, M= 6,8, Λευκάδα (Χ): Ο σεισμός έγινε την 1η Οκτωβρίου (παλ. ημερ.) στις 8 το βράδυ 
και κατέστρεψε 497 σπίτια από τα 826 ενώ τα υπόλοιπα έπαθαν σοβαρές βλάβες. Όλες οι εκκλησίες του νησιού 
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καταστράφηκαν και τα ανατολικά τείχη του φρουρίου. Τα προχώματα και οι σωροί άλατος στις αλυκές μετατοπίστηκαν. 
Παρά τη σφοδρότητα του σεισμού σκοτώθηκαν μόνο 7 άτομα. Οι σεισμοί συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. 
(Σταματέλος 1870, Μαχαιράς 1951). Αυτή θεωρεί ο Σταματέλος ως την ένατη καταστροφή της Λευκάδας από το 1612. 

-1783, 23 Μαρτίου, h=n, M= (7,0), Λευκάδα, Αθάνι (Χ): Του κυρίως σεισμού προηγήθηκαν στης 20 και 22 Μαρτίου 
δύο δυνατές σεισμικές δονήσεις χωρίς ζημιές. Ο κύριος σεισμός γκρέμισε από τα θεμέλια το χωριό Αθάνι. Ένα μεγάλο 
μέρος από τα σπίτια των χωριών Αγ. Πέτρος, Δρογανο, Κομιλιό, Καλαμίτσι, Διαμιλιανι, Εξάνθια, Αϊλιό, Εγκλοβή, Σίβρο 
και Βούρνικα γκρεμίστηκαν. Μεγάλα κομμάτια των βουνών αποκόπηκαν και καταπλάκωσαν περιοχές προκαλώντας 
καταστροφές. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν αδιάκοπα μέχρι τον Αύγουστο και προκάλεσαν πρόσθετες 
βλάβες. Μια από αυτές που έγινε στης 7 Ιουνίου, μετέβαλε τα ερειπωμένα σπίτια της Αμαξικής σε συντρίμμια. Στη 
Λευκάδα κατέρρευσαν συνολικά 855 σπίτια και 7 εκκλησίες, σκοτώθηκαν 35 άτομα και τραυματίστηκαν πολλοί. Ο 
μικρός αριθμός των νεκρών αποδίδεται στο ότι ήταν Κυριακή και οι κάτοικοι πήγαιναν στην εκκλησία κατά την ώρα 
του σεισμού. Συγκλόνισε την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο και έγινε αισθητός στην Πάντοβα και τη Βενετία. (Barbiani 
1864, Σταματέλος 1870, Λάμπρος 1910, Μαχαιράς 1951) Αυτή θεωρεί ο Σταματέλος ως την δέκατη καταστροφή της 
Λευκάδας από το 1612. 

-1820, 29 Δεκέμβρη, 3:45, h=n, M= (6,7), Ζάκυνθος (ΙΧ): Μετά από μία λάμψη που φώτισε τον ορίζοντα και την είδαν 
πολύ κάτοικοι που δεν κοιμόνταν άρχισαν αμέσως οι δονήσεις που αναστάτωσαν ολόκληρο το νησί. Κατά τη διάρκεια 
της υπόλοιπης νύχτας έγιαναν 6 ή 7 δονήσεις. Το πρωί μπορούσε να δει κανείς την καταστροφή μέσα στο νησί. Τα 
σπίτια με πρόσφατη και στερεή κατασκευή είχαν πάθει ελαφρότερες ζημιές ενώ τα άλλα υπέφερεν πολύ. Ο σεισμός 
έβλαψε περισσότερο τα κτίσματα κατά μήκος της ακτής. Όλο το τετράγωνο του Αγίου Γεωργίου μέχρι τη γέφυρα του 
Αγίου Ιερώνυμου σχεδόν καταστράφηκε. Αντίθετα το από κάτω του Αγ. Γεωργίου τετράγωνο πειράχτηκε πολύ λιγότερο. 
Σκηνές αλλοφροσύνης συνέβησαν μεταξύ των κατοίκων κατά τη διάρκεια του σεισμού, ο οποίος είναι γνωστός  ως 
σεισμός του Αγ. Διονυσίου επειδή έγινε κατά την ημέρα γιορτής του Αγίου. Σε ολόκληρο το νησί καταστράφηκαν 
εντελώς 79 σπίτια και έπαθαν σοβαρές βλάβες 807. Πέθαναν 6 άτομα από πανικό και 29 τραυματίστηκαν. 2 άτομα 
πνίγηκαν από την πλημμύρα που ακολούθησε. Παρατηρήθηκαν διαρρήξεις του εδάφους, οσμές θείου, τρικυμία και 
πύρινα φαινόμενα. Ο σεισμός ήταν περιστροφικός και κράτησε 25 sec. Ο καπετάνιος Πεταλάς που ήρθε από την 
Κων/πολη δήλωσε ότι όταν βρισκόταν 20 μίλια από τα νησιά Στροφάδες κατάλαβε ένα θόρυβο πολύ ισχυρό και μετά 
το σκάφος ένιωσε μια δόνηση που αχρήστευσε τις προσπάθειες του τιμονιέρη. Στης 6 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ 
έγινε ακόμα μία ισχυρή δόνηση που κράτησε 20 sec και γκρέμισε τα υπόλοιπα σπίτια. Αυτές οι δονήσεις και εκείνες του 
Δεκεμβρίου κατέστρεψαν εντελώς την πόλη Λάλα στην Ηλεία. Παρατηρήθηκε θαλάσσιο κύμα στην Πάτρα. Ο σεισμός 
προκάλεσε βλάβες και στην Κεφαλονιά και έγινε αισθητός μέχρι τη Μάλτα. Οι δονήσεις στην Πελοπόννησο κράτησαν 
51 μέρες. (Perrey 1848, Mallet 1854, Barbiani 1864, Χιώτης 1887, Τριανταφύλλου 1959, Τσιτσέλης 1960)

-1825, 19 Ιανουαρίου, 11:45, h=n, M= (6,7), Λευκάδα (Χ): Ο σεισμός κατέστρεψε την πόλη της Λευκάδας και τα 
περισσότερα χωριά του νησιού. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο μέσα στην πόλη παρά μόνο το σπίτι του προέδρου του 
κοινοβουλίου της πόλης Ζαμπέλη. Όλα τα σπίτια ήταν τόσο κατεστραμμένα ώστε δεν μπορούσαν να επισκευαστούν. 
24 άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια στη πόλη και 34 στα χωριά και τραυματίστηκαν 80 στη χώρα εκτός των 
όσων έπαθαν στα χωριά. Ο σεισμός έγινε τη μέρα του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή. Το ακατοίκητο νησί Σέσουλα, 
απέναντι από το χωριό Καλαμίτσι έβγαλε μαύρο καπνό τη στιγμή που ακούστηκε στο νησί μεγάλη βοή και αμέσως μετά 
έγινε ο σεισμός. Τα ορεινά χωριά έπαθαν μεγάλες ζημιές και έμειναν ανέπαφα μόνο το Φρύνι και το Αθάνι. Από τότε τα 
σπίτια οικοδομούνται με τοίχους θωρακισμένους με σανίδες ώστε να φαίνονται ξύλινα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε 
όλα τα Ιόνια νησιά από τη Ζάκυνθο μέχρι την Κέρκυρα. Στης 20 Ιανουαρίου στις 2 και 4 το πρωί έγιναν νέες δονήσεις 
που ανέτρεψαν 2 μικρά σπίτια (Perrey 1848, Barbiani 1864, Σταματέλος 1870, Χιώτης 1886, Γαλανόπουλος 1955). Αυτή 
θεωρεί ο Σταματέλος ως την δωδέκατη καταστροφή της Λευκάδας από το 1612.

-1862, 14 Μαρτίου, 01:45, h=n, M= (6,6), Κεφαλονιά, Αργοστόλι (ΙΧ): Ο σφοδρός σεισμός κατέστρεψε το Αργοστόλι 
και προξένησε λίγες βλάβες στο Ληξούρι. Παρατηρήθηκαν λίγες βλάβες στην Κέρκυρα και καθόλου στη Ζάκυνθο όπου 
έγινε αισθητή και άλλη δόνηση στης 26 Μαρτίου. (Barbiani 1864, Sieberg 1932, Montandon 1953)

-1867, 4 Φεβρουαρίου, 04:19, h=n, M= (7,2), Κεφαλονιά, Ληξούρι (Χ): Από το σεισμό έπαθαν μεγάλες καταστροφές τα 
χωριά που βρίσκονται στο δυτικό μέρος του νησιού στη χερσόνησο της Παλικής όπου βρίσκεται το Ληξούρι στο οποίο 
μόνο 2 σπίτια γλίτωσαν. Τα χωριά Κατωή, Ανωή, Νισοχώρι, Θυνιός, Δελαπορτάτα, Κουρουκλατα, Μεταξάτα, Καλιγάτα, 
Σχοινιά, Αγία Θέκλα, Ποριοράτα και Βαρόσκες καταστράφηκαν ολοκληρωτικά. Κατέρρευσαν 2.612 σπίτια, έπαθαν 
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βλάβες 2.946 και σκοτώθηκαν 224 άνθρωποι τουλάχιστον. Παρατηρήθηκαν πριν και μετά το σεισμό “ρηχίσεις”, δηλ 
απόσυρση της θάλασσας. Παρατηρήθηκε επίσης ανεπαίσθητο θαλάσσιο κύμα (τσουνάμι). Εμφανίστηκαν διαρρήξεις 
του εδάφους και η πλατύτερη από αυτές πέρναγε από το Λιθόστρωτο στο Ληξούρι όπου τα σπίτια ανατράπηκαν 
τελείως. Παρατηρήθηκαν επίσης φαινόμενα ρευστοποίησης του εδάφους και καταρρεύσεις βράχων. Στο Αργοστόλι 
έπαθαν βλάβες τα σπίτια που βρίσκονταν στην παραλία από τα οποία 4 καταστράφηκαν τελείως. Ο σεισμός προκάλεσε 
πολύ μικρότερες βλάβες στην Ιθάκη και Λευκάδα όπου κατέστρεψε 2 χωριά. Ασήμαντες ήταν οι βλάβες στη Ζάκυνθο, 
Κέρκυρα και γειτονική Στερεά. Έγινε αισθητός σε μια ελλειπτική περιοχή που ορίζεται από την Επίδαμνο (Δυρράχιο), 
Θεσσαλικό κάμπο, Παγασες, δυτική Εύβοια, Κέα, Μαλέα, Τάραντο και Οτράντο της Ιταλίας. Λίγο πριν από το σεισμό 
ένα άλογο στο Αργοστόλι έσπασε τα δεσμά του, βγήκε από το στάβλο και άρχισε να τρέχει εδώ και εκεί. Του σεισμού 
προηγήθηκαν τη νύχτα μερικοί άλλοι σεισμοί. Οι μετασεισμοί συνεχίστηκαν επί μήνες και μέχρι το τέλος Απριλίου δεν 
πέρασε ούτε μία μέρα χωρίς σεισμό. Ορισμένοι από αυτούς ήταν αρκετά ισχυροί και έγιναν αισθητοί μέχρι την Αθήνα. 
(Schmidt 1867, Βεργωτής 1867, Σπανόπουλος 1867, Τυπάλδος 1868, Αλισανδράτος 1962)

-1912, 24 Ιανουαρίου, 16:22:51, h=n, M= (6,8), Κεφαλονιά, Ασπρογέρακας (Χ): Ο σεισμός ερήμωσε μερικώς την 
Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Τα χωριά Ασπρογέρακας, Πόρος και Σκάλα στο νοτιοανατολικό μέρος της Κεφαλονιάς και 
χωριά στο βόρειο μέρος της Ζακύνθου καταστράφηκαν κατά μεγάλο μέρος. Στον Πόρο, πολύ κοντά στον Ασπρογέρακα, 
σκοτώθηκαν 8 άτομα και τραυματίστηκαν 40. Στο Αργοστόλι παρατηρήθηκαν 2 ρωγμές στην αποβάθρα πλάτους 5-7 
εκ και μήκους 70 - 110 μ, ενώ στο Λιθόστρωτο δρόμο της Ζακύνθου παρατηρήθηκαν ρωγμές μήκους 20μ περίπου. 
Μερικές βλάβες παρατηρήθηκαν και στην Ιθάκη. Ο σεισμός δόνησε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα και έγινε έντονα 
αισθητός στην Πάτρα και το Μεσολόγγι και πολύ ελαφρά στην Αθήνα. Οι μετασεισμικές δονήσεις συνεχίστηκαν μέχρι 
το καλοκαίρι και μερικές από αυτές ήταν αρκετά ισχυρές ώστε να προκαλέσουν πρόσθετες βλάβες στα ήδη ερειπωμένα 
σπίτια. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός έγινε 3 ώρες μετά τον κύριο σεισμό. (Μ=5,9) Ισόσειστες του σεισμού παρατίθενται 
από το Γουλανδρή και στον Άτλαντα της Unesco (Shebalin et al. 1974)

-1915, 7 Αυγούστου, 15:04:03, h=n, M= (6,7), Ιθάκη (ΙΧ): Στην Ιθάκη και στα χωριά Εξωγή, Κολιέρη, Πλατυθρία, Κολύβια, 
Σταυρός, Άγιοι Σαράντα της Ιθάκης και στη Σάμη της Κεφαλονιάς, από τα 350 σπίτια τα 50 κατέρρευσαν, τα 100 έγιναν 
ακατοίκητα και περισσότερα από 100 έντονα ρηγματώθηκαν. Παρατηρήθηκαν ρωγμές στο έδαφος μήκους 2-15μ, 
πλάτους 10cm και διεύθυνσης ΒΔ - ΝΑ, ενώ στην περιοχή της Πλατυθρίας παρατηρήθηκε καθίζηση. Στην πόλη της 
Λευκάδας δεν παρουσιάστηκαν πολλές βλάβες και στο χωριό Βασιλική μόνο 4 σπίτια έμειναν ακατοίκητα. Το μεγαλύτερο 
μέρος του Αγίου Πέτρου έπαθε μεγάλες καταστροφές και αρκετά σημαντικές τα χωριά Κοντάραινα, Εύγηρος και Νυδρί. 
Ένα μεγάλο μέρος του ακρωτηρίου Δουκάτου κατρακύλησε στη θάλασσα. Μεγάλοι βράχοι κατέρρευσαν από τα 
βουνά Σταυρωτά και Βούρνικα. Στην Κεφαλονιά τα χωριά που βρίσκονται απέναντι από τη Λευκάδα έπαθαν σοβαρές 
βλάβες. Στο χωριό Φερεντινάτα από τα 130 σπίτια, τα 30 ανατράπηκαν. Λίγο πριν από το σεισμό η θάλασσα μεταξύ 
Κεφαλονιάς και Λευκάδας παρουσίασε μεγάλη αναταραχή και σχηματίστηκαν 2 μεγάλα αντίθετα κύματα τα οποία 
κατευθύνθηκαν προς τα 2 νησιά. Στην Λευκάδα προηγήθηκε το σεισμού θόρυβος 2-3 min πριν που προέρχονταν 
από τη θάλασσα. Στην Πρέβεζα πολλά σπίτια σοβαρά ρηγματώθηκαν ενώ στους Παξούς εμφανίστηκαν μικρότερες 
βλάβες. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κέρκυρα, Γιάννενα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Τρίπολη, Κυπαρισσία. 
Έγινε επίσης αισθητός στις ακτές της Αλβανίας και Ηπείρου, καθώς επίσης στις Ιταλικές ακτές. Ο κύριος σεισμός 
ακολουθήθηκε από μεγάλο αριθμό μετασεισμών ο μεγαλύτερος από τους οποίους έγινε στης 11 Αυγούστου (Μ=6,4) 
και προκάλεσε σημαντικές βλάβες. Ισόσειστες του σεισμού παρατίθενται στον Άτλαντα του εργαστηρίου Γεωφυσικής 
του ΑΠΘ. (Papazachos et al 1982)

-1939, 20 Σεπτεμβρίου, 00:19:26, h=60km, M=6,3, Νοτιοδυτικά της Κεφαλονιά: Τα στοιχεία του σεισμού λήφθηκαν από 
τον κατάλογο των Κομνηνάκη, Παπαζάχου (1986).

-1953, 12 Αυγούστου, 09:23:52, h=n, M= (7,2), Κεφαλονιά, Αργοστόλι (Χ+): Πρόκειται για σειρά καταστρεπτικών 
σεισμών ο μεγαλύτερος από τους οποίους έγινε στης 12 Αγούστου και είχε μέγεθος Μ=7,2.  Προηγήθηκαν πολλοί 
σεισμοί από τους οποίους 2 ήταν καταστρεπτικοί. Ένας από αυτούς έγινε στης 9 Αυγούστου (07:41, Μ=6,4) και ο άλλος 
στης 11 Αυγούστου (03:32, Μ=6,8). Ακολουθήθηκε από πολλούς μετασεισμούς των οποίων ο μεγαλύτερος (12:05, 
Μ=6,3) έγινε την ίδια μέρα με τον κύριο σεισμό. Οι σεισμοί αυτοί προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στα Ιόνια νησιά 
και κυρίως στην Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη τα οποία έπαθαν σχεδόν ολική καταστροφή. Έτσι από τα 33.300 σπίτια 
των νησιών αυτών καταστράφηκαν εντελώς τα 27.659, ενώ τα 2.780 βλάφτηκαν σοβαρά, 2.394 βλάφτηκαν ελαφρά, 
και μόνο 467 σώθηκαν. Σκοτώθηκαν 455 άνθρωποι, εξαφανίστηκαν 21 και τραυματίστηκαν 2.412. Στη Λευκάδα 
βλάφτηκαν σοβαρά 122 σπίτια και 341 ελαφρά. Οι βλάβες επεκτάθηκαν και στην Αιτωλία όπου βλάφτηκαν 18 οικισμοί 
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και στην Ηλεία όπυ βλάφτηκαν 46 οικισμοί. Έτσι στην Αιτωλία 60 σπίτια καταστράφηκαν και 293 έπαθαν ζημιές, ενώ 
στην Ηλεία καταστράφηκαν 50 σπίτια και έπαθαν ζημιές 1.546 σπίτια. Σε πολλά σημεία της ανατολικής και νότιας ακτής 
της Κεφαλονιάς παρατηρήθηκαν σαφή ίχνη έξαρσης της ακτής. Οι μεγαλύτερες εντάσεις (ΙΧ - Χ) παρατηρήθηκαν στο 
Αργοστόλι, Ληξούρι, Ασπρογέρακα, Βαλσαμάτα, Χαβδάτα και Αγία Ευφημία της Κεφαλονιάς και στις Βολίμες (ΙΧ+) της 
Ζακύνθου καθώς και στην πόλη της Ζακύνθου. Ο κύριος σεισμός έγινε αισθητός και στην κάτω Ιταλία (Γαλανόπουλος 
1955). Ισόσειστες των 2 μεγαλύτερων προσεισμών παρατίθενται στον Άτλαντα του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του 
ΑΠΘ.( Papazachos et al 1982)

-1972, 17 Σεπτεμβρίου, 14:07:15, h=n, M= (6,3), Κεφαλονιά, Χαβριάτα (VII): Ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της Κεφαλονιάς. Έπαθαν μη επισκευάσιμες βλάβες 108 παλιά σπίτια και ρηγματώθηκαν 57 κτήρια και 2 γέφυρες. 
Τραυματίστηκε 1 άτομο. Οι σημαντικότερες ζημιές παρατηρήθηκαν στα Χαβριάτα (VII), Δαμουλιανάτα, Κουβαλάτα, Αγ. 
Θέκλα, Ματζαβινάτα, Σκινέα, Δελαπορτάτα (VI+) της Κεφαλονιάς. (ΔΓΙΑΑ 1972) Ισόσειστες παρατίθενται στον Άτλαντα 
του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΑΠΘ. (Papazachos et al 1982)

-1983, 17 Ιανουαρίου, 12:41:31, h=8km, M=7,0, Κεφαλονιά, Αργοστόλι (VI): Πρόκειται για μεγάλο σεισμό του οποίου το 
επίκεντρο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς. Προκάλεσε μικρές βλάβες (VI) στην Κεφαλονιά.  
Ο μεγαλύτερος μετασεισμός του (23:51, Μ=6,4)  προκάλεσε μεγαλύτερες βλάβες στην Κεφαλονιά (VII Αγία Θέκλα) 
επειδή το επίκεντρό του βρίσκεται πάνω στο νησί.
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