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Δελτίον XAE 5 (1969), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του
Δημητρίου Ευαγγελίδη (1888-1959)• Σελ. 315
ΑΘΗΝΑ 1969

Π. Λ.

ΒΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΡΘΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
Εις τα περί τήν χρονολόγησιν τοϋ εν Κέρκυρα ναοϋ των 'Αγίων Ίάσωνος και Σωσιπάτρου.
Σελ. 159, στ. 19 - 20 : 'Αντί «'Αγίαν Φωτεινήν τοϋ Βαλσαμάρη» άνάγνωθι : Άγίαν Φωτεινήν εις θέσιν Βαλσαμάρι. 'Αντί : «εις τήν πρώτην
χιλιετηρίδα» άνάγνωθι : εις τήν μέσην βυζαντινήν περίοδον. Περί του
ναοϋ τούτου διέλαβεν εσχάτως εν συντομία ό κ. Τσιγαρίδας (Ειδήσεις έκ
Θεσπρωτίας, AAA, Β' 1969, σ. 46).
Ή κεντρική άψίς είναι τρίπλευρος και αί πλάγιαι ημικυκλικοί και
εις δύο πελοποννησιακά μνημεία : τήν Μεταμόρφωσιν εις Κουτήφαρη
της Μεσσηνιακής Μάνης, χρονολογουμένην υπό τοϋ Η. Megaw εις τον
1 1 0 ν αίωνα (Byzantine Architecture in Mani, BSA 33, 1932-33, σ. 156)
και τον "Αγιον Δημήτριον Λίμπερδου, πλησίον τοϋ Γυθείου, διασώζοντα
τοιχογραφίας τοϋ 12 ο υ πιθανώς αιώνος (Ν. Δρανδάκη, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης, έν 'Αθήναις 1964, σ. 72 σημ. 2).
Σελ. 161, στ. 7 : Μετά «άνευ παρεμβολής πλίνθων» να προστεθή : Εις
τον Ταξιάρχην της Χαρούδας Μάνης ή πρόσοψις και αί μακραί πλευραί
είναι φκοδομημέναι δι' αρχαίων λίθων μέχρι τοϋ ΰψους της οδοντωτής
ταινίας, της διαθεούσης τάς πλευράς ταύτας εις το βψος της γενέσεως τοϋ
τόξου της δυτικής θύρας· ελάχιστοι πλίνθοι συμπληρώνουν τα κενά των
όρμων. Ό "Αγιος 'Ιωάννης Πύργου Μάνης είναι έκτισμένος σχεδόν έξ
ολοκλήρου δι' αρχαίων λίθων, μέ χρήσιν τεμαχίων πλίνθων εις ένίους των
άρμων.
Σελ.. 162, σημ. 58 : Ή τοιχοποιία τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ναοϋ των
Ταξίαρχων εις Γλέζου, παρά τον Πύργον τής Μάνης, σχηματίζει δύο σταυ
ρούς. Ό Megaw χρονολογεί το μνημεϊον εις τους περί το 1075 χρόνους (ε.ά.
σ. 156).
Σελ. 165, τελευταίος στίχος : Μετά «το Δαφνί» να προστεθή : ώς και
εις εν μόνον μνημεϊον τής Μάνης, τον Σωτήρα Γαρδενίτσης, ένθα κοσμοϋν
τήν άνατολικήν κυρίως πλευράν (Η. Megaw, ε.ά. σ. 144, 154, πίν. 19c).
Σελ. 168, στ. 6 : Τό υπ' αριθ. 7 στοιχεϊον χρησιμοποιείται άντιθετικως
εις τον Σωτήρα τής Γαρδενίτσης.
Σελ. 168, στ. 18 : Το συμμετρικόν θέμα των ζωφόρων τοϋ "Αγίου Ίάσωνος άπαντα και εις τήν Γαρδενίτσαν, όπου χρησιμοποιείται και μόνον
άριστερόστροφον ή δεξιόστροφον.
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