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Πρόλογος
Στη νότια Χίο, στην αγροτική περιοχή των Μαστιχοχωρί-
ων και σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα Με-
στά, τον καλύτερα διατηρημένο μεσαιωνικό οικισμό tου νη-
σιού, βρίσκεται o ναός του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Η 
θέση ονομάζεται «Ροβιές» και σύμφωνα με τον ιστορικό Γε-
ώργιο Ζολώτα, το τοπωνύμιο προέρχεται από το φυτό ροβί, 
το οποίο χρησιμοποιούνταν ως τροφή για τα οικόσιτα ζώα.

Πρόκειται για έναν ναό που αποτελείται από δύο μέρη, τον 
κυρίως ναό και τον νάρθηκα. Ο κυρίως ναός είναι μονόχω-
ρος, καμαροσκεπής με ημικυκλική αψίδα ιερού και στα δυ-
τικά ο τετράγωνος σε κάτοψη νάρθηκας καλύπτεται από τυ-
φλό ελλειπτικό θόλο που στεγάζεται με υπερυψωμένη κερα-
μοσκεπή. Ο τύπος του νάρθηκα εντάσσει το ναό σε μια ομά-
δα ναών της νότιας Χίου που εμφανίζουν κοινά χαρακτηρι-
στικά και συνιστούν ένα πρωτότυπο αρχιτεκτονικό ιδίωμα  
που συναντάται σε άλλους τέσσερις ναούς που βρίσκονται 
επίσης στην αγροτική περιφέρεια των Μαστιχοχωρίων: στο 
ναό της Παναγίας Αγρελωπούσαινας και του Αγίου Γεωργίου 
στη θέση Πορός έξω από την Καλαμωτή, στο ναό του Αγίου 
Ιωάννη Αργέντη στον παλιό Καταρράκτη και στο ναό της Πα-
ναγίας Κεραυλίδαινας έξω από τα Νένητα.

Η ανάδειξη του ιδιόμορφου αρχιτεκτονικού τύπου που συ-
ναντάται σε αγροτικές περιοχές της νότιας Χίου στους Παλαι-
ολόγειους χρόνους (14ος-15ος αιώνας), οδήγησε την Εφο-
ρεία να μεριμνήσει για την αποκατάσταση του ναού του Αγί-
ου Ιωάννη στις Ροβιές και την αξιοποίησή του ως επισκέψι-
μου μνημείου.

ΝΔ όψη του ναού πριν τις εργασίες αποκατάστασης.



Μετά την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης το 1999 από 
τον υπηρετούντα τότε στην 3η Εφορεία αρχιτέκτονα Γεώρ-
γιο Πασχαλίδη, η αποκατάσταση του ναού του Αγίου Ιωάννη 
στις Ροβιές Μεστών εντάχθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαί-
σιο Αναφοράς. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 380.000 
Ευρώ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 
330.500,79 Ευρώ και η υλοποίησή του έγινε απολογιστικά 
και με αυτεπιστασία από την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαι-
οτήτων. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2011 
και ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2012. 

Οι εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιήθηκαν από τους 
συμβασιούχους εργατοτεχνίτες Κωνσταντίνο Γκιάλη, Ιωάννη 
Κοκοκύρη, Χρήστο Λαδά, Παντελή Νικολάρα-Τσιμπούκα, 
Ιωάννη Πασβάντη, Αντώνιο Ρυμική, Ιωάννη Σκυριώτη, 
Κωνσταντίνο Τσατσαρώνη, Μάρκο Φαφαλιό και Ιωάννη Χα-
τζηλάμπρου. Επικεφαλής του συνεργείου ήταν ο μόνιμος ερ-
γατοτεχνίτης της Εφορείας Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. 
Οι εργασίες συντήρησης στις εικόνες του τέμπλου, στα σπα-
ράγματα των τοιχογραφιών που αποκαλύφθηκαν και στα δά-
πεδα έγιναν από τους συντηρητές έργων τέχνης της Εφορεί-
ας Ευστράτιο Γιάννακα, Ιάκωβο Διάκο, Σταύρο Ντίλη, και 
Δημήτρη Πλυτά. Υπεύθυνη του έργου ήταν η αρχαιολόγος 
Στέλλα Φαϊτάκη και την ομάδα επίβλεψης αποτελούσαν η 
μηχανικός ΤΕ Μαρία Μίτση, η αρχαιολόγος Αναστασία Δό-
λογλου και η αρχιτέκτονας Ιωάννα Ξύδα. Από πλευράς λογι-
στηρίου το έργο υποστηρίχθηκε από τον Ισίδωρο Κυδωνάκη 
και στη γραμματειακή υποστήριξη του έργου ήταν η Δέσποι-
να Αμέντα και η Έλενα Καλογρίδου. Οικονομικός υπόλογος 
του έργου ήταν ο Παντελής Γιαννακάκης.

Όλγα Βάσση, Προϊσταμένη 3ης ΕΒΑ
Ο ναός κατά τη διάρκεια 

των εργασιών αποκατάστασης.



Ο ναός του Αγίου Ιωάννη στις Ροβιές
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου αποτελείται από τον 
κυρίως ναό και το νάρθηκα. Τα δύο μέρη δεν ανήκουν στην 
ίδια οικοδομική φάση. Ο νάρθηκας χρονολογείται τον 14ο 
αιώνα ενώ ο κυρίως ναός αποτελεί ανακατασκευή του 18ου 
αιώνα. Η διαφορετική οικοδομική φάση δηλώνεται από τον 
κατακόρυφο αρμό, που είναι εμφανής στις μακριές πλευρές 
του ναού. 

Η μορφή των όψεών του είναι απλή, με λιγοστά ανοίγμα-
τα: Στη βόρεια πλευρά υπάρχει η θύρα εισόδου στον κυρίως 
ναό. Επάνω από αυτήν διαμορφώνεται σε κόγχη ένα μικρό 
προσκυνητάρι. Σε κάθε μεγάλη πλευρά του ναού έχει ανοι-
χθεί από ένα ορθογώνιο παράθυρο. Στο ιερό, στον ημικύ-
λινδρο της αψίδας, έχουν διανοιχθεί δύο φωτιστικές σχι-
σμές και ένας κυκλικός φεγγίτης στην ανατολική τοιχοποιία. 
Στο νάρθηκα αρχικά υπήρχε άνοιγμα θύρας στη νότια πλευ-
ρά του, το οποίο αργότερα φράχθηκε με τοιχοποιία και επι-
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Ο ναός πριν τις εργασίες.



χρίσθηκε εσωτερικά. Κατά μήκος της δυτικής και σε τμήμα 
της βόρειας πλευράς κτίστηκε σε μεταγενέστερη φάση, πε-
ζούλι.

Οι εξωτερικές όψεις του ναού ήταν επιχρισμένες μέχρι το 
1999 που έγινε η καθαίρεσή τους από την 3η Εφορεία Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων. Μετά την καθαίρεση των επιχρισμά-
των διαπιστώθηκε ότι το μνημείο είναι κτισμένο με τη σκου-
ρόχρωμη γκρίζα πέτρα από την περιοχή των Μεστών. Συχνή 
είναι η χρήση αρχαίων δόμων κυρίως στη βάση του κτηρί-
ου και στις γωνίες των τοιχοποιιών. Δύο ενεπίγραφοι λίθοι 
από αρχαιότερα κτήρια εντοπίζονται να επαναχρησιμοποι-
ούνται λειτουργικά στο θύρωμα της εισόδου: Ο πρώτος απο-
τελεί τη δυτική παραστάδα της θύρας και φέρει επιγραφή εγ-
χάρακτη μεγαλογράμματη που διακόπτεται από διαγώνια χα-
ραγμένο στην επιφάνεια σκήπτρο. Στη κάτω πλευρά του δι-
ακρίνεται ρόπαλο. Η επιγραφή αναφέρει: ΔΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ/
ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΥΣ και παραπέμπει σε χώρο λατρείας του Ηρα-
κλή, η θέση του οποίου πιθανολογείται στο ύψωμα επάνω 
από το κόλπο της Αυλωνιάς στην περιοχή του ναΐσκου του 
Αγίου Μηνά στη θέση Χορεύτρα, σε μικρή απόσταση -περί 
τα 500μ- από το ναό του Αγίου Ιωάννη. Ο δεύτερος  ενεπί-
γραφος λίθος χρησιμοποιείται ως ανώφλι της ίδιας θύρας. 
Πρόκειται για αρχιτεκτονικό μέλος (αμφικιονίσκος παραθύ-
ρου) από αρχαιότερο κτήριο στο οποίο έχει λαξευτεί μετάλ-
λιο που εγκλείει σταυρό Μάλτας. Αριστερά και δεξιά του με-
ταλλίου έχει χαραχθεί η χρονολογία 1704, ενώ κάτω από 
αυτή τα γράμματα Π.Μ. (Παπά Μιχαλάκης).

Στις τοιχοποιίες του κυρίως ναού ανάμεσα στις οριζόντιες 
στρώσεις των λίθων παρεμβάλλονται πλίνθοι δημιουργώ-
ντας χαλαρό πλινθοπερίκλειστο σύστημα, απλής μορφής. Οι 
τοιχοποιίες του νάρθηκα έχουν δομηθεί μόνο από ακατέρ-
γαστους (αργούς) λίθους. Επιμελημένος πλίνθινος διάκο-
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σμος κοσμεί τις πλάγιες όψεις της υπερυψωμένης ορθογώ-
νιας κατασκευής που καλύπτει τη ράχη του θόλου του νάρ-
θηκα. Στη βόρεια όψη σχηματίζεται πλέγμα ρόμβων. Στη νό-
τια πλευρά ο διάκοσμος απλώνεται σε δύο ζώνες: στην επά-
νω σειρά οι πλίνθοι σε χιαστί διάταξη σχηματίζουν μια σει-
ρά ρόμβων και στη κάτω διατάσσονται σε κατακόρυφες τε-
θλασμένες γραμμές.

Το μνημείο καλύπτεται από στέγες που αναπτύσσονται κλι-
μακωτά σε τρία επίπεδα: η στέγη της αψίδας του ιερού απο-
τελεί το πρώτο και χαμηλότερο επίπεδο. Η στέγη του κυρί-
ως ναού και του νάρθηκα συνιστά το δεύτερο επίπεδο και 
το ψηλότερο επίπεδο διαμορφώνεται από την κεραμοσκεπή 
της ράχης του υπερυψωμένου θόλου.

Στο εσωτερικό οι τοιχοποιίες ήταν επιχρισμένες με γύψι-
νες διακοσμήσεις απλής μορφής στην ημικυλινδρική ορο-
φή και στις κάθετες επιφάνειες των πλάγιων τοίχων του κυ-
ρίως ναού. 
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Πάνω: ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος της στέγης 
του νάρθηκα, πριν τις εργασίες συντήρησης.
Κάτω: το εσωτερικό του ναού πριν τις εργασίες 
αποκατάστασης
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Η αποκατάσταση 
του ναού Αγίου Ιωάννη στις Ροβιές  

Το μνημείο είχε υποστεί κατά καιρούς διάφορες επισκευ-
ές που αλλοίωναν εν μέρει την αρχική του μορφή, με κυ-
ριότερη την κάλυψη της δίρριχτης στέγης του κυρίως ναού 
με γαλλικές κεραμίδες. Άλλες νεωτερικές επισκευές που δέ-
χτηκε ο ναός στο εσωτερικό είναι η κατασκευή τέμπλου από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, η προσθήκη τμημάτων από σκυρό-
δεμα στη βάση στήριξης της Αγίας Τράπεζας και οι επιστρώ-
σεις των δαπέδων (το δάπεδο του κυρίως ναού και τμήμα-
τος του Ιερού Βήματος με ασπρόμαυρα πλακίδια, το δάπεδο 
του υπόλοιπου τμήματος του Ιερού Βήματος και του νάρθη-
κα με πατητή τσιμεντοκονία).  
Μετά την οργάνωση του εργοταξίου πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες αποψίλωσης στο χώρο γύρω από το μνημείο.

Στις εξωτερικές τοιχοποιίες καθαιρέθηκαν τα σαθρά κονιά-
ματα, έγινε επιμελημένος καθαρισμός των λιθοδομών κα-
θώς και εργασίες συμπλήρωσης και συρραφής των τοιχο-
ποιιών στα σημεία που αυτές παρουσίαζαν ρηγματώσεις και 
μικροκαταρρεύσεις. Μετά την εφαρμογή του βαθέως αρμο-
λογήματος τοποθετήθηκαν μεταλλικοί ελκυστήρες σε επαφή 
με τους παλαιούς ξύλινους, έγιναν ανακτίσεις στην ανωδο-
μή περιμετρικά του κυρίως ναού και τοποθετήθηκε το λίθινο 
γείσο. Η αποκατάσταση των εξωτερικών τοιχοποιιών ολο-
κληρώθηκε με την εφαρμογή του επιφανειακού αρμολογή-
ματος σε αυτές.  

Στον πλίνθινο διάκοσμο των πλάγιων όψεων της υπερυψω-
μένης ορθογώνιας κατασκευής του νάρθηκα μετά τις εργασί-
ες επιμελημένου καθαρισμού έγινε αποκατάσταση και αρμο-
λόγησή του. 
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Στο θύρωμα της εισόδου της βόρειας πλευράς οι εργασί-
ες επιμελημένου καθαρισμού στο υπέρθυρο πλίνθινο τόξο 
απεκάλυψαν τη χρήση του συστήματος της κρυμμένης πλίν-
θου, συστήματος κατεξοχήν βυζαντινού που στη Χίο χρησι-
μοποιήθηκε σποραδικά έως τον 18ο αιώνα.

Οι εργασίες αποκατάστασης των εξωτερικών τοιχοποιιών 
συνέβαλαν στην αποσαφήνιση των κατασκευαστικών φάσε-
ων του μνημείου. 

• Στο τοξωτό άνοιγμα της κόγχης του ιερού διαπιστώθηκαν 
τρεις κατασκευαστικές φάσεις: Η προγενέστερη αφορά στο 
τοξωτό (δίλοβο ή μονόλοβο) παράθυρο. Σε δεύτερη φάση, 
το τοξωτό άνοιγμα τειχίστηκε και διανοίχθηκε ένα μικρότε-
ρο ορθογώνιο, το οποίο στη τελευταία κατασκευαστική φάση 
σφραγίσθηκε. Η επαναφορά του ανοίγματος στην αρχική 
φάση δεν ήταν εφικτή δεδομένης της διακόσμησης με τοι-
χογραφίες στο εσωτερικό περιμετρικά της παρειάς του ορθο-
γώνιου ανοίγματος. Διατηρήθηκαν οι δύο χρονολογικά δια-
δοχικές μορφές του ανοίγματος, η τοξωτή και η ορθογώνια. 

• Το άνοιγμα της θύρας στη νότια πλευρά του νάρθηκα παρέ-
μεινε τοιχισμένο διότι η ανασκαφική τομή δεν έδωσε επαρ-
κή στοιχεία για την τεκμηρίωση των τελικών διαστάσεων. 
Κατά τις εργασίες στο τμήμα αυτό αποκαλύφθηκε σπάραγ-
μα τοιχογραφίας στο εσωράχιο του ανοίγματος της τοιχισμέ-
νης θύρας με γραμμικό διάκοσμο συνδυασμένο με φυτικό.

• Διερευνητική ανασκαφική τομή που έγινε εξωτερικά στην 
ανατολική όψη του ναού, αποκάλυψε οστεοφυλάκιο. 

Η αποκατάσταση της στέγης του κυρίως ναού ήταν από τις 
σημαντικότερες επεμβάσεις. Αφαιρέθηκαν τα γαλλικού τύ-
που κεραμίδια, κάτω από τα οποία αποκαλύφθηκε -σε αρκε-
τά σημεία- υλικό από την παλαιότερη κεράμωση του ναού. 
Μετά την απομάκρυνση των προϊόντων πλήρωσης έγινε κα-
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Αποκατάσταση υπέρθυρου πλίνθινου τόξου.

Ανασκαφική τομή στην Α πλευρά.

Εργασίες στην Α πλευρά.



θαρισμός του εξωραχίου του θόλου και ακολούθησε βαθύ 
αρμολόγημα. Για τη συγκράτηση των αδρανών υλικών και 
την αποφυγή ύπαρξης κινητών φορτίων στη στέγη κατα-
σκευάστηκε κάναβος από οπτόπλινθους. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η καλύτερα δυνατή στεγανότητα του μνημείου 
έγινε επίστρωση με άοπλη τσιμεντοκονία με ίνες πολυπρο-
πυλενίου και τοποθετηθήκαν υγρομονωτικά υδρατμοδιαπε-
ρατά φύλλα με ψηφίδα στην άνω επιφάνειά τους (ασφαλ-
τόπανα). Η ανακεράμωση της στέγης του κυρίως ναού έγι-
νε με χειροποίητες, ειδικού τύπου, κεραμόπλακες που κατα-
σκευάστηκαν κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με όσα δείγ-
ματα βρέθηκαν επί τόπου.  

Στην υπερυψωμένη στέγη του νάρθηκα, έγινε καθαρισμός 
των υπαρχουσών κεραμοπλακών από τους φυτικούς οργα-
νισμούς και τα άλατα που είχαν επικαθήσει σε αυτές, καθαι-
ρέθηκαν τα σαθρά κονιάματα και εφαρμόστηκαν νέα. Αντι-
καταστάθηκαν μόνο πέντε κεραμόπλακες από τη νότια ρύση  
λόγω φθοράς.

Δεν έγινε καμία αντικατάσταση στη στέγη της αψίδας του ιε-
ρού και έχει παραμείνει η αυθεντική κεράμωση. Έγινε μόνο 
καθαρισμός των υπαρχουσών κεραμοπλακών από τους φυ-
τικούς οργανισμούς και τα άλατα, καθαιρέθηκαν τα σαθρά 
κονιάματα και εφαρμόστηκαν νέα.

Στο εσωτερικό του μνημείου καθαιρέθηκε το τέμπλο από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι εικόνες του τέμπλου μεταφέρθη-
καν στα εργαστήρια συντήρησης της 3ης Εφορείας Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων όπου και συντηρήθηκαν.  

Καθαιρέθηκαν τα επιχρίσματα από τις εσωτερικές τοιχοποι-
ίες του ναού. Μετά τον επιμελημένο καθαρισμό της λιθοδο-
μής των εσωτερικών τοιχοποιιών τη στερέωση και αρμολό-
γησή τους, οι επιφάνειες επιχρίσθηκαν και κατασκευάστη-
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Ανακεράμωση στέγης κυρίως ναού.

Στέγη αψίδας ιερού, μετά τις εργασίες καθαρισμού.

Στέγες νάρθηκα μετά τις εργασίες.



κε νέος γύψινος διάκοσμος στα σημεία που προϋπήρχε. Οι 
εσωτερικές τοιχοποιίες του κυρίως ναού υδροχρωματίστη-
καν σε απόχρωση γαλάζιας ώχρας (λουλακί). Ανεπίχριστες 
παρέμειναν οι επιφάνειες του νάρθηκα, του τεταρτοσφαιρί-
ου και του ημικυλινδρικού θόλου της αψίδας του ιερού. Στις 
επιφάνειες των δύο αυτών χώρων στερεώθηκαν και συντη-
ρηθήκαν τα σπαράγματα των τοιχογραφιών που αποκαλύ-
φθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. Σπαράγματα τοιχογρα-
φιών βρέθηκαν στη βόρεια και δυτική πλευρά του νάρθη-
κα και στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού. Τα σπα-
ράγματα τοιχογραφιών του νάρθηκα αποδίδουν θεματολο-
γικά τη Δευτέρα Παρουσία. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης 
αποκαλύφθηκε τοιχογραφία του Χριστού ως Μεγάλου Αρ-
χιερέα και επιγραφή «Ἀμνός πρόσκειμαι μυστικῶς ἐσφαγμέ-
νος· μελίζομαί τε καί τρέφω τούς ἀξίους· φρίξον ἂνθρωπε μή 
φάγῃς ἀναξίως».

12

Ο νάρθηκας μετά τις εργασίες αποκατάστασης. Σπάραγμα τοιχογραφίας στην κόγχη του ιερού.



Τα ανοίγματα των παραθύρων της βόρειας και της νότιας 
όψης αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία που απο-
καλύφθηκαν μετά την καθαίρεση των εσωτερικών επιχρι-
σμάτων. Αρχικά, τα παράθυρα ήταν μονόλοβα μικρότερων 
διαστάσεων από τα σημερινά. Διατηρήθηκε η φάση της ορ-
θογώνιας μορφής των ανοιγμάτων που πλαισιώνονται από  
μονολιθικά στοιχεία εξωτερικά. Τα τμήμα της τοιχοποιίας 
περιμετρικά των ανοιγμάτων και το τμήμα των υπέρθυρων 
τόξων δεν επιχρίσθηκαν και παρέμειναν εμφανείς οι αρμοί. 
Η προσέγγιση αυτή στην παρούσα αποκατάσταση σέβεται τη 
φάση της ύπαρξης μονόλοβων ανοιγμάτων στις όψεις του 
ναού και την καθιστά αναγνώσιμη από τον επισκέπτη και το 
μελετητή του μέλλοντος. 

Για την αποκατάσταση των δαπέδων, έγινε διερεύνηση μέσω 
δοκιμαστικών τομών. Στο χώρο του νάρθηκα, κάτω από το 
σύγχρονο δάπεδο, αποκαλύφθηκαν δύο δάπεδα από κουρα-
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Σπάραγμα τοιχογραφίας νάρθηκα.



σάνι. Το ίδιο δάπεδο συνεχίζεται σε όλη την έκταση του κυ-
ρίως ναού και του ιερού. Στο χώρο του ιερού αποκαλύφθη-
κε υπόστρωμα με ίχνη δαπέδου από τετράγωνες κεραμικές 
πλάκες. Μετά την απομάκρυνση του τσιμέντινου αναβαθ-
μού, που διαχώρζε το ιερό βήμα από τον κυρίως ναό, ανα-
δείχθηκε ο προϋπάρχων λίθινος αναβαθμός. Διατηρήθηκε 
το δάπεδο από κουρασάνι το οποίο είναι πολύ καλής ποιό-
τητας και, παράλληλα, παρέμειναν μάρτυρες από τα άλλα δά-
πεδα που εντοπίσθηκαν στο χώρο. Συγκεκριμένα, στο νάρ-
θηκα διατηρήθηκε μάρτυρας από κουρασάνι λιπαρής υφής  
παράλληλα με το βόρειο τοίχο του ενώ ο υπόλοιπος χώ-
ρος καλύφθηκε από νέο δάπεδο από κουρασάνι. Στο χώρο 
του ιερού διατηρήθηκε το δάπεδο από κουρασάνι καθώς και 
μάρτυρας του δαπέδου με ίχνη κεραμικών πλακών. Το δά-
πεδο από κουρασάνι στον κυρίως ναό διατηρήθηκε όπως 
ακριβώς αποκαλύφθηκε.

Αποκαταστάθηκε η βάση στήριξης της Αγίας Τράπεζας με 
την απομάκρυνση των μελών από σκυρόδεμα και μετά την 
κατασκευή νέου ξύλινου τέμπλου από μαόνι, επανατοποθε-
τήθηκαν οι συντηρημένες εικόνες.

Τοποθετήθηκαν νέα ξύλινα κουφώματα από ξυλεία ιρόκο.

Εξωτερικά κατασκευάστηκε περιμετρικά αποστραγγιστική τά-
φρος για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων και την 
αντιμετώπιση της υγρασίας. 

Για λόγους εξασφάλισης της επισκεψιμότητας στο μνημείο 
παραχωρήθηκε δωρεάν και ευγενώς από τον κ. Ηλία Για-
λούρη, ιδιοκτήτη των γειτονικών κτημάτων και επιτρόπου 
του ναού, τμήμα γης για τη δημιουργία διαδρόμου που επι-
τρέπει την πρόσβαση στο ναό.
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Τμήμα συντηρημένου κεραμοπλαστικού διακόσμου.

Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου.
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