




Η Αγία Βαρβάρα βρίσκεται στην παραλία του απάνεµου όρµου 
του Σκουταρίου, στις παρυφές ελαιώνα ιδιοκτησίας Καβουλάκου, 
οικογενειακό όνοµα που αναφέρεται σε κτητορική επιγραφή του 
ναού.
Η σύγχρονη έρευνα τοποθετεί στην περιοχή του Σκουταρίου την 
αρχαία Ασίνη, την οποία αναφέρουν ο Θουκυδίδης, ο Στράβωνας 
και ο Πολύβιος, περιγράφοντας τις παραλιακές πόλεις της 
Λακωνικής. Μάλιστα, τµήµα της αρχαίας οδού που ακολουθούσε 
την πορεία της ακτογραµµής από το Γύθειο και την πόλη Λα προς 
την Ασίνη και, νοτιότερα ακόµη, την Τευθρώνη (σηµ. Κότρωνας), 
εντοπίσθηκε σε πρόσφατη σωστική ανασκαφή, σε απόσταση 
περίπου 300µ. δυτικά-νοτιοδυτικά του ναού της Αγίας Βαρβάρας.

The church of Saint Varvara is located on the beach of the shel-
tered bay of Skoutari, on the outskirts of an olive grove belong-
ing to the Kavoulakos family, name mentioned in a dedicatory 
inscription of the church.
Modern research places, in the area of Skoutari, the ancient city 
of Asine, recorded by Thucydides, Strabo and Polyvious while 
describing the coastal cities of Laconike. Actually, part of the 
ancient route following the coastline from Gytheio and the city 
of La to Asine and, further south, to Teuthrone (today Kotronas), 
was revealed, in a recent rescue excavation, about 300 meters 
away, west-southwest of the church of Saint Varvara.





Αναφέρεται ότι µετά την Άλωση στη θέση κατοίκησαν πρόσφυγες 
από το Σκουτάρι της Κωνσταντινούπολης, ενώ η ίδρυση του 
οµώνυµου οικισµού ανάγεται στο α΄ µισό του 18ου αιώνα. 
Ο οικισµός, κοιτίδα του γένους των Γρηγοράκηδων, γνώρισε 
µεγάλη ακµή κατά το β΄ µισό του ίδιου αιώνα ως εξαγωγικό 
λιµάνι και καταφύγιο πειρατών.
Ερειπωµένα κτίσµατα που διακρίνονται σε φωτογραφίες των 
αρχών του 20ού αιώνα, αλλά και οικοδοµικά κατάλοιπα των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας που αποκαλύφθηκαν κατά τις 
διερευνητικές εργασίες στο άµεσο περιβάλλον, θα µπορούσαν 
να αποδοθούν σε προσκτίσµατα του ναού, επιβεβαιώνοντας την 
παράδοση ότι αποτέλεσε καθολικό µονής.

It is reported that after the Fall refugees from the Skoutari 
section of Constantinople settled in the area, while the estab-
lishment of the homonymous settlement dates back to the first 
half of the 18th century. The village, birthplace of the Gregorakis 
family, flourished in the second half of the same century as an 
export harbor and pirate cover.
Ruined buildings depicted into photographs of the early 20th 
century, as well as building remains from the period of Ottoman 
domination, revealed during the excavation in the surroundings, 
could be ascribed to outbuildings of the church, confirming the 
tradition that it had been the Catholikon of a monastery.

(Αρχ. Μ.Ε. Γαλανόπουλος, Εκκλησιαστικαί σελίδες Λακωνίας, εν Αθήναις 1939, σ. 
301 εικ. 99)





Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας, διαστάσεων 6,00x6,50µ. περίπου, 
ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του δίστυλου τρουλαίου 
σταυροειδούς εγγεγραµµένου, µε τρεις προεξέχουσες καµπύλες 
αψίδες ανατολικά. Η τοιχοποιία του είναι αµελής, από αργούς και 
ηµιλαξευµένους λίθους, µε ευάριθµα εντοιχισµένα παλαιότερα 
µαρµάρινα µέλη. Πλίνθινες ζώνες ιχθυάκανθας κοσµούν τα γείσα 
των αετωµατικών απολήξεων των σταυρικών σκελών. Τη δυτική, 
κύρια, όψη αναβαθµίζουν επιπλέον δύο µικρότερες ταινίες µε 
ιχθυάκανθα και χιαστό κόσµηµα εκατέρωθεν του µονόλοβου 
παραθύρου. Ο τρούλος ακολουθεί την ιδιαίτερα διαδεδοµένη 
στη Μάνη παραλλαγή µε οκτάπλευρο τύµπανο, τις πλευρές του 
οποίου διαρθρώνουν τέσσερα τοξωτά µονόλοβα παράθυρα 
στους κύριους άξονες, που εναλλάσσονται µε ισάριθµα τυφλά 
αψιδώµατα. Πώρινοι κιονίσκοι ορίζουν τις ακµές του τυµπάνου 
και τρεις βαθµιδωτές σειρές πλίνθων επιστέφουν τις πλευρές 
του. Τα πλίνθινα πλαίσια των παραθύρων και των αψιδωµάτων 
κατέρχονται χαµηλότερα από τη γένεση των τόξων, πλαισιωµένα 
από επάλληλες σειρές πλίνθων.

The church of Saint Varvara (about 6,00x6,50m.) follows the 
cross-in-square, distyle type, with three projecting segmental 
apses on the east. The masonry consists of rubble and roughly 
hewn stones, with few built-in older marble members. Brick 
bands of herringbone ornament adorn the eaves of the gables of 
the cross arms. Two shorter friezes of herringbone and “X” orna-
ment on either side of the single-lobed window enhance further 
the west, main, facade. The dome follows the widespread in Mani 
variation with octagonal drum, the sides of which are articulated 
with four single-light windows, in the main axes, alternating with 
an equal number of blind arches. Porous colonettes define the 
corners of the drum and three stepped rows of bricks crown its 
sides. The brick frames of the windows and the blind arches go 
beyond the springing of the arches, surrounded by successive 
rows of bricks.



Σε ζητήµατα µορφών και κατασκευής, όπως στη χρήση 
πωρόλιθου και την απουσία µαρµάρινων αρχιτεκτονικών µελών, 
στην εφαρµογή, µε αµελή τρόπο, της τεχνικής της «κρυµµένης 
πλίνθου», στο θεµατολόγιο του κεραµοπλαστικού διακόσµου, 
το κτίσµα αποµακρύνεται από τη µεσοβυζαντινή παράδοση των 
υψηλών προθέσεων µανιάτικων τρουλαίων ναών, υιοθετώντας 
ένα πιο απλοποιηµένο αρχιτεκτονικό ύφος και πρακτικές που 
προσιδιάζουν στην υστεροβυζαντινή οικοδοµική.
Η µικρή κλίµακα του οικοδοµήµατος, η απλότητα στη διάρθρωση 
των όγκων και η θέση του στην ακρογιαλιά, προσδίδουν 
µοναδική, ιδιόµορφη φυσιογνωµία στο µνηµείο, σε απόλυτη 
αρµονία µε το φυσικό τοπίο.

In terms of morphology and construction, as in the use of porous 
stone and the absence of marble architectural elements, the ap-
plication, in a negligent way, of the recessed brick technique and 
the repertoire of the decorative brickwork, the building diverges 
from the middle Byzantine tradition of high-intent Mani domed 
churches, adopting a more simplified architectural style and 
techniques pointing to Late Byzantine construction methods. 
The small scale of the building, the simplicity in the articulation 
of its volumes and its location by the seaside, give a unique, 
quaint character to the monument, in perfect harmony with the 
natural landscape.





Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής νέου τοίχου 
αντιστήριξης στα βορειοανατολικά του ναού, όπως και των 
εργασιών εξυγίανσης της θεµελίωσής του, αποκαλύφθηκαν στον 
περιβάλλοντα χώρο αποσπασµατικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, 
που εισχωρούν σε σηµαντικό τµήµα τους κάτω από τον ναό, 
ενώ επεκτείνονται βόρεια και νότια, όπως και στα ανατολικά, 
όπου δεν διατηρούνται λόγω διάβρωσης από τη θάλασσα. Η 
κατασκευή στην οποία ανήκαν ταυτίζεται µε χώρο λουτρικής 
εγκατάστασης των ρωµαϊκών-ύστερων ρωµαϊκών χρόνων, 
που ήταν σε χρήση και κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. 
Τα αποκαλυφθέντα αρχαία κατάλοιπα µπορούν πιθανόν 
να συσχετισθούν µε τα ισχυρά λείψανα ρωµαϊκών κτηρίων 
στον αιγιαλό του όρµου του Σκουταρίου, που περιγράφουν 
αρχαιολόγοι της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής που 
επισκέφθηκαν την περιοχή στις αρχές του 20ου αιώνα.

During the construction of a new retaining wall in the northeast 
of the church, as well as during the reorganization works of its 
foundation, fragmentary architectural remains were revealed in 
the surroundings and, in a substantial part, under the church, 
while extending north, south and east, although not preserved 
due to erosion caused by the sea. They belong to a structure 
identified with a bath of the Roman – Late Roman times, still 
in use during the Early Byzantine period. The revealed ancient 
remnants may possibly be associated with the firm remains 
of Roman buildings on the shoreline of the bay of Skoutari, 
described by archaeologists of the British School of Archaeology 
who visited the site in the early 20th century.



Τα ανασκαφικά στοιχεία τεκµηριώνουν την ύπαρξη δύο όµορων 
χώρων στα νότια και ανατολικά του ναού, µε δύο επάλληλες 
οικοδοµικές φάσεις ο καθένας, που θα πρέπει να συσχετισθούν 
µε τους χώρους όπου οι επισκέπτες του βαλανείου έπαιρναν το 
λουτρό τους. Τα δάπεδά τους αποτελούνται από µεγάλες πήλινες 
οπτοπλίνθους (bipedales) µε ενδιάµεση στρώση υδραυλικού 
κονιάµατος. Αποσπασµατικά διατηρείται µία από τις δεξαµενές 
του λουτρού. Ενδείξεις για προγενέστερη οικοδοµική φάση της 
λουτρικής κατασκευής παρέχει σπάραγµα ψηφιδωτού δαπέδου 
από ψηφίδες µεσαίου µεγέθους, λευκού και ερυθρού χρώµατος, 
που εντοπίσθηκε κάτω από το δάπεδο της ανατολικής αίθουσας 
του λουτρού. Κατά την αρχική οικοδοµική φάση της λουτρικής 
εγκατάστασης κάποιος τουλάχιστον από τους χώρους της έφερε 
και σύστηµα κατακόρυφης θέρµανσης των τοίχων µε tegulae 
mammatae.

The excavation data document two adjoining rooms in the south 
and east of the church, with two successive building phases 
each, which could be related to the rooms used by the bath-
ers. Their floors consist of large brick slabs (bipedales) with an 
intermediate layer of hydraulic mortar. One of the bath’s cisterns 
is fragmentarily preserved. A fragment of mosaic pavement from 
medium size tesserae, white and red, which was located under 
the floor of the east room of the bath, provides indications for 
an earlier building phase of the bath construction. In the initial 
building phase of the bath one of its rooms at least maintained a 
vertical walls’ heating system with tegulae mammatae.



Inside the church, after the removal of coatings, byzantine 
frescoes were revealed, in an extremely fragmentary situation. 
Limited observations could be made for the layout of the icono-
graphic program.
According to the established doctrinal and triumphal pro-
gram of the official iconography, the dome was occupied by 
the Pantokrator, as a visual expression for the consubstantsal 
and eternal (“οµοούσιο και προαιώνιο”) one and only God. Its 
partially preserved figure has a head direction from west to east, 
down from the prevailing in byzantine art arrangement. This 
iconographic peculiarity is known from few byzantine examples, 
which, as very likely considered, attach to Christ of the Last 
Judgment. 

Στο εσωτερικό του ναού, κατά τις εργασίες καθαίρεσης των 
επιχρισµάτων αποκαλύφθηκε βυζαντινό στρώµα τοιχογραφιών 
σε εξαιρετικά αποσπασµατική κατάσταση. Περιορισµένες 
παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν για τη συγκρότηση του 
εικονογραφικού προγράµµατος. 
Σύµφωνα µε το καθιερωµένο δογµατικό και θριαµβευτικό 
πρόγραµµα της επίσηµης εικονογραφίας, στον τρούλο 
εικονιζόταν ο Παντοκράτορας, οπτική διακήρυξη για το οµοούσιο 
και προαιώνιο του ενός και µοναδικού Θεού. ∆ιατηρούνται ίχνη 
από τη µορφή Του που είχε φορά κεφαλής από δυτικά προς 
ανατολικά, αντίστροφα από την επικρατούσα στη βυζαντινή 
τέχνη διευθέτηση. Η εικονογραφική αυτή ιδιαιτερότητα απαντά σε 
ευάριθµα βυζαντινά παραδείγµατα για τα οποία θεωρείται πολύ 
πιθανό ότι αποδίδουν τον Χριστό της Μέλλουσας Κρίσης. 



Στο τύµπανο του τρούλου, στα διάχωρα µεταξύ των παραθύρων, 
ανά δύο ολόσωµοι προφήτες που προανήγγειλαν την Ενσάρκωση 
του Λόγου, σε κυκλική ρυθµική διάταξη κάτω από το κεντρικό 
µετάλλιο εξήραν την παντοδυναµία του Θεού προµηνύοντας τη 
∆ευτέρα Παρουσία, όπως στον Αϊ Στράτηγο των Μπουλαριών 
και στον Άγιο Γεώργιο (Επισκοπή) στο Σταυρί της Μάνης. Λιγοστά 
λείψανα αποµένουν από αυτό τον όµιλο. Στο ΝΑ διάχωρο, 
το άνω ήµισυ µορφής που περιβάλλει χιτώνας και ιµάτιο, µε 
ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Στο Β∆ διάχωρο 
ολόσωµος προφήτης µε εκτεταµένη φθορά στο σώµα και το 
πρόσωπο εξίτηλο και στο Ν∆, ζεύγος προφητών µε πολυτελή 
ενδυµασία αλλά τα πρόσωπα και µεγάλο τµήµα των σωµάτων 
κατεστραµµένα. Στα σφαιρικά τρίγωνα, όπου σύµφωνα µε την 
κοσµολογική ερµηνεία του βυζαντινού ναού γεφυρώνεται η 
επικοινωνία του επουράνιου Θεού µε τον άνθρωπο, εικονίζονταν 
οι ευαγγελιστές, οι οποίοι συνέγραψαν και διέδωσαν τη θεία 
διδασκαλία και αλήθεια. Όπως προκύπτει από τα δυσδιάκριτα 
ίχνη στα δυτικά σφαιρικά τρίγωνα, οι ευαγγελιστές εικονίζονταν 
καθιστοί σύµφωνα µε τον πιο διαδεδοµένο εικονογραφικό τύπο 
στη µνηµειακή ζωγραφική, ήδη από τον 10ο αιώνα και έπειτα.

On the drum of the dome, in a circular rhythmic arrangement on 
the surfaces between the windows under the central medallion, 
pairs of full-length prophets who foretold the Incarnation of the 
Word, highlight the omnipotence of God, foreshadowing the Last 
Judgment, as in the churches of Ai Stratigos at Ano Boularioi 
and Hagios Georgios (Episkopi) at Stavri in Mani. Few traces can 
also be made out from this group: southeast, the upper half of a 
figure wearing chiton and himation, with distinct facial features; 
northwest, a full-length prophet with extensive damage to the 
body and faded face and southwest, a pair of prophets with 
luxurious clothing but faces and big part of the bodies severely 
damaged. On the pendentives, where, according to the cosmic 
Interpretation of the church edifice, the communication of the 
heavenly God to man is bridged, the evangelists, who wrote and 
spread the divine teachings and truth, were depicted. Οn the 
west pendentives, the evangelists were depicted seated accord-
ing to the most widespread iconographic type in monumental 
painting, from the 10th century onwards.





Στην καµάρα του ιερού Βήµατος, από την πολυπρόσωπη 
σύνθεση της Ανάληψης δοµηµένη σύµφωνα µε την καθιερωµένη 
συγκέντρωση των εικονογραφικών της στοιχείων σε τρεις 
ενότητες, διατηρούνται αποσπάσµατα. ∆ιακρίνονται τα δύο 
ηµιχόρια των αποστόλων διευθετηµένα κατά µήκος των σκελών 
της καµάρας σε προχωρηµένη ωστόσο φθορά µε επικεφαλής στα 
ανατολικά τους άκρα και ευδιάκριτους ισάριθµους αρχαγγέλους, 
παρουσία που βασίζεται στις Πράξεις των Αποστόλων. Από 
την παράσταση του αναλαµβανόµενου Χριστού στο κέντρο της 
καµάρας αποµένουν λείψανα του ιπτάµενου αγγέλου επάνω 
από το νότιο ηµιχόριο που ανείχε τη δόξα του Κυρίου. Στους 
πλευρικούς τοίχους του ιερού Βήµατος φαίνεται ότι εικονίζονταν 
ανά τρεις ιεράρχες σε προτοµή ευλογούντες. Στον βόρειο τοίχο η 
παρατακτική παράστασή τους σώζεται σχεδόν ακέραια. Εξίτηλα 
είναι τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά των µορφών. Στον 
νότιο τοίχο αµυδρά διαγράφεται ένας ακόµη ιεράρχης. 
Η έκταση και η κατάσταση διατήρησης του βυζαντινού γραπτού 
διακόσµου της Αγίας Βαρβάρας δυσχεραίνουν την ασφαλή 
χρονολογική ένταξή του. Οι εξατοµικευµένοι φυσιογνωµικοί 
τύποι και η εκφραστική ηρεµία που αποπνέουν, η αίσθηση της 
µνηµειακότητας στους προφήτες του τρούλου και ο συνδυασµός 
γραµµικών και ζωγραφικών στοιχείων απηχούν επαρχιακούς 
καλλιτεχνικούς τρόπους γνωστούς στη χερσόνησο της Μάνης από 
τον όψιµο 13ο αιώνα.

In the barrel-vault of the Bema, the multifaceted composition of 
the Ascension, arranged, according to the standard iconography, 
in three sections, is fragmentarily preserved. The two semichoirs 
of the apostles are arranged along the two parts of the vault, in 
severe, however, damage, with two distinct archangels leading 
on the east, according to the Acts of the Apostles. From the 
representation of the ascending Christ at the centre of the barrel 
vault, some traces of the flying angel supporting the mandorla 
of Christ remain above the south group of the apostles. On the 
lateral walls of the Sanctuary it seems that blessing hierarchs 
were depicted in a set of three. On the north wall, their lined 
up images were preserved almost intact, although the facial 
features of the figures are faded. On the south wall the figure of 
an hierarch can hardly be discerned.
The extent and the preservation status of the byzantine 
paintings of the church hinder from safe dating. The personal-
ized facial types and their radiating expressive calmness, the 
sense of monumentality of the prophets in the dome and the 
combination of linear and painterly features reflect provincial 
artistic manners known in the Mani peninsula from the late 13th 
century.





Μεταγενέστερη φάση διακόσµησης (τέλη 16ου αιώνα) 
αντιπροσωπεύει η παράσταση αγίας γυναίκας κοντά στην πυλίδα 
επικοινωνίας του ιερού Βήµατος µε την πρόθεση. Εικονίζεται µε 
βασιλική περιβολή, λιθοκόσµητο στέµµα και σταυρό µαρτυρίου 
στο αριστερό χέρι. Η παρουσία αγίων γυναικών εντός του Ιερού, 
ας σηµειωθεί, απαντά σε ναούς της Μάνης.
Η τελευταία φάση τοιχογράφησης του ναού καλύπτει µέρη του 
Ιερού και του κυρίως ναού. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης 
η Πλατυτέρα περιστοιχισµένη από αρχαγγέλους και πλήθος 
αγίων πατέρων, στον ηµικύλινδρο της αψίδας η Κοινωνία των 
Αποστόλων και χαµηλότερα συλλειτουργούντες ιεράρχες. 
Στην κόγχη της πρόθεσης σχεδόν κατεστραµµένη η Άκρα 
Ταπείνωση. Στο κτιστό τέµπλο ο Ιωάννης ο Πρόδροµος και 
ψηλότερα, τµήµα από τη Μεγάλη ∆έηση. Στον βόρειο τοίχο ο 
άγιος Γεώργιος έφιππος και η αγία Βαρβάρα και στον νότιο, 
τρεις ολόσωµοι ιεράρχες. Εξωτερικά, σε τυφλό αψίδωµα της 
µεσαίας αψίδας παράσταση της αγίας Βαρβάρας. Ο διάκοσµος 
αυτός εκτελεσµένος κατά τα έτη 1882 και 1883 από τον 
µανιάτη ζωγράφο Ηλία Χανδρέα από το Κουτήφαρι σύµφωνα 
µε την κτητορική επιγραφή στον βόρειο τοίχο, συνιστά ταπεινό 
δείγµα θρησκευτικής ευλάβειας που συνεχίζει τη µακρά τοπική 
παράδοση της ατοµικής χορηγίας και της κάλυψης των αναγκών 
της από ντόπιους τεχνίτες. 

The depiction of a holy woman near the opening between Bema 
and Prothesis represents a later decorative phase (late 16th 
century). She is shown in royal garb, with a crown with precious 
stones and the martyr’s cross in left hand. Noteworthy that the 
depiction of holy women in the Bema is encountered in churches 
of Mani.
The last phase of painting covers parts of the Sanctuary and the 
Nave: on the semi-dome of the central apse, Virgin Platytera 
flanked by archangels and holy fathers, on the half-cylinder, the 
Communion of the Apostles and beneath officiating bishops; in 
the conch of the Prothesis, Christ as the Man of Sorrows, almost 
completely damaged; on the masonry screen, Saint John the 
Baptist and higher up part of the Great Deisis; on the north wall, 
Saint George on horseback and Saint Varvara and on the south 
wall, three full-length figures of hierarchs; on the east facade, 
on a blind arch of the main apse, depiction of Saint Varvara. 
These wall-paintings, executed in the years 1882 and 1883 by 
the maniot painter Ilias Chandreas from the village of Koutifari 
according to the dedicatory inscription on the north wall, consti-
tute a humble sample of religious devotion, continuing the long 
local tradition of individual donation, whose needs are met by 
local craftsmen. 



Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού 
Αγίας Βαρβάρας στο Σκουτάρι Γυθείου π. ε. Λακωνίας», 
προϋπολογισµού 410.000,00 ευρώ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 
(Άξονας προτεραιότητας 03 – Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος) και υλοποιήθηκε µε αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας κατά το χρονικό διάστηµα από 
13.11.2012 έως 15.9.2015. Η αποκατάσταση του µνηµείου 
βασίστηκε στη µελέτη που εκπόνησαν και προσέφεραν στο 
Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού οι αρχιτέκτονες µηχανικοί 
Κ. Βαρδάκος, Μ. Βασενχόβεν, Μ. Μανιδάκης, Α. Ποζιόπουλος.

The project “Restoration and enhancement of the holy church 
of Saint Varvara at Skoutari, Gytheio, Prefecture of Lakonia”, 
with an estimated budget of €410.000,00, was included in the 
Operational Program «Competitiveness and Entrepreneurship 
2007-2013» (Priority Axis 03 – Improving the business envi-
ronment) and was implemented by the Ephorate of Antiquities 
of Lakonia in the period from 13.11.2012 to 15.9.2015. The 
restoration of the monument was based on the study conducted 
by the architects K. Vardakos, M. Vasenhoven, M. Manidakis, A. 
Poziopoulos, who provided it complimentary to the Ministry of 
Culture and Tourism.



Το µνηµείο παρουσίαζε σοβαρά στατικά και οικοδοµικά 
προβλήµατα, αλλά και αλλοιώσεις µορφολογικών του στοιχείων, 
λόγω της άτεχνης δοµής των αρχικών τοιχοποιιών του και της 
χωροθέτησής του στην παραλία, αλλά και των ανακατασκευών 
και άστοχων επεµβάσεων που γνώρισε στη µακραίωνη 
διαδροµή του έως και τον 20ό αιώνα. Μετά την καθαίρεση των 
επιχρισµάτων, αποκαλύφθηκε το εύρος της αποδιοργάνωσης 
τόσο των τοιχοποιιών όσο και της θολοδοµίας, ώστε τελικά να 
απαιτούνται ανακτίσεις και τοπικές συµπληρώσεις εξωτερικά 
και εσωτερικά του µνηµείου, σε ορισµένα µάλιστα σηµεία δεν 
στάθηκε δυνατή η αποκατάσταση της αρχικής µορφής.

The monument had both major static and construction prob-
lems, as well as morphological deteriorations, due to the crude 
structure of its masonries and the location by the seaside, but 
also the reconstructions and interventions along the way until 
the 20th century. After the deposition of coatings, the range of 
the disorganization of both the masonries and the vaults was 
revealed, so that finally rebuildings and fillings inside and out 
of the monument were required, although in some places the 
restoration of the original form was not possible.



Στο πλαίσιο του έργου πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

• Κατασκευάστηκε νέος τοίχος αντιστήριξης, σε αντικατάσταση παλαιότερου που είχε 
αστοχήσει, προκειµένου να προστατευθεί το µνηµείο από τη δράση του κυµατισµού. 

• Ενισχύθηκε περιµετρικά η θεµελίωση του ναού, διατηρήθηκαν ορισµένα από τα 
υφιστάµενα θρανία σε επαφή µε τους τοίχους του µνηµείου και κατασκευάστηκαν νέα.

• Αποκαταστάθηκε το ρήγµα που είχε δηµιουργηθεί στο κατώτατο τµήµα της 
βορειοανατολικής γωνίας και ενισχύθηκε η στατική του επάρκεια µε ισχυρή λιθοδοµή 
εν είδει αντηρίδας.

• Πραγµατοποιήθηκαν διερευνητικές εργασίες περιµετρικά του ναού. Τα αποκαλυφθέντα 
λείψανα της λουτρικής εγκατάστασης διατηρήθηκαν σε κατάχωση, µε ένταξη 
σωζόµενου τµήµατος κτιστής δεξαµενής του λουτρού σε διαµορφωµένη επιφάνεια στα 
βορειοανατολικά του µνηµείου, ενώ τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από προσκτίσµατα 
του ναού, αφού στερεώθηκαν και συντηρήθηκαν, αναδείχθηκαν, εντασσόµενα στις 
διαµορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου.



The project included the following tasks:

• A new retaining wall was constructed, replacing the older damaged one, in order to 
protect the monument from the waves.

• The foundation of the church was reinforced, some of the existing benches in 
contact with the walls of the monument were maintained and new ones were con-
structed.

• The rift in the lowest part of the northeast corner was fixed and the building’s static 
efficiency, at this point, was reinforced with strong stonework as a buttress.

• Excavation was carried out around the church. The disclosed remains of the bath 
were kept under the ground and a preserved part of the bath’s cistern was placed in 
a plateau to the northeast of the monument. The architectural remains ascribed to 
church outbuildings, after restoration, were emerged, in harmony with the landscap-
ing of the surroundings.



• Καθαιρέθηκαν τα αποσαθρωµένα επιχρίσµατα, στερεώθηκαν 
και συµπληρώθηκαν οι τοιχοποιίες του µνηµείου, που ήταν σε 
µεγάλο βαθµό αποδιοργανωµένες. Τοπικές ανακτίσεις έγιναν 
σε σηµεία ρωγµών και διαταραγµένων τµηµάτων. Παλαιά 
κονιάµατα συντηρήθηκαν, όπου διατηρούσαν την αντοχή 
τους. Εφαρµόστηκαν ενέµατα σε πυκνό κάνναβο. Έγιναν νέα 
αρµολογήµατα δοµής σε βάθος, καθώς και αρµολογήµατα της 
τελικής επιφάνειας, ώστε να σφραγιστούν πλήρως τυχόν κενά.

• Αποκαταστάθηκε η συνοχή των θολοδοµών και εξυγιάνθηκαν 
τα εξωρράχια των θόλων.

• Καθαιρέθηκαν τα νεότερα ισχνά κονιάµατα σκυροδέµατος από 
τις στέγες και έγινε πλήρης ανακεράµωση του ναού, µε βάση τα 
στοιχεία παλαιών κεραµιδιών που αποκαλύφθηκαν.

• Αποκαλύφθηκε πλήρως και στερεώθηκε ο σωζόµενος γραπτός 
διάκοσµος και συντηρήθηκε το αρχικό βυζαντινό στρώµα 
τοιχογραφιών. Στις εσωτερικές επιφάνειες που δεν διατηρούν 
γραπτό διάκοσµο εφαρµόστηκαν νέα επιχρίσµατα, τριπτά χωρίς 
οδηγούς. Στερεώθηκε και συντηρήθηκε το κτιστό τέµπλο.



• The loose mortar was deposed, the disorganized masonries 
were fixed and filled in. Rebuilding was made in certain cracks 
and disorganized parts. The original firm mortars were restored. 
Grout injections were implemented in a dense grid. New point-
ing was implemented, as well as coating of the final surface, in 
order to seal certain cracks.

• The cohesion of the vaults was restored and the extrados of the 
vaults were reorganized.

• The recent loose concrete mortar was removed from the roof 
and new tiling was placed, on the basis of the old tile traces 
found in situ.

• The surviving wall-paintings were revealed and fixed, the initial 
layer of byzantine paintings was restored. On interior surfaces 
that don’t retain frescoes new coating was applied. The mason-
ry screen was consolidated and restored.





• Από τα τέσσερα παράθυρα του τυµπάνου του τρούλου, 
αυτά της νότιας και δυτικής πλευράς, που σώζονται στην 
αυθεντική τους µορφή, διατηρήθηκαν ως έχουν, ενώ αυτά 
της ανατολικής και βόρειας πλευράς παρέµειναν εν µέρει 
φραγµένα καθ’ ύψος, καθώς στατικά δεν ήταν εφικτή η 
πλήρης διάνοιξή τους. ∆ιαµορφώθηκε το τυφλό αψίδωµα 
της βορειοανατολικής πλευράς του τυµπάνου του 
τρούλου, ώστε να ακολουθεί τη µορφή των υπόλοιπων 
τριών αψιδωµάτων. 

• Συντηρήθηκε, συµπληρώθηκε και αποκαταστάθηκε 
ο κεραµοπλαστικός διάκοσµος στον τρούλο και τις 
αετωµατικές απολήξεις.

• ∆ιανοίχθηκε το παράθυρο στο νότιο αέτωµα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που προέκυψαν για τη διαµόρφωσή του.

• ∆ιαµορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος του ναού, µε 
ανάδειξη παλαιότερων αρχιτεκτονικών καταλοίπων 
(τοιχία, πλακόστρωτο κ.ά.) και διάστρωση της τελικής 
επιφάνειας µε χυτό υλικό.

• The south and west windows of the drum of the dome were 
kept intact, given that they preserved their original form, 
while those of the east and north side were left partly closed, 
because their restoration was not safe for static reasons. The 
blind arch of the northeast side of the drum was shaped, to 
follow the form of the remaining three original ones.

• The brickwork decoration in the dome and the gables was pre-
served, supplemented and restored.

• The window in the southern gable was restored, after the data 
obtained about its original form.

• The surroundings of the church were restored, by enhancing 
older architectural remains (walls, paved surfaces etc.) and 
paving the final surface with cast molded material.



Με τις εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν αποκαταστάθηκε ένα 
αξιόλογο παλαιολόγειο µνηµείο της προσηλιακής Κάτω Μάνης, 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε τη συλλογική µνήµη των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής του Σκουταρίου. Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας 
θα αποδοθεί εκ νέου σε λειτουργική – λατρευτική χρήση, µε 
ενισχυµένο παράλληλα τον ρόλο του ως µνηµείο πολιτισµού.

The project led to the restoration of a notable palaiologan mon-
ument of Kato Mani (Lower Mani), intimately related to the col-
lective memory of the people in the wider area of Skoutari. The 
church of Saint Varvara will be open again as a place of worship, 
constituting moreover an important cultural site.






