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Χριστιανική Εύβοια

Παντελής ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Δελτίον XAE 4 (1927), Περίοδος Β'• Σελ. 3-13
ΑΘΗΝΑ 1928

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ

ΕΥΒΟΙΑ

Κατά την μέσην Εΰβοιαν καί εκεί ακριβώς όπου ή μεγάλη αμα
ξιτή οδός Χαλκίδος - Κΰ μη ς διασχίζει τους δήμους Άλιβερίου, Αύλωναρίου, Κονίστρων, Κοτυλαίων και Κύμης, δύναται ό ενδιαφερόμενος
να έπισκεφθή πολλούς και ποικίλους κατά το σχήμα ναούς βυζαντι
νούς διεσπαρμένους καθ' ολας τάς διευθύνσεις, καί εις δλα σχεδόν τα
χωρία και μοναστήρια· υπάρχει και άλλη οδός ή παλαιά Άλιβερίου - Κύ
μης, ην καί αυτήν θα άκολουθήσωμεν με άφετηρίαν πάντοτε το Αύλωνάρι.
'Αριστερά της αμαξιτής οδού, ην άνερχόμεθα, υπάρχει μικρός βυ
ζαντινός καί κατάγραφος σταυρεπίστεγος ναός της 'Αγίας Θέκλης καί
όμώνυμον χωρίον, δπου άλλοτε, εις παλαιοτέρους χρόνους, ετελείτο ή
εμπορική πανήγυρις ή τελούμενη σήμερον εις Αύλωνάριον.
Επειδή ο χώρος ενταύθα δεν μου επιτρέπει να περιγράψω πάντα
τα εκκλησάκια τα ως κομψοτεχνήματα προβάλλοντα μέσα εις τάς
φάραγγας καί τους ελαιώνας, θα περιορισθώ μόνον εις τήν περιγραφήν
τών εχόντων χρονολογημένος επιγραφας καί τας ώραιοτέρας τοιχογραφίας.
ΕΊς θέσιν Παζάρι άντικρύζομεν αμέσως περίβλεπτον ναόν σχήμα
τος βασιλικής μετά οκταγωνικού τροΰλλου κατάγραφον άλλοτε, πλήλ'
σήμερον κεκαλυμμένον εις τας περισσοτέρας επιφανείας αυτού δια παχύ
τατου νεωτέρου άσβεστοκονιάματος. Εις άπόστασιν δε ημισείας ώρας
άπό τής κωμοπόλεως Αύλωναρίου, καί εις το άκρον κατάφυτου κοιλάδος κείται το χωρίον Πυργί, με μικρόν βυζαντινόν ναόν εις μνήμην
τής τοΰ Ίησοΰ Μεταμορφώσεως τιμώμενον. Ό ναός ούτος, τύπου σταυρεπιστέγου, εκτός τών ωραίων του τοιχογραφιών, έχει και έπιγραφήν γραπυήν
κτητορικήν επί τοΰ αριστερού τοίχου καί πολύ πλησίον τοΰ τέμπλου.
«Άνηγέρθη δ θείος ναός οντος τον Κον Σος θου, olà συνδρομής
εξόδων τών δούλων τον θεον Καλής τής Μεληδόνη, καί τών τέκνων
αυτής Γεωργίου Ιερέως, (ίμα σνμϋίος, Δημητρίου αμα ουμβίος, καί
τέκνοις αντών, εν ετει Σ Ω Ι Η «0818= 1310» σννεπληρώθη μηνι
σεπτεμβρίω θ', f f Ν. θ. (Ινδικτ. ί)'.) ήμερα Σαΰβάτφ. f (Ζ. Ι. Β).
Ώ ς εμφαίνεται εκ τής ανωτέρω επιγραφής, ή άνέγερσις τοΰ ναού
τούτου άρχεται τήν Ηην ϊνδικτιώνα, κατά τας αρχάς περίπου τοΰ άνα-
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φερόμενοι» έτους l;î 10 και άποπερατοΰται μετά εν έτος, τώ 1811,
δπερ αντιστοιχεί ακριβώς προς την άναφερομένην εν τη επιγραφή ίίην
ινδικτιώνα. Τα τελευταία ψηφία της επιγραφής, πιθανώς είναι τα αρχικά
του ονόματος του άγιογραφτ']σαντος τον ναον καλλιτέχνου.
Μεγαλοπρεπέστατη καΐ ολόσωμος εΐκών της αγίας Καλλιόπης, προς
τιμήν βέβαια τής συνδρομητρίας καΐ πρεσβυτέρας Κι»ράς Καλής Μελιδόνη, υπάρχει εν τώ ιερώ δεξιά τω εισερχομένω καταλαμβάνουσα θέσιν εξαιρετικήν πλησίον τών ιεραρχών και λοιπών αγίων του ιεροί·
θυσιαστηρίου. 'Ολόκληρος δε ό ναός είναι κατάγραφος από μάρτυρας
ιεράρχας και συνθέσεις από τον βίον και τα θαύματα του 'Ιησού.
Εις άπόστασιν μιας ώρας και ά'νωθι του χωρίοι» Πυργί έπ! ύψη.
λοΰ βουνού, κείται ή μονή Λευκών, με άρχαιότατον σταυρεπίστεγον
ναόν τιμώμενον έπ' ονόματι
τών Εΐαοοίων τής Θεοτόκου
με κατεστραμμένος τάς τοι
χογραφίας και παραμορφω
μένοι' το άρχικόν άρχιτεκτονικόν του σχήμα. Έ ν τη
μονή ταΰτη υπάρχουν επιγραφαι άξιαι λόγου, φερμάνια Σουλτανικά επί μεμβρά
νης, καΐ μικρόν χοτζέτι τών
U|k εξόδων, τής άγιογραφησεως
""
τοΡ ιεροί» ναοΰ τοΰ αγίου
Δημητρίου τής διαλυθείσης
μονής Καταρράκτου, άπεχοΰσης τής μονής Λευκών περί
τάς τρεις ώρας περίπου. Έ ν τώ Ναώ τής μονής Λευκών υπάρχουν και
αί εξής λαξευτά! επιγραφαί.
Έ π ! τής μαρμάρινης πλακός τής αγίας τραπέζης.
Επιγραφή α 7 ). Κύριε βοήθει τον δούλου οον Κοσμά τοΰ πελέκήααντος, όί άναγινώσκοντες εϋχεσθε.
Επιγραφή β'). Κύριε βοήθη τον δούλου σου Λουκά τον ηγουμέ
νου, οι άναγινώσκοντες ενχεσθε.
Δεξιά δε τής δυτικής εισόδου προς τα άνω έπ! μικράς μαρμάρι
νης πλακός εΰρηται ή επιγραφή.
Επιγραφή γ'). Άνεκαινίσθη ο πάνοεπτος ναός ούτος τής νπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου τών Λεύκων δια
Νικόδημου

ί)

Μονάχου επί βασιλέως 'Εμμανουήλ
Κομνηνού, έτος 1050 μ. Χ.
Παραδόξως δε από τάς παλαιάς τοιχογραφίας τοΰ Ναοΰ μόνον ή
εικών τοΰ παιδός Ίησοΰ σώζεται εν τη προσκομιδή με την συνήθη
επιγραφήν Ίησοΰς Χριστός Εμμανουήλ.
"Αλλοι ναοί εκεί που πλησίον, νεώτεροι δμως αυτοί, είναι : ό της
Μονής Καρυών (άγ. 'Ιωάννου Πρόδρομοι») με γραφάς των αρχών τοΰ
Κ ίου αιώνος, ο τής εγκαταλελειμμένης Μονής τής Όκτωνιας άγ. Δημή
τριος (Καταρράκτης) κατάγραφος και αύτύς και φέρων γραπτήν επι
γραφήν και τήν χρονολογίαν 16;Η), και πλήθος άλλο έκκλησιδίων, ως
το τοΰ άγίοΐ' Βλασίου, άγ. Γεωργίου, άγ. Νικολάου πάντα εις τήν
περιοχή ν τοΰ χωρίου Όκτωνιάς τοΰ δήμου Αΰλώνος.
Άκολουθοΰντες εξ Αΰλωναρίου (Παζάρι) την άμαξιτήν όδόν θα
φθάσωμεν μετά μίαν ώραν εις Μονόδρυ, χωρίον πλησίον τών Κονιστρών, εκείθεν δε οδηγούμενοι, θα διέλθο)μεν μέσω αμπελώνων καί
και καταπράσινων φυτειών τα χωρία Βρΰσιν, και Έπισκοπήν, οπόθεν
ήμιονικώς θα διευθυνθώμεν εις το ορεινόν χωρίον Μακρυχώρι, ένθα
σταυρεπίστεγος ναός έπ' ονόματι τοΰ "Αγ. Δημήτριοι' με θαΐ'μασίας
τοιχογραφίας εκτελεσθείσας κατά τον τρόπον τής πηκτοχρωμίας τών
αρχών τοΰ 14ου αιώνος και με τήν επιγραφήν.
«* Ανεκαινίσθη δ θείος και πάνσεπχος ναός ούτος παρά συνδρομής
και εξόοοίν τοΰ τιανσεΰάστον Μιχαήλ τοΰ Ταμιοά, και τής συμβίας
αυτοΰ Ειρήνης, έτους 6.811 άποκτίσειος κόσμου, Ινοικτιών α» δηλαδή
από Χρίστου γεννήσεως 130;).
"Ό ναός ούτος κατάγραφος υπό εικόνων, μαρτύρων ανδρών καί
γυναικών εις φυσικόν μέγεθος εικονιζόμενων μέ στολάς πεποικιλμένας,
με τήν ώραίαν και λεπτήν άπόδοσιν τών μεταβατικών τόνων, μέ τα
λάμποντα εισέτι χροιματα καί τάς επιΟλητικάς στάσεις τών αγίων \<πενθυμίζουν τάς άρίστας τών τοιχογραφιών τής Μητροπόλεως Μΐ'στρά·
Έ ν τώ ναώ τούτω αί εικόνες τών κτητόρων κλπ. αγίων, ήτοι Μιχαήλ
καί Ειρήνης, τών στρατιωτικών άγίοΐ' Δημητρίου και Γεωργίου, Τρίμορφος εικών (Δέησις) εις φυσικόν μέγεθος, ό ασπασμός τοΰ Πέτρου
και Παύλου, ή αγία Μαρίνα, μέ όλοκέντητον θαυμάσια ν χλαμύδα
είναι ά'πασαι λίαν πρωτότυποι παραστάσεις εις κίνησιν καί συνθετικήν άπόδοσιν επί τών θόλων δε ά'λλαι παραστάσεις από τα θαύ
ματα τοΰ "Ίησοΰ, Θεοτόκου καί 'Αγίου Δημητρίου. Κατάπληκτος
μένει κανείς προ τής ωραίας τέχνης τοΰ άγνωστου αύτοΰ καλλιτέχνου, ούτινος τοιχογραφίας θα συναντήσωμεν καί εις άλλοτ?ς ναούς
τοΰ χωρίοι» Όξυλίθου άγνάχιτους μεν εις τους λογίους, γνωστούς δμως
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κΐς τοί'ς ευσεβείς χριστιανοί'ς και κατοίκους της ωραίας αυτής κωμοπόλεως. Προτού φθάσωμεν εις την κωμόπολιν Κονίστρες Λεξι« της
αμαξιτής όδοΰ κείται μικρόν
χωρίον Σπηλιές ονόματι* δεν
θα εξετάσωμεν πόθεν έλαβε το
όνομα αυτό* (ή παράδοσις λέ
γει δτι ήτο μετόχι του μεγά
λου Σπηλαίοι·). "Εν τφ χω
ρία) τοΰτο) άντικρΰζομεν άλλον
σταυρεπίστεγον ναόν κατάγραφον και αυτόν, χωρίς την
παραμικροτέραν φθοράν είς
τάς τοιχογραφίας του και με
την κτητορικήν έπιγραφήν.
«*Ανηγέρθη δ θείος καί
πάνσεπτος ναός της 'Οδηγή
τριας δια συνδρομής και εξό
δων τον δούλου τον θεον Γρηγορίοι> τον Παχωμέρη
ίίμα
συμβία και τέκνοις και ξένον
Άναγνώστου, Ιτος 68lf) ànò
κτίσεως κόσμου» 1311 από
Χρίστου γεννήσεως.
Απίστευτος ή αρμονία καί
ή εικονογραφική συνθετική και
αισθητική των τοιχογραφιών
τοΰ ναοΰ τούτου. Εις μίαν
Είχ. 2. Ή Άγ. Μαρίνα τοιχογραφία ναον σΰνθεσιν και μόνον εφιστώ τήν
Άγ. Δημητρίου èv Μαχρνχώρι--.
προσοχήν τών ενδιαφερομένων επισκεπτών είς τον Εΰαγγελισμον, ή μάλλον τον Χαιρετισμόν της Θεοτόκου, ως επιγράφεται, εν τω
ιερώ και σχεδόν εις φυσικον μέγεθος, και με τήν παράστασιν εν τω μέσω
(«) παλαιός των ήμερων». Έ ν αύτη παρίσταται ή Θεοτόκος καθήμενη επί
θρόνου γλύπτου, χρώματος ώχροκιτρίνου, άκροωμένη μετ' ευλάβειας καί
προσοχής τοΰ αγγέλου και βαστάζουσα εις τάς χείρας της τήν ήλακάτην
δι' ης ενηθε κατά τήν στιγμήν αυτήν τοΰ χαιρετισμού μεταξίνην κοκκίνην κλωστήν αί πλευραι τοΰ θρόνοι· καταλήγουν εις δυο οφεις,
σύμβολα υψίστης εννοίας, άνωθεν δε τοΰ θρόνου r/.τείνεται ναός

περιτετυλιγμένος με ερυθρά εκ κιναβάρεως παραπετάσματα, όλη δε ή
άμφίεσις της Θεοτόκου εΐ\'αι χρώματος βαθέος κυανού· παράθετα) δε
και μικράν μονόγραμμον εικόνα της παραστάσειος αυτής ίνα πεισθούν

Είκ.

3. Ό Ευαγγελισμός.
εν

Τοιχογραφία
Σπηλιαϊς.

ναοϋ

'Οδηγήτριας

πάντες και αυτοί οι αμφιβάλλοντες δια την μεγάλην επίδρασιν την
οποίαν εσχον τα ανάγλυφα και γραπτά αγγεία των άρχαίονν προγό
νων μας, εις τους κατόπιν Βυζαντινούς αγιογράφους. Ουδεμία δε χωρεί
αμφιβολία οτι η αύτη γραμμή το αυτό συνθετικόν αίσθημα, ή ιδία
απλότης επεκράτησε και εις τήν νέαν θρησκείαν της φυλής μας καθ 1
όλον το διάστημα της Βυζαντινής εποχής χωρίς την παραμικρών ξενικήν
επίδρασιν. Καί ενταύθα τα θαύματα της Θεοτόκου εκ τού απόκρυφου
Ευαγγελίου τού 'Ιακώβου, τα θαύματα τού 'Ιησού, εικών ολόσωμος
ωραιότατη τού Ιησού, παράστασις των 'Αγ. Θεοδώρων και θαυμάσια
σύνθεσις της άκρας ταπεινώσεως, γύρο) δε μάρτυρες γυναίκες με αύστηράς |3υζαντινάς άμψιεσεις.
'Ημιονικος δρόμος άγει δια μέσοιι τού χωρίου Κήπων, δπου
απειράριθμοι μικροί μονόρρυτοι ναοί ήμικατεστραμμένοι, καί μετά
πορείαν ώρας φθάνομεν εις Όξνλιβον κεφαλοχώρι τού δήμου Κυμαίων καταπράσινον καί κάτοικούιιενον κατά συνοικισμούς σκιαζομένους υπό πελωράον δένδρων ίδια ελαίων απέχει δέ τής θαλάσσης
περί τα είκοσι λεπτά τής ώρας. Εις Όξύλιθον ή επίσκεψις δύναται
να γίνη καί δια τής παλαιάς οδού μέ βάσιν εκκινήσεως πάντοτε τον

s
σταθμον Αύλωναρίου (ΙΙαζάρι)· μόλις προχωρήσω μεν ολίγον δεξιά της
αμαξιτής ρδοΰ άρχεται ή παλαιά αυτή οδός διερχόμενη δια της μικράς
κοιλάδος, οπού τ« είΉρορα χωρία Πυργί, Όριο, και Μουρτάρι, έχοντα
και ταύτα, εις την περιοχήν των μικρούς βΐ'ζαντινούς ναούς. Παρερχόμενοι δε τον Άγριόγιαννην (μικρόν ναον βυζαντινον) εισερχόμεθα είς

Elu.

4. Ναός Άγ.

Νιχολάον

Ριντξάνων

: εξ

όξνλίθον.

την κοιλάδα τοΰ Όξυλίθου και. εκ πρώτΐ|ς ό'ψεο>ς εμποιεΐ αϊσθηοιν
εις τον επισκεπτόμενον τα μέρη αυτά, το άφθονον οϊκοδομήσιμον ύλικον το διεσπαρμένον εις συντρίμματα- κατά πλάτος και μήκος της κοι
λάδος αυτής διάφοροι κτηματικαί περκρέρειαι διατηρούν ακόμη τα ονό
ματα, Κοκκινοκλησίες, Παληοκαστρί, Μάρμαρα κ.λ-π. Και πράγματι
πανταχού της κοιλάδος αυτής διακρίνει κανείς ερειπωμένους ναοΰς
σωρούς ερειπίων, λαξευτούς ογκολίθους, πλίνθους, κεράμους, λάρνακας
κίονας, διατηρούν δε εκ παραδόσεως οι κάτοικοι και τα ονόματα των
έρειπιωμενων αυτών ναών, άγιος Βασίλειος άγιος Νικόλαος, άγιος
Δημήτριος κ.λ.π. 'Εντεύθεν άρχεται ή άνά6ασις τοΰ λόφοι» δν κα
ταλαμβάνει σχεδόν όλόκληρον και κατά συνοικισμούς ό Όξυλιθος,

il

Εις τύν συνοικισμον Ριντζανοι υπάρχει βαζυντινος ναός επΛ όνόμοτι τιμώμενος τοϋ αγίου Νικολάου. 'Από τάς ωραίας τοιχογραφίας
του όλίγαι μόνον σώζονται- αριστερά δμως το Γι ίεροΰ επί της προσκο-

Ειχ.

5. Ό"Αγ.

Κοσμάς τοιχογραφία

ναον'Αγ.

Ν,χολάον

Ριντζάνων

μιδής οιατηροΰν μετ' ευλάβειας οι κάτοικοι επιγραφήν γραπτήν κτΐ|τορικήν εχουσαν ως εΗής:
«'Λνεκαινίοθη υ θειος και πάνσεπτος Ναός ούτος τοϋ εν άγίοις
πάτους ημών Νικολάου παρά συνδρομής και εξόδο>ν Λέοντος του Λυβελά, και της ανμβίου αυτοΰ Ειρήνης και του υιον αυτόν Δημητρίου
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ίίμα συμίηα καί τέκνοις, ετονς 6812 από κι- κόσμου Ν. Β. (δηλαδή
1304 άπο Χρίστου), 'Ινοικτιοχν Δευτέρα:
'Επίσης κατά την προ μηνός εκεί διαμονήν μου, τυχαίως άνεκάλυψα και δευτέραν επιγραφήν κάτα)θι πελώριας τοιχογρα(ρίας τοΰ αρ
χαγγέλου Μιχαήλ εχουσαν καί αυτήν ως έ?ής:
(( ίέησις τοΰ δούλου τον θεον Γεωογίον τον Βονλινον, ιής πνζνγου αντον Κνριακονλας και τέκνοις».
Σπουδαιότατη fttà τήν ίστορίαν εΐκών του αγίου Κοσμά σώζεται

Eix.

β. Ναός τής Κοιμήσεως τής
Θεοτόκου
Χατηριάνων.
^Οξνλίθον.

εν τώ ίβρφ. Έ ν αυτή παρίσταται ό "Αγιος νέος αγένειος «ai περι()ε()λημένος ένδυμασίαν παρεμφερή προς την σύγχρονοι 'Ελληνικήν, με
τα φαρδομάνικα της εθνικής ημών ενδυμασίας και τα επί (ΐάθέος χρώ
ματος ώχροκίτρινα κεντητά επί τών ώμων επι μάνικα. Δυστυχώς δεν
σώζεται το κάτω μέρος τοΰ σώματος, άλλως θα έδλέπομεν όλόκληρον
αναπαράστασιν τοΰ τότε εθνικοΰ ημών ενδύματος.
Εις άπόστασιν δέκα λεπτών καί επί της συνοικίας Χατηριάνοι,
ύψοΰται άλλος σταυρεπίστεγος ναός επ ονόματι της Κοιμήσεο>ς της
Θεοτόκου. Καί εν τώ ναώ τοΰτο) διατηρούνται al τοιχογραφία ι, έκτος
έκείνίον ποΰ εκάλυψαν οι αφελείς χωρικοί δια παχύτατου άμμοκονιά-
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ματος. Ό επισκεπτόμενος τον ναον τοΰτον αμέσως θα άντικρΰση ολό
σωμους παραστάσεις της αγίας "Αννης και της Θεοτόκου, και ωραίας
συνθέσεις και ποικίλα κοσμήματα εν τοις σταυροθολίοις του γοτθικού
παροικοδομη ματος· εν τω κΐ'ρίως δε ναω και επί του θόλου θαυμάσιας
συνθέσεις άναφερομένας εις την ζωήν και τα θαύματα της Θεοτόκου
από το Εΰαγγέλιον επίσης του 'Ιακώβου ώς και ώραιοτάτην παράστασιν
της Γεννήσεως και Κοιμήσεως της Θεοτόκου εμπνευσθεΐσαν εκ τον
απολυτίκιου. « Έ ν τη γεννήσει την παρθενίαν έφύλαξας εν τη κοιμήσει
τον κόσμον ού κατέλειπες Θεοτόκε κτλ.». "Αλλαι δε μεγαλειώδεις
συνθέσεις είναι επί της βορεινής πλευράς τοΰ ίεροΰ ναοΰ τούτου ή της
προδοσίας και άποκαθηλώσεως, και ή επί του δυτικού τοίχου τοΰ παροικοδομήματος παριστώσα τον Παράδεισον.
e

H τέχνη του ναού τούτου και των ναών Μεταμορφώσεως (Πυργί)
αγίου Δημητρίου (Μακρυχώρι) και αγίου Νικολάου (Όξυλίθου) ανή
κουν εις εν καΐ το αυτό καλλιτεχνικόν έργαστήριον την γνώμην μου
αυτήν πιστοποιούν απειράριθμα τεκμήρια τεχνικά καΐ αισθητικά της
ωραίας αυτής εποχής των Παλαιολόγων. e O δε ερευνητής φιλότεχνος
δύναται να πεισθή ευκόλως εάν εχη πρόχειρα τα μέσα της παραβολής
των τοιχογραφιών των ναών αυτών, ήτοι σχέδια, φωτογραφίας, και
ανθιβόλια τών εικονογραφικών συνθέσεων κοσμημάτων, γραμμάτων και
διαφόρονν προσώπων ημείς δε προβαίνομεν είς πολύ βαθυτέρας λεπτο
μέρειας τεχνικας και αισθητικάς, ώς είναι το δοΰλευμα τών χρωμάτων,
ή χρωματιστική κλΐμαξ τών τοιχογραφιών, διαστάσεις τών φωτοστέφα
νων, διαθέσεις τών πτυχών και πολλά άλλα πείθοντα ή μας περί τοΰτοιν
"Αλλος ναός εκεί που πλησίον, ό τής αγίας "Αννης μικρός και μονόρρυτος (μονοκάμαρος) εμπερικλείει τέχνην αρίστην και πρωτότυπον δη
λαδή επί βαθέος χρώματος ερυθρού (βόλου), ό καλλιτέχνης αυτός έχει
προπλάσει και σαρκώσει χο>ρίς να χάνεται ή εκ τοΰ ερυθροΰ έντυπωσις· τής ιδιορρύθμου ταύτης τέχνης, τοιχογραφίας δείγματα συνήντησα
καί εις Μυστράν (ναον αγίων Θεοδώρων) και εις μονήν Κορακιαΐς
πλησίον ΆλιΒερίου.
Έ π Ι τής δεξιάς πλευράς τοΰ ναοΰ τής αγίας "Αννης υπάρχει ή
'Ηής μισοσβησμένη γραπτή επιγραφή:
rr . . . . Βαρβάρας, Μαρίνας και Μαρίας α μα ανμβίος αντών ήκετών FTOVÇ Ç Ω Ο Η' = 687Η» ήτοι από Χρίστου γεννήσεως 1Η70.
'Ολόσωμοι δε παραστάσεις τής αγίας Βαρβάρας, Μαρίνας καί άειπαρθένου Μαρίας κοσμούν τον μικρόν ναόν τοΰτον, δεομένων οπο)ς
δώση ό ύψιστος θεός εις τάς τρεΐς αύτας στείρας γυναίκας και τών
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συμβίων αυτών Ικετών — τ έ κ ν α . — Ώ ρ α ΐ α ι δε τοιχογραφίαι παριστάνουσαι συλλήψεις στείρων αγίων γυναικών, ως την της αγίας "Αγνής
Έλισσάβετ κλπ., πιστοποιούν τον σκοπον της ανεγέρσεως του ναοΰ
τούτου και την εννοιαν της επιγραφής· κατωτέρας τέχνης είναι αί επί
τοΰ θόλου κατόπιν προστεθεΐσαι κατά τίνα άνακαίνισιν τοΰ ναοΰ, δέκα
εξ εορταί από τοΰ Ευαγγελισμού άρχόμεναι εως τής Άναστάσεο>ς και
ή επί τής πλευράς τής εΙσόδου εικών τής Κοιμήσεως.
'Υπάρχουν και πολλοί άλλοι μικροί ναοί εις την περιφέρειαν τον
Όξυλίθου και αυτοί βυζαντινοί μη διατηροΰντες όμως δυστυχώς ουδέ
ϊχνος τοιχογραφιών, ώς ό ναός Μεταμορφώσεως (Μονή Μάντζαρι), ό
ναός αγίου Δημητρίου, αγίας Τριάδος κλπ. Πολλοί ναοί εξ αυτών
απαιτούν άμεσον συντήρησιν, ό δε ναός του άγίον Νικολάου εκλινεν
ήδη και (ραίνεται έτοιμος να κατάρρευση.
Ή επιστροφή πρέπει να γίνη εκ Κύμης άπεχούσης τοΰ Όξυλίθου
δυο ώρας. Και εις την περιοχήν ταΰτην υπάρχουν μικροί ναοί, ώς ό
τοΰ αγίου Νικολάου (Κσλημεριάνοι), Μοναστηράκι (Πλατάνα), αγίου
Νικολάου (Κύμη), πλην ήμικατεστραμμένοι σήμερον μή σώζοντες ειμή
ελάχιστα ίχνη τοιχογραφιών. Έ κ Κύμης και δια τοΰ αυτοκίνητου έπανερχόμεθα εις Άλιβέριον διασχίζοντες την αυτήν άμαξιτήν όδόν. 'Εντός
τής κωμοπόλεως 'Αλιβερίου υπάρχουν δύο βυζαντινοί ναοί, ό του άγίον
Δημητρίου και ό τής ΰπεραγίας Θεοτόκου, αμφότεροι δε ούτοι μικροί
μονόρρυτοι. Και ό μεν πρώτος, τοΰ αγίου Δημητρίου, έ'χει ύποστή εσω
τερικώς και έξωτερικώς κατά τα τελευταία έτη αυτά άγρίαν μετασκευή λ'
και έπάλειψιν άσβεστου και σήμερον δυστυχώς ουδέν ίχνος διατηρεί
εκ τής αρχαίας του αίγλης. Ό δεύτερος όμως, ό τής αγίας Θεοτόκου,
διατηρείται ακέραιος με τέχνην μετρίαν και με επιγραφήν γραπτήν επί
τοΰ εσωτερικού υπέρθυρου έ'χουσαν ώς έξης.
~\~ Άνηγέρβη
εκ [ίάθρων και άνιοτορίθ.η δ πάνσεπτ.ος και θείος
ναός τής υπεραγίας Θεοτόκου δια συνδρομής κ(όπου κάί εξό)δου Στα
ματίου ιερέως και τής συμβίου αυτού Ειρήνης ετου Ç / / Α =ζ (ΐί>01
ήτοι 1303. Ν. Α. (Ίνδικτ. α')·
' Ε π ί δε τής αριστεράς πλευράς τοΰ ναοΰ και επί τών τοιχογρα
φιών υπάρχουν χαράγματα διαφόρων ονομάτων και πλοίων διαφό
ρων σχημάτίον λίαν περίεργων. Εις εν εξ αυτών τών πλοίων παρατη
ρεί τις λέμβον προσδεδεμένην επί τής πρύμνης με τα ιστία άναπεπταμένα
και επί τής πρώρας άνθρωπον μετά γιαταγανίου άνΐ'ψωμένου, ενώ
άλλος επί τοΰ οπισθίου καταρτιού σαλπίζει με υπερμεγέθη σάλπιγγα.
Πολλά δε και άλλα τα περίεργα υπάρχουν επί τών πολυαρίθμονν*
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χαρακτών αυτών πλοίων. 'Ασφαλώς θα πρόκειται περί συνθημάτονν η καί
κρυπτογραφικών σημείων, ών την έννοιαν μόνον οι καταδιωκόμενοι
κατά τους χρόνους τών επαναστάσεων πατέρες ημών έγνώριζον.
Πλησίον του Άλιβερίου και είς μιας ώρας άπόστασιν, ύψοΰνται έν
μέσω ερειπίων αί τέσσαρες πλευραί τοΰ άλλοτε περικαλλοΰς ναοΰ του
άγίοΐ' Νικολάου της Μονής Κορακιές. Έ ν τώ ναώ τοΰτο) σώζονται
τοιχογραφίαι έξαιρετικαί καί προ>τότυποι, ρυθμισμένα με γραμμάς
αντί επιπέδων Ή χρωματιστική αρμονία επί τών τοιχογραφιών αυτών
εΐναι αφάνταστος· έπι γενικών επιφανειών εκ βαθέος έρυθροΰ, ό άγνω
στος καλλιτέχνης αυτός με ολίγα καστανόχροα περιγράμματα και με ολίγα
(ρωτεινά χρώματα άνοικτοπράσινα καί ενίοτε κιτρινωπά η ανοικτά κυανά
συμπληρώνει ολόκληρους συνθέσεις άφθαστου ώραιότητος. Ούτε τα λευκά
χρώματα από τα είλητάρια, οΰτε τα εκ κιναβάρεως ερυθρά επί κοσμημάτων
καί άλλαχοΰ, αλλ' οΰτε καί τα βαθυκΰανα φόντα καί τα προπλάσματα καί
τα σαρκώματα τών προσώπων λοίπουν ώστε να υπόθεση τις δτι ό χρόνος
ή καί αί καιρικαί μεταβολαί ήλλοίωσαν τα χρώματα αυτά καί προσέδ(»σαν
εις τάς τοιχογραφίας την ώραίαν αρμονίαν αυτήν. Οΐ'δέν χρώμα έχει
υποστή άλλοίωσιν. "Απαντα τα χρώματα αυτά είναι ορυκτά καί μεταλ
λικά έπεξειργασμένα δε δια τοΰ στερεοοτάτου τρόπου της πηκτοχρωμίας.
Ή επί τών πλευρών δε τοΰ ναοΰ σειρά τών αγίων Μαρτύρων
μέ τας ποικίλας άμφιέσεις χρωματισμένας δια τοΰ περιέργου καί πρωτο
τύπου αΰτοΰ τρόπου, άποτελοΰν χάρμα οφθαλμών. C H στέγη τοΰ ναοΰ
μόλις προ ολίγων ετών κατέρρευσε* φαίνεται δε δτι ό ναός ούτος είχε
σχήμα βασιλικής μετά τροΰλλου, ως εμφαίνεται εκ τής κατόψεως.
Ουδεμία επιγραφή περιεσώθη. Μόνον επί τοΰ ίεροΰ βήματος υπάρχει
χάραγμα τι μέ την χρονολογίαν 1501. Εις άπόστασιν ολίγων βημά
των καί έν μέσο) ελαιών ΰψοΰται ά'λλος σταυρεπίστερος ναός ό τής Με
ταμορφώσεως, κατάγραφος καί αυτός πλην μεταγενέστερος.
Ή τέχνη τών τοιχογραφιών τοΰ ναοΰ τούτου μετρία καί χωρίς κανέν εν
διαφέρον ουδέν Υχνος διακρίνει τις εκ τής ωραίας τέχνης τοΰ 14ου αιώνος.
Ώ ς εΐδομεν, πάντες σχεδόν οί τής μέσης Ευβοίας ναοί ΐ'πάγονται εις
τήν έποχήν τών Παλαιολόγων ήτις έση μείωσε τον μεγαλΰτερον σταθμόν εν
τη Βυζαντινή τέχνη. Το Βυζάντιον ώς κέντρον πλέον τής ωραίας τέχνης
αυτής έμόρφωνε καί έξαπέλυε πανταχού τής ελληνικής γης καλλιτέχνας,
οϊτινες έχοντες μεγάλα εφόδια τεχνικά και αισθητικά, μας άφήκαν έργα
πρωτότυπα καί κατάλληλα δια τήν θρησκείαν τοΰ Εσταυρωμένου, ξένα
εντελώς τών όσων ή Ερμηνεία τών ζωγράφων μετά τήν "Αλωσιν έδη
μιοΰργησε δουλικών όρων, καί άπηλλαγμένα κάθε ξενικής επιδράσεοος.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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