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ΒΥΖΑΝΉΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

Ή Εύβοια κατέχει, χωρίς άμφιβολίαν, μίαν 
έξαιρετικήν θέσιν εις τήν έξέλιξιν τής τέχνης, 
άπό των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. 
Τά μνημεία της άπό τής διαδόσεως τοϋ Χριστια
νισμού καί ύστερον περιόδου, τά όποια καί έν- 
διαφέρουν τήν παρούσαν έκθεσιν, είναι πολλά 
εις άριθμόν καί σημαντικά εις άξίαν. Ήδη 47 
έκ τών μνημείων τούτων έχουν άνακηρυχθή ώς 
διατηρητέα, δΓ Υπουργικών ’Αποφάσεων, δη
μοσιευμένων εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως. Είναι αύτονόητον, ότι ό άριθμός αύτός άν- 
τιπροσωπεύει μέρος μόνον τού πλήθους τών μνη
μείων, τών κατεσπαρμένων εις τήν νήσον. Τά 
μνημεία αύτά άνήκουν εις όλα τά είδη τής έξε- 
λίξεως καί έκδηλώσεως τής μετά Χριστόν τέχνης 
καί εις συνεχή σειράν. Παλαιοχριστιανικοί βα
σιλικοί μέ γλυπτόν πλούτον καί ψηφιδωτά δά
πεδα, μεταξύ τών όποιων έξέχουσαν θέσιν κατέ
χει ή 'Αγία Παρασκευή Χαλκίδος, ναοί εις όλους 
τούς άρχιτεκτονικούς τύπους μέ βυζαντινός τοι
χογραφίας, αί όποΐαι έδημιούργησαν παράδοσιν 
καί είναι μάρτυρες θερμού θρησκευτικού αισθή
ματος καί ύψηλοΰ έπιπέδου καλλιτεχνικής άν- 
τιλήψεως, μεταβυζαντινοί έκκλησίαι, αί όποΐαι 
συνεχίζουν τήν βυζαντινήν παράδοσιν μέχρι σή
μερον, πύργοι, όχυρά, φρούρια, πού δεικνύουν 
τάς φάσεις τής Ιστορίας καί τάς τύχας τού Ελ
ληνισμού.

Ή Εύβοια είχε τήν έξαιρετικήν τύχην νά ύπη- 
ρετήση έκεί ένας ρέκτης Νομάρχης, ό κ. Άνδρ. 
Ίωάννου, ό πνευματικός άνθρωπος, ό όποιος δέν 
ήρκέσθη μόνον εις τό υπηρεσιακόν του καθήκον, 
νά φροντίση διά τήν διάσωσιν καί συντήρησιν 
τών πολυτιμοτάτων μνημείων τής νήσου, άλλα 
τά ήγάπησε, τά έμελέτησε καί έδημοσίευσε σημαν
τικόν άριθμόν βυζαντινών τοιχογραφιών (Άνδρ. 
Ίωάννου, Βυζαντινές Τοιχογραφίες τής Εύβοιας, 
’Αθήνα 1959 ).

Ό άείμνηστος καθηγητής μου Γ. Σωτηρίου, 
άπό πολλών έτών έμελέτα τά βυζαντινά μνημεία 
τής Εύβοιας καί περισυνέλεγε στοιχεία διά μίαν 
ώλοκληρωμένην δημοσίευσίν των. Διάφοροι λό
γοι δέν τού έπέτρεψαν νά φέρη εις πέρας τήν έρ- 
γασίαν έκείνην. Όσα στοιχεία είχε τά παρεχώ- 
ρησεν εις τόν ύπογράφοντα, ό όποιος συνεχίζει 
τήν έργασίαν αυτήν μέ τήν έλπίδα, ότι θά κα- 
τορθώση νά φανή άντάξιος τής γενναιόφρονος 
προσφοράς τού σοφού διδασκάλου.

Εις τήν άκολουθοΰσαν έκθεσιν παρέχονται

πληροφοριακά στοιχεία περί μνημείων τινών τής 
Εύβοιας καί τών γενομένων έργασιών πρός συν- 
τήρησιν τούτων.

ΧΑΛΚΕ

1. Βασιλική 'Αγίας Παρασκευής

Συνεχίσθησαν καί έφέτος αί έργασίαι έπισκευής 
καί στερεώσεως τών στεγών τού ναού (βλ. 
ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 214). Αί έργασίαι αύ- 
ται δέν έγένοντο ύπό τής ’Εφορείας, άλλ’ άνε- 
τέθησαν ύπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως 
εις έργολάβον. Έγένετο άνάσυρσις τών κεράμων 
τής στέγης τού βορείου κλίτους, τής νοτίας πλευ
ράς τοϋ κεντρικού κλίτους — τής βορείας έγένε
το πέρυσι — καί τού νοτίου κλίτους. Συγχρόνως 
έπεσκευάσθησαν καί έστερεώθησαν τά ζευκτά 
τής στέγης τού μεσαίου κλίτους.

’Επειδή τά έσωτερικά έπιχρίσματα τού ναού εί- 
χον όποστή φθοράς, κυρίως εις τάς χαμηλάς των 
έπιφανείας, έκρίθη άναγκαία ή άντικατάστασίς 
των εις ύψος 2.50 μ. άπό τού πλακοστρώτου δα
πέδου. Κατά τήν άφαίρεσιν τών κατεστραμμέ
νων κονιαμάτων, άνεφάνησαν εις τούς μακρούς 
τοίχους τού κτηρίου όρθογώνια παράθυρα, εύ- 
ρισκόμενα κατά 0,50 μ., περίπου, χαμηλότερον 
τών ύφισταμένων σήμερον τοξωτών καί κατά 0,27 
μ. ύψηλότερον τού σημερινού πλακοστρώτου δα
πέδου τής έκκλησίας. Τά παράθυρα ταΰτα φέ
ρουν ξύλινα περιθυρώματα καί ύπέρθυρα, ήσαν 
δέ έν χρήσει εις έποχήν κατά τήν όποιαν δέν ύπήρ- 
χε τό σημερινόν δάπεδον, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

’Επειδή έξηντλήθησαν αί διατεθεϊσαι πιστώ
σεις, διεκόπησαν αί έργασίαι διά τό έπόμενον έτος. 
Οΰτω καί ή μελέτη τών άποκαλυφθέντων στοι
χείων, ή σχεδιαστική άποτύπωσις τούτων καί αί 
παρατηρήσεις διά τήν σχέσιν των πρός τήν άρ- 
χιτεκτονικήν καί κτηριακήν έξέλιξιν τής βασι
λικής θά δοθούν εις τά Χρονικά τού έπομένου 
έτους.

Ύπό τής 'Υπηρεσίας ένεκρίθη ή έγκατάστασις 
συστήματος θερμάνσεως τού ναού, ή έντός τού 
όποίου παραμονή κατά τόν χειμώνα ήτο προβλη
ματική. Κατά τήν τοποθέτησιν τών σωλήνων τού 
συστήματος ύπό τό σημερινόν πλακόστρωτον δά
πεδον, έκρίθη σκόπιμον νά διεξαχθή μικρά έρευ
να διά τήν άνεύρεσιν, τυχόν, στοιχείων παλαιο- 
τέρων. Ή έρευνα αύτη έγένετο εις τό Ιερόν, τό 
Διακονικόν, τό νότιον κλίτος καί εις τήν ΝΑ. γω
νίαν, έκτός τού ναού.

Αί παρατηρήσεις καί τά συμπεράσματα τής 
έρεύνης έχουν ώς έξής:

α. Ιερόν Βήμα. Εις τόν χώρον, βορείως τής
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θύρας τού διαχωριστικού τοίχου μεταξύ κυρίως 
'Ιερού καί Διακονικού εύρέθη είς βάθος 0,27 μ. 
κάτωθεν τού σημερινού πλακοστρώτου δαπέδου 
έτερον πάτωμα. Αί πλάκες τού δαπέδου τού
του — άγνωστον έάν ήσαν πήλιναι ή μαρμάρινοι, 
διότι δέν διεσώθησαν — είχον διαστάσεις 0,48 x 
0,48 μ., ώς έξάγεται έκ τών άποτυπώσεών των έπί 
τού ύποστρώματος. Τούτο άποτελεϊται έξ άσβε- 
στοκονιάματος καί μικρών θραυσμάτων κερά
μων. ΕΙς τόν μεταξύ τών δύο δαπέδων χώρον 
υπάρχουν «μπάζα» φερτά.

’Ακόμη χαμηλότερον, είς βάθος 0,60 μ. άπό τού 
σημερινού πλακοστρώτου, εύρέθη έτερον δάπε- 
δον, τό όποιον, φυσικά, είναι προγενέστερον τών 
δύο άλλων. Τούτο είναι έστρωμένον δι’ άκανο- 
νίστων καί άνομοίων πήλινων πλακών έπί ύπο
στρώματος έξ ασβεστοκονιάματος. Είναι προφα
νές, ότι αί πλάκες αδται προέρχονται άπό παλαιό- 
τερα δάπεδα. Ούτω είς τό 'Ιερόν εχομεν τρία επάλ
ληλα δάπεδα, τά όποια μαρτυρούν τρεις διαδο
χικός οικοδομικός καταστάσεις τού μνημείου. Τό 
παλαιότερον δάπεδον έγένετο, ώς φαίνεται, είς 
έποχήν άνάγκης καί πτωχείας τού μνημείου.

Ό διαχωριστικός τοίχος τού 'Ιερού άπό τού 
Διακονικού είναι κατεσκευασμένος άπό πελεκη
τούς πωρολίθους καί άσβεστολίθους μέ άσβεστο- 
κονίαμα ώς συνδετικόν μείγμα καί παρουσιάζει 
καλήν κατασκευήν. Είς τούς άρμούς έχει γίνει 
χρήσις θραυσμάτων πλακιδίων καί κεράμων.

Τά έπιχρίσματα τών έπιφανειών τού τοίχου 
τούτου κατέρχονται κατά 0,35 μ. χαμηλότερον 
τής στάθμης τού σημερινού δαπέδου. Τούτο δει
κνύει, ότι ταύτα κατεσκευάσθησαν ότε ή το έν 
χρήσει τό δεύτερον τών τριών δαπέδων, τό όποιον 
ήτο έστρωμένον διά τών μεγάλων πλακών, δια
στάσεων 0,48 χ 0,48 μ.

β. Διακονικόν. Είς βάθος 0,93 μ. άπό τού ση
μερινού πλακοστρώτου πατώματος εύρέθη δά
πεδον άποτελούμενον άπό μικρά θραύσματα λί
θων καί κοκκινόχωμα πατητόν. Τό μεταξύ τών 
δύο δαπέδων διάστημα κατέχεται άπό «μπάζα».

Σημειοΰται, ότι ή πλάξ τής τραπέζης τού Δια
κονικού στηρίζεται έπάνω είς δύο άρχαϊα κοριν
θιακά κιονόκρανα.

γ. Κυρίως ναός. Είς τό νότιον κλίτος, παρά τόν 
πεσσόν τής νοτίας κιονοστοιχίας, εύρέθη είς βά
θος 0,55 μ. ύπόστρωμα δαπέδου, τό όποιον, ώς 
έξάγεται έκ τών έπ’ αύτού άποτυπώσεών, ήτο έ
στρωμένον μέ πλάκας, διαστάσεων 0,33 x 0,33 μ. 
Πιθανώς αί πλάκες αύται ήσαν πήλιναι, διότι τοι- 
αύται έχουν χρησιμοποιηθή είς μικράν κατα
σκευήν, γενομένην, ώς θά ίδωμεν, έπί τού έξετα-

ζομένου δαπέδου, ότε τούτο είχε καταστραφή. 
Τό μεταξύ τών δύο δαπέδων διάστημα πληροΰται 
διά «μπάζων».

’Ακόμα χαμηλότερον, ήτοι είς βάθος 0,70 μ. 
άπό τού σημερινού πλακοστρώτου, εύρέθη έτε
ρον δάπεδον, τό πρώτον χρονικώς, κατεσκευα- 
σμένον άπό παντοειδές ύλικόν, ήτοι θραύσματα 
μαρμάρινων πλακών, πηλίνων, λίθινων κ.ά., το
ποθετημένων άνευ σχεδίου καί τάξεως. ’Εκ τών 
αύτών ύλικών είναι κατεσκευασμένον καί τό δά
πεδον τού μεσαίου κλιτούς, τό όποιον άποτελεΐ 
συνέχειαν τού νοτίου.

Ούτω καί είς τόν κυρίως ναόν έχομεν τρία έπ- 
άλληλα δάπεδα, δεικνύοντα τρεις οίκοδομικάς 
φάσεις τού μνημείου. Είς μίαν τών παλαιοτέρων 
φάσεων ήσαν έν χρήσει καί τά όρθογώνια παρά
θυρα, τά άποκαλυφθέντα μετά τήν άφαίρεσιν τών 
κονιαμάτων άπό τάς έπιφανείας τών μακρών τοί
χων, ώς έλέχθη.

Άνατολικώς τού πεσσού τής νοτίας κιονοστοι- 
χίας καί είς βάθος 0,10 μ. άπό τού σημερινού πλα
κοστρώτου, εύρέθη κατασκευή, είς σχήμα όρθο- 
γωνίου παραλληλογράμμου, μέ τόν κατά μήκος 
άξονα κάθετον πρός τόν άξονα τού ναού. Ή 
κατασκευή αύτη άπετελεϊτο έκ μελών είς δευτέ- 
ραν χρήσιν, ώς π.χ. τμημάτων μαρμάρινου περιθυ- 
ρώματος, πηλίνων πλακών, αί όποΐαι, ώς έλέχθη, 
άνήκον είς τό δεύτερον δάπεδον κ. ά. Ούδείς 
λόγος δύναται νά γίνη μετά βεβαιότητος περί 
τής άκριβοΰς μορφής καί τού προορισμού τής 
κατασκευής ταύτης.

δ. ΝΑ. γωνία έξω τού ναού. Είς τόν χώρον με
ταξύ τού νοτίου τοίχου τού ναού καί τής άνατο- 
λικής έξωτερικώς άντηρίδος, άνεσκάφη όρυγμα 
διά τήν κατασκευήν τού λεβητοστασίου τής έγ- 
καταστάσεως θερμάνσεως. Είς βάθος 0,95 μ. άπό 
τής στάθμης τού σημερινού πλακοστρώτου πα
τώματος τού 'Ιερού, εύρέθη δάπεδον τής ιδίας 
μορφής καί κατασκευής ώς τό περιγραφέν είς 
τό Διακονικόν. Διεπιστώθη, ότι ή έξωτερική άν- 
τηρίς έχει πατήσει έπί παλαιοτέρου τοίχου, ό 
όποιος εξέχει κατά 0,33 μ. δυτικώς ταύτης. Ό 
τοίχος ούτος εύρισκόμενος είς βάθος 0,35 μ. εί
ναι κατεσκευασμένος έκ φαιών σχιστολιθικών 
πλακών. Άπό ύπολείμματα ισχυρού κορασανίου, 
τό όποιον καλύπτει τάς έπιφανείας τών τοί
χων, εικάζεται ότι έκεϊ θά ύπήρχε πρότερον 
κιστέρνα.

Σημειοΰται ή καλή έργασία τής κατασκευής 
τού νοτίου τοίχου τής βασιλικής άπό άσβεστο
λίθους, μήκους 0,55 καί ύψους 0,15 μ., μέ μικράν 
χρήσιν θραυσμάτων κεράμων είς τούς άρμούς.
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2. Οίκόπεδον Εμπορικού καί Βιομηχανικού Επι
μελητηρίου
Κατά τήν έναρξιν των εργασιών διά τήν άνέ- 

γερσιν τού Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επι
μελητηρίου έν Χαλκίδι καί έπί τής Λεωφόρου 
’Ελευθερίου Βενιζέλου, έναντι τού Δικαστικού 
Μεγάρου, παρετηρήθησαν έπί τού οικοπέδου δύο

μέν πρός Δ., ήτοι δεξιά είς τήν δημοσιευομένην 
κάτοψιν, ώς τείχος Α, τό δέ έτερον, ώς τείχος Β.

Ή κατασκευή τού τείχους Α είναι ή έξής: είς 
δύο παραλλήλους σειράς, έχουν τοποθετηθή δό
μοι έκ φαιοΰ μαρμάρου ή πωρολίθου, έπί τών 
στενών πλευρών των καί τάς είργασμένας ή τάς 
καλύτερον σφζομένας έπιφανείας των πρός τά

2----------,---------- 2______ .______ ί--------------------- 1_____U______ 5-

παράλληλοι σειραί άρχαίων δόμων, τοποθετημέ
νων έπί τών στενών μακρών πλευρών των ( Π ί ν. 
341 α). ’Επειδή εύθύς έφάνη ότι δέν έπρόκειτο 
περί προχριστιανικής κατασκευής, άνέλαβε τήν 
διερεύνησιν τών έρειπίων ή ’Εφορεία Βυζαντι
νών ’Αρχαιοτήτων.

Άπεκαλύφθησαν, λοιπόν, τά μέρη δύο τειχών 
τά όποία άπέχουν μεταξύ των 1.60 μ. καί βαί
νουν παραλλήλως (Πίν. 341 β· Σχέδ. 1, 
κάτοψις). Ταύτα διαφέρουν σαφώς κατά τόν 
τρόπον κατασκευής καί κατά τό χρησιμοποιηθέν 
όλικόν. Πρός διάκρισίν των χαρακτηρίζονται τό

έξω, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωνται αί πλευ- 
ραί ένός τείχους, πλάτους 3.55 μ. (Πίν. 342 α' 
Σ χ έ δ. 2). Τό χρησιμοποιηθέν ύλικόν προέρ
χεται έξ άρχαίων κτισμάτων, είναι δέ ποικίλον, 
ήτοι φατνώματα πώρινα (Πίν. 342 β), κίονες 
καί άπλοι δόμοι κρηπιδωμάτων μέ έμφανή τά 
στοιχεία συνδέσεως καί προσαρμογής (Σχέδ. 
2 ). Τό μεταξύ τών δύο παρειών τού τείχους κε
νόν έχει πληρωθή διά μικρών λίθων καί χωμάτων 
(Πίν. 341 β" Σχέδ. 1 ). Τό τείχος (μήκους 
16.40 μ.) έχει κτισθή έν μέρει έπί τού φυσικού 
έδάφους, έν μέρει έπί τεχνητού δαπέδου άποτε-
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λουμένου έξ άσβεστου, άμμου, κορασανίου καί 
χαλίκων, έν μέρει δέ έπΐ παλαιοτέρων κτηρίων 
καί συστήματος ύδρεύσεως ή άποχετεύσεως, τά 
λείψανα των όποιων άνεφάνησαν κάτωθεν τού
του διά τής άνασκαφής ( Σ χ έ δ. 1 ). Τό τείχος 
είχεν ϋποστή άπόκλισιν πρός Δ. διά τήν συγκρά- 
τησιν δέ καί άσφάλισίν του κατεσκεύασαν, είς 
άγνωστον, φυσικά πρός τό παρόν, έποχήν δύο 
άντηρίδας, διά κοινής τοιχοποιίας, αί όποϊαι άν- 
τιστηρίζουν τήν δυτικήν πλευράν αύτοϋ.

Είς άπόστασιν 1.60 μ. άνατολικώς τοϋ περι- 
γραφέντος τείχους, άπεκαλύφθη μέρος έτέρου 
τείχους, χαρακτηριζομένου ώς «τείχος Β» (Πίν. 
341 β καί 342 α' βλ. καί κάτοψιν έν Σ χ ε δ. 1 )_ 
Τούτο άποτελεϊται έξ ακατέργαστων λίθων μι-

δψους 2.50 μ., είναι έπιχρισμένον είς τούς πλεί- 
στους διά κορασανίου, είς έλαχίστους δι’ άσβε- 
στοκονίας. Ώς κάλυμμα τού στομίου έχρησιμο- 
ποιεΐτο λιθίνη πλάξ.

Ενταύθα παρέχονται έλάχιστα πληροφοριακά 
στοιχεία, καθ’ όσον ή άνασκαφική έρευνα καί 
είς τό οίκόπεδον τού Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
αλλά καί είς τό βορειότερον τούτου καί έπί τής 
αύτής οικοδομικής γραμμής οίκόπεδον τού κ. 
Ί. Πασσά, είς τό όποιον εύρέθη δμοίως μέρος τοϋ 
τείχους Α, συνεχίσθη καί κατά τό έπόμενον έτος 
1965, είς τήν οίκείαν έκθεσιν τού όποιου θά δο
θούν λεπτομερή στοιχεία τής διεξαχθείσης έρεύ- 
νης καί τά συμπεράσματα αύτής.

Σημειούνται μόνον τά έξής:

Σχέδ. 2. Χαλκίς. Αί δύο όψεις τού άποκαλυφθέντος τείχους Α

κρών διαστάσεων, είς κοινήν τοιχοποιίαν, άνευ 
ένδιαφέροντος, μέ συνδετικόν μείγμα έξ άσβέ- 
στου. Τό άποκαλυφθέν μέρος, συνολικού μήκους 
17, πλάτους 2.70 καί σψζομένου ύψους 1.20 μ., 
είναι κατά πολύ μεταγενέστερον τού Α. Καί τούτο 
έχει όμοίως κτισθή έπί λειψάνων παλαιοτέρων 
κατασκευών.

Πρό τής κατασκευής τού τείχους Β, έπί τού 
έδάφους τού έκτεινομένου πρός άνατολάς τού Α’ 
εΐχον κατασκευασθή μεγάλοι κτιστοί πίθοι, 13 
των όποιων άπεκαλύφθησαν άκέραιοι (Πίν. 
341 β καί 342 α' Σχέδ. 1).

Οί πίθοι ούτοι κατεσκευάσθησαν ώς έξής: έσκα
ψαν εύρύν λάκκον καί έντός αύτοϋ έκτισαν τόν 
πίθον, είς τό σύνηθες σχήμα, διά πλίνθων καί ά- 
σβεστοκονίας. Έπλήρωσαν έν συνεχεία τό κε
νόν περί τόν πίθον διά χωμάτων, ώστε τό στόμιον 
αύτοϋ, διαμέτρου 0,60 - 0,70 μ., μόλις νά ΰπερέχη 
τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Τό έσωτερικόν των,

α' Άμφότερα τά τείχη κατεσκευάσθησαν έν 
σπουδή πρός άντιμετώπισιν έπειγούσης άνάγκης.

β' Δύο είναι οί πιθανοί χρόνοι, είς τούς ό
ποιους ήτο δυνατόν νά είχεν κατεσκευασθή τό 
τείχος Α': ή έποχή τού ’Ιουστινιανού καί όλί- 
γον πρό τοϋ 1205, ότε ή Χαλκίς κατελήφθη ύπό 
τών Φράγκων. Ή πρώτη περίπτωσις πρέπει νά 
άποκλεισθή, διότι ούδέν άντικείμενον εύρέθη έκ 
τής έποχής ταύτης. Ή δευτέρα περίπτωσις είναι 
πιθανωτέρα, διότι, άφ’ ένός μέν πολλά θραύσμα
τα κεραμεικών αντικειμένων τής έποχής ταύτης 
εύρέθησαν παρά τό τείχος καί είς τό σώμα 
αύτοΟ ( γέμισμα ), άφ’ έτέρου είναι γνωστόν έκ 
τής ιστορίας ότι τά βυζαντινά τείχη τής Χαλ- 
κίδος άπέκρουσαν τούς Ενετούς πρό τής 4ης 
Σταυροφορίας.

γ' "Οσον άφορα είς τήν κατασκευήν τοϋ τεί
χους Β, αΰτη δύναται νά τοποθετηθή κατά τό β' 
ήμισυ τού Που αίώνος, ότε οί Τοϋρκοι, άναμέ-
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νοντες έπίθεσιν των Ενετών, κατεσκεύασαν έν 
σπουδή αμυντικά έργα.

ΠΥΡΓΙ

Ναός Μεταμορφώσεως

( Άνδρ. Ίωάννου, Βυζαντινές τοιχογραφίες τής 
Εύβοιας, Αθήνα 1959, σ. XVIII, ΕΙκ. 47-58 ).

Σταυρεπίστεγος, μικρών διαστάσεων, μέ πρόσ
θετον ξυλόστεγον νάρθηκα ( Π ί ν. 343 α).

Ό ζωγραφικός διάκοσμος εχει ύποστή ζημίας. 
Είς πολλά σημεία έχουν δημιουργηθή έπικίνδυ- 
νοι ρωγμαί, διογκώσεις καί άποκολλήσεις. Κα- 
τηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής καί συντη ρήσεως 
τών τοιχογραφιών.

Α ΥΛΩΝ API

Μεσαιωνικός πύργος ( Π ί ν. 343 β )

Είς τό Οψηλότερον σημεϊον τοϋ χωρίου δια
τηρείται είς καλήν, σχετικώς, κατάστασιν ό τε
τράγωνος μεσαιωνικός πύργος (διαστάσεις πλευ
ρών 8.10x8.10 μ.), άποτελούμενος έκ τριών 
όρόφων. Ό πρώτος καλύπτεται διά καμάρας, τής 
όποιας ό άξων είναι άπό Β - Ν., ό δεύτερος δι’ 
όριζοντίας στέγης καί ό τρίτος πάλιν διά καμά
ρας, μέ τόν άξονα άπό Α - Δ.

Είς τήν κορυφήν σχηματίζονται έπάλξεις, αί 
όποίαι είναι έφωδιασμέναι μέ τυφεκιοθυρίδας. 
Τά είς τούς δύο άνωτέρους όρόφους άνοιγόμενα 
παράθυρα έξωτερικώς είναι τετράγωνα, έσωτερι- 
κώς φέρουν τοξωτά ύπέρθυρα. Ή τοιχοδομία εί
ναι Ισχυρά άπό κοινούς λίθους καί παχύ συνδε
τικόν μείγμα.

Ή θύρα εΙσόδου είς τόν πύργον εύρίσκεται, ώς 
συνήθως, ύψηλά. Ή άνοδος είς ταύτην έγίνετο, 
ώς γνωστόν, μέ τήν βοήθειαν φορητής κλίμακος 
( άνεμόσκαλας ), διά λόγους άσφαλείας.

Είς τόν άνατολικόν τοίχον έχουν δημιουργηθή 
ρωγμαί.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής καί άποκα- 
ταστάσεως.

ΟΞΥΛΙΘΟΣ

1. Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τών Χατζη- 
ριάνων (Νεκροταφεϊον) (Πίν. 344α)

( Άνδρ. Ίωάννου έ. ά. σ. XVIII, είκ. 36 - 46 ). 
Σταυρεπίστεγος μέ νάρθηκα καλυπτόμενον ύπό 

σταυροθολίου μέ βεργιά. Μεταγενεστέρως προσ- 
ετέθη δυτικώς έν ξυλόστεγον δωμάτιον ώς έξω- 
νάρθηξ. Ό άρχικός ναός διατηρεί είσέτι μέρος 
τής παλαιός του κεραμώσεως. Έπί τής βορείου

κεραίας είχε κατασκευασθή κωδωνοστάσιον, τό 
όποιον έφερεν άλλοίωσιν είς τήν έμφάνισιν καί 
τάς άναλογίας τού μνημείου (Πίν. 344 α). Ή 
κοινή τοιχοποιία εχει παλαιότερον κατ’ έπανά- 
ληψιν έπιχρισθή καί ύδροχρωματισθή. Τό δά- 
πεδον τού ναού είναι έστρωμένον μέ ώραίας πο- 
λυχρώμους πλάκας.

Ό ζωγραφικός διάκοσμος (πρώτης εικοσαε
τίας τοϋ Μου αίώνος ) διατηρείται έν καλή κα- 
ταστάσει, είς τόν κυρίως ναόν καί τό σταυροθό- 
λιον τοϋ νάρθηκος.

Ταυτίζονται αί έξής παραστάσεις: Άποκαθή- 
λωσις, είς Άδου Κάθοδος, Άγιος Γεώργιος, Προ
δοσία, Βαϊοφόρος, Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος 
μέ τόν Πρόχορον, Γέννησις τοϋ Χριστού, Κοί
μησις, Γενέθλιον τής Θεοτόκου, Είσόδια, Σκηναί 
έκ τής παιδικής ήλικίας τοϋ Χριστοϋ, ή Άνάλη- 
ψις (είς τήν καμάραν τοϋ Ίεροΰ), οί Άγιοι 
Θεόδωροι - Στρατηλάτης καί ό Τύρων.

Είς τό σταυροθόλιον τοϋ νάρθηκος σώζονται: 
ή Φιλοξενία, ή Σαμαρεΐτις, ή Ίασις τοϋ Τυφλοΰ, 
ή Ίασις τοϋ Παραλύτου καί ή Θεοτόκος μετά τοϋ 
Προδρόμου έν τώ Παράδεισοι.

Κατεγράφη ή φορητή είκών τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, καλής τέχνης τοϋ 15ου- 16ου αί- 
ώνος. Κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως, κα
θαρισμού καί συντηρήσεως τών τοιχογραφιών.

Έπί τή βάσει τοϋ προγράμματος τούτου ειδικόν 
συνεργεΐον ύπό τόν ζωγράφον - συντηρητήν κ. 
Άναστ. Μαργαριτώφ, προέβη κατά μήνα Αύγου
στον είς τήν στερέωσιν καί συντήρησιν τών τοι
χογραφιών. Ή περί τών έργασιών τούτων έκθε- 
σις θά γίνη ύπό τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ Κεντρικού 
’Εργαστηρίου τοϋ Βυζαντινού Μουσείου.

2. Ναός 'Αγίας Άννης

( Ά. Ίωάννου, 6. ά. σ. XVIII, είκ. 86 - 94).
Μονόκλιτος, καμαροσκεπής μέ δικλινή κερα

μωτήν στέγην (Πίν. 344 β). Ή τοιχοποιία 
του είναι κοινή, ή δέ κόγχη τοϋ Ίεροΰ τρίπλευρος 
έξωτερικώς. Διά τήν ένίσχυσιν τής καμάρας έχει 
κατασκευασθή έσωτερικώς ζώνη, τό «σφενδό- 
νιον».

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου σώζονται: ή 
Άνάληψις, ό Ασπασμός, ό Άγ. Νικόλαος, ό 
Άγ. Βασίλειος, ό Άγ. Πολύκαρπος, τρεις Άγιοι 
μετά τοϋ Προδρόμου, ό Παλαιός τών Ημερών, 
ό Εύαγγελισμός, ή Πλατυτέρα σεβιζομένη ύπό 
δύο Αγγέλων, δύο Διάκονοι, σκηναί έκ τής ζωής 
καί τών θαυμάτων τοϋ Χριστού, είς δέ τόν δυτι
κόν τοίχον ή Κοίμησις. Διακρίνονται δύο τεχνο- 
τροπίαι: ή πρώτη ( μέσα Μου αίώνος) καταλαμ
βάνει τό άνατολικόν ήμισυ τής καμάρας καί τό
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'Ιερόν ή δευτέρα ( 1370 μ.Χ.) τό δυτικόν ήμι- 
συ. Ai τοιχογραφίαι τής πρώτης περιόδου ύπε- 
ρέχουν καταφανώς τών τής δευτέρας, αί όποϊαι 
είναι λαϊκής τέχνης.

ΈπΙ τών τοιχογραφιών είχον δημιουργηθή ά
λατα. Ρωγμαί και άποκολλήσεις είς πολλά ση
μεία καθίστων άναγκαίαν τήν λήψιν μέτρων προσ
τασίας.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως, καθαρι- 
σμοΟ καί συντηρήσεως τών τοιχογραφιών.

Εις έφαρμογήν τού προγράμματος τούτου τό 
αυτό ώς άνωτέρω συνεργεϊον ύπό τόν κ. Άναστ. 
Μαργαριτώφ ένήργησε κατά μήνα Αύγουστον 
τόν καθαρισμόν καί τήν στερέωσιν τών τοιχογρα
φιών. Καί ή περί τούτων έκθεσις θά γίνη ύπό τού 
Διευθυντού τού ’Εργαστηρίου τού Βυζαντινού 
Μουσείου.

3. Ναός Αγίου Νικολάου τών Ριτζάνων

(Ά. Ίωάννου, 6. ά. σ. XVIII, είκ. 33 - 35 ).
Σταυρεπίστεγος μέ προσθήκην μεταγενεστέ

ρου νάρθηκος, ό όποιος πρέπει νά κατεδαφισθή, 
διότι άποτελεϊ κακοφωνίαν είς τάς κομψάς άνα- 
λογίας τού ναΐσκου ( Π ί ν. 345 α καί 345 β ).

Τό κτήριον έχει όποστή πολλάς ζημίας καί κλί- 
σιν πρός Ν. Διά νά τό συγκρατήσουν ήναγκά- 
σθησαν παλαιότερον νά κατασκευάσουν, έξωτε- 
ρικώς, δύο άρτηρίας είς τόν νότιον τοίχον καί 
έσωτερικώς νά ύψώσουν τό κτιστόν τέμπλον, 
ώστε νά ύποστηρίζη τήν ένισχυτικήν ζώνην τής 
άνατολικής καμάρας, νά κατασκευάσουν δέ έτέ- 
ρας δύο ένισχυτικάς ζώνας έξ ώπλισμένου σκυ
ροδέματος είς τήν δυτικήν καμάραν. Τό ώραϊον 
παράθυρον έκ πώρου λίθου, μέ γλυπτόν διάκοσμον, 
είς τόν νότιον τοίχον τής έγκαρσίας καμάρας, έχει 
καταστροφή (Π ί ν. 346 α). Μεγάλας, όμοίως, 
φθοράς έχει ύποστή καί ό ζωγραφικός διάκοσμος 
( 1304 μ.Χ.).

Δύνανται νά ταυτισθοΰν αί έξής παραστάσεις: 
ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ, είς 'Ιεράρχης, ό "Αγ. Κο
σμάς, έτεροι "Αγιοι είς τόν νότιον τοίχον τού Ιε
ρού καί ή Άνάληψις είς τήν άνατολικήν καμάραν.

Σφζεται έπίσης ή κτητορική έπιγραφή.
Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής καί συντη

ρήσεως τού κτηρίου καί τών τοιχογραφιών.
Είς έκτέλεσιν τού προγράμματος τούτου ένηρ- 

γήθη ύπό τού αότοΰ συνεργείου καί κατά τόν αύ- 
τόν χρόνον στερέωσις καί συντήρησις τών τοι
χογραφιών. Άπεκαλύφθη τελείως ή έπί τού βο
ρείου τοίχου τού 'Ιερού καί παρά τήν Πρόθεσιν 
κτητορική έπιγραφή. Ή σχετική έκθεσις περί 
τών έργασιών τούτων θά γίνη ύπό τού ’Εργαστη
ρίου τού Βυζ. Μουσείου.

ΠΥΡΓΟΣ

Ναός 'Αγίου Νικολάου

(Ά. Ίωάννου, έ. ά. σ. XVII, είκ. 2 - 5 ).
Μονόκλιτος, καμαροσκεπής με ένισχυτικόν 

τόξον είς τό μέσον τής καμάρας, τό όποιον, ώς 
φαίνεται, άποτελεϊ καί τό διαχωριστικόν σημεΐον 
τού άρχικοΰ κτίσματος τού Μου αίώνος, πού είναι 
τό άνατολικόν, άπό τού προστεθέντος άργότερον 
δυτικού ( Π ί ν. 346 β). Μεταγενέστερος άνοι- 
κτός νάρθηξ καταλαμβάνει δλην τήν νοτίαν πλευ
ράν τού ναού.

’Εκ τού ζωγραφικού διακόσμου σώζονται όλί- 
γαι έπιφάνειαι είς δύο στρώματα. Τό πρώτον, πι
θανώς, είναι σύγχρονον μέ τήν οίκοδόμησιν τού 
ναΐσκου, τό δεύτερον δύναται νά τοποθετηθή είς 
τόν 17ον αιώνα.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών διά τήν στε- 
ρέωσιν καί συντήρησιν τού κτηρίου καί τών τοι
χογραφιών.

ΚΥΜΗ

1. Ναός Παναγίας Λιαουτσάνισσας

Εύρίσκεται έντός τής Κύμης. Είναι βασιλική 
μετά τρούλλου.

Οί κίονες είναι έκ πρασίνου μαρμάρου. Είς 
τήν τοιχοδομίαν έχουν χρησιμοποιηθή λίθοι κα
λής κατεργασίας.

Σημειώνεται τό ύψηλόν μαρμάρινον τέμπλον, 
έργον τού Γιαννούλη Χαλεπά (1891), χάριν 
τού όποιου έξεδηλώθη τό ένδιαφέρον τής Υπη
ρεσίας.

Τό κτήριον έχει ύποστή ζημίας λόγφ τής όλι- 
σθηρότητος τού έδάφους. Ή Διεύθυνσις Άναστη- 
λώσεως ένήργησε τάς σχετικάς έργασίας διά τήν 
στερέωσιν καί άσφάλειαν τού ναού. Είς τήν Διεύ- 
θυνσιν ταύτην άνήκει καί τό δικαίωμα δημοσιεύ- 
σεως τής οικείας έκθέσεως.

2. Ναός 'Αγίου Νικολάου

Εύρίσκεται είς άπόστασιν όλίγον λεπτών έξω- 
θι τής Κύμης. Είναι τρίκλιτος βασιλική μέ τόξα 
εις τάς κιονοστοιχίας. Τά τρία κλίτη καλύπτει 
σήμερον νεωτέρα ξύλινη στέγη. Είς τούς τοίχους 
σώζονται έλάχιστα μέρη τού ζωγραφικού διακό
σμου.

3. Μονή τού Σωτήρος

Τό Καθολικόν τής Μονής είναι είς τόν τύπον 
τής τρικλίτου βασιλικής μέ τρεις κίονας καί τό
ξα είς έκάστην κιονοστοιχίαν. Ή στέγη τού ναού 
κατά μίαν έπισκευήν έλαβε τήν μορφήν τής στέ-
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γης τοϋ σταυροειδούς μετά τρούλλου ναοϋ ( Π ί ν. 
347 α). Ή άψίς τοϋ ΊεροΟ είναι πεντάπλευρος 
έξωτερικώς. Τά παλαιά κελλία τής Μονής, τά 
όποια παρουσιάζουν άρχιτεκτονικόν ένδιαφέρον, 
είναι ήμιερειπωμένα καί παραμένουν σήμερον 
άκατοίκητα.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής τοϋ ναοϋ. 
Διά τήν άποκατάστασιν τών κελλίων άπαιτεΐται 
είδική μελέτη.

Είς μικράν άπόστασιν άπό τής Μονής σφζον- 
ται τά έρείπια τοϋ Φρουρίου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου.

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΣΠΗΛΙΕΣ 

Ναός Όδηγητρίας

( Άνδρ. Ίωάννου, 6. ά. σ. XVIII, είκ. 59 - 77 ).
Είς τόν συνοικισμόν Σπηλιές σφζεται ό σταυρε

πίστεγος ναός τής Όδηγητρίας μέ πρόσθετον ξυ- 
λόστεγον νάρθηκα πρός Δ. καί άνοικτήν στοάν 
κατά μήκος τής νοτίας πλευράς. Ή ήμιεξάγωνος 
κόγχη τοϋ Ίεροϋ είναι κατεσκευασμένη διά πω
ρολίθων, καλώς είργασμένων, είς μεγάλας δια
στάσεις, κατά τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα, 
ένφ ή λοιπή τοιχοδομία τοϋ ναοϋ είναι κοινή μέ 
άφθονον χρήσιν κεράμων είς τούς αρμούς ( Π ί ν. 
347 β).

Είς τήν άνατολικήν πλευράν τής κόγχης τοϋ 
'Ιεροϋ άνοίγεται εν δίλοβον παράθυρον, τοϋ ό
ποιου λείπει ό διαχωριστικός κιονίσκος, είς τό 
τύμπανον δέ τής βορείου κεραίας έν τρίλοβον μέ 
διαχωριστικούς κιονίσκους έκ πωρολίθου ( Π ί ν. 
347 β). Είς τήν στέγην διατηρείται άκόμη ή βυ
ζαντινή κεράμωσις. Ό ναός είναι κατάγραφος 
δι’ ώραιοτάτων τοιχογραφιών τοϋ 1311 μ.Χ.

Σημειοΰνται ιδιαιτέρως: ό Έλκόμενος, ό Ίη- 
σοϋς ένώπιον τών ’Αρχιερέων, ή Κοίμησις τής 
Θεοτόκου, ή θαυμασία Δέησις μέ τήν αύστηράν 
μορφήν τοϋ Χριστοϋ, ή Άνάληψις, ό Εύαγγελι- 
σμός, τό όραμα τοϋ Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς, ή 
Φιλοξενία, ή Γέννησις, ή 'Υπαπαντή, ή Βάπτισις, 
ή Βαϊοφόρος, ή Μεταμόρφωσις, τά Είσόδια τής 
Θεοτόκου, ό Παλαιός τών Ημερών, ή Πλατυτέ
ρα σεβιζομένη ύπό δύο ’Αγγέλων καί οί μεμονω
μένοι Άγιοι: Άγ. Κοσμάς, ή Άγ. Βαρβάρα, ή 
Άγ. Ειρήνη, ή Άγ. Άννα, ή Άγ. Μαρίνα, οί 
Άγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος, οί Άγιοι Θεόδω- 
ροι, τέσσαρες στρατιωτικοί Άγιοι, οί Τρεις Ίε- 
ράρχαι καί δύο Διάκονοι. Δύναται νά γίνη διά-

κρισις δύο τεχνοτροπιών καί δύο ζωγράφων. Είς 
τάς έπιφανείας έχουν δημιουργηθή άλατα καί 
ρωγμαί.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα καθαρισμού καί στε- 
ρεώσεως τών τοιχογραφιών.

ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ

Ναός Άγιας Θέκλας

( Άνδρ. Ίωάννου, έ. ά. σ. XVII, είκ. 78 - 85).
Είς τό νεκροταφεϊον τοϋ χωρίου τής Άγιας Θέ

κλας σφζεται ό σταυρεπίστεγος όμώνυμος ναός. 
Ή τοιχοποιία του είναι κοινή άνευ ένδαφέροντος. 
Διασφζονται αί παλαιαί κέραμοι είς τήν στέγην, 
ή δέ κόγχη τοϋ Ίεροϋ είναι καί έξωτερικώς ήμι- 
κυκλική. Τό δάπεδον εύρίσκεται κατά 0,50 μ. 
χαμηλότερον τοϋ έδάφους, διά τοϋτο τό κτήριον 
ύποφέρει έκ τής υγρασίας.

Παλαιότερα καί νεώτερα έπιχρίσματα εΐχον 
καλύψει είς τό έσωτερικόν τόν ζωγραφικόν διά
κοσμον. Ταΰτα άφαιρεθέντα κατά καιρούς άπε- 
κάλυψαν μεγάλας έπιφανείας τοιχογραφιών, αί 
όποϊαι παρουσιάζουν ένδιαφέροντα στοιχεία τής 
τέχνης τοϋ Μου αίώνος. Τήν άνατολικήν καμά
ραν καταλαμβάνει ή Άνάληψις. Κάτωθεν ταύτης 
είς δίσκους είκονίζονται οί Άγιοι: Κύριλλος, 
Μόδεστος, ή Άγια Ίουλίτη καί ό Άγιος Κήρυ- 
κος. Χαμηλότερον δέ ό Άγιος Ιωάννης ό Έλεή- 
μων, ό Άγ. Ιγνάτιος ό Θεοφόρος καί ό Διάκονος 
Λαυρέντιος. Σημειοΰνται ιδιαιτέρως δύο ύπερ- 
μεγέθεις μορφαί' δεξιά, τοϋ Άγ. Νικολάου, μέ 
τόν Χριστόν είς τήν άνω γωνίαν είς μικράν κλί
μακα· άριστερά, τοϋ Άγ. Βασιλείου.

Είς τήν δυτικήν καμάραν σφζονται: ή είς Ά- 
δου Κάθοδος, ή Υπαπαντή, τά Άγια τών Αγίων 
( Είσόδια ), ή Γέννησις τοϋ Χριστοϋ καί ό Φύλαξ 
Άγγελος.

Είς δέ τήν έγκαρσίαν καμάραν σφζεται μόνον 
ή Θεοτόκος ένθρονος καί τρεις Άγιοι.

Διακρίνονται δύο καλλιτέχναι, οί όποιοι ήρ- 
γάσθησαν είς διαφορετικός έποχάς. Ό είς έζω- 
γράφησε τό δυτικόν ήμισυ τοϋ ναοϋ καί ό άλλος 
τάς ύπολοίπους τοιχογραφίας. Παρατηρεϊται δια
φορά είς τήν τεχνοτροπίαν καί τήν έκφρασιν.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών διά τήν στε- 
ρέωσιν καί συντήρησιν τοϋ κτηρίου καί τών τοι
χογραφιών.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*
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Εύβοια. Χαλκίς: α. Οίκόπεδον Εμπορικού καί Βιομηχ. Επιμελητηρίου, β. Τά άποκαλυφθέντα δύο τεί- 
■ χη. Δεξιά τό Α, αριστερά τό Β

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια: α. Ό σταυρεπίστεγος ναός τής Μεταμορφώσεως εις Πυργί, β. Μεσαιωνικός πύργος
εις Αΰλωνάρι

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΙ
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Εύβοια. Όξύλιθος: α. Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου των Χατζηριάνων, β. Ναός 'Αγίας "Αννης

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια. Όξύλιθος: α - β. Ό ναός τοϋ Άγ. Νικολάου τών Ριτζάνων καί αί μεταγενέστεραι προσθηκαι

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια: α. Τό παράθυρον τής νοτίας κεραίας του ναού του Άγ. Νικολάου των Ριτζάνων εις Όξύλιθον, 
β. Ό ναός τοΰ Άγ. Νικολάου εις Πύργον

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εϋβοια: α. Ή στέγη τοϋ Καθολικού τής Μονής Σωτήρος εις Κύμην, β. Ή βόρεια πλευρά τού ναού
τής Όδηγητρίας είς Κονίστρες - Σπηλιές
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