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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΙΚΑΡΙΑ
Έκ των ολίγων μεταβυζαντινών εικόνων, τάς

δερμίδος είναι ύπόλευκον μέ όλίγας

ψιμυθιάς,

αί όποϊαι φωτίζουν τούς όφθαλμούς, τόν λαιμόν
καί τόν πώγωνα.
Ή Παναγία στρέφεται πρός τόν Έσταυρωμένον, άνεγείρει έλαφρώς τήν δεξιάν της χείρα, ένφ τήν άριστεράν φέρει είς τό πρόσωπον μέ άπόγνωσιν. Φορεΐ κυανοπράσινον χιτώνα καί έρυ-

όποιας κατεγράψαμεν είς τήν ’Ικαρίαν, άναφέρο-

θρόν μαφόριον μέ μελανάς καί λεύκάς πτυχάς.

μεν τέσσαρας, αί όποϊαι άξίζει νά σημειωθούν:

Αί διαστάσεις τής είκόνος είναι 1 x 0,36 μ. καί

Αί τρεις αποτελούν έν σύνολον. Είναι ό Σταυρός,

είναι έλάχιστα έφθαρμένη. Τό πλάσιμον είς τά

άπό τήν κορυφήν τέμπλου καί αί δύο γνωσταί

γυμνά μέρη γίνεται καί έδώ κατά τόν αύτόν τρό

ώς «λυπηρά» είκόνεςτής Παναγίας καί τού Ίω-

πον, όπως καί είς τήν προηγουμένην εικόνα. Τά

άννου, αί όποϊαι φυλάσσονται είς τόν ναόν των

όλίγα φώτα, ό βαθύχρωμος προπλασμός καί ή

'Αγίων ’Αναργύρων τοϋ Καραβοστάμου. Έκεΐ με-

αύστηρά τεχνοτροπία ένθυμίζουν έργα τών άρ-

τεφέρθησαν άπό τέμπλον τοϋ παλαιοτέρου δμω-

χών τοϋ Που αί. ένός ζωγράφου τής αύστηράς
παραδόσεως.

νύμου ναοϋ, όστις δέν ύπάρχει πλέον.
Ό Σταυρός έχει διαστάσεις 1.22x 1.23 μ. καί

’Από τάς λοιπάς εικόνας τής νήσου άξίζει νά

δέν έχει μεγάλας φθοράς. Έπ’ αύτοϋ είκονίζεται ό

σημειωθή μία Βάπτισις, εύρισκομένη είς τό Κα

Χριστός, ’Εσταυρωμένος, γυμνός, μέ μόνον τό

θολικόν τής
Ικαρίαν.

περίζωμα. Είς τά τρία άκρα τοϋ Σταυρού τά σύμ
βολα τών Εύαγγελιστών. Επάνω ό αετός τού
Ίωάννου, άριστερά

μονής Λευκάδος, είς τήν νότιον

"Εχει διαστάσεις 0,77 x 0,575 μ. Ό Χριστός μέ

ό άνθρωπος τοϋ Ματθαίου

περίζωμα όρθιος είς τόν Ίορδάνην, μέ τάς χεΐρας

καί δεξιά ό λέων τοϋ Μάρκου. Κάτω άπό τόν

έσταυρωμένας έπί τοϋ στήθους. Δεξιά ό Ιωάννης
καί άριστερά τρεις άγγελοι, όλόσωμοι, κλίνουν

άετόν τοϋ Ίωάννου, έντός φυλλώματος δένδρου,
ή φωλεά ένός λευκοΰ πελεκάνου μέ τά τρία μι

έλαφρώς πρός τόν Χριστόν καί κρατοϋν είς τάς

κρά του, πού έστραμμένα πρός αύτόν περιμέ

χεΐρας ύφασμα. ’Εντός τοϋ ποταμοΰ ή προσωπο-

νουν νά άναζωογονηθοϋν άπό τό αίμα τής πλη

ποίησις τοϋ Ίορδάνου. Ή είκών άνήκει πιθανώτατα είς τόν 18ον αί.

γωμένης πλευράς του.
Ή σπανία αύτή είς τήν μεταβυζαντινήν εικο
νογραφίαν παράστασις συμβολίζει προφανώς τό
πάθος καί τήν θυσίαν τοϋ Χριστοϋ, ό όποιος
«εζώωσε τούς θανόντας παίδας του». Πρόκει
ται περί συμβολισμοϋ, τόν όποιον άπαντώμεν είς
τήν δευτέραν στάσιν τών ’Εγκωμίων τής Μεγά

’Εκτός τών εικόνων σημειώνομεν καί δύο ω
ραιότατα ξυλόγλυπτα μεταβυζαντινά τέμπλα, τά
όποια ή τοπική παράδοσις άναφέρει, ότι έγιναν
είς τήν Χίον. Καί τά δύο είναι άριστα έπεξειργασμένα καί παρά τάς φθοράς των διατηρούν τήν
λάμψιν των καί έντυπωσιάζουν.

λης Παρασκευής, ψαλλομένων κατά τόν δρθρον

Τό έν εύρίσκεται εις τούς Αγίους Πάντας τοϋ

τοϋ Μεγάλου Σαββάτου.
Ό ζωγράφος μας άπεικόνισε τήν σκηνήν, άκριβώς όπως τήν είχεν έμπνευσθή καί όραματισθή
άπό τό έγκώμιον : «ώσπερ πελεκάν τετρωμένος

Καραβοστάμου, είς τήν βόρειον Ικαρίαν (Π ί ν.
635 α ί1. Παρουσιάζει διαφοράς άπό τά γνωστά
μεταβυζαντινά τέμπλα. Δέν είκονίζονται σκηναί
τοϋ δωδεκαόρτου καί έχει τελείως διαφορετικήν

τήν

Λόγε, τούς θανόντας παϊδας

διάταξιν τών ζωνών. 'Υπάρχουν τά κάτω θωρά

έζώωσας έπιστάξας ζωτικούς αύτοις κρουνούς».

κια τοϋ τέμπλου, διαχωριζόμενα διά ξυλογλύπτων κιονίσκων, ώς καί ή βασική ζώνη τών εικό

πλευράν

σου

Ή δευτέρα είκών είναι τοϋ Ίωάννου (άπό τά
λυπηρά). "Εχει ξυλόγλυπτον τοξωτόν πλαίσιον,

νων τοϋ τέμπλου. Καί έδώ οί κιονίσκοι καταλή

στηριζόμενον έπί κονίσκων. Κάτω ή έπίσης ξυ
λόγλυπτος βάσις μέ φύλλα καί κλάδους άμπέλου.

γουν είς μικρά φυλλοφόρα κιονόκρανα. Διαμορ
φώνεται έν συνεχείμ ό κανονικός θριγκός μέ

Ό Ιωάννης είκονίζεται άγένειος καί νέος. Είναι

άλλεπαλλήλους

όρθιος καί έστραμμένος πρός τά δεξιά. Άνασηκώνει έλαφρά τό ίμάτιόν του μέ τήν άριστεράν

τους άπό διάκοσμον. Σταγόνες συνεχείς, κυ
μάτων, σταγόνες καί παΰλαι άποτελοϋν τήν δια-

του χείρα καί φέρει τήν δεξιάν είς τό στήθος.
Φορεΐ κυανοπράσινον χιτώνα καί ίμάτιον πορ-

κόσμησιν τής πρώτης ζώνης. Ή έπομένη φέρει
φυτικόν διάκοσμον μέ κλάδους καί βότρυς άμ-

φυροϋν μέ λευκοκιτρίνους φωτεινάς πτυχάς. Εις
τά γυμνά μέρη τό πλάσιμον γίνεται μέ έλαιοπράσινον προπλασμόν. Τό φωτεινόν μέρος τής έπι-

1.

παραλλήλους

ζώνας, κατάφορ

Αί δημοσιευόμεναι έκ τής ’Ικαρίας φωτογραφίαν παρε-

χωρήθησαν άπό τόν κ. Φ. Ήλιόπουλον, τόν όποιον καί εύχαριστοϋμεν.
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πέλου, άκολουθοϋν δέ πάλιν σταγόνες, όδόντες

Έτεληόθη ή

παρούσα ζωγραφιά

διά κόπου/

καί κυμάτια. Τέλος μικροί φυλλοφόροι κιλλί

κ(αί) έξόδου κτιτόρου τοϋ πανοσηοτάτου έν ίε/-

βαντες ύποβαστάζουν τήν τελευταίαν ζώνην, ή

ρομονάχοις

όποια πλήν τών όδόντων φέρει καί σειράν λοξο-

Κ( ;)ω Κυρ παπά Γερασίμου κ(αί) ή μήτηρ, αυ

κ(αί)

πν(ευμ)ατικής

π(ατ)ράσην.

τμήτων άκανθοφύλλων. Αί ζώναι συνεχίζονται

τού Μαρία πρεσβυτέρα / καί δ αδελφός αυτού

καί έπί τών μεγάλων γεισιπόδων τοϋ τέμπλου,
τών στηριζομένων είς τά κιονόκρανα τών διαχω-

Μελέτιος / ιερομόναχος / διά χειρός δέ κάμοϋ / τοϋ
ταπηνοϋ κ(αί) αναξίου δού/λου Χατζιπαντελ'ι/

ριστικών κιονίσκων.
Είς τήν μεσαίαν πύλην τοξωτόν δαντελωτόν

έπίκλην..........................1688 Μην'ι / όκτοβρίου β.

Άναγνόστον έκ Χίου / έκ κόμης / Νεοχορίου / τό

ύπέρθυρον μέ ταινίαν, έκ φύλλων δάφνης, σχημα-

Έπί τοϋ νοτίου έπίσης τοίχου προσωπογρα

τίζουσαν τόξον καί έντός καμπυλοπλεύρων τρι

φία τοϋ κτήτορος καί ή έπιγραφή : Ζΐέί;σις τοϋ
δούλου τοϋ Θεού Μελετίου Iιερόμονάχου / κ(αί)
κτήτωρος τής άγιας / μονής ταύτης.

γώνων, κλάδοι μέ άνθη καί καρπούς. ’Ανήκει πιθανώτατα εις τά τέλη τοΟ 18ου αί.
συσχετίζει έπίσης με τεχνίτας τής Χίου, εύρίσκε-

Παρόμοιον τέμπλον, τό όποιον ή παράδοσις

Έπί τοϋ δυτικοϋ τοίχου γυναικεία μορφή καί
έπιγραφή: Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Μαρίας

ται εις τό Κυπαρίσσι τοϋ Εύδήλου, είς τήν βό
ρειον ’Ικαρίαν ( Π ί ν. 635 β ). Καί είς αύτό

Πρεσβυτέρας. Δεξιώτερον: Δ έησις τών δούλων
τοϋ Θεοϋ Γερασίμου ίερομονάχου κ(αί) τής Μή

σχηματίζεται θριγκός έξ άλλεπαλλήλων ζωνών

τρας αύτοϋ Μαρίας Πρεσβυτέρας κτητόρων..........

μέ φυτικά ή γεωμετρικά κοσμήματα, παρόμοια μέ

Ή είκονογράφησις έπί τοϋ βορείου τοίχου χω

τοΟ προηγουμένου τέμπλου. Είς τήν κορυφήν τοϋ

ρίζεται είς ζώνας. ’Από Δ. πρός Α. έπί τοϋ νοτίου

τέμπλου ύψώνεται σταυρός μέ τόν Χριστόν Έσταυ-

τοίχου ή πρώτη ζώνη άρχίζει μέ τέσσαρας αγίας

ρωμένον καί είς τά άκρα τούς τέσσαρας Εύαγγε-

γυναικείας μορφάς όρθιας καί έντελώς κατ’ ένώ-

λιστάς έν προτομή.

πιον (Κυριακή, Αναστασία, Μαρίνα, Παρα
σκευή ). Κρατούν είς τήν δεξιάν χεΐρα σταυρόν

Λείπει ή δεξιά κεραία τοϋ σταυρού, ήτις φαί
νεται ότι έχει άφαιρεθή προσφάτως. Έν μέγα
μετάλλιον Εύαγγελιστοΰ, κρατούμενον υπό δύο

καί φέρουν τήν άριστεράν πρό τοϋ στήθους μέ
τήν παλάμην πρός τά έξω.

όλοσώμων άγγέλων, εΰρίσκεται έμπροσθεν τής

Έν συνεχεία είς τήν αύτήν ζώνην, άνατολικώ-

βάσεως τοϋ σταυροϋ. ’Αριστερά καί δεξιά δύο

τερον, ό Άγιος Εΰστάθιος έφιππος έρχεται έκ δε
ξιών καί κρατεί άκόντιον. Ακολουθεί άμέσως

δράκοντες καί άπό τά λυπηρά μόνον ή μία είκών.
Ώς καί είς τό προηγούμενον, έχουν μετακινηθή

άλλος άγιος έφιππος καί τέλος πρός τό ιερόν, είς

καί έδώ μέλη τοϋ τέμπλου, όπως φαίνεται άπό τό

ώραίος πελώριος Γαβριήλ, ό όποιος φθάνει τό
ϋψος καί τής δευτέρας ζώνης.

γεγονός, ότι αί δύο τελευταίοι πρός τήν κορυφήν
τοϋ τέμπλου ζώναι δέν είναι συνεχείς. Έκάστη

Ή δευτέρα ζώνη

αρχίζει μέ τρεις γηραιάς

ζώνη άποτελεϊται έκ δύο σανίδων μέ διαφορετι

μορφάς. Άμέσως έν συνεχείςι Άγιοι κατ’ ένώ-

κήν ξυλόγλυπτον διακόσμησιν. ’Ανήκει πιθανώ-

πιον : ’Ισίδωρος μέ βραχύν στρατιωτικόν χιτώνα,

τατα είς τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος.

θώρακα καί χλαμύδα. Πολύκαρπος μέ φαιλό-

Έπ’ εύκαιρίρ. τής καταγραφής τών εικόνων καί

νιον, ώμοφόριον, έπιτραχήλιον. Άγιος Προκό

κειμηλίων τής νήσου έπεσκέφθημεν ώρισμένους

πιος, αγένειος, μέ βραχύν χιτώνα, θώρακα καί

τοιχογραφημένους ναούς, οί όποιοι άξίζει νά ση

χλαμύδα.

μειωθούν καί νά μελετηθούν. Περιορίζομαι είς

ρίας, Προφήτης Ήλίας. Είς τήν τρίτην ζώνην

σύντομον περιγραφήν τών τοιχογραφιών των.
Έκ τών ναών άναφέρω τό Καθολικόν τής Όσιας

είκονίζονται σκηναί άπό τήν ζωήν τοϋ Χριστού.
Αρχίζουν μέ τήν Σταύρωσιν : ό Χριστός μεταξύ

Θεοκτίστης τής Λεσβίας. Εΰρίσκεται είς τό βό

δύο ληστών, άριστερά κάτω ή Παναγία, δύο μυ-

ρειον μέρος τής νήσου, είς άπόστασιν μιάς καί
ήμίσειας ώρας άπό τήν Πέρα Μεριά. Ή έκκλησία

’Ιωάννης καί ό έκατόνταρχος. Άκολουθοϋν ή

Άγιος

Εύθύμιος.

Προφήτης

Ζαχα

ροφόροι καί στρατιώτης μέ λόγχην. Δεξιά δ

είναι μονόκλιτος, καμαροσκεπής καί έχει τομήν
ύπερυψωμένου τόξου.

Βάπτισις καί ή Γέννησις.

Είναι κατάγραφος άπό τοιχογραφίας τού 17ου
αί., όπως άποδεικνύεται έκ τής έπιγραφής, τής

χίζει μέ τάς Αγίας Βαρβάραν, Ειρήνην, Αικατερί
νην. Ακολουθεί ό Άγιος Γεώργιος, ό όποιος φθά

εύρισκομένης είς τόν νότιον τοίχον, έντός τε

νει είς τό ϋψος καί τής δευτέρας ζώνης καί τέλος

Είς τόν βόρειον τοίχον ή είκονογράφησις αρ

τραγώνου πλαισίου. Διετηρήσαμεν τήν ορθογρα

ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, ώραίος, πελώριος, άπέ-

φίαν τής έπιγραφής καί τήν μετεγράψαμεν ώς
έξής:

ναντι άκριβώς άπό τόν Γαβριήλ τοϋ νοτίου τοί
χου.
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Είς τήν δευτέραν ζώνην οί "Αγιοι Σάββας, ’Αν
τώνιος, Κωνσταντίνος καί Ελένη, ό ’Επιτάφιος

ται ή « Χειρ Κ(υρίο)υ » ή όποια κρατεί ζυγόν.
’Επιγραφή : «έλλέχωντε πράξεις». ’Αριστερά

θρήνος, ό προφήτης Δαυίδ, ή Κάθοδος είς τόν

τρεις άγγελοι καί δεξιά δαίμονες. "Ενας άγγελος

Άδην καί τέλος ό Λίθος.

κρατεί ζεϋγος περιστερών καί τό άποθέτει είς

Είς τόν δυτικόν τοίχον ή Δευτέρα Παρουσία.
Είς τήν κόγχην τοϋ ίεροΰ ή Πλατυτέρα, είς τήν

τόν ένα δίσκον τοϋ ζυγοϋ, ό όποιος βαρύνει πρός
αύτήν τήν κατεύθυνσιν, παρ’ δ,τι είς τήν άλλην

καμάραν άριστερά έπάνω ή Άνάληψις καί κάτω

πλευράν οί δαίμονες άγωνίζονται διά νά κερδί

οί "Αγιοι Παντελεήμων, Έρμόλαος καί Σπυρί

σουν τόν ληστήν (δύο έξ αυτών κάθονται είς τόν

δων. Δεξιά έπάνω ό Ευαγγελισμός καί κάτω οί

άλλον δίσκον τοϋ ζυγοϋ). Άνατολικώτερον οί

Άγιοι ’Ανάργυροι, Κοσμάς καί Δαμιανός.
Είς τό βόρειον έπίσης μέρος τής ’Ικαρίας, είς

Άγιοι Παντελεήμων, Εόθύμιος, Σάββας, Αντώ
νιος, ’Ιωάννης ό Πρόδρομος.

τό νεκροταφεϊον τοϋ χωρίου Κοσσίκια σφζεται
ό μεταβυζαντινός ναός τοϋ Ζωοδότου.

Μεταμόρφωσις, ό Ζαχαρίας, ό Ήσαΐας, Βάπτι-

Είναι μονόκλιτος, καμαροσκεπής, μέ τρία ένισχυτικά τόξα, κατάγραιρος. Καί έδώ ή ζωγραφική,
όπως καί είς τόν προηγούμενον ναόν, είναι χω
ρισμένη είς ζώνας :

σις, ό Μωϋσής, ή 'Υπαπαντή, ό Ιερεμίας, ό ’Ιω
νάς, στηθάρια άγιων.
Είς τήν κόγχην τοϋ ίεροΰ ό Χριστός Ζωοδό
της, είς τήν κόγχην τής προθέσεως ό Νυμφίος.

Είς δλον τόν δυτικόν τοίχον ή Δευτέρα Πα
ρουσία ( Π ί ν.

Είς τήν τρίτην ζώνην ό Προφήτης Δανιήλ, ή

636 α - β ). Μέ μίαν σκηνήν κο-

Είς τόν κατακόρυφον άνατολικόν τοίχον (τύμπανον ) τοϋ ίεροΰ οί δώδεκα ’Απόστολοι, καθήμενοι. Είς τόν νότιον τοίχον τοϋ ίεροΰ, Γέννησις καί

λάσεως άρχίζει ή πρώτη ζώνη τοϋ βορείου τοί
χου, έν συνεχείμ τοϋ δυτικοΰ. Τρεις γυναικείοι

στηθάρια άγιων, είς συνέχειαν μέ τά στηθάρια

μορφαί καί μία άνδρική, περιεζωσμέναι άπό
δφεις : μοιχός, ώτακούστρια, βλάσφημος καί ή

ψις άνω (Π ί ν. 637 β) καί κάτω ό Άγιος Πέ

άποστρέφουσα τά νήπια.

τρος ’Αλεξανδρείας.

Άνατολικώτερον

αί

Άγιαι Μαρίνα καί Ματρώνα ή έν Χίφ, οί Άγιοι
Άνδρέας, ’Ιωάννης ό Θεολόγος καί Γαβριήλ.
Ή δευτέρα ζώνη άρχίζει μέ τόν « άρχιληστήν »
( Π ί ν. 637 α ). Ό ληστής μέ τά χέρια σταυρω
μένα, γυμνός, μέ μόνον τό περίζωμα, περιμένει
νά κριθοϋν αί πράξεις του. Έξ ήμικυκλίου φαίνε

άγιων τοϋ κυρίως ναοϋ. Είς τόν βόρειον, Άνάλη-

Οί τοιχογραφίες τοϋ Ζωοδότου, παρ’ δ,τι έχουν
άρκετά λαϊκά στοιχεία, διατηροΰν ώς έπί τό
πλεϊστον μορφάς, αί όποΐαι μένουν πισταί είς
τήν σοβαράν παράδοσιν τής Κρητικής τέχνης.
Παράδειγμα άποτελοΰν αί ώραίαι μορφαί τών
Αγίων Άνδρέου καί Ίωάννου ( Π ί ν. 637 γ ).
ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ■ ΜΠΑΛ ΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΠΙΝΑΞ 635

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

'Ικαρία : α. Καραβόσταμον. Ναός 'Αγίων Πάντων. Λεπτομέρεια τοϋ ξυλογλύπτου τέμπλου, β. Κυπαρίσσι
Εύδήλου. Λεπτομέρεια ξυλογλύπτου τέμπλου

ΧΡ. ΧΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΠΙΝΑΞ 636

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

’Ικαρία. Κοσσίκια. Μεταβυζαντινός ναός Ζωοδότου : α - β. Αεπτομέρειαι των σκηνών τής Δευτέρας
Παρουσίας (τοιχογραφία)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - Μ ΠΑΛΤΟΓΙ ΑΝΝ Η
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

ΠΙΝΑΞ 637

’Ικαρία. Κοσσίκια. Τοιχογραφίαι έκ τοϋ μεταβυζαντινού ναοϋ Ζωοδότου : α. «Ό αρχιληστής»,
β. Ή Άνάληψις καί άγιοι, γ. Οί ’Απόστολοι Άνδρέας καί ’Ιωάννης
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