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Η ΚΑΤΑ ΤΟ 1951 ΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 
ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

’Από τοΰ Ίανουαρίου 1951 ή Κρήτη άπέκτησεν τόν πρώτον τακτικόν επι
μελητήν των Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών Αρχαιοτήτων. Ούτως ήρχισε συ- 
στηματικωτέρα ή παρακολούθησις τών σχετικών μνημείων καί ή φροντίς περί 
τήν προστασίαν των.

Εις Ηράκλειον δι’ επαφών προς τάς αρμόδιας άρχάς, έπετεύχθη όπως 
επί τών σωζομένων μνημειωδών τειχών αποφεύγονται τού λοιπού οικοδομικοί 
έργασίαι, καταβάλλεται δέ προσπάθεια έξευρέσεως, σύν τφ χρόνιρ, λύσεως κα- 
θαιρέσεως τών επ’ αυτών ευτελών οίκίσκων καί μεταφοράς τών κατοικούντων 
άλλαχοΰ. Διά τούς σωζομένους μεγάλους ναούς τής ενετοκρατίας, τοΰ 'Αγίου 
Μάρκου (κινηματογράφος Μινφα), Παναγίας τών Σταυροφόρων, Άγ. Αικατε
ρίνης καί Άγ. Πέτρου έγιναν καί συνεχίζονται προσπάθειαι καλυτερεύσεως 
τής τύχης των. Λόγφ εγκαίρου έπεμβάσεως τής υπηρεσίας, κατέστη δυνατή ή 
διάσωσις παλαιών έζωγραφημένων θριγκών, έπιστεφόντων τό τέμπλον μεσαιω
νικού ναοΰ Άνωγείων Κρήτης. 'Ομοίως έπετεύχθη διατήρησις ένετικών δεξα
μενών ή τμημάτων τοΰ βυζαντινοενετικοΰ τείχους τής πόλεως, άποκαλυφθέν- 
των κατά τήν άνόρυξιν θεμελίων ή κατά παρεμφερείς οΐκοδομικάς εργασίας.

Σπουδαΐον γεγονός κατά τό λήξαν έτος άπετέλεσεν ή σύστασις έν τή ώς 
άνω πόλει τής «"Εταιρίας Κρητικών 'Ιστορικών Μελετών» ήτις σκοπόν προτί- 
θεται τήν προαγωγήν τών περί τήν Κρήτην ιστορικών ερευνών καί τήν ΐδρυ- 
σιν Βυζαντινού καί 'Ιστορικού Μουσείου έν τή νήσφ. (Περί αύτής βλ σχετικήν 
έκθεσιν έν σελ 434).

Έν Ρ ε θ ύ μ ν φ έντατικός, έπίμονος καί επίπονος ύπήρξεν ό αγών διά 
τήν έπιτυχίαν τής εις Μουσεϊον μετασκευής τής Ένετικής Λέσχης (Loggia). 
Αντιδράσεις έξ ευτελούς ιδιοτέλειας καθώς καί άπειλαί δέν έκαμψαν τήν υπη
ρεσίαν ούδ' έκώλυσαν δπως αυτή έντείνη τάς προσπάθειας της διά τήν πραγ
ματοποίησή τής άναστηλώσεως τοΰ ώς άνω έν τή πόλει Μνημείου, προκριθέντος 
διά τήν στέγασιν τού Μουσείου. Γενομένης παραδεκτής τής διά τοΰ τοιούτου 
έργου πολλαπλής ώφελείας τής φθινούσης πόλεως, έξευρέθησαν οί οικονομικοί 
πόροι καί ήρχισεν ή έργασια άποκαταστάσεως. (Βλ. κατωτέρω).

’Επειδή εις τήν έν λόγφ πόλιν, διατηρούσαν κάλλιον τών άλλων κρητικών 
τόν μεσαιωνικόν χαρακτήρα δέν είχον είσέτι περιβληθή τό κύρος ιδιαιτέρου Β, 
Διατάγματος ικανά τών άντιπροσωπευτικωτέρων ένετικών μνημείων, διά ταΰτα 
κατόπιν ένεργειών ημών έδημοσιεύθη Διάταγμα κηρύξεως δέκα έξ (16) διατη
ρητέων μνημείων.

Πρός κατατόπισιν έπί τής μεσαιωνικής μνημειακής πραγματικότητος τών 
έπαρχιών τού Νομού Ρεθύμνης καί περισυλλογήν στοιχείων δι’ ών θά προ- 
αχθή γενικώτερον ή ιδέα τής ποτέ έκδόσεως τών βυζαντινών μνημείων Κρήτης, 
δ επιμελητής έπεσκέφθη σημαντικά κέντρα είς τάς έπαρχίας τοΰ νομού. Έλή- 
φθησαν ίκαναί φωτογραφίαι ανεκδότων τοιχογραφιών καί συνεκεντρώθη άφθο- 
νον έπιγραφικόν καί άλλο υλικόν ουτινος δείγμα παρέχει ή έν σελ. 337 κ. έξ. 
τοΰ παρόντος δημοσίευσις. Σπουδαίως συνειργάσθη κατά τάς επισκέψεις ταύ- 
τας δ ζηλωτής τών μεσαιωνικών σπουδών θεοφ. Επίσκοπος Λάμπης καί Σφα- 
κίων κ. Εύμένιος Φανουράκης. (Δημοσίευσις έκ τοΰ συλλεγέντος υλικού τοιχο
γραφιών θά γίνη υπό τοΰ γράφοντος είς προσεχές τεύχος τών «Κρητικών Χρο
νικών»).
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Έν τ β άλλη Κρήτη, άπεφεύχθη δι’ εγκαίρου έπεμβάσεως, άλλοίωσις 
μεσαιωνικών ναών κατά τό νεωτερικόν πνεύμα.

Πρός έπιθεώρησιν τών καθόλου αρχαιοτήτων έπεσκέφθη τήν Κρήτην κατ’ 
Απρίλιον 1951 ό Δ)τής Άρχ)τήτων καί Άναστηλώσεως καθηγητής κ. Άναστ. 
Όρλάνδος δστις καί επί τόπου έξήτασε τά μεσαιωνικά μνημεία τών τριών με
γάλων πόλεων τής νήσου καθώς καί χαρακτηριστικούς βυζαντ. ναούς τοϋ νο
μού 'Ηρακλείου καί Χανίων. Ό κ. Όρλάνδος παρέσχε πολυτίμους οδηγίας, αϊ- 
τινες έλήφθησαν ύπ’ οψει κατά τάς κατόπιν γενομένας αναστηλώσεις (βλ. ευ
θύς κατωτέρω).

’Αποκαταστάσεις Μεσαιωνικών Μνημείων.

Καρπός τού θερμού ενδιαφέροντος διά τάς μεσαίων, αρχαιότητας Κρήτης 
τού ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου καί μάλιστα τής Δ)σεως ‘Αναστηλώσεως τού 
Ύπουργ. Παιδείας, υπήρξαν αί άναστηλωτικαί έργασίαι σπουδαιοτάτων μεσαι
ωνικών μνημείων τής νήσου. Αΰται αφορούν εις τόν κατάγραφον ναόν Πανα
γίας Ι’κουβερνιώτισσας Ποταμιών Πεδιάδος, τήν Μονήν Άρκαδίου, τήν Ένε- 
τικήν Λέσχην Ρεθύμνης. Μικροτέρας κλίμακος εργασία (καθαρισμός τοιχογρα
φιών καί στερέωσις στέγης) έγένετο διά τού αρχιτεχνίτου τού Μουσείου 'Ηρα
κλείου κ. Ζαχ. Κανάκη εις τόν ναόν τών ’Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου τού 
χωρίου Φουρνί—Καστέλλι Μεραμβέλλου.

I. Ή άναστήλωσις Παναγίας Ποταμιών (Γκουβερνιώτισσα) 
έγένετο υπό τού ’Εφόρου Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Δ' Περιφερ. κ. Μαν. Χα· 
τζηδάκη καί τού Έπιμελητοΰ τού Μουσείου κ. Στ. ’Αλεξίου. Τόν καθαρισμόν 
τών τοιχογραφιών έπεχείρησαν ειδικοί μετακληθέντες έξ ’Αθηνών, έν συνεργα
σία μετά τοϋ αρχιτεχνίτου τού Μουσείου κ. Κανάκη. Τό κτήριον έστερεώθη 
καί έπεσκευάσθη κατά τό παλαιόν σχέδιον άπαλλαγέν οίίτω παραμορφώσεων 
νεωτερικών έπισκευών. Ό καθαρισμός τών τοιχογραφιών ένεφάνισεν ένδιαφέ- 
ρον σύνολον καίτοι τό σχέδιον αυτών είναι λίαν έλεύθερον.

II. Τήν άναστήλωσιν Μονής Άρκαδίου έπεχείρησεν ό γρά
φουν κατόπιν Δ)γής τού Ύπουργ. Παιδείας. Τό έργον έχορήγησεν τό αυτό Ύ- 
πουργεϊον διά 50.000.000 συνέβαλε δέ εις τούτο καί ή έν λόγφ Μονή άναλα- 
βοΰσα προφρόνως τό πλεΐστον τών μεταφορών τών άπαιτηθέντων υλικών. ΑΙ 
έκτελεσθεΐσαι έργασίαι έχουσιν ούτω έν συντομίφ.

α) Κλάουστρα. Κάτω στοά (ύπόροφος έ'μβολος). Άφηρέθησαν τά υπάρ
χοντα λείψανα τών θολιτών τών θολώσεων αΐτινες ήσαν παντελώς κατεστραμ
μένα! έκ τού χρόνου (γήρανσις) καί κατεσκευάσθησαν έξ αρχής αντίστοιχοι θο
λοί, όλοκληρωθείσης ουτω τής κατά τό παρελθόν έτος άρξαμένης έργασίας. 
’Ακολούθως έστερεώθησαν καί άπεκατεστάθησαν τά άνέχοντα τούς θόλους έσω- 
τερικά καί έξωτερικά τόξα. Κατά τήν Β.Δ. άκραν τών έν λόγφ κλαούστρων 
άπεκαλύφθη εν καί ήμισυ τεθλασμένον τόξον, άποκρυπτόμενον υπό νεωτερικής 
κλίμακος. Είς τό βόρειον τμήμα τού έμβόλου, έσωτερικώς, καθηρέθησαν τρία 
αλλεπάλληλα διατοιχίσματα δι’ ών τό πρώτον άπεκαλύφθη συνέχεια τής τοξω
τής θολωτής στοάς εΐς βάθος 8 1)2 μ. καί ηΰρύνθη ό είς μήκος χώρος τών 
κλαούστρων.

Μετά τήν άποκατάστασιν τών θολώσεων, τών τόξων καί τήν άποκάλυψιν 
τής είς βάθος συνεχείας, ή θέα τού είς μήκος 47 μ. έκτεινομένου ύπορόφου 
έμβόλου κατέστη λαμπρά καί επιβλητική. Είς τήν ωραιότητα τούτου συμβάλλει 
ή δι* ιδιαιτέρας προσπάθειας έπιτευχθεϊσα αρμονική άρμωσις τών ξεστών λί-
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θιον τών θολώσεων, δι’ ής έξαίρεχαι ή γραμμή επαφής χών χοιούτων κυβολί
θων καί παρέχεται ή ίσόδομος ένχύπωσις, ήχις βεβαίως δέν είναι άνευ σημασίας.

Τό δάπεδον χής δίνω χών κλαούσχρων σχοάς έσχρώθη δι’ είδικοϋ πυρι- 
χούχου χώματος, δεδοκιμασμένης άνθεκχικόχηχος, μεχ’ ένυδρου ασβέστου. Έπί 
χής σχοάς χαύχης ήνοίχθησαν ίκαναί κεκλεισμέναι διά διαχοιχισμάχων θύραι 
κελλίων. Ή δέ έχοιμόρροπος σχέγη 
χών κλαοΰσχρων (μήκους 48 μ. καί 
πλάχους 4 1)2) έκαλύφθη διά σιδη
ροπαγούς σκυροκονιάμαχος, διαχη- 
ρηθείσης καχαλλήλως χής κάχωθεν 
θεωμένης παλαιάς ξυλείας ήχις έ· 
κράχει χύ προϋπάρχον άργιλλόχωμα.

β) Τράπεζα. 'II ίσχορική 
Τράπεζα χής Μονής, εις ήν όλοκλη- 
ρώθη χό ’Αρκαδικόν δράμα χοϋ 
1866, άποχελοΰσα κχήριον διασχά- 
σεων 20 μ.Χ6 μ., είχεν έκ coO χρό
νου καί χών σεισμών ίσχυρώς πά- 
θει καθ’ δλην χήν πρός βορράν 
πλευράν, ομοίως δέ διαρραγή καί 
είς χό μέσον καθ’ δλον χό μήκος αύ· 
χής άπό άναχολών πρός δυσμάς. Ό 
βόρειος χοΐχος έσιερεώθη διά χεσ- 
σάρων έν έπαφή χριγωνικών άνχη- 
ρίδων, μή ύπαρχούσης δυναχόχηχος 
ύποθεμελιώσεως. Ή σχέγη έξη - 
σφαλίσθη δι’ άνχικαχασχάσεως χών 
θολιχών καθ’ δλον χό μήκος χοΰ Είκ· 28’ ‘Α<>κάδι· Τά δυχικά Κλάου- 
κχηρίου (καί είς πλάχος 1,20 μ. έκα- σΙρα ^ετά τί)ν άνασχήλωσιν.
χέρωθεν χής κενχρικής κλειδός) καί δι’ έλαφράς, άνωθεν, πλακός έκ σιδηρο
παγούς σκυροκονιάμαχος.

γ) Κλίμακες. Είς έφαρμογήν χοΰ προγράμμαχος απαλλαγής χής Μονής 
χών νεωχερικών καί έχερογενών σχοιχείων καθηρέθησαν τρεις νεωχερικαί κλί
μακες, χαρακχηρισχικώς άλλοιοΰσαι χήν δψιν αΰχης. Διά χής καθαιρέσεως χής 
πρό χής εισόδου χής νοχίου σχοάς κλίμακος άπηλευθερώθη ή είσοδος χού ξέ
νου σχοιχείου, δπερ παρημπόδιζε χήν θέαν χών «μεσοκουμίων». 'Ομοίως άφη- 
ρέθη έχέρα κλίμαξ έξωχερικώς χής σχοάς καί παρεσχέθη είς χόν θεαχήν ή ένό. 
χης χών χόξων καί 6 ρυθμός αύχών. “Αλλη κλίμαξ μεχεχοπίσθη πρός άποκά- 
λυψιν χής συνεχείας χών τόξων, κακότεχνοι σύγχρονοι θύραι έκλείσθησαν, νέαι 
δέ παρασχάδες καί υπέρθυρα καχεσκευάσθησαν. ’Επίσης ικανός αριθμός χών 
ποδεών χών τοξοτών ήμικυκλ. ανοιγμάτων χής νοχίου σχοάς χών κλαοΰσχρων 
άνχεκαχεσχάθη, κατεδαφίσθησαν δέ χά άνωθεν χαύχης διαχοιχίσμαχα δι’ ών έχω- 
ρίζεχο είς τμήματα ό ωραίος ηλιακός καί κυριολεκχικώς άνέπνευσεν ό χώρος.

III. Ή άναστήλωσις χής Ένεχικής Λέσχης Ρεθύμνης 
ανατεθείσα καί αύχή είς χόν ’Επιμελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Κρήτης 
ηρχισε διά 30.000.000 δρχ. χορηγηθένιων ύπό τού Ύπουργ. Παιδείας, έσυνεχίσθη 
δέ διά 17.000.000 προσφερθέντων ύπό χοΰ ΟΔΕΠ Ρεθύμνης καί Μονής Πρέ- 
βελη χάρις είς χό ενδιαφέρον χών θεοφ. ’Επισκόπων Ρεθύμνης, Αΰλοποχάμου
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καί Λάμπης καί Σφακίων ώς'καί τοΰ ηγουμένου Μονής Πρέβελη’κ. Διονυσ. Στα. 
φυλάκη, έγένοντο αί έξης έργασίαι : α) Κατεσκευάσθη στέγη έκ σιδηροπαγούς 
σκυροκονιάματος, β) Άνεκατεσκευάσθη κάτωθι αυτής καί εις τήν μορφήν τής 
παλαιάς ή ξύλινη στέγη, διά παλαιός καί νέας ξυλείας. Ή στέγη δμως αϋτη 
δέν ήδράσθη επί των κιλλιβάτων των υπαρχόντων επί των κιονοκράνων τών 
τεσσάρων ιωνικών κιόνων τοΰ κτηρίου, οϊτινες (κιλλίβαντες) άνείχον τήνπαλαιάν 
τοιαύτην, άλλ’ επί πέδιλων μεταξύ αυτών καταλλήλως κατασκευασθέντων. γ) Τό 
δάπεδον έστρώθη διά σκυροκονιάματος, δ) Καθηρέθησαν τά διατοιχίσματα 
τών χρόνων τής τουρκοκρατίας καί άπεκαλύφθησαν τά αψιδωτά ανοίγματα δι’ 
ών χαρακτηρίζεται καί έξαίρεται τό κτήριον. ε) Καθηρέθη ή δυτικώς τοΰ μνη
μείου συνεχόμενη δημοτική αποθήκη, στ) Συνεπληρώθη τοιχοποιία τοΰ νοτίου 
τοίχου, ζ) Κατεσ ευάσθησαν περί τούς 40 νέοι γεισίποδες έκ πώρου καί ικανόν

τμήμα τής περιθεού- 
σης τό κτήριον κορ- 
νιζης καί ποδέαι ό
λων τώνάνοιγμάτων. 
η) Έσωιερικώς έγέ
νοντο έπιχρίσματα 
διά μαρμαροκονίας. 
Διά τών 65 000.000 
δρχ. τά όποια χορη
γεί τό’ΕφεδρικόνΤα- 
μεΐον Ρεθύμνης πι
στεύεται ότι θά άπο- 
περατωθή τό έργον.

IV. Σημειώνομεν 
τέλος ένταΰθα καί 

Είκ. 29. Έργασίαι άναστηλώσεωςΈνετ.Λέσχης Ρεθύμνης. τί)γ όποκατάστασιν

τοΰ έν Ήρακλείφ μεσαιωνικού ναοΰ τής 'Α γ. Αικατερίνης, γενομένην δι’ 
70 περίπου εκατομμυρίων, διατεθέντων ύπό τοΰ Έφεδρικοΰ Ταμείου εις τήν 
ίεράν Μητρόπολιν Κρήτης.

Διά τών έκτελεσθεισών έργασιών έπετεύχθη: Πλήρης καθαρισμός τοΰ με
γάλου κτηρίου. /Αφαίρεσις τών έπιχρισμάτων τής τουρκοκρατίας. Καθαίρεσις 
νεωτερικής μεσοτοιχίας άποκλειούσης τόν ναόν τοΰ παρεκκλησίου τών Άγ. Δέ
κα. Συμπλήρωσις ξεστής θολοδομής. Κατασκευή δαπέδου, θυρών, ύαλοφρά- 
κτων παραθύρων. Λόγιο τής διά τών χρόνων άποσαθρώσεως τών θολιτών δέν 
έπετεύχθη αρμονική άρμωσις τούτων, τοΰ γεγονότος όφειλομένου καί εις τήν 
μικράν έπιμέλειαν τών άναλαβόντων τεχνιτών. ’Επίσης τό δάπεδον, παρά τήν 
έπιμόνως ΰποδειχθεΐσαν έπίστρωσιν διά πλακών ώς ήτο τό πάλαι, έκαλύφθη προ- 
χείρως διά σκυροκονιάματος, έπειγομένης τής χρήσεως τοΰ ναοΰ διά τά Κυρι- 
ακά Σχολεία. Παρεσχέθη δμως ύπό τής Μητροπόλεως ή βεβαίωσις τής προσε- 
χοΰς διά πλακών έπιστρώσεως.

Παρά τά άνωτέρω, ούδεμία αμφιβολία ότι διά τών γενομένων έργασιών 
άνεδείχθη ό ναός μέ τόν ώραίον καί ύπολογισμένον «χώρον», είς δν, μεσοΰν- 
τος τοΰ 16ου αίώνος, έλειτούργησε ή περιώνυμος Σχολή τής Άγ. Αικατερίνης.

Κ. Δ. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ
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