
ΚΩΣΤΑ Ε. ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΕΣ ΤΥΠΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ 12 ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Διακόσους τριάντα δυό τοιχογραφημένους Ναούς τού Νομού Χανίων 
ε’ιχε περιλάβει στδν «Κατάλογό» του ό άείμνηστος G. Gerola. Μεταγε
νέστερες έρευνες αυξήσανε τδν άριθμό καί τδν άνέβασαν στους 249 Χ. 
Σ’ αυτούς θά πρέπει νά προστεθούν άλλοι δέκα, όχι τοιχογραφημένοι, 
τρίκογχοι ναο'ι τού 16ου καί κυρίως τού 17ου αΙώνα, πού άποτελούν 
τδν σημαντικότερο πυρήνα αυτού τού τύπου των Εκκλησιών στην 
Κρήτη.

’Από τδ σύνολον τών διακοσίων πενήντα εννέα Εκκλησιών, μπό
ρεσα κι’ άποτύπωσα μέχρι σήμερα 139, πού άνήκουν στίς άκόλουθες 
κατηγορίες.

1) ’Ογδόντα τέσσερις, δηλαδή ένα ποσοστό περίπου 60 °/ο, είναι 
μονόκλιτα Καμαροσκέπαστα ναύδρια. Ή καμάρα, ήμικυλινδρική είτε 
οξυκόρυφη, διακόπτεται τις περισσότερες φορές άπδ τοξωτές νευρώσεις 
(τά arcs doubleaux ή τά σφενδόνια τών Βυζαντινών), πού έξέχουν 
από τδ θόλο περίπου 0,10-0,15 μ., έχουν πλάτος 0,30-0,40 μ. καί 
στηρίζονται άλλοτε σέ γεισίποδες (τά ύφαψίδια), πού προβάλλουν άπδ 
τή γέννηση καί άλλοτε σέ παραστάδες μέ επίκρανα άπλής μορφής. 
Είναι δ τύπος πού συναντάται σ’ όλη τήν Κρήτη* 2.

2) Είκοσι εννέα είναι επίσης μονοκάμαροι ναοί μέ τδ Ιδιαίτερο 
όμως χαρακτηριστικό τών έσωτερικών τυφλών άψιδωμάτων, στούς 
πλάγιους, έπιμήκεις τοίχους.

3) Τέσσερις είναι τρουλλαϊες μονόκλιτες αίθουσες, πού διαμορφώ
νονται έξωτερικά σέ σταυροειδείς εγγεγραμμένους.

4) Τέσσερις είναι σταυροειδείς έγγεγραμμένοι μέ τρούλλο, κανο
νικού τύπου.

5) Δυό είναι σταυρεπίστεγοι.
6) Επίσης δυό έχουν διασταυρούμενες τις δύο καμάρες εσωτερικά,

*) G. Gerola, Τοπογραφικός κατάλογος τών τοιχογραφημένων ’Εκκλη
σιών τής Κρήτης (Έκδ. 'Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 'Ηράκλειον 
1961.

2) «Le plus lointain orient se contente d’ une nef unique». G. Millet, 
L’ Ecole Grecque dans Γ architecture Byzantine, 1916, σελ. 17.
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μέ τήν εγκάρσια χαμηλότερη από την κατά μήκος, ενώ διαμορφώνον
ται εξωτερικά σάν τρίκλιτες Βασιλικές.

7) 'Ένας είναι κυκλικός ναός (rotonda).
8) Δυό έχουν τό σχήμα ελεύθερου σταυρού.
9) Μιά είναι τρίκλιτη, καμαροσκέπαστη Βασιλική, μέ τροΰλλο. 

και 10) Δέκα είναι τρίκογχοι διαφόρων τύπων.
Γενικά είναι όλες κατασκευές άπλές, εκτός άπό μερικές, πολύ λί

γες, έξαιρέσεις. Κατά κανόνα τό δομικό υλικό είναι ή πέτρα καί μάλι
στα ό αργός λίθος, πού κτίζεται δίχως νά προηγείται καμμιά ιδιαίτε
ρη επεξεργασία. Επίσης τό τούβλο χρησιμοποιείται ελάχιστα καί πολύ 
σπάνια καί μόνο στό ξεγύρισμα καμπύλων μερών έμφανίζεται καμμιά 
φορά. Εξαίρεση άπό τά παραπάνω άποτελούν ή Παναγία ή Ζερβιώ- 
τισσα (στό Στύλο Άποκορώνου), όπου τό τύμπανο τού τρούλλου καί 
ορισμένα τόξα όψεως, εμφανίζουν κάποια επιμέλεια στην έπεξεργασία 
τού λίθινου υλικού, πού έναλλάσεται άτακτα μέ παρεμβαλόμενα τού
βλα καί ή 'Αγία Βαρβάρα στά Λατζιανά Κισάμου, όπου γίνεται άκόμα 
πιό έντεχνη ή εναλλαγή τού λίθινου μέ τό τούβλινο υλικό. Επίσης αυ
στηρά επιμελημένη έπεξεργασία τού λίθινου υλικού, Ιδία στίς όψεις, 
εμφανίζουν όρισμένοι τρίκογχοι ναοί τού Που αιώνα.

Ό κύριος όγκος τών Εκκλησιών έχει τίς έξωτερικές όψεις λιτές ή 
μάλλον φτωχές, δίχως κανένα διάκοσμο.

Σέ δρισμένες περιπτώσεις, όχι καί συχνές, ρόδια πινάκια άπλοΰ 
σχεδίου, τοποθετημένα σέ ποικίλους σχηματισμούς μέ κυρίαρχο στοιχείο 
τό σταυρό, άποτελούν τό μόνο κόσμημα τών γυμνών άπέριττων ό
ψεων. Αυτή ή έλλειψη διακόσμου άποτελεί ένα άπό τά πρώτα βασικά 
στοιχεία πού διαχωρίζουν μορφολογικά τή Ναοδομία τών Χανίων άπό 
τή Ναοδομία τών υπολοίπων διαμερισμάτων τής Κρήτης καί πρό πάν
των τού Ηρακλείου. Ειδικότερα ή Βενετσιάνικη επίδραση δεν είναι 
διόλου αίσθητή στήν Εκκλησιαστική ’Αρχιτεκτονική τής Δυτικής Κρή
της. Εκτός άπό τήν χρησιμοποίηση τής θλαστής καμάρας, άλλά κι’ 
αυτή όχι στήν έκταση πού συναντάται στά λοιπά διαμερίσματα, δ Βε- 
νετσιάνικος διάκοσμος, μπορεί κανείς νά πεϊ, ότι είναι άνύπαρκτος. 
Χαρακτηριστικό είναι τούτο: άπό τίς 139 Εκκλησίες μόνον σέ έν
τεκα υπάρχουν θυρώματα διαμορφούμενα σέ όξυκόρυφο σχήμα3 καί 
μέ γλυφές καί βεργία δυτικής έπίδρασης (άλλά κι’ αυτά τά ελάχιστα, 
σέ έντελώς απλή μορφή), ενώ στόν Νομόν Ηρακλείου είναι σπάνια ή

3) Στήν Κύπρο, τό οξυκόρυφο τόξο εμφανίζεται άπό τον 13ο καί κυρίως 
άπό τό 14ο αιώνα. (Βλ. Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή άρχαιο- 
λογία, τόμος Α', 1942, σελ. 143).
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περίπτωση νά βρεθούν θυρώματα, πού νά μήν έχουν τόν διακριτικά έν
τονο γοτθικό ή ύστερογοτθικδ διάκοσμο, πράγμα πού οδηγεί τόν Gerola 
στό συμπέρασμα δτι ή Βενετσιάνικη διακόσμηση «μετέβαλε σέ τέτοιο 
βαθμό την όψη τού Κρητικού Ναού, ώστε οί Απλές κτηριολογικές μορ
φές τής Βυζαντινής τέχνης έξαςιανίσθηκαν μπροστά στόν πλούσιο ένετι- 
κό διάκοσμο καί ή Εκκλησία έχασε τόν Ελληνικό της χαρακτήρα»4. 
’Ανεξάρτητα αν ή άποψη αυτή είναι έξ δλοκλήρου δρθή (αφού ό διάκο
σμος δέν Αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα τής Αρχιτεκτο
νικής μορφής) γεγονός είναι δτι δ Ν. Χανίων δέν παρέχει δεδομέ
να τέτοια ώστε νά μπορεί νά στηριχθεί ή πάρα πάνω άποψη τού 
Gerola.

Τό Αμέσως έπόμενο διακριτικό στοιχείο πού διαχωρίζει την Εκκλη
σιαστική ’Αρχιτεκτονική τής Δυτικής Κρήτης Από τών άλλων διαμερι 
σμάτων, είναι ή συχνή χρησιμοποίηση ένός δρισμένου τύπου ναού. 
Εννοώ τις μονοκάμαρες Εκκλησίες, με τά εσωτερικά τυφλά Αψιδώ- 
ματα στίς έπιμήκεις πλευρές, πού Αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 20 °/0, 
περίπου5, τού συνολικού Αριθμού τών 139, πού άνέφερα.

Τά κύρια χαρακτηριστικά τών Εκκλησιών αυτού τού τύπου, είναι 
τά εξής:

1) Αίθουσα στενόμακρη, περιορισμένων διαστάσεων, μέ τυφλά 
πλευρικά άψιδώματα στό εσωτερικό της (Από ένα έως τρία, σέ κάθε 
επιμήκη πλευρά), ύψους Από 2.00-2,50 μ. καί βάθους 0,25-40 μ. 
Μόνον στόν "Αγιο Νικόλαο τής Μονής (Σέλινου), Σχ. 6, καί στήν Πα
ναγία τών Τζεβρεμιανών (Καντάνου), Σχ. 7, τό βάθος τών κογχών 
υπερβαίνει τά 0,70 μ. Ή είσοδος στό Ναό τοποθετείται πάντα στή 
δυτική πλευρά, δπου καί ή κυρία δψη του.

Ή πόρτα έχει λίθινο, όριζόντιο, υπέρθυρο, πού καμιά φορά τό Α
νακουφίζει μικρή ήμικυκλική Αψίδα. Τό βάθος της κοσμείται μέ τή 
μορφή κάποιου Αγίου, συνήθως τής Παναγίας. Στήν Ανατολική πλευρά 
σχηματίζεται ή ήμικυκλική κόγχη τού ιερού, πού καλύπτεται μέ τεταρ- 
τοσφαίριο καί διαμορφώνεται Απ’ έξω επίσης ήμικυκλικά καί σπάνια 
σέ ορθογώνιο σχήμα. Τό τοίχωμά της τό διατρυπά στενόμακρος μικρός 
φεγγίτης. Σχέσεις Αρμονικές Ανάμεσα : σέ μήκος-πλάτος-ύψος, δέν έξα-

4) G. Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di Creta, Vol. II, σελ. 
267 και συνεχ.

5) Άπό τις ’Εκκλησίες αυτής τής κατηγορίας δ Gerola δημοσιεύει, στον 
11ο τόμο τών Monumenti, εξ κατόψεις μονάχα. Κατά περίεργο μάλιστα τρόπο, 
ενώ δ τύπος αυτός επικρατεί στόν Νομό Χανίων, άπό τΙς δημοσιευόμενες εξ, 
μόνο μια ανήκει στα Χανιά.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ' 12
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κρίβωσα. Παράθυρα δεν υπάρχουν. Κα'ι ιό μόνο φώς είναι δσο μπαί
νει άπό τή δυτική θύρα.

2) Ή κάλυψη συντελείται μέ λιθόδμητη καμάρα ήμικυκλικής ή οξυ
κόρυφης μορφής, που στηρίζεται πάνω στους τοίχους μέ τά άψιδώμα- 
τα. Ή δόμησή της γίνεται μέ άργούς, πλακοειδείς λίθους ή μέ σχιστο- 
λιθικές πλάκες, άν βγάζει ή περιοχή, καί σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις μέ 
ήμιλσξευμένους θολίτες. Οί πέτρες στδ κτίσιμο, τοποθετούνται όχι κά
θετα άλλα παράλληλα πρδς τον άξονα τής καμάρας8, πού διαχωρίζε
ται σέ δυδ ή τρία μέρη άπό τά σφενδόνια.

3) Ή έξωτερική όψη είναι γυμνή, κλειστή καί δέν υπάρχει κανένα 
στοιχείο, πού νά προδίδει τήν διάπλαση τού έσωτερικοϋ χώρου (Βλ. 
πίν. Ζ', είκ. 1). Αυτή ή έλλειψη Αντιστοιχίας, άνάμεσα έξωτερικοϋ καί 
εσωτερικού, συντελεί στή δημιουργία κάποιας ευχάριστης έντύπωσης, 
γιατί καθώς μπαίνεις στόν Ναό, διαπιστώνεις κάτι νέο, πού δέν τό 
περίμενες, δηλαδή μια κίνηση στίς επιφάνειες χάρη άκριβώς στις πλά
γιες κόγχες, πού άποκτούν Ιδιαίτερη σημασία μέ τόν ζωγραφικό τους 
διάκοσμο, γιατί προσφέροντας μεγαλύτερα άναπτύγματα έπιφανειών 
καί μέ τή διαμόρφωση πού έχουν, είναι ζωγραφικά πιδ έκμεταλλεύσι- 
μες. ’Έπειτα, μέ τήν πλαστικότητα πού άποκτούν, χάνεται πολύ άπό 
τό στατικό βάρος τού κτηρίου κι’ ενώ δέν μειώνεται ή αντοχή τών 
πλευρικών φορέων, δ εσωτερικός χώρος δίδει τήν αίσθηση μιας ελα
φρότερης κατασκευής.

Εκείνο όμως πού θά ’χε κανένας νά παρατηρήσει, εξετάζοντας τόν 
εσωτερικό, γενικά, χώρο τών μονοκάμαρων αυτών κτισμάτων είναι 
τούτο: πώς δέν προσαρμόζεται ή κλίμακα τών ζωγραφικών θεμάτων 
πρός τήν κλίμακα τού εσωτερικού αυτού χώρου. Υπάρχει κάποτε μια 
κτυπητή άνισομέρεια πού τήν δημιουργεί ή Ασυγκράτητη διάθεση νά 
δοθούν σέ όρισμένες μορφές (κι’ αυτό κυρίως Ισχύει γιά τόν Παντο
κράτορα) διαστάσεις υπερφυσικές, όλότελα ασυμβίβαστες μέ τόν περι
ορισμένο λατρευτικό χώρο. Όχι πιά αίσθημα Ασύμμετρο άλλά άμετρο, 
πού θά μπορούσε, ίσως, κανείς νά Αναζητήσει τις ρίζες του μέσα στό 
πνεύμα τού Χριστιανισμού, πού συνέλαβε κι’ έδωσε μεταφυσικό περι
εχόμενο στήν έννοια τού ’Απείρου. «“Άπειρον, λέγει δ Γρηγόριος δ Να- 
ζιανζηνός, τό Θειον καί δυσθεώρητον καί τούτο πάντως καταληπτόν 
αυτού μόνον ή απειρία»7. Κι’ ενώ έχει κανείς τό αίσθημα πώς άκύμα

“) Ενώ έχει διαπιστωθεί πώς «οί Βυζαντινοί κατασκεύαζαν τις τούβλινες 
καμάρες, τοποθετώντας τά τούβλα κάθετα πρός ιόν άξονα τής κυλινδρικής κα
μάρας». (Βλ. A. C h ο i s y, L' art de batir chez les Byzantins, Paris 1884).

’) B. Τατάχη, Ή άνοδική πορεία στή Χριστιανική σκέψη, περιοδικό 
«Γνώσεις», έτος Α', 1958, τεύχος 4, σελ. 48.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:30 EEST - 54.161.213.156



Κ. ΛασσιΟιωτάκη: Κυριαρχοϋνιες ιΰπυι χρισι. Ναών στή Δυτ. Κρήτη 179

και καθισμένες οί μορφές, δύσκολα μπορούν νά χωρέσουν μέσα στδ 
κτήριο, δμως σιγά - σιγά συμφιλιώνεται μ’ αύτδ κα'ι νοιώθει σάν νά 
πήρε ένα άνεξήγητο μέγεθος δ μικρός χώρος, Ισάξιο με την υπερβατι-

ΤΟΜΗ Η

·'· ·?· Μεταγενέστερη προσθήκη 
Ο ) 2 3 4 5

Σχέδ. 1.-"Αγ. Γεώργιος στό Κού- 
νενι (Βάθη)

Το Μ Hi·!

°____' -ζ ? » S

Σχέδ. 2. - Μιχ. ’Αρχάγγελος 
στή Σαρακήνα

κότητα τών μορφών κι’ δχι άνάλογο μέ τό δποιοδήποτε τέχνασμα προ
οπτικού βάθους.

Γιά μιά μεθοδική κατάταξη τού τύπου τών Εκκλησιών μέ τά τυ
φλά άψιδώματα, χρησιμοποιώ δυό κριτήρια :

α) Τη διάταξη τών άψιδωμάτων, εν σχέσει πρός ένα εγκάρσιο ά
ξονα, πού διέρχεται άπό τό κέντρο τού ναού καί β) τόν άριθμό τών 
άψιδωμάτων.

Μέ βάση τό πρώτο κριτήριο διαπιστώνεται πώς άπό τ'ις 29 Εκκλη
σίες, οί 16, πού τις κατατάσσω σε μιά κατηγορία Α, έχουν τ’ άψιδώ- 
ματα τοποθετημένα άσύμμετρα ώς πρός τόν εγκάρσιο αυτόν άξονα καί 
μάλιστα μετατοπισμένα πρός δυσμάς, ώστε νά μένει δ άπαραίτητος
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χώρος τοϋ ιερού, άνατολικά. Ό χώρος αυτός διαχωρίζεται από τη λοι
πή Εκκλησία, με τό τέμπλο, πού άπό δτι έχει μέχρι σήμερα άπομείνει 
συμπεραίνομε πώς θα πρέπει νά ήταν συνήθως κτιστό.

ΤΟΜΗ 1-1

fc...3 ΐ 3 Η 5
' ■*----------- »

Σχέδ. 3. - Άγ. Αννα στό Άνι- 
σαράκι (Καντάνου)

° ί Ζ 3 ^ 5

Σχέδ. 4. - "Αγιος ’Ιωάννης στον 
Άσφεντηλέ

Οί υπόλοιπες δέκα τρεις, μέ τ’ άψιδώματα συμμετρικά τοποθετη
μένα, κατατάσσονται στην κατηγορία Β. Τέλος οί υποδιαιρέσεις Aj, 
Α2, Α3, τοϋ πρώτου τύπου καί Β2, Β3 τοϋ 2ου τύπου, καθορίζουν 
άφ’ ένός την κατηγορία ως πρός τό ασύμμετρο ή μη τών τυφλών άήιι- 
δωμάτων, έν σχέσει πρός τον εγκάρσιο άξονα καί άφ’ έτέρου τον αριθ
μό τους σέ κάθε πλευρά.

Δίδω άπό κάθε μιά κατηγορία μερικά άντιπροσωπευτικά σχέδια.
Τό σχέδιο 1 είκονίζει τον τύπο Aj. Είναι ή κάτοψη καί ή τομή άπό 

τήν εκκλησία τού Αγίου Γεωργίου στό Κούνενι Κισάμου (Κατάλογος
G. Gerola άριθμ. 45) πού ό τοιχογραφικός της διάκοσμος φέρνει χρο
νολογία 1284. Τού τύπου αυτού ύπάρχει.άκόμα άλλη μιά: δ "Αγιος 
Δημήτριος, άνάμεσα Λειβαδά καί Κουστογέρακου (Σέλινου) (Κατά
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-ά

λογος 200) μέ χρονολογία, στήν τοιχογράφηση, 1311-1316.
Τά σχέδια 2, 3 καί 4 δίδουν κάτοψη καί τομή τού τύπου Α2. Τδ 

σχ. 2 είναι δ Μιχαήλ ’Αρχάγγελος στή Σαρακήνα (Σέλινου) (Κατάλο
γος 81). Ένδειξη χρονολογική δέν υπάρχει, άλλα ό ζωγραφικός του 
διάκοσμος υπολογίζω, μέ βάση ορισμέ
να τεχνοτροπικά δεδομένα, πώς θά έ
γινε τέλη 13ου αρχές 14ου αιώνα.

Τδ σχέδιο 3 είναι ή 'Αγία “Αννα 
στδ Άνισαράκι (Καντάνου) πού ζω- 
γραφήθηκεστά 1462 (Κατάλογος 147).

Τδ 4 είναι δ "Αγιος ’Ιωάννης στδν 
Άσφεντηλέ (Σελίνου)(Κατάλογος 126).

Τοϋ τύπου Α2 υπάρχουν, έκτδς άπδ 
τις τρεις πάρα πάνω καί άλλες έννιά 
εκκλησίες 8.

Τά σχέδια 5 καί 6 δίδουν τήν 
κάτοψη καί τήν τομή δυδ Εκκλησιών 
τοϋ τύπου Α3. Ή πρώτη (σχ. 5) είναι 
δ Μιχαήλ ’Αρχάγγελος στά Καβαλα- 
ριανά Καντάνου (Κατάλογος 146), πού 
ζωγράφισε στά 1327-1328 δ ’Ιωάννης 
Παγωμένος. Ή άλλη (σχ. 6 βλ. καί 
πίν. Ζ', είκ. 2) είναι ό "Αγ. Νικόλαος 
Μονής Σέλινου (Κατάλογος 199), πού 
τδν πρδς δυσμάς μεταγενέστερο νάρ
θηκα (μέ τήν ιδιότυπη μορφή τοϋ 
ψευδοσταυρεπίστεγου, πού άνάφερα 
πιδ πάνω) ζωγράφισε στά 1315 δ Πα
γωμένος. Χαρακτηριστικά τδ μεγάλο 
βάθος τών άψιδωμάτων του. Άπδ τδν 
τύπο Α3 υπάρχει άκόμα δ Άγ. Γεώρ
γιος Σκλαβοπούλας πού ζωγραφήθηκε

Σχέδ. 5.-Μιχ. ’Αρχάγγελος στά 
Καβαλαριανά (Καντάνου)

στά 1290-1291 (Κατάλογος 86).

8) Ό "Αγιος ’Ιωάννης στον Τραχινιάκο Καντάνου, ποΰ ζωγραφήθηκε στά 
1328 - 1329 (Κατάλογος 154), ό "Αγιος Γεώργιος στήν Τρούλα (Κατάλογος 109), 
ό "Αγιος Νικόλαος στον Κίτιρο Βουτά (Κατάλογος 103), ή Παναγία στά Σκου- 
διανά Καντάνου (Κατάλογος 155), δ "Αγιος Κύρικος στον "Αγιον Κύρικο Λισ- 
σοϋ (Κατάλογος 204), ή Παναγία στον Άγιο Κύρικο Λισσοϋ (Κατάλογος 203), 
πού εχει κτιστεί σχεδόν έξ ολοκλήρου άπό τό λίθινο υλικό τών κτιρίων τοϋ 
αρχαίου ’Ασκληπιείου, δπου πλήθος άπό μαρμάρινα γλυπτά μέλη (βλ. πίν. Ζ', 
είκ. 1), ό Σωτήρας στον Βλιθιά (Κατάλογος 112), ή Παναγία ή Σκαφιδιανή
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Από τόν τύπο Α πολύ λίγες Εκκλησίες διατηρούν άκόμα σι)μερα 
τό παλιό κτιστό τους είκονοστάσι. Τέτοιες είναι: Ό "Αγιος Ζωσιμάς 
στούς Άχλαδιάκαις, δ Μιχαήλ ’Αρχάγγελος στην Σαρακήνα, ή 'Αγία

Σχέδ. 6.-"Αγιος Νικόλαος στη Μονή (Σουγιά) Σέλινου 

"Αννα στό Άνισαράκι (πίν. Ζ', είκ. 3), δ "Αγιος Γεώργιος στην Τρού- 
λα (χάραγμα 1401), όλες τής κατηγορίας Α2. Ό Μιχαήλ ’Αρχάγγελος 
στά Καβαλαριανά διατηρούσε άκόμα, στίς άρχές τού αιώνα μας, τό κτι
στό του είκονοστάσι δταν τόν έπισκέφθηκε δ Gerola. Τό ϊδιο συνέ- 
βαινε καί μέ τόν "Αγ. ’Ιωάννη τού Τραχινιάκου. Τό ύψος γενικά τού 
κτιστού τέμπλου είναι περιορισμένο καί τόσο ώστε νά μήν κρύβεται δ

στό Προδρόμι (Κατάλογος 130) κι’ δ "Αγιος Ζωσιμάς στους Άχλαδιάκαις (Κα
τάλογος 132).
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Παντοκράτορας ή ή Πλατυτέρα πού είκονίζονται στό τεταρτοσφαίριο 
τής κόγχης.

'Όλη ή επιφάνεια τού τέμπλου, μέσα κι’ έξω, κοσμείται μέ τοιχο-
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7 on η ί-2 ηοηΗΊ-ι

Ο 1 -2 ? U 5 Ο 1 S 3 ί 5

Σχεδ. 7.-Κοίμηση στά Τζε- Σχέδ. 8.-Προφήτης Ήλίας στο Τρα-
βρεμιανά (Καντάνου) χινιάκο (Καντάνου)

γραφίες. Δεξιά κι’ Αριστερά τής Πύλης, στην κύρια όψη, ζωγραφίζον
ται ό Παντοκράτορας καί ή Παρθένος Βρεφοκρατοϋσα, ενώ στήν άλλη 
όψη, την εσωτερική, είκονίζονται "Αγιοι ή άκόμα καί "Αγιες.

Ή υποδιαίρεση τού Β έχει ως εξής :
Άπά τόν ΒΧ δεν βρήκα καμμιά Εκκλησία. Τά σχέδια: 7 (Κοίμη

ση στά Τζεβρεμιανά Καντάνου, Κατάλογος 141), 8 (Προφ. Ήλίας 
στό Τραχινιάκο, Κατάλογος 152) καί 9 ("Αγ. Γεώργιος, στό Άνισα- 
ράκι, Κατάλογος 150) είναι κατόψεις καί τομές τής κατηγορίας Β2. Τοϋ 
ίδιου τύπου υπάρχουν άκόμα άλλες πέντε Εκκλησίες9. Άπ’ αυτές, τής *)

*) 'Η Παναγία στό Ροδοβάνι (Κατάλ. 196), ή Μεταμόρφωση στά Μεσκλά
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Μεταμορφώσεως στα Μεσκλά, τδ έπάνω στρώμα τών τοιχογραφιών, 
φέρνει χρονολογία 1303.

Τά σχέδια 10 και 11 είναι κατόψεις καί τομές ναών τής κατηγο
ρίας Β3. Τδ σχέδιο 10 παριστάνει την Μεταμόρ
φωση τού Σωτήρα στα Πλεμενιανά (Κατάλογος 
163), ένώ τδ σχέδιο 11 την Μεταμόρφωση στα 
Τεμένια (Κατάλογος 188). Ή πρώτη έχει ενσω
ματώσει στους τοίχους της μέλη άπδ Παλαιο
χριστιανικό ναό, δπως ό μαρμάρινος άμφικιονί- 
σκος σχέδ. 10 καί τδ κιονόκρανο είκ. 5 πίν. Ζ'.

Στή δεύτερη (τών Τεμενίων) προσθέσανε 
άπδ τη δυτική πλευρά μικρό νάρθηκα, μέ μορ
φή Ιδιότυπου σταυροειδούς, έγγεγραμμένου χτί
σματος. (Βλ. πίν. Ζ', είκ. 4). Τού ίδιου Β3 τύ
που, είναι άκόμα άλλες δυδ Εκκλησίες* 10.

Elvui άξιοσημείωτο δτι δ τύπος τών Εκκλη
σιών μέ τά τυφλά άψιδώμαια γενικά, δέν συν- 
αντάται σ’ δλο τδ διαμέρισμα τού Νομού Χα
νιών άλλά σέ μιά όρισμένη περιοχή, στδ Σέλινο, 
δπου καί βρίσκονται οί 25 άπδ τΙς 29 Εκκλη
σίες. (Μονάχα ή περιφέρεια Καντάνου έχει 10).

Οί άρχαιότερες άπδ τΙς 29 Εκκλησίες είναι 
τού 'Αγίου Γεωργίου στδ Κούνενι (1284) καί 
τού 'Αγίου Γεωργίου στή Σκλαβοπούλα (1291). 
01 χρονολογίες αύτές πιστεύω δτι δέν άποτε- 

λούν καί τά προσδιοριστικά χρονικά δρια έμφανίσεως αυτού τού τύ
που.

Τδ γεγονός δτι κανένα δείγμα Βενετσιάνικης έπίδρασης δέν συναν
τούμε στούς ναούς αυτούς (άπδ τις 29 οί 17 έχουν ήμικυλινδρική κα
μάρα) μού ενισχύει τήν σκέψη πώς δ τύπος θά έμφανίστηκε τουλάχι
στο ένα αιώνα πριν, δηλαδή τέλη 12ου αιώνα ή καί παλαιότερα. Τήν 
ίδια άλλωστε εποχή έμφανίζεται καί στή Ρόδο ('Αγία Παρασκευή στδ 
Παραδείσι, τού 12ον αιώνα)11 καί άκόμα παλαιότερα στήν Κύπρο (ό

Tonu ι-ι

Σχέδ. 9.-"Αγιος Γεώρ
γιος στδ Άνισαράκι 

(Καντάνου)

(Καταλ. 58), τά Είσόδια στδ Κάδρος (Καταλ. 173), ό "Αγιος Ιωάννης στδ Βουτά 
(Καταλ. 95) κι’ δ “Αγιος ’Ιωάννης ό Θεολόγος στον Κάλαμο (Κατάλογος 114).

10) Ή Κοίμηση της Παναγίας στα Παληά Ρούματα (Καταλ. 35) κι’ ό "Α
γιος ’Ιωάννης στά Δελιανά Κισάμου (Καταλ. 818), ποΰ σέ μεταγενέστερη έπέ- 
κταση, τοϋ πρόσθεσαν άλλα δυδ άψιδώματα άπδ κάθε πλευρά.

1ι) Βλ. Ά ν. Όρλάνδου, Άρχ. Βυξ. Μνημείων τής 'Ελλάδος, τόμος 
ΣΤ', έτος 1948, σελ. 64.
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Κ. ΛαοσιΟιωτάκης II IN 7/

Είκ. 1 (ανο) αριστερά). - Παναγία στον "Αγιο Κύ- 
ρικο (Αισσοϋ).

Είκ. 2 (άνω δεξιά). - "Αγιος Νικόλαος στη Μονή Σέ
λινου. Τό καμπαναριό;

Είκ. 3 (αριστερά). - *Αγία ‘Αττα στο Άνι σαράκι; 
Τό εικονοστάσι.

Είκ. 4 (κάτω αριστερά). - Μεταμόρ^ωσις στα Τεμε- 
νι α.

Είκ. δ (κάτω δεξιά). - Μεταμόρφωση στα ΓΙλεμενια- 
νά. Κιονόκρανο εντοιχισμένο στο Ν. τοίχο·
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Κ. Λαασιθιωτάκης ΠΙΝ. Η'

Είκ. 1.-Καθολικό τής Μονής Χρυσο- 
πηγής. Δυτική όψη.

Είκ. 2. - Καθολικό τής Μονής Χρυσο- 
πηγής. Νοτιοαναιολική όψη.

Είκ. 3.-"Αγ Ελευθέριος στις Μουρνίές.

Είκ. 4.-Ό Κουμπελής.

Είκ. 5. - Παναγία στα Τσικαλαριά. 
Νοτία όψη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:30 EEST - 54.161.213.156



Κ. Λασσιθιωτάκης ΠΙΝ. Θ'

Είκ. 1. - Καθολικό Μονής Γωνιάς. Δ'·ιική δψη.

Είκ. 2.-Καθολικό Μονής Γωνιάς. Τρούλος.
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K. ΛασσιΟιωτάκης Π IN. V

Είκ. 2. — Καθολικό Μονής Γδερνέτου. Βορειοανατολική πλευρά.
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Κ. ΛασαιΟιωτάκη: ΠΙΝ. ΙΑ'

Είκ. 1. -Καθολικό Μονής Γδερνέτου. ϋάσεις κιόνων όψεοκ. Είκ. 2ι-Μάσκα.

Εΐκ. 3.-Καθολικό Μονής Γδερνέτου. Λίθινο υπέρθυρο σέ κόγχη προθέσεως 
μέ γλυπτή «'«παράσταση τής αμπέλου στο τόξο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:54:30 EEST - 54.161.213.156



Κ. Λασσιθιωτάκης πι.ν nr

Είκ. 1 -Καθολικό Μονής Τζαγκαρόλων. 
Δυτική όψη

Είκ. 2 - Καθολικό Μονής Τζαγκαρόλοιν. 
Βορειοδυτική γωνία

Τ Είκ. 4.-Καθολικό Μονής Τζαγκορόλοιν. 
Τέμπλο.

Είκ. 3.-Καθολικό Μονής Τξαγκαρόλων. 
Ανάγλυφο σέ πέτρα (σκάλα πρός 

παρεκκλήσια άνωγείου).
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Κ. Λασσιΰαντάχη; Ι1ΙΧ. Ι\'

Είχ. 1 - 4.-λ«'ονή Τζαγχι/ρόλων. Λεπτομέρειες άπό τί> τέμπλο.
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ναός τής Άσίνου, τό παλιό καθολικό τής Μονής τών Φορβίων, πού 
κτίστηκε στά 1106 και ό ναός τής Μονής τού Κουτσοβέντη τού 1183- 
1193, πού είναι αντιπροσωπευτικός τύπος BjJ12.

Τέλος ό τύπος αυτός εμφανίζεται πολύ αργότερα, στά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας, στό λεκανοπέδιο τής ’Αττικής13 14.

Πώς μεταφυτεύτηκε στην περιοχή τού Νομού Χανίων καί Ιδιαίτε
ρα στην επαρχία Σέλινου καί ποιοι οι λόγοι τής επίμονης χρησιμο
ποίησής του; Κανένα στοιχείο, άπ’ ότι ξέρω, δεν υπάρχει πού νά δίδει 
απάντηση σ’ αυτές τ'ις ερωτήσεις.

Γενικά ξέρομε ποιός είναι ό τόπος τής προέλευσής του. Είναι γνω
στό πώς άπό τόν δον αιώνα ό τύπος τών Εκκλησιών μέ τυφλά άψι- 
δώματα εμφανίζεται στή Μεσοποταμία, στήν περιοχή τού Tur-Abdin u. 
Τά βασικά του χαρακτηριστικά είναι: μονόκλιτη στενόμακρη αίθουσα,

12) Γ. Α. Σωτηρίου, Τά Βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου, 1945, σελ. 
41, 45.

ls) Βλ. Εύρετήριον τών Μνημείων τής Ελλάδος, τεύχος Β', 1929.
14)Ugo Monneret de Villard, Le chiese della Mesopotamia, 

Roma 1940, σελ. 67.
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πού τη σκεπάζει ήμικυλινδρική ή ήμιελειπτική, περίπου, καμάρα, πλευ
ρικά άψιδώματα με άρκετδ βάθος, κόγχη ίεροΰ ήμικυκλική και άρκετά 
βαθειά, που διαμορφώνεται έξωτερικά σε όρθογώνιο σχήμα15 *, θύρα

Σχέδ. 11. - Μεταμόρφωση στα Τεμένια

είσόδου στδ ναδ άπδ τή νότια πλευρά καί σχεδόν ποτέ άπό τή δυτική. 
Λείπει ή τοξωτή νεύρωση, (τό σφενδόνιο), στοιχείο Βυζαντινό18. Σ’ 
αύτή την τελευταία λεπτομέρεια διαφέρει άπό τίς δικές μας καί άκόμα 
δτι στίς τελευταίες αύτές, ή είσοδος είναι πάντα άπό τή δυτική πλευ
ρά καί ποτέ άπό τή νότια.

Άκόμα ξέρομε πώς άπό τή Μεσοποταμία διαδόθηκε στήν Αρμε
νία. Τόν βρίσκομε στήν Εκκλησία τής πολίχνης τοϋ Ani17 τού 622,

15) Άν. 'Ορλάνδου, Α.Β.Μ.Ε., τόμος Ε', σελ. 150- 152.
1β) Κατασκευή που συναντάται καί παλαιότερα : «Οί Ρωμαίοι ενισχύουν 

καί υποβαστάζουν τήν κυλινδρική καμάρα μέ τόξα». C. Ε n 1 a r t, Manuel d’ 
Arch0ologie Francaise, 1919, Vol. I, σελ. 34. ’Επίσης A. C h o i s y, Histoire 
de Γ Architecture, Beranger 1943, Vol. I, σελ. 409 και A. C h o i s y. L’ 
art de Batir. 'Ωστόσο πρέπει νά παρατηρήσομε πώς καμιά σοβαρή στατική α
νάγκη δέν αιτιολογεί αυτήν τήν πρόσθετη ενίσχυση, γιατί ή καμπύλη τών πιέ
σεων τοϋ θόλου, παράλληλη με τήν καμπύλη πιέσεων τοϋ τόξου, δέν ύψίσταται 
ουσιαστική ανακούφιση άπό τήν παρουσία τοϋ τελευταίου αυτού ένισχυτικοΰ 
στοιχείου. Πράγμα πού επαληθεύεται καί άπό τό γεγονός δτι, δχι σπάνια, βρί
σκονται θόλοι νά στέκονται, μέ γκρεμισμένα τά σφενδόνια.

17) A. Κ h a t c h a t r i a n, L’ architecture Armenienne, 1948-49, σελ.
34, καί U g ο Μ o n n e r e t de Villa rd, op. cit., σελ. 67.
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πού ή ήμικυλινδρική της καμάρα διαχωρίζεται από δυό σφενδόνια18, 
σέ τρία ίσια τμήματα.

Άλλα ό χαρακτηριστικός αυτός τύπος τού Tur Abdin διαδόθηκε

^Παλαιοτερο χτιβμα 
ΑΓ·ΔΔ'*8,40μ ?-Ά-

Σχέδ. 12.-"Ay. ’Ελευθέριος Σχέδ. 13. - "Αγιοι ΙΙάντες
στις Μουρνιές στις Στέρνες

άκόμα περισσότερο πρός δυσμάς τής Μεσοποταμίας, στην περιοχή τής 
Άνατολίας. Επίσης οί Εκκλησίες τής Καππαδοκίας χρησιμοποιούν τό 
σύστημα τών τυφλών άψιδωμάτων στους πλευρικούς τοίχους, όπως 
είναι οί "Αγιοι Απόστολοι στη Σινασό, ή Belli Kilisse I, καί ή Ka- 
rabak Kilisse19. Καί χρησιμοποιούν επίσης κάτι άλλο: τά πέτρινα λα
ξεμένα εικονοστάσια20, πού τόσο μοιάζουν με τά δικά μας τά κτιστά.

Απ’ αυτές τις περιοχές, την Αρμενία - Άνατολία - Καππαδοκία, 
θά πρέπει νά διοχετεύτηκε στην Κρήτη ό τύπος αυτός. Πότε όμως;

18) Τό σφενδόνιο είναι στοιχείο πού πολύ χρησιμοποιήθηκε άπό τούς ’Αρ
μενίους, σέ μονοκάμαρες αίθουσες τοϋ 6ου αιώνα καί μεταγενέστερα. Βλ. G. 
Tschubinaschwili, Armeni centri e tradizioni, Enciclopedia Univer
sale dell’ Arte, Vol. I, στήλες 707 - 708 καί A. K h a t c h a t r i a n, op. cit.

”) Ugo Monneret de Villard, op. cit., σελ. 67, 68.
20) Προχ. Γ. Σ ε φ έ ρ η, Τρεις μέρες στα Μοναστήρια τής Καππαδοκίας, 

1953, σελ. 21.
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Καί άπό ποών ή Από ποιους; Πρώτος, σημαντικός φορέας θά μπορού
σαν νά ’ναι οί ίδιοι οί στρατιώτες πού δδήγησε καί έγκατέστησε εδώ 
ό Νικηφόρος Φωκάς21. Ό Μιχαήλ Άτταλειάτης, εκατόν περίπου χρό-

Σχέδ. 14.-”Αγ. ’Απόστολοι στη Χώρα Σφακίων

νια μετά την Απελευθέρωση τής Κρήτης, μάς δίδει μια Αποκαλυπτική 
πληροφορία, συμβολικής σημασίας: «Είτα πολλοΐς στρατηγήμασι καί 
σοφίσμασι καί ταύτην την πόλιν παραστησάμενος ό Φωκάς, ούτω πά
σαν την νήσον υποτελή καί ύπόφορον τοΐς Ρωμαίοις Απέδειξε, κα'ι 
Χριστιανών καί ’Ορθοδόξων Αντί Σαρακηνών πεποίηκεν οίκητήριον' 
καί νϋν έστιν ό κατασκευασθείς παρ’ έκείνου περικαλλής ναός καί επ’ 
όνόματι τής Θεοτόκου τιμώμενος καί τού μαγίστρου λεγόμενος»22. Ή 
μαρτυρία είναι Ιδιαίτερα χαρακτηριστική (παρ’ όλο πού έχει Αμφισβη
τηθεί αν δ Άτταλειάτης έπισκέφθηκε τήν Κρήτη) γιατί δείχνει πώς 
μιά Από τίς πρώτες πράξεις πνευματικής έπικοινωνίας τού Νικηφόρου 
μέ τό λαό πού ήρθε, όχι Απλώς νά έλευθερώσει Αλλά καί νά λυτρώ
σει πνευματικά, ήταν ή Ανέγερση ενός Ναού στόν Χάνδακα.

Ό Νίκων δ Μετανοείτε, πού τόν Ακολουθούσε, είχεν Αναπτύξει 
μιά έξαιρετική δραστηριότητα στήν Ανέγερση Εκκλησιών23. Φαίνεται

21) Ν· Β. Τωμαδάκη, Συμβολή εις τήν μελέτην των ξένων έποικήσεων 
έν Κρήτη, Ε.Ε.Κ.Σ., τόμος Β', 1939, σελ. 7, 9 καί 12 καί Κ. Άμάντου, 
Κρητικά τοπωνύμια, Ε.Ε.Κ.Σ., τόμος Γ', σελ. 224.

ί2) Μιχαήλ Άτταλειάτου, 'Ιστορία, Bonn, σελ. 228.
,3) «’Εκκλησίας τε δειμάμενος έν ολη τη νήσω ούχ’ όλίγας» (Σ π. Λάμ

πρου, Νέος Έλληνομνήμων, Γ', 1906, σελ. 152).
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πώς ή δράση του περιορίστηκε κυρίως στην ’Ανατολική Κρήτη, ένώ 
στη Δυτική εργάστηκε ένας άλλος οικοδόμος21 * * 24 ναών: ό "Αγ. ’Ιωάννης 
6 Ξένος25. Οί δυδ αυτοί ’Απόστολοι θά στάθηκαν έμπνευστές, σέ δρι-

Σχέδ. 15. -"Αγ. Γεώργιος 6 Κουμπελής (Μελέχα)

σμένες μάλιστα περιπτώσεις καί άπ’ ευθείας χαράκτες, στδ έδαφος26.Κα
τασκευαστές δμως θά ήσαν άσφαλώς οί έμπειροι οίκοδόμοι στρατιώτες 
άπδ τά άνατολικά θέματα τοϋ Βυζαντίου, που τελικά εγκαταστάθηκαν 
στήν Κρήτη: «Καί τήν νήσον έξημεριόσας, άπασαν ’Αρμενίων τε καί 
Ρωμαίων καί συγκλύδων άνδρών ένοικισάμενος» γράφει ό Λέων ό Δι
άκονος, Αυτοί έφερναν μορφές δικές τους, που θά τις προσάρμοσαν 
φυσικά στίς συνθήκες τοϋ τόπου, άν καί υπάρχει άρκετή κοινότης δο
μικών συνθηκών άνάμεσα Κρήτης καί ’Ανατολής κι’ ή σοβαρότερη 
άπ’ αΰτές, ποϋ σημαντικά επηρέασε τήν μορφολογία καί τήν εξέλιξη

21) Ν. Β. Τ α> μ α δ ά κ η, Προβλήματα τής εν Κρήτη Άραβοκρατίας (826-
961), Ε.Ε.Β.Σ., τόμος Λ', 1960, σελ. 10 - 12.

S5) Ν. Β. Τωμαδάκη, op. cit., σελ. 12 - 13. Επίσης τοϋ ίδιου, Ό
"Αγιος Ιωάννης δ Ξένος καί ή Διαθήκη αύτοϋ, «Κρητικά Χρονικά», τόμος Β',
1948, σελ. 44 - 72.

2e) «D’ ailleurs les edifices, au moins en province, n’ 6taient point Γ 
oeuvre d’ architectes patentee. Souvent un simple moine, un apotre comme 
Saint Nicon, tra?ait sur le sol un plan qui lui etait familier, distribuait la 
besogne entre les artisans». G. Millet, L’ Ecole Grecque, σελ. 1.
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τής ναοδομίας καί την άπομάκρυνε άπό την κυρίως Βυζαντινή τέχνη, 
είναι τό υλικό : ή πέτρα 27.

Δέν υπήρξε όμως ή πέτρα, για τον Κρητικό οίκοδόμο, τίποτα πε
ρισσότερο άπό ένα απλό δομήσιμο υλικό, 
που τό χρησιμοποίησε στην άκατέργαστη 
μορφή του, καλύπτοντας το μέ τό σοβά 
κα'ι μέ τόν εσωτερικό ζωγραφικό διάκο
σμο. Ποτέ, στό διάστημα πού έξετάζω, ή 
πέτρα δέν έξάρθηκε σάν υλικό δομής ή 
σαν διακοσμητικό ύλικό, όπως συνέβαινε 
π.χ. μέ τούς ’Αρμενίους, έξαίρετους οικο
δόμους, πού όσο λίγοι δούλεψαν και άξι- 
οποίησαν έντεχνα τό λίθινο ύλικό «Ανα
πτύσσοντας τήν στερρεοτομία μέ μιά Ιδι
αίτερη δεξιοτεχνία» (όπως παρατηρεί ό 
Diehl) 28.

Αυτή ή άγάπη των ’Αρμενίων στήν 
πέτρα καί στήν επιβλητική επιφάνεια τών 
τοίχων, μέ τήν άρτια έπεξεργασμένη ξεστή 
λιθοδομή, θά φθάσει κάποτε κι’ έδώ μέ 
μειωμένη φυσικά κατά πολύ τήν έντασή 
της καί τότε όταν ή Κρήτη θά ’χει πάψει 
πιά νά κοσμεί τούς τοίχους τών Εκκλη
σιών μέ άγιογραφικά θέματα. Θά μάς 
έρθει διά μέσου τού 'Αγίου "Ορους29, μέ 

τή μορφή τών τρικόγχων ναών.

Σχέδ. 16.-Παναγία στα Τσι- 
καλαριά

27) «Dans les pays, comme Syrie et F Armenie, oil Γ on batissait en 
pierres, on a imagini d’ autres solutions que dans les rigions telles que Γ 
Asie Mineure, oil F on construisait en briques et employait les voutes sans 
cintrage. Or, F architecture byzantine est une architecture de brique, non 
de pierre» C. Diehl, Choses et gens de Bysance, 1926, σελ. 136. Επίσης 
G. Millet, L’ art Byzantin στήν Histoire de F Art τού Albin Michel, Vol. 
I, σελ. 161.

28) C. D i e h 1, Manuel d’ Art Byzantin, 1925, Vol. I, σελ. 335 - 336 καί 
G. Millet, L’ art Byzantin, σελ. 161 - 162.

29) Ό Millet είχε διατυπώσει τήν άποψη, δτι φορείς τών ανατολικών 
στοιχείων, στα Βαλκάνια, ήσαν «αναμφισβήτητα οι μοναχοί, άπό τήν Καππα
δοκία, που εγκαταστάθηκαν στό "Αγιον "Ορος . . . καί πρό παντός οί Γρηγο- 
ριανοί ’Αρμένιοι, που κρατούσαν ιό εμπόριο τής Μαύρης Θάλασσας, πολυάριθ
μοι στά Βαλκάνια, ύστερα μάλιστα άπό τήν πτιόση τού Ani, ώστε νά ’χουν 
τούς έπισκόπους των καί τά μοναστήρια των, αρκετά ισχυροί ώστε νά προ
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Δέκα τρείς τρικόγχους ναούς είχε περιλάβει ό Gerola στόν ΙΙο τό
μο τών Monumenti. ’Απ’ αυτούς, οι οκτώ ανήκουν στόν Νομό Χανίων. 
Σ’ αυτούς πρέπει νά προστεθούν άλλοι δυό, πού είχαν προφανώς δια- 
φύγει άπό τδ ερευνητικό μά
τι τού ’Ιταλού σοφού : Ή 'Α
γία Κυριακή στά Ταμπακαριά 
Χανίων και δ Κουμπελής.
Και τών δυό δεν σώζονται 
πια παρά μερικά υπολείμματα 
από τούς τοίχους τών θεμε
λίων.

Έκτος άπό τούς 'Αγίους 
Αποστόλους, στη Χώρα Σφα- 
κίων, όλοι οι άλλοι είναι συγ
κεντρωμένοι στη βόρεια πε
ριοχή τής Κυδωνιάς, πλήν 
τής Μονής Γωνιάς, πού βρί
σκεται στά σύνορα Επαρχιών 
Κυδωνιάς καί Κισάμου30.

Μιά πρώτη κατάταξη τών 
δέκα αυτών μονόκλιτων τρί- 
κογχων ναών είναι ή άκόλου- 
θη:

Α)Μονότρουλλοι χω
ρίς νάρθηκα καί πλευ
ρικά παρεκκλήσια. Τέ- καθολικό ι μονής γωνίας 

τοιοι είναι οί ακόλουθοι πέν-
ΑΓ-ΙΘ30 1630/3 - 5.43 AB-10.77

τε: 1) Τό Καθολικό τής Μο- βγ-5,43 βδ = 6δ--5.3ι ° 1 A 3 Λ
νής τού 'Αγίου Ελευθερίου ^ c „ „ , , „
... . , , Σχεδ. 17. - Καθολικό της Μονής Γωνίας
(Μουρνιες) (σχ. 12 καί πιν.
Η', είκ. 3). 2) Οί "Αγιοι Πάντες στίς Στέρνες (σχ. 13). 3) Οί "Αγιοι

μεταγενέστερες
προσθήκες

..3 ^ ^

σπαθούν νά διαδώσουν τήν αίρεσή τους. Μαζί τους μεταναστεύουν καί κυκλο- 
ιροροϋν τά πρότυπά τους. Άλλα πρότυπα ακολουθούν τούς δρόμους τού Αι
γαίου». G. Millet, L’ ancien art Serbe, les eglises, 1919, σελ. 45. Βλ. καί 
A. G r a b a r, Recherches sur les influences oriental dans P art balkanique, 
Paris 1928. ’Επίσης ό N. Ghika Budesti, στό Evolutia architecturii in 
Muntenia si in Oltenia (Buletinul comisiunii monumentelor istorice, Anul 
XXIII, 1931), εξετάζοντας τήν εξέλιξη τής αρχιτεκτονικής στην Βλαχία, διαπι
στώνει τήν αρμένική επίδραση καί τήν παρουσία άρμενίων κτιστών καί λιθο
ξόων (σελ. 43 - 44). 'Ως γνωστόν δ τρίκογχος Ναός είναι ό κατ’ εξοχήν τύπος 
τής Ρουμανικής ’Εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής κι’ όπως τονίζει ό Bals άπο-
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’Απόστολοι, Χώρας Σφακίων30 31 (σχ. 14), 4) Ό Κουμπελής (σχ. 15 
καί πίν. Η', είκ. 4) και 5) Ή Παναγία στα Τσικαλαριά (σχ. 16 και 
πίν. Η', είκ. 5).

Β)Μέ τρεΙς τρούλλους, 
χωρίς νάρθηκα καί πλευ
ρικά παρεκκλήσια. Είναι τό 
Καθολικό τής Μονής Γωνιάς (σχ.
17). Τά παρεκκλήσια καί δ νάρθη
κας κτίστηκαν πολύ αργότερα, τό 
1805. (’Αξιοπαρατήρητες οί άρμο- 
νικές σχέσεις στην κάτοψη, πού δια
πιστώνονται οί Ιδιες καί στο καθο
λικό τής Μονής Χρυσοπηγής). Βλ. 
καί πίν. Θ', είκ. 1 καί 2.

Γ)Μέ τρεις τρούλλους 
καί νάρθηκα, χωρίς πλευ
ρικά παρεκκλήσια. 'Υποθέ
τω πώς αύτή θά ήταν ή διάρθρω
ση τής 'Αγίας Κυριακής (σχ. 18).

Δ)Μέ τρεις τρούλλους, 
νάρθηκα καί παρεκκλήσια 
είναι: 1) Τό Καθολικό τής Μο
νής Χρυσοπηγής (σχ. 19 καί πίν. 
Η', είκ. 1 καί 2). 2) Τό Καθολικό 
τής Μονής Γδερνέττου, πού άντί 

τρούλλων στά παστοφόρια, έχει περίεργα πυραμειδοειδή καλύμματα 
(Βλ. σχεδ. 20 καί πίν. Γ, 2 καί ΙΑ') καί 3) Τό καθολικό τής Μονής

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΧΑΝΙΑ

Σχέδ. 18.-'Αγία Κυριακή Χανιά

τελεί «τον γενικό σχεδόν κανόνα στή Ρουμανία». G. Β a 1 s, Influences Ατπιέ- 
niennes et Giorgiennes sur F architecture Roumaine, 1931, σελ. 5. ’Ενδια
φέρον τύπος τρικόγχου γεωργιανοϋ ναού είναι ό καθεδρικός στο Alaverdi, 
του 10ου αιών. (Βλ. Enciclopedia Universale dell’ Arte, τόμος 5, στήλη 718). 
’Επίσης C. Diehl, Manuel, Vol. I, σελ. 19 καί 64 καί Α. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, 
Α.Β.Μ.Ε., τόμος Α', σελ. 105 καί συνεχ.

30) 'Ο Gerola δημοσιεύει στον II τόμο τών Monumenti τις κατόψεις τών 
περισσοτέρων ίΒλ. σχ. 297, 299, 301, 303, 305 καί 308) ώς καί απλά σκαρι
φήματα τους (Βλ. σχ. 302 καί 307). Σ’ όλες διαπιστώνονται αρκετές ελλείψεις 
καί σέ μια μάλιστα (Χρυσοπηγή σχ. 305) σημαντικά σφάλματα.

81) ’Ανάμεσα στις 45 ’Εκκλησίες, πού αναφέρει δ Παπαδοπετράκης πώς 
οίκοδομήθηκαν άπό διάφορα χωριά καί μεγάλες οικογένειες τών Σφακιών, στή 
Χώρα, είναι καί τών Αγίων ’Αποστόλων. Καί μάς πληροφορεί μάλιστα πώς 
οί Πατσιανώτες «άπεφάσισαν νά κτίσωσιν καί αυτοί ’Εκκλησίαν υπό τό όνομα
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ΚΑΘΟΛΙΚΟ I.ΜΟΝΗΣ ΧΡϊΣΟΠΗΓΗΣ 

αρμονιχες οχεοεις
Α Γ-13 95 13.95/3 -4.65 A Β -9.11 ΒΓ-491 
ΒΔ- ΒΔ'-4.61

Ο 1___2

Σχέδ. 19. - Καθολικό τής Μονής 
Χρυσοπηγής

Σχέδ. 20.-Καθολικό τής Μονής 
Γδερνέττου

τή μορφή Πεντάτρουλλου (Βλ. πίν. ΙΒ').
Άπό γραπτές μαρτυρίες έχομε περίπου τή χρονολογία άνεγέρσεως 

μερικών άπό τους παραπάνω ναούς.
Άπό τά σωζόμενα καθολικά φαίνεται πώς τό άρχαιότερο είναι τής 

'Αγίας Τριάδος, που άρχισε νά κτίζεται την Α' Ιδετία τού Που αιώ
να 33 από τόν 'Ιερεμία Τζαγκαρόλο34, καί καθώς άναφέρει τό χρονικό

'Αγίας Τριάδος τών Τζαγκαρόλων (σχ. 21 καί 22). Μέ την προσθήκη, 
στά 1854, τών δυό παρεκκλησίων τού άνωγείου, πάνω άπό τά άντί- 
στοιχα παρεκκλήσια που έπικοινωνοϋν μέ τόν νάρθηκα32, ό ναός πήρε

τών 'Αγίων ’Αποστόλων, ήτις νά εξέχει κατά τε τήν ωραιότητα, τήν αρχιτε
κτονικήν καί τήν δαπάνην άπασών τών έν Σφακίοις παλαιών καί νέων». Γ ρ. 
Παπαδοπετράκη, 'Ιστορία τών Σφακίων, Άθήναις 1888, σελ. 20 -21.

32) Παρόμοια είναι καί ή περίπτωση στήν ’Επισκοπή Σαντορίνης. Βλ. Α. 
Ο ρ λ ά ν δ ο υ, Α.Β.Μ.Ε., τόμος Ζ', 1951, σελ. 185.

aa) «‘Ο Ξανθουδίδης καί Ψιλάκης έσημείωσαν δτι ή 30ετία (1600 - 1630)

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤ* 13
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τής Μονής: «μετέβη είς το "Αγιον "Ορος τοϋ "ΑΟωνος διά νά λάβη 
έκείθεν σχέδια τής μελλούσης οικοδομής. Σταθείς δέ εις την Μονήν 
Βατοπεδίου.,.κλπ.».

Ο 1 2 τ 4 S.I ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ (ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ)

Σχέδ. 21.-Καθολικό τής Μονής Άγ. Τριάδος τών Τζαγκαρόλων

παρουσιάζει μίαν άνθησιν τών ορθοδόξων Μοναστηρίοτν τής νήσου μεταξύ τών 
όποιων ή Αγία Τριάς τών Τξαγκαρόλων, ή Γωνιά Κισάμου κατά τό 1630» 
ΙΤεριοδ. «Χριστιανική Κρήτη», τόμος Π', 'Ηράκλειον 1015, σελ. 282. >

84) Ν. Β. Ττομαδάκη. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος τών Τξαγκαρό
λων ί:ν Λκοωτμήω Μελέχα Κρήτης, Ε.Ε.Β.Σ., τόμος Θ', 1932, σελ. 289 - 350, 
όπου, στό δημοσιευόμενο χρονικό τής Μονής, άνατμέρεται : «Έπανελθών δέ (δ 
Ιερεμίας) εις ιήν Κρήτην, μετά τών σχεδίων, ήρχισεν τάς οικοδομάς κατά τό 

1613» (σελ. 330).
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Είναι φυσικό νά υποθέσομε πώς έπισιρέφοντας ό 'Ιερεμίας, μετέ
φερε τις μορφές τών 'Αγιορίτικων Καθολικών, θά προσπάθησε όμως 
τά σχέδια και τις άρχιτεκτονικές του επιδιώξεις, νά τις περιορίσει μέ-

ο ι 2 3 i■ ί

Σχέδ. 22.-Καθολικό τής Μονής 'Αγ. Τριάδο; τών Τζαγκαρόλων

σα στα πλαίσια τών συνθηκών τοϋ τόπου καί στις μικρές οίκονομικές 
του δυνατότητες35 36. Μ’ δλα ταϋτα μιά σύγκριση τού τετρακιόνιου τύ
που, τοϋ Καθολικού τής 'Αγίας Τριάδος, μέ τδ Καθολικό τής Μονής 
Βατοπεδίου ή τών Ίβήρων35, μάς βοηθέί γιά νά διαπιστοόσομε την ά
μεση επίδραση τής 'Αγιορίτικης άρχιτεκτονικής πάνω στόν Ιερεμία. 
Κι’ αυτό βέβαια μονάχα στην κάτοψη, πού φαίνεται πώς μόλις έπρό- 
φτασε νά χαράξει στό έδαφος, γιατί στό μεταξύ πέθανε37. ’Αλλά ή 
όψη, πού έγινε τό 1654, είναι βαρειά άπό δωρικίζουσες Αναμνήσεις.

Σχεδόν ταυτόχρονα γίνεται καί ή άνέγερση τής Μονής Γωνιάς άπό 
τό Βλάσιο τον Κύπριο38. Χαραγμένη χρονολογία, πάνω στό μεγάλο

35) «Επειδή δεν ειχεν πλέον χρήματα» (Χρονικό Μονής, op. cit., σελ. 331).
36) «Συγγενή καθολικά τοϋ 11ου αιών, είναι τών Ίβήρων και τοϋ Βατο

πεδίου». Γ. Σωτηρίου, op. cit., σελ. 460.
37) Άφησε όμως παραγγελία : «νά κτισθη (ό ναός) πρώτον κατά τό σχέ-

διον, τό όποιον είχε φέρει άπό τό "Αγιον "Ορος, τό όποιον καί ήκολούθησεν 
ό Λαυρέντιος, ώς παρηγγέλθη». (Χρονικόν σελ. 331).

3S) Βλ. Έ μ μ. Γ ε ν ε ρ ά λ η, Περί τών έν Κρήτη Ιερών Μονών, Περιοδ. 
«Χριστιανικόν Φώ=», Χανιά, τεύχος 40 (1-10-1921) καί τεύχος 41 (15-10-1921)
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τροϋλλο, μάς πληροφορεί πώς ή κατασκευή του τελείωσε στα 1634. 
Επίσης την ϊδια εποχή θά πρέπει νά υψώθηκαν και τά καθολικά τής 
Μονής Χρυσοπηγής, τοϋ 'Αγίου Ελευθερίου Μουρνιών και πιθανώς 
δ "Αγιος ’Ιωάννης, στο Γδερνέττο, μέ την Ίταλίζουσα πρόσοψη38 39. 
(Πίν. Γ, είκ. 1 καί πίν. ΙΑ', είκ. 1 και 2).

Γιά τους ερειπωμένους τρίκογχους (Στερνών, 'Αγ. Κυριακής και 
Κουμπελή) δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες. Τδ χρονικά τής 'Αγίας 
Τριάδος μονάχα, άναψέρει πώς δ ηγούμενος 'Ιερεμίας «έπροστάχθη νά 
μεταβή εις ιά Βλυχάδια οπού ήτο ή Μονή τής 'Αγίας Κυριακής»40.

Γιά τάν Κουμπελή διατυπώθηκε τδ ενδεχόμενο ταυτισμοϋ του μέ 
τδν "Αγιον Γεώργιο τοϋ Δούβρικαν επί τοΰ Χαμοβουνίου τοϋ Μελι
κός, που άναφέρει στή Διαθήκη του ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Ξένος41. Ό 
τύπος τοϋ παλαιότερου τρίκογχου κτίσματος, πού τμήματά του διαγρά
φονται κα'ι σήμερα άπδ τά υπολείμματα τών τοίχων θεμελιώσεως, δέν 
φαίνεται ν’ άποκλείει ενα τέτοιο συσχετισμό.

Άπδ τά βασικά χαρακτηριστικά τοϋ τρίκογχου ναοϋ είναι ή επιμε
λημένη χρήση τής πέτρας, δπως φαίνεται άπδ τις όψεις δρισμένων 
Εκκλησιών κα'ι άπδ μερικά τους στοιχεία, όπως τά τύμπανα τρούλλων 
κ.λ.π. (Βλ. πίν. Θ', είκ. 2). Δυστυχώς ή μανία τοϋ επιχρίσματος καί 
τοϋ άσβεστώματος, έκάλυψε τις ωραίες λίθινες επιφάνειες κΓ έστέρη- 
σε τδν ναό άπδ τήν πιδ γνήσια δομική καί αισθητική του έκφραση, 
ένώ ταυτόχρονα μάς εμπόδισε νά γνωρίσομε σέ όλες τις λεπτομέρειές 
της τήν τοιχοδομία του.

Μαζί μέ τήν έντεχνη επεξεργασία τής πέτρας εμφανίζεται καί μιά 
άξιόλογη άνάπτυξη τής τεχνικής τοϋ ξυλόγλυπτου τέμπλου καί γενικά 
τοϋ ξύλου. 'Η θύρα πού διαχωρίζει τδν νάρθηκα άπδ τδν κυρίως ναό, 
στή Μονή Γωνιάς, (πίν. ΙΓ', είκ. 1) άποτελεί ένα δείγμα τής τεχνικής 
έξέλιξης στδν τομέα αυτόν. Τδ γλυπτά κόσμημα τοΰ επάνω ταμπλά πα
ριστάνει τοξοστοιχία, θέμα γνωστά καί άπδ τά συνηθέστερα τής δια- 
κοσμήσεως τών Βυζαντινών τέμπλων 42.

καί συνέχεια. ’Επίσης Ν. Β. Τωμαδάκη καί Σ. II. Β ο γ ι α τ ζά κ η, Ση
μειώματα έκ της 'I. Μονής Γωνιάς, Χανιά, 1931.

38) Ή Δυτική επίδραση στην όψη, είναι εδώ άμεση καί κυριαρχική. Οί 
μορφάζουσες μάσκες, μέ τή δύναμη τής έκφρασης, έχουν γίνει άπδ καλό τεχνί
τη. Τό γλυπτό αυτό -θέμα τών mascheroni συναντάται κυρίως στήν ύστερη
’Αναγέννηση. (Βλ. προχ. L. Cloquet, Traite d’ Architecture, 1901, τόμος 
E’, σελ. 397 - 398 καί είκ. 456, 459, 460).

40) Op. cit., σελ. 331.
41) Ν. Β. ΐ οι μ α δ ά κ η, Ό “Αγιος Ιωάννης 6 Ξένος, «Κρητικά Χρονικά», 

τόμος Β', 1948, οελ. 52 - 53.
42) Γιά τό διακοσμητικό θέμα τής τοξοστοιχίας, ποΰ κοσμεί τούς έπάνω
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Τ5 ξύλινο εικονοστάσι φαίνεται νά ’ναι μεταγενέστερο τής θύρας. 
(Πίν. ΙΓ', εικ. 2).

Πλουσιότερο κα'ι ακόμα πιδ έντεχνα δουλεμένο, είναι τδ τέμπλο 
τής 'Αγ. Τριάδος των Τζαγκαρόλων (19ος αίώνας)43, Πίν. ΙΒ', είκ. 4 
κα'ι πίν. ΙΔ'. Γενικά τδ ξύλινο τέμπλο άποτελεϊ πια τδ στοιχείο δπου 
κυρίως εξαντλείται ή διακόσμηση τοϋ εσωτερικού χώρου. Καί είναι 
μαζί με τις φορητές εικόνες, τδ μοναδικδ καλώπισμα τού ναού.

Έν τούτοις, νομίζω, ότι παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει τήν δύναμη νά κυ-
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ταμπλάδες βλ. Α. Όρλάνδου, Α.Β.Μ.Ε., τόμος Β', σελ. 37, τόμος Γ', σελ. 
148 καί 193 καί τόμο Δ', σελ. 191.

43) Πάνω από τή Μεγάλη Πύλη, έχει γραφεί μέ μαύρα γράμματα : «Δαπάνη 
Βενιαμίν ' Ιερομονάχον Κωνσταντονδάκη 1887—και Μαξίμον Ίεροδιακόνον Κα- 
στανάκη, 1887». ’Επίσης δεξιά κι’ αριστερά, στα αυτοτελή εικονοστάσια, άλλα 
ονόματα μέ τήν ίδια χρονολογία 1887. Νομίζω πως ή χρονολογία θά πρέπει 
ν’ άναφέρεται μάλλον στο χρύσωμα, πού καλύπτει ένα μέρος τού τέμπλου (οπού 
καί τά παραπάνω ονόματα).

Ή ξυλογλυπτική εργασία είναι φροντισμένη καί μαρτυρεί έμπειρο καί καλό 
τεχνίτη. Ή διάταξη των μερών τού τέμπλου είναι εκείνη πού συναντάται σέ 
εικονοστάσια τού 18ου καί 19ου αιών. (Βλ. Ang. Hadjimihali, La scul
pture sur bois, «L’ Hellenisme contemporaine» 1950, σελ. 37). Οί γλυπτές πα
ραστάσεις, μέ μορφές καί είκονογραφικές σκηνές, όπως εμφανίζονται μετά τύν 
13ον αιών. (Βλ. G. A. S ο t i r i ο u, La sculpture sur bois dans P art By- 
zantin, στο Melanges C. Diehl, Paris 1930, σελ. 178 - 180), κοσμούν τούς 
κάτω Κεταμπέδες (άχρύσωτους ευτυχώς) καί είκονίζουν τά ακόλουθα θέματα : 
τήν προσευχή τού Χριστού στή Γεθσημανή (Ματθ. κς', 36-46 καί Λουκάς ιδ', 
32 - 42) (πίν. ΙΔ', είκ. 1), τήν ’Ανάληψη τού Ήλία (Βασιλ. Β', β, 9 - 14) 
(πίν. ΙΑ', είκ. 2), τήν αποθέωση τής ’Εκκλησίας (πίν. ΙΔ', είκ. 3). Στο μι
κρό τετράγωνο, οπού απολήγει ή κλίμακα, μικρό, ανάγλυφο σέ μπρούτζο, εικό
νισμα Βρεφοκρατούσης Παρθένου) καί οί "Αγιοι τρεις Παίδες (πίν. ΙΔ', είκ. 
4). ’Αξιοσημείωτο ότι τά τρία πρώτα είκονογραφικά θέματα (τής Προσευχής 
τού ’Ιησού, τής ’Ανάληψης τού Ήλία καί τής αποθέωσης τής ’Εκκλησίας) τά 
βρίσκομε στήν ξυλόγλυπτη θύρα τού ναού τής 'Αγίας Σαβίνας στή Ρώμη. (Βλ. 
C. Diehl, Manuel, I, σελ. 282). ’Από πλευράς τεχνικής είναι επίσης αξία 
προσοχής ή σχηματική παράσταση τών νεφών (στήν Προσευχή καί τόν Ήλία) 
πού συναντάται σέ ανάγλυφο τοϋ V αιώνα, όπου παριστάνεται ό Χριστός ν’α
νεβαίνει μιά «κλίμακα νεφών» όπως, σωστά, παρατηρεί ό Lemerle (Ρ. L β
ω e r 1 e, Le style Byzantin, Paris, 1943 καί είκ. XIV). Ποιός ήταν κι’ άπό 
πού καταγότανε ό κατασκευαστής; Δέν υπάρχει καμιά ένδειξη. Δέν αποκλείεται 
νά ταν κάποιος Ήπειρώτης ταγιαδόρος άπό κείνους πού είχαν σκορπίσει 
σ’ όλη τήν Ελλάδα καί σκάλιζαν εικονοστάσια, στά μέσα τού 18ου αί. καί 
προπαντός τόν 19ο αιώνα (Ang. Hadjimihali, op. cit.) χωρίς βέβαια κα
θόλου ν’ αποκλείεται νά ’ταν καί Κρητικός τεχνίτης, αφού αρχές τού 18ου αι
ώνα συναντάμε στο Πήλιο, Κρητικούς ταγιαδόρους, όπως ήταν ό Κομνενάκης 
κι’ ό Γεώργιος Άντωνάκης (Κ. Α. Μ α κ ρ ή, Ή ξυλογλυπτική τού Πηλίου, Βό
λος, 1958, σελ. 23).
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ριαρχήσει τού εσωτερικού, πού απόκτησε βέβαια μέγεθος και αυτοτέ
λεια αρχιτεκτονικού χώρου, μά ίσως καί γι’ αυτό νά έχασε τό σημαν
τικό στοιχείο πού σημειώσαμε, δηλαδή την υπερβατικότητα τού τοιχο
γραφημένου χώρου.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Κ. Καλοκύρης: 'Ομολογώ δτι τον φιλοτίμως και άόκνως έργαζόμενον, 
—παρά την άλλην τον, κατά νόμον, ύποχρέωσιν—άξιότιμον κ. Λασσιθιω- 
τάκην, πρέπει νά ανγχαρώμεν οί, ίξ άλλης, είδικωτέρας, κατά νόμον ύπο- 
χρεώσεως, ασχολούμενοι μέ τά βυζαντινά, διά τήν ώραίαν του άνακοίνω- 
σιν. Ό κ. Λασσιθιωτάκης ϊσως είναι δ πρώτος, ό όποιος μάς δίδει δεί
γματα μιας, μέ τά επιστημονικά δεδομένα, εργασίας, ή όποια άφορρ. εις 
τήν αρχιτεκτονικήν των βυζαντινών μνημείων τής δυτικής Κρήτης. Διότι 
δ αείμνηστος Gerola, δ όποιος τόσον σπουδαίως ήρεύνηαε τά μνημεία, 
βεβαίως ήσχολήθη κυρίως μέ τά Monumenti Veneti και παρέργως—δ ά- 
καταπόνητος εκείνος ερευνητής—κατέγινε καί περιέγραψε (πολλάς φοράς 
ονχί εύστόχως) καί τά βυζαντινά. Ό κ. Λασσιθιωτάκης, λοιπόν, μέ τό 
αισθητήριον τό καλλιτεχνικόν όμολογονμένως άνεπτυγμένον καί μέ τήν 
γνώσιν τήν αρχιτεκτονικήν άρίστην—ώς ονδείς δνναται νά τό αμφισβήτη
ση—μάς δίδει μίαν λαμπράν εικόνα καί, δύναμαι νά εϊπω, δτι ώδοποίησεν 
εις τήν έρευναν από τής πλευράς ταύτης.

"Ας έπιτραπή δμως—χωρίς νά άποτελή τούτο δείγμα δύστροπου κρι
τικής προς τον αγαπητόν καί λίαν συμπαθή νομομηχανικόν—νά παρατη
ρήσω ταπεινώς τά έξης: Κατ' αρχήν επικροτώ απολύτως καί χαίρω διά 
τήν χρήσιν τοϋ δρου μονόκλιτοι αϊθουσαι. Πρέπει νά καταργηθή δ 
δρος βασιλική εις τάς μονόκλιτους αίθούσας, ό όποιος δρος κατά κόρον 
χρησιμοποιείται. Όρθώς ύπεδείχθη παλαιότερον—καί άκολονθεί, βλέπω, ό 
κ. Λασσιθιωτάκης—πράγμα τό όποιον καί εγώ έδέχθην, δτι ή μονόκλιτος 
βασιλική πρέπει νά ονομάζεται αίθουσα, δχι βασιλική. Ή βασιλική πρέ
πει νά έχει δόμους (κλιτή). ’Εγώ προτιμώ καί τον δρον «μονόχωρος» 
ναός, διά τάς περιπτώσεις ταύτας. Τώρα ιδιαιτέραν έντύπωσιν έκαμε εις 
τόν κ. Λασσιθιωτάκην ή έλλειψις διακοσμήσεων των ναών, τούς όποιους 
έξήτασε, εις τά έκτος τοϋ νομοΰ Χανιών, γενικώτατα. Θά ήθελα νά ειπω, 
δτι αυτό συμβαίνει καί εις άλλα μέρη τής Κρήτης—τό γνωρίζει δέ ϊσως 
ό κ. Λασσιθιωτάκης—, έντόνως δμο>ς παρατηρείται, ίδίφ εις τήν επαρχίαν 
Μυλοποτάμου. Βεβαίως διά τήν άλλην άποψιν τών τυφλών άψιδωμάτων, 
τήν υπεροχήν αυτών εις τήν δυτικήν Κρήτην, κλπ., πρέπει νά σημειώσω 
δτι υπάρχουν καί εις τήν ανατολικήν Κρήτην πολλά τοιαϋτα άψιδώματα. 
Μάλιστα ή επαρχία Άμαρίου είναι κατάφορτος από τυφλά άψιδώματα εις 
τό εσωτερικόν τών ναών. Έπ’ αύτοϋ έπίσης θά ήθελον καί άνέμενον νά 
ήκουον μίαν αύγκρισιν, τήν όποιαν θά έκαμνεν δ κ. Λασσιθιωτάκης μεταξύ 
τών αρχιτεκτονικών τύπων. Βεβαίως τά χρονικά δρια τής κλεψύδρας, συμ- 
φώνως προς τήν όποιαν ώμίλησε, δεν έπέτρεπον εύρυτέραν άνάπτυξιν, 
ούχ’ ήττον δμως μία σύγκρισις τών τύπων τών αρχιτεκτονικών, τής δο
μής καί τής δλης έμφανίσεως μετά τής ανατολικής καί κεντρώας Κρήτης,
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έστω και σύντομός, Ισως θά ώδήγει την σκέφιν μας εις περισσότερον 
πλούσια συμπεράσματα. Αυτά Ισχύουν και διά τά μικρά παράθυρα, τά 
όποια γνωρίζει βεβαίως και ό κ. Λασσιθιωτάκης, εις τήν Ανατολικήν Κρή
την. ’Ίσως καί επ’ αυτού θά έπρεπε νά ένημερωθώμεν περισσότερον.

Αιά τήν άσνμμετρίαν μεταξύ ζωγραφικής καί Αρχιτεκτονικής, διά τήν 
όποιαν μάς παρουσίασε τό παράδειγμα τοϋ Παντοκράτορας, δεν υπάρχει, 
νομίζω, καμμία σχέσις διότι οι είκονογράφοι πολλές φορές έφερον τά εί- 
κονογραφικά προγράμματα έτοιμα εκ μεγαλύτερων ναών καί τα 
προσήρμοζαν εις μικρότερους ναούς χωρίς νά λαμβάνουν ύπ’ ο- 
ιριν τήν Αρχιτεκτονικήν. Πάντως είναι καί ή τάσις των Βυζαντινών νά δί
δουν τον Παντοκράτορα ώς πρώτον μέτρον, δηλ. πάντων μεγαλύτερου. 
Γνωστόν τούτο. Πρέπει, νομίζω, νά σημειώσωμεν επίσης καί δύο θεολογι- 
κάς ιδέας, ενταύθα. To mysterium tremendum, τό όποιον εκφράζει ό 
Παντοκράτωρ, αλλά καί τό mysterium fascinosum, ήτοι αυτά τά δύο 
στοιχεία, διά τά όποια ή λειτουργική εσχάτως ιδιαίτατα άσχολεϊται, καί 
δεν πρέπει νά άγνοή καί ή Αρχαιολογία. ’Ίσως, νά οδηγούν εις ώρισμένας 
προϋποθέσεις τήν σκέφιν μας καί έν σχέσει μέ τάς προτιμήσεις τής Αρχι
τεκτονικής.

Τώρα διά τά, συνήθως, κτιστά τέμπλα, θά μου επιτροπή νά έχω μίαν 
έπιφύλαξιν. Βεβαίως κτιστά τέμπλα υπάρχουν καί καλώς ανέφερε τήν 
αγίαν ’Άνναν εις τό Άνισαράκι Κανδάνου. Υπάρχουν όμως καί εις τήν 
Ανατολικήν Κρήτην καί εις τήν επαρχίαν Άμαρίου πάρα πολλά. Τουλάχι
στον δύο τρία σώζονται εκεί καί τά έχει σημειώσει ό υποφαινόμενος. 
’Άλλα είναι κατεστραμμένα, αλλά φαίνονται αί παραστάδες των, ή οί θε
μελιακοί λίθοι. Βεβαίως at παρατηρήσεις διά τούς ναούς μέ τά άψιδώμα- 
τα είναι πολύ διδακτικοί καί ελέγχουν τον πολύν κόπον τού κ. Λασσιθιω- 
τάκη διά νά μάς διαφώτιση. Πάλιν θά ήθελα μίαν Αναδρομήν καί σύγ- 
κρισιν πρός τούς άλλους τύπους τής Κρήτης, εκείνους δηλ. τούς όποιους 
έχομεν π. χ. εις τά Μυριοκέφαλα, εάν ενθυμούμαι καλώς, ή τήν Κριτσάν. 
Ό ναός των Μυριοκεφάλων έχει καί διπλά άψιδώματα, δύο εις έκάστην 
εκ των πλαγίων πλευρών, καί ό ναός τής Κριτσάς—τήν οποίαν έπεσκέ- 
φθημεν χθες—έχει εις τό ένα κλιτός, τό νότιον. Τοιαύτα έχομεν καί εις 
άλλους ναούς. ’Ίσως μία σύγκρισις, έστω καί έν παρόδφ, μέ τά αλλα μέ
ρη τής Κρήτης θά ήτο ώφέλιμος. Βεβαίως ή Αναγωγή τών τύπων αυτών 
τών Αρχιτεκτονικών εις τήν εύγνώμονα Ανάμνησιν τοϋ Νικηφόρου Φωκά 
είναι λίαν συγκινητική. Θά έλεγον όμως τό εξής επ’ αυτού του ζητήμα
τος. Οί ναοί αυτοί, οί μονόκλιτοι (μονόχωροι) καμαροσκέπαστοι, χρονο
λογούνται συνήθως μετά τον 11ον ή Γ2ον αιώνα. Κάπως δύσκολου έρχεται 
τό πράγμα νά δεχθϋιμεν ότι Ανάγονται Αμέσως εις τον Νικ. Φωκάν. Μή
πως υπάρχουν άλλοι τύποι μεσολαβούντες και οί όποιοι βέβαια θά έπρεπε 
νά εύρεθοϋν;

’Επίσης θεωρώ τά περί τοϋ ναού τοϋ Αιιί τής ’Αρμενίας ή τά περί 
τών Αρμενικών επιδράσεων κάπως ύπερβολικά. Λ ιά τά τρίκογχα άπολώτως 
συμφωνώ) ότι προέρχονται έκ τον Άγιου ’Όρους ιός επίσης καί ή όλη έμ- 
φάνισις αυτών. Αιά τά ξύλινα τέμπλα, διά τά όποια μάς άνέφερεν ό κ. 
Λασσιθιωτάκης, έσημειώθη μία σκηνή, τό «παρελθέτω Απ’ εμού τό ποτη
ριού τούτο». Διά τά τέμπλα αυτά βέβαια δεν άφεώρα ή ομιλία, Αλλά 
ίσως θά έπρεπε νά άκούσωμεν πότε έμφανίζονται εις τήν Κρήτην, διότι
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γνωρίζομεν δτι εις δλλας ελληνικός νήσους, Ιδιαιτέρως εις την Μυτιλή
νην, βρίθουν οί ναο'ι έξ άναλάγων παραστάσεων.

Έν πάση περιπτώσει μετά πολλής συγκινήσεως συγχαίρομεν και εύ- 
χαριστοϋμεν τον άκαταπόνητον ερευνητήν κ. Λασσιθιωτάκην.

Στυλ. Πελεκάν ί ό η ς : 'Ήθελα νά συγχαρώ τον μόνον από τά δημοσιεύ- 
ματά του γνωστόν κ. Λασσιθιωτάκην διά τήν πολύ ώραίαν άνακοίνωσιν, 
την όποιαν μάς έκαμε, και θά τον παρεκάλουν, εάν είναι δυνατόν, στις 
μελλοντικές εργασίες του νά προσπαθήση νά μάς δώση τά αρχαιότερα 
μνημεία τής Κρήτης, τά άρχιτεκτονικά εννοώ, και μάλιστα τοϋ τύπου 
αυτού τής Παναγίας, πού έδειξε εις τήν δεύτερη προβολή, γιατί βλέπω 
μεγάλην, από άπόψεως εξωτερικής διακοσμήαεως, συγγένειαν μέ τά μνη
μεία τής Μακεδονίας. ’Επειδή τό θέμα είναι γενικωτέρου ίνδιαφέροντος, 
θά ήθελα εί δυνατόν, έστω καί ιδιαιτέρως, νά μοϋ πήτε κ. Λασσιθιωτά- 
κη, έάν υπάρχουν καί άλλα παρόμοια μνημεία εις τήν Κρήτην.

Κ. Λασσιθιωτάκης: Συγκεκριμένα σέ ποιο μέρος κ. Πελεκανίδη;
Στυλ. Πελεκάν Ιδης: Αυτή ή σταυροειδής μετά τρούλου.
Κ. Λασσιθιωτάκης: Μάλιστα, αυτή είναι ατά Λατζιανά Κισάμου. "Η 

μάλλον ή πρώτη είναι εις τον Στύλον. Είναι σταυροειδής έγγεγραμμένη. 
Εις τήν δυτικήν Κρήτην, ή όποια μέ έχει απασχολήσει, υπάρχει αύτοϋ 
τοϋ τύπου μόνον αυτή πού είναι αδημοσίευτη. Ούτε ό Gerola τήν είχε 
ΰπ’ δψει τον. Είναι ένα από τά χαρακτηριστικά ίσως μνημεία αύτοϋ τοϋ 
τύπου εις τον νομόν Χανιών, πολύ ενδιαφέρουσα καί ίσως νά μου δοθή 
ευκαιρία νά Απασχοληθώ μέ αυτό τό θέμα κάπως είδικώτερα. ’Υπάρχει 
καί ένας άλλος ναός, τον όποιον δεν έδειξα εδώ, μία μονόκλιτη τρουλαία 
τοϋ ’Αγίου Νικολάου στά Κυριακοσέλια, ένα από τά πιο εξαίρετα βυζαν
τινά μνημεία, πού έχει δ νομός Χανιών. ’Αλλά δυστυχώς τά περιθώρια, 
τά όποια έχω είναι τόσον λίγα, ώστε πολλά άπ’ αυτά τά θέματα, πού 
ήθελα νά θίξω Αναγκάστηκα νά παραλείψω.

Στυλ. Πελεκανίδης: "Ενα δεύτερο στοιχείο είναι τά άψιδώματα. Τά 
άψιδώματα βέβαια έχουν καί στατικόν προορισμόν, αλλά καί διακοαμητι- 
κόν, διά νά έλαφρύνουν τον εσωτερικόν χώρον. Στά Ανατολικά άψιδώματα 
εκατέρωθεν τοϋ ίεροϋ βήματος, τά όποια παρουσιάζονται εδώ όχι τόσο 
συχνά.

Κ. Λασσιθιωτάκης: ’Εδώ δέν έμφανίζονται, άπ’ δ,τι τουλάχιστον έχω 
ύπ’ δψει μου.

Στυλ. Πελεκανίδης: Στήν ηπειρωτικήν Ελλάδα καί κυρίως στήν Βό
ρειο ’Ελλάδα παρουσιάζονται δύο άψιδώματα εκατέρωθεν τής κόγχης τοϋ 
ίεροϋ, ατά όποια—σάς τό λέγω γιά νά τό έχετε ύπ’ δψει σας—τοιχογρα
φούν τόν άγιον, εις τό δνομα τοϋ όποιου έορτάζει ό ναός. Καί μια τρίτη 
εύχή : Αύτά δλα, τά όποια μάς παρουσιάσατε, θά ήτο πάρα πολύ καλόν 
εις τις μέλλουσες έρευνες σας νά Αναχθοϋν καί νά παρουσιάζετε μίαν συγ
γένειαν, έάν ύπάρχη βέβαια, μεταξύ τής Κρήτης καί τής ηπειρωτικής 
Ελλάδος.

Κ. Λασσιθιωτάκης: Ναι, αυτό θά ήτο πολύ καλό. Καταλαβαίνετε δτι 
ή συγκριτική μελέτη αύτών τών μνημείων Αποτελεί ένα στοιχείον, πού 
μάς οδηγεί γιά νά βγάλωμε καί πολλά συμπεράσματα. Αλλά τά περιθώ
ρια, δπως σάς είπα, είναι τόσον πολύ περιωρισμένα. Φυσικά είναι πολύ 
σωστό αύτό πού λέτε.
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Ν. Β. Τωμαδάκης: ’Εγώ θέλω νά προσθέσω τά έξης: ’Επειδή κάτι, έχω 
δημοσιεύσει και εγώ για τά μοναστήρια αυτά — 'Αγίας Τριάδος, Γωνίας, 
τόν Κονμπελή κ.λ.π.—καί είμαι καί εν γνώσει τής θεωρίας τοϋ κ. Αασ- 
οιθιωτάκη περί έπιδράσεως τών ’Αρμενίων έποίκων εις τήν διαμόρφωσιν, 
δέν είναι νομίζω, κ. Καλοκύρη, αδύνατον, μολονότι τά μνημεία είναι 
ύστερογενή, δηλαδή απέχουν χρονικώς κατά ένα έως δύο αιώνας ή περισ
σότερον, νά υπήρξε αυτή ή έπίδρασις, διότι πιθανόν μάς διαφεύγουν τά 
μνημεία τά παλαιό τέρα. 'Υπάρχει ένα κενόν μεταξύ τών βασιλικών, αί 
όποΐαι κατεστράφησαν κατά τόν 6ον αιώνα, ένα κενόν εις τήν Αρχιτεκτο
νικήν μέχρι τό χίλια περίπου. Αυτό τό κενόν έπιμελώς πρέπει νά καλν- 
φθή, διότι τό θέμα είναι εν συναρτήσει πρός τήν 'ιστορίαν, άλλά καί προς 
τήν οικονομίαν τής εποχής. 'Ο τύπος τών ναών, ή βασιλική, προϋποθέτει 
μίαν άλλην κοινωνικήν διάρθρωσιν καί μίαν άλλην οικονομικήν δυνατότητα 
τής ’Εκκλησίας. Διά νά σνντηρηθή μία μεγάλη βασιλική καταλαβαίνετε 
τι φοβερά έξοδα θά ήθελε. ’Ενώ ένας μικρός ναός τής 'Ενετοκρατίας προ
ϋποθέτει μίαν φεονδαλικήν κατάστασιν, ή όποια δίδει τό ενδεχόμενον εις 
έναν άρχοντα νά διατηρή μίαν μικράν εκκλησίαν διά νά εκκλησιάζεται ύ 
ίδιος κ.λ.π. Τί υπήρξε μεταξύ τοϋ 700 περίπου καί τοϋ 1000, αύτό είναι 
ένα desideratum πρός τό όποιον νομίζω εγώ άπό ιστορικής άπόψεως, ότι 
πρέπει νά στρέψετε ιδιαζόντως τήν προσοχήν σας, διότι αύτό θά έπηρεά- 
ση κατόπιν τήν ερμηνείαν τής Αρχιτεκτονικής μεταγενεστέρως πολύ.

Κ. Λαασιθιωτάκης: ’Ορθή ή άποψίς σας, κ. Καθηγητά. Άλλ’ άντιλαμ- 
βάνεσθε, ότι γι’ αύτό τό πράγμα Απαιτούνται άνασκαφικαί έργασίαι, αί 
όποΐαι έκφεύγουν τής Αρμόδιότητός μου.

Α. Φυτράκης: Νομίζω ότι εκφράζω τήν άντίληψιν όλων μας έκφράζων τάς 
θερμάς εύχαριστίας καί τά συγχαρητήριά μου πρός τόν κ. Λασσιθιωτάκην 
διά τήν τόσον επιμελήμένην καί επιστημονικήν παρουσίασιν τών πλείστων 
ναών τής δυτικής Κρήτης, πού άπεφάσισε νά τούς ταξινομήση καθ’ ώρι- 
σμένας κατηγορίας καί νά έξάρη τά κύρια χαρακτηριστικά των καί νά έρ- 
μηνεύση τούς διαφόρους τύπους. 'Η άνακοίνωσις αϋτη είναι δμολογουμέ- 
νως μία θετική συμβολή εις τήν σπουδήν όλων αύτών τών ποικίλων τύ
πων, πού άνεπτύχθησαν κατά τούς αιώνας αυτούς.

Κ. Λαασιθιωτάκης: Εύχαριστώ πάρα πολύ.
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