
Η ΚΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ
Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση των τοιχογραφιών της

(Π ίν. 55-77· Σχέδ. 1 - 2)

Ή διαφορά στις άπόψεις πού έπικρατεϊ σχετικά μέ τήν οικοδόμηση τής Παναγίας 
τής Κεράς στήν Κριτσα Μιραμπέλλου και τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών της, 
άπό τήν εποχή πού δημοσιεύτηκαν οί δύο σχετικές μελέτες τών κκ. Μανόλη Χατζηδάκη1 
καί Κωνσταντίνου Καλοκύρη 1 2, καί ιδιαίτερα ή σημασία τοϋ μνημείου γιά τή μελέτη 
ομάδας συγγενικών τοιχογραφιών τής Κρήτης, μέ οδήγησαν νά έκθέσω μερικές παρα
τηρήσεις έπάνω στο θέμα, μέ τήν έλπίδα ότι μπορούν νά βοηθήσουν θετικά στή λύση 
μερικών άπό τά προβλήματα.

Πριν περάσωμε όμως στά προβλήματα αύτά, σκόπιμη είναι, νομίζω, μιά υπόμνηση, 
σέ γενικές γραμμές, τής άρχιτεκτονικής μορφής καί τών τοιχογραφιών τού μνημείου.

Ή έκκλησία, γνωστή σήμερα μέ τό όνομα Παναγία ή Κερά, είναι άφιερωμένη 
στήν Κοίμηση τής Θεοτόκου καί βρίσκεται λίγο βορειότερα άπό τό χωριό Κριτσά, 
στή θέση Λογάρι. Κτισμένη στον τύπο τού τρίκλιτου καμαροσκέπαστου ναού, έχει 
στο κεντρικό κλίτος τροΰλλο μέ υψηλό κυλινδρικό τύμπανο (Πίν. 55α), πού στηρί
ζεται σέ τέσσερεις όρθογώνιες παραστάδες προσκολλημένες στούς πλάγιους τοίχους 
τού κλιτούς.

Στο έσωτερικό όλες οί έπιφάνειες σκεπάζονται μέ άξιόλογες τοιχογραφίες, πού άνή- 
κουν σέ διάφορες έποχές καί άντιπροσωπεύουν περισσότερες άπό μιά τεχνοτροπίες.

Είκονογραφικά, ή διάκριση καί έκλογή τών θεμάτων, σέ κύκλους, άκολουθεΐ τό 
σύστημα πού ή άρχιτεκτονική μορφή καί ή ιστορία τού μνημείου έχουν έπιβάλει. Δηλα
δή τά θέματα σέ κάθε κλίτος άναπτύσσονται άνεξάρτητα τό ένα άπό τό άλλο. Έτσι, 
στο κεντρικό έχομε τήν εικονογράφηση τοϋ ευαγγελικού κύκλου, στο νότιο τής ζωής 
τής 'Αγίας Άννας καί στό βόρειο τήν άνάπτυξη τού θέματος τής Δευτέρας Παρουσίας.

/
Τά τρία αύτά στοιχεία πού παραπάνω μόλις θίξαμε, δηλαδή: ή ιστορία, ή άρχιτε- 

κτονική μορφή καί ή ζωγραφική διακόσμηση, καθώς καί ή τεχνοτροπία τών τοιχογρα
φιών, συνυφασμένα τό ένα μέ τό άλλο, όπως είναι φυσικό, άποτελοΰν άκριβώς τό πρό
βλημα άλλά συγχρόνως καί τά μόνα μέσα γιά τή λύση του.

Στις σύντομες παρατηρήσεις του, γιά τό ναό καί τις τοιχογραφίες του, τις όποιες 
όμως έπισκέφθηκε πριν άπό τόν καθαρισμό τους, ό κ. Χατζηδάκης θεωρεί πιθανή τήν 
άρχική κατασκευή μόνον τού κεντρικού κλιτούς, τού όποιου τις τοιχογραφίες χρονο
λογεί γύρω στά 1300, καί τοποθετεί σ’ ένα δεύτερο στάδιο τήν κατασκευή καί διακό- 
σμηση τών πλαγίων (πρώτη πενηνταετία Μου αιώνα).

’Αντίθετα πρός τήν άποψη αυτή είναι τά συμπεράσματα, στά όποια καταλήγει ό

1. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στήν Κρήτη, Κρητ. Χρον. τ. ΣΤ' (1952) σ. 59-60 καί 80-82.
2. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινά μνημεία τής Κρήτης. Ή Παναγία τής Κριτσας. Κρητ. Χρον. τ. ΣΤ' 

(1952) σ. 211 κ.έ.
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κ. Καλοκύρης στή σχετική μελέτη του, στήν όποία και κυρίως θά άναφερθοΰμε, γιατί 
σ’ αυτή δίνονται άναλυτικότερα τά στοιχεία άπό τά όποια πρέπει νά άρχίση ή έρευνα.

Τά συμπεράσματα αύτά τοϋ κ. Καλοκύρη είναι τά άκόλουθα3:
1. "Οτι ή εκκλησία δέν κτίστηκε όλη συγχρόνως, αλλά πρώτα οίκοδομήθηκε καί 

τοιχογραφήθηκε, στά τέλη τοΰ 14ου αίώνα, τό νότιο κλίτος, καί λίγο άργότερα, πάντως 
μέσα στον ίδιο αίώνα, άκολούθησε ή οικοδόμηση καί ή τοιχογράφηση τοϋ κεντρικού. 
Αύτό δείχνει ή καταστροφή τών τοιχογραφιών τοΰ κεντρικού κλιτούς στό σημείο τοΰ 
δυτικοΰ του τοξωτοΰ άνοίγματος ( Σ χ έ δ. 1, άνοιγμα Δ), τό όποιο δημιουργήθηκε 
μετά τήν προσθήκη τοΰ σημερινοΰ κεντρικοΰ κλιτούς, γιά τήν επικοινωνία τοΰ παλαιοΰ 
μέ τό νέο αύτό κλίτος.

2. Ότι τήν κατασκευή τοΰ άπλοΰ καμαροσκέπαστου κεντρικοΰ κλιτούς καί τήν 
τοιχογράφησή του, άκολούθησε ή οίκοδόμηση καί ή τοιχογράφηση τοΰ βόρειου, στις

Σχέδ. 1. Παναγία ή Κερά. Νοτία δψη άνοιγμάτων Δ, Β

άρχές τοΰ 15ου αίώνα. Γιά τήν επικοινωνία τοΰ νέου τούτου κλίτους μέ τό κεντρικό 
δημιουργήθηκε νέο τοξωτό άνοιγμα, άκριβώς άπέναντι στό πρώτο (Σχέδ. 2, άνοιγ
μα Γ). Επειδή όμως ή προσθήκη τοΰ τρίτου αύτοΰ κλίτους είχε άποφασισθή ήδη άπό 
τήν έποχή πού οίκοδομήθηκε τό κεντρικό, άφέθηκε, κατά τήν τοιχογράφηση τοΰ τελευ
ταίου αύτοΰ, ελεύθερος άπό τοιχογραφίες ό άπαιτούμενος χώρος γιά τή δημιουργία τοΰ 
παραπάνω άνοίγματος έπικοινωνίας. "Ετσι έξηγεΐται ή άκεραιότητα τών τοιχογραφιών 
τοΰ κεντρικοΰ κλίτους στό σημείο τοΰτο.

3. "Οτι στήν έτσι τμηματικά κτισμένη εκκλησία ήλθε νά προστεθή, στό διάστημα 
τής πρώτης πενηνταετίας τοΰ 15ου αίώνα, ό τροΰλλος, ό όποιος, σάν μεταγενέστερη 
καί άπρογραμμάτιστη κατασκευή, στηρίχτηκε σέ τέσσερεις παραστάδες, άκουμπισμένες 
στους πλάγιους τοίχους τοΰ κεντρικοΰ κλίτους. "Οτι έτσι έχει τό πράγμα, άποδεικνύει, 
πάντα κατά τόν κ. Καλοκύρη, ή άνόργανη σύνδεσή του μέ τό ύπόλοιπο κτήριο, ή ΰπαρ-

3. Κ. Καλοκύρη, δ.ά. σ. 217 κ.έ.
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ξη καί δεύτερου στρώματος τοιχογραφιών στά κάτω άπό τόν τροϋλλο τμήματα τοΰ κλι
τούς και τέλος, ή έκλογή των θεμάτων — σκηνές άπό τό Δωδεκάορτο — στη διακόσμη- 
ση τοΰ τρούλλου, ή όποια δείχνει επανάληψη τών θεμάτων πού προϋπήρχαν στο τμήμα 
τής καμάρας πού καταστράφηκε.

4. "Οτι μετά τήν κατασκευή τοϋ τρούλλου, ανοίχτηκαν καί τά δύο άνατολικά τοξω
τά ανοίγματα έπικοινωνίας τών τριών κλιτών, γεγονός, πού είχε σά συνέπεια, νέα αποκο
πή τοιχογραφιών στά σημεία τών διανοίξεων. Συγκεκριμένα, άποκόπηκαν δύο στηθάρια 
άγιων καί ή μορφή ένός άρχαγγέλου άπό τό νότιο κλίτος, τό κατώτερο μέρος τής Πεν
τηκοστής άπό τό κεντρικό καί οϊ μορφές ένός ή δύο άγιων άπό τό βόρειο.

5. "Οτι οί γυμνές έπιφάνειες τών τόξων αυτών ζωγραφήθηκαν άπό τό ζωγράφο τοϋ 
τρούλλου ή συνεργάτη του.

Σχέδ. 2. Παναγία ή Κερά. Βόρεια όψη άνοιγμάτων Α, Γ

Οί δισταγμοί γιά τήν παραδοχή τών λύσεων αύτών, πού δημιουργοϋνται αμέσως μέ 
τήν πρώτη έπίσκεψη, ξεκινούν άπό τις έπόμενες βασικές σκέψεις.

Καί πρώτα, ή διάταξη τών είκονογραφικών κύκλων μέσα στά κλίτη, δηλαδή ή άνά- 
πτυξη τοϋ εύαγγελικοϋ στό κεντρικό, τής ζωής τής 'Αγίας "Αννας στο νότιο καί τής Δευ
τέρας Παρουσίας στό βόρειο, πρέπει νά άποκλείη τή σκέψη τής κατασκευής καί διακο- 
σμήσεως αρχικά μόνον τοΰ νότιου κλιτούς. Τοϋτο γιατί, άπ’ δ,τι τουλάχιστον γνωρίζω, 
δεν υπάρχει παράδειγμα αυθύπαρκτης έκκλησίας τής βυζαντινής έποχής, πού νά έχη 
διακοσμηθή άποκλειστικά καί μόνον μέ θέματα άπό τή ζωή τοϋ άγιου, στον όποιο είναι 
άφιερωμένη. 'Απλώς, μερικές άπό τις παραστάσεις, πού συνήθως διατάσσονται σέ στε
νότερη ζώνη, έπάνω άπό τή σειρά τών όλόσωμων άγιων, άναφέρονται στή ζωή καί στό 
μαρτύριο τοΰ άγιου πού τιμαται, τό μεγαλύτερο δμως μέρος τής διακοσμήσεως άφιερώ- 
νεται στήν είκονογράφηση σκηνών τοϋ εύαγγελικοϋ κύκλου. Τό σύστημα αυτό, πού άπο- 
τελεΐ κανόνα στή διακόσμηση τών βυζαντινών ναών, έφαρμόζεται καί στήν Κρήτη, 
χωρίς έξαίρεση, άπ5 δ,τι τουλάχιστον έχω ύπ’ δψη μου.

Είναι λοιπόν όπωσδήποτε δύσκολο νά δεχτοϋμε, δτι τό σημερινό νότιο κλίτος μέ 
τήν ύπάρχουσα διακόσμηση μπορούσε νά άποτελέση μιάν αύθύπαρκτη έκκλησία. Τό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



90 ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND

πιθανόν έπιχείρημα, δτι ήδη άπό τήν εποχή τής κατασκευής τοϋ νότιου εϊχε άποφασισθή 
ή δημιουργία ένός δίκλιτου ή άκόμη καί τρίκλιτου ναοϋ, δεν μπορεί νά σταθή, έφ’ όσον 
δέν υπάρχει φανερός λόγος πού νά έπιβάλη αύτήν τήν αφύσικη σειρά κατασκευών.

Τά στοιχεία αυτά έρχεται νά ένισχύση μία δεύτερη παρατήρηση. Οί διαστάσεις τοϋ 
νότιου κλιτούς, τό όποιο έχει εσωτερικά πλάτος 2.40 καί μήκος 9.80 μ., χωρίς νά υπολο
γίζεται τό βάθος τής αψίδας τοϋ ίεροϋ, δείχνουν μιά κατασκευή έξαιρετικά στενόμακρη, 
πού δύσκολα θά μποροϋσε νά έξυπηρετήση σάν μοναδικός χώρος έκκλησιάσεως.Ή άνα- 
ζήτηση οικονομικών καί έδαφικών λόγων σ’ αύτήν τή λύση, νομίζω ότι είναι άσκοπη, 
ένώ ή δικαιολογία τής προοπτικής μιας έπεκτάσεως πρέπει μάλλον νά άποκλεισθή, έφ’ 
όσον σ’ αυτή τήν περίπτωση θά ήταν φυσικότερο νά ίδρυθή πρώτα τό κεντρικό κλίτος.

Ένα τρίτο στοιχείο, έπίσης σημαντικό, πού άποκλείει μία προγραμματισμένη στα
διακή κατασκευή, ή οποία θά είχε άρχίσει άπό τό νότιο κλίτος, είναι ή έπανάληψη καί 
άνάπτυξη τοϋ θέματος τής Δευτέρας Παρουσίας στο βόρειο. Τό θέμα αύτό, συνεπτυγμένο 
στήν παράσταση τοϋ Παραδείσου καί τών ποινών τής Κολάσεως, είκονίζεται στό κεντρι
κό κλίτος, άναπτύσσεται όμως στό βόρειο, σέ τέτοιο σημείο, ώστε νά άποτελή έκτος άπό 
τή σειρά τών ολόσωμων αγίων, τή μοναδική διακόσμηση τοϋ χώρου αυτοΰ. Στή μελέτη 
στήν όποια άναφερόμαστε, σημειώνεται ότι άπό τήν έποχή τής οίκοδομήσεως καΐτοι- 
χογραφήσεως τοϋ κεντρικού κλίτους, είχε άποφασισθή ή προσθήκη καί ένός βόρειου 
( βλ. άν. σ. 88-89). Στήν περίπτωση όμως αύτή, ποιός ό λόγος νά παρασταθή ή Δευτέρα 
Παρουσία στό κεντρικό, έφ’ όσον έπρόκειτο νά πάρη αύτή τήν άνάπτυξη στό βόρειο ;

Άρα ή οικοδόμηση δέν άποκλείεται νά έγινε σταδιακά, όμως δέν φαίνεται νά ήταν 
προγραμματισμένη καί νά άκολουθησε τή σειρά πού μας δίδεται σ’ αύτή τή μελέτη.

Οί παρατηρήσεις αύτές, πού καί μόνες, νομίζω, θά μπορούσαν νά θέσουν τουλά
χιστον σέ άμφισβήτηση τήν άποψη τής άρχικής κατασκευής μόνον τοϋ νότιου κλίτους, 
μέ όδήγησαν σέ έπανεξέταση τών πραγματικών στοιχείων, ή όποια έδωσε τά άκόλουθα 
άποτελέσματα. (Βλ. διάγραμμα τοιχογραφιών παρά Κ. Καλοκύρη, είκ. 7).

1. Ή άποκοπή τοιχογραφιών παρατηρεϊται σέ όλα τά τοξωτά άνοίγματα καί δέν 
όφείλεται στήν άρχική διάνοιξη άλλά σέ έναν καί πάντα τον ίδιο λόγο, τή μεταγενέστερη 
διεύρυνση τών άνοιγμάτων αύτών, ή οποία μάλιστα έγινε μόνον άπό τή μιά τους πλευρά 
(βλ. Σχέδ. 2). Συγκεκριμένα,τά άνατολικά Α,Β, καί άπό τά δυτικά τό Γ, τά πλάτυναν πρός 
τή δυτική τους πλευρά,ένώτό νοτιοδυτικό Δπρός τήν άνατολικήτου.Τοΰτο άποδεικνύουν: 

α') Ή ύπαρξη τοιχογραφιών μόνο στά άνατολικά τμήματα τών έσωρραχίων τών τό
ξων.

β') Ή παρουσία τοϋ μέ έλικοειδεΐς βλαστούς κοσμήματος, στήν πρός τό νότιο κλίτος 
πλευρά τοϋ τοίχου, έπάνω άπό τό τόξο Β. Τό κόσμημα τούτο δείχνει ότι ή ύπαρξη άνοίγ- 
ματος κάτω άπό αύτό τό σημείο περιόριζε τό πλάτος τής ζώνης, άποκλείοντας έτσι τή 
συνεχή παράσταση όμοιων στηθαρίων ( Π ί ν. 56α).

γ') Ή άποκοπή μιας όλόσωμης μορφής στήν πρός τό βόρειο κλίτος όψη τοϋ τοίχου, 
δίπλα στή δυτική πλευρά τοϋ τόξου Α, καί συγκεκριμένα, άριστερά τοϋ 'Αγίου Ευγε
νίου. Άπό τή χαμένη αύτή μορφή σώζεται σήμερα ένα έλάχιστο κομμάτι καί τό τέλος τής 
έπιγραφής τοϋ είκονιζομένου Αγίου :... ,ΛΟΓΟΞ ( Π ί ν. 56β).

δ') Ή άποκοπή τής έπάνω όξείας γωνίας ένός τριγωνικοΰ φυτικοϋ κοσμήματος, πού 
έχει ζωγραφηθή δεξιά άπό τόν Άγιο Ανεμπόδιστο, δηλαδή στήν πρός τό βόρειο κλίτος 
όψη τοϋ τοίχου, δίπλα στήν άνατολική πλευρά τοϋ τόξου Γ. Τό κόσμημα τοϋτο, άνάλο- 
γο πρός τό προηγούμενο, καί έκεΐνο τοϋ νοτιοδυτικού άνοίγματος (Π ί ν. 57α), πού
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πλαισίωνε τό άνοιγμά καί κόπηκε, όταν τό τελευταίο αύτό μεγάλωσε καί σέ ΰψος, μπο
ρεί νά μας δείξη τό ύψος του αρχικού τόξου.

ε') Ή ύπαρξη ιχνών τοιχογραφίας στό έσωρράχιο του άνατολικοΰ ποδαρικού τοΰ 
ίδιου τόξου, έως τό σημείο πού άλλάζει ή φορά τής καμπύλης.

ς·') Τό κόκκινο χρώμα, πού διατηρείται στήν πρός τό βόρειο κλίτος όψη τής δυτι
κής παραστάδας τοΰ ίδιου ανοίγματος, πού είναι τό ίδιο μέ τον κάμπο τών γειτονικών 
σκηνών τής κολάσεως καί δείχνει ότι ανάλογες σκηνές υπήρχαν καί στό τμήμα τούτο.

ζ') Ή ύπαρξη καί άλλου φυτικού κοσμήματος, τριγωνικού καί όμοιου πρός τό προη
γούμενο, στήν πρός τό νότιο κλίτος όψη τοΰ άνοίγματος Δ, κάτω άπό τό στηθάριο τοΰ 
'Αγίου Ιουστίνου, πού βεβαιώνει τό ρόλο τοΰ προηγουμένου καί τήν ύπαρξη τοΰ άρχικοΰ 
άνοίγματος, πρίν άπό τήν τοιχογράφηση τοΰ κλίτους τούτου ( Π ί ν. 57α ).

η') Ή παρουσία ίχνών τοιχογραφίας στό μέτωπο τής μιας άπό τις παραστάδες κάθε 
τοξωτοΰ άνοίγματος, έως τό σημείο πού άλλάζει ή φορά τής καμπύλης, πού δημιουργεΐ- 
ται άπό τή διαπλάτυνση τοΰ άνοίγματος, ή όποια έπίσης δείχνει τήν ύπαρξη τών άνοιγμά- 
των τήν έποχή πού έκτελέστηκαν οί τοιχογραφίες ( Π ί ν. 57β).

θ') Ή άποκοπή τής μορφής τής 'Αγίας Μαρίνας (;) καί τοΰ είληταρίου τοΰ 'Αγίου 
Άνδρέα άπό κάθε όψη τοΰ τοίχου δίπλα στήν άνατολική πλευρά τοΰ άνοίγματος Δ.

Τ) Ή ύπαρξη είδους παραστάδας στη δυτική πλευρά τοΰ άνοίγματος Γ, πού δείχνει 
πώς δέ θέλησαν κατά τή διαπλάτυνση, γιά λόγους άσφαλείας, νά φθάσουν έως τό έπίπε- 
δο τοΰ τοίχου.

’Από τις παρατηρήσεις αύτές συνάγεται άκόμη ότι ή διαπλάτυνση δέν έγινε σέ όλα 
τά άνοίγματα άπό τήν ίδια πλευρά. Τό νοτιοδυτικό Δ πλάτυνε πρός τήν άνατολική, ένώ 
τά υπόλοιπα πρός τή δυτική τους πλευρά. Ό λόγος τής διαφοράς αύτής στήν κατεύθυνση, 
πού έμφανίζει ή διαπλάτυνση στά δύο δυτικά άνοίγματα, όφείλεται στό ότι τά άνοίγματα 
αύτά, άρχικά, δέν ήταν άντικρυστά στόν ίδιο εγκάρσιο άξονα καί μέ τον τρόπο αυτό 
διορθώθηκε σχετικά αύτή ή άρχική άταξία.

Ή διαπίστωση ότι ή καταστροφή τοιχογραφιών στή νότια όψη τοΰ τοίχου, δίπλα 
στό άνοιγμα Δ, δέν άποτελεϊ μοναδικό φαινόμενο άλλά γενικό, πού παρατηρεΐται σέ όλα 
τά άνοίγματα καί όφείλεται στή μεταγενέστερη διαπλάτυνση τους, νομίζω, ότι είναι πολύ 
σημαντική, γιατί έξαλείφει τό μοναδικό πραγματικό στοιχείο, στό όποιο βασίστηκε ή 
άποψη ότι άρχικό καί μέ τις παλαιότερες τοιχογραφίες κλίτος είναι τό νότιο.

Προτοΰ τελειώσωμε τις σχετικές μέ τά άνοίγματα παρατηρήσεις, θά προσπαθήσωμε 
νά έξετάσωμε άκόμη, μέ βάση τήν παρουσία τών άνοιγμάτων Β καί Δ, τις δυνατότητες τής 
προτεινόμενης σταδιακής κατασκευής, πού θά είχε άρχίσει άπό τό νότιο κλίτος. Στήν 
περίπτωση αυτή θά ήταν δυνατόν νά συμβοΰν τά έξής : Ή νά υπήρχαν τά τοξωτά ά
νοίγματα πρίν άπό τήν τοιχογράφηση σάν άπλά τυφλά άψιδώματα, ή νά δημιουργήθη- 
καν μετά τήν προσθήκη τοΰ κεντρικοΰ κλίτους καί έπομένως τήν τοιχογράφηση τοΰ 
νότιου. Άπό τις δύο αύτές περιπτώσεις, τήν πρώτη άποκλείουν οί διαστάσεις, ή θέση 
καί ή μορφή τών άνοιγμάτων, πού κάθε άλλο παρά ταιριάζουν σέ άψιδώματα, καί τή 
δεύτερη, τό είδος καί ή κατάσταση τών τοιχογραφιών σ’αύτά τά σημεία. Συγκεκρι
μένα, ή άπουσία όποιασδήποτε άνωμαλίας στό στρώμα τών τοιχογραφιών, στήν πρός 
τό νότιο κλίτος άνατολική πλευρά τοΰ άνοίγματος Β καί, κυρίως, ή ύπαρξη είδικοΰ 
κοσμήματος έπάνω άπό τά άνοίγματα, πού ή παρουσία τους άκριβώς είχε επιβάλει. Βέ
βαια, ή περίπτωση νά δημιουργήθηκαν έτσι άπό τήν άρχή, μέ τήν προοπτική μιας έπε- 
κτάσεως, ή γιά τήν έπικοινωνία μέ τό έξωτερικό, νομίζω ότι δέν μπορεί νά συζητηθή.
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Προχωρώντας, μετά τις διαπιστώσεις αυτές, στην έπανεξέταση όλων τών στοιχείων 
πού Εχομε στήν διάθεσή μας, θά άρχίσωμε άπό τήν παρουσία τυφλών άψιδωμάτων 
στό νότιο τοίχο τοϋ νότιου κλιτούς. Στή μελέτη του γιά τούς τύπους τών ναών στή Δυτι
κή Κρήτη, ό κ. Λασιθιωτάκης δίνει σάν κύρια χαρακτηριστικά τών ναών μέ άψιδώματα 
τή δημιουργία τους στούς δύο πλευρικούς τοίχους καί τή διάνοιξη τής πόρτας εισόδου 
πάντα στή δυτική πλευρά τού ναού1. Προσωπικές παρατηρήσεις έδωσαν Ελάχιστες παραλ
λαγές στά βασικά αυτά χαρακτηριστικά, μέ όλιγάριθμα παραδείγματα ναών, πού έχουν 
τήν είσοδο στήν πλάγια πλευρά4 5, κανένα δέ μέ τήν είσοδο στόν μοναδικό μέ άψιδώματα 
τοίχο. Έάν, στήν έλλειψη άναλόγων παραδειγμάτων πρός τό δικό μας, προσθέσωμε καί 
τήν πιθανότητα, ότι ή σημερινή νότια πόρτα άνοίχτηκε μεταγενέστερα, όπως δείχνει 
ό τρόπος πού έχει κοπή τό άψίδωμα πού τήν περιβάλλει καί ή μεγάλη καταστροφή τοιχο
γραφιών πού παρατηρεΐται στό τμήμα αύτό, φαίνεται Ελάχιστα πιθανόν, τό κλίτος αύτό 
νά άποτέλεσε κάποτε άνεξάρτητη Εκκλησία.

Ένα άλλο στοιχείο, πού θά μπορούσε νά άποτελέση τή βασική άπόδειξη γιά τις 
σχέσεις τών τοιχογραφιών τών τριών κλιτών, είναι τό γεγονός ότι σέ όρισμένα σημεία, 
συγκεκριμένα στις πρός τά πλάγια κλίτη άκμές τών τόξων Α καί Β, διακρίνεται καθαρά, 
ότι τό στρώμα τοιχογραφιών τών πλαγίων κλιτών έρχεται καί καλύπτει τό στρώμα τοιχο
γραφιών τού κεντρικού. Ή σημασία τής διαπιστώσεως αύτής, νομίζω ότι είναι αύτο- 
νόητη.

Τελειώνοντας τά άρνητικά στοιχεία, σχετικά πρός τήν άποψη τής άρχικής κατα
σκευής τού νότιου κλίτους, πρέπει νά προσθέσωμε ένα τελευταίο, άλλά Εξαιρετικά σημαν
τικό. Στό τύμπανο τού νότιου τόξου τού τρούλλου, κάτω άπό τό νεώτερο στρώμα τών τοι
χογραφιών (γιά τά στρώματα τοιχογραφιών τού κεντρικού κλίτους θά μιλήσωμε άναλυτι- 
κά παρακάτω), υπάρχει μιά μικρή θυρίδα στενόμακρη ( Π ί ν. 58α), ή όποία έξ αιτίας τού 
ύψους της δεν μπορεί παρά νά ήταν φωτιστική. Τήν θυρίδα αύτή, σήμερα, φράζει 
άπ’ έξω ή καμάρα τού νότιου κλίτους καί Εσωτερικά σκεπάζει τό δεύτερο στρώμα τοιχο
γραφιών. ”Αν λοιπόν τό νότιο κλίτος ύπήρχε τήν Εποχή πού οίκοδομήθηκε τό κεντρικό, 
ποιός ό λόγος τής δημιουργίας της, μιά καί τό ύψος της δέν τής Επιτρέπει άλλη χρήση ; 
Τό ότι χρησιμοποιήθηκε κατά τήν Εποχή τής πρώτης διακοσμήσεως είναι βέβαιο, γιατί 
ύπολογίστηκε κατά τήν πρώτη αύτή τοιχογράφηση.

Συνοψίζομε τά συμπεράσματα τών έως Εδώ παρατηρήσεών μας.
Ή καταστροφή τοιχογραφιών στήν πρός τό νότιο κλίτος όψη τού άνοίγματος Δ 

όφείλεται στή μεταγενέστερη διαπλάτυνση καί όχι στήν έξ άρχής δημιουργία του. Τό 
φαινόμενο τούτο, πού παρατηρεΐται σέ όλα τά άνοίγματα, συνδυαζόμενο μέ όρισμένες 
άλλες παρατηρήσεις, άποδεικνύει ότι τά άνοίγματα αύτά, μέ τό άρχικό τους πλάτος, υπήρ
χαν πριν άπό κάθε διακόσμηση ( Εκτός βέβαια άπό Εκείνη τού πρώτου στρώματος τού κεν
τρικού κλίτους) καί άνατρέπει τό μοναδικό, σέ πραγματικά στοιχεία βασισμένο. Επιχεί
ρημα γιά τήν άποψη, ότι άρχικό καί μέ τις παλαιότερες τοιχογραφίες κλίτος είναι τό

4. Κ. Λασιθιωτάκη, Οί κυριαρχούντες τύποι Χριστιανικών ναών στή Δυτική Κρήτη. ’Ανακοίνωση 
στό Α' Διεθνές Κρητολσγικόν Συνέδριον, Κρητ. Χρον. τ. ΙΕ'-ΙΣΤ (1961-62) τεύχος II, σ. 177 κ.έ. Βλ. 
καί Άν. Όρλάνδου, Αί καμαροσκέπαστοι βασιλικοί τών ’Αθηνών έν ΕΕΒΣ τ. Β' (1925) σ. 288 κ.έ., 
είκ. 4-11, 15, 18 καί 19. Τού Ιδίου, Μνημεία Ρόδου, έν ΑΒΜΕ τ. ΣΤ' (1948) είκ. 50 καί 51.

5. Άγιος Γεώργιος Άποδούλου (Gerola, Monum. II, ε(κ. 137). Χριστός στά Μουρτζανά, Άγιος 
Γεώργιος στό χωριό Άγιος Γεώργιος Ίεραπέτρας.
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νότιο. Αντίθετα, οί σχετικές μέ τή θέση τών άψιδωμάτων τοΟ νότιου κλίτους καριιτηρή- 
σεις ή πιθανότατα μεταγενέστερη διάνοιξη τής νότιας πόρτας, ή Επικάλυψη σέ όρισμένα 
σημεία τού στρώματος τοιχογραφιών τού κεντρικοϋ κλίτους άπό έκείνα τών δύο πλαγίων, 
ή παρουσία τής φωτιστικής θυρίδας στό νότιο τοίχο τού κεντρικού κλίτους, και ή σχέση 
της μέ τις διαδοχικές διακοσμήσεις άποκλείουν τήν περίπτωση άρχικής κατασκευής τοΟ 
νότιου κλίτους καί ένισχύουν τήν άποψη δτι οί τοιχογραφίες τού κεντρικού είν«ιι οί πα- 
λαιότερες. Άν σ’ αυτά προστεθούν ή έκλογή τών είκονογραφικών κύκλων μέσα στά κλί- 
τη, οί διαστάσεις τών κλιτών καί, τέλος, ή τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών, τό πράγμα γί
νεται άκόμη σαφέστερο.

Πρίν δμως περάσωμε στό τελευταίο κεφάλαιο τής Ερευνάς μας, θά πρέπη νά άναζη- 
τήσωμε τή μορφή πού άρχικά θά είχε ό ναός, δηλαδή άν ήταν πάντα τρίκλιτος, όπότε 
τό κεντρικό κλίτος άπλώς τοιχογραφήθηκε πρώτο, ή στήν περίπτωση πού άρχικά 6- 
πήρχε μόνον τό κεντρικό, πόσα στάδια γνώρισαν οί υπόλοιπες κατασκευές — πλάγια 
κλίτη καί τροϋλλος.

Καί σχετικά μέ τήν πρώτη υπόθεση, παρ' δλο πού ή μορφή τού κεντρικού κλίτους 
τήν κάνει πιθανή, ή παρουσία τής φωτιστικής θυρίδας, πού όναφέραμε, μάς συνιστά νά 
μήν τή δεχθούμε. Άρα, τό κεντρικό κλίτος, γιά Ενα διάστημα, ύπήρξε μόνο του σάν 
ανεξάρτητη, τουλάχιστον άπό τά σημερινά πλάγια κλίτη, Εκκλησία. Ή μορφή της δμως 
δυστυχώς δέν μπορεί νά όρισθή μέ βεβαιότητα, γιατί τά στοιχεία, πού Εχομε σήμερα στή 
διάθεσή μας, είναι έξαιρετικά Ελλιπή. Τό μόνο, πού θά μπορούσαμε νά πούμε χωρίς 
δισταγμό, είναι δτι δέν είχε τή μορφή τής άπλής καμαροσκέπαστης καί τούτο γιατί:
1) Τά πλάγια, κάτω άπό τόν τροϋλλο, τύμπανα, τά όποία είναι βέβαιο δτι άποτελούν τμή
ματα τής άρχικής κατασκευής ( διατηρούν λείψανα άπό τήν άρχική διακόσμηση), δέν 
άκολουθοϋν τήν κυρτότητα τής καμάρας, άλλά είναι τελείως Επίπεδα (Π I ν. 58α).
2) Στό νότιο άπό τά τύμπανα αυτά, δίπλα στή μορφή τής άγίας τού πρώτου στρώματος, 
υπάρχει κόσμημα, τό όποίο άκολουθεί τήν καμπύλη τού τόξου, πού βαστάζει τόν τροϋλ
λο ( Π ί ν. 58β - γ). 3) ’Εξωτερικά, στήν παρυφή τού τρούλλου, πρός τή βόρεια καί νότια 
πλευρά, παρατηρούνται δύο μικρές Εξάρσεις ( Π I ν. 55β-γ), πού θά πρέπη νά είναι 
δ,τι άπόμεινε άπό τίς παλαιές στέψεις τών υποτυπωδών Εγκαρσίων σκελών.

’Αντίθετα, ή υπόθεση δτι τό άρχικό κτήριο είχε τή μορφή τού μονόκλιτου μέ τροϋλλο 
ναού * δέν φαίνεται άβάσιμη, γιατί καί ή καμάρα, στό άνατολικό της τμήμα, καί τό Επάνω 
μέρος τοϋ τρούλλου θά πρέπη νά είχαν πέσει καί άνοικοδομηθή. Τό πρώτο τό συμπεραί- 
νομε άπό τό γεγονός δτι ή καμάρα στό άνατολικό της αύτό τμήμα καί άπό τό σημείο 
πού άρχίζει νά κυρτώνεται, δέ συνδέεται κανονικά μέ τόν άνατολικό τοίχο, άλλά Ερχεται 6

6. Βλ. Ο. Millet, L‘ Ecole Grecquc σ. 99. Βλ. καί Αν. Όρλάνόσυ. Μεσαιαινικά μνημεία ΏρααοΟ 
καί Ιυκαμίνου. έν ΔΧΑΕ, περ. Β\ τ. Δ’ (1927) σ. 42. όπου καί παραίείγματα. 'Επίσης toC Ιόίου. Αίτιος 
Γεώργιος ΙοφικοΟ Κορινθίας, έν ΛΒΜΕ τ. A’ (1935) σ. 57-59. Μνημεία Κύπρου. (Μ. Γ. Σωτηρίου. 
Κύπρος. Α" (Λεύκωμα) είκ. 7, Πίν. Ι3Β. (*Λγ. Γεώργιος Άφέντρικα). είκ. 32, Πίν. 16β < Παναγία τοΟ 
Κάμπου ), είκ. 35, Πίν. 40α ( Παναγία Καρδακιώτισσα ). είκ. 36. Πίν. 41 β ( Παναγία Υπατης ). Επίσης 
βλ. Λ. Mcgaw - Ε. Hawkins. The Church of the Holy Apostles at Fcrachono. Cyprus, and its Fres
coes, έν Dumbarton Oaks Papers, voi. 16 ( 1962) σ. 277 κ. έ. Κρήτης: Άγιος Νικόλαος στό Κα 
στέλλι Μιραμπέλλου (Gerola, Monum. II, είκ. 145 ). Παναγία στήν Κάτω Τύλισο (OcroU II. είκ. 144). 
Παναγία Λσωμάτων Άμαρίου (Gerola II, είκ. 277). Παναγία στήν ΚιΟαρίΑα. όπου at κάβε Ινα άπό τά 
άνατολικό συνεχόμενα τμήματα, πού είναι καί τά άρχικά, καί ένας κυλιν&ρικός τροέΐλλος ( Gerola II. 
είκ. 279).
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καί άκουμπα έπάνω σ’ αυτόν. Τό δεύτερο, άπό τό ότι στήν έξωτερική έπιφάνεια τού τρούλ- 
λου διακρίνεται ή γραμμή, πού διαχωρίζει τό παλαιό τμήμα άπό τή μεταγενέστερη προ
σθήκη ( Π ί ν. 55β - γ).

Θά μπορούσαμε λοιπόν νά δεχτούμε ότι άρχικά υπήρχε μία μονόκλιτη με τροϋλλο 
εκκλησία, τοιχογραφημένη (πρώτο στρώμα τοιχογραφιών), πού ύστερα άπό μιά σοβαρή 
καταστροφή, κατά τήν όποία έπεσε μέρος τής καμάρας καί τού τρούλλου, άνοικοδο- 
μήθηκε καί έπεκτάθηκε σέ τρίκλιτη. Μετά τήν άνοικοδόμηση καί τήν προσθήκη τών 
πλαγίων κλιτών τοιχογραφήθηκε, γιά δεύτερη φορά, τό κεντρικό κλίτος καί ό τροϋλλος. 
Τέλος, στό διάστημα τών πενήντα χρόνων, πού άκολούθησαν, με τήν τοιχογράφηση καί 
τών πλαγίων κλιτών, ό ναός πήρε τή μορφή πού σέ γενικές γραμμές διατήρησε έως 
σήμερα.

Μετά τήν άναζήτηση τής άρχικής μορφής καί τών διαφόρων σταδίων πού γνώρισε 
τό μνημείο τούτο τής Κριτσας, ή έρευνα έπάνω στά προβλήματά του θά κλείση έδώ μέ 
μιά σύντομη επανεξέταση τών τοιχογραφιών μόνο τού κεντρικού κλίτους. Τούτο, γιατί ή 
ομάδα αυτή συνδέεται άμεσώτερα μέ τό κτηριακό πρόβλημα καί κυρίως ένδιαφέρει στό 
γενικότερο πρόβλημα τής συγγενικής όμάδας μνημείων.

II

Κεντρικό κλίτος - Τοιχογραφίες. "Οπως είπαμε ήδη, οί τοιχογραφίες τού κλίτους 
τούτου δέν άνήκουν όλες στήν ίδια έποχή. Διακρίνομε δύο στρώματα ζωγραφικής καί 
ώρισμένες έπιζωγραφήσεις στά κατώτερα τμήματα.

α' στρώμα· Ή διάκρισή του είναι σαφής στό τύμπανο τού νότιου άπό τά τόξα πού 
βαστάζουν τον τροΰλλο, όπου, κάτω άπό τήν παράσταση τής Πεντηκοστής, άποκαλύ- 
φθηκε ή προτομή μιας άγιας μέ τό διπλανό κόσμημα καί μέρος άπό τήν προτομή μιας 
δεύτερης (Π ί ν. 58α ). Έκτος άπό τό τμήμα αύτό, στήν πρώτη διακόσμηση θά πρέπη 
νά άποδώσωμε τίς τοιχογραφίες τής άψίδας τού ιερού, τού άνατολικοΰ τοίχου καί τού 
τυμπάνου τού βόρειου τόξου, όπου μόλις διακρίνεται τό κεφάλι μιας άγιας μορφής 
καί ίχνη άπό παράσταση, πού δύσκολα ταυτίζεται μέ έστω καί σχετική άσφάλεια.

β' στρώμα· Σ’ αύτό άποδίδομε όλη τήν υπόλοιπη διακόσμηση (έκτος άπό τά έπι- 
ζωγραφημένα τμήματα) τού κεντρικού κλίτους καί τού τρούλλου καί τούτο, όχι μόνο 
γιατί παρατηρεΐται, καθαρά, συνοχή στό στρώμα ζωγραφικής τρούλλου καί κλίτους, 
άλλά κυρίως γιατί, όπως καί ό κ. Καλοκύρης άναγνωρίζει, δέ διακρίνεται διαφορά ώς 
πρός τήν τεχνική καί τήν τεχνοτροπία στις δύο αύτές όμάδες τοιχογραφιών. Ή σκέψη, 
πού διατυπώνεται άπό τόν ίδιο μελετητή, ότι ό μεταγενέστερος ζωγράφος γιά νά άπο- 
φύγη τήν άνομοιογένεια, προσπάθησε νά μιμηθή τόν πρώτο, νομίζω ότι δέν πρέπει νά 
συζητηθή.

Σέ έπιζωγραφήσεις, τέλος, πρέπει νά άποδοθοΰν ή μορφή τού Χριστού άπό τήν παρά
σταση τής Δεήσεως, πού είκονίζεται στήν άνατολική παραστάδα τού νοτιοανατολικού 
τοξωτού άνοίγματος (Π ί ν. 59α), οί δύο μορφές τών άγιων γυναικών στά μέτωπα τών 
δυτικών παραστάδων πού βαστάζουν τόν τροΰλλο (Π ί ν. 59β), καί μία τρίτη στήν πρώτη 
ζώνη τού νότιου τοίχου κάτω άπό τόν τροΰλλο. "Ολες αύτές οί μορφές έχουν έκτελεσθή 
σέ τεχνοτροπία διάφορη άπό έκείνη πού συναντούμε στίς τοιχογραφίες τού δεύτερου 
καί πρώτου στρώματος τού κεντρικού κλίτους. Ή πτυχολογία, μαλακή, δοσμένη μέ 
παράθεση φωτεινών καί σκοτεινών τόνων σέ φυσική διαβάθμιση, είναι ξένη πρός τή 
γραμμική άντίληψη πού κυριαρχεί στίς υπόλοιπες, πλησιάζοντας έτσι περισσότερο
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προς τήν τέχνη των πλάγιων κλιτών. Βέβαια έδώ ή στενότητα τοϋ διαθέσιμου χώρου καί 
ή συνέπεια στήν προηγούμενη διάταξη οδήγησε σέ μορφές ραδινές, από τις όποιες 
λείπει ή ζωντάνια και ή πλατιά κίνηση, πού χαρακτηρίζει τις τοιχογραφίες των πλάγιων 
κλιτών, όμως τό πνεύμα είναι τό ίδιο καί οί χρωματικοί τόνοι έπίσης όμοιοι.

Ειδικά στή διάκριση τής μορφής τού Χριστού άπό τήν κύρια ομάδα ένισχύει καί ή 
κοντά στά πόδια του παρουσία άφιερωματικής επιγραφής, πού δυστυχώς έχει σχεδόν 
τελείως άπαλειφθή σήμερα, ώστε νά μήν μπορούμε να διακρίνωμε τό όνομα τού άφιερω- 
τοΰ, άλλά στήν όποια διαβάζονται άκόμη οί πρώτες συντομογραφημένες λέξεις : Δέη- 
σις τοϋ δούλου................

Ή έπιζωγράφηση τών μορφών αυτών θά πρέπη νά οφείλεται στή φθορά τους έξ 
αιτίας τών θέσεων πού κατέχουν — στά κάτω μέρη τών τοίχων — γιατί, χαρακτηριστικά, 
ή άνακαίνιση στή μορφή τής άγιας τής νοτιοδυτικής παραστάδας περιορίζεται μόνον 
στά υφάσματα, ενώ τό κεφάλι έμεινε άνέπαφο, διατηρώντας τήν τέχνη καί τόν τύπο τών 
μορφών τής πρώτης ομάδας.

III

Περνώντας, μετά τή διάκριση τών διαφόρων ομάδων, στήν έξέταση τής εικονογρα
φίας καί τεχνοτροπίας τών τοιχογραφιών τού κεντρικού κλιτούς, πού μας άπασχολοΰν, 
θά άρχίσωμε άπό τήν ομάδα τού δευτέρου στρώματος, ώστε νά άποφύγωμε τις έπαναλή- 
ψεις, πού θά ήταν άναπόφευκτες στήν περίπτωση πού ή έρευνα θά ξεκινούσε άπό τό πρώτο 
στρώμα.

Α. Τό γεγονός, ότι έχει προηγηθή συστηματική μελέτη καί δημοσίευση τού μνη
μείου, κάνει περιττή τήν άπ’ άρχής περιγραφή καί ανάλυση τών είκονογραφικών τύπων. 
Έτσι περιοριζόμαστε νά έπαναλάβωμε7 ότι ή εικονογραφία παραμένει παλαιική, ξένη 
προς τούς νεωτερισμούς τής τέχνης τών Παλαιολόγων, καί άναφέρομε σάν παραδείγ
ματα : Στή Γέννηση (Πίν. 60), ή διάταξη τών έπεισοδίων καί οί στάσεις τών προσώ
πων άκολουθούν τόν παλαιό «καππαδοκικό» τύπο, ό όποιος πήρε κύρια θέση στή βυζαν
τινή εικονογραφία τού 11ου καί 12ου αιώνα8. Ή Παναγία, τυλιγμένη στο βαθύχρωμο 
μαφόριο στηρίζει τό κεφάλι της στό δεξί χέρι, στρέφοντας πρός τούς μάγους, πού έρχον
ται άπ’ άριστερά, ένώ ό Τωσήφ μόνος9, καθισμένος σέ σαμάρι10 11, παριστάνεται στήν κάτω 
αριστερή γωνία τού πίνακα. Τέλος, στή μέση περίπου τού πίνακα, ή σκηνή τού λουτρού, 
με τόν Τησοΰ μέσα σέ πέτρινη κυλινδρική λεκάνη, σάν κολυμπήθρα, καί οί βοσκοί στή 
δεξιά πλευρά11. Στή Βάπτιση (Πίν. 64), ό Χριστός, σύμφωνα έπίσης πρός παλαιά 
πρότυπα12, παριστάνεται σχεδόν μετωπικά13 καί γυμνός μέσα στον ’Ιορδάνη, τού όποιου

7. Μ. Χατζηδάκη, έ.ά. σ. 81.
8. G. Millet, Iconographie, σ. 101.
9. Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, 'Αγιοι ’Απόστολοι Θεσσαλονίκης, σ. 12-13.

10. Παραδείγματα έν Μ. Χατζηδάκη, έ.ά. σημ. 26 καί Π. Βοκοτόπουλου, Αί Τοιχογραφίαι τοϋ 
Αγίου ’Αντωνίου ’Ανάφης, έν ΔΧΑΕ, Περίοδος Δ', τ. Β' (1960-61) σ. 190, σημ. 1.

11. Τήν ίδια διάταξη μέσα στον πίνακα καί άνάλογες στάσεις συναντούμε σέ σειρά Κρητικών 
μνημείων τοϋ τέλους 13ου-άρχών Μου αί., π.χ. Άγιο ’Ιωάννη στό χωριό Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος 
(Κ. Λασιθιωτάκη, Κατάλογος, άριθ. 489, Gerola, Monumenti IV, σ. 509, n. 1), Αγία Μαρίνα Καλο
γέρου Άμαρίου τοϋ 1300 (Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. άριθ. 368, Gerola έ.ά. IV, σ. 496, η. 8 ), Άγιο Γεώργιο 
Κρούστα Μιραμπέλλου (Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. 569 ).

12. G. Millet, Iconographie, σ. 172.
13. Ή στάση άρκετά Ιδιόμορφη, γιατί ένώ τά πόδια σχεδιάζονται σχεδόν άπό τό πλάι, ό κορμός
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οι όχθες άνοίγουν μπροστά σχηματίζοντας είδος θόλου, χαρακτηριστικό επίσης γνωστό 
άπόκαππαδοκικές τοιχογραφίες14. Στή Βαϊοφόρο, ό Χριστός δέν στρέφει τό κεφάλι 
πρός τούς μαθητές πού άκολουθοΰν, άλλα άτενίζει τούς Ιουδαίους, πού στέκουν μπροστά 
στις πύλες τής Ιερουσαλήμ15. Τέλος, στο Μυστικό Δείπνο (Πίν. 62α-β, 63 ) οί 
μαθητές είκονίζονται σέ δύο σειρές πίσω άπό ένα όρθογώνιο τραπέζι, στό όποιο ό Χρι
στός καί ό Πέτρος παίρνουν τις δύο άκραΐες θέσεις, ό πρώτος άριστερά, ό άλλος δεξιά16.

Πριν κλείση τό σύντομο τούτο κεφάλαιο, πρέπει νά σημειωθή ή παρουσία όρισμέ- 
νων δυτικών στοιχείων, πού άφοροϋν στον τομέα τής εικονογραφίας καί θά πρέπη νά 
θεωρηθούν σάν έπίδραση τού νέου κοινωνικού στοιχείου πού γνώρισε τό νησί στις άρχές 
τού 13ου αίώνα. Τό σημαντικότερο άπ’ αυτά είναι ή παράσταση τού 'Αγίου Φραγκίσκου, 
καθαρά δυτικού αγίου, στήν βορειοδυτική παραστάδα' άκόμη, τά επιτραπέζια σκεύη 
στις σκηνές τού Μυστικού Δείπνου καί τού Δείπνου τού Ηρώδη, καί οί ίπποτικές πανο
πλίες τών στρατιωτικών προσώπων. Τέλος, στήν ίδια αύτή έπίδραση θά ήταν δυνατόν 
νά άποδοθή ίσως καί ή παράσταση όρθογώνιας τράπεζας στήν πρώτη άπό τις παραπάνω 
σκηνές, αν όρισμένες λεπτομέρειες δέν κλόνιζαν μιά τέτοια υπόθεση. Όπως είναι γνω
στό, ή λεπτομέρεια αύτή, ιδιαίτερα σπάνια στή βυζαντινή εικονογραφία17, συναντάται 
σέ δυτικά έργα18 — όπου όμως συνδυάζεται συνήθως μέ τή Μετάληψη τού ’Ιούδα— 
καί σέ τοιχογραφίες τής Καππαδοκίας19. Ή παρουσία της στήν Κρήτη20, όπου σημειώ
νονται άρκετά παραδείγματα εφαρμογής της, καί μάλιστα σέ λαϊκότερης τέχνης μνη
μεία, θά πρέπη μάλλον νά σχετισθή μέ τήν τελευταία αύτή άνατολική περιοχή. Σ’ αυτό 
συνηγορεί ή πιστότητα τού πίνακα, κατά τις λοιπές λεπτομέρειες, καί σέ όλα τά παρα-

καί τό κεφάλι είναι μετωπικά. Ό τύπος μοϋ είναι γνωστός μόνον άπό τήν Καππαδοκία (Qaranleq Kilisse 
καί Elmale Kilisse, βλ. G. de Jerphanion, figlises rupestres de Cappadoce, Album II, Πίν. 103, 3 καί 
119, 2) καί τήν Κρήτη (Άγ. Γεώργιος στά Πεμόνια Άποκορώνου, βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 64 .)

14. G. Millet, Ε.ά. σ. 172 καί 175, είκ. 122 καί 131. Άκόμη στό Αρμένικο Ευαγγέλιο τοϋ 1193, 
Βενετίας 1635 (S.Der Nersessian, Manuscrits Armeniens illustres, Paris 1937, Πίν. XXVI). Άπό τήν 
Κρήτη στήν Αγία Μαρίνα Καλογέρου, 1300 (Κ. Λασιθιωτάκη, ε.ά. άριθ. 58, Gerola, Β.ά. II 426 καί 
IV, σ. 426, άριθ. 20. Βλ. καί Άν. Όρλάνδου, Δύο Βυζαντινά Μνημεία τής Δυτικής Κρήτης, ΑΒΜΕ 
τ. Η' (1955-56) σ. 148-149), Άγιον Όνούφριο Γέννας Άμαρίου, 1329-30 (Κ. Καλοκύρη, Αί Βυζαντινοί 
τοιχογραφίαι τής Κρήτης, Πίν. VI, 2. Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 370 (όπου τοποθετείται στό χωριό 
Καρδαμιανά. Gerola, Β.ά. IV 495, Πίν. 7), Άγιο Γεώργιο Κρούστα (Κ. Λασιθιωτάκη, ε.ά. άριθ. 569).

15. G. Millet, Β.ά. σ. 271, A. Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris 1928, σ. 142.
16. G. Millet, ε.ά. σ. 288 καί 293-294.
17. G. Millet, ε.ά. σ. 300-1 καί είκ. 286, 288, 289 καί 291. Άγ. Μάρκος Βενετίας, βλ. απεικόνιση 

είς D.T. Rice, Art of the Byzantine Era, London 1963, Πίν. 162. Όμορφη Εκκλησία Αττικής. Άν. 
Όρλάνδου, Όμορφη Έκκλησιά Αττικής, Άθήναι 1921. Βροντόχι Μυστρα, Βλ. G. Millet, Monuments 
byzantins de Mistra, Πίν. 103, Άρμενικό χειρόγραφο τού 1038, βλ. L. Dournovo, Miniatures Arme- 
niennes, Paris 1960, σ. 49.

18. Σταυρός Museo Civico Πίζας (Cat. no 159). Βλ. R. van Marie, The development of the Italian 
Schools of painting, Hague 1923, vol. I, fig. 102 καί J. Ainaud, La peinture Romane, Πίν. 53. Βλ. παρα
δείγματα καί είς Ε. Η. Kantorowicz, The Baptism of the Apostles, έν Dumbarton Oaks Papers, τ. 9-10, 
είκ. 14, 16, 22-25, 27-30 καί 37.

19. Qaranleq Kilisse, βλ. Jerphanion, ε.ά. Album II, Πίν. 101, 2.
20. Άγιο Γεώργιο στό Βαθυακό (Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 413), Άγιο Αντώνιο στό ΆβδοΟ 

(Β.ά. άριθ. 529 καί Μ. Χατζηδάκη, Β.ά. σ. 66), Παναγία στό Σμιλέ (Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 378, 
Gerola, Β.ά. II, σ. 300, σημ. 1 καί Κ. Καλοκύρη, Β.ά. Πίν. XII, 2 ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



Η ΚΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 97

δείγματα τών Κρητικών μνημείων προς τό βυζαντινό τύπο, καί άκόμη, τό γεγονός ότι 
σέ κανένα από τά μνημεία αυτά δέν έχει σημειωθή τό έπεισόδιο της Μεταλήψεως τοΰ 
’Ιούδα, πού χαρακτηρίζει τά δυτικά έργα.

Β. Έστω καί σύντομη, ή παραπάνω θεώρηση μερικών άπό τά είκονογραφικά θέμα
τα τών τοιχογραφιών τοΰ δεύτερου στρώματος έδωσε άρκετά στοιχεία γιά τη διαπίστω
ση ότι ή εικονογραφία μένει πιστή σέ τύπους άρχαϊκούς, πού ήταν σέ χρήση πρίν άπό 
τήν εποχή τών Παλαιολόγων. Πρός τήν ίδια κατεύθυνση θά μας όδηγήση καί ή μελέτη 
τής τεχνικής καί τής τεχνοτροπίας.

Στις τοιχογραφίες πού μάς άπασχολοϋν δέ χρησιμοποιείται ή ίδια τεχνική σέ όλα 
τά μέρη τής ίδιας μορφής. Διακρίνομε δύο είδη, πού ξεκινούν άπό δύο διαφορετικές 
αρχές.

Ή πρώτη έφαρμόζεται στά πρόσωπα καί γενικά στά γυμνά μέρη καί πηγάζει άπό 
τήν προσπάθεια γιά τήν άπόδοση πλαστικότητας, χωρίς όμως τήν πλήρη κατάργηση 
τής γραμμής, ή όποια έξακολουθεϊ νά παίζη κάποιο ρόλο, ιδίως στή σχεδίαση τών λεπτο
μερειών.

Ή έπιφάνεια πού προορίζεται γιά τά γυμνά μέρη, καλύπτεται όλόκληρη άπό τόν κα
στανό προπλασμό, έπάνω στον όποιο, σέ μικρότερη έκταση, απλώνεται τό θερμό χρώμα 
ώχρας πού δηλώνει τις φωτεινές επιφάνειες. Έτσι τό περίγραμμα καί οί ρυτίδες, όπως 
καί τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου δηλώνονται μέ τόν καστανό προπλασμό, ό όποιος 
μένει άκάλυπτος σ’ αύτά τά σημεία. Παράλληλα όμως, τά χαρακτηριστικά καί καμιά 
φορά καί τή σκιά κάτω άπό τά μάγουλα τών γεροντικών μορφών έρχονται νά τονίσουν 
καστανές γραμμές, ένώ άσπρες πινελιές χρησιμεύουν γιά φώτα. Σπανίως, καί αότό συνή
θως στις νεανικές μορφές, άνάμεσα στόνκαφετή προπλασμό καί τή φωτεινή έπιφάνεια 
μπαίνει άμυδρή πράσινη σκιά.

Μέ τήν τεχνική αύτή, τά πρόσωπα άποκτοΰν κάποιον όγκο καί οί μορφές παύουν 
νά είναι επίπεδες, όπως συμβαίνει μέ τό άπλό σχέδιο έπάνω σέ μονόχρωμη έπιφάνεια, 
δέν κερδίζουν όμως τόσο σέ έκφραστικότητα, γιατί τό πινέλο, έδώ, κινείται χωρίς 
έλευθερία, έπάνω σέ έναν καθορισμένο τύπο. Έτσι όλες, λίγο πολύ, είναι όμοιες σέ 
χαρακτήρα, αυστηρές, συγκεκριμένες καί κλειστές, σάν πρόσωπα μεμονωμένα.

Ή δεύτερη τεχνική, καθαρά γραμμική, έφαρμόζεται σ’ όλους τούς άλλους τομείς. 
Στά υφάσματα, στά οικοδομήματα, στά άντικείμενα, όλόκληρη ή έπιφάνεια, πού προο
ρίζεται γιά τήν παράσταση τοΰ καθενός, ορίζεται άπό τό δυνατό καστανό περίγραμμα 
καί καλύπτεται άπό τό τοπικό χρώμα. Έπάνω σ’ αύτό μέ καθαρές, σκοτεινές ή άσπρες 
γραμμές, σχεδιάζονται οί πτυχώσεις καί οί λεπτομέρειες, ένώ, σπανιότερα, φωτεινά 
έπίπεδα, πού έπίσης συχνά άναλύονται σέ γραμμές, τονίζουν τούς όγκους.

Τήν ίδια γραμμική τεχνική βρίσκομε καί στά τριχωτά μέρη. Έπάνω στον προπλα
σμό, πού στις περιπτώσεις τών γεροντικών μορφών είναι γκριζωπός, σχεδιάζονται μέ 
όργανωμένες φωτεινές γραμμές τά μαλλιά καί τά γένεια. Καί έδώ, σά βαθύτεροι διαχω- 
ριστικοί τόνοι, χρησιμεύουν τά άκάλυπτα μέρη τοΰ προπλασμού ή έλάχιστες σκοτει
νότερες γραμμές όμοιου τόνου μέ τό περίγραμμα.

Ή άνάμειξη αύτή δύο διαφορετικών ειδών τεχνικής, τής γραμμικής, πού συναντού
με στά υφάσματα καί τά άντικείμενα, μέ τήν τεχνική τής φωτοσκιάσεως, πού χρησιμο
ποιείται γιά τήν άπόδοση τών γυμνών μερών, είναι πολύ σημαντική, γιατί, όπως θά δού
με, δέν άποτελεΐ τή μόνη άντίθεση πού συναντούμε στις τοιχογραφίες μας — στοιχείο 
σημαντικό γιά τήν τοποθέτησή τους άνάμεσα στά κρητικά μνημεία.
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Το απλό σχέδιο επάνω στον προπλασμό, πού τόν 11ον καί 12ον αιώνα άποτελεΐ 
τρέχουσα συνήθεια21, εφαρμόζεται καί στήν Κρήτη, άπ’ό,τι ξέρομε, άποκλειστικά τήν 
ίδια έποχή22, μέ λίγες εξαιρέσεις στόν 13ον αί. καί, σχετικά συχνά, ακόμη καί στις άρ- 
χές τού 14ου.

Θά παρακολουθήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτήν τήν πορεία.
Στά ελάχιστα τμήματα τοιχογραφιών πού απομένουν άπό τή διακόσμηση τής 

'Αγίας Άννας στό Άμάρι Ρεθύμνου (1225)23 ή τεχνική είναι σχεδόν άπόλυτα γραμ
μική. Οί μορφές σχεδιάζονται μέ καθαρές καστανές γραμμές έπάνω στό βασικό χρώμα 
καί φαίνονται, όπως ή σκίαση είναι άμυδρή, τελείως έπίπεδες. Τήν ίδια άκριβώς τε
χνική ξαναβρίσκομε στις τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου στό Κούνενι Κισάμου 
(1284)24 ( Π ί ν. 72α - β ) τής ίδιας εκκλησίας στή Σκλαβοπούλα Σέλινου (1291)25 
(Πί ν. 73α- β) καί τοΰ Αγίου Ιωάννη στό χωριό Άγιος Βασίλειος Πεδιάδος26, πού 
έπιγραφικά τοποθετείται στή βασιλεία τοϋ Ανδρονίκου Παλαιολόγου καί, όπως φαίνε
ται, άνήκει επίσης στόν 13ον αιώνα. Στις τρεις τελευταίες όμως άπό αύτές, παράλλη
λα μέ τή γραμμική τεχνική, σέ όρισμένες μορφές έφαρμόζεται, άλλοτε σέ μεγαλύτε
ρο καί άλλοτε σέ μικρότερο βαθμό όλοκληρωμένη, καί ή τεχνική τής φωτοσκιάσεως.

Στήν έκκλησία τοϋ Κούνενι, τό πρόσωπο τοΰ έφιππου Αγίου Γεωργίου δέν έχει 
δοθή μέ τά ίδια απλά μέσα, πού άποδόθηκαν οί υπόλοιπες μορφές. Σ’ αύτό διακρίνεται 
ή προσπάθεια τοϋ τεχνίτη νά άποδώση τόν όγκο χρησιμοποιώντας τήν ίδια μέθοδο μέ 
τόν τεχνίτη τής Κριτσάς. Νά ύποθέσωμε ότι έδώ τό πρότυπο, μιά καί πρόκειται γιά τόν 
τιμώμενο άγιο, ήταν συγκεκριμένη φορητή εικόνα ;

Στή Σκλαβοπούλα, μιά όλόκληρη όμάδα τοιχογραφιών, πού θά πρέπη νά άποδο- 
θοϋν σέ ένα δεύτερο ζωγράφο, άλλά πού είναι σύγχρονες μέ τις υπόλοιπες, οί όποιες 
άκολουθοϋν τήν άπλοποιημένη τεχνική, έχουν έκτελεσθή κατά ένα διττό έπίσης τρόπο. 
Ένώ στά υφάσματα καί στά άντικείμενα ή τεχνική έξακολουθεϊ νά είναι άπόλυτα γραμ
μική, στά γυμνά μέρη παρατηρεΐται συχνά μιά προσπάθεια γιά άρκετά εκφραστική 
πλαστικότητα ( Π ί ν. 72β, 73β).

Κλείνοντας τά παραδείγματα άπό τόν 13ον αιώνα, στόν όποιο τοποθετούμε καί τις 
τοιχογραφίες τοΰ Αγίου ’Ιωάννη στόν Άγιο Βασίλειο, σημειώνομε τήν παρουσία τής 
σύνθετης τεχνικής στή σειρά τών μεμονωμένων μορφών τοΰ νότιου τοίχου τής έκκλησίας 
αύτής.

Μέ τόν 14ον αιώνα τά παραδείγματα εφαρμογής τής σύνθετης τεχνικής πυκνώ
νουν. Θά έξετάσωμε μέ συντομία όσα άπό τά μνημεία, πού χρονολογούνται στις πρώτες 
δεκαετίες, μας είναι γνωστά, άκολουθώντας, κατά τό δυνατόν, τή χρονολογική σειρά.

21. Βλ. καϊ Μ. Χατζηδάκη, Βυζαντινές τοιχογραφίες στόν Ώρωπό, έν ΔΧΑΕ, περίοδος Δ', τ. Α' 
(1960) σ. 100-101.

22. Άγιος Ευτύχιος στό Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου, βλ. Ν. Δρανδάκη, έν Κρητ. Χρον., τ. Γ (1956) 
σ. 215-236.

23. Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. άριθ. 381 καί Gerola, έ.ά. IV, 497, Πίν. 11, ό όποϊος στήν αρχή δέν 
απέκλειε καί τήν χρονολογία 1196, έ.ά. II, σ. 299 καί 300 σημ. 2. Βλ. καί Ο. Demus, Die Entstehung 
des Palaologenstils in der Malerei, Berichte zuni XI. Int. Byz. Kongress, Miinchen 1958, σ. 25.

24. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. άριθ. 45. Τοϋ ίδιου, Δύο Έκκλησσίες στό Νομό Χανιών, έν ΔΧΑΕ, 
περίοδος Δ', τ. Β' (1961) σ. 38-51.

25. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, Κατάλογος, άριθ. 86 καί Gerola, έ.ά. IV, σ. 431, Πίν. 1.
26. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. άριθ. 489 καί Gerola, έ.ά. IV, σ. 510, Πίν. 1.
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Στό χωριό Καλογέρου, οί τοιχογραφίες τής 'Αγίας Μαρίνας, πού χρονολογούνται 
στο 130027, δυστυχώς δέ διατηρούνται σέ καλή κατάσταση. Πάντως σέ μερικά πρόσωπα 
μπορούμε νά άναγνωρίσωμε τήν εφαρμογή τής σύνθετης τεχνικής, ή όποια όμως, άπό 
ό,τι είναι δυνατόν νά διακρίνη κανείς, ελάχιστα συμβάλλει στήν πλαστική άπόδοση των 
έντονα λαϊκών μορφών. Πιό μακριά όμως, στά Μεσκλα Κυδωνιάς, οί τοιχογραφίες 
τού ναού τής Μεταμορφώσεως, πού χρονολογούνται στό 130328 καί έχουν έκτελεσθή 
άπό δύο ζωγράφους, παρουσιάζουν μεγαλύτερο ένδιαφέρον. Ό ένας άπό τούς τεχνίτες 
συντηρητικός, διατηρεί τό μνημειακό ύφος τού 12ου αιώνα καί τή γραμμική τεχνική, 
όπως σημειώνει ό εκδότης τών τοιχογραφιών αύτών. Ό δεύτερος, άντίθετα, παρ’ όλο 
πού είναι επίσης λαϊκός, «έμφανίζει άπαλόν πλάσιμον, στρογγυλά πρόσωπα, σάρκας
ροδίνου χρώματος μέ λεπτόγραμμα φώτα καί πρασίνους σκιάς....  καί άκολουθεΐ τήν
τέχνην τής έποχής του, ήτις έφαρμόζει τήν φωτεινότητα καί τήν μαλακήν χρωματικήν 
διαβάθμισιν».

Τήν ίδια έποχή, στά λίγα λείψανα άπό τή διακόσμηση τής ώραίας έκκλησίας τού 
'Αγίου Παύλου στό χωριό "Αγιος Ιωάννης Μεσαρας (1303 - 1304)29, ή φωτοσκίαση 
καί ή γραμμή συνεργάζονται πάλι, ένώ στις περίπου κατά μία δεκαετία νεώτερες τοιχο
γραφίες στον Άσώματο Άρχανών (1315 - 16)30, τό πλάσιμο στά γυμνά μέρη γίνεται μέ 
έντονες πράσινες σκιές.

Στήν ίδια καί τήν έπόμενη δεκαετία, στή ζωγραφική τού Παγωμένου31, θά βρούμε 
τά τελευταία παραδείγματα άπό τήν άνάμειξη τών δύο τεχνικών, γιατί στά μνημεία 
τής τρίτης δεκαετίας ή τεχνική τής φωτοσκιάσεως γιά τά γυμνά μέρη, έχει πιά έπικρατή- 
σει. Σημειώνομε άπό αύτά τον "Αγιο Γεώργιο στον Ξυδα τού 132132 καί τον "Αγιο Ό- 
νούφριο στή Γέννα Άμαρίου τού 1329. Ή σύγκριση τών τοιχογραφιών μας μέτό τελευ
ταίο άποδεικνύεται πολύ χρήσιμη γιατί στή Γέννα, ό βασικός σκοπός τής νέας τεχνι
κής, πού είναι νά πλασθή ή μορφή έκφραστική καί ζωντανή χωρίς άφαίρεση, έχει έπι- 
τύχει, άφοΰ τά περιγράμματα έχουν καταργηθή καί ή γραμμή δέν έχει πιά τόν πρώτο 
ρόλο33. ’Ακριβώς δέ, αυτό τό «νέο πνεύμα» είναι πού διαφοροποιεί τις τοιχογραφίες 
αύτές άπό τις δικές μας, τοποθετώντας τις στήν τελευταία βαθμίδα τής έξελίξεως πρός 
τήν τέχνη τών Παλαιολόγων, βαθμίδα άπό τήν οποία άπέχουν άρκετά οί τοιχογραφίες 
τής Κεράς.

Ή έστω καί σύντομη έρευνα, άνάμεσα στά χρονολογημένα μνημεία τής Κρήτης,

27. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 368 καί Gerola, Β.ά. IV, σ. 496, η. 8.
28. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, 6.ά. άριθ. 58. Ό Gerola διάβασε 1403: Β.ά., II, σ. 426. Βλ. καί Άν. Όρ- 

λάνδου, Β.ά.
29. Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά. άριθ. 585 καί Gerola, Β.ά. IV, σ. 538, Πίν. 7.
30. Βλ. Κ. Λασιθιωτάκη, Β.ά., άριθ. 473. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στήν Κρήτη, Κρητ. Χρον. 

τ. ΣΤ' (1952) σ. 70-71 καί 82-86. Τοϋ ίδιου, Rapports, εις Πεπραγμένα Θ' ΔιεθνοΟς Βυζ. Συνεδρίου Θεσ
σαλονίκης 1954, τ. Λ', σ. 137, καί Πίν. 13α. ’Επίσης Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, σ. 45 καί τοϋ ίδιου, 
Le style monastique, έν Πεπραγ. τοϋ άν. Συνεδρίου, τ. Λ', σ. 515.

31. Γιά τόν Παγωμένο, βλ. Κ. Καλοκύρη, Ιωάννης Παγωμένος ό Βυζαντινός ζωγράφος τοϋ ΙΔ' 
αί., έν Κρητ. Χρον. τ. ΙΒ' (1958), σ. 347-367 καί Κ. Λασιθιωτάκη, Άγ. Γεώργιος ό Άνυδριώτης, έν Κρητ. 
Χρον. τ. ΙΓ (1959) σ. 167.

32. Κ. Λασιθιωτάκη, Κατάλογος, άριθ. 519. Gerola, Β.ά. IV, σ. 515, Πίν. 17 καί Μ. Χατζηδάκη, 
Τοιχογραφίες, σ. 67.

33. Βλ. άν. σημ. 14. ’Επίσης Κ. Καλοκύρη, Τοιχογραφίαι, Πίν. VI 2, XVD, XXXVIII, XLV καί
LVII.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



100 ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND

τής πορείας πού άκολούθησε έως σχεδόν τήν πλήρη έπικράτησή της ή τεχνική τής φωτο- 
σκιάσεως, μας όρισε γενικά μιά χρονική περιοχή, μέσα στήν όποια θά πρέπη νά άναζη- 
τήσωμε τή θέση των δικών μας τοιχογραφιών. Θά άκολουθήσωμε τήν ίδια μέθοδο καί 
στήν έρευνα γιά τήν τεχνοτροπία, έπεκτείνοντάς την όμως, έφ’ όσον θά είναι σκόπιμο, 
καί στά έξω άπό τό νησί μνημεία καί ευρύνοντας τά χρονικά πλαίσια.

Τό γενικά συντηρητικό πνεύμα καί ή ισχυρή γραμμικότητα, πού άποτελοϋν τά 
κύρια χαρακτηριστικά τών τοιχογραφιών μας, δίνουν σάν άφετηρία στήν έρευνα τή 
σύγκρισή τους μέ μνημεία άρκετά παλαιό, τού 12ου αιώνα.

Σημειώνομε τά ισχυρότερα σημεία έπαφής πού διακρίνομε μέ μνημεία αύτής τής 
εποχής, άκόμη καί στις περιπτώσεις πού, άπό γενικότερη άποψη, δεν αναγνωρίζεται 
στενή συγγένεια.

Παρά τήν άπόσταση στή γενική ιδέα καί τις μεθόδους, πού χωρίζει τό μνημείο 
μας άπό τις ξεχωριστής όμορφιάς τοιχογραφίες τού 'Αγίου Δημητρίου τού Βλαδιμήρ 
(Ρωσία 1196)Μ, ή σύγκριση όρισμένων μορφών τών δύο μνημείων δεν φαίνεται άστοχη. 
Στή σκηνή τού Παραδείσου τής Κεράς ( Π ί ν. 65β), οί μορφές τών πατριαρχών θυμί
ζουν ζωηρά καί σάν φυσιογνωμικοί τύποι, άλλά καί στή στάση καί στήν πτυχολογία, 
τά ίδια πρόσωπα άπό τήν όμοια σκηνή τού 'Αγίου Δημητρίου, παρατήρηση πού θά 
μπορούσε νά έπαναληφθή καί γιά τις μορφές όρισμένων άπό τούς άποστόλους34 35 36 (Π ί ν. 
63).

Τήν ίδια εποχή, στήν όμάδα τών μνημείων πού άντιπροσώπευαν οί τοιχογραφίες 
τής Nereditza ( 1199) 38 θά βρούμε τήν αύστηρότητα στο ύφος καί τήν έντονη αίσθη
ση τού μνημειακού, πού δίνει μορφές ακίνητες καί σοβαρές, μέ πρόσωπα σχεδόν 
άνέκφραστα, άλλά δυνατές, άνάλογες μ’ εκείνες στήν Κερά. ’Αναλογίες άκόμη ση
μειώνονται καί σέ ορισμένες λεπτομέρειες— σχηματοποίηση χαρακτηριστικών προ
σώπου, μορφή περιοχής ματιών, χρήση τών τριχωτών μερών τής κεφαλής σά βασικών 
εκφραστικών μέσων ( ρωσικά μνημεία), χαρακτηριστική άπόδοση οικοδομημάτων βά
θους μέ πολλές, συνήθως άσπρες, παράλληλες γραμμές, επάνω στις σκοτεινές έπιφάνειες 
( Djurjevi Stupovi)37 ( Π ί ν. 65α - β, 66α-β). Παράλληλα όμως παρατηρούνται καί 
αξιοσημείωτες διαφορές. Στό Κρητικό μνημείο, ή γραμμική πτυχολογία έχει χάσει 
συχνά τήν ένταση, τή γεμάτη ταραχή, πού τήν χαρακτηρίζει στά μνημεία αύτά τού

34. Βλ. Β. Lazaref, 'Ιστορία Βυζαντινής ζωγραφικής (ρωσ.), τ. II, Πίν. 188 - 194. Ph. Schweinfurth, 
Geschichte der Russischen Malerei, Haag 1930, σ. 67 κ.έ. L. Reau, έν Recueil Uspenskij, II, 1, σ. 68 κ.έ., 
Πίν. V-VIII. Επίσης Μ. Χατζηδάκη, Ώρωπός, έ.ά. σ. 101 καί Μ. Karzer, ’Αρχαίες Ρωσικές Τοιχο
γραφίες (ρωσ.), Moscow - Leningrad 1964, Πίν. 32-41.

35. Βλ. Μ. Karzer, έ.ά. Πίν. 40 καί 32, 33, 37 καί 39.
36. Nereditza. Βλ. Ph. Schweinfurth, έ.ά. Πίν. 36 καί 37 καί Μ. Karzer, 6.ά. Πίν. 50-76. ’Επίσης Β. 

Lazaref, Τέχνη στό Νοβγορόδ (ρωσ.), Μόσχα 1947, Πίν. 15, 20 καί 21. Ch. Amiranaschrili, Quelques 
remarques sur l’origine des precedes dans les fresques de Neredicy, Recueil Uspenskij, II, 1, σ. 109 κ.έ. 
Stara Ladoga, βλ. Lazaref, ’έ.ά. Πίν. 10-12. Τοΰ ίδιου, Ιστορία Βυζ. ζωγρ., Πίν. 210 β καί Τοιχογραφίες 
τής Stara Ladoga (ρωσ. μέ γαλλική περίληψη). Μονή Miroj Pskov, βλ. Lazaref, έ.ά. Πίν. 100 καί 101. 
ΤοΟ ίδιου, 'Ιστορία Βυζ. ζωγρ., Πίν. 211. Βλ. καί Μ. Karzer, έ.ά., Πίν. 80-82 καί γενικά βλ. Μ. Χατζηδά
κη, Ώρωπός, έ.ά. σ. 102 καί τοΟ ίδίου, La peinture Byzantine, στή σειρά: Le livre - musee, σ. 28.

37. Millet - Frolow, La Peinture du Moyen age en Yougoslavie, I, Πίν. 22-30. S. Radojiid, έν 
Πεπραγμ. Θ’ Διεθν. Βυζαντ. Συνεδρ. Θεσσαλονίκης, τ. Α' (1955) Πίν. 102, 1-2. Τοδ ίδίου, Les maitres
de 1’ ancienne peinture serbe (σερβ. μέ γαλλ. περίληψη). Βελιγράδι 1955, σ. 9, είκ. 2. Βλ. καί Α. 
Xyngopoulos, Thessalonique et la peinture macddonienne, Άθήναι 1955, σ. 21-22.
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12ου αιώνα, και ή πλαστικότητα την έκφραστική της δύναμη στην άπόδοση τών προ
σώπων, μέ τή δυναμική διάκ ριση καί τον τονισμό τών όγκων και τών φυσιογνωμικών 
χαρακτηριστικών. Στις τοιχογραφίες μας ή πτυχολογία είναι γραμμική, άλλα ήρεμη καί 
στά πρόσωπα τό πλάσιμο βασίζεται στή φωτοσκίαση πού, όπως καί στις μορφές τού 
Βλαδιμήρ, δεν διασπά τούς όγκους, άλλά έξαίρει ομαλά τά έξέχοντα σημεία.

Ή διαπίστωση αυτή, άλλά καί ή παρουσία ορισμένων δυτικών στοιχείων, πού ήδη 
άναφέραμε, οδηγούν σέ σύγκριση μέ μνημεία επαρχιακά καί άλλα πιο προχωρημένα 
τού 13ου αιώνα, τά όποια όμως εξακολουθούν νά εκφράζουν παλαιότερες τάσεις.

Στή γνωστή όμάδα χειρογράφων, πού άποδίδονται στή Νίκαια38, καί στά όποια 
έχει σημειωθή ή άπουσία τών χαρακτηριστικών τής πρώιμης παλαιολόγειας τεχνο
τροπίας, θά βρούμε τήν ίδια γενική άντίληψη μέ τις τοιχογραφίες τής Κεράς. Παρά
δειγμα: Στό Me Cormick 2400 τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τού Σικάγου39, τής 
σειράς αυτής, όπως καί στήν Κερά, ή σύνθεση είναι λιτή, ή διάταξη τών μορφών μές 
στον πίνακα αυστηρή καί τά έπεισόδια εκτυλίσσονται σέ ένα έπίπεδο. Οί στάσεις είναι 
συγκρατημένες, άλλά εκφραστικές, καί ή κίνηση, όπως καί ή γραμμική πτυχολογία, 
ρυθμική. Ό ρόλος τής γραμμής στά περιγράμματα, στή δήλωση τών πτυχών, στή σχε
δίαση τών λεπτομερειών καί τών άντικειμένων, παρουσιάζεται καί στις δύο περιπτώσεις 
βασικός. Μόνες άξιοσημείωτες διαφορές, ό άπλοϊκότερος χαρακτήρας τών τοιχογρα
φιών τής Κεράς καί ορισμένα « νεωτερικά » στοιχεία πού συναντούμε σ’ αύτές.

Ό άπλοϊκός αυτός χαρακτήρας φέρει σέ μίαν επί πλέον σχέση τό μνημείο μας μέ 
μιάν άλλη όμάδα χειρογράφων, πού έρχονται άπό πιο μακριά, τήν ’Αρμενία. Σημειώ
νομε τις πιό χαρακτηριστικές άναλογίες πού άναγνωρίζομε, άνάμεσα στις τοιχογραφίες 
πού μάς άπασχολοΰν καί σέ όρισμένα άπό αύτά.

Στό χειρόγραφο τού Narek (1173), τό πορτραΐτο τού Γρηγορίου Narekatsi40 
έχει τήν ίδια γραμμικότητα καί τή δυσκαμψία στή στάση, πού συναντούμε καί στις 
μορφές τής Κεράς. Τό πρόσωπο είναι ήρεμο καί εκφραστικό, πλαστικά δοσμένο, καί 
τά μάτια, όπως καί τά αύτιά, σχεδιάζονται όμοια μέ τήν Κερά. Μόνον τά χρώματα είναι 
εδώ ούδέτερα — κυριαρχούν διάφοροι τόνοι τού καστανού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σέ μία σειρά χειρογράφων τής ίδιας περιοχής, πού χρο
νολογούνται στον 13ον αιώνα, συναντούμε μία ζωηρή τάση στήν παράσταση προσώπων 
άπό τό πλάι, τάση πού δεν λείπει άπό τήν Κερά (Π ί ν. 70 α), καί ότι σέ άλλα, 
συγγενικά πρός τά προηγούμενα, βρήκαμε κοσμήματα άνάλογα προς εκείνα πού συναν
τούμε στό μνημείο μας. Π.χ. σταφύλια καί τριγωνικά φύλλα σέ σχηματοποιημένους 
κλάδους, μέ τρίλοβα φυτικά θέματα, γεμίζουν τόν κάμπο έπίτιτλου σέ Ευαγγέλιο τού 
130441. Όμοια σταφύλια καί μπανάνες (;) άποτελοΰν τό τοπίο στή σκηνή τής Φιλοξε
νίας τού ’Αβραάμ σέ Εύαγγέλιο τού 13 1 6 42. Τέλος, ή μορφή τών δέντρων μέ τό τρίλοβο

38. Βλ. Ο. Demus, Die Entstehung des Palaologenstils in der Malerei, Berichte zum XI. Intematio- 
nalen Byzantinischen Kongress, Miinchen 1958, σ. 18. Βλ. καί Hugo Buchthal, εις The Connoisseur, 
April 1964.

39. Βλ. H. R. Willoughby, The Rockefeller Me Cormick New Testament, III, The Miniatures, 
Chicago 1932.

40. Matenadaram 1968. Βλ. Lydia Doumovo, Miniatures Armeniennes, Paris 1960, Πίν. σ. 81.
41. Mat. 3722. Βλ. L. Doumovo, 6.ά. Πίν. σ. 145.
42. Mat. 4818. Βλ. L. Doumovo, ε.ά. Πίν. σ. 147.
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φύλλωμα, πού δέν είναι άσχετη και μέ έκείνη των δέντρων στό Qaranleq Kilisse Καπ
παδοκίας **, ξαναβρίσκεται, ακόμη πιο συγγενική μέ των δικών μας, στό Ευαγγέλιο 
τοϋ Moygna43 44.

Τή μεγαλύτερη όμως σχέση, όσον αφόρα στή γεωγραφική αυτή περιοχή, στό γενικό 
πνεύμα άλλά καί σέ πολλές λεπτομέρειες (γραμμική πτυχολογία, λογική άπόδοση άντι- 
κειμένων καί μορφών, συγκρατημένες άλλά έκφραστικές στάσεις, φυσιογνωμικοί χαρα
κτήρες, διακοσμητικά θέματα), μέ τίς τοιχογραφίες μας, θά βρούμε στό μέ άριθμό 16 
άρμενικό χειρόγραφο τής Βενετίας, πού χρονολογείται στό 133 145. Τό χειρόγραφο αυτό 
ή κ. S. Der Nersessian άποδίδει στό καλλιτεχνικό ρεύμα τής Μεγάλης ’Αρμενίας, τό 
όποιο έμεινε πιστό στήν παράδοση καί τού όποιου, δυστυχώς, λείπουν οί βαθμίδες μεταξύ 
τών άρχών τού 12ου καί τού τέλους τού 13ου αιώνα, καί παρατηρεί, ότι ή τέχνη του μάς 
θυμίζει όχι έργα βυζαντινά, πού πλησιάζουν άμεσα τήν πρωτεύουσα, άλλά τίς τοιχο
γραφίες τής Καππαδοκίας, ή όρισμένα λαϊκά έργα τής Ελλάδος, όπως οί τοιχογραφίες 
τής ’Όμορφης ’Εκκλησίας στήν Αίγινα46.

’Έχει ήδη σημειωθή ή σχέση τού τελευταίου αύτοΰ μνημείου μέ τήν διακόσμηση 
τού κεντρικού κλιτούς τής Κεράς 47. ’Εδώ θά παρατηρήσωμε μόνον, ότι παρά τή συγγέ
νεια στή γενική άντίληψη καί πολλά επί μέρους σημεία, στήν Κερά συναντούμε όρι
σμένα στοιχεία, πού θά μπορούσαν, στό συγκεκριμένο κύκλο μνημείων, νά θεωρηθούν 
σάν προάγγελοι τού πνεύματος τής έποχής.

Στις τοιχογραφίες μας τό παλαιό χρωματολόγιο έχει κατά τό μεγαλύτερο μέρος 
έγκαταλειφθή καί τή θέση τών φωτεινών τόνων τής προηγούμενης έποχής έχουν πάρει 
τό βαθύ κόκκινο, πράσινο καί γαλάζιο, πού εναλλάσσονται έπάνω στις έπίπεδες επιφά
νειες. Στις ήρεμες συνθέσεις μέ τίς δυσκίνητες μορφές, δέν άφήνεται εύκαιρία νά μήν 
παρασταθή κάποια μορφή άπό τό πλάι48: οί στρατιώτες στή Σφαγή τών νηπίων, ή 
Μαία καί ή Σαλώμη στή Γέννηση, ό ’Ιούδας στό Μυστικό Δείπνο, ένα άπό τά πρόσωπα 
στό Δείπνο τού Ηρώδη. Χαρακτηριστική άκόμη είναι ή προσπάθεια νά άποδοθή τό 
πραγματικό, ή όποια όμως έκφράζεται μέ δευτερεύοντα μέσα: οί στολές τών στρατιω
τικών προσώπων σχεδιάζονται όσο τό δυνατόν λεπτομερειακά (Πίν. 70α), όπως καί τά 
επιτραπέζια σκεύη. Στή Βάπτιση, μέσα στον ποταμό, ζωγραφίζεται, όπως στά Μεσκλά 49, 
ένα πλοιάριο (Πίν. 64), στά πρόσωπα, ιδίως τών στρατιωτών, άναζητεΐται ή δυσμορφία, 
στή Γέννηση, ό ’Ιωσήφ κάθεται έπάνω σέ σαμάρι.

Θά ξαναγυρίσωμε στά μνημεία τής Κρήτης, άφου προηγουμένως άναφέρωμε ένα 
τελευταίο άπό τήν Κεντρική Ελλάδα, τίς τοιχογραφίες τού 'Αγίου Δημητρίου στό 
Μακρυχώρι Εύβοιας, τού 130350, πού βρίσκονται πολύ κοντά στις δικές μας, μέ μόνη

43. G. de Jerphanion, Les 6glises rupestres de Cappadoce, Album II, Πίν. 96.
44. Mat. 7736. Βλ. L. Doumovo, ε.ά. Πίν. σ. 51, 59.
45. Βλ. S. Der Nersessian, ε.ά. Πίν. LXVI-XCIII.
46. Βλ. S. Der Nersessian, έ.ά. σ. 164-166. Βλ. καίΓ. Σωτηρίου, έν ΕΕΒΣ, τ. Β' (1925) σ. 242-276 

καί Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα, σ. 38, 43, 44.
47. Βλ. Μ. Χατζηδάκη, ε.ά. σ. 60.
48. "Ομοια παράσταση μορφών σέ προφίλ πολύ συχνή σέ άρμενικά χειρόγραφα τού 13ου αί. 

π.χ. Εύαγγέλιον Κιλικίας τού 1287, Mat. 197 ( L. Doumovo, ε.ά. σ. 131 ), Εύαγγέλιον Κιλικίας, β' πενην- 
ταετίας 13ου αί. Mat. 9422 (L. Dournovo, έ.ά. σ. 123) Εύαγγέλιο μέσων 13ου - 1320, Mat. 7651 (L. Dour- 
novo, ε.ά. σ. 107, 109 ).

49. Βλ. Άν. Όρλάνδου, ε.ά. σ. 149.
50. Βλ. Α. Σ. Ίωάννου, Βυζαντινές τοιχογραφίες τής Εύβοιας, ’Αθήνα 1959, Πίν. 14- 32.
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διαφορά κάποια ισχυρότερη σχηματοποίηση τής ταραγμένης γραμμικής πτυχολογίας 
και ήπιότερο τον λαϊκό χαρακτήρα στις μορφές. Για τή σύγκριση άξίζει νά σημειωθή 
ή όμοιότητα πού παρουσιάζει ή μορφή τοΰ Χριστού άπό τήν παράσταση τής Δεήσεως 
στον "Αγιο Δημήτριο μέ τήν ίδια άπό τή σκηνή τής Άναλήψεως στήν Κερά, καί, ακόμη, 
ή χρήση σχηματοποιημένου άνθέμιου σάν διακοσμητικού, έπάνω στά οικοδομήματα 
και στά τόξα (Π ί ν. 67).

Άπό τά μνημεία τής Κρήτης, δυστυχώς, τά πλησιέστερα μέσα στο πνεύμα τοΰ 
δικού μας, πού θά μπορούσαν νά μας βοηθήσουν άμεσα στή λύση τοΰ προβλήματος, δέ 
σώζουν επιγραφές ούτε έχουν άποτελέσει τό άντικείμενο ειδικής μελέτης. Εννοούμε 
τις τοιχογραφίες τοΰ Αγίου Γεωργίου στον Κρούστα Μιραμπέλλου (Π ί ν. 70 β καί 
71α), τής Παναγίας στο Βιγλί Βουλισμένης, τής ίδιας επαρχίας, τής Αγίας Παρασκευής 
στο Χάρακα καί όρισμένες άπό τις μορφές στον Άγιο Γεώργιο τόν Καβουσιώτη τής 
Κριτσάς 51 (Π ί ν. 69 ). Αξίζει, νομίζω, νά σημειωθή ότι όλα τά μνημεία τής όμάδας 
αυτής, έκτος άπό τήν Αγία Παρασκευή, βρίσκονται στήν ίδια περιοχή.

Έπιστρέφομε λοιπόν, ύστερα άπό αυτό, στή μέθοδο πού έφαρμόσαμε καί στον 
τομέα τής τεχνικής — νά τοποθετήσωμε τό μνημείο μας συγκριτικά άνάμεσα στά χρο
νολογημένα, έξετάζοντας σύντομα τις τάσεις καί τά γενικά χαρακτηριστικά τού καθενός.

Δέ θά σταθούμε καθόλου στά λίγα λείψανα άπό τή διακόσμηση τής Αγίας Άννας 
στό Άμάρι, άφοΰ δέν άπέχει τεχνοτροπικά άπό τά δύο έπόμενα μνημεία. Πρόκειται 
γιά τις δύο έκκλησίες τοΰ Αγίου Γεωργίου στό Κούνενι καί τή Σκλαβοπούλα Χανίων, 
πού χρονολογούνται άντίστοιχα στό 1284 καί στό 1291 52.

Είναι λυπηρό δτι καί στά δύο αυτά μνημεία, τά όποια άποτελοΰν τά μοναδικά άσφα- 
λή δείγματα τής τέχνης τοΰ τέλους τοΰ 13ου αιώνα στήν Κρήτη, έλάχιστες σκηνές άπό 
τή διακόσμηση τών θόλων σώζονται, καί άπό αυτές πάλι οι περισσότερες στό Κούνενι. 
Πάντως, έστω καί λίγα, τά υπολείμματα αυτά μπορούν νά μας βοηθήσουν άρκετά.

Στή σχετική μελέτη τού κ. Λασιθιωτάκη έχει ήδη τονιστή ό συντηρητικός χαρα
κτήρας τής ζωγραφικής τοΰ Κούνενι. Έτσι εδώ θά σημειώσωμε μόνο μερικά σημεία 
πού μας ένδιαφέρουν, καί, ιδιαίτερα, τήν παράσταση τής Προδοσίας τοΰ ’Ιούδα 
(Π ί ν. 74α - β ).

Άνάμεσα στις σειρές τών μακρινών, ήρεμων μορφών καί άπέναντι στή χαρακτη
ριστική γιά τόν άρχαϊσμό της σκηνή τοΰ Μυστικού Δείπνου έχομε έναν πίνακα έξαιρε- 
τικά έκφραστικό σέ σύγκριση μέ τήν υπόλοιπη διακόσμηση, άπό τόν όποιο όμως επίσης 
δέν λείπουν οί άντιθέσεις. Πίσω άπό τή μορφή τοΰ Χριστού, πού θυμίζει μέ τήν στάση 
καί τήν πληρότητα στήν έκφραση, μορφή άρχαίου άγάλματος, καί τό οικοδόμημα δίπλα 
του, πού μέ τις γραμμές του δίνει μέ άλλη μορφή τήν ίδια έννοια, κινείται ένας τελείως 
διαφορετικός κόσμος. Ή χαρακτηριστική γιά τήν άσχήμια της μορφή τοΰ ’Ιούδα, πού 
παριστάνεται άπό τό πλάι, παρουσιάζει μιάν όρμητικότητα, στήν όποια, ή γειτονία τής 
γεμάτης άπό ήρεμο μεγαλείο μορφής τοΰ Χριστού, δίνει άκόμη μεγαλύτερη ένταση. 
Αλλά καί ή όμάδα τών στρατιωτών πού άκολουθεΐ, δέν ύστερεΐ καθόλου σέ εκφραστι
κότητα. Οί στρατιώτες αυτοί, ζωγραφισμένοι επίσης όλοι άπό τό πλάι, προχωρούν 
βιαστικά καί μέ μιά έπιθετικότητα, άπό τήν όποια δέν λείπει ή προπέτεια καί τό θράσος, 
πού έκφράζονται μέ τήν κάμψη τοΰ κορμού καί τήν χαρακτηριστική πρόταση τής κε

51. Βλ. Μ. Χατζηδάκη, έ.ά., σ. 62.
52. Βλ. άν. σημ. 24 καί 25.
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φαλής. Τό σημαντικό εδώ είναι δτι ό ζωγράφος χρησιμοποιεί τά παλαιό απλά μέσα γιά 
νά άποδώση αυτή τήν εκφραστική εικόνα. Τό χρώμα εξακολουθεί νά περιορίζεται στούς 
ουδέτερους τόνους, ή πτυχολογία είναι γραμμική, οί μορφές έπίπεδες. Εφαρμόζεται 
καί εδώ ή άρχή τής ίσοκεφαλίας καί οί μορφές τών στρατιωτών παραταγμένες σέ στοί
χους, παρ’ δλο πού συνωθοϋνται, δέν δίνουν βάθος στον πίνακα.

Στό κεφάλαιο τής τεχνικής, έξετάζοντας τίς τοιχογραφίες τού 'Αγίου Γεωργίου 
στήν Σκλαβοπούλα, σημειώσαμε τήν παρουσία δύο ζωγράφων καί τήν έμμονή τοϋ 
πρώτου από αύτούς στις παλαιές μεθόδους. Τό χαρακτηριστικό τούτο παρατηρούμε 
καί στήν τεχνοτροπία τών τοιχογραφιών του, οί όποιες βρίσκονται πολύ κοντά μέ έκεΐ- 
νες στό Κούνενι. ’Αντίθετα πρός αυτόν, ό δεύτερος, έκτός άπό τό δειλό, έστω, βήμα, πού 
κάνει στόν τομέα τών τεχνικών μέσων, νεωτερίζει καί ώς πρός τό γενικό πνεύμα τού 
έργου του. Παρατηρεΐται μιά προσπάθεια νά δοθούν φυσικότερες οί μορφές καί τά έπει- 
σόδια πιό άληθινά. Έτσι τά πρόσωπα πλάθονται έκφραστικότερακαί στήν είκονογραφία 
παραβιάζεται ή λιτότητα. Π.χ. ή μορφή τού 'Αγίου Γεωργίου, πού τυχαίνει νά είναι καί 
ό τιμώμενος άγιος, παριστάνεται μετωπικά καί πολύ αύστηρότερα άπό έκείνη τού'Αγίου 
Θεοδώρου, πού έχει δοθή πλαστικά καί σέ πιό φυσική στάση. ’Ακόμη στήν Σταύρωση, 
οί στρατιώτες είκονίζονται άπό τό πλάι άποτελώντας προφίλ, πού συγγενεύουν στενά 
μέ τά δμοια τής Κεράς. Στήν ίδια παράσταση ακόμη, ανάμεσα άπό τίς μορφές τής Πανα
γίας καί μιας μυροφόρου, προβάλλει τό κεφάλι μιας άλλης, τό όποιο έτσι δπως καλύ
πτεται, έν μέρει, άπό τίς δύο γειτονικές μορφές, θυμίζει τίς όμάδες τών στρατιωτών άπό 
τήν Προδοσία τού Κούνενι καί τών μαθητών άπό τήν Βαϊοφόρο τού Κρούστα, χωρίς, 
δπως καί στά τελευταία, νά δίνη τήν έπιδιωκόμενη έντύπωση τού βάθους ( Π ί ν. 71 β).

’Αντίθετα πρός τά δύο αύτά μνημεία, δπου οί νέες, σχετικά μέ τήν Κρήτη βέβαια, 
καλλιτεχνικές άντιλήψεις έχουν άρχίσει νά παίρνουν κάποια θέση καί νά διασπούν, 
κάθε φορά καί πρός άλλη κατεύθυνση, τήν παραδοσιακή αυστηρότητα, στις σύγχρονες 
τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου ’Ιωάννη στόν "Αγιο Βασίλειο Πεδιάδος53 54 καί τοϋ 'Αγίου Παύ
λου στή Μεσαρά (1303)34 οί ζωγράφοι μένουν πιστοί στις άρχές τής τέχνης τοϋ 12ου 
αιώνα. ’Αξίζει νά σημειωθή δτι στήν τελευταία άπό τίς δύο αύτές έκκλησίες θά βροΰμε 
στή μορφή τοϋ εύαγγελιστοΰ Λουκά, μέ τήν περίτεχνη διακοσμητική πτυχολογία, τήν 
έξεζητημένη τέχνη τοϋ Κουρμπίνοβο. Παράλληλα δμως, τήν ίδια έποχή, στις τοιχο
γραφίες τής έκκλησίας τού Χριστού στά Μεσκλά Χανίων, δπως έχει ήδη παρατηρηθή, 
ό ένας άπό τούς ζωγράφους άπομακρύνεται άπό τούς παλαιούς τύπους καί άναζητεΐ τήν 
πλαστικότητα στις μορφές.

Στά χρόνια πού άκολουθοϋν, στίς τοιχογραφίες τού Παγωμένου, άρχαϊκά καί 
«νεωτερικά» στοιχεία συνδυάζονται55.

Ή παρακολούθηση δλης τής πορείας πού άκολούθησε ή τέχνη στήν Κρήτη τόν 
14ον αΙώνα — έργο δύσκολο —, ξεφεύγει άπό τόν βασικό μας σκοπό καί τίς σημερινές 
δυνατότητες. 'Όμως, έπειδή ή κάποια γνώση μου τών κρητικών μνημείων μέ όδήγησε 
στή σκέψη, δτι στή μελέτη τών μνημείων τού νησιοΰ δέν πρέπει νά έχη κανείς 
ύπ’ δψη του μόνον τή χρονολογία, άλλά καί τή θέση καί τήν πιθανή επίδραση άκόμη καί 
ντόπιων μνημείων, συνήθως τής ίδιας περιοχής, θά άναφέρωμε, τελειώνοντας, δύο γει

53. Βλ. άν. σημ. 24.
54. Βλ. άν. σημ. 26.
55. Βλ. άν. σημ. 29.
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τονικά χρονολογημένα μνημεία των μέσων τοΰ 14ου αιώνα, γιατί δείχνουν τήν καλλιτε
χνική ένημέρωση τής περιοχής αυτήν τήν έποχή. Τό πρώτο βρίσκεται στό ίδιο χωριό, 
σέ έλάχιστα μέτρα άπόσταση άπό τήν Κερά, καί είναι ή μικρή έκκλησία τοΰ 'Αγίου 
Κωνσταντίνου. Οί τοιχογραφίες της χρονολογούνται στό 1354- 55 καί όπως έχει ση
μειώσει ό κ. Χατζηδάκης, ή τέχνη τους κομψή πλησιάζει τις τοιχογραφίες τής Περι
βλέπτου 56. Τό δεύτερο, λίγο έξω άπό τό χωριό Κρούστας, κοντά στήν Κριτσά, είναι 
ό "Αγιος 'Ιωάννης ό Θεολόγος. Οί τοιχογραφίες του χρονολογημένες, επιγραφικά επί
σης, στό 1347 - 4857, μπορούν νά συγκριθοϋν μέ τις τοιχογραφίες τού νότιου κλιτούς 
τής Κεράς.

Συνοψίζομε τις παρατηρήσεις μας. Βασικό χαρακτηριστικό τών τοιχογραφιών 
τοϋ β' στρώματος στό κεντρικό κλίτος τής Κεράς θεωρείται ή ισχυρή τάση έμμονής 
στήν παράδοση. Στους μεγάλους σχετικά μέ τό χώρο πίνακες, τά έπεισόδια παρατάσ
σονται σέ διάφορα ύπερκείμενα έπίπεδα, άποκλείοντας έτσι τήν αίσθηση τού βάθους. 
Μπροστά άπό τά έπιβλητικά οικοδομήματα, πού κυριαρχούν στόν κάμπο τών εικόνων, 
οί χωρίς χάρη μορφές, σέ στάσεις δύσκαμπτες άλλά εκφραστικές, άποδίδονται έπίσης 
δυσανάλογα μεγάλες πρός τό χώρο στόν όποιο παίρνουν θέση. Ή σύνθεση παραμένει 
λιτή, συνήθως καθαρά λογική, δογματική, κατά τις παλαιότερες άντιλήψεις, χωρίς 
τήν άφηγηματική διάθεση, πού έπικρατεϊ άλλοΰ αυτή τήν έποχή. Ό ρυθμός στήν κί
νηση καί τή γραμμική πτυχολογία συνδυάζεται μέ τήν άρχή τής ίσοκεφαλίας. Βασικά 
γνωρίσματα: μνημειακό ύφος, λαϊκός χαρακτήρας.

Κοντά σέ αυτά όμως παρατηρεΐται κάποια διάθεση νά δοθή τό πραγματικό, ή οποία 
εκφράζεται μέ τήν εκλογή τών χρωμάτων, τήν προσοχή στις λεπτομέρειες, τά σπάνια 
δείγματα γραφικότητος, τήν παράσταση άπό τό πλάι μορφών χαρακτηριστικής άσχή- 
μιας.

Ή διπλή αύτή τάση γιά παραμονή στήν παραδοσιακή αύστηρότητα, ή όποια μάς 
είναι γνωστή άπό μιά σειρά επαρχιακών έργων καί έξω άπό τήν Κρήτη, καί συγχρόνως 
γιά άναγνώριση καί εφαρμογή τών νέων άντιλήψεων, τήν όποια συναντούμε μιάν όρι- 
σμένη έποχή καί μέ τον ίδιο γενικά χαρακτήρα σέ κρητικά μνημεία, άποτελεϊ τήν ει
δοποιό διαφορά, πού μάς χρησιμεύει στή χρονολογική τοποθέτησή τους. Ή παραπάνω 
έρευνα, πού άποτέλεσε άκριβώς μιά προσπάθεια πρός αύτή τήν κατεύθυνση, δίνει στις 
τοιχογραφίες μας θέση άνάμεσα στά μνημεία τοΰ τέλους τοΰ 13ου καί τών άρχών τοΰ 
Μου αιώνα, καί πάντως όχι πέρα άπό τή δεύτερη δεκαετία τοΰ τελευταίου.

IV

α στρώμα τοιχογραφιών. ”Από τή διακόσμηση τοΰ ίεροΰ σήμερα σώζονται μόνον οί 
μορφές τών τεσσάρων ιεραρχών στό κυλινδρικό τμήμα τής άψίδας (Π ί ν. 75), έλάχιστα 
λείψανα άπό τήν τοιχογραφία τής κόγχης, πού χωρίς άπόλυτη άσφάλεια μποροΰν νά άπο- 
δοθοΰν στήν παράσταση τής Παναγίας ένθρονης άνάμεσα στούς άρχαγγέλους, ή μορφή 
τοΰ διακόνου Ρωμανοΰ στή νότια παραστάδα τής κόγχης ( Π ί ν. 76) καί τά κατώτερα 
τμήματα άπό τήν παράσταση τοΰ Εύαγγελισμοΰ στό μέτωπο τοΰ άνατολικοΰ τοίχου.

Άπό τις τοιχογραφίες τοΰ ύπόλοιπου κλίτους διατηροΰνται, καί αυτές σέ όχι καλή

56. Κ. Λασιθιωτάκη, ε.ά. άριθ. 567, Gerola, 6.ά. IV, 533, η. 32 καί Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες 
στήν Κρήτη, Κρητ. Χρον. τ. ΣΤ' (1952) σ. 63.

57. Κ. Λασιθιωτάκη, ε.ά. άριθ. 571 καί Gerola, ε.ά. 534 η. 34.
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κατάσταση, οί μορφές των δύο άγιων γυναικών καί τό διπλανό κόσμημα, στό τύμπανο 
τοϋ νότιου άπό τά τόξα, πού βαστάζουν τόν τροϋλλο (Π ί ν. 58α - γ ), καί άμυδρά ίχνη 
άπό μιά παράσταση, πού δέν είναι δυνατόν νά ταυτιστή μέ έστω καί κάποια άσφάλεια, 
στό άντικρινό.

Ό περιορισμένος άριθμός των θεμάτων, πού σώζονται άπό τήν πρώτη αύτή διακό- 
σμηση τοϋ κλιτούς, καί ή κακή διατήρηση προσφέρουν μέ άσφάλεια στήν είκονογρα- 
φική έρευνα μόνον τά θέματα τοϋ κυλινδρικοΰ τμήματος τής άψίδας καί τοϋ νότιου 
τύμπανου.

Ή παράσταση των ιεραρχών στήν αψίδα τοϋ ίεροΰ στραμμένων πρός τό κέντρο 
μέ άνοικτά είλητάρια στά χέρια — νά συλλειτουργοϋν — ( Π ί ν. 15,11), στόν τύπο πού 
τή βρίσκομε καί στήν Κερά, καί πού ξέρομε ότι όλοκληρώθηκε στόν 12ον αιώνα58 59, 
μας είναι γνωστή στήν Κρήτη άπό τις αρχές τοϋ 13ου αί. Τή συναντοΰμε στήν 'Αγία 
"Αννα στό Άμάρι (1225), μέ τή διαφορά ότι εδώ καί οί δύο άπό τούς ιεράρχες, πού 
σώζονται, φοροΰν μονόχρωμο φαιλόνιο καί όχι τό πολυσταύριο, πού έπεκράτησε σάν 
λειτουργικό άμφιο μαζί μέ τόν τύπο τών συλλειτουργούντων ιεραρχών5β.

Κατά τή λεπτομέρεια αύτή διαφέρει ή παράσταση τής Κεράς καί άπό τις τοιχογρα
φίες τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στό Κούνενι, όπου στούς τέσσερεις ιεράρχες, πού εϊκονίζον- 
ται στήν άψίδα, τά πολυσταύρια φαιλόνια έναλλάσσονται μέ τά μονόχρωμα, καί άπό τις 
τοιχογραφίες τής 'Αγίας Μαρίνας στό χωριό Καλογέρου (1300), όπου καί τών δύο ιεραρ
χών, πού σώζονται, τά φαιλόνια είναι μονόχρωμα. ’Αντίθετα, στή σχεδόν σύγχρονη 
παράσταση τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στήν Σκλαβοπούλα (1290) καί τών τεσσάρων ιεραρχών, 
πού είκονίζονται έπίσης στή στάση τών συλλειτουργούντων, τά φαιλόνια είναι πολυ
σταύρια.

’Από τά παραπάνω συνάγεται, ότι ό τύπος τών συλλειτουργούντων ιεραρχών, γνω
στός τόν 13ον αιώνα στήν Κρήτη, δέν έμεινε άπαραβίαστος στις λεπτομέρειές του 
καί ότι στήν Κερά μπορούμε νά άναγνωρίσωμε ένα άπό τά παλαιότερα ίσως παραδείγ
ματα μέ όλοκληρωμένη τή μορφή του.

Ό διάκονος Ρωμανός (Πίν. 76), στή νότια παραστάδα τοϋ ίεροϋ, είκονίζεται 
κρατώντας στό άριστερό χέρι, πού σκεπάζει τό «μανδήλιο» όπως πέφτει άπό τόν άρι- 
στερό του ώμο, τήν πυξίδα, κυβική μέ πυραμιδωτό κάλυμμα, στόν τύπο60 πού μας είναι 
γνωστός καί στήν Κρήτη αυτήν τήν εποχή, άπό τις τοιχογραφίες τοϋ Αγίου Γεωργίου 
στό Κούνενι.

Τέλος, όπως άναφέραμε ήδη, στό τύμπανο τοϋ νότιου άπό τά τόξα πού βαστάζουν 
τόν τροϋλλο, επάνω άπό τή σειρά τών ολόσωμων μορφών, άποκαλύφθηκε ή παράσταση 
δύο άγιων γυναικών (Πίν. 58α - β ), πού άπό τή στάση τους — κρατοϋν μέ τό δεξί 
χέρι τόν σταυρό καί τό άλλο τό φέρνουν στή θέση δεήσεως61 — συμπεραίνομε ότι 
πρόκειται περί μαρτύρων.

58. Μ. Χατζηδάκη, Βυζ. τοιχογραφίες στόν Ώρωπό, έν ΔΧΑΕ, περ. Δ', τ. Α' (1960) σ. 96. Βλ. 
καί V. J. Djuric, Fresques du monastere de Veljusa, έν Πεπραγμ. ΙΑ' Βυζ. Συνεδρίου Μονάχου, 1958, 
σ. 115-116. Έπίσης A. Grabar, Bulgarie, σ. 90.

59. Βλ. Μ. Χατζηδάκη, έ.ά., σ. 99.
60. Βλ. Jerphanion, L’ attribut des diacres dans Γ art chretien du moyen age en Orient, έν La voix 

des monuments, σ. 283.
61. Jerphanion, La voix des monuments, Nouvelle serie, Roma-Paris 1938, σ. 308.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



Η ΚΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΣΑΣ 107

Ή παράσταση μαρτύρων σέ προτομή, χωρίς στηθάρια, καί σέ σειρά επάνω άπό 
τή ζώνη των ολόσωμων μορφών, στή θέση δηλαδή πού άπό τον 14ον αιώνα άφιερώνεται 
στις σειρές στηθαρίων μέ ανάλογο θέμα62 63, καί τής όποιας ή εμφάνιση αποδίδεται στήν 
’Ανατολή καί σέ μίαν άρκετά παλαιά εποχήβ3, δέν θά πρέπη νά ήταν σπάνια στήν Κρήτη 
στήν προπαλαιολόγεια περίοδο τής τέχνης της. ’Αντίθετα, θά μπορούσαμε ίσως νά πούμε, 
κρίνοντας άπό τό γεγονός ότι τή συναντούμε στά δύο άπό τά τρία χρονολογημένα μνη
μεία τού 13ου αιώνα πού προσφέρονται σέ σχετική παρατήρηση, ότι ήταν πολύ συνη
θισμένη. ’Επί πλέον, ή εξαφάνιση τού τύπου —άν ή σχετικά μέτρια γνώση των μνη
μείων έπιτρέπη τή χρήση τού όρου — πού συνδυάζεται μέ τήν επικράτηση άπό τις 
άρχές τού Μου αιώνα 64, όπως καί άλλου, τού συγγενικού τύπου των στηθαρίων, θά 
μπορούσε νά χρησιμεύση σάν ένα άκόμη στοιχείο γιά τή χρονολόγηση των τοιχογρα
φιών μας.

’Ενώ όμως, ό περιορισμένος άριθμός τών θεμάτων, πού σώζονται, δέν έξασφα- 
λίζει στήν είκονογραφική έρευνα τή δυνατότητα ενός ικανοποιητικού περιορισμού 
τών χρονικών πλαισίων, μέσα στά όποια θά πρέπη νά τοποθετηθούν οί τοιχογραφίες 
αυτές, έφ’ όσον δίδει μόνον τά γενικά όρια τού 13ου αιώνα, ή μελέτη τής τεχνικής 
καί τής τεχνοτροπίας παρουσιάζεται νά προσφέρη μία περισσότερο συγκεκριμένη 
χρονική βαθμίδα.

Τό άρχικό σχέδιο, σέ άνοικτό καστανό, καί τά βασικά χρώματα, όπως φαίνεται 
άπό τά περισσότερο φθαρμένα κομμάτια ζωγραφικής, είχαν γίνει σέ είδος νωπογραφίας. 
Σέ τούτο άκριβώς οφείλεται καί ή διάσωση ορισμένων μορφών, στις όποιες έχουν άπο- 
λεπισθή τά άνώτερα στρώματα τών χρωμάτων — μάρτυρες τυμπάνου καί 'Αγιος Νικό
λαος κόγχης. Έτσι, στά γυμνά μέρη, επάνω στή φωτεινή ώχροκίτρινη επιφάνεια σχεδιά
ζονται τά χαρακτηριστικά μέ τό ίδιο καστανό χρώμα, μέ τό όποιο καί τό περίγραμμα 
καί μπαίνει σέ άρκετά μεγάλη έκταση ή άνοικτοπράσινη σκιά, ένώ μέ λεπτό άσπρο χρώ
μα, άποδίδονται έλαφρά οί ρυτίδες καί τονίζονται τά « φώτα ». Μέ τον τρόπο αυτό, τά 
πρόσωπα, φωτεινά, κερδίζουν σέ ζωντάνια, πού λείπει άπό τις μορφές τού β' στρώ
ματος, όχι όμως τόσο καί σέ πλαστικότητα, γιατί τό περίγραμμα είναι σαφές καί δυ
νατό καί οί γραμμές καθαρές καί μάλλον σκληρές.

Τά τριχωτά μέρη πάλι, όπως καί στο νεώτερο στρώμα, άποδίδονται μέ παράλληλα 
κινούμενες φωτεινές γραμμές, έπάνω στο βασικό σκοτεινό χρώμα πού άπλώνεται σέ

62. Βλ. Grabar, έ.ά. σ. 65-66.
63. Grabar, έ.ά. σ. 201-202. Βλ. καί Ά. Ξυγγοπούλου, Αί τοιχογραφίαι τών Άγ. Τεσσαράκοντα 

εις τήν ’Αχειροποίητον τής Θεσσαλονίκης, έν ΑΕ 1957 (1961) σ. 15-16. Παραδείγματα μαρτύρων σέ 
προτομή άπό τόν έλληνικό χώρο: Όδηγήτρια στις Σπηλιές Εύβοιας (1311), (Γ. Σωτηρίου, Die Byzanti- 
nische Malerei des XIV· Jahrh. in Griechenland, 'Ελληνικά, τ. A' (1928) είκ. 10 καί Τωάννου, έ.ά. Πίν. 
72-73. Γιά τόν συντηρητικό χαρακτήρα τών τοιχογραφιών αύτών, βλ. καί Ο. Demus, Entstehung, έ.ά. 
σ. 48). "Αγιο Γεώργιο Βάρδα Ρόδου (1289). (Ά. Όρλάνδου, έν ΑΒΜΕ τ. ΣΤ' (1948) σ. 132-134, είκ. 111, 
112, 114 καί 115). (Έδώ, όπως πιθανόν καί στήν Κερά, στήν κόγχη τού ίεροΟ ή παράσταση τής Πανα
γίας ένθρονης άνάμεσα στούς άρχαγγέλους). "Αη Στράτηγο Μπουλαριών. Ν. Δρανδάκη, Τοιχογραφίαι 
τής Μέσα Μάνης, Άθήναι 1964, Πίν. 23α-β. "Αγιο Νικόλαο Κασνίτζη Καστοριάς, Στ. Πελεκανίδη, Κα
στοριά, Πίν. 56 α-β. ’Ακόμη Nereditza, βλ. Μ. Karzer, ε.ά. Πίν. 58.

64. Αγία Μαρίνα Καλογέρου (1300). Χριστό στό Κεφάλι Κισάμου (1320) (Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. 
άριθ. 41), Άγιο Γεώργιο Καβουσιώτη (Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά. άριθ. 566 καί Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογρα
φίες Κρήτης, Κρητ. Χρον., τ. ΣΤ' (1952) σ. 62), άκόμη, νότιο κλίτος Κεράς κ.ά.
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όλόκληρη τήν επιφάνεια, πού προορίζεται γιά τή δήλωσή τους. Μόνη διαφορά, ότι 
έδώ γίνεται χρήση καί πράσινου, όμοιου μέ έκεΐνο πού βρίσκομε καί στά σκιαζόμενα 
μέρη.

Τέλος, στά υφάσματα, ή ίδια γραμμική τεχνική, χωρίς όμως, άπ’ ό,τι μπορούμε νά 
κρίνωμε, τό πλήθος έκεΐνο των άσπρων γραμμών, πού χαρακτηρίζει τό μεγαλύτερο 
μέρος τών τοιχογραφιών τού δευτέρου στρώματος.

Ή χρήση φωτεινών χρωματικών τόνων, γιά τήν απόδοση τών γυμνών μερών καί κυ
ρίως τού πράσινου σάν πλαστικού μέσου στά πρόσωπα, άποτελοΰν τά πρώτα βασικά 
στοιχεία στή δημιουργία τύπων διαφορετικών άπό εκείνους τού νεώτερου συνόλου στό 
ίδιο κλίτος. Ή διαγραφή τών χαρακτηριστικών τού προσώπου μέ καθαρές γραμμές 
καί άρκετή σχηματοποίηση, έπάνω στήν εύαίσθητη πλατιά πλασμένη έπιφάνεια, βοη
θούν νά άποκτήσουν οί μορφές κάποιο αίσθημα, πού λείπει άπό τήν δεύτερη διακόσμηση 
μέ τά κλειστά καί σάν άπομονωμένα πρόσωπα. Στά άνοικτά μεγάλα μάτια μέ τήν μακριά 
γραμμή τών βλεφαρίδων καί τήν μεγάλη βαθύχρωμη ίριδα, έπάνω στό έντονο άσπρο 
τών βολβών, τό βλέμμα στρέφεται προς τά έξω, σταθερό καί συγκεντρωμένο μέ ένταση, 
στό μακρινό άντικείμενό του. Παράλληλα, ή σχηματοποίηση, πού συχνά είναι ισχυρή 
(μορφή αύτιοΰ καί μαλλιών πίσω άπό τον αυχένα τού Ρωμανού), χωρίς όμως ή γραμμή 
νά καταστρέφη τήν ισορροπία κυριαρχώντας στή μορφή καί φθάνοντας στό σημείο 
αύθυπαρξίας καί διακοσμητικότητας, έπιτείνει τή δύναμη καί τόν Ιερατικό χαρακτήρα 
τών μορφών. Τέλος, ό ρυθμός στή συγκρατημένη στάση τών καλοστημένων καί σε σω
στές άναλογίες δοσμένων σωμάτων, μαζί μέ τήν ήρεμη γραμμική πτυχολογία, τονίζουν 
τό μνημειακό χαρακτήρα τής ζωγραφικής αυτής, τά πρότυπα τής όποιας θά πρέπη νο
μίζω, νά άναζητήσωμε όχι μόνο σέ μία έποχή καί μία όρισμένη καλλιτεχνική παρά
δοση.

Τό πλατύ πλάσιμο στά γυμνά μέρη, μέ χρήση φωτεινής ώχρας καί λαδοπράσινης 
σκιάς, έτσι ώστε τά πρόσωπα νά άποκτοΰν μιά ήρεμη έκφραστικότητα, χωρίς καμμιά 
βαθιά διάκριση τών όγκων, ή σαφήνεια μέ τήν όποια ξεχωρίζουν οί μορφές, έπάνω 
στό βαθύχρωμο κάμπο, καί τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, χάρι στήν καθαρότητα 
τής γραμμής, πού χρησιμοποιείται γιά τή διαγραφή καί τόν τονισμό τους, ή σχηματο
ποίηση στά έπί μέρους στοιχεία καί, άκόμη, ή πνευματικότητα πού προσδίδουν στις 
μορφές τά υψηλά, φωτεινά μέτωπα, θυμίζουν μεθόδους καί άντιλήψεις αισθητικές 
ιδιαίτερα οικείες στή μνημειακή ζωγραφική άπό τόν 1 Ιον αιώνα, έφαρμοσμένες ίσως 
έδώ, μέ κάποια άπλοϊκότητα, καί προσαρμοσμένες στό λαϊκότερο αίσθημα, όπως ταιριά
ζει σ’ ένα έπαρχιακό μνημείο. ’Ακόμη, καί τό όξύ, πλάγιο βλέμμα, πού προσδίδει βαθιά 
ψυχική ένταση καί χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις μορφές αύτές, καί τό όποιο έχει άνα- 
γνωρισθή σάν ξεχωριστό χαρακτηριστικό μιας όμάδας μεγάλων έργων «μοναστικής» 
τέχνης τής ίδιας αύτής έποχής β5, φαίνεται, κατ’ άρχήν, νά όδηγή πρός τήν ίδια κατεύ
θυνση καί νά συνιστά τήν ένταξη τών τοιχογραφιών αύτών στό μεγάλο αύτό καλλι
τεχνικό ρεύμα καί τήν τοποθέτησή τους σέ ανάλογα χρονικά πλαίσια. 'Ωστόσο παρά 
τήν ισχυρή αύτήν έντόπωση, γιά μιά πρώιμη χρονολόγηση, πού δημιουργεί ή πρώτη 65

65. Βλ. Μ. Γ. Σωτηρίου, Αί τοιχογραφία! τού *Αγ. Νικολάου τής Στέγης Κύπρου, άνάτυπον έκ 
Χαριστηρίου εις Άν. Όρλάνδον, τ. Γ' ( 1965 ) σ. 139-141.

Βλ. καί A. Xyngopoulos, Le style monastique, είς Πεπραγμένα Θ' Διεθν. Βυζ. Συνεδρίου Θεσσα
λονίκης, τ. I, σ. 510.
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έπαφή μέ τή ζωγραφική των τοιχογραφιών αυτών, ό γενικά χαμηλότερος έκφραστικός 
τόνος, ή άπλούστευση τής τεχνικής καί ή κάποια ξηρότητα πού τις χαρακτηρίζει, 
δείχνουν, δτι πρόκειται μάλλον γιά τέχνη, πού διατηρεί ισχυρή τήν ανάμνηση παλαιών 
μεγάλων προτύπων, στά όποια προσπαθεί νά μείνη πιστή, παρά άντιγράφει μέ άδεξιότητα 
μεγάλα σύγχρονό της έργα. Παράλληλα, τό γεγονός, δτι όρισμένα άπό τά στοιχεία 
αυτά, πού άπαντοϋν ιδιαίτερα στόν 11 ον αίώνα, έπιζοΰν άκόμη καί έως τόν 13ον σέ 
έπαρχιακά, συντηρητικά έργα, ένώ όρισμένες άλλες λεπτομέρειες φαίνεται νά άντανα- 
κλούν μεθόδους, πού γνώρισαν εφαρμογή κατά τήν τελευταία αύτή περίοδο, καί άκόμη, 
τό δτι οί ιεράρχες τού ιερού παριστάνονται κατά τόν τύπο τών συλλειτουργούντων, 
μεταθέτει τήν έρευνα πρός μία νεώτερη έποχή.

Στις τοιχογραφίες π.χ. τού 'Αγίου Γεωργίου τού Βάρδα στή Ρόδο66, πού χρονο
λογούνται στό 1289/90, ξαναβρίσκομε τήν ίδια προσήλωση σέ παλαιές μεθόδους — 
καθαρά περιγράμματα, γραμμικότητα, χρήση φωτεινής ώχρας καί ζωηρής πράσινης 
σκιάς στά γυμνά μέρη, υψηλά μέτωπα, σχηματική άπόδοση τών λεπτομερειών — μέ 
τή διαφορά, δτι στό μνημείο τής Ρόδου τό σχέδιο είναι πολύ χαλαρό καί οί μορφές 
δείχνουν κενές, χωρίς τήν έσωτερική ένταση, πού χαρακτηρίζει έκεΐνες τής Κεράς.

Άκόμη, ή τελείως σχηματική μορφή, πού δίδεται στήν άπόληξη τής κόμης τού 
Αγίου Ρωμανού, πίσω στόν αυχένα, ή όποια παρατηρεΐται σποραδικά σέ μνημεία τού 
10ου αίώνα 67 καί συνηθίζεται περισσότερο τόν 11ον καί 12ον 68, παρουσιάζεται νά 
έπιζή καί τόν 13ον αιώνα69, σέ μνημεία έπαρχιακά, κυρίως στή μορφή τού Χριστού 
Εμμανουήλ. Στήν Κρήτη, σέ άνάλογη μορφή, τή συναντούμε στις τοιχογραφίες τού 
Αγίου Γεωργίου στή Σκλαβοπούλα (1290-1291), στήν παράσταση πάλι τού Χριστού 
Εμμανουήλ, στήν κόγχη τού ίεροΰ.

Επίσης, ό τρόπος μέ τόν όποιο άποδίδονται τά μάτια, μέ τό χαρακτηριστικό όξύ, 
πλάγιο βλέμμα, πού συνδέεται μέ μιά όμάδα έργων «μοναστικής» τέχνης, ή, δπως έχει 
τελευταία άναγνωρισθή 70, χαρακτηρίζει έπίσης, έναν κύκλο ζωγραφικών έργων, τών 
χρόνων τών Σταυροφόρων, μέ έντονες δυτικές έπιδράσεις, συναντάται καί σέ μνημεία 
τών πρώτων δεκαετιών τού 13ου αίώνα, τά όποια δέν είναι βέβαιο, άν μπορούν νά συνδε- 
θοΰν άμεσα μέ τή μία ή τήν άλλη άπό τις δύο αύτές ομάδες.

66. Βλ. Άν. Όρλάνδου, Μνημεία Ρόδου, ΑΒΜΕ τ. ΣΤ' (1948) σ. 114-142.
67. Π.χ. σέ μικρογραφίες τοϋ Μηνολογίου Βασιλείου τού Β' τής Βατικανης Βιβλιοθήκης, gr. 

1613, (V. Lazaref, 'Ιστορία, τ. II, πίν. 69 α καί β), στή μορφή άγνώστου Άγιου, στόν Άγιο Στέφανο 
Καστοριάς, (Στ. Πελεκανίδη, Καστοριά, πίν. 97α) στή μορφή Αρχαγγέλου άπό τό ψηφιδωτό τοΟ τυμπά
νου τής εισόδου τοΟ έσωνάρθηκα στήν Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (V. Lazaref, έ.ά., πίν. 87 ).

68. Π.χ. στόν "Οσιο Λουκά Φωκίδος, (Ε. Diez - Ο. Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cam
bridge - Massachusetts 1931, είκ. 35), στό Δαφνί, (Diez-Demus, έ.ά., είκ. 64, 68 καί 69. Βλ. καί 
Lazaref, έ.ά., πίν. 162α), στις τοιχογραφίες τής Μαυριώτισσας Καστοριάς, (Στ. Πελεκανίδη, έ.ά., 
πίν. 68α) Αγίων Αναργύρων Καστοριάς, (Στ. Πελεκανίδη, έ.ά., πίν. 31α καί 40β) στά ψηφιδωτά τοΟ 
Monreale (Ε. Kitzinger, The Mosaics of Monreale, Palermo 1960, είκ. 57 καί πίν. 86).

69. Βλ. π.χ. τοιχογραφίες Όμορφης Έκκλησιάς Αίγίνης, ( Γ. Σωτηρίου, έ.ά.) ψηφιδωτά Αγίου 
Μάρκου Βενετίας τοΟ 1240 (Diez-Demus, έ.ά., είκ. 133. Βλ. καί Skira, I Mosaici Medioevali di S. 
Marco, στή σειρά L’Arte Raconta, πίν. σ. 35 ).

70. Βλ. H. Buchthal, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford 1957 καί 
K. Weitzmann, Thirteenth century Crusader Icons on Mount Sinai, έν The Art Bulletin, September 
1963, vol. XLV, nr. 3. (Στήν όμάδα αυτή, τά μάτια διατηρούν τό όξύ βλέμμα, όμως συνήθως, άποδίδονται 
μάλλον έξογκωμένα, μέ τό βολβό Ιδιαίτερα τονισμένο, καί κατά τούτο διαφέρουν άπό τόν τύπο τής 
προηγούμενης κατηγορίας μνημείων).
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Έτσι, στις τοιχογραφίες τοϋ νότιου παρεκκλησίου τού ναοϋ της Παναγίας στή 
Studenitza, πού χρονολογούνται στο 1233-1234 71, τά μάτια σε όρισμένες μορφές σχε
διάζονται μέ τις ίδιες κλειστές γραμμές, λίγο περισσότερο στρογγυλά άπό τής Κεράς, 
καί έχουν τό ίδιο όξύ βλέμμα. Τό ίδιο θά μπορούσε νά έπαναληφθή καί γιά όρισμένες 
άπό τις μορφές τού MileSevo72, των όποιων τό βλέμμα διατηρεί τή γνωστή ένταση, μέ 
τή διαφορά, ότι στις τελευταίες αυτές τό έλεύθερο σχέδιο καί ή ζωηρή πλαστικότητα 
τών προσώπων δημιουργούν φυσιογνωμίες κυρίως δυναμικές, μέ τήν ψυχική ένταση 
σέ πλήρη έκφραση, όχι προσηλωμένες μέ συγκρατημένη δύναμη στο άντικείμενό τους, 
όπως δίδονται οί μορφές στήν Κερά.

Προς τό τελευταίο όμως αυτό μνημείο μας φέρει σέ σχέση μία επί πλέον λεπτο
μέρεια, πού άποτελεΐ, νομίζω, τό θετικότερο στοιχείο στή χρονολόγηση τών τοιχο
γραφιών αυτών τής Κεράς. ’Ανάμεσα στήν ποικιλία τών έκφραστικών τρόπων, πού 
βρίσκουν έφαρμογή στή ζωγραφική τού Mileievo, θά άναγνωρίσωμε τό μακρινό πρότυπο 
τής προσπάθειας τού κρητικοΰ καλλιτέχνη νά διάρθρωση καί νά τονίση περισσότερο 
τούς όγκους έπάνω στά πρόσωπα τών μορφών του. Οί δμόκεντρες, έλαφρά καμπύλες, 
λευκές πινελιές, πού ξεκινούν άπό τή βάση καί τήν άκρη τών ματιών καί σβήνουν πριν 
ένωθοΰν, ό τρόπος πάλι πού μπαίνουν τά «φώτα» έπάνω στή μύτη καί ή άκτινωτή διά
ταξη τών σχηματικών ρυτίδων τού μετώπου, πού ξεκινούν άπό τό σκοτεινό τρίγωνο 
στήν κορυφή τής μύτης καί στέφονται άπό τήν άντίρροπη άνοικτή καμπύλη γραμμή 
στήν κορυφή τού μετώπου, αποτελούν τή μακρινή, —ίσως μέ άρκετή παρανόηση, ίσως 
καί ήθελημένα χαλαρή — μίμηση πλαστικών μεθόδων, πού χαρακτηρίζουν όρισμένες 
μορφές τού τελευταίου αυτού σερβικοΰ μνημείου 73. Βέβαια έκεϊ, οί πινελιές αυτές είναι 
ζωντανές καί πλάθουν έκφραστικά τις μορφές, ενώ στο κρητικό μνημείο, Ιδιαίτερα οί 
γραμμές πού δηλώνουν τις ρυτίδες στο μέτωπο, έχουν χάσει τήν πρωταρχική τους σημα
σία καί δείχνουν τελείως συμβατικές.

’Ακόμη ίσως περισσότερο πειστική άπό τή σύγκριση μέ τοιχογραφίες τού Mile- 
έενο, γιά τή σχέση τών μορφών αυτών τής Κεράς προς μνημεία τών πρώτων δεκαετιών 
τού 13ου αιώνα, είναι ή παραβολή τους μέ όρισμένες μορφές άπό μνημεία πλησιέστερα 
γεωγραφικά, τόν "Αγιο ’Ιωάννη τον Καλυβίτη στά Ψαχνά Εύβοιας (1245)74 καί τήν 
'Αγία Τριάδα στο Κρανίδι (1245)75. Στή μορφή τού 'Αγίου Στεφάνου άπό τό πρώτο καί 
στις μορφές ’Αρχαγγέλων άπό τό δεύτερο, τό πινέλο κινείται έπάνω στον ίδιο τύπο, 
όταν δίδη τις ρυτίδες στο μέτωπο ή τονίζη τά έξέχοντα σημεία, μέ τή διαφορά πάλι, 
ότι καί έδώ τό πλάσιμο είναι πιό σφικτό καί οί όγκοι πιό στερεά διαρθρωμένοι.

Κλείνοντας τή σύντομη αυτή έρευνα, θά είχαμε νά παρατηρήσωμε, ότι στά λίγα 
λείψανα άπό τήν πρώτη διακόσμηση τής Κεράς άναγνωρίζομε, δίπλα σέ συντηρητικά 
στοιχεία, τή γνώση καί άποδοχή σχετικά νέων είκονογραφικών τύπων (συλλειτουρ- 
γούντες ίεράρχες άψίδας ίεροΰ) καί τήν άπόπειρα προσαρμογής σέ νέους ρυθμούς τέχνης, 
πού μάς είναι γνωστοί άπό μνημεία άντιπροσωπευτικά τής περιόδου 1230-1250. Κοντά

71. Βλ. Millet - Frolow, δ.ά., πίν. 44 - 47.
72. Βλ. Millet - Frolow, £.ά., πίν. 682 καί S. Radojiid, Mileievo, Beograd 1963, πίν. XV, XXIV, 

XXIX, XXXIII καί XLVI.
73. Βλ. S. Radojiid, ε.ά., πίν. XIII, XXIV καί XLVIII.
74. Βλ. Α. Ίωάννου, έ.ά., πίν. 7 καί 8.
75. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Ή "Αγία Τριάς Κρανιδίου, έν ΕΕΒΣ τ. Γ’ (1926) σ. 13 κ. έ.
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σ’ αυτά οί ρωμαλέες μνημειακές μορφές, πού δείχνουν κάποια συμμετοχή στά νέα καλ
λιτεχνικά ρεύματα καί όπωσδήποτε υπερέχουν γενικά σέ ποιότητα άπό τή ζωγραφική 
τού δευτέρου στρώματος, θά μπορούσαν νά θεωρηθούν στοιχεία (κανά, γιά τήν τοπο
θέτηση των τοιχογραφιών αυτών σέ μιά χρονική βαθμίδα, πού δεν θά άπέχη πολύ άπό 
τά δύο προηγούμενα μνημεία τού Ελληνικού χώρου, δηλαδή στά μέσα τού 13ου αιώνα. 
Άλλωστε τό γεγονός, ότι τμήματα άπό τήν πρώτη αυτή διακόσμηση διατηρήθηκαν 
κατά τήν δεύτερη περίοδο τής ιστορίας τού μνημείου, ίσως έπίσης δείχνει, ότι ή χρονική 
άπόσταση άνάμεσα στις δύο αύτές διακοσμήσεις δέν είναι τόσο μεγάλη.

'Ηράκλειο, Μάρτιος 1965 ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α. ’Ανατολική όψη, β - γ. ’Εξωτερικές όψεις βάσεως τρούλλου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α. Νότια οψη ανατολικών ανοιγμάτων (Α καί Β ), β. "Αγιοι νότιου τοίχου
κλιτούς Άγ. ’Αντωνίου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α. Νότια όψη νοτιοδυτικού ανοίγματος (Δ), β. Νότια όψη βορειοανατολικού
ανοίγματος ( A )

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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ΠΙΝΑΞ 58 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α. Τύμπανο νότιου τόξου τρούλλου ( δύο στρώματα τοιχογραφιών καί 
φωτιστική θυρίδα ), β - γ. Κόσμημα τοϋ ίδιου τυμπάνου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - 0KLAND

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



■ί
*3

|
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 59

03

ΟΗa3.^·
Ο
>Ό
Ο
Ο*
Ο
Ηa>aο
ο
>
α>ο

60•aΗtoa
CLa£
LP

X
£ot-*a
>•a

to
'CO
<
a

■a
Clω
U

ja
a>a
E
•abH
Ql

U

toototo
60

too*
Hatoo
Ho?*
ooh*
o
3H

'toa.
-cHto
a

<
cd

ΣΤ
. Π

ΑΠ
ΑΔ

ΑΚ
Η

 - 
O

KL
AN

D

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 60 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

ΣΤ
. Π

ΑΠ
ΑΔ

ΑΚ
Η

 - 
O

KL
AN

D

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967) ΠΙΝΑΞ 61

Κριτσά. Παναγία ή Κερά: Ό Πατριάρχης Ισαάκ άπό τόν Παράδεισο

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α - β. Μυστικός Δεϊπνος καί λεπτομέρεια άπό τήν ίδια παράσταση

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - 0KLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: α. Είσόδια τής Θεοτόκου, β. Παράδεισος καί τμήμα άπό τή Βρεφοκτονία

XT. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - 0KLAND

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 (1967)

ΣΤ
. Π

ΑΠ
ΑΔ

ΑΚ
Η

 - 
O

KL
AN

D

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:25:50 EEST - 3.236.241.27



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 22 0967) ΠΙΝΑΞ 67

Κριτσά. Παναγία ή Κερά: Προφήτης τρούλλου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κριτσά. Παναγία ή Κερά: "Αγιος Πολύκαρπος
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Κρασά. Παναγία ή Κερά: α' στρώμα τοιχογραφιών μεσαίου κλιτούς. Άγιος Γρηγόριος.
( Λεπτομ. Π ί ν. 75 )
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