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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
Εισαγωγικά. Κατά τό διαρρεΰσαν έτος, τής Εφο
ρείας Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών ’Αρχαιοτή
των Δ' Περιφερείας προΐστατο ό Έφορος Νικό
λαος Δρανδάκης, κατόπιν δέ τής μεταθέσεως τοϋ
Έπιμελητοϋ Μύρωνος Μιχαηλίδου εις τήν ’Εφο
ρείαν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Β’ Περιφερείας,
μόνη Έπιμελήτρια έν Κρήτη εμεινεν ή Στυλιανή Παπαδάκη.
Ή δράσις τής έν Κρήτη Υπηρεσίας Μεσαιω
νικών ’Αρχαιοτήτων, κατά τό έτος τοΰτο, πλήν
τής διεξαγωγής τής συνήθους διοικητικής Υπη
ρεσίας, έπεξετάθη εις τήν έπίσκεψιν καί κατα
γραφήν μνημείων, καταρτισμόν αρχείου σχεδίων
σημαντικών βυζαντινών καί μεσαιωνικών μνη
μείων, πλουτισμόν καί τακτοποίησιν τοϋ φωτο
γραφικού άρχείου καί κυρίως είς τήν έκτέλεσιν
μεγάλης έκτάσεως άναστηλωτικών έργασιών.
Αί έπισκέψεις μνημείων, γενόμεναι είδικώς
ή έπ’ εόκαιρίμ τής παρακολουθήσεως τών κατά
τόπους έκτελουμένων έργων, έβοήθησαν είς τήν
ένημέρωσιν τής Υπηρεσίας έπί τής σημασίας καί
τών άναγκών τών μνημείων πρός σύνταξιν τών
προγραμμάτων άναγκαιουσών έργασιών καί τόν
καταρτισμόν καί ένημέρωσιν τοϋ έξ ειδικών δελ
τίων άρχείου τών μνημείων ώς καί τοϋ φωτογραφικοϋ. Συγχρόνως, διά τής προσλήψεως τής άρχιτέκτονος ’Εριφύλης Μαθιουδάκη καί είδικοΰ
σχεδιαστοΰ, έπετεύχθη ή σύνταξις μελετών άποκαταστάσεως τών είς Ρουκάνι Ηρακλείου, Στϋλον καί Άλικιανόν Χανίων βυζαντινών ναών,
ώς καί ή άποτύπωσις καί έκπόνησις σχεδίων ίκανοϋ άριθμοϋ έτέρων μνημείων.
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Αί είς απαντας τούς νομούς τής νήσου έπεκταθεϊσαι άναστηλωτικαί έργασίαι, έκτελεσθεϊσαι
ύπό τής έν Κρήτη έδρευούσης Έπιμελητρίας
Στυλιανής Παπαδάκη καί τή έπιβλέψει τοϋ ’Εφό
ρου Νικολάου Δρανδάκη, είναι, πλήν τών γενομένων έπί μικρών τοιχογραφημένων ναών, τάς
όποιας θά άναφέρωμεν συγκεντρωτικώς είς τό
τέλος, κατά περιφερείας αί κάτωθι:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Είς τήν παρά τό χωρίον Έτιά Σητείας, Ένετικήν επαυλιν τών Mezzo, είς τήν όποιαν, πρό
τινων έτών, είχον έκτελεσθή περιωρισμένης έκ
τάσεως στερεωτικοί έργασίαι, ήρχισε συστηματικώς τό έργον άποκαταστάσεως καί στερεώσεως.
Τό μνημεϊον τοϋτο, τό σημαντικώτερον τοϋ είδους
του έν Κρήτη, είχεν ύποστή σοβαρός ζημίας άπό

τής έποχής τής έπισκέψεώς του ύπό τοϋ Gerola,
( Monumenti, III, σ. 310, είκ. 213, 214, 215, 216 )
( Π ί ν. 531 α - β). Πλήν τής πλήρους έξαφανίσεως τών κατά τήν νοτίαν πλευράν τοϋ περιβόλου
βοηθητικών διαμερισμάτων, ή διάλυσις τών τοί
χων τοϋ, άγνωστον πότε, καταρρεύσαντος όρόφου, ή συσσώρευσις τοϋ ύλικοΰ τούτου έπί τής
στέγης καί αί βλάβαι τής τοιχοποιίας τοϋ ισο
γείου, έδημιούργουν σοβαρούς κινδύνους διά
τήν άσφάλειαν τοϋ μνημείου. Ούτως, αί τοϋ πα
ρόντος έτους έργασίαι, άποβλέψασαι είς τήν άντιμετώπισιν τών έκ τών ώς άνω δημιουργουμένων
κινδύνων, συνίσταντο είς τήν άπομάκρυνσιν έκ
τής στέγης τών έπ’ αύτής συσσωρευμένων με
γάλων όγκων λίθων καί χωμάτων, άποκαλυφθείσης οβτω τής μορφής τών διαμερισμάτων τοϋ
όρόφου καί τών έκ πωρίνων πλακών δαπέδων
των, τήν στερέωσιν καί συμπλήρωσιν δι’ όμοιων
πλακών τών δαπέδων τούτων, τήν άποκατάστασιν
τών έκ ξεστής λιθοδομής δύο γωνιών τής προσόψεως καί, τέλος, τήν συμπλήρωσιν καί άποκατάστασιν τής έξωτερικής όψεως τών τοίχων ( Π ί ν.
532 α - β καί 533 α).
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Ληξάσης, κατά τό παρελθόν έτος, τής, διά
τήν άναστήλωσιν τής Ένετικής Λέσχης Ηρα
κλείου, ύποχρεώσεως τοϋ Δήμου, τό έργον συνεχίσθη δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας. Οϋτω, διά τοϋ διατεθέντος ποσοϋ τοϋ ένός
έκατομμυρίου έκατόν χιλιάδων δρχ., άνεστηλώθη σχεδόν άπαν τό άπό τών «ποδιών» τών παρα
θύρων τοϋ ισογείου μέχρι τοϋ γείσου τμήμα καί
κατεσκευάσθη ύπό τοϋ γλύπτου Ίωάννου Γιουλούντα τό μεγαλύτερον μέρος τών μετοπών, ώς
καί γύψινα προπλάσματα τών κιονοκράνων καί
έπικράνων τοϋ όρόφου (Π ί ν. 533 β ).
Είς τήν Παναγίαν τών Σταυροφόρων, συνεχίσθησαν αί άπό τοϋ έτους 1960 σταδιακώς έκτελούμεναι έργασίαι άναστηλώσεως. Διά τών τοϋ
παρόντος έτους συνεπληρώθη ή άνακατασκευή
τοϋ προστφου, συμφώνως πρός τήν ύπό τών άρχιτεκτόνων Ίωάννου Τζομπανάκη καί ’Εριφύλης
Μαθιουδάκη συνταχθεΐσαν μελέτην, καί άποκατεστάθησαν τά τόξα καί οί πεσσοί τοϋ κυρίως ναοϋ
δι’ άντικαταστάσεως τών κατεστραμμένων λίθων
διά νέων καί συμπληρώσεως τών κενών. ’Ανάλο
γος στερεωτική έργασία έξετελέσθη καί είς τούς
πλευρικούς τοίχους. Τέλος έκαθαρίσθησαν άπό
τών χωμάτων καί τής άσβέστου οί παρά τήν κόγ
χην τοϋ ίεροΰ κίονες καί τά κιονόκρανά των
( Π ί ν. 534 β καί 535 ).
Τό έκ τοϋ προγράμματος άποκαταστάσεως τών
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ΚΡΗΤΗ

Ένετικών τειχών Ηρακλείου εργον τής γεφυρώσεως τοΰ παρά τήν πύλην Βηθλεέμ ρήγματος, συνεπληρώθη διά τής καλύψεως τών προσόψεων τής έκ
σιμεντοκονίας κατασκευής διά ζεστής λιθοδομής.
Ούτως, άπομένει πλέον ή γεφύρωσις τού παρά τήν
πύλην Τησοΰ ρήγματος, ϊνα άποκατασταθή πλή
ρως ή ένότης τής ένετικής όχυρώσεως.
Ό παρά τό χωρίον Μπιζαριανώ, νΟν Πηγή Πεδιάδος, εις μορφήν τρικλίτου βασιλικής καί άπό
τής δευτέρας βυζαντινής περιόδου χρονολογού
μενος, σημαντικότατος ναός τού 'Αγίου Παντελεήμονος είχεν ύποστή σοβαράς φθοράς καί άλλοιώσεις (Gerola, Monumenti, II, σ. 191, είκ.
131, 132, 133) (Πίν. 534α). Τό εργον άποκαταστάσεως, ένισχυθέν οίκονομικώς ύπό τής
Ένοριακής ’Επιτροπής τού ναού, έξετελέσθη
βάσει τής ύπό τής άρχιτέκτονος Εριφύλης Μαθιουδάκη συνταχθείσης μελέτης, συνίστατο δέ
εις τά έξής: Συνεπληρώθη ό άγνωστον πότε καταπεσών δυτικός τοίχος καί τά δυτικά τμήματα
τών θόλων, έν συνεχείμ δέ κατηδαφίσθη ό άνατολικώτερον καί κατά τήν ιδίαν έκείνην έποχήν
οίκοδομηθεϊς έγκάρσιος τοίχος. Καθηρέθησαν
τά έξωτερικά έπιχρίσματα καί έγινεν άρμολόγημα
τών τοίχων κατά τό παλαιόν σύστημα, ώς έδείκνυον
διατηρούμενά τινα τμήματα. Κατεσκευάσθη ύπόγειον αόρατον προπέτασμα έκ σιμεντοκονίας, έξωτερικώς τής άνατολικής πλευράς πρός έξασφάλισιν τού τμήματος τούτου άπό τής έκ τών όμ
βριων ΰδάτων διαποτίσεως καί τής συνεπεία ταύτης μεγάλης είς τό έσωτερικόν ύγρασίας. Τέλος,
κατεσκευάσθησαν νέα έπιχρίσματα είς τό δυτι
κόν τμήμα (Πίν. 536 α - γ ).
Έργασίαι άποκαταστάσεως ήρχισαν καί είς
τόν έπίσης σημαντικόν καί άπό τής δευτέρας βυ
ζαντινής περιόδου χρονολογούμενου ναόν τού
'Αγίου Ίωάννου είς τό χωρίον Ρουκάνι Τεμένους.
Ό ναός ούτος έκ τών όλίγων έν Κρήτη τοΰ τύπου
τοΰ σταυροειδούς έγγεγραμμένου μετά τρούλλου,
είχεν ύποστή σοβαρωτάτας φθοράς (Gerola,
Monumenti, II, σ. 211, είκ. 217, 218, 219). Τε
ράστιοι όγκοι χωμάτων συνέθλιβον καί έκ τών
τριών πλευρών τό μνημείου, ένφ ό καταπεσών
τροϋλλος είχεν άντικατασταθή κατά τά τέλη τοΰ
παρελθόντος αίώνος δι’ έτέρου, ήκιστα προσαρμοζομένου πρός τό μνημεΐον. Άνάλογον μετασκευήν είχον ύποστή καί ή δυτική θύρα εισόδου
καί τά παράθυρα, τά όποια είχον άντικατασταθή
διά νέων μεγαλυτέρων. Τέλος, σοβαράς άνησυχίας ένέπνεεν ή κατάστασις τών τοίχων καί τών
στεγών, τών όποιων ή διάλυσις εύρίσκετο είς προκεχωρημένον στάδιον (Πίν. 537 α - β). Ούτω
κατ’ άρχήν καί ένφ παραλλήλως συνετάσσετο

459

ή μελέτη άποκαταστάσεως τοΰ τρούλλου καί τής
θύρας, αί έργασίαι άπέβλεψαν είς τήν στερέωσιν
καί άποκατάστασιν τών λοιπών τμημάτων τοΰ
μνημείου. ’Εν πρώτοις, έκαθαρίσθη είς ίκανήν
άκτϊνα ό πέριξ τοΰ μνημείου χώρος άπό τήν έπιχωμάτωσιν καί κατεσκευάσθησαν άναλημματικοί τοίχοι πρός πρόληψιν νέων καταρρεύσεων
χωμάτων. Έκαλύφθησαν αί όψεις τών ρωγμών
τοΰ κτηρίου, μετά τήν εμφραξίν των διά σιμεντοκονίας, κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά άποκατα
σταθή ή συνέχεια τής τοιχοποιίας, ή ιδία δέ άρχή
έφηρμόσθη καί είς τήν συμπλήρωσιν τών ρηγμά
των. Πρός στερέωσιν τών χαλαρώς συνδεομένων
μέ τό κτήριον λίθων καί πλίνθων, οδτοι άπεσπάσθησαν καί έπανατοποθετήθησαν ή άντικατεστάθησαν, έφ’ όσον ήσαν σαθροί. Καθηρέθησαν τά
πλαίσια τών νεωστί άνοιχθέντων παραθύρων, τά
όποια κατηργήθησαν, άποκατασταθέντων τών
άρχικών. Τέλος, έκαθαρίσθησαν αί στέγαι έκ
τών χωμάτων καί τών έπ’ αυτών άναφυέντων φυ
τών καί θάμνων, έφράχθησαν αί ρωγμαί τών θό
λων, προετοιμασθέντων διά τήν ύποδοχήν τών
κεράμων καί έξετελέσθησαν τά έσωτερικά έπι
χρίσματα (Πίν 538 α).
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τό εργον άποκαταστάσεως τοΰ φρουρίου Φορτέτζα Ρεθύμνης διεκόπη προσωρινώς λόγω τής
άνάγκης συμπληρώσεως τής άπαλλοτριώσεως
τών έπ’ αύτοΰ ιδιοκτησιών καί τής συντάξεως
μελέτης άναστηλώσεως τής δυτικής καί βόρειας
πύλης.
Έργασίαι στερεώσεως καί καθαρισμού, πρός
τό παρόν, ήρχισαν έπίσης είς τό έντός τής πόλεως Τέμενος τοΰ Καρά Μούσα Πασά. Κατ’ άρ
χήν, καθηρέθη ό ύψηλός καί άκαλαίσθητος περιβολότοιχος καί κατεσκευάσθη νέος χαμηλός,
έφ’ ού μελλοντικός θέλει τοποθετηθή κιγκλί
δωμα. Συνετελέσθη σχεδόν ή έκχωμάτωσις τοΰ
περιβόλου, ή έντός τοΰ όποιου έπίχωσις ύπερέβαινεν τό 6ν μέτρον καί τέλος έφράχθησαν διά
σιμεντοκονίας αί ρωγμαί τών θόλων καί έστερεώθη τό έτοιμόρροπον τμήμα τής νοτιοδυτικής
γωνίας τοΰ κυρίως κτηρίου.
Αί είς τόν ναόν τής Αγίας Είρήνης είς Άξόν
Μυλοποτάμου άρξάμεναι έργασίαι ήσαν λίαν
άπαραίτητοι λόγω τής έξαιρετικής σπουδαιότητος καί τής καταστάσεως τοΰ μνημείου, τοΰ όποιου
ή Ιδιόμορφος άρχιτεκτονική — άποτελεΐται έκ
δύο συνεχομένων τμημάτων, ών τό άνατολικόν
έπίμηκες καί θολοσκεπές, τό δέ δυτικόν είς μορ
φήν σταυροειδούς έγγεγραμμένου μετά τρούλλου
— συνδυάζεται καλαισθήτως μέ τήν δομήν καί
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τήν κατασκευήν των αρχιτεκτονικών διακοσμητικών μελών (Gerola, Monument!, II, σ. 240,
σημ. 1 καί 252, εΐκ. 264 καί 314 ) ( Π ί ν. 538
β - γ, 539 α - β). Τά όλίγα εις τό Ιερόν σφζόμενα τμήματα τοιχογραφιών χρονολογούνται από
τόν 14ον αΙώνα (Gerola, Elenco, άριθ. 292). Αί
κατά τό παρόν έτος έκτελεσθεΐσαι έργασίαι, άποσκοποϋσαι κυρίως εις τήν στερέωσιν καί τήν έξασφάλισιν τοϋ μνημείου από τάς έκ τών όμβριων
ύδάτων προκαλουμένας ζημίας, συνίσταντο εις
τήν άπομάκρυνσιν, είς μικρόν πρός τό παρόν άκτίνα, τών ίκανοΟ ύψους έπιχώσεων, τήν συμπλήρωσιν τού καταπεσόντος θόλου τοϋ ανατολικού
τμήματος καί τών χασμάτων τών τοίχων καί τού
τρούλλου, τήν προετοιμασίαν τών στεγών διά τήν
υποδοχήν τών κεράμων, τήν άποκατάστασιν τής
θύρας είσόδου, τήν άνακατασκευήν τών άρμών
τών έξωτερικών όψεων τών τοίχων καί, τέλος,
τήν έκτέλεσιν τού πρώτου στρώματος τών έσωτερικών έπιχρισμάτων ( Π ί ν. 539 β ).
'Ετερον σημαντικώτατον μνημείον τής περιο
χής Ρεθύμνης, είς δ έπίσης ήρχισαν στερεωτικά!
έργασίαι, είναι ό παρά τό χωρίον Χρωμοναστήρι
ναός τού 'Αγίου Ευτυχίου. Οδτος, άνήκων είς
τόν τύπον τοϋ μονοκλίτου σταυροειδούς έγγεγραμμένου μετά τρούλλου, διατηρεί είς τό ίερόν τμή
ματά τινα άξιολογωτάτων τοιχογραφιών, χρονο
λογουμένων άπό τού 11ου αίώνος (Ν. Δρανδάκη,
Αί τοιχογραφίαι τού Αγίου Εύτυχίου Ρεθύμνης,
Κρητ. Χρον. Γ (1956) σ. 215 κ.έ., Κ. Λασιθιωτάκη, Τοπογραφικός κατάλογος τών τοιχογραφη
μένων έκκλησιών τής Κρήτης, 'Ηράκλειον 1961,
άριθ. 827 καί Gerola, Monumenti, II, σ. 228,
είκ. 230). Αί σοβαραί ζημίαι, τάς όποιας ύφίστατο τό μνημείον έκ τής έπιχώσεως καί τών έπ’
αυτού άναφυέντων φυτών καί θάμνων, ώς καί αί
κατά καιρούς έπενεχθεϊσαι άλλοιώσεις, καθίστων
άπαραίτητον τήν λήψιν σχετικών μέτρων. Έν
πρώτοις έκαθαρίσθησαν αί στέγαι έκ τών φυτών
καί άφηρέθησαν οί έπ’ αότών όγκοι χωμάτων, ή
παρουσία τών όποιων ώφείλετο είς μεταγενεστέραν στέγασιν τού ναού διά δώματος, γεγονός δδηγήσαν είς τήν άνύψωσιν τών τοίχων μέχρι τής
στάθμης τής κορυφής τών θόλων. Νΰν άφηρέθη
σαν αί έπί τών τοίχων προσθήκαι αύται καί άποκατεστάθη ή άρχική μορφή τών στεγών, αΐτινες προητοιμάσθησαν διά τήν έκ κεράμων
στρώσιν.
Είς τήν Μονήν Άρκαδίου ήρχισαν έπίσης με
γάλης έκτάσεως έργασίαι, άποσκοποΰσαι είς
τήν στερέωσιν ώρισμένων τμημάτων καί τόν εόπρεπισμόν τής Μονής, ήτις ένεφάνιζεν άθλίαν
εικόνα έγκαταλείψεως. Ούτως έπί τή βάσει με

λέτης συνταχθείσης ύπό τού παρά τή Διευθύνσει Άναστηλώσεως άρχιτέκτονος Διονυσίου Ζήβα, κατεσκευάσθη μονωτική πλάξ έπί τής στέ
γης τοϋ σκευοφυλακίου πρός έξασφάλισιν τών
αίθουσών έκθέσεως τών κειμηλίων τής Μονής
άπό τής υγρασίας. Έν συνεχεία καθηρέθησαν
τά παλαιά κατεστραμμένα έσωτερικά καί έξωτερικά έπιχρίσματα τού αύτοΰ κτηρίου καί διεπλατύνθησαν τά παράθυρα καί ή θύρα πρός έπίτευξιν τού άπαραιτήτου φωτισμού, κατασκευασθέντων συγχρόνως νέων κουφωμάτων είς άπαντα τά
άνοίγματα καί κιγκλιδωμάτων είς τά παράθυρα
τής έξωτερικής πλευράς. Τέλος άποκατεστάθησαν τά ύπολειπόμενα δέκα παράθυρα τής προσόψεως τής Μονής καί κατηδαφίσθη ή πρό τινων
έτών καί παρά τήν είσοδον τής Μονής κατασκευασθεϊσα άκαλαίσθητος δεξαμενή ΰδατος, οίκοδομηθείσης νέας, ήτις άπεκρύβη πως είς τήν παρά
τήν νοτίαν έξωτερικήν πλευράν δημιουργουμένην ύπό τών τοίχων τού σκευοφυλακίου έσοχήν.
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έπερατώθη τό κατά τό παρελθόν έτος άρξάμενον έργον άναστηλώσεως τής παρά τά ένετικά
νεώρια πύλης τών έσωτερικών τειχών τής πόλεως
τών Χανίων. Αί έργασίαι, γενόμεναι έπί τή βά
σει τής ύπό τού Νομομηχανικοΰ Χανίων Κ. Λασιθιωτάκη συνταχθείσης μελέτης, συνίσταντο,
κατά τό παρόν έτος, είς τήν άποκατάστασιν τών
ύπολειπομένων τμημάτων τών παραστάδων καί
τού τόξου, τήν άντικατάστασιν τών έφθαρμένων
λίθων τοϋ γείσου διά νέων όμοιας μορφής καί
τήν συμπλήρωσιν διά ξεστής λιθοδομής τών πρός
τήν πύλην τμημάτων τής συνεχομένης στοάς.
Ό παρά τό χωρίον Στύλος Άποκορώνου ση
μαντικότατος καί είς μορφήν σταυροειδούς έγγεγραμμένου μετά τρούλλου βυζαντινός ναός τής
Παναγίας τής Σερβιωτίσσης ή κοινώς Μοναστήρας, είχεν ύποστή σοβαρωτάτας καί λίαν έπικινδύνους ζημίας. Τά έκ τών μεγάλων χασμάτων τών
τοίχων καί τοϋ τρούλλου είσρέοντα ΰδατα είχον
άπογυμνώσει τελείως τά θεμέλια, μέ άποτέλεσμα
όλόκληρος ό ναός νά βασίζεται άπ’ ευθείας έπί
τού βράχου (Gerola, Monumenti, II, σ. 211,
είκ. 213 καί 214) ( Π ί ν. 540 α). Πρός πρόληψιν τών έκ τής τοιαύτης καταστάσεως συνεπειών
συνεπληρώθησαν άπαντα τά χάσματα δι’ όμοιας
πρός τήν παλαιάν τοιχοποιίας, έστερεώθησαν οί
έξαιρετικώς βεβλαμμένοι πεσσοί καί έστρώθη δάπεδον έκ σιμεντοκονίας, δπερ άργότερον θά καλυφθή διά πλακών, πρός ένίσχυσιν τών τοίχων καί έξουδετέρωσιν τών έκ τής παντελούς έλλείψεως θεμελιώσεως προερχομένων κινδύνων. Τέλος, έκα-
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ΚΡΗΤΗ

θαρίσθησαν at στέγαι, προετοιμασθεϊσαι πρός
ύποδοχήν τών κεράμων (Π ί ν. 540 β ).
Στερεωτικοί έργασίαι, συνιστάμεναι εις 6μφραξιν ρηγμάτων, στερέωσιν των τοίχων καί των
θόλων, έπισκευήν ή άνακατασκευήν των έκ κε
ράμων στεγών, άνακατασκευήν τών έξωτερικών
έπιχρισμάτων καί συμπλήρωσιν δΤ άπλοϋ ασβε
στοκονιάματος τών κατεστραμμένων τμημάτων
τών τοιχογραφιών έξετελέσθησαν εις τούς κά
τωθι μικρούς τοιχογραφημένους ναούς:

2.
3.
4.
5.

Α'. Νομού Λασηθίου

Δ'. Νομού Χανίων

1. ’Αρχάγγελον Μιχαήλ εις Μέσα Λακκώνια Μιραμπέλλου,
2. "Αγιον Γεώργιον εις Κρούσταν Μιραμπέλλου
καί
3. Παναγία εις θέσιν Βιγλί Βουλισμένης Μιραμ
πέλλου.

1. Μεταμόρφωσιν είς Πλεμενιανά Καντάνου,
2. Άγιον Ίωάννην είς θέσιν Τραχινιακος Πλεμενιανών Καντάνου,
3. Άγιον Γεώργιον είς Σκλαβοπούλαν Κισσάμου,
4. Σωτήρος
»
»
»
5. Παναγίαν είς Άνισαράκι Καντάνου,
6. Αγίαν Παρασκευήν είς Άνισαράκι Καντά
νου καί
7. Μεταμόρφωσιν είς Βλυθιά Καντάνου.

Β'. Νομού Ηρακλείου
1. "Αγιον Ίωάννην εις "Αγιον Βασίλειον Πεδιάδος,

"Αγιον Κωνσταντίνον εις Άβδοΰ Πεδιάδος,
"Αγιον ’Αντώνιον
»
»
»
Άγιον Νικόλαον εις Ηειδαν Πεδιάδος καί,
Άγιον Φανούριον Μονής Βαλσαμονέρου.

Γλ Νομού Ρεθόμνης
1. Αγίαν Μαρίναν είς Καλογέρου Άμαρίου καί
2. Άγιον Γεώργιον εις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.
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ΣΤΥΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

ΠΙΝΑΞ 531

Κρήτη. Έτιά Σητείας: α - β. Ανατολική οψις καί νοτιοανατολική γωνία έπαύλεως τών Mezzo πρό τών
αναστηλωτικών εργασιών
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

··

·ν'·

ΠΙΝΑΞ 532

Κρήτη. Έτιά Σητείας. Έπαυλις των Mezzo: α. Τμήμα τής ανατολικής όψεως μετά τάς άναστηλωτικάς
έργασίας, β. Έν των διαμερισμάτων τοΟ όρόφου μετά τον καθαρισμόν

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

ΠΙΝΑΞ 533

Κρήτη: α. Έτιά Σητείας. Τμήμα τοϋ ανω όρόφου έπαύλεως των Mezzo μετά τόν καθαρισμόν και τήν
συμπλήρωσιν του πλακοστρώτου δαπέδου, β. Ηράκλειον. Ένετική Λέσχη. Τμήμα δυτικής δψεως

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΠΙΝΑΞ 534

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη: α. Μπιζαριανώ Πεδιάδος. Ναός 'Αγίου Παντελεήμονος. Νοτία δψις πρό των έργασιών
άποκαταστάσεως, β. Ηράκλειον. Παναγία των Σταυροφόρων. Δυτική δψις προστώου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

ΠΙΝΑΞ 535

Κρήτη. Ηράκλειον: Παναγία τών Σταυροφόρων. 'Η έσωτερική τοξοστοιχία μετά τήν άποκατάστασιν

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

rft*

ΠΙΝΑΞ 536

Κρήτη. "Αγιος Παντελεήμων Μπιζαριανοϋ: α. Νοτία δψις μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως,
β. Κεντρική καί νοτία άψίς τοϋ Ιεροϋ, γ. Παράθυρα τής κεντρικής άψΐδος

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΠΙΝΑΞ 537

Κ ρήτη. Ρουκάνι Τεμένους: α - β. Ναός 'Αγίου Τωάννου. Δυτική κα ί βορειοδυτική οψις πρό των έργασιων άναστηλώσεως

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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ΠΙΝΑΞ 538

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη: α. Ρουκάνι Τεμένους. Ναός 'Αγίου Τωάννου. Νοτία δψις μετά τό πρώτον στάδιον άναστηλώσεως,
β - γ. Άξός Μυλοποτάμου. Ναός 'Αγίας Ειρήνης. Νοτιοδυτική δψις καί έσωτερικόν ανατολικού
τμήματος πρό των εργασιών άναστηλώσεως

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

ΠΙΝΑΞ 539

Κρήτη. Άξός Μυλοποτάμου. Ναός 'Αγίας Ειρήνης: α. Εσωτερική όψις νοτιοδυτικής γωνίας πρό των
έργασιών άναστηλώσεως, β. Ό ναός μετά τήν άποκατάστασιν
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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ΠΙΝΑΞ 540

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Κρήτη. Στύλος Άποκορώνου. Ναός Παναγίας: α. Νοτιοδυτική όψις πρό των έργασιών άναστηλώσεως,
β. Νοτιοανατολική δψις μετά τάς έργασίας άναστηλώσεως

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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