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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Καί κατά τό έτος τοΟτο τό έν Κρήτη τμήμα 
τής Εφορείας Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Δ' Πε
ριφέρειας έλειτούργησε διά τής Έπιμελητρίας 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων Στυλιανής Παπαδάκη. 
Τήν γενικήν έποπτείαν είχον ό Έφορος Βυζαν
τινών ’Αρχαιοτήτων Δ' Περιφερείας κ. Νικ. Δραν- 
δάκης καί ό Έφορος ’Αρχαιοτήτων Κρήτης κ. 
Στυλ. ’Αλεξίου.

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος, συνεχίσθη έπίσης 
ή προσπάθεια διά τήν ένημέρωσιν καί τόν πλου
τισμόν τοϋ άρχείου τών μνημείων καί τοϋ φωτο
γραφικοί). ’Ακόμη, πέραν τής συνήθους διοικη
τικής ύπηρεσίας, μέγα μέρος τής δραστηριότη- 
τος άπερρόφησαν αί έργασίαι στερεώσεως μνη
μείων καί συντηρήσεως τοιχογραφιών, ώς καί ή 
έπίσκεψις διαφόρων περιοχών, έπί τφ σκοπφ έξε- 
τάσεως τής καταστάσεως καί τών άναγκών τών 
μνημείων, πρός σύνταξιν τών οικείων προγραμμά
των έργασιών. Τέλος, είς τόν τομέα τών άνασκα- 
φών, σημαντική άπέβη ή είς τά βυζαντινά τείχη 
τής πόλεως τοδ Ηρακλείου γενομένη έρευνα.

Άνασκαφή εις τά βυζαντινά τείχη τοϋ Ηρακλείου

Δυτικώτερον, καί είς μικράν άπόστασιν άπό τής 
οικοδομής Λιναρδάκη, είς τήν όδόν Δαιδάλου 
Ηρακλείου, είς τήν όποιαν προγενέστεροι, ύπό 
τοϋ κ. Νικ. Πλάτωνος, άνασκαφαί είχον άποκα- 
λύψει τμήμα τής παλαιοτέρας όχυρώσεως τοϋ 
Χάνδακος, καί μέ άφορμήν τήν οίκοδόμησιν τοϋ 
οικοπέδου Έμμ. Κοπακάκη, έγένετο νέα έρευνα, 
σημαντική, ώς ένισχύσασα τά έκ τών προηγου
μένων έξαχθέντα συμπεράσματα (Βλ. Ν. Πλά
τωνος, Τά Βυζαντινά τείχη τοϋ Χάνδακος, έν 
Κρητ. Χρον. τ. Δ' (1950), σ. 353 κ. έ. καί τ. 
ΣΤ' (1952 ), σ. 439 κ. έ. ).

Είς τό, διά τής έν λόγφ άνασκαφής τοϋ οικο
πέδου Κοπακάκη, άποκαλυφθέν τμήμα τοϋ τεί
χους, διακρίνονται σαφώς αί τρεις περίοδοι όχυ
ρώσεως, αί όποΐαι είχον άναγνωρισθή καί είς τά 
διά τών παλαιοτέρων έρευνών άποκαλυφθέντα, 
ήτοι τό άραβικόν - βυζαντινόν τείχος καί τό έ- 
νετικόν, πρός ένίσχυσιν τούτου, προπέτασμα. 
Συγκεκριμένως, είς τήν βορείαν πλευράν τοϋ άνα- 
σκαφέντος χώρου, ήτοι πρός τό κέντρον τής πα- 
λαιας πόλεως, άπεκαλύφθη τμήμα τοϋ βυζαντι
νού τείχους, μήκους περίπου 22 μ., έκτισμένον 
δι’ άργών λίθων καί πηλασβέστου, είς στρώσεις 
άκανονίστου ΰψους, διακρινομένας άλλήλων διά 
λεπτοϋ στρώματος άμμου (Π ί ν. 728 α ). Ή 
κρηπίς του, έκ μεγάλων, ήμιειργασμένων όγκολί
θων, διατηρουμένων είς μίαν ή δύο στρώσεις, ά-

νήκει είς τήν παλαιοτέραν όχύρωσιν τοϋ Χάν
δακος, τήν άραβικήν, έπί τής όποιας έθεμελιώθη 
άργότερον τό βυζαντινόν τείχος ( Π ί ν. 728 β ). 
Είς τήν έξωτερικήν, ήτοι τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
βυζαντινού τείχους, καί είς άπόστασιν κυμαινο- 
μένην άπό 7.15 (άνατολικόν άκρον χώρου ά
νασκαφής ) έως 8 μ. ( δυτικόν άκρον), άπεκαλύ- 
φθη ό μεταγενέστερος, ένετικός περίβολος τοϋ 
15ου αίώνος. Ή σύνδεσις τής παλαιάς, βυζαντι
νής, όχυρώσεως μετά τοϋ ένετικοϋ αΰτοϋ προπε
τάσματος έπετυγχάνετο δι’ έγκαρσίων διατειχι- 
σμάτων (Π ί ν. 729 α). Τό ένετικόν προπέτα
σμα, έπικλινές είς τήν έξωτερικήν του πλευράν 
καί έκτισμένον κατά τό γνωστόν σύστημα έξ είρ- 
γασμένων πωρολίθων, έμφανίζει είς τήν έσωτερι- 
κήν του πλευράν, είς τά έλεύθερα έκ διατειχισμά- 
των τμήματα, άνακουφιστικά τόξα ( Π ί ν. 729 
β-ϊ)·

Τέλος, είς τά άκρα τοϋ οίκοπέδου καί είς άπό- 
στασιν 21.50 μ. άπ’ άλλήλων, άπεκαλύφθησαν αί 
έξωτερικαί όψεις τών πλευρικών τοίχων δύο κτι- 
σμάτων συνδεομένων μέ τό βυζαντινόν τείχος. 
Δυστυχώς, ή ένσωμάτωσις τούτων είς συγχρόνους 
οικοδομάς, δέν έπέτρεψε τήν είς τά σημεία ταϋ- 
τα έπέκτασιν τής έρεύνης, πρός έξακρίβωσιν τής 
μορφής τών κτισμάτων τούτων καί τήν άσφαλή 
ταύτισίν των πρός πύργους τοϋ βυζαντινού τεί
χους, οί όποϊοι, ώς γνωστόν, ένίσχυον κατά δια
στήματα τήν όχύρωσιν ταύτην (Π ί ν. 730 α - β).

Στερέωσις μνημείων

Ή σκοπιμότης συμπληρώσεως τών ήδη άρ- 
ξαμένων καί μή περατωθέντων κατά τό παρελθόν 
έργων, πρό τής άναλήψεως νέων ύποχρεώσεων, 
περιώρισε τόν άριθμόν τών νέων έργων, κατά τό 
έτος τοϋτο.

Α'. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

1. Ηράκλειον. Συνεχίσθησαν αί πρό τριών έτών 
άρξάμεναι έργασίαι άναστηλώσεως τής έν τή πό- 
λει ταύτη ένετικής Λέσχης. Διά τών έφετεινών έρ
γασιών, συνεπληρώθησαν τά τόξα τοϋ όρόφου 
καί τό γεΐσον καί έτοποθετήθησαν αί μετόπαι, 
οϋτω δέ ήχθη είς πέρας τό πλέον δαπανηρόν καί 
δυσχερές μέρος τοϋ όλου έργου (Π ί ν. 731 
α-β).

2. Είς τό χωρίον Μπιζαριανώ, νΰν Πηγή Πεδιά- 
δος, σφζεται εν τών ώραιοτέρων, έν Κρήτη, δει
γμάτων βυζαντινού ναοϋ είς ρυθμόν βασιλικής, 
ό ναός τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος. (Βλ. Gero- 
la, Monumenti, II, σ. 91, είκ. 131 -133). Τό 
μνημείον διατηρεί είσέτι τά ίχνη τής μακρας οι
κοδομικής του ιστορίας, ήτις άνέρχεται έως τήν
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παλαιοχριστιανικήν έποχήν. Λείψανα άπό τά θε
μέλια καί τούς πλευρικούς τοίχους καί άρχιτεκτο- 
νικά μέλη τής ώς άνω περιόδου δεικνύουν, ότι ό 
βυζαντινός ναός ίδρύθη έπί τών έρειπίων τρικλί- 
του παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τής όποιας 
καί ήκολούθησε τόν άρχιτεκτονικόν ρυθμόν. Ό 
βυζαντινός ναός ούτος είχε τά τρία κλιτή έστε- 
γασμένα διά ήμικυλινδρικών καμαρών, αί όποΐαι 
μετά τήν πτώσιν των, έπισυμβάσαν κατά τήν ένε- 
τικήν περίοδον τής νήσου, άντικατεστάθησαν διά 
νέων όξυκορύφου διατομής. Εις τήν περιπέτειαν 
ταύτην τοϋ κτηρίου όφείλεται καί ή άπώλεια τού 
μεγαλυτέρου μέρους τοϋ έκ τοιχογραφιών δια
κόσμου τοϋ έσωτερικοϋ. Έκ τών Ιδιαιτέρως άξιο- 
λόγων αύτών τοιχογραφιών, τών άρχών τοϋ 13ου 
αίώνος, σφζονται σήμερον τμήματα μόνον, εις 
τά κατώτερα μέρη τών πλευρικών τοίχων, τήν 
κεντρικήν άψΐδα τοϋ ίεροΰ, τό τεταρτοσφαίριον 
τής νοτίας, είς τά μέτωπα τών παραστάδων τοϋ 
ίεροϋ καί εις τόν δυτικόν τοίχον, έκατέρωθεν τής 
θύρας εισόδου (Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογρα
φίες στήν Κρήτη, Κρητ. Χρον. τ. ΣΤ' ( 1952), 
σ. 66).

At έργασίαι διά τήν συντήρησιν καί άποκατά- 
στασιν τοϋ σημαντικωτάτου τούτου μνημείου, αί 
όποΐαι είχον άρχίσει τό προηγούμενον έτος, άπ- 
έβλεπον εις τήν έξασφάλισιν καί άποκατάστασιν 
τοϋ κτηρίου άφ’ ένός, καί τήν συντήρησιν τών 
τοιχογραφιών, άφ’ έτέρου.

Ώς πρός τό πρώτον σκέλος, συνεπληρώθη ή κε- 
ράμωσις τοϋ δυτικοϋ τμήματος τών θόλων, οί ό
ποιοι είχον άνοικοδομηθή τό προηγούμενον έ
τος, έστρώθησαν έπίσης διά κεράμων αί κόγχαι 
τοϋ ίεροϋ καί «έκτυπήθησαν» δΓ είδικοϋ έρ- 
γαλείου οί αρμοί τών έξωτερικών έπιφανειών τών 
τοίχων, διά νά άπαλειφθή ή έντύπωσις τής νέας 
κατασκευής τήν όποιαν παρεϊχον. (Οί αρμοί εί- 
χον ένισχυθή διά νέου κονιάματος, μετά τήν καθαί
ρεση» τών νεωτερικών έπιχρισμάτων). Έπίσης, 
είς τό έσωτερικόν, καθηρέθησαν μετά προσοχής, 
πρός άποφυγήν καταστροφής πιθανώς κεκαλυμ- 
μένων τοιχογραφιών, τά νεωτερικά άποσαθρω- 
μένα έπιχρίσματα. Τέλος, είς τά παράθυρα έτο- 
ποθετήθησαν διάτρητα, ήμιδιαφανή, έκ συνθετι
κής Ολης, διαφράγματα, δι* ών έξησφαλίσθη σχε
τικός έξαερισμός τοϋ έσωτερικοϋ, παραλλήλως 
πρός τόν φωτισμόν καί τήν άσφάλειαν τοϋ μνη
μείου ( Π ί ν. 732 α - β) καί κατεσκευάσθη- 
σαν ξύλινοι θύραι διά τά τρία δυτικά άνοίγματα.

Τό δεύτερον σκέλος τοϋ προγράμματος έργα- 
σιών, τό όποιον άφεώρα είς τήν στερέωσιν καί 
συντήρησιν τών τοιχογραφιών, έπραγματοποιή- 
θη διά τής έπί τρίμηνον έργασίας συνεργείου συν

τηρητών, τοϋ όποιου προΐσταντο οί ζωγράφοι - 
συντηρηταί κκ. Στ. Μπαλτογιάννης καί Ν. Κάϊ- 
λας. Διά τών έργασιών τούτων άπεκαλύφθησαν. 
Οπό τά μεταγενέστερα έπιχρίσματα ή παχύ στρώ
μα κρυσταλλικών άλάτων, αί άκόλουθοι τοιχο- 
γραφίαι : Είς τήν κεντρικήν άψΐδα, κατωτέρω 
τής παραστάσεως τής Πλατυτέρας μετά τών δύο 
’Αρχαγγέλων ( Π ί ν. 732 γ καί 733 α - β ), ή 
σύνθεσις τής Κοινωνίας τών ’Αποστόλων, κα
λής σχετικώς διατηρήσεως (Π ί ν. 734 α - β), 
καί κατωτέρω τμήματα έκ τής παραστάσεως τοϋ 
Μελισμοϋ καί τών συλλειτουργούντων ίεραρχών. 
Έπίσης, είς τόν άνατολικόν τοίχον, έκατέρωθεν 
τής αύτής άψΐδος, λείψανα έκ τής παραστάσεως 
τοϋ Εύαγγελισμοϋ καί, είς τό τεταρτοσφαίριον τής 
νοτίας άψΐδος, ή έν προτομή παράστασις τοϋ 'Α
γίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου. ’Ακόμη, είς τό μέ- 
τωπον τής βόρειας παραστάδος τοϋ ίεροϋ, ή μορφή 
τοϋ Χριστοϋ καί πάρισος αύτής, είς τήν νοτίαν 
παραστάδα, έκείνη τοϋ Αγίου Παντελεήμονος, 
άμφότεραι μέχρι τών ώμων διατηρούμενοι, είς δέ 
τόν δυτικόν τοίχον, έκατέρωθεν τής κεντρικής 
πύλης, αί μορφαί τών δύο ’Αρχαγγέλων, έπίσης 
μέτριας γενικώς διατηρήσεως.

Τέλος, άποκατεστάθησαν είς τήν άρχικήν των 
δψιν, διά τοϋ καθαρισμοΰ των έκ τοϋ στρώματος 
άλάτων, αί πρότερον άμυδρώς διακρινόμεναι πα
ραστάσεις όλοσώμων άγιων, τής κατωτέρας ζώ
νης τών πλευρικών τοίχων, έκ τών όποιων ταυ
τίζονται έκεΐναι τοϋ Αγίου Γεωργίου ( Π ί ν. 
735 α - β ), ένός ’Αρχαγγέλου, τοϋ Αγίου Θεοδώ
ρου καί τής Αγίας Άννης, είς τόν βόρειον, καί 
τών Αγίων Νικολάου, ’Αρσενίου καί Εύτυχίου, 
είς τόν νότιον.

3. ’Ανάλογος έργασία, καί ύπό τοϋ αύτοΰ συνερ
γείου συντηρητών, έξετελέσθη καί είς τόν ναόν 
τών Είσοδίων τής Θεοτόκου είς Σκλαβεροχώρι 
τής αύτής περιοχής. Ό ναός ούτος, τοϋ συνήθους 
τύπου τοϋ μονοχώρου καμαροσκεποΰς, σφζει 
λίαν άξιολόγους τοιχογραφίας τοϋ 15ου αίώνος 
(Βλ. Ά. Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα τής Ιστορίας 
τής Θρησκευτικής Ζωγραφικής μετά τήν Άλω- 
σιν, Άθήναι 1957, σ. 81-83, πίν. 19, 1. Έπί
σης, Μ. Χατζηδάκη, έ. ά. σ. 69), αί όποΐαι όμως 
έχουν ύποστή σημαντικήν φθοράν κυρίως έκ 
τών, σχετικώς προσφάτων, έπισκευών καί προσ
θηκών. Οϋτως, ό δυτικός τοίχος τοϋ άρχικοϋ ναΐ
σκου έχει κατεδαφισθή, πρός χάριν μικράς έπεκ- 
τάσεως, ή δέ καμάρα έχει έπιστρωθή διά παχέος 
στρώματος σιμεντοκονίας, ύλικοΰ άκαταλλήλου, 
ώς διαρραγέντος ήδη έν πολλοϊς, τοϋ όποιου άλ
λως τε ή άφαίρεσις είναι έξαιρετικώς δυσχερής 
καί έπικίνδυνος. Έπίσης είς τάς τοιχογραφίας,
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άνεπανόρθωτος φθορά προεκλήθη έκ τής τοποθε- 
τήσεως δύο σιδηρών έλκυστήρων, πρός συγκρά- 
τησιν των πλευρικών τοίχων, οί όποιοι έμφανί- 
ζουν σημαντικήν άπόκλισιν τής κατακορύφου.

Αί έκτελεσθεΐσαι, διά τήν έξασφάλισιν τού 
κτηρίου, έργασίαι, έλλείψει των άπαραιτήτων μέ
σων πρός άντιμετώπισιν τών άναγκών έν τφ συνό- 
λφ των, περιωρίσθησαν είς τήν πρόχειρον έπι- 
σκευήν τής στέγης, δΤ έμφράξεως τών ρωγμών 
τού θόλου καί τών τοίχων. Είς τό έσωτερικόν, 
έγένετο στερέωσις τών τοιχογραφιών, άντικατε- 
στάθησαν αί δι’ άκαταλλήλων ύλικών άτεχνοι 
συμπληρώσεις τών ρωγμών καί τών κατεστραμμέ
νων τμημάτων τής ζωγραφικής διά νέου, συγγε
νούς πρός τό παλαιόν κονίαμα, μείγματος καί έγέ- 
νοντο μικρας έκτάσεως δείγματα καθαρισμού.

4. Ναός 'Αγίου Παύλου είς "Αγιον Ίωάννην 
Μεσαρας. Είς τό σημαντικόν, καί διά τήν άρχιτε- 
κτονικήν του μορφήν, μνημεϊον τούτο (εις τόν 
κεντρικόν τετράγωνον χώρον, τόν έστεγασμένον 
διά τρούλλου μέ υψηλόν κυλινδρικόν τύμπανον, 
είναι προσκεκολλημένος, είς τήν άνατολικήν 
πλευράν, μικρός, όρθογώνιος έξωτερικώς χώρος, 
έστεγασμένος διά χαμηλωμένου τρούλλου καί 
χρησιμεύων ώς ιερόν, είς δέ τήν δυτικήν πλευ
ράν μεταγενέστερος νάρθηξ), σφζονται τοιχο- 
γραφίαι, χρονολογούμενοι είς τό 1303 - 1304 
(βλ. G. Gerola, Monumenti, τόμ. II, σ. 230, 262 
καί 346, η. 44 καί είκ. 378. ’Επίσης, τόμ. IV, σ. 538, 
η. 7), ιδιαιτέρως σημαντικοί, ώς δεικνύουσαι 
τήν έπιβίωσιν είς τήν τέχνην τής νήσου, άκόμη 
αυτήν τήν έποχήν, καλλιτεχνικών ρευμάτων, χα
ράκτη ριζόντων τήν μεγάλην τέχνην τού τέλους 
τού 12ου αίώνος.

Διά τήν προστασίαν τού σημαντικού αύτού 
μνημείου καί τήν έξασφάλισιν άπό τήν ύγρασίαν 
τών έν αύτφ λειψάνων τοιχογραφιών, έξετελέ- 
σθησαν προληπτικοί έργασίαι στερεώσεως. "Η
τοι, άπηλευθερώθη τό κτήριον τής έπιχώσεως, 
είς μικράν πρός τό παρόν άκτΐνα, καί έλήφθησαν 
μέτρα διά τήν διοχέτευσιν τών όμβριων όδάτων 
μακράν τών θεμελίων. ’Επίσης, συνεπληρώθησαν 
τά ρήγματα τής τοιχοποιίας καί έξησφαλίσθησαν 
αί στέγαι, ένώ είς τό έσωτερικόν, συνεπληρώθη
σαν διά κονιάματος τά κατεστραμμένα τμήματα 
τής ζωγραφικής έπιφανείας.

Β'. ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

5. Ρέθυμνον. Τέμενος Καρά Μούσα Πασά. 
Συνεχίσθησαν αί κατά τό προηγούμενον έτος άρ- 
ξάμεναι έργασίαι άποκαταστάσεως. Οΰτω, συν- 
επληρώθη ή άποχωμάτωσις τού περιβόλου, άπο- 
καλυφθέντος οΰτω τού παλαιού πλακοστρώτου,

κατεσκευάσθη χαμηλός περιβολότοιχος εις τήν 
βορείαν πλευράν καί, εις αύτό τό μνημεϊον, άπο- 
κατεστάθησαν τά έκ ξεστής λιθοδομής περίθυ- 
ρα, άνενεώθησαν τά κονιάματα είς τό έσωτερικόν 
καί έπεχρίσθησαν έξωτερικώς οί τροΰλλοι διά 
κονιάματος όμοιου χρώματος πρός τό παλαιόν 
(Πίν. 736α).

6. Ναός 'Αγίου Γεωργίου είς Βαθιακό Ρέ
θυμνου. Ό ναός, μονόχωρος καμαροσκεπής, σφ- 
ζει τοιχογραφίας δύο έποχών. Έκεΐναι τού άνα- 
τολικοΰ τμήματος, δυνάμεναι νά χρονολογηθούν 
είς τά τέλη τού 13ου αίώνος, έμφανίζουν τέχνην 
λαϊκωτέραν, σχετίζονται δέ μέ ώρισμένας έκ τών 
τοιχογραφιών τού οόχί μακράν κειμένου ναού 
τής Παναγίας είς Θρόνος τού αύτού Νομού. Αί 
λοιπαί, αί διακοσμοΰσαι τό δυτικόν τμήμα τού 
ναού, δύνανται νά χρονολογηθούν είς τόν 15ον 
αιώνα. ( Βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντινοί τοιχογρα- 
φίαι τής Κρήτης, σ. 64 καί 118, πίν. VI, LXXVIII, 
LXXXI, 2 ).

Πρός προστασίαν τού άξιολόγου τούτου τοι- 
χογραφικού συνόλου, έπεσκευάσθη ή στέγη, δι’ 
έμφράξεως τών ρηγμάτων τού θόλου καί άντικα- 
ταστάσεως τών κατεστραμμένων κεράμων, εις δέ 
τό έσωτερικόν, συνεπληρώθησαν, διά κονιάμα
τος ουδετέρου χρωματικού τόνου, τά κατεστραμ
μένα τμήματα τής ζωγραφικής έπιφανείας (Πίν. 
736 β-γ).

7. Ναός 'Αγίου Εύτυχίου είς Χρωμοναστήρι 
Ρεθύμνου. (Βλ. Ν. Δρανδάκη, Αί τοιχογραφίαι 
τού 'Αγίου Εύτυχίου Ρεθύμνης, έν Κρητ. Χρον., 
τόμ. Γ ( 1956), σ. 215 κ. έ.). Συνεχίσθησαν 
αί κατά τό παρελθόν έτος άρξάμεναι έργασίαι 
στερεώσεως καί άποκαταστάσεως. Διά τών έφε- 
τεινών έργασιών, άπηλευθερώθη τό μνημεϊον τής 
έξωτερικής έπιχώσεως, είς άκτΐνα περίπου δύο 
μέτρων, κατεσκευάσθη άναλημματικός τοίχος 
είς τήν βορείαν καί δυτικήν πλευράν, πρός άπο- 
τροπήν νέων κατολισθήσεων, έγένετο αρμολόγημα 
τών τμημάτων τών τοίχων, τά όποια άπεκαλύφθη- 
σαν διά τής άποχωματώσεως καί έστρώθησαν αί 
στέγαι διά παλαιών κεράμων.

8. Ναός Αγίου Ίωάννου είς ’Επισκοπήν Μυ- 
λοποτάμου Ρεθύμνης. Ό μεγάλος, έπισκοπικός 
ναός ούτος, είς ρυθμόν σταυροειδούς έγγεγραμμέ- 
νου, έχει ίδρυθή έπί τών έρειπίων έτέρου, ίσως 
τής παλαιοχριστιανικής έποχής, ώς δύναται νά 
έξαχθή έκ τών λειψάνων παλαιοτέρας άψίδος είς 
τήν άνατολικήν πλευράν, διατηρεί δέ έπίσης 
σαφή ίχνη τών μεταγενεστέρων ύπό τών Ενετών 
έπενεχθεισών έπισκευών (Βλ. Gerola, Monu
menti, II, σ. 79, είκ. 41 - 44 ). Δυστυχώς, τό ση- 
μαντικώτατον τούτο μνημεϊον έχει έρετπωθή
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μετά τήν κατάρρευσιν τού κεντρικοΟ καί δυτικού 
τμήματός του. Ούτω, σήμερον ΐστανται μόνον τά 
δύο άνατολικά γωνιαία διαμερίσματα καί αύτά 
έτοιμόρροπα, καί οί έξωτερικοΐ τοίχοι, είς διά
φορον κατά τόπους ύψος. Επίσης, έκ τού άξιολο- 
γωτάτου έκ τοιχογραφιών διακόσμου, σφζονται 
τμήματά τινα μόνον, όμοίως είς τά γωνιαία δια
μερίσματα, ήτοι, είς τόν τρούλλον τού νοτίου, ή 
παράστασις τής Πλατυτέρας, περιβαλλομένης έκ 
σειράς σεβιζόντων άγγέλων, μετρίως διατηρού
μενη, καί είς τόν τρούλλον τού βορείου, λείψανα 
έκ τής παραστάσεως τής Πεντηκοστής. Αί τοι- 
χογραφίαι αύταί, άρίστης τέχνης, άποτελοϋν §ν 
τών καλυτέρων ζωγραφικών μνημείων έν τή νή- 
σφ, τού 14ου - 15ου αΐώνος.

Διά τήν πρόληψιν όλοσχερούς καταστροφής 
τού σημαντικού μνημείου, έν άναμονή συντάξεως 
όριστικής μελέτης διά τήν ριζικήν άντιμετώπισιν 
τών προβλημάτων στερεώσεως καί διασώσεως 
τών ώς άνω άπομενόντων τμημάτων, πρός τό πα
ρόν, έλήφθησαν μόνον προληπτικά μέτρα προ
στασίας, διά τής ύποστηλώσεως τών θόλων, τών 
τόξων καί τών λοιπών έτοιμορρόπων τμημάτων. 
Παραλλήλως έγένετο καθαρισμός τού χώρου έκ 
τών έπιχώσεων, καί περισυλλογή τών έν αύτφ 
σπαραγμάτων τοιχογραφιών, τά όποια μετεφέρ- 
θησαν είς τό Μουσείον Ηρακλείου, πρός έπεξερ- 
γασίαν καί άνασύνθεσιν.

9. Χανιά. Πύλη τών Τζαγκαρόλων. Είς τήν 
μεσαιωνικήν συνοικίαν Καστέλλι τής πόλεως, 
τό μοναδικόν λείψανον τού ένετικοΰ μεγάρου τών 
Τζαγκαρόλων, ήτο ή μαρμάρινη, μετ’ άναγλύφου 
διακοσμήσεως πύλη του, ή όποια, άποκεκομμένη 
παντός ύποστη μίγματος, διέτρεχε τόν κίνδυνον 
καταρρεύσεως ή φθοράς ύπό τών περίοικων. Πρός 
διάσωσιν τού άξιολόγου αύτοΰ δείγματος άστι- 
κής άρχιτεκτονικής, άπεφασίσθη ή μεταφορά της 
είς τόν περίβολον τού ένετικοΰ ναού τού 'Αγίου 
Φραγκίσκου, είς τόν όποιον στεγάζεται τό ’Αρ
χαιολογικόν Μουσείον τής πόλεως. Πρός τούτο, 
έγένετο λεπτομερής άποτύπωσις, ύπό τής άρχι- 
τέκτονος δ. Μ. Λυγιδάκη, φωτογράφησις καί

άρίθμησις λίθου πρός λίθον Απάντων τών μελών. 
Ήκολούθησεν ή, ύπό ειδικευμένου τεχνίτου τής 
Υπηρεσίας, διάλυσις καί άνασύνθεσις τού μνη
μείου είς τήν νέαν του θέσιν, όπου έθεμελιώθη 
καλώς καί έστηρίχθη, κατά τήν μίαν του πλευράν, 
είς τόν βόρειον τοίχον τού ναού (Π ί ν. 737α- β ).

10. Ναός Παναγίας Σερβιωτίσσης ή Μοναστή- 
ρας είς Στύλον Άποκορώνου Χανίων. Συνεχί- 
σθησαν αί έργασίαι στερεώσεως καί άποκατα- 
στάσεως, αί άρξάμεναι κατά τό παρελθόν έτος. 
Ούτως, άποκατεστάθησαν τά μονόλοβα παράθυρα 
τού τρούλλου, άφαιρεθέντων τών μεταγενεστέρων 
κτιστών διαφραγμάτων, όπου ήτο δυνατόν. Έ- 
γένετο Αρμολόγημα τών έξωτερικών έπιφανειών 
τών τμημάτων έκείνων τών τοίχων, τά όποια εί- 
χον άνοικοδομηθή κατά τό παρελθόν έτος, καί 
έπληρώθησαν τά ρήγματα τής τοιχοποιίας. Τέ
λος, αί στέγαι, αί όποΐαι είχον καθαρισθή καί 
προετοιμασθή κατά τό παρελθόν έτος, έστρώθη- 
σαν διά παλαιών κεράμων (Π ί ν. 738 α - γ ).

11. Ναός "Αϊ - Κυργιάννη είς Άλικιανόν Κυδω
νιάς Χανίων. Συνεχίσθησαν αί έργασίαι άνα- 
στηλώσεως καί άποκαταστάσεως τού μνημείου, αί 
όποΐαι είχον Αρχίσει ύπό τού καθηγητού κ. Άν. 
Όρλάνδου (Βλ. Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Η', σ. 270 κ. έ. ). 
Δυστυχώς καί ένταΰθα, ή καθυστέρησις είς τήν 
συμπλήρωσιν τής σχετικής μελέτης διά τήν πλή
ρη άναστήλωσιν τού κυρίως ναού καί τού νάρ- 
θηκος, Απέκλεισε τήν έπέκτασιν τών έργασιών 
είς βασικούς τομείς. Οΰτω κατηδαφίσθη τό νεω- 
τερικόν έκ σιδηροπαγούς σιμεντοκονίας τέμπλον, 
τό όποιον παρέβλαπτε σοβαρώς τήν έσωτερικήν 
μορφήν τού μνημείου, άφηρέθησαν αί, έπίσης έκ 
σιμέντου, συμπληρώσεις είς τά γείσα τής Ανατο
λικής πλευράς, τάς κόγχας τού ίεροΰ καί τά πα
ράθυρα, καί άνακατεσκευάσθησαν οί άρμοί τών 
έξωτερικών έπιφανειών, όπου τούτο ήτο Απαραί
τητον. Τέλος, συνεπληρώθησαν τά άνω τμήματα 
τών τοίχων τών γωνιαίων Ανατολικών διαμερι
σμάτων καί έστεγάσθησαν ταΰτα διά παλαιών κε
ράμων.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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Κρήτη. Ηράκλειον: α. Εσωτερική δψις ένετικοΰ προπετάσματος μετά των έγκαρσίων διατειχισμάτων, 
β. ’Ανακουφιστικά τόξα ένετικοΰ προπετάσματος, γ. Εσωτερική μορφή ανακουφιστικού τόξου
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Κρήτη. 'Ηράκλειον: α - β. Ένετική Λέσχη
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Κρήτη. "Αγ. Παντελεήμων, Μπιζαριανώ 'Ηρακλείου: α - β. Όψις νοτίου τοίχου καί αψίδες ίεροϋ 
μετά τήν άναστήλωσιν, γ. Τοιχογραφία κεντρικής κόγχης μετά τόν καθαρισμόν
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Κρήτη. Ρέθυμνον: α. Τέμενος Καρά Μούσα Πασσα μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως, β - γ. Βαθιακό. 
"Αγ. Γεώργιος πρό καί μετά τάς εργασίας στερεώσεως
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Κρήτη. Χανιά: α - γ. Ό ναός τής Παναγίας Σερβιωτίσσης είς τό χωρίον Στύλος πρό καί 
μετά τάς εργασίας άποκαταστάσεως
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