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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τό μεγαλύτερον μέρος τής δραστηριότητος, 
πλήν τής συνήθους διοικητικής ύπηρεσίας, τοΰ 
έν Κρήτη τμήματος τής Εφορείας Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων 4ης Περιφερείας, είς δ ύπηρέτησε, 
καί τό έτος τούτο, ή Έπιμελήτρια Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων κ. Στ. Παπαδάκη - Okland, άπερ- 
ρόφησαν αί έργασίαι στερεώσεως μνημείων καί 
συντη ρήσεως τοιχογραφιών.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Αί έργασίαι συντηρήσεως τών τοιχογραφιών 
όκτώ βυζαντινών ναών τής νήσου έξετελέσθησαν, 
ύπό τήν έπίβλεψιν τής Έπιμελητρίας, διά συνερ
γείων τοΟ παρά τφ Βυζαντινφ Μουσείω Κεντρι
κοί) Εργαστηρίου Συντηρήσεως, ή δέ περί αυτών 
εκθεσις περιελήφθη είς τήν γενικήν περί τής 
δραστηριότητος τοΟ ’Εργαστηρίου τούτου έκθε- 
σιν ( βλ. ΑΔ 21 (1966 ): Χρονικά, σ. 31 κ. έ.).

ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Παραλλήλως πρός τάς έργασίας συντηρήσεως 
τοιχογραφιών, έξετελέσθησαν κτηριακοί έργασίαι 
στερεώσεως, συγκείμενοι είς τήν πλήρωσιν τών 
ρηγμάτων τής τοιχοποιίας καί τών θόλων, τήν 
κεράμωσιν ή έπισκευήν τών στεγών καί τήν συμ- 
πλήρωσιν κατεστραμμένων τμημάτων τών έσω- 
τερικών κονιαμάτων, είς τά κάτωθι μνημεία: 1) 'Α
γίαν Παρασκευήν Πεδιάδος Ηρακλείου, 2) "Α
γιον Ίωάννην Άνωγείων Ρεθύμνης (Π ί ν. 467 γ) 
καί 3-4) "Αγιον Ίωάννην καί 'Αγίαν Ειρήνην 
είς Άξόν Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Είς τό τελευ- 
ταίον τούτο μνημεΐον, πλήν τής κεραμώσεως, 
έπεξετάθη όλίγον είσέτι ή κατά τό παρελθόν έτος 
άρξαμένη άποχωμάτωσις τών πέριξ τού ναού έπι- 
χώσεων καί κατεσκευάσθη άναλημματικός τοί
χος, είς τήν άνατολικήν πλευράν, τήν πλέον ά- 
σθενή, πρός άποτροπήν νέων κατολισθήσεων 
(βλ. ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 459, Πίν. 
538 β - γ καί 539 α - β).

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

"Ερευνα είς τά τείχη τού Χάνδακος. Κατά τήν 
έκχωμάτωσιν τού παρά τήν πλατείαν ’Ελευθερίας 
τής πόλεως καί παρακειμένου τοΰ κινηματογρά
φου «’Αστάρια» οίκοπέδου, πρός άνέγερσιν 
ξενοδοχείου, άπεκαλύφθη, είς μικρόν βάθος άπό 
τοΰ έπιπέδου τής όδοΰ, τμήμα παλαιού τείχους 
(Πίν. 467 α ). Γενομένης έρεύνης είς τόν χώ
ρον, άπεκαλύφθη καθ’ δλον τό πλάτος τού οίκο- 
πέδου καί μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ., τμή
μα όχυρωματικοΰ τοίχου, έκτισμένου διά μεγάλων

ήμιειργασμένων πωρολίθων, τό όποιον θά πρέ
πει νά άναγνωρισθή ώς άνήκον είς τήν κρηπίδα 
τής πρώτης, τής άραβικής όχυρώσεως τού Χάν
δακος, είς ήν έθεμελιώθη άργότερον τό βυζαντι
νόν τείχος, ώς έδειξαν αί όλίγον δυτικώτερον τοΰ 
χώρου τούτου διεξαχθείσαι άνασκαφικαί έρευναι 
καί ή μελέτη τών έξ αύτών στοιχείων ύπό τοΰ Κα- 
θηγητοΰ κ. Ν. Πλάτωνος1 ( βλ. ΑΔ 20 (1965 ): 
Χρονικά, σ. 573 ).

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Έπ’ εύκαιρίμ μεταβάσεως είς διαφόρους περιο- 
χάς τής νήσου, πρός παρακολούθησιν τών έκτε- 
λουμένων έργασιών στερεώσεως μνημείων, ή κα
τόπιν ειδικής έντολής, ή Έπιμελήτρια έπεσκέ- 
φθη μνημεία τών περιοχών τούτων, περί τών πλέον 
άξιολόγων τών όποιων δίδεται τό άκόλουθον κα
τατοπιστικόν σημείωμα, έπί τής σημασίας καί τής 
καταστάσεώς των.

1. "Αγιοι Θεόδωροι Σέλινου. Ναός 'Αγίου Φωτίου2

Ό ναΐσκος, τού συνήθους τύπου τοΰ μονοχώρου 
καμαροσκεποΰς, σφζει, μέ μικράς φθοράς, είς τό 
σύνολόν της τήν έκ τοιχογραφιών διακόσμησίν 
του. Αί τοιχογραφίαι αύταί, δυνάμεναι νά χρονο
λογηθούν είς τήν περί τό 1300 περίοδον, έμφανί- 
ζουν Ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά τήν μελέτην τών 
έν τή νήσφ καλλιτεχνικών ρευμάτων κατά τήν 
έποχήν αύτήν, διότι άποτελούν έργον δύο ζωγρά
φων έργαζομένων είς δύο διαφορετικός καλλιτε
χνικός παραδόσεις.

Ή ζωγραφική τού πρώτου, είς τό άνατολικόν 
τμήμα τού ναού, χαρακτηρίζεται άπό έντονον συν
τηρητισμόν — ίσχυράν γραμμικότητα, άπουσίαν 
τρίτης διαστάσεως είς τούς πίνακας καί τάς μορ- 
φάς, αί όποϊαι δίδονται είς στάσεις δυσκάμπτους 
άλλά έκφραστικάς —, διασφζουσα ούτως, ήρμη- 
νευμένην κατά τό λαϊκώτερον αίσθητήριον καί 
ήπλοποιημένην, τήν παράδοσιν τής μνημειακής 
τέχνης τού 12ου αίώνος. Έκ τών έν τή Κρήτη 
μνημείων, σχετίζεται μέ τάς τοιχογραφίας τού 
κεντρικού κλιτούς τής Παναγίας τής Κεράς είς 
τήν Κριτσαν Μιραμπέλλου, τής Παναγίας είς τό 
Βιγλί Βουλισμένης, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου είς 
Κρούσταν, τής 'Αγίας Παρασκευής είς Χάρακα 
καί τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου είς Βουτάν Σέλινου.

Τοΰ δευτέρου ζωγράφου ή τέχνη, έχουσα έπίσης

1. Ν. Πλάτωνος. Τά Βυζαντινά Τείχη τοϋ Χάνδακος, έν 
Κρητ. Χρον., τόμ. Δ' ( 1950), σ. 353 κ. έ., καί τόμ. ΣΤ' 
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2. Κ. Λασιθιωτάκη, Τοπογραφικός Κατάλογος τών τοιχο
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