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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, άπερρόφησαν αί έργασίαι στερεώσεως μνημείων καί
συντη ρήσεως τοιχογραφιών.

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 Καθηγητοΰ κ. Ν. Πλάτωνος1 ( βλ. ΑΔ 20 (1965 ):
Χρονικά, σ. 573 ).
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

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 έκθεσιν ( 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 συμπλήρωσιν κατεστραμμένων τμημάτων τών έσωτερικών 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 τελευταίον τούτο μνημεΐον, πλήν τής κεραμώσεως,
έπεξετάθη όλίγον είσέτι ή κατά τό παρελθόν έτος
άρξαμένη άποχωμάτωσις τών πέριξ τού ναού έπιχώσεων καί κατεσκευάσθη άναλημματικός τοί
χος, είς τήν άνατολικήν πλευράν, τήν πλέον άσθενή, 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 οίκοπέδου καί μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ. πρός ΝΔ., τμή
μα όχυρωματικοΰ τοίχου, έκτισμένου διά μεγάλων

Έπ’ εύκαιρίμ μεταβάσεως είς διαφόρους περιοχάς τής νήσου, πρός παρακολούθησιν τών έκτελουμένων έργασιών στερεώσεως μνημείων, ή κα
τόπιν ειδικής έντολής, ή Έπιμελήτρια έπεσκέφθη 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, έμφανίζουν 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 μορφάς, αί όποϊαι δίδονται είς στάσεις δυσκάμπτους
άλλά έκφραστικάς —, διασφζουσα ούτως, ήρμηνευμένην 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'
( 1952), σ. 439 κ.έ.
2. Κ. Λασιθιωτάκη, Τοπογραφικός Κατάλογος τών τοιχο
γραφημένων έκκλησιών τής Κρήτης, 'Ηράκλειον 1961, άριθ.
105.
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τάς πηγάς της είς παλαιοτέραν έποχήν καί συγκεκριμένως είς τήν ζωγραφικήν τής τελευταίας
δεκαετίας τού 12ου αίώνος, διακρίνεται διά τήν
παρουσίαν ισχυρών δυτικών έπιδράσεων, αί όποΐαι
έπεκτείνονται καί είς είκονογραφικάς λεπτομέ
ρειας. Π.χ. είς τήν μεγάλην παράστασιν τής Σταυρώσεως, είς τό τύμπανον τοΟ δυτικού τοίχου, ό
Χριστός είκονίζεται φέρων τόν άκάνθινον στέ
φανον, ένφ τό σώμά του, εΰρωστον, κάμπτεται
ίσχυρώς είς τά γόνατα καί κλίνει κατά τό άνω
τμήμα τού κορμού πρός τά έμπρός. Παρά τόν
σταυρόν, όλίγον άριστερά καί έμπρός, ή Παναγία
λιποθυμούσα, ύποβαστάζεται ύπό μιας τών θρηνουσών μυροφόρων.
2. Άγιοι Θεόδωροι. Ναός Άγιου Ίωάννου είς θέσιν Κορακόριζα3

Τό έξωκκλήσιον τούτο, τού Ιδιου άρχιτεκτονικοϋ τύπου πρός τόν προηγούμενον ( Π ί ν. 477
δ), σφζει τμήματα μόνον τής ζωγραφικής διακοσμήσεώς του καί αότά ώς έπί τό πλεϊστον εις
μέτριον βαθμόν διατη ρήσεως. Ή τέχνη τών τοι
χογραφιών αότών, χαρακτηριζομένη άπό κάποιαν
σκληρότητα είς τήν άπόδοσιν τών προσώπων καί
τής πτυχολογίας καί έλλειψιν αίσθήσεως τών
άναλογιών, συνδυαζομένην μέ ζωηράν έκφραστικότητα, έμφανίζεται ώς λαϊκωτέρα έρμηνεία τής
μεγάλης τέχνης τοΟ α' ήμίσεος τοΟ Μου αίώνος
καί δύναται νά άποδοθή είς έντόπιον καλλιτέ
χνην. ’Αξιοσημείωτοι είναι αί είς τό κτιστόν τέμπλον μεγάλων διαστάσεων προτομαί τής Θεοτό
κου Όδηγητρίας ( Π ί ν. 467 β) καί τού Χριστού
Παντοκράτορος.
3. Κεφάλι Κισάμου. Ναός τοϋ Σωτήρος4 5 *

Ό ναός, μεγάλος είς διαστάσεις, μονόχωρος
καμαροσκεπής έπίσης, σφζει είς τό σύνολόν της
τήν έκ τοιχογραφιών διακόσμησίν του, τήν
όποιαν γραπτή έπιγραφή χρονολογεί εις τό
1320 s.
Αί τοιχογραφίαι αύταί άξιόλογοι ιδιαιτέρως
διά τήν εικονογραφίαν των, ώς άποτελοϋσαι τό
πλουσιώτερον διακοσμητικόν σύνολον αυτής
τής περιόδου έν τή νήσφ, έχουν έκτελεσθή είς
τήν, καί έξ άλλων περίπου συγχρόνων μνημείων
τής νήσου οίκείαν, άπλοποιημένην γραμμικήν
τεχνικήν, συνδυαζομένην μέ δυτικάς έπιδράσεις
είς τά έπί μέρους (Π ί ν. 478 α - β ).

4. Κεφάλι Κισάμου. Άγιος Αθανάσιος®
Μικρός καμαροσκεπής ναός, όλίγον έξω τού
χωρίου ( Π ί ν. 479 α). Αί τοιχογραφίαι του,
έμφανίζουσαι κατά τόπους σημαντικός φθοράς
έκ τής ύγρασίας, χρονολογούνται είς τό 13947
καί σχετίζονται, τόσον ώς πρός τήν εικονογρα
φίαν, όσον καί ώς πρός τήν τέχνην των, μέ τάς
τοιχογραφίας τού ναού τής Παναγίας είς Σκλαβοπούλαν (βλ. ΑΔ 21 (1966): Χρονικά, σ. 31).
Είς τήν κόγχην τού ιερού είκονίζεται ό Παντοκράτωρ καί κάτω ή Θεία Λειτουργία, εις τούς
πλαγίους τοίχους τού ιερού ίεράρχαι μετωπικοί,
είς δέ τό τύμπανον τού άνατολικοΰ τοίχου ό Άναπεσών καί κατωτέρω ό Εύαγγελισμός. Είς τήν
καμάραν διατάσσονται εις πίνακας τά θέματα:
Άνάληψις, Απιστία τού Θωμά, Έμφάνισις είς
τούς μαθητάς, Πεντηκοστή, είς "Αδου Κάθοδος,
Είσόδια τής Θεοτόκου, Προδοσία, Έλκόμενος,
Νιπτήρ, Βαϊοφόρος, Γέννησις, Υπαπαντή, Βάπτισις, Έγερσις τού Λαζάρου. Είς τό τύμπανον
τού δυτικού τοίχου διακρίνονται λείψανα άπό
τήν Σταύρωσιν καί είς τήν κατωτέραν ζώνην τών
τοίχων είκονίζονται μορφαί όλοσώμων άγιων
καί έφιππων στρατιωτικών. Είς τό μέτωπον τής
ένισχυτικής ζώνης, παριστάνονται έν προτομή
δέκα γυναίκες μάρτυρες καί είς τήν κορυφήν, έ
πίσης ώς είς τόν ναόν τής Σκλαβοπούλας, τό Ά
γιον Μανδήλιον. Τέλος, άξιοσημείωτος διά τήν
γραφικότητά της είναι ή είς τό δυτικόν άκρον
τού νοτίου τοίχου παράστασις δύο γυναικών άφιερωτριών8.
Ή τέχνη τών τοιχογραφιών αύτών, παρά τόν
λαϊκώτερον χαρακτήρά της, έμφανίζει στενήν
σχέσιν πρός τήν ζωγραφικήν τού ώς άνω ναού
τής Σκλαβοπούλας καί τού Αγίου Γεωργίου είς
Άρτον9, ιδιαιτέρως είς τόν τρόπον άποδόσεως
τών προσώπων καί τόν ίδιάζοντα τύπον τής περί
τούς όφθαλμούς περιοχής, ώς καί είς τήν έκλογήν καί χρήσιν τών χρωμάτων ( Π ί ν. 469 β γ). Παραλλήλως, ή σχετική χαλαρότης είς τήν
σύνθεσιν, ή έλαφρά άπλοποίησις τών έκφραστικών μέσων καί ό άπλοϊκώτερος χαρακτήρ τής
ζωγραφικής τού Αγίου Αθανασίου, όδηγοΰν είς
τήν σκέψιν, δτι πρόκειται περί έργου έντοπίου
καλλιτέχνου, τού όποίου τό πρότυπον ύπήρξεν
ίσως αύτή ή ζωγραφική τού ναού τής Σκλάβο6. Κ. Λασιθιωτάκη, I. ά., άριθ. 42.
7. G. Gerola, Monumenti, IV, 417, n. 14.

3. Κ. Λασιθιωτάκη, 6. ά., άριθ. 106.
4. Κ. Λασιθιωτάκη, έ. ά., άριθ. 41.
5. G. Gerola, Monumenti veneti nell’ isola di Creta, IV,
418, n. 15.

8. G. Gerola, Monumenti, II, 328, n. I, IV, 611.
9. Βλ. Ν. Δρανδάκη, Ό είς Άρτόν Ρεθύμνης ναΐσκος τοϋ
'Αγίου Γεωργίου, έν Κρητ. Χρον. τόμ. ΙΑ' ( 1957 ), σ. 65
κ.έ.
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πούλας. Μάλιστα, τήν περαιτέρω, έπϊ τό λαϊκώτερον, έξέλιξιν τής ζωγραφικής αύτής δυνάμεθα
ίσως νά άναγνωρίσωμεν, είς τάς τοιχογραφίας
ένός, ούχΐ μακράν τής περιοχής ταύτης κειμένου,
μνημείου, τοΟ ναοΟ τής Παναγίας είς Άνισαράκι
Καντάνου (Π ί ν. 469 δ ).
5. Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου. Παναγία ή Κερά10

Ό ναός, τρίκογχος μετά τρούλλου, παρουσιάζει
ιδιαίτερον ένδιαφέρον τόσον διά τήν άρχιτεκτονικήν του, ώς άντιπροσωπεύων σπάνιον διά τήν
έποχήν τύπον έν τή νήσω, όσον καί διά τήν ζω
γραφικήν του, ήτις διακρίνεται είς περισσότερα
τού ένός στρώματα.
Γενικώς ή διατήρησις τών τοιχογραφιών αύτών είναι μετριωτάτη, τό μνημεΐον δέ διεσώθη
χάρις είς τάς, ύπό τού τότε έν Κρήτη Έπιμελητοΰ
κ. Μ. Μιχαηλίδου, έκτελεσθείσας κατά τό 1962
έργασίας, αί όποϊαι όμως δέν είχον έπεκταθή,
έλλείψει τών άπαραιτήτων μέσων, είς τήν συντήρησιν τών τοιχογραφιών. Ούτως, έξ όσων δυνα
τοί τις νά συμπεράνη σήμερον, τού παλαιοτέρου
στρώματος τοιχογραφίαι σώζονται μόνον είς τήν
κεντρικήν κόγχην τού Ιερού, όπου έχει παραστα
θή ή Δέησις, μέ τόν Χριστόν Παντοκράτορα, είς
μεγαλυτέραν κλίμακα, έν μέσφ τής Θεοτόκου καί
τού 'Αγίου Ίωάννου (άπό τήν μορφήν αυτήν
σφζεται σήμερον μόνον τμήμα τής έπιγραφής)
( Π ί ν. 470 α). Ή τέχνη τών τοιχογραφιών αύτών, έκφραστική καί χαρακτηριζομένη άπό τήν
είς τό έπακρον άπλοποίησιν τών τεχνικών μέσων,
δύναται νά ύπαχθή είς τόν αυτόν κύκλον έπαρχιακών μνημείων, είς όν καί αί τοιχογραφίαι τού γει
τονικού ναού τού Αγίου Εύτυχίου11, διακρινομένη όμως άπό τάς τελευταίας ώς πρός τήν γενι
κήν ποιότητα. Γενικώς είς τόν Άγιον Ευτύχιον
ή τέχνη έμφανίζεται άπλοϊκωτέρα άπό έκείνην
τής Κεράς, όπου τό σχέδιον είναι άρτιώτερον, καί
ή αίσθησις τού μέτρου είς τήν τήρησιν τών άναλογιών, είς τήν σύνθεσιν καί τά έπί μέρους, σα
φέστερα.

Έκ τής λοιπής διακοσμήσεως σφζονται σχετικώς καλύτερον αί παραστάσεις τής Θεοτόκου,
είς τόν τόπον τής Βλαχερνιτίσσης, είς τήν βορείαν κόγχην, καί τής Αγίας Άννης (Π ί ν.
470 β), είς τήν νοτίαν, αί όποϊαι δύνανται νά
χρονολογηθούν είς τό β' ήμισυ τού 14ου αίώνος.
’Επίσης, διακρίνονται όλίγα λείψανα έκ τής με
γάλης παραστάσεως τού Χριστού Παντοκράτορος, είς τόν τροΰλλον, έντός δόξης φερομένης
10. Κ. Λασιθιωτάκη, δ. ά. άριθ. 254.

ύπό άγγέλων, καί τμήματα έκ τών εύαγγελικών
σκηνών καί τών εικόνων τών ευαγγελιστών.
6. Καλοχωραφίτης Πυργιωτίσσης. Άγιος Γεώρ
γιος12

Ό ναΐσκος, μονόχωρος καμαροσκεπής, εύρίσκεται όλίγον έξω τού χωρίου, πρός τά νοτιοδυ
τικά, σφζει δέ άξιολόγους τοιχογραφίας, αί όποΐαι δυστυχώς έχουν ύποστή σοβαράς φθοράς
έκ τής κακής διατηρήσεως τού κτηρίου, τών άτέχνων καί έπιπολαίων έπισκευών, ώς καί τών άλάτων καί τής αιθάλης, τά όποια τάς καλύπτουν έπί
τό πλεϊστον.
Διακρίνονται, είς τήν κόγχην λείψανα έκ τής
παραστάσεως τού Παντοκράτορος καί κατωτέρω
ή είκονογράφησις τής Θείας Λειτουργίας μέ τήν
παράστασιν τού Μελισμοΰ, είς δέ τό τύμπανον
τού άνατολικοΰ τοίχου, τμήματα άπό τήν παράστασιν τής Φιλοξενίας καί κατωτέρω ό Εύαγγελισμός καί δύο διάκονοι. Είς τήν καμάραν, ει
κονογραφούνται τά θέματα: Άνάληψις, Γέννησις,
Βαϊοφόρος, Μυστικός Δεϊπνος ( Π ί ν. 471 α),
είς Άδου Κάθοδος, Έγερσις τού Λαζάρου, καί
σκηναί έκ τού μαρτυρίου τού Αγίου Γεωργίου,
είς δέ τόν δυτικόν τοίχον ή Δευτέρα Παρουσία.
Κύριον χαρακτηριστικόν τής τέχνης τών τοιχο
γραφιών αυτών είναι ό τρόπος μέ τόν όποιον άποδίδονται τά ένδύματα είς τάς νευρώδεις ραδινάς
μορφάς, τά όποια άλλοτε ώς λεπτά καί ξηρά σπά
ζουν είς πολλάς λεπτάς πτυχάς, συμπλεκομένας
είς γωνιώδη σχήματα, καί άλλοτε άνάλαφρα μα
λακά, άναδΜίλοΰνται είς πλούσιας, κυματιζούσας
πτυχάς. Ή Ιδία διάθεσις λεπτολόγου έπεξεργασίας, έξ ής δέν έλλείπει ή ξηρότης, άναγνωρίζεται
καί είς τά πρόσωπα καί άκόμη είς τά άναγεννησιακά οικοδομήματα τού βάθους, φέρει δέ τάς
τοιχογραφίας αότάς είς στενήν σχέσιν μέ έκείνας
τού άνατολικοΰ τμήματος τού ναού τού Χριστού
είςΚασάνους (βλ. κατωτέρω άριθ. 10, Πίν. 475 β).
7. Βόροι Πυργιωτίσσης. Άγιος ’Ιωάννης13

Ό άρχικός ναΐσκος, καμαροσκεπής, είς τόν ό
ποιον έχει προστεθή πρός Δ., μεταγενεστέρως, μι
κρά προέκτασις, σφζει τοιχογραφίας είς τόν χώ
ρον τοΰίεροΰ καί τήν καμάραν, όπου είκονίζονται:
είς τήν κόγχην ή Δέησις καί ίεράρχαι — έπεκτεινόμενοι καί είς τούς πλαγίους τοίχους τού ίεροΰ —
είς τό τύμπανον τού άνατολικοΰ τοίχου τό Άγιον
Μανδήλιον καί τό Άγιον Κεραμεϊον, έν μέσο)
τών στηθαρίων τού ’Ιωακείμ καί τής Άννης, καί
είς τήν καμάραν σκηναί τού δωδεκαόρτου (Πίν.

11. Βλ. Ν. Δρανδάκη, At τοιχογραφίαι τοϋ 'Αγίου Εύτυ

12. Κ. Λασιθιωτάκη, δ. ά. άριθ. 575.

χίου Ρεθύμνης, έν Κρητ. Χρον., τόμ. Γ ( 1956 ), σ. 215 κ.έ.

13. Κ. Λασιθιωτάκη, δ. ά., άριθ. 579.
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471 β ). Τά λοιπά τμήματα έχουν έπιχρισθή, άλ
λα καί αΐ ώς άνω σωζόμεναι τοιχογραφίαι είναι
δυσδιάκριτοι ώς άπολεπιζόμεναι έκ τής ύγρασίας
καί καλυπτόμενοι ύπό παχέος στρώματος αίθάλης καί άλάτων.
Ή τέχνη τών τοιχογραφιών αύτών, λαϊκότρο
πος, δίδει μορφάς, μέ δυσαναλόγως βραχέα σώ
ματα καί μεγάλος κεφαλάς, μέ πρόσωπα χαρακτη
ριστικής δυσμορφίας, μή όφειλομένης μόνον είς
τήν άδεξιότητα τοΰ ζωγράφου ή τήν προχειρό
τητα τής έκτελέσεως. ’Ακόμη χαρακτηριστικός
είναι ό τρόπος μέ τόν όποιον άποδίδονται τά πρό
σωπα, έκφραστικά, άλλά μέ κάποιαν συμβατικό
τητα, μέ παχείας δυσκάμπτους γραμμάς, αί ό
ποιοι διαγράφουν τά χαρακτηριστικά καί σημειώ
νουν τούς όγκους καί τάς ρυτίδας. Παραλλήλως,
ή ίδιάζουσα γραμμικότης καί ή έλλειψις έντυπώσεως τού βάθους είς τούς πίνακας, όπου παρατηρεΐται είδος ίσοκεφαλίας, καί ή συμπίεσις τών
σκηνών έντός τών μικρού ύφους πινάκων, οί ό
ποιοι έκτείνονται κυρίως κατά πλάτος, άνακαλούν
ώρισμένας διακοσμήσεις ναών τής Καππαδοκίας14.
Έκ τών έν τή Κρήτη μνημείων, μεγάλην συγγέ
νειαν έμφανίζουν αί τοιχογραφίαι αύταί μέ έκείνας τοΰ άνατολικού τμήματος τού ναού τοΰ 'Α
γίου Γεωργίου είς Βαθυακό Ρεθύμνου15 16
καί τάς
άναλόγους τοΰ είς τήν αύτήν περιοχήν ναοΰ τής
Παναγίας είς Θρόνος1*.
8. Βόροι ( Περίχωρα). Παναγία ή Καρδιώτισσα17

Καθολικόν ήρειπωμένης μονής, άποτελούμενον
έκ δύο διδύμων καμαροσκεπών ναών (Π ί ν.
472 α ). Τοιχογραφίαι, όλίγαι καί είς κακήν κατάστασιν, σώζονται μόνον είς τόν νότιον καί δή
είς τό άνατολικόν τμήμα αύτοΰ (τό βόρειον δέν
είχε τοιχογραιρηθή). Έκ τών καλύτερον διατηρουμένων τμημάτων συνάγεται, ότι πρόκειται
περί ζωγραφικής πολύ καλής τέχνης (Π ί ν. 472 β,
473 α ), σχετιζομένης πρός έκείνην τοΰ ναοΰ τών
Είσοδίων τής Θεοτόκου είς τό Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος ( Π ί ν. 476 β).
9. Καλύβια. Παναγία ή Καλυβιανή18

Μικρός ναΐσκος, έπίσης μονόχωρος καμαρο
σκεπής, χρησιμεύων ώς παρεκκλήσιον είς τήν με14. Π.χ. ναΐσκον είς Toqale Kilissi ( G. de Jerphanion,
Les 6glises rupestres de Cappadoce, Album, I, PI. 64 - 66 ).
15. Βλ. K. Καλοκύρη, Αί βυζαντιναί τοιχογραφίαι τής
Κρήτης, Άθήναι 1957, πίν. V,1 καί LXXI, 2.
16. Βλ. Κ. Καλοκύρη, έ.ά., πίν. LXXII.l, LXXV, 2 καί
LXXVI, 2.

γάλην όμώνυμον μονήν. Έκ τών τοιχογραφιών
του, αί όποϊαι έχουν ύποστή έκτεταμένην φθοράν
καί καλυφθή κατά τό πλεϊστον έκ τών μεταγενε
στέρων έπιχρισμάτων καί τής αίθάλης, έλάχιστα
τμήματα διακρίνονται. Έδώ σημειώνεται, διά τό
σπάνιον θέμα, τό όποιον διακοσμεί τήν κόγχην
τοΰ ίεροΰ, δηλαδή, τήν παράστασιν τής Θεοτόκου,
είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας, έν μέσφ τών δύο
’Αρχαγγέλων. ’Ακόμη, άξιοσημείωτος είναι ή
παράστασις, είς τό τύμπανον τοΰ άνατολικοΰ τοί
χου, τοΰ Αγίου Μανδηλίου μεταξύ τών στηθαρίων τοΰ ’Ιωακείμ καί τής Άννης, θέματος άπαντώντος έν Κρήτη είς μνημεία τής περί τό 1300
περιόδου ή άλλα έξόχως συντηρητικά, ώς καί ή
γοτθίζουσα πύλη τοΰ κτιστοΰ τέμπλου.
10. Κασάνοι. ’Αφέντης Χριστός19
Ό ναός, τοΰ αύτοΰ άρχιτεκτονικοΰ τύπου πρός
τούς προηγουμένους, σφζει λίαν άξιολόγους τοι
χογραφίας δύο έποχών. Αί παλαιότεραι έξ αύτών
καλύπτουν τό μεγαλύτερον μέρος τής διακοσμήσεως, αί δέ μεταγενέστεροι, όφειλόμεναι ίσως είς
έπιζωγράφησιν, παρατηροΰνται μόνον είς τό άνατολικώτερον τμήμα τής καμάρας.
Αί τοιχογραφίαι τοΰ άρχικοΰ στρώματος δύνανται, νομίζω, νά άποτελέσουν τό άντικείμενον
ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος, ώς παρέχουσαι έν έπί
πλέον δείγμα τής μεταβατικής, διά τήν έν τή νή
σο) τέχνην, περιόδου τοΰ τέλους τοΰ 13ου καί
τών άρχών τοΰ Μου αίώνος. Καί είς αύτάς παρατηρεϊται, ή καί έξ άλλων μνημείων γνωστή άνάμειξις μεθόδων καί στοιχείων προσηκόντων είς
παλαιοτέρας παραδόσεις μέ τάσεις τής συγχρό
νου αισθητικής. Οδτω, παρά τήν λιτότητα τών
τεχνικών μέσων, τήν περιωρισμένην κλίμακα ένός
συντηρητικού χρωματολογίου καί τόν συχνά κύ
ριον ρόλον τής γραμμής, είς τήν ζωγραφικήν αυ
τήν παρατηρεϊται έπίμονος άναζήτησις τής άληθείας, ή όποια άναγνωρίζεται τόσον είς τήν ταραγμένην σύνθεσιν, όπου έχει διασπασθή ή αύστηρά καί λιτή διάταξις τής έποχής τών Κομνηνών,
όσον καί είς τήν διαγραφήν τών χαρακτήρων τών
προσώπων καί τόν τονισμόν τής ψυχικής διαθέσεως τών μορφών, καί άκόμη, είς τήν ρωμαλέαν
δομήν τών μορφών αύτών καί τήν ζωντανήν πτυχολογίαν. Παραλλήλως, είς τούς μεγάλους πί
νακας, π.χ. Έγερσιν Λαζάρου, τά θέματα πλουτί
ζονται μέ πολλά δευτερεύοντα πρόσωπα, τά όποια
προσδίδοντα είς τό θέμα άφηγηματικώτερον χα
ρακτήρα, συμμετέχουν ζωηρώς είς τήν σκηνήν,
είκονιζόμενα συχνά είς τολμηράς κεκινημένας

17. Κ. Λασιθιωτάκη, 6. ά., άριθ. 581.
18. Κ. Λασιθιωτάκη, έ. ά., άριθ. 582.

19.

Κ. Λασιθιωτάκη, έ.ά., άριθ. 538.
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στάσεις καί ζωηρός χειρονομίας καί έκφράσεις
(Πίν. 475α).
Τοΰ δευτέρου στρώματος αΐ τοιχογραφίαι, δυνάμεναι νά χρονολογηθοΟν είς τό α' ήμισυ τοΰ
15ου αίώνος, χαρακτηρίζονται άπό κάποιαν ξη
ρότητα είς τήν πτυχολογίαν καί τήν άπόδοσιν
τών κλειστών, σοβαρών μορφών (Πίν. 475 β),
δύνανται δέ νά συγκριθοΰν μέ τήν ζωγραφικήν
τοϋ ναοδ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου είς τό χωρίον Καλοχωραφίτης ( βλ. άνωτέρω σ. 432, άριθ. 6 καί
Π ί ν. 471 α ).
11. Ζαρός Καινούριου. "Αγιος Νικόλαος20

Μικρός ναΐσκος, ένσωματωμένος είς νεωτέρας
καί συγχρόνους κατασκευάς. Έκ τών όλίγων τμη
μάτων τής διακοσμήσεώς του, τά όποια σώζονται,
διαπιστοϋται, ότι πρόκειται περί άξιολόγου τέ
χνης, συνδεομένης στενώς μέ τήν παλαιοτέραν
ζωγραφικήν τοϋ προαναφερθέντος ναοϋ τών Κασάνων. Κυριαρχοΰν καί έδώ, οί αυτοί μεγάλοι
πίνακες — ένταΰθα πολύ δυσανάλογοι πρός τόν
μικρόν χώρον — όπου αί μορφαί χαρακτηρίζον
ται άπό τήν αύτήν ρωμαλεότητα καί είς τά ζωηρά
καί πλατειά πλασμένα πρόσωπα, οί όφθαλμοί είκονίζονται όμοίως μεγάλοι, στρογγύλοι μέ χαρά
κτη ριστικώς μακράν τήν γραμμήν τών βλεφάρων,
ένφ είς τήν πτυχολογίαν τών πλουσίων ένδυμάτων καί τήν διαγραφήν τών προσώπων, ή γραμμή
έξακολουθεΐ νά διατηρή κύριον σχεδιαστικόν
ρόλον.
12. Άγιος

Θωμάς

Μονοφατσίου.

Αρχάγγελος

Μιχαήλ21

Μικρός, μονόχωρος ναΐσκος, έντός τοΟ χωρίου.
Σφζει μόνον δύο τμήματα τοιχογραφιών, τών λοι
πών έπιφανειών του νύν έπιχρισμένων δι’ άσβέστου. Τό πρώτον, είς τό κέντρον τοϋ βορείου τοί
χου, φέρει τήν μορφήν τοϋ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
ένδεδυμένου τήν αΰτοκρατορικήν στολήν, τό δέ
δεύτερον, είς τό βόρειον τμήμα τής καμάρας τοΰ
ίεροΰ, τήν παράστασιν τής είς Άδου Καθόδου
(Πίν. 473 β, 474 α-β).
Ό Gerola έχει χαρακτηρίσει τάς τοιχογραφίας
αύτάς ώς άρχαϊκάς, τοϋ τέλους τοΰ 12ου ή τών
άρχών τοϋ 13ου αίώνος22, χρονολόγησις, ή όποια
θά έφαίνετο, μέχρις ένός σημείου, πιθανή, άκόμη
καί άν δέν έλαμβάνετο ύπ’ δψιν τό γεγονός, ότι
πρόκειται περί έπαρχιακοΰ μνημείου, ώς καί τά
άνάλογα παραδείγματα έκ τής νήσου, μόνον διά
τήν παράστασιν τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ό20. Κ. Λασιθιωτάκη, I. ά., άριθ. 594.
21. Κ. Λασιθιωτάκη, I. ά., άριθ. 645.
22. G. Gerola, Monuraenti, II ρ. 300, n. 1.

πωσδήποτε όμως άβάσιμος δι’ έκείνην τής είς
Άδου Καθόδου.
Όντως ή, καί λόγφ τών τεραστίων διαστάσεών
της, έπιβλητική μορφή τοΰ άρχαγγέλου διατηρεί
πολλά άρχαϊκά στοιχεία — διαστάσεις, αύστηρά
άκίνητος μετωπική στάσις, κατάκοσμος αύτοκρατορική ένδυμασία, σχηματική άπόδοσις λεπτομε
ρειών καί κόμης, πλατύ πλάσιμον γυμνών μερών —
τά όποια όμως δέν είναι άγνωστα είς τήν ζωγραφι
κήν τής νήσου, άκόμη καί κατά τάς πρώτας δε
καετίας τοΰ 14ου αίώνος (πρβλ. τήν αύτήν μορ
φήν άπό τάς τοιχογραφίας είς τόν Άσώματον
Άρχανών τοΰ 13 1 5 - 131623). Παραλλήλως, ό,τι
κυρίως χαρακτηρίζει τήν μορφήν αύτήν, είς τό
όποιον καί κυρίως όφείλει αΰτη τήν κυριαρχικήν
παρουσίαν της, είναι ή άκαταμάχητος ρωμαλεότης καί άμετακίνητος δύναμίς της, ή έκφραζομένη διά τοΰ σωματικοΰ όγκου καί τής αύστηρότητος τών χαρακτηριστικών καί τοΰ Οφους, στοιχεία
χαρακτηρίζοντα άποκλειστικώς τάσεις τής τέ
χνης τών Παλαιολόγων. Ούτως, ό συντηρητισμός
είς τά έπί μέρους καί ιδίως τήν τεχνικήν, θά πρέπη είς τήν παράστασιν αύτήν νά θεωρηθή ήθελημένος, έπί τφ σκοπφ διαφυλάξεως τής παραδόσεως είς τήν, έν εΐδει λατρευτικής, είκόνα ταύτην
τοΰ τιμωμένου άγιου.
Τό άνωτέρω έπιβεβαιοί καί ή παρακειμένη παράστασις τής Άναστάσεως, όπου ή αύτή κεντρική
Ιδέα τής ύπερανθρώπου δυνάμεως έκφράζεται καί
είς τήν γιγαντιαίαν καί μοναδικής ρώμης μορφήν
τοΰ Χριστοΰ, ό όποιος μέ όρμητικήν κίνησιν —
τό άκρον τοΰ ίματίου του άνεμίζει σχεδόν κατακορύφως πρός τά άνω — σύρει έκ τοΰ τάφου τόν
Άδάμ, ό όποιος, ώς καί αί λοιπαί μορφαί τοΰ πίνακος, δίδεται είς μικροτέραν κλίμακα.
Γενικώς, είς τάς Ιδιαιτέρως άξιολόγους τοιχο
γραφίας αύτάς, δυνάμεθα νά άναγνωρίσωμεν, παρά
τήν δι’ είδικούς λόγους διατήρησιν μεθόδων παλαιοτέρας παραδόσεως είς τήν μορφήν τοΰ άρ
χαγγέλου, έν τών καλυτέρων δειγμάτων τής τέ
χνης τών Παλαιολόγων έν τή νήσφ.
13. ’Επισκοπή Πεδιάδος. Άγιος Αθανάσιος

Μικρός, τοΰ αύτοΰ άρχιτεκτονικοΰ τύπου πρός
τόν προαναφερθέντα, ναός, έκ τής ζωγραφικής
διακοσμήσεώς τοΰ όποιου μικρά τμήματα σώζον
ται, τών λοιπών έπιφανειών έπιχρισμένων, ίσως
κατόπιν τής φθοράς τών είς αύτάς τοιχογραφιών.
Ούτως, είς τήν κόγχην τοΰ ίεροΰ, διακρίνεται,
πολύ έφθαρμένη, ή παράστασις τοΰ Παντοκράτορος καί, κάτω, τμήμα τής παραστάσεως τής
23.

Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογραφίες στήν Κρήτη, έν

Κρητ. Χρον. τόμ. ΣΤ’ ( 1952), σ. 70 καί 82.
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Θείας Λειτουργίας, μέ τήν μορφήν άγγέλου - δια
κόνου είς τό κέντρον καί παρ’ αυτήν έκείνην τοϋ
'Αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου ( Π ί ν. 476
α). Ή τοιχογραφία αυτή, έργον υψηλής ποιότητος, δεικνΰον όχι μόνον γνώσιν τών μεγάλης τέ
χνης παραδόσεων άλλα καί δεξιότητα καί άνώτερον βαθμόν παιδείας τοϋ ζωγράφου, άποτελεϊ έν
άκόμη δείγμα τής καλλιτεχνικής ένημερότητος
τής νήσου κατά τόν 14ον - 15ον αιώνα, σχετίζεται
δέ άμέσως πρός τήν ζωγραφικήν τοϋ ναοΰ τών
Είσοδίων τής Θεοτόκου, είς τό χωρίον Σκλαβεροχώρι τής αυτής έπαρχίας ( Π ί ν. 476 β).
Τήν μικράν περαιτέρω έξέλιξιν τής τέχνης αύτής, έμπλουτισμένην όμως μέ νέα έκ τής δυτικής
παραδόσεως στοιχεία (βλ. π.χ. ίπποτικάς πανο
πλίας είς σκηνάς μαρτυρίου τής 'Αγίας Παρα
σκευής ) καί άλλα ένθυμίζοντα τήν γνωστήν καί
έκ τών σκηνών τών θαυμάτων είς τό Άφεντικόν
τοϋ Μυστρα παράδοσιν, δυνάμεθα, νομίζω, νά
παρακολουθήσωμεν είς τάς τοιχογραφίας τοϋ
ναοϋ τής Αγίας Παρασκευής, είς τό αύτό χωρίον,
αί όποΐαι συνετηρήθησαν έφέτος ( ΑΔ 21 ( 1966 ):
Χρονικά, σ. 34 ) ( Π ί ν. 477 α - β ).
14. Έμπορος. Άγιος Γεώργιος24

'Ο μεγάλος, μονόχωρος καμαροσκεπής έπίσης,
ναός ούτος σφζει σχεδόν είς τό σύνολόν του τήν,
24.

Κ. Λασιθιωτάκη, 6. ά., άριθ. 543.

έν ετεσι 1436/1437 καί διά χειρός Μανουήλ τοϋ
Φωκά35, έκ τοιχογραφιών διακόσμησίν του. Δυσ
τυχώς καί τό σημαντικώτατον τοϋτο σύνολον έχει
ύποστή σοβαράν κατά τόπους φθοράν, έκ τής
όγρασίας, στρώμα δέ αλάτων καλύπτει έκτεταμένας έπιφανείας του.
Αί τοιχογραφίαι αύταί, Ιδιαιτέρως σημαντικοί
διά τήν όψηλήν ποιότητα τής τέχνης των ( βλ.
Π ί ν. 478 α - β ) είναι παραλλήλως έξόχως διδα
κτικοί διά τήν μελέτην τοϋ είκονογραφικοΰ προ
γράμματος διακοσμήσεως ναών τής έποχής τού
της, ώς άποτελοΰσαι τό μεγαλύτερον είκονογραφικόν σύνολον έκ τών γνωστών έν Κρήτη κατά
τήν ώς άνω έποχήν. Σημειωτέον, ότι αί ύπό τοϋ
αύτοΰ ζωγράφου καί τοϋ όμωνύμου Ίωάννου, έκτελεσθεϊσαι τοιχογραφίαι είς τόν ναόν τοϋ 'Α
γίου Κωνσταντίνου είς’Αβδοϋ Πεδιάδος τοϋ 144528
καί τήν εκτασιν τοϋ προηγουμένου δέν έχουν, ώς
διακοσμοΰσαι πολύ μικρότερον ναόν, έπί πλέον
δέ παρουσιάζουν έκτεταμένας φθοράς.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ■ OKLAND

25. G. Gerola.S. ά., IV, 516, η. 20,11, 309. Βλ. καί Ά. Ξυγγοπούλου. Σχεδίασμα, Ιστορίας τής θρησκευτικής ζωγραφι
κής μετά τήν Άλωσιν, Άθήναι 1957, σ.83, δπου καί ή λοιπή
σχετική βιβλιογραφία περί τής έπιγραφής καί τοϋ ζωγρά
φου.
26. Βλ. έπίσης, *Α. Ξυγγοπούλου, 6. ά., δπου καί ή λοιπή
σχετική βιβλιογραφία.
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Κρήτη. Κεφάλι Κισάμου. Ναός Σωτήρος: α. Τμήμα τοιχογραφιών βορείου τοίχου, β. Νότιος τοίχος.
Ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ καί ή 'Αγία "Αννα

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ-OKLAND
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Κ ρήτη: α. Κεφάλι Κισάμου. Ναός 'Αγίου ’ Αθανασίου, β. Κεφάλι Κισάμου. Ναός 'Αγίου Άθανασίου.'Ο "Αγιος ’ Αθανάσιος,
γ. Κεφάλι Κισάμου. Ναός 'Αγίου Αθανασίου. Ο ί άγιοι Δημήτριος καί Θεόδωρος ό Τήρων, δ. Ά νισ α ρ ά κι Καντάνου. Ναός
Παναγίας. Ό Παράδεισος έκ τής Δευτέρας Παρουσίας

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)
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Κρήτη. Χρωμοναστήρι Ρεθύμνου. Ναός Παναγίας τής Κεράς: α. ’Ανατολική κόγχη. Ή Δέησις,
β. Νοτία κόγχη. 'Η 'Αγία Άννα

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κρήτη: α. Καλοχωραφίτης Πυργιωτίσσης. Ναός 'Αγίου Γεωργίου. Ό Μυστικός Δεΐπνος,
β· Βόροι Πυργιωτίσσης. "Αγιος ’Ιωάννης. Ή εις Άδου Κάθοδος καί στηθάρια μαρτύρων

XT. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. Βόροι Πυργιωτίσσης. Παναγία ή Καρδιώτισσα: α. Νοτιοδυτική όψις, β. Νότιος τοίχος ίεροϋ.
'Ιεράρχης καί διάκονοι

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κρήτη: α. Βόροι Πυργιωτίσσης. Παναγία ή Καρδιώτισσα. Νότιον τμήμα καμάρας ίεροΰ. Άνάληψις,
β. "Αγιος Θωμάς Μονοφατσίου. Ναός ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. "Αγιος Θωμάς Μονοφατσίου. Ναός 'Αρχαγγέλου Μιχαήλ: α - β. Ή εις Άδου Κάθοδος και
λεπτομέρεια αυτής
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ- OKLAND
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Κρήτη. Κασάνοι. Ναός 'Αφέντη Χρίστου: α. Παλαιότερον στρώμα ζωγραφικής. Ή "Εγερσις τού
Ααζάρου, β. Δεύτερον στρώμα ζωγραφικής. Τμήμα έκ τής Άναλήψεως

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ- OKLAND
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη: α. Επισκοπή Πεδιάδος. Ναός 'Αγίου ’Αθανασίου. Κόγχη ίεροϋ. Θεία Λειτουργία,
β. Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος. Ναός Είσοδίων Θεοτόκου. Κόγχη ίεροϋ. Θεία Λειτουργία καί ίεράρχαι
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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Κρήτη. Επισκοπή Πεδιάδος. Ναός 'Αγίας Παρασκευής: α. Τμήμα έκ τής Άναλήψεως, β. Σκηναϊ έκ
τοΰ μαρτυρίου τής 'Αγίας Παρασκευής

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ- OKLAND
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. Έμπαρος. Ναός 'Αγίου Γεωργίου: α. Τμήμα έκ τής Άναλήψεως,
β. Οί "Αγιοι ’Ανάργυροι καί μάρτυς
ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ - OKLAND
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