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Εισαγωγή
Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική όπως διαµορφώθηκε στην Κρήτη
αποτελεί ένα ιδιαίτερο και ενδιαφέρον κεφάλαιο στην ιστορία της βυζαντινής
αρχιτεκτονικής. Αυτό συµβαίνει γιατί το νησί, λόγω της γεωγραφικής του
θέσης δέχτηκε ερεθίσµατα από διάφορους πολιτισµούς. Αποτέλεσµα ήταν να
αναπτυχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ορίζουν τη ναοδοµία της
Κρήτης.
Τα όρια της υπό εξέταση περιόδου στη συγκεκριµένη µελέτη, είναι η
εποχή που γενικά αποκαλούµε µεσοβυζαντινή. Ο όρος είναι εξαιρετικά
ευέλικτος και προσαρµόζεται ανά περιοχή. Σε γενικές γραµµές όµως έχει ως
αφετηρία το τέλος της Εικονοµαχίας και τελειώνει το 1204 µε την κατάληψη
της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους. Σε ό,τι αφορά στην Κρήτη ο
όρος είναι προβληµατικός, αφού για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα της
µεσοβυζαντινής εποχής, το νησί δεν ήταν στη διοικητική δικαιοδοσία της
Κωνσταντινούπολης. Το 827 η Κρήτη κατελήφθη από τους Άραβες.
Ανακτήθηκε το 961 από το Νικ. Φωκά και ως το 1211 που πέρασε στα χέρια
των Βενετών, αποτελούσε βυζαντινή επαρχία. Το διάστηµα αυτό λέγεται
δεύτερη βυζαντινή περίοδος της κρητικής ιστορίας.
Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική
της Κρήτης κατά τη δεύτερη βυζαντινή εποχή. Βασικό θέµα αποτελούν οι
οικοδοµικές παραδόσεις τις οποίες ακολούθησαν οι τεχνίτες που εργάστηκαν
την περίοδο αυτή στο νησί. Με αφορµή τις πολυσυζητηµένες επαφές της
Κρήτης µε την Κωνσταντινούπολη, για τις οποίες υπάρχουν ελάχιστες
γραπτές µαρτυρίες, µας ενδιαφέρει η εµφάνιση µια σειράς αρχιτεκτονικών
χαρακτηριστικών

που

εντάσσονται

στη

λεγόµενη

«σχολή»

της

Κωνσταντινούπολης. Πως δηλαδή φτάνουν τα χαρακτηριστικά αυτά στο νησί
και µε ποιο τρόπο χρησιµοποιούνται από τους κρητικούς µάστορες.
Ως κύριο παράδειγµα για τη διερεύνηση των παραπάνω θεµάτων
χρησιµοποιήθηκαν τρία µνηµεία τα οποία συγκεντρώνουν στοιχεία που τα
καθιστούν πολύτιµα για τη µελέτη των διατυπωµένων προβληµάτων.
Πρόκειται για την Παναγία στα Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, τον Αϊ Κυρ Γιάννη
στον Αλικιανό Χανίων και τον Άγιο Παύλο στα Σφακιά. Οι ναοί αυτοί
συνδέονται µεταξύ τους, καθώς αναφέρονται στο βίο του Ιωάννη του Ξένου,
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τοπικού αγίου που έζησε στην Κρήτη στις αρχές του 11ου αιώνα. Σύµφωνα µε
το κείµενο αυτό οι τρεις ναοί, αποτελούν ιδρύµατα του Ιωάννη, που χτίστηκαν
υπό τις οδηγίες του. Θεωρητικά λοιπόν, είναι χρονολογηµένοι µε σχετική
ακρίβεια στις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα. Μέσα από το ίδιο κείµενο
προκύπτει ότι ο Ιωάννης είχε άµεσες επαφές µε την Κωνσταντινούπολη.
Με βάση όλα τα παραπάνω δεδοµένα, θα ελέγξουµε αρχικά τις
ιστορικές µαρτυρίες σχετικά µε την προσωπικότητα του Ιωάννη του Ξένου, τα
µνηµεία που του αποδίδει η βιβλιογραφία και τις κατά καιρούς διατυπωµένες
απόψεις σχετικά µε την ταύτισή τους. Στη συνέχεια, επικεντρώνοντας το
ενδιαφέρον µας στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα, τον Αϊ Κυρ Γιάννη και τον
Άγιο Παύλο, θα αναλύσουµε τα αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά και θα
προχωρήσουµε σε µια µεταξύ τους σύγκριση. Με βάση το αποτέλεσµα της
σύγκρισης αυτής άλλα και τα τεκµηριωµένα ιστορικά στοιχεία, θα
προσπαθήσουµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο ο κοινός παραγγελιοδότης
επενέβη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό των τριών ναών, επιβάλλοντας ένα
κοινό

αρχιτεκτονικό

σχέδιο,

κατασκευαστικές

επιλογές,

µορφολογικά

χαρακτηριστικά κτλ. Μέσα από αυτές τις διαπιστώσεις θα εξετάσουµε το
κείµενο του βίου του Ιωάννη υπό άλλο πρίσµα, θέτοντας υπό αµφισβήτηση
χρονολογικές και ιστορικές απόψεις που η βιβλιογραφία θεωρεί παγιωµένες.
Στο τελευταίο µέρος της εργασίας θα γίνει µια προσπάθεια να
τοποθετηθούν τα τρία παραπάνω µνηµεία, µέσα στο γενικότερο πλαίσιο της
µεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής της Κρήτης. ∆ηλαδή κατά πόσο οι τρεις ναοί
διαφοροποιούνται ή οµοιάζουν µε τα υπόλοιπα µνηµεία του νησιού. Οι
οικοδοµικές παραδόσεις που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ναών
της Κρήτης θα εξεταστούν µε βάση και τις αναφορές της βιβλιογραφίας για
κωνσταντινουπολίτικες επιδράσεις στην αρχιτεκτονική του νησιού, µε
επίκεντρο τους ναούς του Ιωάννη. Στόχος µας θα είναι να καταλάβουµε την
πραγµατική «συµβολή» των ναών που αποδίδονται στον Ιωάννη στην
αρχιτεκτονική της Κρήτης.
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Ι. Οι µεσοβυζαντινοί ναοί της Κρήτης.
Βιβλιογραφία-Πηγές.
Για

την

εκπόνηση

της

παρούσας

εργασίας,

χρειάστηκε

να

επισκεφθούµε ένα µεγάλο αριθµό µεσοβυζαντινών ναών της Κρήτης. Η φύση
της µελέτης αυτής απαιτεί την επιτόπου παρατήρηση των αρχιτεκτονικών
χαρακτηριστικών των µνηµείων. Βεβαίως δεν ήταν δυνατό να εξετάσουµε το
σύνολο των µεσοβυζαντινών ναών του νησιού. Προσπαθήσαµε ωστόσο να
δούµε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα ναών, ώστε να είµαστε σε θέση να
κάνουµε τις αναγκαίες για το θέµα παρατηρήσεις.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι
η ελλιπής βιβλιογραφική τεκµηρίωση των ναών. Το ενδιαφέρον των
µελετητών

των

εκκλησιών

της

Κρήτης,

περιορίζεται

συνήθως

στον

τοιχογραφικό διάκοσµο των µεσοβυζαντινών ναών, για τον οποίο υπάρχουν
αρκετές

εργασίες.

Αντίθετα

αγνοούν

ή

αναφέρουν

ελάχιστα

την

αρχιτεκτονική τους.
Για µεγάλο διάστηµα, οι γνώσεις µας για την βυζαντινή αρχιτεκτονική
της Κρήτης στηρίζονταν στο έργο του G. Gerola1. Με βάση τη δηµοσίευση
αυτή ο G. Millet έκανε πολλές αναφορές στους κρητικούς ναούς στο κλασικό
έργο του για τη βυζαντινή αρχιτεκτονική2. Το 1920 ο Αν. Ορλάνδος
δηµοσίευσε µελέτη για την αρχιτεκτονική του Αγίου Τίτου της Γόρτυνας3 και
αρκετά χρόνια αργότερα, προχώρησε στην αναστήλωση και τη δηµοσίευση
του ναού του Αϊ Κυρ Γιάννη στον Αλικιανό Χανίων, µνηµείο που είχε
εσφαλµένα τοποθετήσει τότε στον 14ο αιώνα4. Στη συνέχεια εµφανίστηκαν
δηµοσιεύσεις που αφορούσαν σε µεσοβυζαντινά µνηµεία, οι οποίες όµως
συνήθως είχαν ως θέµα τους τις τοιχογραφίες των ναών ή ιστορικά και λοιπά
προβλήµατα και έκαναν ελάχιστες αναφορές στην αρχιτεκτονική τους5. Στη
δεκαετία του 1960 ο Κ. Λασσιθιωτάκης δηµοσίευσε σειρά άρθρων που
G. Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola de Creta, vol II, Venezia 1908, (ελλ. µτφ. Στ. Σπανάκης,
Ηράκλειο 1993).
2
G. Millet, L’ école Grecque dans l’ architecture Byzantine, Paris 1916.
3
Αν. Ορλάνδος, «Νεώτεραι έρευναι εν Αγίω Τίτω Γορτύνης», ΕΕΒΣ 3 (1926), 301-328.
4
του ιδίου, «∆ύο Βυζαντινά Μνηµεία της ∆υτικής Κρήτης. Β΄: ο Άγιος Ιωάννης Αλικιανού-Κουφού»,
ΑΒΜΕ Η΄, (1955-56),170- 205.
5
Πχ. Ν. ∆ρανδάκης, «Αι τοιχογραφίαι του Αγίου Ευτυχίου Ρεθύµνης», Κρητικά Χρονικά Ι΄ (1956),
215-236, Κ. Καλοκύρης, «Η επισκοπή Λάµπης και η Παναγία η Λαµπηνή», Κρητικά Χρονικά Ι΄
(1956), 305-316, Κ. Λασσιθιωτάκης, «Ο ναός των Εισοδίων και µία παλαιότερη βασιλική στο
Φόδελε», Κρητικά Χρονικά Ε΄ (1951), 76-86.
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αφορούσαν στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική των ναών του νοµού
Χανίων6. Το 1977 ο Γ. Αντουράκης δηµοσίευσε τη διδακτορική του διατριβή
για τη µονή της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, έργο ωστόσο που έχει πολλές
ανακρίβειες ως προς την παρουσίαση των αρχιτεκτονικής του µνηµείου7.
Περισσότερο τεκµηριωµένη ήταν η εργασία του K. Gallas για τη
µεσοβυζαντινή και την ύστερη αρχιτεκτονική του νησιού8. Eνδιαφέρουσες
αναφορές παρουσιάζει ακόµα ο ταξιδιωτικός οδηγός Byzantinisches Kreta.
Όµως, λόγω του ότι πρόκειται για ένα κείµενο που απευθύνεται σε µη
εξειδικευµένους αναγνώστες, είναι αρκετά απλουστευµένο και περιληπτικό,
παραλείπει

δε

βιβλιογραφίας
χρησιµοποιείται

αρκετά
για

τα

αρκετά

µνηµεία9.
κρητικά
συχνά.

Ωστόσο
µνηµεία,
Αρκετά

λόγω
ο

της

περιορισµένης

συγκεκριµένος
µεσοβυζαντινά

οδηγός
µνηµεία

παρουσιάστηκαν στα συµπόσια της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας,
µε αφορµή κυρίως τον τοιχογραφικό τους διάκοσµο ενώ έγιναν ωστόσο και
ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις για την αρχιτεκτονική10. Σε επιµέρους µελέτες
που δηµοσιεύτηκαν σποραδικά σε συλλογικούς τόµους που αφορούν γενικά
στη κρητική τέχνη, περιλαµβάνονται αναφορές και για τη µεσοβυζαντινή
αρχιτεκτονική11. Υπό δηµοσίευση τέλος βρίσκεται εργασία της Ειρήνης
Θεοχαροπούλου για τους σταυροειδείς εγγεγραµµένους ναούς της Κρήτης12.
Κ. Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς Ναοί της ∆υτικής Κρήτης», Πεπραγµένα Β΄
∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τοµ. Α΄, Αθήνα 1968, 344-356, του ιδίου, «Εκκλησίες της ∆υτικής
Κρήτης, Εισαγωγή-Α΄ Επαρχία Κισάµου, Β΄ Επαρχία Κυδωνίας, Γ΄ Επαρχία Αποκορώνου», Κρητικά
Χρονικά 21 (1969), 177-233, 459-493, του ιδίου, «Εκκλησίες της ∆υτικής Κρήτης. ∆΄ Επαρχία
Σελίνου», Κρητικά Χρονικά 22 (1970), 133-210, 347-388, του ιδίου, «Εκκλησίες της ∆υτικής Κρήτης.
Ε΄ Επαρχία Σφακίων –επιλεγόµενα -πίνακες», Κρητικά Χρονικά 23 (1971), 95-117.
7
Γ. Αντουράκης, Αι µοναί Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων Κρήτης µετά των παρεκκλησίων αυτών.
Συµβολή εις την έρευναν των χριστιανικών µνηµείων, Αθήνα 1977.
8
K. Gallas, Mittel und Spatbyzantinische Sakralarchitektur der Insel Kreta, Μόναχο 1983.
9
K. Gallas, K. Wessel, M. Borboudakis, Byzantinisches Kreta, Μόναχο 1983.
10
Μ. Ανδριανάκης, «Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στον Κουρνά και οι τοιχογραφίες του», Α’ Συµπόσιο
Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 1981, 5-6, Μ. Μπορµπουδάκης, «Ο
τοιχογραφικός διάκοσµος του Αγίου Νικολάου Κυριακοσελλίων Κρήτης», Β’ Συµπόσιο, Αθήνα 1982,
64-65, Μ. Ανδριανάκης, «Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας στα Λατζιανά Κισάµου. Μερικές παρατηρήσεις
πάνω στην τέχνη της Κρήτης της Β΄ Βυζαντινής περιόδου», Γ΄ Συµπόσιο, Αθήνα 1983, 9-10, Ν.
Κριτσωτάκη-Κ. Μυλοποταµιτάκη, «Άγιος Γεώργιος Επισκοπής Ιεράπετρας. Αρχιτεκτονικήαρχαιολογική διερεύνηση», Γ΄ Συµπόσιο, Αθήνα 1983, 45-46, Μ. Μπορµπουδάκης, «Τοιχογραφίες της
Παναγίας του Φόδελε», ∆’ Συµπόσιο, Αθήνα 1984, 51-52, Μ. Ανδριανάκης, «Ο ναός της Θεοτόκου
στην Κυριάννα Ρεθύµνου», Ε΄ Συµπόσιο, Αθήνα 1985, 7-8.
11
Ενδεικτικά αναφέρονται, Μιχ. Ανδριανάκης, «Νέα Στοιχεία και Απόψεις για τη Μνηµειακή Τέχνη
της Κρήτης κατά τη Β΄ Βυζαντινή Περίοδο», Πεπραγµένα ΣΤ΄ Κρητολογικού Συνεδρίου, τοµ. Β΄, Χανιά
1991, 9-34, Εµµ. Μπορµπουδάκης, «Η Βυζαντινή Τέχνη ως την Πρώιµη Βενετοκρατία», στο Κρήτη
Ιστορία και Πολιτισµός, (επιµ. Ν. Παναγιωτάκης), τοµ. Β, Ηράκλειο 1988, 9-103, του ιδίου «Η
Βυζαντινή Τέχνη στο νοµό Ηρακλείου», στο Το Ηράκλειο και η Περιοχή του. ∆ιαδροµή στο Χρόνο,
(επιµ. Ν. Γιγουρτάκης), Ηράκλειο 2004, 127-184, Κ. Μυλοποταµιτάκη, «Βυζαντινά και µεταβυζαντινά
6
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Ωστόσο, αυτό που ουσιαστικά λείπει από τη βιβλιογραφία για τα
κρητικά

µνηµεία

είναι

ένα

ολοκληρωµένο

έργο

για

την

συνολική

αρχιτεκτονική παρουσίαση των ναών της Κρήτης. Αποτέλεσµα όλων αυτών
είναι να παραµένει ατελής η παρουσίαση των ναών της δεύτερης βυζαντινής
εποχής
Το σηµαντικότερο ίσως πρόβληµα είναι η κατάσταση διατήρησης των
µεσοβυζαντινών ναών. Πολλοί από αυτούς είτε βρίσκονται σε κατάσταση
ερείπωσης, είτε ο αρχικός τους πυρήνας έχει αλλοιωθεί εξαιτίας εκτεταµένων
επεµβάσεων, µε αποτέλεσµα να µην είναι αναγνωρίσιµη η µεσοβυζαντινή
οικοδοµική τους φάση. Πολύ συχνά άλλωστε τα µνηµεία έχουν υποστεί
ατυχείς αναστηλωτικές επεµβάσεις, που µπορούν να παραπλανήσουν τον
ερευνητή και να τον οδηγήσουν σε λανθασµένα συµπεράσµατα13. Όλα αυτά
είχαν ως αποτέλεσµα να έχουν δοθεί παλαιότερα, οψιµότερες χρονολογήσεις
για πολλά από τα µεσοβυζαντινά µνηµεία του νησιού, κυρίως για ναούς
τρουλαίους σταυροειδείς, όπως ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη στον Αλικιανό
Χανίων, η Αγία Βαρβάρα στα Λατζιανά Κισάµου, ο Άγιος ∆ηµήτριος στον
οµώνυµο οικισµό κοντά στο Ρέθυµνο, η Παναγία στη Λαµπηνή Αγίου
Βασιλείου,

κα14.

Η

συγκριτική

µελέτη

των

ιστορικών

πηγών,

των

αρχιτεκτονικών δεδοµένων και σε κάποιες περιπτώσεις του τοιχογραφικού
διακόσµου έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια, µελετητές όπως τον Μ.
Ανδριανάκη και τον Μ. Μπορµπουδάκη, στην αναθεώρηση των παραπάνω
χρονολογήσεων και στη χρονική τους τοποθέτηση στη δεύτερη βυζαντινή
περίοδο15. Έτσι διευρύνεται ο κύκλος των µνηµείων.

µνηµεία της επαρχίας Μαλεβυζίου», στο Το Μαλεβύζι. Από τα Προϊστορικά χρόνια έως σήµερα,
Ηράκλειο 1998, 113-144.
12
Ειρήνη Θεοχαροπούλου, Συµβολή στη Μελέτη των Σταυροειδών Εγγεγραµµένων Ναών της Κρήτης,
(αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, οι παραποµπές αφορούν το δακτυλογραφηµένο κείµενο), Αθήνα
2000.
13
Για παράδειγµα στο νότιο τοίχο του ναού της Παναγίας της Ζερβιώτισσας στο Στύλο Αποκορώνου
(α΄ µισό 11ου αι, βλ. Παράρτηµα Ι, 6), η τοιχοποιία διαµορφώνει ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστηµα
δοµής. Όµως σε φωτογραφία που δηµοσιεύει ο Λασσιθιωτάκης το 1968, ο συγκεκριµένος τοίχος είναι
γκρεµισµένος. Το αποτέλεσµα που βλέπουµε σήµερα είναι προϊόν της αναστήλωσης που
πραγµατοποιήθηκε στο µνηµείο τη δεκαετία του 1970, χωρίς να γνωρίζουµε το λόγο που επιλέχθηκε.
Σε όλη την τοιχοποιία του ναού διακρίνεται µια τάση πλαισίωσης των λίθων από πλίνθους, η οποία
όµως δεν δικαιολογεί τη συγκεκριµένη επιλογή, βλ. Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς»,
(ό.π., σηµ. 6), πιν. ΡΙΓ.
14
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 205, Μ. Χατζηδάκης, «Μεσοβυζαντινή
Τέχνη, 1071-1204», ΙΕΕ, τοµ. Θ΄, 399, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, 284, 293.
15
Ενδεικτικά: Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), όπου προχωρεί σε αναθεωρήσεις
των χρονολογήσεων πολλών µεσοβυζαντινών ναών, µε βάση κυρίως την αποκάλυψη τοιχογραφικών
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Για την αναχρονολόγηση ορισµένων από τους ναούς αυτούς, βοήθησε
η ταύτισή τους µε τα µνηµεία που αναφέρονται στο βίο του Ιωάννη του
Ξένου, τοπικού αγίου ο οποίος έζησε στις αρχές του 11ου αιώνα. Ο Ιωάννης
θεωρείται ότι ανήκει στον κύκλο των µοναχών και κληρικών οι οποίοι µετά το
961 δραστηριοποιήθηκαν στο νησί προκειµένου να διδάξουν το σωστό
ορθόδοξο δόγµα και να εκχριστιανίσουν όσους άραβες είχαν παραµείνει στην
Κρήτη16. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν ο άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης17 και ο όσιος
Νίκων ο Μετανοείτε18. Η δράση των δύο τελευταίων πιστοποιείται µέσα από
τους βίους τους. Για τον µεν Αθανάσιο αναφέρεται ότι τον κάλεσε ο
Νικηφόρος Φωκάς για να τονώσει το φρόνηµα των στρατιωτών και του
κρητικού λαού, λίγο πριν την απελευθέρωση. Σχετικά µε το Νίκωνα ο βίος
αναφέρεται στον εκχριστιανισµό Αράβων που είχαν παραµείνει στην Κρήτη.
Ο Ιωάννης φαίνεται ότι ακολούθησε διαφορετικό δρόµο. Όπως αναφέρεται
στο κείµενο του βίου του, περιπλανήθηκε σε όλο το νησί ιδρύοντας
µοναστήρια και εκκλησίες, των οποίων τα ονόµατα και οι τοποθεσίες
αναφέρονται.
Ο βίος του Ιωάννη είναι το µοναδικό κείµενο στην Κρήτη της δεύτερης
βυζαντινής εποχής που αφορά, έστω και έµµεσα, σε ναούς. Ούτως ή άλλως
στα µεσοβυζαντινά χρόνια τα κείµενα που σχετίζονται µε τα αρχιτεκτονικά
µνηµεία της εποχής είναι λίγα και ελάχιστα βοηθούν στην κατανόησή τους.
Τα κείµενα από τα οποία αντλούµε έµµεσες συνήθως πληροφορίες για τα
κτήρια είναι εκφράσεις κτισµάτων, αγιολογικά κείµενα, επιγραφές, στις
οποίες αν και οι αναφορές αφορούν στην ταυτότητα του κτήτορα, δίνουν
συχνότατα χρονολογήσεις και τα τυπικά των µοναστηριών19. Στην Κρήτη δεν
υπάρχουν κείµενα που να αφορούν άµεσα στην κατασκευή ναών και στις
σχέσεις µεταξύ παραγγελιοδότη και κατασκευαστή. ∆εν σώζονται επίσης
επιγραφές και εκφράσεις ναών, ούτε Τυπικά µοναστηριών από τη δεύτερη
βυζαντινή εποχή. Έτσι ο βίος και η διαθήκη του Ιωάννη παρουσιάζει ιδιαίτερο
στρωµάτων που µπορούν να τοποθετηθούν στον 11ο-12ο αιώνα, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη»,
(ό.π., σηµ. 11).
16
∆. Τσουγκαράκης, «Η Βυζαντινή Κρήτη», Κρήτη. Ιστορία και Πολιτισµός, (επιµ. Ν. Παναγιωτάκης),
τοµ. Α΄, Ηράκλειο 1987, 401.
17
Ο. Λαµψίδης, «Μια παραλλαγή της βιογραφίας του αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου», Βυζαντινά 6
(1974), 285-319.
18
Σπ. Λάµπρου, «Ο βίος του Νίκωνος του Μετανοείτε», Νέος Ελληνοµνήµων 3 (1906), 129-228.
19
Ch. Bouras, “Master Craftsmen, Craftsmen and Building Activities in Byzantium”, in (ed. Angeliki
Laiou), The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century,
Dumbarton Oaks 2002, 539-554, R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, Princeton 1999, 39-43.
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ενδιαφέρον. ∆εν πρέπει όµως να διαφεύγει της προσοχής µας πως πρόκειται
για ένα αγιολογικό κείµενο που σκοπό έχει να υµνήσει τον άγιο και να τονίσει
την αγάπη του προς το Θεό και όχι να περιγράψει το κλίµα και την ιστορία της
περιόδου ή ακόµα τα ίδια τα κτίρια.
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IΙ. Ιωάννης ο Ξένος.
Ο βίος του και η χειρόγραφη παράδοση∗.
Ό,τι γνωρίζουµε για τον Ιωάννη προέρχεται κυρίως από το κείµενο του
βίου του. Ο Ιωάννης γεννήθηκε στο χωριό Σίβα. Κατά τη στερεότυπη
αναφορά πολλών βίων αγίων, αναφέρεται ότι ο Ιωάννης από πολύ νωρίς
έδειξε την κλίση του προς το Θεό και έφυγε από την οικογένειά του για να
µονάσει. Ξεκίνησε έτσι η περιπλάνησή του στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της
οποίας έχτισε τα ιδρύµατά του. Αρχικά κατέφυγε στο όρος Ράξος, κοντά στο
ακρωτήριο Λίθινο (στο νότιο Ηράκλειο), όπου µετά από εµφάνιση αγγέλου
έκτισε το ναό των αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού. Στη συνέχεια έφτασε στο
όρος Μυριοκέφαλο στην Τούρµα Καλαµώνος. Για επτά ηµέρες παρέµεινε
τυφλός µέσα σε ένα σπήλαιο µέχρι που θεραπεύτηκε µε τη βοήθεια του Θεού,
ο οποίος και τον κάλεσε να κτίσει στο µέρος εκείνο ναό της Παναγίας.
Πράγµατι, έχτισε τη µονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας και αφού
τοποθέτησε εκεί έναν µοναχό ονοµαζόµενο Λουκά, πήγε στην περιοχή του
Μέλικα και έχτισε το ναό του αγίου Γεωργίου του ∆ούβρικα. Στη συνέχεια
κατευθύνθηκε στην περιοχή του Αρίου και κοντά στο χωριό Πηγή έχτισε το
ναό του αγίου Γεωργίου του Οψαροπιάστη.
Επιστρέφοντας στα Μυριοκέφαλα διαπίστωσε την ένδεια και τη
δυστυχία της µονής. Για να αντιµετωπίσει τη φτώχεια πήγε στη γειτονική
περιοχή του Μουσέλα, η οποία ήταν εύφορη και έχτισε εκεί ο µετόχι του αγίου
Παταπίου. Αµέσως µετά έφυγε για την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός του
ταξιδιού, όπως αναφέρει το κείµενο, ήταν να εξασφαλίσει πόρους για τα
µοναστήρια του. Πράγµατι στην επιστροφή, έφερε µαζί εικόνες, βιβλία,
ενδύµατα και χρήµατα. Το σηµαντικότερο όµως κέρδος του ήταν ότι
κατάφερε να κάνει τη µονή Μυριοκεφάλων σταυροπήγιο.
Μετά την επιστροφή του, σύµφωνα πάντα µε τα κείµενα, ο Ξένος
έχτισε τη µονή της Παναγίας στο χωριό Κουφός των Χανίων, το ευκτήριον του
Αγίου Παύλου στον Οπίσω Αιγιαλό, το ναό του Αγ. Γεωργίου στο χωριό
Αζωγυρέας και τέλος έφτασε στην Ακτή Κισάµου, όπου κουρασµένος πια

∗

Τα κείµενα των χειρογράφων του κώδικα της Οξφόρδης και των Τσουρουνιανών, παρατίθενται στο
Παράρτηµα 2, στο τέλος του κειµένου.
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έµεινε ως το θάνατό του. Μάλιστα µετά το θάνατό του ήθελε όλη του η
περιουσία να περάσει στη µονή Μυριοκεφάλων.
Αυτή είναι εν συντοµία η ζωή του Ιωάννη, όπως αναφέρεται µέσα στα
κείµενα. Ο βίος του Ιωάννη του Ξένου έως τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα,
σωζόταν σε 4 χειρόγραφα, τα οποία βρίσκονταν στο χωριό Σίβα
Πυργιωτίσσης

στο

Ηράκλειο,

στα

Μυριοκέφαλα

Ρεθύµνου,

στα

Τσουρουνιανά Κισάµου και στη Bοdleian Library της Οξφόρδης. Τα δύο
πρώτα δεν σώζονται πια. Ωστόσο το χειρόγραφο των Μυριοκεφάλων µας
είναι γνωστό από την έκδοση που έκανε το 1922 ο τότε επίσκοπος Κισάµου
και Σελίνου Άνθιµος Λελεδάκης20. Το 1922 ο Η. Delehaye εξέδωσε το κείµενο
του κώδικα της Οξφόρδης21. Το ίδιο χειρόγραφο θα επανεκδοθεί το 1925 από
τον Luis Petit22. Το 1948 ο Νικ. Τωµαδάκης θα αναδηµοσιεύσει το κείµενο του
κώδικα της Οξφόρδης µαζί µε το κείµενο που παραδίδει το χειρόγραφο από
τα Τσουρουνιανά, το οποίο παρουσιάστηκε τότε για πρώτη φορά23.
Οι πληροφορίες που µπορούµε να βγάλουµε από τη µελέτη των
κειµένων είναι πολλές. Πρέπει όµως να αντιµετωπίζονται πάντα µε επιφύλαξη
και σε συνδυασµό τόσο µεταξύ τους, όσο και µε τα υπάρχοντα αρχαιολογικά
τεκµήρια. Και τα τρία κείµενα που έχουµε στη διάθεσή µας αναφέρουν την
ίδια ιστορία, έχουν ωστόσο αρκετές διαφορές, όχι στα σχετικά µε το βίο, αλλά
κυρίως στη δοµή και στο ύφος. Το κείµενο που σώζεται στην Οξφόρδη (Codex
Bodleianus Oxonii Canonici 19, 278v-283v) είναι το πιο παλιό. Το χειρόγραφο
χρονολογείται στον 15ο αιώνα και µπορεί να θεωρηθεί το πιο αξιόπιστο από τα
τρία, λόγω ακριβώς της παλαιότητάς του. Είναι γραµµένο στο πρώτο
πρόσωπο, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι πρόκειται για αυτοβιογραφικό.
Είναι σχετικά περιληπτικό και δίνει µόνο τις απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά
µε τις περιπλανήσεις του Ιωάννη. Στον επίλογο του κειµένου αναφέρει ότι όλα
τα περιουσιακά του στοιχεία µετά τα θάνατό του θα πρέπει να περιέλθουν στη

Άνθιµου Λελεδάκη Επισκόπου Κισάµου και Σελίνου, Ακολουθία Ασµατική του οσίου και θεοφόρου
πατρός ηµών Κυρ Ιωάννου του εν Κρήτη λάµψαντος µετά του Βίου και της Πολιτείας αυτού εκδοθείσα εκ
χειρογράφου ανακαθαρθέντος, Χανιά 1922 (1999β ).
21
H. Delehaye, Deux Typica Byzantins de I’ époque des Paléologues, Bruxelles 1921.
22
Luis Petit, “Saint Jean Xenos ou l’Ermite d’ après son autobiographie”, AnnalBoll 42 (1924), 5-20.
23
Ν. Τωµαδάκης «Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού», Κρητικά Χρονικά 2 (1948), 47- 72.
Για το συνολικό έργο του Τωµαδάκη για τον Ιωάννη τον Ξένο βλ. Ν. Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και
Υµνολογικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ξένος και Ερηµίτης εν Κρήτη, 10ος-11ος αιών», ΕΕΒΣ 46 (1983-86),
1-117, όπου θα παραπέµπουµε στο εξής.
20
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µονή των Μυριοκεφάλων, ενώ καταριέται όποιον τολµήσει να παραβεί την
θέλησή του.
Το κείµενο του κώδικα των Τσουρουνιανών ( Codex Cisamensis) είναι
δηµώδες, γραµµένο το 1844 από τον ιερέα της Μονής της Αγίας Τριάδας των
Τζαγκαρόλων Συµεών Βασιλίδη και αντιγράφει παλαιότερο, του 1703. Είναι
γραµµένο

σε

αναλυτικότερο,

τρίτο

πρόσωπο.

περιέχει

Είναι

περισσότερες

ένα

κείµενο

πληροφορίες

πληρέστερο
και

και

µάλιστα

περιλαµβάνει ξεχωριστό κείµενο για τη διαθήκη του Ιωάννη. Το κείµενο της
διαθήκης στον κώδικα αυτό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το υπογράφουν ως
µάρτυρες οι πρωτοσπαθάριοι και στρατηγοί Κρήτης Ευµάθεος24 και
Φιλάρετος, γεγονός που αποδεικνύει το κύρος της προσωπικότητας του
Ξένου. Αναφέρεται ότι έχει γραφτεί το έτος 1027 (6536 από κτίσεως κόσµου)
από τον γραφέα του Χάνδακα Μόσχο ∆ιάκονο και έχει µεταγραφεί από το
νοτάριο ιερέα Λέοντα ∆αφερερά. Το κείµενο αναφέρει και άλλους
χρονολογικούς προσδιορισµούς, τοποθετώντας τη γέννηση του Ξένου το 970,
και τη µετάβασή του στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του αυτοκράτορα
Ρωµανού Γ΄ Αργυρού (1028-1034) και του πατριάρχη Αλέξιου Στουδίτη
(1025-1043). Κατά πόσο µπορούµε να εµπιστευθούµε αυτές τις χρονολογήσεις
είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα. Το κείµενο, γραµµένο στο 19ο αιώνα, είναι
πιθανό να έχει υποστεί πολλές αλλοιώσεις και να έχει δεχτεί επεµβάσεις
προκειµένου να ανταποκριθεί καλύτερα στο σκοπό του. Εν πάση περιπτώσει
ακόµα και αν οι συγκεκριµένες χρονολογήσεις δεν είναι απόλυτα ακριβείς,
δεν µπορεί να απέχουν πολύ από τις πραγµατικές.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το χειρόγραφο που βρέθηκε στα
Μυριοκέφαλα και εκδόθηκε το 1922 από τον επίσκοπο Λελεδάκη. Το ίδιο το
χειρόγραφο δεν σώζεται πια και όπως αναφέρει ο Τωµαδάκης, είναι πιθανό
να καταστράφηκε µετά την ολοκλήρωση της έκδοσης25. Πρόκειται για
χειρόγραφο που αντιγράφηκε το 1843 από πρωτότυπο, όπως αναφέρεται

Σε επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του Ηρακλείου και χρονολογείται στον 11ο αιώνα,
αναφέρεται ο Ευµάθιος πρωτοσπαθάριος και στρατηγός Κρήτης βλ: D. Tsougarakis, Byzantine Crete,
from the 5th century to the Venetian conquest, Αθήνα 1988, 363. Παλαιότερα ο Ευµάθιος της
επιγραφής είχε εσφαλµένα ταυτιστεί µε τον Ευµάθιο το Φιλοκάλη. Βλ. Σπ. Μαρινάτος, «Ευµάθιος ο
Φιλοκάλης», ΕΕΒΣ 7 (1930), 388-393 και ∆. Ζακυνθινός, «Περί της διοικητικής διαιρέσεως εν τω
Βυζαντινώ Κράτει», ΕΕΒΣ 17 (1941), 263-267.
25
Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 23 κ. εξ.
24
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µέσα στο κείµενο26. Ο ίδιος ο Λελεδάκης αναφέρει στα σχόλια της έκδοσής
του ότι διόρθωσε το κείµενο, γεγονός που αίρει ως ένα βαθµό την αξιοπιστία
του. Το κείµενο του βίου είναι γραµµένο στην ίδια δηµώδη γλώσσα όπως και
αυτό των Τσουρουνιανών. Ο Λελεδάκης έχει προσθέσει πολλές διευκρινίσεις
σχετικά µε τις τοποθεσίες που αναφέρονται στο κείµενο, ταυτίζοντας
τοπωνύµια και µνηµεία, τα οποία δεν είναι πάντα ακριβή. Είναι αρκετά
αναλυτικό και περιέχει τις ίδιες πληροφορίες όπως και τα άλλα δύο. Το
χειρόγραφο των Μυριοκεφάλων, περιλάµβανε ξεχωριστό κείµενο για τη
διαθήκη του Ιωάννη, στην οποία όµως υπάρχει η εξής διαφοροποίηση:
χωρίζει την περιουσία του σε δύο κοµµάτια και αφήνει στη µονή
Μυριοκεφάλων µόνο όσους ναούς έχει κτίσει πριν το ταξίδι του στην
Κωνσταντινούπολη. Τη µονή στον Κουφό Χανίων την κληροδοτεί στο µαθητή
του µοναχό Κύριλλο, ενώ για τα υπόλοιπα ιδρύµατά του δεν γίνεται καµία
αναφορά. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κείµενο υπογράφουν οι ίδιοι µάρτυρες
ενώ διαφέρει και η χρονολογία γραφής του αφού αναφέρεται το 1031 (6536
από κτίσεως κόσµου).
Συµπερασµατικά τα κείµενα του βίου, αν και δεν είναι ιδιαίτερα
κατατοπιστικά για τη ζωή του Ιωάννη, εντούτοις περιλαµβάνουν κάποιες
πληροφορίες που είναι χρήσιµες σχετικά µε τα µνηµεία που του αποδίδονται.
Οριοθετείται ο χώρος δράσης του Ιωάννη, καθώς αναφέρονται τοπωνύµια και
γεωγραφικές θέσεις. Αναφέρονται επίσης τα ονόµατα των ναών που έχτισε.
Βέβαια δεν γίνεται λόγος ούτε για την αρχιτεκτονική τους, ούτε και για την
οργάνωση των µοναστηριών. Στόχος του κειµένου παρουσιάζεται να είναι η
διατήρηση της ενότητας της περιουσίας του αγίου, ακόµα και µετά το θάνατό
του. Η ανακήρυξη της µονής Μυριοκεφάλων σε σταυροπήγιο και η
τοποθέτησή της στο κέντρο της πνευµατικής και οικονοµικής του δράσης,
είναι ένα τρόπος να προφυλάξει τα ιδρύµατά του από οποιαδήποτε πολιτική ή
εκκλησιαστική επιβολή27. Συνεχώς επισηµαίνονται δύο στοιχεία: η εντολή που
έχει λάβει εκ Θεού να βοηθήσει τον κόσµο χτίζοντας εκκλησιαστικά ιδρύµατα
και η έντονη αγάπη του κόσµου προς το πρόσωπό του. Είναι µάλιστα τόσο
αγαπητός, που αναγκάζεται, όπως λέει, να µετακινείται διαρκώς προκειµένου
…Χειρ Ματθαίου ιεροµονάχου. Τα µεγαλυνάρια ποίηµα αυτού. Σπυρίδωνα ον γράψαντα µη µέµφεσθε
ως αµαθή αλλ’ εύχεσθε. Εν σωτηρίω έτει αωµγ΄ (1843). …
27
J. Thomas-Angela Constantinides Hero, Byzantine Monastic Foundation Documents: A complete
translation of the surviving founders Typica and Testaments, Dumbarton Oaks 2000, 45.
26
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να βρει ησυχία. Ακολουθεί έτσι το αγιογραφικό σχήµα το οποίο εφαρµόζεται
στα περισσότερα κείµενα βίων αγίων28.
Οι ναοί του Ιωάννη Ξένου. Οι προτάσεις για την ταύτισή τους.
Ο εντοπισµός των ναών που αποδίδονταν στον Ξένο δεν ήταν, όπως
αποδείχθηκε εύκολος. Η αλλαγή των τοπωνυµίων, η καταστροφή και η
εγκατάλειψη των ναών, σε συνδυασµό µε την εσφαλµένη ανάγνωση των
πηγών, έχει κατά καιρούς δηµιουργήσει πολλές και διαφορετικές µεταξύ τους
απόψεις σχετικά µε την ταύτιση των ναών του Ιωάννη. Είναι ενδιαφέρον το
γεγονός ότι για πολλά χρόνια αυτοί που ασχολήθηκαν µε τον Ιωάννη και τα
µνηµεία του δεν ήταν αρχαιολόγοι, αλλά ιστορικοί, φιλόλογοι και θεολόγοιιερείς. Καθένας από αυτούς, εξετάζοντας το ζήτηµα από την πλευρά που τον
αφορούσε, έβγαζε τα δικά του συµπεράσµατα για το ποια µνηµεία
αποτελούσαν τους ναούς που αναφέρονται µέσα στο βίο. Τα πρώτα κείµενα
σχετικά µε τον Ιωάννη εκδίδονται την δεκαετία του 1920 από ιερωµένους,
όπως τον H. Delehaye, τον Luis Petit και τον τότε επίσκοπο Κισάµου και
Σελίνου Άνθιµο Λελεδάκη29. Βασιζόµενοι κυρίως σε τοπωνύµια και
παραδόσεις καθώς και στην προσήλωσή τους στο ίδιο το κείµενο, προχωρούν
σε ταυτίσεις µνηµείων χωρίς να εξετάζουν αν οι ισχυρισµοί τους
τεκµηριώνονται αρχαιολογικά.
Η µεγαλύτερη σύγχυση γύρω από τον Ιωάννη, ήταν η εσφαλµένη
ταύτιση από τον Luis Petit και στη συνέχεια από το Ν. Τωµαδάκη, του Ιωάννη
του Ξένου µε τον Ιωάννη τον Ερηµίτη, τοπικό άγιο της περιοχής των Χανίων,
ο οποίος είχε ζήσει στον 16ο αιώνα30. Ο Τωµαδάκης µε βάση την ταύτιση των
δύο προσώπων, προχώρησε στο συσχετισµό του Ξένου µε µνηµεία που
χρονολογούνται στον 16ο αιώνα, όπως το Καθολικό της Μονής Γδερνέτου στο
Ακρωτήρι Χανίων και το ναό του Αγίου Γεωργίου του Κουµπελή στην ίδια

Ανάλογα κείµενα διαθηκών που έχουν σωθεί παρουσιάζουν περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά: είναι
σύντοµα, οι συντάκτες επιδιώκουν την ανεξαρτησία των µοναστηριών ή των ναών που έχουν κτίσει,
κτλ, βλ., Thomas-Constantinides, Byzantine Monastic Foundation Documents, (ό.π., σηµ. 27), 43-50.
Για τους λόγους που πιθανόν κάνει το ίδιο και ο Ιωάννης ο Ξένος βλ. παρακάτω, σελ. 44-48.
29
Delehaye, Deux Typica Byzantins, (ό.π., σηµ. 21), Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π., σηµ. 22),
Λελεδάκης, Ακολουθία Ασµατική, (ό.π., σηµ. 20).
30
Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π., σηµ.
22).
28
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περιοχή31. Η συγκριτική εξέταση της υµνογραφίας και του βίου των δύο αγίων
οδήγησε τον Μιχάλη Ανδριανάκη στην αποσαφήνιση του θέµατος, έτσι ώστε
σήµερα να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πρόσωπα32.
Παράλληλα ο Ανδριανάκης ήταν από τους πρώτους αρχαιολόγους που
ασχολήθηκαν µε το θέµα του Ιωάννη, θέτοντας υπόψη της έρευνας, τεκµήρια
αρχαιολογικά και πιστοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τις προτάσεις που
έκανε, για την ταύτιση κάποιων ναών33.
Ωστόσο πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν έχουν αξιοποιηθεί από άλλους
σύγχρονους µελετητές. Για παράδειγµα, η έκδοση που έκανε το 2000 το
Dumbarton Oaks για τα καταστατικά των βυζαντινών µοναστηριών, στην
αναφορά που κάνει για το βίο του Ιωάννη, δεν περιλαµβάνει την έρευνα του
Ανδριανάκη, αλλά βασίζεται εξολοκλήρου στον Τωµαδάκη και τις ταυτίσεις
του34. Κατά το δοκούν χρησιµοποιούνται άλλωστε τα αρχαιολογικά τεκµήρια
και από άλλους επιστήµονες, όπως ο Γ. Αντουράκης. Στη διδακτορική του
διατριβή για τις µονές Μυριοκεφάλων και Ρουστίκων, αποδίδει στον Ιωάννη
ναούς που χρονολογούνται στον 19ο ή στις αρχές του 20ου αιώνα, χωρίς να
ελέγχει αν αυτά µπορούν να έχουν παλαιότερες οικοδοµικές φάσεις35.
Συνοπτικά

µπορούµε

να

αναφέρουµε

τις

κατά

διαστήµατα

διατυπωµένες θέσεις σχετικά µε τα ιδρύµατα του Ιωάννη.
α) Ο Ιωάννης έχτισε τη µονή των αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού στο όρος
Ράξος κοντά στο ακρωτήριο Λίθινο, όπως αναφέρεται στο κείµενο. Με το
όνοµα Λίθινο καλείται ως σήµερα, ακρωτήριο που βρίσκεται στα νότια του
νοµού Ηρακλείου, κοντά στην µονή της Οδηγήτριας. Ανάµεσα στο ακρωτήριο
και στη µονή, διατηρούνται τα ερείπια από το µοναστήρι των Αγίων
Ευτυχιανών, το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί το µοναστήρι που έκτισε στα
τέλη του 10ου και στις αρχές του 11ου αιώνα ο Ιωάννη ο Ξένος36. Τα ερείπια
που σώζονται

σήµερα µπορούν να χρονολογηθούν την εποχή της

Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 40. Για τον Άγιο Γεώργιο Κουµπελή
βλ., Παναγιώτα Τριµανδήλη-Mc Gann, «Άγιος Γεώργιος Κουµπελής Χανίων», Πεπραγµένα Ε΄
διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τοµ. Β΄, (Άγιος Νικόλαος 1981) Ηράκλειο 1985, 374-387.
32
Για τον Ιωάννη τον Ερηµίτη βλ. Μιχ. Ανδριανάκης, «Ο άγιος Ιωάννης ο Ερηµίτης και η µονή του
Γδερνέτου», Πεπραγµένα του Ε’ ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τοµ Β΄, (Άγιος Νικόλαος 1981)
Ηράκλειο 1985, 14-53, του ιδίου, «Τρία ανέκδοτα κείµενα για τον άγιο Ιωάννη τον Ερηµίτη»,
Παρνασσός Κ∆΄ (1982), 395-408.
33
Βλ. Ανδριανάκης, «Κυριάννα»,(ό.π., σηµ.10), του ιδίου, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 12-16.
34
Thomas-Constantinides, Byzantine Monastic Foundation Documents, (ό.π., σηµ. 27), 143-147.
35
Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 38-51.
36
∆. Τσουγκαράκης, «Βυζαντινά Μοναστήρια της Κρήτης», Θησαυρίσµατα 26 (1996), 11-12, Ν.
Ψιλάκης, Μοναστήρια και Ερηµητήρια της Κρήτης, τοµ. Α, Ηράκλειο 2002Γ, 323-326.
31
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Βενετοκρατίας, χωρίς όµως να γνωρίζουµε αν πρόκειται για τα αρχικά κτίρια
ή για µετασκευή παλαιότερων. Με βάση πάντως τα τοπωνύµια, η µονή θα
µπορούσε να αποτελεί το µοναστήρι που έκτισε ο Ιωάννης, όπως αναφέρεται
στο βίο του. Περαιτέρω ανασκαφική έρευνα ίσως δώσει απάντηση, κυρίως
διασαφηνίζοντας τη χρονολόγηση των κτιρίων37.
β) Ο ναός του Αγίου Γεωργίου του ∆ούβρικα την περιοχή του Μέλικα, δεν έχει
εντοπιστεί, µολονότι κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. οι
περισσότερες από αυτές στηρίζονται στην οµοιότητα των τοπωνυµίων και
φυσικά δεν έχουν βάση, αφού τις περισσότερες φορές οι ναοί οι οποίοι
προτείνονται δεν είναι κτίσµατα του 11ου αιώνα, ούτε και φαίνεται να έχουν
παλαιότερες φάσεις. Για παράδειγµα ο κοιµητηριακός ναός του Αγίου
Γεωργίου στο χωριό ∆ράµια Αποκορώνου, που ανήκει στα τέλη του 19ου
αιώνα38, η µονή του Αγίου Γεωργίου στα Ρούστικα Ρεθύµνου39, το Καθολικό
της Μονής Φαλάνδρας στη Φαιστό40, στα νότια του νοµού Ηρακλείου, που
χρονολογείται στα χρόνια της Βενετοκρατίας41.
γ) Για το ναό του Αγίου Γεωργίου του Οψαροπιάστη κοντά στο χωριό Πηγή
Αρίου, έχουν επίσης διατυπωθεί πολλές διαφορετικές απόψεις42. Ο Γ.
Αντουράκης και η Ειρήνη Θεοχαροπούλου ταυτίζουν το µνηµείο µε το ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου στον οµώνυµο οικισµό κοντά στο σηµερινό χωριό της Πηγής
Ρεθύµνου, τόσο λόγω του τοπωνυµίου, αλλά επιπρόσθετα επειδή πρόκειται

Ο Luis Petit θεωρούσε ότι η µονή των αγίων Ευτυχίου και Ευτυχιανού µπορούσε να ταυτιστεί µε το
ναό του αγίου Ευτυχίου στο Χρωµοναστήρι Ρεθύµνου Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π., σηµ. 22). Όπως
αποδεικνύεται όµως, ο ναός του Αγίου Ευτυχίου αποτελεί στη σηµερινή του µορφή, µετασκευή
αδιευκρίνιστης µορφής βασιλικής, Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 16. Η
χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ναού στον 11ο αιώνα, αποτελεί ένα terminus ante quem για τη
µετατροπή του ναού από βασιλική σε µονόχωρο τρουλαίο. Εποµένως ο ναός αυτός δεν µπορεί να
αποτελεί κτίσµα του Ιωάννη.
38
Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 40-43.
39
Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π., σηµ. 22), 8-9.
40
Ψιλάκης, Μοναστήρια της Κρήτης, τοµ. Α΄, (ό.π., σηµ. 36), 323-326. Ο ∆. Τσουγκαράκης θεωρεί
πιθανότερο ο Μέλικας να ταυτίζεται µε το χωριό Melica των βενετικών χρόνων, το οποίο οι πηγές
τοποθετούν στη Μεσαρά Ηρακλείου, ως εξάρτηµα της Μονής Παλιανής. βλ. Τσουγκαράκης,
«Βυζαντινά Μοναστήρια», (ό.π., σηµ. 36), 13. Ο Ν. Ψιλάκης µάλιστα ταυτίζει το Μέλικα µε το χωριό
Άγιος Ιωάννης Πυργιωτίσσης κοντά στη Μονή Φαλάνδρας.
41
Ο Ν. Τωµαδάκης, όπως αναφέραµε, θεωρεί ότι ο ναός πρέπει να ταυτιστεί µε τον Άγιο Γεώργιο τον
Κουµπελή στο Ακρωτήρι Χανίων, µνηµείο που όµως χρονολογείται στον 16ο αιώνα, εποµένως δεν
είναι δυνατόν να σχετίζεται µε τον Ιωάννη, Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ.
23), 40, Τριµανδήλη-McGann, «Άγιος Γεώργιος Κουµπελής», (ό.π., σηµ.31), 374-387.
42
Ο Λελεδάκης µε βάση το τοπωνύµιο, θεωρεί ότι πρόκειται για τον κοιµητηριακό ναό του χωριού
Πηγή Ρεθύµνου, βλ. Λελεδάκης, Ακολουθία Ασµατική, (ό.π., σηµ. 20). Ο ναός έχει υποστεί πολλές
ανακαινίσεις και φαίνεται να είναι κτίσµα των αρχών του 20ου αιώνα, χωρίς να διακρίνεται παλαιότερη
φάση.
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για ναό, που χρονολογείται στον 11ο αιώνα43. Τέλος ο Μιχ. Ανδριανάκης, για
τους ίδιους λόγους, θεωρεί ότι µε το ναό του Ιωάννη πρέπει να ταυτιστεί η
αρχική φάση του ναού της Παναγίας στην Κυριάννα Ρεθύµνου44. Πιστεύει
µάλιστα ότι ο οικισµός της Κυριάννας έχει πάρει το όνοµά του από τον Ιωάννη
(Κυρ Ιωάννης= Κυριάννα). Τα δύο αυτά µνηµεία µπορούν µε βάση τα
αρχιτεκτονικά τους χαρακτηριστικά να τοποθετηθούν γύρω στα µέσα του 11ου
αιώνα (βλ. Παράρτηµα 1. αρ. 8, 9). Βρίσκονται πολύ κοντά µεταξύ τους και θα
µπορούσαν και τα δύο, µε βάση τόσο τις πληροφορίες που δίνει το κείµενο
του βίου, όσο και τη χρονική τους τοποθέτηση από τα αρχιτεκτονικά τους
χαρακτηριστικά, να έχουν χτιστεί από τον Ιωάννη.
δ) Το µετόχι του Αγίου Παταπίου βρισκόταν κατά το κείµενο του βίου, στην
περιοχή του Μουσέλα. Ο ποταµός Μουσέλας αποτελεί το φυσικό όριο µεταξύ
των νοµών Χανίων και Ρεθύµνου. Το µετόχι µέχρι σήµερα δεν έχει εντοπιστεί.
ε) Στο χωριό Αζωγυρές ο Ιωάννης έκτισε το ναό του Αγίου Γεωργίου. Με το
όνοµα αυτό υπάρχουν δύο οικισµοί στο νοµό Χανίων. Η αναφορά θεωρείται
ότι γίνεται για το χωριό της επαρχίας Σελίνου, στα νότια του νοµού45. Ωστόσο
σε κανέναν από τους δύο οικισµούς δεν διατηρείται ναός που να
χρονολογείται στη µεσοβυζαντινή εποχή.
στ) Στο τέλος τη ζωής του αποτραβήχτηκε στην Ακτή Κισάµου όπου και έζησε
µέχρι το θάνατό του. Ο οικισµός αυτός σήµερα λέγεται Καβούσι και βρίσκεται
στη δυτική ακτή του νοµού Χανίων. Στην περιοχή σώζεται σπηλαιώδης ναός
αφιερωµένος στον άγιο Ιωάννη τον Ξένο. Ο ναός επεκτάθηκε και
τοιχογραφήθηκε σε διάφορες φάσεις, κατά τον 13ο και 14ο αιώνα46.
Αφήσαµε για το τέλος τρεις ναούς που αναφέρονται στο βίο, για τους
οποίους θεωρείται πια από τη βιβλιογραφία ότι µπορούν να ταυτιστούν µε
βεβαιότητα. Η µονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας την οποία σύµφωνα µε
το κείµενο ο Ιωάννης έκτισε πάνω στο όρος Μυριοκέφαλο στην Τούρµα
Καλαµώνος, ταυτίζεται µε το µικρό ναό της Παναγίας, στο κέντρο του
οικισµού Μυριοκέφαλα, 30 χλµ. περίπου Ν∆ της πόλης του Ρεθύµνου. Η

Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 43-44, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 22-25.
44
Ανδριανάκης, «Κυριάννα», (ό.π., σηµ. 10), 7-9.
45
Τσουγκαράκης, «Βυζαντινά Μοναστήρια», (ό.π., σηµ. 36), 14, σηµ. 2, Τωµαδάκης, «Αγιολογικά
και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 14.
46
Ανδριανάκης, «Ο άγιος Ιωάννης ο Ερηµίτης», (ό.π., σηµ. 32), 44, σηµ. 104.
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ταύτιση έγινε αρχικά µε βάση το τοπωνύµιο47. Αναστηλωτικές εργασίες και
εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών, απεκάλυψαν κάτω από τα
νεωτερικά εξωτερικά επιχρίσµατα τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του
µνηµείου, καθώς και ένα στρώµα τοιχογράφησης που µπορεί να χρονολογηθεί
στις αρχές του 11ου αιώνα48.
Το δεύτερο µνηµείο είναι ο ναός της Παναγίας, την οποία ο Ιωάννης
έχτισε στο χωριό Κουφός των Χανίων. Το µνηµείο ταυτίζεται από τον Μ.
Ανδριανάκη µε το ναό της Ζωοδόχου Πηγής, ή του Αϊ Κυρ Γιάννη, όπως
ακούγεται σήµερα, που βρίσκεται στον επαρχιακό δρόµο µεταξύ των
οικισµών Αλικιανός και Κουφός, Ν∆ της πόλης των Χανίων49. Ο L. Petit,
µολονότι ανέφερε τον οικισµό του Κουφού, παρέβλεψε το ναό του Αϊ Κυρ
Γιάννη και θεωρούσε ότι ο ναός του Ιωάννη πρέπει να ταυτιστεί µε το µετόχι
του Κουφού στην περιοχή Νεροκούρου, ανατολικά των Χανίων50. Ο πρώτος
που επιχείρησε την ταύτιση του ναού του Ιωάννη µε τον Αϊ Κυρ Γιάννη ήταν ο
Λελεδάκης51. Το µνηµείο είχε αναστηλωθεί τη δεκαετία του 1940 από τον Αν.
Ορλάνδο, ο οποίος το είχε χρονολογήσει στον 14ο αιώνα, θεωρώντας ότι ο
υφιστάµενος ναός αποτελούσε ανακατασκευή του ναού που είχε κτίσει ο
Ιωάννης κατά τον 11ο αιώνα52. Στη συνέχεια ο Μ. Χατζηδάκης χρονολόγησε το
ναό στον 12ο αιώνα, αποσυνδέοντάς τον από τον Ιωάννη53. Τα τελευταία
χρόνια η χρονολόγηση αυτή έχει αναθεωρηθεί από τον Μ. Ανδριανάκη, ο
οποίος τοποθετεί το ναό στο πρώτο µισό του 11ου αιώνα και τον αποδίδει στον
Ιωάννη. Θεωρώντας αξιόπιστο το κείµενο του βίου, αλλά βασιζόµενος και σε
αρχαιολογικά τεκµήρια, θεωρεί ότι ο ναός αποτελεί «…αποτέλεσµα της
άµεσης επιρροής του καρποφόρου ταξιδιού του (ενν. του Ιωάννη) στην
Κωνσταντινούπολη…»54.
Το τρίτο και τελευταίο µνηµείο που αναφέρεται στο βίο είναι ο ναός
του Αγίου Παύλου στον Οπίσω Αιγιαλό. Ο ναός ταυτίζεται µε το µικρό
Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 20, Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π.,
σηµ. 22), 8.
48
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 13, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π.,
σηµ. 11), 26-27.
49
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 12-13, Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού»,
(ό.π., σηµ. 4), 170-205.
50
Petit, “Saint Jean Xenos”, (ό.π., σηµ. 22), 12-13.
51
Λελεδάκης, Ακολουθία Ασµατική, (ό.π., σηµ. 20).
52
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 205.
53
Χατζηδάκης, «Μεσοβυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 14), 399.
54
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 14.
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οµώνυµο ναό, που βρίσκεται σε µια µικρή παραλία ανάµεσα στη Χώρα
Σφακίων και την Αγία Ρουµέλη, στα νότια παράλια του νοµού Χανίων. Η
ταύτιση αυτή έγινε κυρίως µε βάση το τοπωνύµιο, αλλά και την πιθανή
χρονολόγηση55.
Οι ταυτίσεις των συγκεκριµένων µνηµείων µε τα µνηµεία του Ιωάννη
έγιναν κυρίως, όπως είδαµε µε βάση τα τοπωνύµια, αλλά και την προφορική
παράδοση, που για το ναό της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα τουλάχιστον είναι
πολύ ισχυρή. Επικράτησαν στη βιβλιογραφία και πλέον θεωρούνται
δεδοµένες. Στην Παναγία βέβαια, τη χρονολόγηση επιβεβαιώνει και ο πρώτο
στρώµα του τοιχογραφικού διακόσµου. Ωστόσο παρατηρούµε ότι οι αναφορές
στην τεκµηρίωση της χρονολόγησης µε βάση την αρχιτεκτονική, είναι
αποσπασµατικές και αναφέρονται πάντα σε συνάρτηση µε τα τοπωνύµια ή τις
τοιχογραφίες. Η εξέταση λοιπόν της αρχιτεκτονικής των τριών µνηµείων και η
συγκριτική τους παρουσίαση, θεωρείται αναγκαία, προκειµένου να υπάρξουν
ασφαλέστερα αρχαιολογικά τεκµήρια, όχι τόσο για την απόδοση των ναών
στον Ιωάννη, όσο για την τοποθέτησή τους στον 11ο αιώνα. Μετά την
επιβεβαίωση της χρονολόγησης, αποµένει να εξετάσουµε κατά πόσο οι τρεις
ναοί, µνηµεία της ίδιας εποχής, που µπορούν να αποδοθούν σε ένα πιθανό
κοινό χορηγό, εφάρµοσαν την ίδια οικοδοµική παράδοση.

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15, Λασσιθιωτάκης, «Εκκλησίες ∆υτικής
Κρήτης-Σφακιά», (ό.π., σηµ. 6), 102, Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 21.
55
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ΙΙΙ. Παναγία Μυριοκεφάλων-Αϊ Κυρ Γιάννης-Άγιος Παύλος.
Οµοιότητες και διαφορές µεταξύ τριών ναών µε κοινό
παραγγελιοδότη.
Η µονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας στα Μυριοκέφαλα

Η µονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας στο όρος Μυριοκέφαλο
φαίνεται να είναι το σπουδαιότερο από τα ιδρύµατα που έκτισε ο Ξένος56.
Σύµφωνα µε το βίο την έθεσε στο κέντρο της δράσης του, από τη στιγµή
κυρίως που πετυχαίνει να τη χρήσει σταυροπηγιακή. Στη µονή κληροδότησε
την περιουσία του, σύµφωνα µε τη διαθήκη του. Ο οικισµός των
Μυριοκεφάλων βρίσκεται περίπου 30 χλµ Ν∆ της πόλης του Ρεθύµνου, σε
οχυρή τοποθεσία πάνω στο βουνό. Από τη µονή διατηρείται έως σήµερα µόνο
το καθολικό, ο µικρός ναός αφιερωµένος στην Παναγία στο κέντρο του
χωριού. Από το υπόλοιπο συγκρότηµα δε σώζεται τίποτα.
Η µόνη πληροφορία που έχουµε για τη µονή της Αντιφωνήτριας
προέρχεται

από

το

κείµενο

του βίου του Ξένου. Μολονότι είναι

σταυροπηγιακή δεν αναφέρεται σε κανένα από τους υπάρχοντες καταλόγους
σταυροπηγιακών µοναστηριών στην Κρήτη κατά τη Βενετοκρατία57. Το ίδιο
ισχνές είναι και οι πληροφορίες για τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Την εποχή
αυτή ακµάζει η γειτονική µονή του Προφήτη Ηλία στα Ρούστικα και η Μονή
της Παναγίας αποτελούσε µετόχι της, χωρίς να γνωρίζουµε πότε ακριβώς και
κάτω από ποιες συνθήκες προσαρτήθηκε. Ενδιαφέρον έχει µια σφραγίδα που
βρέθηκε στη µονή. Είναι ορειχάλκινη, εγχάρακτη και φέρει παράσταση
ένθρονης Βρεφοκρατούσσας Θεοτόκου. Γύρω από την παράσταση υπάρχει
επιγραφή που αναφέρει :
Ο ∆Ε ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ Α∆ΕΛΦΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΗΣ
ΑΥΤΗ Η ΙΕΡΑ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1043 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ ΑΨΝΕ58
Το 1755 λοιπόν κάποιος Νικόλαος Σέρβης ανακαίνισε τη µονή. ∆εν
γνωρίζουµε όµως σε ποια κατάσταση βρισκόταν ως τότε.

Επισηµαίνεται

Για τη µονή της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα βλ., Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ.,
11), 12-13, Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη»,
(ό.π., σηµ. 11), 26-27, 37-39, Byzantinisches Kreta (ό.π., σηµ. 9), 258-263, Gallas, Sakralarchitektur,
(ό.π., σηµ. 8), 255-259.
57
Ζ. Τσιρπανλής, Κατάστιχο των Εκκλησιών και Μοναστηριών του Κοινού (1248-1548). Συµβολή στη
µελέτη των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στη βενετοκρατούµενη Κρήτη, Ιωάννινα 1985, 38 κ. εξ.
58
Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 67-69.
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ακόµα ότι στη µονή υπήρχε ιδιαίτερα λατρευόµενη εικόνα της Παναγίας, η
οποία σύµφωνα µε την σφραγίδα είχε ζωγραφιστεί το 1043. Η εικόνα που
φυλάσσεται σήµερα στη µονή δεν µπορεί να χρονολογηθεί τόσο πρώιµα,
ωστόσο η µαρτυρία της σφραγίδας αποτελεί τη συνέχεια µιας ισχυρής
προφορικής παράδοσης που συνεχίζεται ως σήµερα και που αποδίδει στην
εικόνα της Παναγίας της Μυριοκεφαλίτισσας θαυµατουργές ιδιότητες.
Το µοναστήρι καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1770. Σηµαντικό
στοιχείο για την ιστορία της αποτελεί το πατριαρχικό σιγύλλιο του 1852 µε το
οποίο ο πατριάρχης Άνθιµος απέσπασε τη µονή της Παναγίας από τη
δικαιοδοσία της µονής του Προφήτη Ηλία και την κατέστησε αυτόνοµη και
σταυροπηγιακή59. Η µονή παρακµάζει σταδιακά και παύει να λειτουργεί το
1900, οπότε και µε νόµο της Κρητικής Πολιτείας κρίθηκε διαλυτέα. Από τότε
έως και σήµερα λειτουργεί ως προσκύνηµα και ενοριακός ναός του οικισµού.
∆εν γνωρίζουµε τη µορφή που θα είχε η µονή κατά τον 11ο αιώνα. Ο Γ.
Αντουράκης αναφέρει ότι υπήρχε περίβολος µε δύο θύρες εισόδου οι οποίες
κατεδαφίστηκαν το 1960, όπως και διάφορα κτήρια γύρω από το καθολικό
(κελιά, αποθήκες κτλ)60. Αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι πλήρης για τη µορφή
της µονής κατά τα βυζαντινά χρόνια, αφού τα περισσότερα από τα κτήρια
αυτά θα ήταν µάλλον µεταγενέστερα.
Ο ναός της Παναγίας έχει κατασκευαστεί σε δύο οικοδοµικές φάσεις
(εικ. 1)61. Κατά την πρώτη κτίστηκε ο πυρήνας του σηµερινού ναού. Το τµήµα
αυτό ανήκεί στον τύπο του ελεύθερου σταυρού µε τρούλο (σχέδ. 1) και έχει
µικρές διαστάσεις (3,40Χ8,10 µ. ο αρχικός πυρήνας). Σε διαφορετική
οικοδοµική φάση τοποθετείται η επέκταση της δυτικής κεραίας του σταυρού
µε διαστάσεις περίπου 5,50Χ6,50µ..
Ανατολικά ο ναός απολήγει σε ηµικυκλική εσωτερικά και εξωτερικά
αψίδα. Το σχήµα αυτό ήταν διαδεδοµένο σε µνηµεία της Κωνσταντινούπολης
και του ελλαδικού χώρου έως τα µέσα του 10ου αιώνα, αλλά και αργότερα,

Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 71-73.
όπ, 75.
61
Ο ναός της Παναγίας έχει υποστεί εκτεταµένες αναστηλωτικές επεµβάσεις κατά τη δεκαετία του
1990, από την αρµόδια Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκειά τους, καθαιρέθηκαν τα
εξωτερικά επιχρίσµατα και αποκαταστάθηκε το µνηµείο στη µορφή που είναι σήµερα (εικ. 1).
Περισσότερες λεπτοµέρειες για την αναστήλωση του ναού, δεν µπορούµε να έχουµε, καθώς η 13η
Ε.Β.Α. από τα τέλη του 1970, δεν δίνει αναφορές στα Χρονικά του Αρχαιολογικού ∆ελτίου.
59
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κυρίως όταν η κατασκευάζεται από αργολιθοδοµή62. Πάνω στην αψίδα του
ναού της Παναγίας ανοίγεται τρίλοβο παράθυρο, µε ισοϋψείς λοβούς, που
χωρίζονται µεταξύ τους από κιονίσκους που φέρουν επιθήµατα σε σχήµα
ανεστραµµένης κόλουρης πυραµίδας (εικ. 2). Ο τύπος αυτού του παραθύρου
απαντά από το δεύτερο µισό του 10ου αιώνα έως και τα µέσα του 11ου αιώνα,
οπότε και εκλείπει63.
Ο ναός είναι κατασκευασµένος από µεγάλους αργούς λίθους, ελαφρά
λαξευµένους στην εξωτερική τους παρειά, τοποθετηµένους µε σχετική
οµοιοµορφία. Η χρήση αργολιθοδοµής για την κατασκευή κτιρίων, ενίοτε µε
την

πρόσµειξη

πλίνθων

στους

αρµούς,

χρησιµοποιήθηκε

από

τους

παλαιοχριστιανικούς χρόνους, έως την Τουρκοκρατία, σε κτίρια όπου η
τοιχοποιία επρόκειτο να σκεπασθεί µε κονίαµα64. Στο ναό της Παναγίας
γενικά η χρήση πλίνθων γενικά περιορίζεται στη διαµόρφωση των τόξων που
περιβάλλουν τα ανοίγµατα του τρούλου και τα παράθυρα του ναού και σε
µονή πλίνθινη ταινία η οποία περιτρέχει εξωτερικά το ναό στο ύψος της
στέγης.
Οι

εξωτερικές

όψεις

της

βόρειας

και

της

νότιας

κεραίας

διαµορφώνονται µε µονά τυφλά αψιδώµατα, τα οποία φέρουν τόξα δοµηµένα
µε ελαφρά κατεργασµένους λίθους (εικ. 3). Τα αψιδώµατα αυτά στηρίζονται
πάνω σε µονές παραστάδες, οι οποίες δεν κατέρχονται µέχρι το έδαφος, αλλά
σχηµατίζουν ένα είδος θρανίου, 20 περίπου εκατοστά από το έδαφος.
Ανάλογη διαµόρφωση πρέπει να είχε και η δυτική κεραία του σταυρού, η
οποία έχει επεκταθεί. Η διαµόρφωση των όψεων των ναών µε τυφλά
αψιδώµατα, συνηθίζονται στους ναούς της Κωνσταντινούπολης και της
Μικράς Ασίας από τον 10ο αιώνα65.
Στο τύµπανο κάθε αψιδώµατος του ναού της Παναγίας, ανοίγεται
µικρό, µονόλοβο παράθυρο µε διπλό βαθµιδωτό πλαίσιο που καθένα στέφεται
µε πλίνθινο τόξο (εικ. 4). Με πλίνθους είναι κατασκευασµένο µόνο το τόξο,

Π. Βοκοτόπουλος, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις τη ∆υτική Στερεά Ελλάδα κα την Ήπειρο, από
του τέλους του 7ου µέχρι του τέλους του 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη 1975, 151, Αν. Ορλάνδος,
«Άγνωστος βυζαντινός ναός της Λακωνίας», Ελληνικά 15 (1957), 93, όπου περιλαµβάνει κατάλογο
µνηµείων της µεσοβυζαντινής εποχής µε ηµικυκλικές αψίδες.
63
Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδοµία (600-1204), Αθήνα 1987, 128.
64
Π. Βοκοτόπουλος, «Η Αγία Παρασκευή του ∆ράκου», ∆ΧΑΕ, περ. ∆΄, Ι∆΄ (1987-88), 56.
65
P. Vocotopoulos, “The Role of Constantinopolitan Architecture during the Middle and Late
Byzantine Period”, JOB 31/2 (1981), 554.
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ενώ οι σταθµοί από το υλικό της τοιχοποιίας66. Σε χαµηλότερο ύψος από το
µονόλοβο άνοιγµα βρίσκεται µεγάλο ορθογώνιο παράθυρο, προφανώς
µεταγενέστερο67.
Το τύµπανο του τρούλου είναι κυλινδρικό, κατασκευασµένο από το
υλικό της τοιχοποιίας (εικ. 5). Πάνω σε αυτό ανοίγονται 8 παράθυρα από τα
οποία τα 3 έχουν µεταγενέστερα κλειστεί µε υλικό της τοιχοποιίας68.
∆ιαµορφώνονται όλα µε διπλό πλαίσιο από πλίνθους, όπως τα παράθυρα των
όψεων του ναού. Τον τρούλο περιτρέχει διπλή πλίνθινη ταινία στο ύψος της
στέγης. Ο τύπος του κυλινδρικού τυµπάνου απαντά σε τρούλους ναών του
ελλαδικού χώρου και της Κωνσταντινούπολης, που χρονολογούνται έως το
δεύτερο µισό του 10ου αιώνα69.
Στο εσωτερικό του ναού σε σηµεία όπου δεν υπάρχουν τοιχογραφίες
πια, µπορούµε να διακρίνουµε καλύτερα την τοιχοποιία του µνηµείου. Οι
καµάρες και τα τόξα είναι κατασκευασµένα από καλά επεξεργασµένους
λίθους και παχύ κονίαµα. Το ίδιο καλή είναι και η κατασκευή των σφαιρικών
τριγώνων που στηρίζουν τον τρούλο, από καλά επεξεργασµένους λίθους µέσα
σε λεπτές στρώσεις κονιάµατος (εικ. 6). Τα παράθυρα εσωτερικά δεν
επιστέφονται από πλίνθινο τόξο, όπως συµβαίνει στην εξωτερική τους
διαµόρφωση, αλλά από λίθους κατεργασµένους και τοποθετηµένους ακτινωτά
(εικ. 7). Λίθινος κοσµήτης περιέτρεχε ολόκληρο το ναό, στο ύψος της γένεσης
των καµάρων, ο οποίος σήµερα διακόπτεται στο σηµείο επέκτασης της
δυτικής κεραίας (εικ. 8). Κοσµήτης υπάρχει και στη βάση του τρούλου.
Χαρακτηριστικές είναι οι κόγχες που βρίσκονται στον ανατολικό τοίχο
της εγκάρσιας κεραίας (εικ. 9). Πρόκειται για δύο µικρές κόγχες, που
ανοίγονται αριστερά και δεξιά του βήµατος. ∆εν φτάνουν ως το δάπεδο και
είναι διακοσµηµένες µε παραστάσεις των αγίων Γεωργίου ή ∆ηµητρίου και

Σε µνηµεία της Κωνσταντινούπολης από τον 11ο αιώνα και εξής απαντούν παράθυρα µε βαθµιδωτό
πλαίσιο και σταθµούς κατασκευασµένους από το υλικό της τοιχοποιίας. Το χαρακτηριστικό αυτό
απαντά στα µνηµεία του ελλαδικού χώρου, έως τα µέσα του 11ου αιώνα, βλ. R. Krautheimer,
Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1998 (Λονδίνο 1965Α), 448 και σποραδικά.
67
Ορθογώνια παράθυρα απαντούν σπάνια στη βυζαντινή ναοδοµία. Βλ. Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική
Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 164.
68
Τρούλους µε τυφλά αψιδώµατα, κογχάρια και µεγάλα παράθυρα έχουν την εποχή αυτή οι ναοί της
Κωνσταντινούπολης, βλ. Χ. Μπούρας, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, τοµ. ΙΙ, Αθήνα, 2001Γ , 225-227.
69
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 156-157.
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Νικολάου. Οι τοιχογραφίες αυτές χρονολογούνται στο αρχικό στρώµα
τοιχογράφησης του ναού, στις αρχές του 11ου αιώνα70.
Στη δεύτερη φάση κατασκευής του ναού ανήκει η επέκταση της
δυτικής κεραίας του σταυρικού πυρήνα. Κατασκευάστηκε ένα µονόχωρο
καµαροσκέπαστο κτίσµα που στεγάζεται µε δύριχτη στέγη, µε διαστάσεις όσο
περίπου και ο κυρίως ναός. Εσωτερικά ανοίγονται από δύο τυφλά αψιδώµατα
στο βόρειο και νότιο τοίχο του κτίσµατος τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην
εξωτερική διαµόρφωσή του. Η χρονική απόσταση κατασκευής των δύο
τµηµάτων του ναού είναι εµφανής από τη διαφορά στον τρόπο δόµησής τους,
πράγµα που είναι ορατό κυρίως στο εσωτερικό τους. Η εξωτερική τοιχοποιία
της δυτικής προσθήκης µοιάζει µε αυτή του βυζαντινού ναού, αν και είναι
αρκετά πιο αµελής. Οι λίθοι είναι ελάχιστα επεξεργασµένοι και έχουν
τοποθετηθεί ακανόνιστα (εικ. 10). Εσωτερικά οι διαφορές είναι εντονότερες
και παρατηρούµε ότι οι καµάρες και τα τόξα του αρχικού κτίσµατος είναι από
µεγάλους καλά επεξεργασµένους λίθους, ενώ τα αντίστοιχα τµήµατα της
προσθήκης είναι από αργολιθοδοµή. Οι µεγάλες διαστάσεις του χώρου και η
άµεση επαφή του µε τον κυρίως ναό δείχνουν ότι µάλλον υπήρξε αποτέλεσµα
της

διάθεσης

επέκτασης

του

καθολικού

λόγω

της

αύξησης

του

εκκλησιάσµατος και δεν είχε τη χρήση του νάρθηκα. Οι τοιχογραφίες που
κοσµούν τις κόγχες των πλάγιων τοίχων χρονολογούνται γύρω στο 1500,
γεγονός που αποτελεί terminus ante quem για την κατασκευή της
επέκτασης71.
Η αρχική θύρα του ναού βρισκόταν στη δυτική όψη του και δεν
σώζεται πια. Θύρες ανοίγονται σήµερα στο δυτικό και στο νότιο τοίχο της
προσθήκης, καθώς και στο νότιο τοίχο του ιερού βήµατος. Σίγουρα η δυτική
τουλάχιστον θύρα πρέπει να ανοίχθηκε µε την κατασκευή της προσθήκης,
χρησιµεύοντας ως κύρια είσοδος, όπως και σήµερα. Για τις δύο άλλες
εισόδους δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι για την κατασκευή τους, ωστόσο
φαίνεται ότι κατά το άνοιγµα της πόρτας του βήµατος καταστράφηκαν οι
τοιχογραφίες που βρίσκονταν σε αυτή τη θέση και που χρονολογούνται στον
13ο αιώνα72.

Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 26.
I. Spatharakis, Byzantine Wall Paintings of Crete, Rethymnon Province, vol I, London 1999, 141.
72
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 23.
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Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν τοιχογραφίες διαφόρων εποχών.
Στην κόγχη του ιερού κάτω από τους συλλειτουργούντες ιεράρχες σώζεται
τµήµα κεφαλής που επιβεβαιώνει τη διάταξη σε δύο σειρές και σε στάσεις
αυστηρά µετωπικές µορφών ιεραρχών, όπως προβλέπει ο τύπος διακόσµησης
του 11ου αιώνα73. Στην ίδια περίοδο τοποθετούνται και οι µορφές των αγίων
στις κόγχες του ανατολικού τοίχου (άγιος Γεώργιος ή ∆ηµήτριος και άγιος
Νικόλαος) καθώς και η διακόσµηση του τρούλου74. Στο δεύτερο στρώµα
τοιχογράφησης του ναού ανήκει ο υπόλοιπος διάκοσµος του ναού, δηλαδή η
αψίδα του Ιερού και οι παραστάσεις στη δυτική κεραία. Το στρώµα αυτό έχει
χρονολογηθεί στις αρχές του 13ου αιώνα75.
Σύµφωνα µε το κείµενο του βίου του Ιωάννη του Ξένου, ο ναός της
Παναγίας των Μυριοκεφάλων χτίστηκε από τον Ξένο πριν το ταξίδι του στην
Κωνσταντινούπολη το οποίο τοποθετείται γύρω στο 1028. Το µνηµείο δηλαδή
πρέπει να χρονολογηθεί πριν το 1020, αν αναλύσουµε τα χρονικά διαστήµατα
που αναφέρονται στα κείµενα και τις µετακινήσεις του αγίου76. Με τη
χρονολόγηση αυτή συµφωνεί και το πρώτο στρώµα τοιχογράφησης του ναού.
Η µεγάλη ηµικυκλική αψίδα, το τρίλοβο παράθυρο µε τους ισοϋψείς λοβούς
στον τύπο της ελεύθερης τοξοστοιχίας, το κυλινδρικό τύµπανο του τρούλου, η
διαµόρφωση των εξωτερικών όψεων του ναού µε τυφλά αψιδώµατα,
προσιδιάζουν σε µνηµεία που µπορούν να χρονολογηθούν έως και τις αρχές
του 11ου αιώνα,

χρονολόγηση που συµπίπτει και µε τον τοιχογραφικό

διάκοσµο.
Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων
Ο ναός της Παναγίας στο χωριό Κουφός των Χανίων αναφέρεται στο
κείµενο του βίου, ότι κτίστηκε από τον Ιωάννη αµέσως µετά την επιστροφή
του από την Κωνσταντινούπολη (βλ. Παράρτηµα 2, σελ. 94, στιχ. 111-114)77.
Το µνηµείο έχει ταυτιστεί µε το ναό της Ζωοδόχου Πηγής και είναι γνωστό
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 26.
Στον τρούλο του ναού υπάρχει παράσταση µε τον ολόσωµο Παντοκράτορα καθισµένο σε ουράνιο
τόξο. Βλ. Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 13.
75
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 23, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π.,
σηµ. 11), 37-39.
76
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 13.
77
Για το ναό του Αλικιανού βλ., Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη» (ό.π., σηµ. 11), 14-15,
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ., 12), 26-32 και σποραδικά, Ορλάνδος,
«Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), Χατζηδάκης, «Μεσοβυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ., 14),
399, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 238, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 320-323.
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σήµερα ως Αϊ Κυρ Γιάννης. Βρίσκεται στον επαρχιακό δρόµο ανάµεσα στους
οικισµούς του Αλικιανού και του Κουφού, 15 περίπου χµ νότια της πόλης των
Χανίων.
Όπως και στην περίπτωση της Μονής Μυριοκεφάλων, έτσι και εδώ, οι
πληροφορίες µας για την ιστορία της Μονής είναι ελάχιστες. Αυτό που
αναφέρεται στα κείµενα του βίου είναι ότι ο ναός βρισκόταν «…µέσον του
χωρίου…»78, γεγονός που ίσως δείχνει τη µεσαιωνική θέση του οικισµού του
Κουφού. Σύµφωνα µε το βίο, ο Ιωάννης έχτισε κελιά για τους µοναχούς,
φύτεψε αµπέλια και απέκτησε προς όφελος της µονής «…χωραφίτζια µοδίων
τεσσαράκοντα…»79. Φεύγοντας άφησε εκεί το µοναχό Κύριλλο. Από κει και
µετά δεν γνωρίζουµε τίποτα άλλο. Σύµφωνα µε τη διαθήκη του αφιερώθηκε
και αυτή, όπως και όλα τα ιδρύµατα του αγίου, στην πατριαρχική µονή των
Μυριοκεφάλων. ∆εν είναι όµως γνωστό, αν και για πόσο καιρό παρέµεινε
κάτω από την κυριότητα της. Αναφέρεται για πρώτη φορά στο σιγίλλιο του
πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ του έτους 1797, ως µετόχι της Μονής Χρυσοπηγής80.
Την περίοδο που συντάχθηκε ο κώδικας της Μονής Χρυσοπηγής (1843) ο
ναός του Αλικιανού ήταν ήδη ερειπωµένος81.
Ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη ανήκει στον τύπο του απλού τετρακιόνιου
σταυροειδούς εγγεγραµµένου, µε διαστάσεις, 10,80Χ10,50 µ, χωρίς το
νάρθηκα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η προεξέχουσα εγκάρσια κεραία
(εικ. 11, σχέδ. 2α-δ). Οι κεραίες του ναού στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές
καµάρες, ενώ τα γωνιακά διαµερίσµατα µε σταυροθόλια82. Στη διασταύρωση
των κεραιών υψωνόταν τρούλος, ο οποίος σήµερα δεν σώζεται83. Στα δυτικά
εκτείνεται νάρθηκας, που αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη, όπως φαίνεται
από την παρουσία αρµών.
Ο ναός είναι κατασκευασµένος από αργολιθοδοµή κυρίως πωρόλιθων,
τοποθετηµένων άλλοτε µε επιµέλεια και άλλοτε άτακτα. Σποραδικά στους
Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και Υµνολογικά», (ό.π., σηµ. 23), 7, βλ. Παράρτηµα 2, σελ. 89.
ό.π.
80
Στ. Ξανθουδίδης, «∆ουκικά ∆ιατάγµατα. Πατριαρχικά σιγίλλια και γράµµατα Χρυσοπηγής»,
Χριστιανική Κρήτη 2 (1914), 195-236.
81
Ψιλάκης, Μοναστήρια, (ό.π., σηµ. 29), 292.
82
Το ΝΑ γωνιακό διαµέρισµα στο ναό του Αλικιανού καλύπτεται σήµερα µε καµάρα, που σύµφωνα
µε τον Ορλάνδο αποτελεί µεταγενέστερη µετασκευή βλ. Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π.,
σηµ. 4), 176, σηµ. 1.
83
Ο Μ. Χατζηδάκης θεωρεί ότι ο τρούλος του Αϊ Κυρ Γιάννη πρέπει να ήταν ανάλογος µε εκείνον της
µονή του Χριστού Παντεπόπτη (Eski Imaret Camii) στην Κωνσταντινούπολη, Χατζηδάκης,
«Μεσοβυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 14), 399.
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κατακόρυφους αρµούς χρησιµοποιούνται µικρά τεµάχια πλίνθου, οριζόντια
τοποθετηµένα. Η µέθοδος αυτή απαντά σε µνηµεία της Μακεδονίας, της
Ηπείρου και της νότιας Ελλάδας από τις αρχές του 11ου αιώνα84. Η πλίνθος
ωστόσο χρησιµοποιείται στο ναό, όχι κυρίως στην τοιχοποιία αλλά µε
µεγαλύτερη συχνότητα για τη διαµόρφωση της αψίδας και των τόξων που
περιβάλλουν τα παράθυρα και τα τυφλά αψιδώµατα. Για την κατασκευή των
τόξων της ανατολικής και βόρειας πλευράς, έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική της
κρυµµένης πλίνθου85. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται κατεξοχήν σε ναούς
της Κωνσταντινούπολης και των περιοχών επιρροής της από τις αρχές του
10ου αιώνα και εξής86.
Ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη ήταν επιχρισµένος και σε ορισµένα τµήµατα
των εξωτερικών τοίχων, στο ΒΑ γωνιακό διαµέρισµα και στην κεντρική
αψίδα, έχει διατηρηθεί το αρχικό κονίαµα, το οποίο φέρει χαράγµατα που
µιµούνται ψευδοϊσόδοµη τοιχοποιία. Χαράγµατα απαντούν στους ναούς του
Αγίου

Ιωάννη

Στουδίου

και

του

Χριστού

Παντεπόπτη

στην

Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε µνηµεία του Κιέβου και της Νίκαιας που
έχουν επηρεαστεί από την αρχιτεκτονική της Πόλης87.
χαράγµατα

αυτά

χαρακτηρίζουν

τα

µνηµεία

Θεωρείται ότι τα
της

σχολής

της

Κωνσταντινούπολης, κυρίως κατά τον 11ο αιώνα και επιδιώκουν να
βελτιώσουν την οπτική εντύπωση του ναού.
Η κεντρική αψίδα του ναού είναι πεντάπλευρη εξωτερικά και
ηµικυκλική εσωτερικά (εικ. 12, σχέδ. 2β). Η διακόσµησή της απλώνεται σε
τρεις ζώνες. Στην ανώτερη ζώνη υπάρχουν 4 ηµικυκλικές τυφλές κόγχες,
σχετικά µικρού µεγέθους, και ένα αψίδωµα, τα οποία επιστέφονται µε
πλίνθινο τόξο. Οι εσοχές αυτές δεν φαίνεται να έχουν διακόσµηση.
Η πρώτη ζώνη χωρίζεται από την επόµενη µε οδοντωτή ταινία. Στη
ζώνη αυτή, ανοίγεται τρίλοβο παράθυρο, µε ισοϋψείς λοβούς, εκατέρωθεν του
οποίου υπάρχουν δύο τυφλά αψιδώµατα. Οι λοβοί του παραθύρου χωρίζονται
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 142.
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 14, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 31.
86
Για την τεχνική της κρυµµένης πλίνθου βλ. ενδεικτικά: R. Ousterhout, “Observations on the recessed
brick technique during the Palaeologan period”, Α∆ 39 τοµ. Α΄ (1984), 163-170, P. Vocotopoulos, “The
concealed course technique: further examples and a few remarks”, JOB 28 (1979), 247-260.
87
Στ. Μαµαλούκος, Το Καθολικό της Μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001, 179186, 315-316, Vocotopoulos, “Constantinopolitan architecture”, (ό.π., σηµ. 65), 557, εικ. 4-5. Για τα
παραδείγµατα της Νίκαιας και του Κιέβου βλ. H. Schäfer, «Architekturhistorische Beziehungen
zwischen Byzanz und der Kiever Rus im 10. und 11. Jahrhundert», IstMit 23/24 (1973-74), 197-224.
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µεταξύ τους µε πλίνθινους κιονίσκους, από πλίνθους κυκλικής διατοµής.
Πατούν πάνω σε τρεις οριζόντια τοποθετηµένες πλίνθους και στηρίζουν τόξο
από οδοντωτές ταινίες που στέφει τους λοβούς και τα αψιδώµατα. Τα τόξα
του παραθύρου και των αψιδωµάτων είναι επίσης πλίνθινα. Η τελευταία ζώνη
της κεντρικής αψίδας είναι ακόσµητη, κατασκευασµένη από ελαφρά
λαξευµένους λίθους που σχηµατίζουν σειρές. Οι δύο πλάγιες αψίδες του ναού
είναι ορθογώνιες εξωτερικά και εσωτερικά (εικ. 13). Σε αυτές ανοίγονται
µονόλοβα παράθυρα, τα οποία επιστέφονται από διπλά βαθµιδωτά πλίνθινα
τόξα. Την κεντρική αψίδα και τις πλάγιες περιτρέχει οδοντωτό γείσο στο ύψος
της στέγης.
Πολυγωνικές αψίδες απαντούν από το δεύτερο µισό του 10ου αιώνα, αν
και σε ναούς της Κωνσταντινούπολης οι τρίπλευρες αψίδες απαντούν ήδη από
τον 6ο αιώνα88. Κόγχες στις αψίδες των ναών εµφανίζονται αρκετά πρώιµα σε
µνηµεία της Κωνσταντινούπολης, ήδη στο Atik Mustafa Pasa Camii όπου
κόγχες υπάρχουν στις πλάγιες αψίδες89. Ανάλογα κογχάρια εµφανίζονται στη
Μονή Μυρελαίου και στη βόρεια εκκλησία της Μονής Λιβός90. Από τον 11ο
αιώνα και εξής η χρήση των κογχών συστηµατοποιείται σε όλους τους ναούς
της Κωνσταντινούπολης, πχ. οι αψίδες του ναού του Χριστού Παντεπόπτη,
του Vefa Kilise Camii και του Gül Camii.
Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει και η διαµόρφωση των πλάγιων αψίδων
στο ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη, καθώς αυτές διαµορφώνονται ορθογώνιες
εξωτερικά και εσωτερικά. Η ιδιοµορφία αυτή εντοπίζεται µόνο στο
συγκεκριµένο µνηµείο και ο Ορλάνδος την αποδίδει σε συριακά πρότυπα91.
Ορθογωνικές πλάγιες κόγχες απαντούν σε πολλά µνηµεία του ελλαδικού
χώρου, διαφορετικών περιοχών και εποχών, στα περισσότερα από τα οποία
οφείλονται σε κατασκευαστικούς λόγους, στην ύπαρξη δηλαδή παλαιότερου
κτίσµατος κάτω από το ναό, ή σε ανωµαλία του εδάφους92. Στην περίπτωση
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62),
T. Mathews, E. Hawkins, “Notes on the Atik Mustafa Pasa Camii in Istanbul and its frescoes”, DOP
39 (1985), 127.
90
C. Striker, The Myrelaion (Bodrum Camii) in Istanbul, Princeton 1981, Th. Macridy, “The
Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul”, DOP 18 (1964), 249-278.
91
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 181-182.
92
Πχ. στον Άγιο Ιωάννη στο Κακοσάλεσι (τέλη 12ου), στο Καθολικό της Μονής Φιλοσόφου (τέλη
12ου), στον Άγιο Χαράλαµπο Καλαµάτας (13ος) και αλλού, βλ. Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 148-150, σηµ. 326. Για κατόψεις, βιβλιογραφία και τις χρονολογήσεις
των µνηµείων βλ. Χ. Μπούρας -Λ. Μπούρα, Η Ελλαδική Ναοδοµία κατά τον 12ο αιώνα, Αθήνα 2002,
162-163, 165-167, 316-317 και σποραδικά.
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του Αϊ Κυρ Γιάννη τέτοιοι λόγοι δεν υφίστανται, καθώς δεν υπάρχει άλλο
κτίσµα κάτω από το ναό, ενώ το έδαφος είναι οµαλό.
Οι εξωτερικές επιφάνειες του ναού διαρθρώνονται µε διπλά τυφλά
βαθµιδωτά αψιδώµατα, που κατέρχονται µέχρι το έδαφος. Στηρίζονται πάνω
σε επίσης διπλές βαθµιδωτές παραστάδες (εικ. 14). Τα τόξα τους είναι
κατασκευασµένα από εναλλαγή τριών πλίνθων και ενός λαξευµένου λίθου.
Περιβάλλονται από οδοντωτή ταινία που ορίζεται από κάθετα τοποθετηµένη
σειρά πλίνθων93.
Στα τύµπανα του βορειοανατολικού και του βορειοδυτικού γωνιακού
διαµερίσµατος ανοίγονται µονόλοβα παράθυρα µε πλίνθινο τόξο και διπλό
βαθµιδωτό πλαίσιο, όπως τα παράθυρα των πλάγιων αψίδων (εικ. 15). Ο
τύπος αυτός, το διπλό βαθµιδωτό παράθυρο στο οποίο µε πλίνθο
κατασκευάζεται µόνο το τόξο και όχι οι σταθµοί, εµφανίζεται στην
Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 11ου αιώνα94. Κάτω από το παράθυρο του
βορειοδυτικού γωνιακού διαµερίσµατος υπάρχει τοξωτό αρκοσόλιο, το οποίο
χρησιµοποιήθηκε ως τάφος95. Το νοτιοανατολικό γωνιακό διαµέρισµα
παραµένει τυφλό ενώ στο νοτιοδυτικό έχει ανοιχτεί µεταγενέστερα θύρα η
οποία ανάγεται στην περίοδο της Βενετοκρατίας (σχέδ. 2δ)96. Στο υπέρθυρο
φέρει οξυκόρυφο ανακουφιστικό τόξο ενώ εξωτερικά κατασκευάστηκε
πώρινη καµάρα από προεξέχοντα επάλληλα βεργία (εικ. 16).
Η δυτική όψη του ναού δεν διατηρείται στην αρχική της µορφή, αφού
έχει προστεθεί ο νάρθηκας. Μπορούµε όµως να πάρουµε µια ιδέα για τη
διάταξή της, καθώς διακρίνεται τµήµα του τόξου του κεντρικού αψιδώµατός
της πάνω από το νάρθηκα (σχέδ. 2γ). Πάνω σε αυτό ανοίγεται τρίλοβο
παράθυρο µε υπερυψωµένο τον κεντρικό του λοβό, που περιβάλλεται από
τόξο κατασκευασµένο από πλίνθους. Οι χαµηλότεροι λοβοί έχουν οριζόντια
απόληξη. Χαρακτηριστικό είναι το ότι οι λοβοί του παραθύρου διαχωρίζονται
µε κτιστούς πεσσούς από εναλλαγή πλίνθων και λίθων. Το παράθυρο
Τα τυφλά βαθµιδωτά αψιδώµατα επί βαθµιδωτών παραστάδων, εµφανίζονται στα µνηµεία της
Κωνσταντινούπολης µετά τον 11ο αιώνα. Το τόξο τους κατασκευάζεται από εναλλαγή πλίνθων και
λίθων. Ο αριθµός των πλίνθων µάλιστα δεν µένει σταθερός αλλά ελαττώνεται µε φορά από τη γέννηση
προς την κλείδα, βλ. Αρ. Πασαδαίος, Ο κεραµοπλαστικός διάκοσµος των βυζαντινών κτιρίων της
Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1973, 62-63.
94
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 163, σηµ. 351.
95
Το στοιχείο αυτό θεωρείται απόδειξη της µεταγενέστερης τοποθέτησης του νάρθηκα στο µνηµείο,
αφού σε ναούς που εξ αρχής δεν υπήρχε νάρθηκας τα αρκοσόλια τοποθετούνταν στο σώµα του κυρίως
ναού, βλ. Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 30.
96
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 185.
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επιστέφει διπλό βαθµιδωτό αψίδωµα, ίδιας κατασκευής µε αυτά που
βρίσκονται στις κεραίες, το οποίο περιτρέχει οδοντωτή ταινία. Πρόκειται για
το µοναδικό παράδειγµα του τύπου παραθύρου µε υπερυψωµένο τον κεντρικό
λοβό στην Κρήτη97.
Κεραµοπλαστικός διάκοσµος δεν υπήρχε στο ναό. Ωστόσο οδοντωτή
ταινία διαχωρίζει την πρώτη από τη δεύτερη ζώνη της κεντρικής αψίδας και
περιτρέχει το τρίλοβο παράθυρο. Επίσης µε οδοντωτές ταινίες περιβάλλονται
τα τόξα των τυφλών αψιδωµάτων των όψεων98.
Η φροντίδα στη λεπτοµέρεια µε την οποία χτίστηκε το µνηµείο,
αποτυπώνεται και στην εσωτερική του διαµόρφωση. Η πρόσβαση στον
κυρίως ναό γίνεται από µεγάλη τοξωτή θύρα στο δυτικό τοίχο. Εκατέρωθεν
της θύρας αυτής ανοίγονταν στα βόρεια τοξωτή θύρα και στο νότια
ορθογώνια, οι οποίες έκλεισαν προφανώς την εποχή που προστέθηκε ο
νάρθηκας. Η όψη αυτή αποτελούσε την αρχική εξωτερική όψη του ναού, πριν
την επέκταση του. Ο τρούλος του ναού στηριζόταν σε τέσσερις µαρµάρινους
µονολιθικούς κίονες. ∆ύο από τα σφαιρικά τρίγωνα του τρούλου, έχουν
αποκατασταθεί µε τη χρήση πλίνθων. Ο ΝΑ κίονας έχει αντικατασταθεί από
κτιστό πεσσό. Γενικά τα ΝΑ γωνιακό διαµέρισµα του ναού έχει υποστεί τις
µεγαλύτερες φθορές, γεγονός που οδήγησε όχι µόνο στην αντικατάσταση του
πεσσού, αλλά και του σταυροθολίου µε ηµικυλινδρική καµάρα, καθώς και
τµήµατος της αρχικής τοιχοποιίας.
Το ιερό βήµα καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα του σταυρικού
τετράγωνου. Η πρόθεση και το διακονικό επικοινωνούν µε το κεντρικό βήµα,
µέσω µεγάλων τοξωτών ανοιγµάτων. Το βήµα, όπως και όλο το ναό στο ύψος
της γέννησης των θόλων, περιτρέχει κοσµήτης. Προφανώς όριζε τις
επιφάνειες, βοηθώντας στην τοιχογράφηση του µνηµείου. Κατά τα άλλα οι
τοίχου του κτιρίου εσωτερικά είναι ενιαίοι και καλύπτονται από διαφόρων
εποχών τοιχογραφικό διάκοσµο (βλ. παρακάτω). Τα αψιδώµατα που
διακοσµούν τις εξωτερικές όψεις αντιστοιχούν στην εσωτερική δοµή του

Ο τύπος αυτός απαντά στους ελλαδικούς ναούς από τα τέλη του 11ου αιώνα και κυρίως το 12ο, βλ
Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδοµία, (ό.π., σηµ. 63), 129. Η Θεοχαροπούλου θεωρεί ότι το παράδειγµα του
Αλικιανού δε συνδέεται µε αυτόν τον τύπο, Θεοχαροπούλου Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ.
12), 166, σηµ. 357.
98
Οι οδοντωτές ταινίες, που εµφανίζονται στο ναό της Παναγίας στη Σκριπού, γενικεύονται λίγο µετά
το 1000, για να εκλείψουν στο τέλος του 11ου αιώνα. Επανεµφανίζονται τον 12ο βλ. Γκιολές, Βυζαντινή
Ναοδοµία, (ό.π., σηµ. 63), 126-127.
97

28

ναού. Στον ανατολικό τοίχο του βόρειου σκέλους της εγκάρσιας κεραίας
ανοίγεται µία µικρή κόγχη, ανάλογη µε αυτές που είδαµε ότι υπάρχουν στην
Παναγία στα Μυριοκέφαλα. Στην κόγχη υπάρχει τοιχογραφία της αγίας
Παρασκευής (εικ. 17). Στη νότια πλευρά της κεραίας δε σώζεται ανάλογη
κόγχη. Με βάση την τοιχοποιία, η οποία δεν µοιάζει να έχει δεχτεί
επιδιόρθωση, δεν φαίνεται να υπήρχε εξ’ αρχής.
Τα

τόξα

του

µετώπου

των

καµαρών

του

σταυρού

ήταν

κατασκευασµένα από εναλλαγή πλίνθων και λαξευµένων πωρόλιθων (εικ. 18).
Η θολοδοµία ήταν εξολοκλήρου από πλινθοδοµή99. Τα γωνιακά διαµερίσµατα
του ναού στεγάζονται µε σταυροθόλια, όµως η τοιχογράφηση και το
επίχρισµα δεν µας επιτρέπουν να παρατηρήσουµε καλά τον τρόπο
κατασκευής τους. Παράλληλα τα δυτικά γωνιακά διαµερίσµατα είναι
επιµηκέστερα από τα ανατολικά, χωρίς αυτό να αποτελεί χρονολογικό
κριτήριο όπως παλαιότερα είχε υποστηριχθεί από τον Αν. Ορλάνδο100. Τα
µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη του ναού, δηλαδή οι µονολιθικοί κίονες, οι
βάσεις και τα κιονόκρανα προέρχονται από κτήρια παλαιοχριστιανικής
περιόδου και χρονολογούνται στον 5ο αιώνα101.
Ο τριµερής νάρθηκας είναι πιο πλατύς από τον κυρίως ναό και όπως
υποδηλώνει η λοξότητά του, η ανόργανη σύνδεση µε το ναό και το αρκοσόλιο
που εφάπτεται στον κυρίως ναό, αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη102. Είναι
και αυτός κατασκευασµένος από αργολιθοδοµή. Το κεντρικό διαµέρισµά του
καλύπτεται µε φουρνικό και τα πλάγια µε πρόχειρης κατασκευής
σταυροθόλια. Στις εξωτερικές του όψεις διαρθρώνονται διπλά αψιδώµατα,
ίδιας κατασκευής όπως αυτά του κυρίως ναού, τα οποία όµως επιστέφονται
από διπλή πλίνθινη ταινία και όχι από οδοντωτή. Στα τύµπανα του βόρειου
και των δυτικών αψιδωµάτων ανοίγονται δίλοβα παράθυρα µε πλίνθινα τόξα
Η αµιγής πλινθοδοµή απαντά σε ναούς τόσο της Πρωτεύουσας, όσο και του ελλαδικού χώρο, όταν
τα υλικά είναι διαθέσιµα, βλ. Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 147.
100
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 205. Σύµφωνα µε τον Ορλάνδο επιµήκυνση
των δυτικών γωνιακών διαµερισµάτων παρατηρείται σε ναούς του 14ου αιώνα. Ωστόσο το
χαρακτηριστικό απαντά και στον ναό του Αtik Mustafa Pasa στην Κωνσταντινούπολη που
χρονολογείται στο β΄ µισό του 9ου αιώνα, βλ. T. Mathews, E. Hawkins, “Atik Mustafa Pasa Camii”,
(ό.π., σηµ. 89), 125-134. Απαντά ακόµα σε πολλά παραδείγµατα στον ελλαδικό χώρο σε ναούς
χρονολογούµενους στον 10ο-14ο αιώνα.
101
Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 185-186. Όµοιου τύπου κιονόκρανα
υπάρχουν στο ναό του Αγίου ∆ηµητρίου στον Άγιο ∆ηµήτριο Ρεθύµνου και στην παλαιοχριστιανική
βασιλική του Πανόρµου στο Ρέθυµνο και χρονολογούνται στο β’ µισό του 5ου αιώνα.
102
Τριµερείς νάρθηκες παρουσιάζονται στα ελλαδικά µνηµεία από τα µέσα του 10ου αιώνα, βλ.
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 139.
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(εικ. 19). Οι λοβοί διαχωρίζονται µε πέτρινους κιονίσκους που φέρουν
επιθήµατα. Η κεντρική είσοδος προς το εσωτερικό του νάρθηκα βρίσκεται
στη δυτική πλευρά. Είναι τοξωτή και το τόξο της σχηµατίζεται από εναλλαγή
πλίνθων και λίθων. ∆ευτερεύουσα θύρα εισόδου προς το νάρθηκα ανοίγεται
στο τύµπανο του αψιδώµατος της νότιας όψης. Είναι προχειρότερης
κατασκευής, µε τόξο από εναλλαγή πλίνθων και λίθων. Αυτό που µπορούµε να
παρατηρήσουµε στο εσωτερικό του νάρθηκα είναι η λιγότερο φροντισµένη
διάρθρωσή του σε σχέση µε τον κυρίως ναό. Ο ανατολικός τοίχος του
νάρθηκα αποτελούσε την εξωτερική όψη του ναού πριν την προσθήκή του.
∆ιακρίνονται τοιχισµένα ανοίγµατα, στα βόρεια ένα τοξωτό και στα νότια ένα
ορθογώνιο.
Ο ναός πρέπει να ήταν κατάγραφος. Σήµερα σώζονται ίχνη αρκετών
διαφορετικών στρωµάτων τοιχογραφικού διακόσµου. Η κακή κατάσταση
διατήρησης των τοιχογραφιών, δυσχεραίνει την παρατήρηση τους και το
σαφή διαχωρισµό τοιχογραφικών στρωµάτων. Ο Ορλάνδος διέκρινε τέσσερα
διαφορετικά στρώµατα από τα οποία το αρχαιότερο δεν το χρονολογεί, το
δεύτερο το τοποθετεί στο β’ µισό του 14ου αιώνα, το τρίτο στον 15ο και το
τέταρτο στον 16ο -17ο αιώνα103. Οι Gallas-Wessel-Borboudakis, ακριβώς λόγω
της κακής διατήρησης, µπορούν να χρονολογήσουν µόνο ένα στρώµα, το
οποίο χαρακτηρίζουν ως πρώιµη φάση της κρητικής σχολής ζωγραφικής και
το τοποθετούν περίπου στον 15ο αιώνα104.
Το µνηµείο έχει υποστεί πολλές επεµβάσεις και αναστηλώθηκε
οριστικά στη δεκαετία του 1950 από τον Αν. Ορλάνδο, ο οποίος έκανε και την
πρώτη δηµοσίευση του ναού. Τότε ο Ορλάνδος θεώρησε ότι δεν πρόκειται για
το αρχικό µνηµείο του Ξένου, αλλά για µετασκευή που πρέπει να
χρονολογηθεί στον 14ο αιώνα105. Ο Μ. Χατζηδάκης είχε χρονολογήσει το
µνηµείο στον 12ο αιώνα, εντάσσοντάς το σε ένα σύνολο ναών που ακολουθούν
τα πρότυπα της «σχολής της πρωτεύουσας»106. Ο Μ. Ανδριανάκης συνέδεσε
το ναό µε τη δράση του Ιωάννη, θεωρώντας ότι πρέπει να χρονολογηθεί στα

Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 203-205.
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 240-241.
105
όπ., 205.
106
Χατζηδάκης, «Μεσοβυζαντινή τέχνη», (ό.π., σηµ. 14), 399.
103
104
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χρόνια µετά το 1028, οπότε σύµφωνα µε το κείµενο ο Ιωάννης ταξίδεψε στην
Κωνσταντινούπολη107.
Με τη χρονολόγηση αυτή συµφωνούν τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του
ναού, όπως η πεντάπλευρη κεντρική κόγχη, τα µονόλοβα διπλά βαθµιδωτά
παράθυρα των αψίδων και των γωνιακών διαµερισµάτων, µε τα πλίνθινα
τόξα,

η

βαθµιδωτή

διάρθρωση

των

παραστάδων

των

εξωτερικών

αψιδωµάτων, η χρήση οδοντωτών ταινιών, η τεχνική της κρυµµένης πλίνθου.
Ο νάρθηκας δεν µπορεί να απέχει αισθητά από την κατασκευή του κυρίως
ναού. Ο τριµερής διαχωρισµός του, η οµοιότητα της τοιχοποιίας, των
αψιδωµάτων των όψεων, αποτελούν στοιχεία τα οποία µπορούν να
τοποθετήσουν χρονικά το νάρθηκα έως τα µέσα του 12ου αιώνα.
Συγκρίσεις µεταξύ της Παναγίας και του Αϊ Κυρ Γιάννη.
Μετά την παρουσίαση της αρχιτεκτονικής των δύο µνηµείων, εύκολα
διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για δυο κτίρια εντελώς διαφορετικά µεταξύ
τους,

που

ανήκουν

σε

δύο

διαφορετικές

οικοδοµικές

παραδόσεις.

Προκειµένου να τεκµηριώσουµε αυτή την άποψη πρέπει να εξετάσουµε τον
τρόπο που αντιµετωπίζει κάθε συνεργείο τεχνιτών κοινά προβλήµατα που
προκύπτουν στα δύο µνηµεία, σε συνάρτηση µε την επιλογή συγκεκριµένων
µορφολογικών αλλά κυρίως κατασκευαστικών λύσεων.
Η πιο ορατή και έντονη διαφορά των δύο ναών, αφορά στις διαστάσεις
τους και στον αρχιτεκτονικό τους τύπο. Ο ναός της Παναγίας είναι ένα µικρό
κτίριο µε χαµηλές αναλογίες, στον τύπο του ελεύθερου σταυρού µε τρούλο.
Αντίθετα ο Αϊ Κυρ Γιάννης είναι ένας µεγάλος ναός, ψηλός και εντυπωσιακός
ακόµα και σήµερα που βρίσκεται σε ηµιερειπωµένη κατάσταση. Ακολουθεί
δε, τον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε τρούλο.
Ως προς τα µορφολογικά στοιχεία οι δύο ναοί έχουν αρκετές διαφορές.
Η τοιχοποιία τους είναι από αργολιθοδοµή διαφόρων ειδών λίθων. Στην
Παναγία δεν χρησιµοποιείται καθόλου πλίνθος στην τοιχοποιία, η οποία
περιορίζεται µόνο στη διαµόρφωση των τόξων στα παράθυρα των κεραιών
και του τρούλου, καθώς και στην µονή πλίνθινη ζώνη που περιτρέχει το ναό
στο ύψος της στέγης. Αντίθετα στον Αϊ Κυρ Γιάννη η χρήση της πλίνθου είναι
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π.,
σηµ. 11), 22.
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συχνότερη. Στην τοιχοποιία µικρά τεµάχια πλίνθου εφαρµόζονται σποραδικά
µέσα στους αρµούς, ενώ συχνότερη είναι η εφαρµογή της στη διαµόρφωση
των τόξων των αψιδωµάτων των όψεων, στην αψίδα, στη θολοδοµία, στα
µέτωπα των καµαρών των γωνιακών διαµερισµάτων και ίσως στον τρούλο, ο
οποίος δε σώζεται. Στην κατασκευή µάλιστα των τόξων της βόρειας πλευράς
γίνεται και εφαρµογή της τεχνικής κρυµµένης πλίνθου.
Η επιλογή του αρχιτεκτονικού τύπου αλλά και τα διαθέσιµα υλικά
επηρεάζονται εν µέρει και από την οικονοµική επιφάνεια του κάθε
παραγγελιοδότη. Ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη κτισµένος στο κέντρο µιας
εύφορης πεδιάδας, πιθανόν αποτελούσε το καθολικό µιας µεγάλης µονής, που
φαίνεται ότι διέθετε τους απαραίτητους οικονοµικούς πόρους προκειµένου να
οργανώσει και να εξοπλίσει πλήρως ένα εργοτάξιο, το οποίο θα µπορούσε να
παράγει πλίνθο, να διαθέτει ανυψωτικά µηχανήµατα κτλ. Αντίθετα η µονή της
Παναγίας φαίνεται ότι δεν είχε την ίδια οικονοµική ευχέρεια, οπότε οι
τεχνίτες χρησιµοποιούν κατεξοχήν πέτρα η οποία είναι άφθονη πάνω στην
ορεινή περιοχή των Μυριοκεφάλων. Ο ναός κτίζεται ως το καθολικό µιας
µικρής αρχικά µονής και επεκτείνεται µόνο κατά το τέλος του 15ου αιώνα,
οπότε για κάποιο λόγο που ίσως σχετίζεται µε τη σπουδαιότητα του
προσκυνήµατος, χρειάζεται να αυξηθεί ο χώρος του.
∆ιαφορετικά διαµορφώνονται οι αψίδες των δύο ναών (εικ. 2, 13). Στην
Παναγία η αψίδα είναι ηµικυκλική εσωτερικά και εξωτερικά, πάνω στην
οποία ανοίγεται τρίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς. Αντίθετα η κεντρική
αψίδα του Αϊ Κυρ Γιάννη είναι πεντάπλευρη εξωτερικά και ηµικυκλική
εσωτερικά. ∆ιαµορφώνεται δε σε τρεις ζώνες µε τυφλές κόγχες και τόξα από
πλίνθους και τρίλοβο παράθυρο.
Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ναών αποτελεί η διαµόρφωση των
όψεών τους µε τυφλά αψιδώµατα (εικ. 3, 14). Υπάρχει όµως διαφοροποίηση
ως προς τα υλικά κατασκευής και τη µορφολογία. Στην Παναγία µε τυφλά
αψιδώµατα διαµορφώνεται η βόρεια και η νότια κεραία. Ανάλογη
διαµόρφωση πρέπει να είχε και η δυτική, πριν αυτή κατεδαφιστεί λόγω της
επέκτασης του ναού. Τα αψιδώµατα αυτά είναι µονά και έχουν τόξο από καλά
κατεργασµένους λίθους. Στηρίζονται πάνω σε µονές παραστάδες, δοµηµένες
από το υλικό της τοιχοποιίας. Αντίθετα µε την Παναγία τα αψιδώµατα στο
ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη είναι διπλά βαθµιδωτά, µε τόξα δοµηµένα από
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εναλλαγή τριών πλίνθων και ενός λίθου. Βαίνουν πάνω σε διπλές βαθµιδωτές
παραστάδες, δοµηµένες και αυτές από το υλικό της τοιχοποιίας και στέφονται
από οδοντωτή ταινία. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στο µνηµείο
των Μυριοκεφάλων τα τυφλά αψιδώµατα των όψεων δεν κατέρχονται µέχρι
το έδαφος. Αντίθετα σχηµατίζουν ένα είδος θρανίου, είκοσι περίπου εκατοστά
από το έδαφος. Στον Αϊ Κυρ Γιάννη τα αψιδώµατα είναι ενιαία και σταµατούν
στο δάπεδο.
Οµοιότητες παρουσιάζουν τα αρχικά µονόλοβα παράθυρα των δύο
ναών (εικ. 4, 15). Στην αρχική φάση του ναού της Παναγίας τοποθετούνται τα
µονόλοβα παράθυρα που ανοίγονται στο τύµπανο της βόρεια και νότιας
κεραίας καθώς και αυτά του τρούλου, όπως και το τρίλοβο της αψίδας. Στον
Αϊ Κυρ Γιάννη αρχικά είναι τα µονόλοβα παράθυρα των πλάγιων αψίδων και
του βόρειου τοίχου, καθώς και το τρίλοβο της αψίδας. Και στα δύο µνηµεία τα
µονόλοβα παράθυρα φέρουν διπλό βαθµιδωτό πλαίσιο, µε τόξο από πλίνθους
ακτινωτά τοποθετηµένους. ∆ιαφορετικά διαµορφώνονται τα δύο τρίλοβα
παράθυρα που ανοίγονται πάνω στις αψίδες των ναών. Στην Παναγία
πρόκειται για ένα τρίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς, που χωρίζονται από
λίθινους κιονίσκους. Στον Αϊ Κυρ Γιάννη το τρίλοβο ανήκει επίσης στον τύπο
µε ισοϋψείς λοβούς από κιονίσκους όµως δοµηµένους µε πλίνθους κυκλικής
διατοµής που στέφονται από οδοντωτή ταινία.
Ως προς την εσωτερική διαµόρφωση, ο εντελώς διαφορετικός
αρχιτεκτονικός τύπος των δύο ναών, δεν επιτρέπει συγκρίσεις ως προς τη
διάρθρωση του χώρου. Θα παρατηρούσαµε ωστόσο ότι στην περίπτωση του
Αϊ Κυρ Γιάννη ο νάρθηκας που προστίθεται περίπου στον 12ο αιώνα,
χωρίζεται εντελώς από τον κυρίως ναό. Οι δύο χώροι δεν έχουν άµεση επαφή
και αυτό φανερώνει ότι η δυτική προσθήκη εξυπηρετούσε µόνο τις ανάγκες
ενός νάρθηκα. Αντίθετα στην Παναγία, η επέκταση της δυτικής κεραίας, η
οποία γίνεται περίπου στον 15ο αιώνα, δηµιουργεί ένα χώρο σε άµεση επαφή
µε τον κυρίως ναό. Εποµένως ο χώρος αυτός δεν είχε το ρόλο του νάρθηκα,
αλλά προφανώς κατασκευάστηκε για να εξυπηρετήσει το µεγαλύτερο
εκκλησίασµα. Ως προς τη διακόσµηση του εσωτερικού χώρου η εγκατάλειψη
του Αϊ Κυρ Γιάννη µετά την ανακατασκευή του Ορλάνδου γύρω στο 1950,
αλλά και η συνεχής χρήση του ναού της Παναγίας ως ενοριακού των
Μυριοκεφάλων,

έχουν

ως

αποτέλεσµα

την

απώλεια

των

αρχικών
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χαρακτηριστικών τους. Παρατηρούµε λοιπόν πως δύο εκ διαµέτρου αντίθετες
συµπεριφορές απέναντι στα αρχαία κτίρια-πλήρης εγκατάλειψη, συνεχής
χρήση- µπορούν να φέρουν τα ίδια αποτελέσµατα για την κατάσταση τους και
την µελέτη της αρχιτεκτονικής τους ιστορίας.
Εκείνο που κατεξοχήν αποτελεί την «ταυτότητα» ενός συνεργείου
τεχνιτών είναι τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, δηλαδή ο
τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται προβλήµατα που αφορούν στη
σταθερότητα µιας κατασκευής. Τόσο ο αρχιτεκτονικός τύπος, όσο και οι
διαστάσεις που έχει ένας ναός, µπορούν να έχουν σχέση µε τη διάθεση του
παραγγελιοδότη, την οικονοµική του επιφάνεια, τη χρήση κάθε κτιρίου κ.α.,
αλλά δεν σχετίζονται µε τους µάστορες και την κατασκευαστική τους
ικανότητα. Συχνά µάλιστα ο παραγγελιοδότης µπορεί να επιλέγει και τα
µορφολογικά στοιχεία του µνηµείου την κατασκευή του οποίου χρηµατοδοτεί,
όπως την συγκεκριµένη διαµόρφωση των θυρωµάτων, των τρούλων ή των
όψεων κτλ., στοιχεία όµως που έχουν µόνο αισθητική και όχι λειτουργική
χρήση στην όλη κατασκευή.
Σε αυτό το πεδίο λοιπόν, δηλαδή στις κατασκευαστικές επιλογές,
εντοπίζονται οι µεγαλύτερες διαφορές των δύο ναών. Το γεγονός ότι
χρησιµοποιούνται διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις στους δύο ναούς,
δεν σηµαίνει ότι ο ένας από τους δύο υστερεί ως προς την ποιότητα της
κατασκευής. Τόσο ο Αϊ Κυρ Γιάννης, όσο και η Παναγία είναι δύο κτίρια πολύ
καλής ποιότητας, των οποίων οι µάστορες αξιοποίησαν µε τον καλύτερο
τρόπο τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους.
Η ουσιαστική διαφορά του Αϊ Κυρ Γιάννη από την Παναγία είναι ότι
πετυχαίνει να χρησιµοποιεί κάποια από τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του
ως λειτουργικά στοιχεία της κατασκευής, εφαρµόζοντας µια διαφορετικού
τύπου τεχνολογία108. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αψίδα. Η σε
ζώνες διαµόρφωσή της, µε κόγχες και αψιδώµατα, θα πρέπει να θεωρηθεί µια
προσπάθεια να αποφορτιστεί από τα νεκρά βάρη. Αυτή ήταν µια επιλογή των
αρχιτεκτόνων της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι συνήθιζαν να καλύπτουν τις
Έχει διαπιστωθεί ότι από πολλά από τα µορφολογικά-διακοσµητικά χαρακτηριστικά των
βυζαντινών ναών, όπως ο κεραµοπλαστικός διάκοσµος, οι κόγχες σε θολωτά τµήµατα κατασκευών, η
χρήση πλίνθου κτλ, δεν έχουν µόνο διακοσµητικό ρόλο, αλλά εξυπηρετούσαν κυρίως δοµικές ανάγκες.
Τα παραπάνω αναπτύσσονται διεξοδικά στο Γ. Βελένης, Ερµηνεία του Εξωτερικού ∆ιακόσµου στη
Βυζαντινή Αρχιτεκτονική, Θεσσαλονίκη 1984. Αρκετές αναφορές, κυρίως για τα µνηµεία του
ελλαδικού χώρου γίνονται στο Μπούρας, Ναοδοµία,(ό.π., σηµ.92), σποραδικά.
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ράχες των θολωτών κατασκευών µε κόγχες και τυφλά αψιδώµατα,
προκειµένου να δηµιουργήσουν ελαφρύτερες επιφάνειες109. Για τον ίδιο λόγο
εφαρµόζεται η αµιγής πλινθοδοµή στη θολοδοµία του Αϊ Κυρ Γιάννη, όπως
και η κρυµµένη πλίνθος στην κατασκευή των τόξων της βόρειας και
ανατολικής πλευράς. Η εφαρµογή της στα συγκεκριµένα σηµεία δε γίνεται
απλώς για λόγους αισθητικής, αλλά για να τα ενισχύσει στατικά.
Η δηµιουργία ενός κτιρίου µε αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτεί
εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις. Την ίδια εποχή, γύρω στα µέσα του 11ου
αιώνα, πολλά από τα µορφολογικά, αλλά κυρίως τα κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στον Αϊ Κυρ Γιάννη, ήταν ευρέως
διαδεδοµένα σε περιοχές έξω από την Κρήτη. Οι πολυγωνικές αψίδες, τα
διπλά τυφλά αψιδώµατα στις όψεις, η κρυµµένη πλίνθος, η πλίνθινη
θολοδοµία, οι κόγχες στις θολωτές κατασκευές είναι στοιχεία που την ίδια
περίοδο χρησιµοποιούνται σε ναούς της Κωνσταντινούπολης, της Μικράς
Ασίας, της Βαλκανικής κ.α.. Ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη εφαρµόζοντας τα
σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα, µαρτυρά την κατασκευή του από τεχνίτες
που γνώριζαν διαφορετικά µοντέλα από αυτά της Παναγίας. Αυτά τα πρότυπα
έφτασαν στο νησί µέσω τεχνιτών, οι οποίοι είτε ήρθαν στην Κρήτη από άλλες
περιοχές, είτε ήταν Κρήτες που εργάστηκαν έξω από το νησί και έµαθαν άλλες
αρχιτεκτονικές παραδόσεις. Αυτό συνέβη και στον Αϊ Κυρ Γιάννη. ∆εν
µπορούµε βέβαια να ξέρουµε ποιοι ακριβώς και από πού ήταν οι τεχνίτες που
δούλεψαν στο µνηµείο, πάντως είναι σίγουρο ότι οι µάστορες αυτοί, µε τον
ένα ή µε τον άλλο τρόπο, είχαν πολύ καλή γνώση των σύγχρονων
αρχιτεκτονικών εφαρµογών -µορφολογικών και κυρίως κατασκευαστικώντης κωνσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής παράδοσης.
Αντίθετα µε το ναό του Αλικιανού, στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα, τα
µορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο απλά και
παραπέµπουν σε πρότυπα που εφαρµόζονταν σε παλαιότερες περιόδους,
κυρίως γύρω στα µέσα του 10ου αιώνα, είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στον
ελλαδικό χώρο, είτε αλλού, χωρίς ωστόσο να υστερεί η ποιότητα κατασκευής.
Το µικρό µέγεθος του ναού δεν ευνοεί βέβαια την εφαρµογή περίπλοκων
δοµικών λύσεων, αφού τα στατικά του προβλήµατα ήταν, λόγω µεγέθους,
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Βελένης, Ερµηνεία,(ό.π., σηµ. 108), 107, 198.
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περιορισµένα110. Οι ντόπιοι τεχνίτες που δούλεψαν για την κατασκευή του
µνηµείου, αξιοποίησαν µε τον καλύτερο τρόπο τα περιορισµένα οικοδοµικά
µέσα που είχαν-ουσιαστικά µόνο πέτρα και ελάχιστη πλίνθο. Όµως η
παρουσία τυφλών αψιδωµάτων στις όψεις αλλά της διακόσµησης του
τυµπάνου του τρούλου, δείχνει ότι οι νέες µορφολογικές τάσεις έχουν ήδη
ταξιδέψει στην Κρήτη και συνυπάρχουν µε τις παλαιότερες οικοδοµικές
αρχές.
Οι µετακινήσεις συνεργείων σε όλη την αυτοκρατορία, µαρτυρούνται
από πολύ νωρίς. Οι τεχνίτες φεύγουν από τις επαρχίες για τα αστικά κέντρα
της Αυτοκρατορίας, αλλά και εκτός συνόρων, όπου τα έργα µεγάλης κλίµακας
ήταν περισσότερα111. Ο Προκόπιος αναφέρει ότι ο Ιουστινιανός είχε καλέσει
τεχνίτες από όλο τον κόσµο για την κατασκευή της Αγίας Σοφίας. Στα
Ιεροσόλυµα και στο Κίεβο, κωνσταντινουπολίτες µάστορες φαίνεται ότι
δούλεψαν για την κατασκευή ναών112. Συχνά όµως φαίνεται να συµβαίνει και
το αντίθετο, δηλαδή ξένοι τεχνίτες να έρχονται στη βυζαντινή επικράτεια για
να εργαστούν. Ο Κοδινός αναφέρει ότι για την κατασκευή του ναού του Αγ.
Πολύευκτου στην Κωνσταντινούπολη, ήρθαν τεχνίτες από τη Ρώµη113. Από
την Αρµενία ήταν άλλωστε ο άνθρωπος που επισκεύασε στα τέλη του 9ου
αιώνα, τον τρούλο της Αγίας Σοφίας114.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έρχονται στην Κρήτη ξένοι οικοδόµοι να
εργαστούν, αλλά και τα ντόπια συνεργεία πιθανόν να µετακινούνται εκτός
νησιού, όπου υπήρχε δουλειά. Αυτή η µετακίνηση είχε ως αποτέλεσµα την
ανταλλαγή αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Ο ναός του
Αϊ Κυρ Γιάννη αποτελεί µια απόδειξη των µετακινήσεων των συνεργείων,
εφόσον πολλά από τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία εφαρµόζονται την ίδια
εποχή

σε

άλλες

περιοχές

της

Αυτοκρατορίας

και

κυρίως

στην

Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο µπορούµε να πούµε και για την Παναγία, µε τη
διαφορά ότι εκεί οι τεχνίτες που εργάστηκαν πρέπει να ήταν ντόπιοι, οι οποίοι
συνδύασαν αρµονικά την τοπική τους παράδοση µε τις νέες µορφολογικές
τάσεις. Αντίθετα οι τεχνίτες που δούλεψαν για το ναό του Αλικιανού, είχαν
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αµεσότερη επαφή µε πρότυπα εκτός Κρήτης, µάλλον όπως φαίνεται
προσωπική, όπως υποδεικνύουν οι σαφείς αρχιτεκτονικές αναφορές.
Η αναφορά µέσα στο κείµενο του βίου του Ιωάννη για το ταξίδι του
στην Κωνσταντινούπολη, έχει οδηγήσει στο υπερβολικό συµπέρασµα, ότι ο
ίδιος ο Ιωάννης έδινε εντολές για την κατασκευή του ναού στον Αλικιανό115.
Αυτό σηµαίνει ότι το κείµενο του βίου χρησιµοποιείται ως ιστορικό, ενώ είναι
αγιολογικό, εποµένως ο σκοπός του δεν είναι να µεταφέρει την αρχιτεκτονική
παράδοση της εποχής του. Υπάρχει βέβαια µια αντίφαση στον τρόπο που
χρησιµοποιείται το κείµενο. Αφενός θεωρείται αξιόπιστο και έτσι ο Ιωάννης
παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που καθοδηγεί το συνεργείο, σύµφωνα µε όσα
είδε στην Κωνσταντινούπολη. Αφετέρου όµως παραβλέπεται το γεγονός ότι ο
Ιωάννης ήταν ένας µοναχός, ο οποίος µε βάση το κείµενο του βίου δεν είχε το
απαιτούµενο υπόβαθρο, προκειµένου να καθοδηγήσει το συνεργείο για την
κατασκευή ενός τόσο περίπλοκου οικοδοµήµατος, όπως ο ναός του Αϊ κυρ
Γιάννη. Το µνηµείο αποτελεί ένα καλά οργανωµένο σύνολο, που βαίνει πάνω
σε ορισµένους θεωρητικούς κανόνες δοµής, οι οποίοι απαιτούν τεχνολογικές
γνώσεις. Σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσε να δίνει εντολές για την
κατασκευή του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τις απαραίτητες τεχνικές
γνώσεις, εν προκειµένω ο Ιωάννης.
Άγιος Παύλος, Σφακιά.
Η τρίτη εκκλησία που ταυτίζουµε µε τα κτίσµατα του Ιωάννη είναι ο
Άγιος Παύλος στα Σφακιά116. Σύµφωνα µε το βίο, ο Ιωάννης µετά την
αναχώρησή του από τον Αλικιανό, έφτασε …εις έρηµον τόπον Οπίσω
Αιγιαλόν…, όπου και έκτισε το ναό του Αγίου Παύλου τον οποίο χαρακτηρίζει
ευκτήριο117. Ο ναός αυτός ταυτίζεται µε το µικρό σταυροειδή ναό του Αγίου
Παύλου που βρίσκεται σε µία ερηµική παραλία ανάµεσα στον όρµο του
Φοίνικα και την Αγία Ρουµέλη, στα Σφακιά. Το µνηµείο αναφέρει ο
περιηγητής C. Buodelmonti, ο οποίος περιηγήθηκε στην Κρήτη το 1415118. Η

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15.
Ανδριανάκης, ό.π., Λασσιθιωτάκης, «Εκκλησίες ∆υτικής Κρήτης-Σφακιά», (ό.π., σηµ. 6), 101-105,
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πρόσβαση στην εκκλησία είναι δυνατή από τη θάλασσα, ενώ υπάρχει και ένα
µικρό, δύσβατο µονοπάτι που οδηγεί εκεί, από το χωρίο του Αγίου Ιωάννη.
Ο ναός ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού (εικ. 20, σχέδ. 3) και
είναι πολύ µικρών διαστάσεων (11Χ6 µ.). Η κεραίες του στεγάζονται µε
ηµικυλινδρικές καµάρες στη διασταύρωση των οποίων υψώνεται τρούλος µε
κυλινδρικό τύµπανο. Ανατολικά απολήγει σε ηµικυκλική εσωτερικά και
εξωτερικά αψίδα που φέρει ένα µικρό ορθογώνιο άνοιγµα (εικ. 21).
Το µνηµείο έχει κτιστεί από λίθους διαφόρων ειδών, κυρίως
επεξεργασµένα τεµάχια πωρόλιθου, θαλάσσιες πέτρες, αλλά και από κακής
ποιότητας

τεµάχια

πλίνθου.

Χρησιµοποιούνται

ακόµα

µαρµάρινα

αρχιτεκτονικά µέλη σε δεύτερη χρήση από παλαιότερο κτίσµα που βρισκόταν
ίσως εκεί ή µεταφέρθηκαν από κάποιο άλλο κοντινό σηµείο, όπως είναι η Αγία
Ρουµέλη, το Λουτρό ή η Χώρα Σφακίων (εικ. 22).
Οι κεραίες του σταυρού εξωτερικά δεν φέρουν καµία διακόσµηση και
µόνο στην νότια ανοίγεται ένα µικρό απλό ορθογώνιο παράθυρο. Ιδιαίτερα
τονισµένη είναι η δυτική όψη, στην οποία βρίσκεται η είσοδος (εικ. 23).
∆ιακοσµείται µε διπλό βαθµιδωτό τυφλό αψίδωµα, το τόξο του οποίου είναι
κατασκευασµένο από καλά λαξευµένους λίθους και παχιές στρώσεις
κονιάµατος, στο οποίο παρεµβάλλονται µικρές θαλάσσιες πέτρες. Το τόξο
στηρίζεται σε δύο διπλές παραστάδες από µεγάλους κατεργασµένους
πωρόλιθους και επιθήµατα από λευκό µάρµαρο. Το υπέρθυρο είναι πέτρινο
µονολιθικό και στέφεται από µαρµάρινο λοξότµητο γείσο που στηρίζεται σε
δύο γεισίποδες.
Η κατασκευή των όψεων διαφέρει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
του µνηµείου, παρουσιάζει όµως µια ισορροπηµένη οργάνωση των όγκων. Η
ισορροπία των µορφών του µνηµείου επιτυγχάνεται µε την επιλογή των
υλικών και την τοποθέτησή τους στην κατάλληλη θέση. Στις γωνιολιθοδοµές
τοποθετούνται καλά λαξευµένοι πωρόλιθοι (εικ. 24). Οι τοίχοι χτίστηκαν µε
πωρόλιθους, βότσαλα και στρώσεις κονιάµατος, όλα τοποθετηµένα µε σχετική
οµοιοµορφία. Πλίνθοι χρησιµοποιήθηκαν σποραδικά σε τεµάχια στους
αρµούς, αλλά και µέσα στο παχύ κονίαµα, ως συνδετικό υλικό. Στη Β∆ κεραία
σχηµατίζεται µονή πλίνθινη ζώνη. Οι πλίνθινες ζώνες εφαρµόζονται στην
τοιχοποιία των µνηµείων, λύνοντας µε την παρουσία τους βασικά τεχνικά και
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αισθητικά προβλήµατα119. Εφαρµόζονται συνήθως σε ευαίσθητα σηµεία της
τοιχοποιίας, όπως στη γέννηση των καµαρών, ενώ παράλληλα δεν διασπούν
την ενότητα της τοιχοποιίας και ασφαλώς αποτελούν µια οικονοµικότερη
λύση από την αµιγή πλινθοδοµή.
Εξωτερικά η νότια κεραία του σταυρού φαίνεται ότι έχει υποστεί
µετασκευή, καθώς η κατασκευή της είναι διαφορετική, εξολοκλήρου από
λίθους και βότσαλα, άτακτα τοποθετηµένα και χωρίς να είναι «δεµένα» µε τις
γωνιολιθοδοµές (εικ. 25). Η πλευρά αυτή είναι εκτεθειµένη στις δυσµενείς
καιρικές συνθήκες καθώς είναι αυτή που βλέπει στη θάλασσα. Η όποια
µετασκευή πρέπει να έγινε πριν το 13ο αιώνα, οπότε και χρονολογούνται τα
ίχνη τοιχογραφιών που φέρει στο εσωτερικό της η νότια κεραία.
Εσωτερικά η τοιχοποιία είναι περισσότερο ανοργάνωτη. Οι στρώσεις
κονιάµατος είναι πολύ µεγαλύτερες. Μέσα στο κονίαµα παρεµβάλλονται
άτακτα θαλάσσιες πέτρες, ενώ συχνότερη είναι και η παρουσία πλίνθου
σποραδικά στην τοιχοποιία (εικ. 26). Λίθινος κοσµήτης περιτρέχει το ναό, όχι
όµως και τους τοίχους των κεραιών. Στον ανατολικό τοίχο της εγκάρσιας
κεραίας ανοίγονται οι δύο µικρές κόγχες, όπως και στα προηγούµενα µνηµεία
(εικ. 27). Στη νότια, από την οποία έχει φύγει το επίχρισµα, µπορούµε να
δούµε ότι το τόξο που την επιστέφει είναι κατασκευασµένο από πλίνθους
ακτινωτά τοποθετηµένους µέσα στο παχύ κονίαµα, ενώ οι ποδιές της είναι
από απλή τοιχοποιία. Ο σταθµός της βόρειας είναι πέτρινος, ενώ της νότιας
έχει µεταγενέστερα αντικατασταθεί από ένα µάρµαρο. Οι κεραίες (βόρεια,
νότια, δυτική) του ναού εσωτερικά φέρουν τόξα κατασκευασµένα από
κατεργασµένους πωρόλιθους και παχύ κονίαµα, που βαίνουν πάνω σε στενές
παραστάδες επίσης από πωρόλιθο (εικ. 28). Η διαµόρφωση αυτή, που δεν
αντιστοιχεί στην διάθρωση των εξωτερικών τοίχων120, πιθανόν να χρησίµευε
και για την καλύτερη στήριξη του τρούλου, καθώς τα αψιδώµατα στηρίζουν
τις καµάρες του.
Το τύµπανο του τρούλου είναι κυλινδρικό κατασκευασµένο από
θαλάσσιες πέτρες και πωρόλιθο. Φέρει 7 µικρά ορθογώνια παράθυρα, άτεχνα
κατασκευασµένα, των οποίων τα πλαίσια είναι από κατεργασµένο πωρόλιθο

Βελένης, Ερµηνεία, (ό.π., σηµ. 108), 198.
Πρόκειται για το µοναδικό παράδειγµα που συνάντησα, όπου υπάρχουν αψιδώµατα µόνο
εσωτερικά και όχι εξωτερικά.
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(εικ. 29). Σε ένα από τα παράθυρα έχει χρησιµοποιηθεί για πλαίσιο
µαρµάρινο αρχιτεκτονικό µέλος, πιθανόν επίθηµα, σε δεύτερη χρήση.
Η ισορροπία που επιτυγχάνεται στην κατασκευή του κτιρίου, µε την
πλαστικότητα στη διαµόρφωση της όψης, τις αρµονικές αναλογίες, λόγω των
ευτελών υλικών δεν είναι άµεσα ορατή, φανερώνει ωστόσο την εµπειρία των
τεχνιτών που δούλεψαν στο ναό, να χειρίζονται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα οικοδοµικά υλικά που είχαν στην διάθεσή τους. Επιπλέον οι
κατασκευαστικές επιλογές τους αποδεικνύουν ότι κατέχουν µια προηγµένη
κατασκευαστική γνώση που τους επιτρέπει να δηµιουργούν ανθεκτικά και
σταθερά κτίρια.
Ο ναός πρέπει να ήταν κατάγραφος. Σήµερα σώζονται ελάχιστες
παραστάσεις, όπως η Γέννηση του Χριστού και η Υπαπαντή στη βόρεια
κεραία, η Βάπτιση µε τη Μεταµόρφωση στη νότια και δύο Ευαγγελιστές στα
σφαιρικά τρίγωνα. Οι τοιχογραφίες έχουν χρονολογηθεί στον 13ο αιώνα121. Η
αρχιτεκτονική όµως του ναού πρέπει να χρονολογηθεί αρκετά πρωιµότερα,
στις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα. Αυτό προκύπτει από το διπλό
βαθµιδωτό αψίδωµα της δυτικής όψης, το χαµηλό χωρίς µεγάλα παράθυρα
τύµπανο του τρούλου, που απαντά και σε άλλα µνηµεία της Κρήτης την ίδια
εποχή και λίγο παλαιότερα (πχ. Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Παναγία
Ζαχαριανά Κισάµου), οι µικρές κόγχες που ανοίγονται δεξιά και αριστερά του
βήµατος και που απαντούν στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα και τον Αϊ Κυρ
Γιάννη. Κατά τον 13ο αιώνα ο ναός πρέπει να υπέστη κάποιου είδους
µετασκευή, όπως φαίνεται από το διαφορετικό τρόπο δοµής της νότιας
κεραίας. Την περίοδο αυτή πρέπει να έγινε και η τοιχογράφησή του.
Επιπλέον, στην κόγχη του ιερού διακρίνεται µισοκατεστραµµένη
παράσταση µετωπικών ολόσωµων ιεραρχών (εικ. 30). Ο τύπος των µετωπικών
ιεραρχών στην κόγχη είναι αυτός που χρησιµοποιείται κατά τον 11ο αιώνα122.
Η απεικόνιση των ιεραρχών της κόγχης ως συλλειτουργούντων καθιερώνεται
από τον 12ο αιώνα και εξής. Στην Κρήτη δεν γνωρίζω παραδείγµατα ναών που
να έχουν στην αψίδα παράσταση µετωπικών ιεραρχών µετά τον 13ο αιώνα.
Εποµένως µε αυτό το δεδοµένο θα µπορούσαµε να χρονολογήσουµε τη
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Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 256-257.
Μ. Χατζηδάκης, «Βυζαντινές τοιχογραφίες στον Ωρωπό», ∆ΧΑΕ, περ. ∆΄, ∆΄, (1959), 91-99.
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συγκεκριµένη παράσταση πρωιµότερα του 13ου, ίσως στο αρχικό στρώµα
τοιχογράφησης του ναού (11ος αιώνας).
Η σχέση του Αγίου Παύλου µε την Παναγία στα Μυριοκέφαλα και τον Αϊ
Κυρ Γιάννη.

Ο αρχιτεκτονικός τύπος και οι διαστάσεις του Αγίου Παύλου θυµίζουν
εκείνες της Παναγίας των Μυριοκεφάλων. Πρόκειται για δύο µνηµεία στον
τύπο του ελεύθερου σταυρού µε τρούλο, σχετικά µικρών διαστάσεων, που
διαφοροποιούνται πλήρως από το µεγάλο και επιβλητικό ναό του Αϊ Κυρ
Γιάννη. Σχετικά µε τον αρχιτεκτονικό τύπο στον Άγιο Παύλο ο σταυρός είναι
πιο έντονος και οι κεραίες προεξέχουν σηµαντικά σε σχέση µε την Παναγία
στα Μυριοκέφαλα. Ως προς τις µορφές υπάρχουν πολλές οµοιότητες, όπως η
ηµικυκλικού σχήµατος αψίδα (εικ. 2, 21), το κυλινδρικό τύµπανο του τρούλου
(εικ. 3, 20), η διαµόρφωση των όψεων µε τυφλά αψιδώµατα. Οι διαφορές
τους αφορούν σε επιµέρους χαρακτηριστικά, όπως η τοποθέτηση των
παραθύρων του τρούλου στη βάση του τυµπάνου, η απουσία τρίλοβου
παράθυρου από την αψίδα, η διαφορετική τοιχοποιία. Όλα αυτά οφείλονται
στα διαφορετικά υλικά κατασκευής.
Ο χώρος που κτίστηκε ο ναός του Αγίου Παύλου είναι ουσιαστικά
προσβάσιµος µόνο από τη θάλασσα, εποµένως η µεταφορά οικοδοµικών
υλικών ήταν αρκετά δύσκολη. Έτσι ήταν λογικό να χρησιµοποιηθούν υλικά
που µπορούσαν να βρεθούν εύκολα στον περιβάλλοντα χώρο. Πράγµατι η
τοιχοποιία αποτελείται από θαλάσσιες πέτρες και υλικά από παλαιότερα
µνηµεία, όπως είναι τα µαρµάρινα αρχιτεκτονικά µέλη που διαµορφώνουν τη
δυτική όψη και οι επεξεργασµένοι πωρόλιθοι. Από παλαιότερο κτίριο πρέπει
να προήλθαν και οι πλίνθοι που χρησιµοποιήθηκαν στο ναό123.
Οι τεχνίτες του Αγίου Παύλου είχαν στη διάθεσή τους περιορισµένα
οικοδοµικά υλικά, κάποια από τα οποία µάλιστα δεν δέχονται επεξεργασία,
όπως οι θαλάσσιες πέτρες. Οι καλύτερης ποιότητας πωρόλιθοι είχαν
τοποθετηθεί στις γωνίες του ναού. Οι πλίνθοι που ήταν διαθέσιµοι δεν ήταν
καλής ποιότητας, γι’ αυτό και δε χρησιµοποιούνται ως διακοσµητικά. Τα υλικά
Στη µικρή παραλία δε σώζονται σήµερα κατάλοιπα άλλου παλαιότερου κτίσµατος. Είναι όµως
πιθανό τα αρχιτεκτονικά µέλη να προέρχονται από µνηµεία των γειτονικών οικισµών της Τάρρας
(σήµερα Αγία Ρουµέλη) και του Φοίνικα (σήµερα Λουτρό), ανάµεσα στους οποίος βρίσκεται ο όρµος
του Αγίου Παύλου.
123
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αυτά καθιστούν δύσκολη τη δηµιουργία περίτεχνων αισθητικά κατασκευών.
Επιπλέον δηµιουργούν βαριές κατασκευές που εύκολα µπορούν να
παρουσιάσουν προβλήµατα σταθερότητας. Οι οικοδόµοι επέλεξαν να
διατηρήσουν αδιάσπαστους τους κύριους όγκους του κτιρίου, προτιµώντας να
µην ανοίξουν πολλά και µεγάλα παράθυρα, ούτε στην αψίδα, ούτε στις
κεραίες, όπως στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα. Στον τρούλο τοποθέτησαν
επτά µικρούς φεγγίτες στη βάση του τυµπάνου, έτσι ώστε να µη διασπάται ο
κύριος όγκος και να επιτυγχάνεται η σταθερότητά του.
Συµπερασµατικά

οι τεχνίτες του Αγίου Παύλου ακολούθησαν

µορφολογικά την ίδια οικοδοµική παράδοση µε αυτούς που εργάστηκαν στην
Παναγία στα Μυριοκέφαλα. Και οι δύο ναοί διατηρούν την ηµικυκλική αψίδα
και τον κυκλικό τρούλο. Σαφώς και υπάρχουν διαφορές που οφείλονται στη
χρονική τους απόσταση και στην εξέλιξη των µορφών, όπως για παράδειγµα η
παρουσία διπλού βαθµιδωτού τυφλού αψιδώµατος στη δυτική όψη του Αγίου
Παύλου (εικ. 3, 23), έναντι του µονού που υπάρχει στην Παναγία. Οι
ουσιαστικές διαφορές τους οφείλονται στον τρόπο µε τον οποίο οι
διαφορετικοί µάστορες χειρίστηκαν το οικοδοµικό υλικό και είναι άσχετοι µε
τις επιρροές που είχε κάθε συνεργείο.
Σχετικά µε τον Αϊ Κυρ Γιάννη, είναι πράγµατι δύσκολο να βρούµε
οµοιότητες µε το ναό του Αγίου Παύλου. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά από
µορφολογικής άποψης µνηµεία, δύο κτίρια µε διαφορετικές ανάγκες, λόγω
του µεγέθους τους και µε διαφορετικές αρχιτεκτονικές επιλογές. Τα
κατασκευαστικά τους χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά, καθώς οι τεχνίτες
του Άγιου Παύλου µη έχοντας στη διάθεσή τους πλίνθο, δεν χρησιµοποίησαν
ούτε κρυµµένη πλίνθο, ούτε πλινθοδοµή στους θόλους, ούτε τέλος ελάφρυναν
τις θολωτές κατασκευές µε κόγχες. Μορφολογικά η µόνη οµοιότητα είναι τα
διπλό βαθµιδωτό αψίδωµα της δυτικής όψης, σχήµα το οποίο απαντά και στο
ναό του Αλικιανού.
Σηµαντική οµοιότητα και των τριών µνηµείων αποτελούν οι κόγχες που
ανοίγονται στο εσωτερικό τους, στο ανατολικό τοίχο της εγκάρσιας κεραίας
του σταυρού, αριστερά και δεξιά του ιερού βήµατος (εικ. 9, 17, 27). Όµοιες
κόγχες απαντούν και σε άλλους ναούς του ίδιου τύπου στη Μακεδονία, την
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Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο, τη Μικρά Ασία και αλλού124.
Στους περισσότερους από αυτούς τους ναούς οι κόγχες ανοίγονται στον
ανατολικό τοίχο, ενώ στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα Βαρυµπόµπης
υπάρχουν µόνο στο δυτικό.
Σχετικά µε τη χρήση των κογχών αυτών έχουν προταθεί διάφορες
ερµηνείες. Ο Ορλάνδος, εξετάζοντας τις κόγχες που ανοίγονται στο ναό της
Παναγίας στο Καινούργιο της Πάρου, θεωρεί ότι χρησίµευαν για την τέλεση
χωριστής λειτουργίας για το ορθόδοξο και το καθολικό δόγµα125. Ο
Βοκοτόπουλος θεωρεί ότι κάτι τέτοιο ισχύει µόνο για τη συγκεκριµένη
περίπτωση, θεωρώντας παράλληλα ότι οι κόγχες είχαν διακοσµητικό
χαρακτήρα126. Παρά τις κατά καιρούς διατυπωµένες απόψεις, η πραγµατική
χρήση των κογχών αυτών δεν έχει αποσαφηνιστεί. Η τοποθέτησή τους τόσο
κοντά στο Ιερό Βήµα, ίσως δηλώνει ότι είχαν λειτουργική χρήση.
Ξεκινώντας την εργασία το µόνο δεδοµένο που είχαµε ήταν η αναφορά
τριών ναών σε ένα αγιολογικό κείµενο και η απόδοση τους στον ίδιο
παραγγελιοδότη, εν προκειµένω, τον Ιωάννη τον Ξένο. Η Παναγία στα
Μυριοκέφαλα, ο Αϊ Κυρ Γιάννης στον Αλικιανό και ο Άγιος Παύλος στα
Σφακιά, είναι τρεις ναοί που χρονολογούνται στις αρχές του 11ου αιώνα και
που µπορούν να ταυτιστούν µε τους ναούς που αναφέρονται στο κείµενο του
Ιωάννη ως µονή της Παναγίας της Αντιφωνήτριας στο όρος Μυριοκέφαλο,
ναός της Ζωοδόχου Πηγής στον Κουφό και Άγιος Παύλος στον Οπίσω
Αιγιαλό.
Τα

τρία

αυτά

µνηµεία,

ανεξάρτητα

από

τον

όποιο

κοινό

παραγγελιοδότη, δεν θα µπορούσαν να συνδεθούν µεταξύ τους, µόνο µε την
αρχιτεκτονική, αν δεν υπήρχε ο βίος. Και αυτό γιατί αποδίδονται σε τρία
διαφορετικά µεταξύ τους οικοδοµικά συνεργεία, από τα πολλά που
δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη στο πρώτο µισό του 11ου αιώνα, τα οποία
ακολούθησαν δύο τουλάχιστον διαφορετικές οικοδοµικές παραδόσεις. Η
Παναγία και ο Άγιος Παύλος έχουν αρκετές οµοιότητες σε µορφολογικά και
κατασκευαστικά στοιχεία. Οι τεχνίτες τους εφάρµοσαν τα ίδια πρότυπα, την
ίδια οικοδοµική παράδοση. Ο Αϊ Κυρ Γιάννης ακολουθεί ένα διαφορετικό
οικοδοµικό πρότυπο, µε µορφολογικά και δοµικά στοιχεία που είναι
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 109.
Αν. Ορλάνδος, «Οι µεταβυζαντινοί ναοί της Πάρου», ΑΒΜΕ Θ΄ (1961), 152-153.
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Βοκοτόπουλος, «Αγία Παρασκευή», (ό.π., σηµ. 64), 52, σηµ. 12.
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περισσότερο εξελιγµένα τεχνολογικά και κατασκευαστικά από εκείνα της
Παναγίας και του Αγίου Παύλου.
Από αυτό το δεδοµένο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο κοινός
παραγγελιοδότης των τριών ναών δεν είχε ένα δικό του συνεργείο µαστόρων,
το οποίο τον ακολουθούσε στα ταξίδια του. Προφανώς έβρισκε µάστορες στον
κάθε τόπο που επισκεπτόταν. Το κάθε συνεργείο αντιµετώπιζε µε το δικό του
τρόπο τα κάθε είδους προβλήµατα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της
κατασκευής. Το γεγονός ότι η παρουσία του Ιωάννη ως χορηγού δεν
πιστοποιείται µέσα από την εξέταση της αρχιτεκτονικής των ναών, δηλώνει
ότι δεν χρησιµοποίησε ένα κοινό αρχιτεκτονικό πρότυπο για την κατασκευή
τους. ∆εν επεδίωξε δηλαδή να παρέµβει στο σχεδιασµό και την εκτέλεση των
έργων. Αντίθετα φαίνεται ότι το κάθε συνεργείο καθόρισε το αρχιτεκτονικό
ύφος του κάθε ναού µε βάση τις γνώσεις και τις εµπειρίες του.
Ειδικά για τον Αϊ Κυρ Γιάννη, ο εντελώς διαφορετικός τρόπος δοµής
και µορφολογίας του, επιτρέπει τη σκέψη ότι τα συνεργείο που εργάστηκε για
την κατασκευή του είχε διαφορετικές προσλαµβάνουσες από εκείνα που
δούλεψαν στην Παναγία και τον Άγιο Παύλο. Επιπλέον το γεγονός ότι πολλά
από τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία παραπέµπουν στην Κωνσταντινούπολη και
αλλού, δηλώνει ότι οι τεχνίτες γνώριζαν τον τρόπο που δούλευαν οι
συνάδελφοί τους σε άλλες περιοχές. Αυτό σηµαίνει, όπως είπαµε, ότι είτε οι
ίδιοι ήταν ξένοι, είτε είχαν δουλέψει έξω από την Κρήτη και έµαθαν ένα άλλο
τρόπο δουλειάς. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρουσία στο ναό µιας
ολοκληρωµένης και σύνθετης τεχνολογίας, η οποία δεν συνηθίζεται στην
Κρήτη, δηλώνει ότι οι τεχνίτες είχαν άµεση επαφή µε άλλες παραδόσεις και
δεν αντιγράφουν απλώς ένα πρότυπο.
Αν δεχτούµε ωστόσο την τόση ισχυρή επίδραση του οικοδοµικού
συνεργείου στην κατασκευή των µνηµείων, αποµένει αδιευκρίνιστη η
συµβολή του χορηγού. Ανεξάρτητα από το αν οι τρεις ναοί αποδίδονται στον
Ιωάννη, σίγουρα ο παραγγελιοδότης είναι εκείνος που επέλεξε τη θέση που
κτίστηκαν τα τρία µνηµεία. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε σε κάποιους λόγους,
τους οποίους στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορούµε να γνωρίζουµε, παρά
µόνο να υποθέσουµε. Οι γραπτές πηγές είναι εξαιρετικά φειδωλές σε σχέση
µε την ιστορία της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, του Αϊ Κυρ Γιάννη και του
Αγίου Παύλου, µε αποτέλεσµα, εκτός από το κείµενο του βίου του Ιωάννη, να
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µην υπάρχουν άλλες πληροφορίες για αυτά, τουλάχιστον µέχρι την εποχή της
Τουρκοκρατίας127. Ωστόσο και το ίδιο το κείµενο του βίου δεν είναι
περισσότερο διαφωτιστικό σχετικά µε την επιλογή των συγκεκριµένων
χώρων. Μπορούµε λοιπόν να θέσουµε υπό συζήτηση διάφορες υποθέσεις και
προβληµατισµούς.
Ο ναός της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα είναι κτισµένος πάνω σε µια
ιδιαίτερα οχυρή τοποθεσία, ψηλά στο βουνό. Κατά τον 11ο αιώνα δεν
γνωρίζουµε αν στο χώρο υπήρχε οικισµός, όµως όπως αναφέρεται στο βίο,
υπήρχε «…κτίσµα ελληνικόν παµεγέθες…», αναφορά που ίσως δηλώνει
κάποιο

αρχαίο

ιερό.

Παρατηρώντας

τη

θέση

των

Μυριοκεφάλων

διαπιστώνουµε ότι πρόκειται για έναν καλά προστατευµένο χώρο, βρίσκεται
περίπου στο κέντρο του σηµερινού νοµού Ρεθύµνου, µε εύκολη πρόσβαση
τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια ακτή του νοµού. Από τους λόφους γύρω
από το µοναστήρι µπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει τις ακτές. Η θέση
αυτή καθιστά πιθανή την υπόθεση το µοναστήρι να αποτελούσε ταυτόχρονα
ένα είδος φυλακίου, που ήλεγχε και προστάτευε τις ακτές από πειρατικές
επιδροµές, ή ακόµα ήλεγχε τα οδικά περάσµατα από τη µία πλευρά του
νησιού στην άλλη.
Αντίθετα µε την Παναγία, ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη είναι κτισµένος
στο κέντρο µιας εύφορης πεδιάδας. Βόρεια βρίσκονται σηµαντικά κέντρα της
εποχής, όπως οι Άγιοι Απόστολοι, η πόλη των Χανίων, η Κυδωνία, σηµαντικό
κέντρο της εποχής µε εµπορικό λιµάνι128. Ο βίος του Ιωάννη αναφέρει ότι ο
ναός βρισκόταν στο κέντρο του οικισµού του Κουφού. Το µεγάλο µέγεθος του
ναού δηλώνει ότι αποτελούσε το καθολικό µιας µεγάλης και σηµαντικής
µονής, αρκετά πλούσιας, αν σκεφτούµε την ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση στην
οποία βρισκόταν. Οι εκτάσεις µέσα στις οποίες ήταν κτισµένος ο ναός,
αποτελούσαν τµήµατα της περιουσίας του.
Ο Άγιος Παύλος τέλος, αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση. Ο ναός
αυτός δεν αναφέρεται ως µονή. Είναι κτισµένος σε µια ερηµική παραλία. Η
επιλογή του συγκεκριµένου χώρου προβληµατίζει, από τη στιγµή µάλιστα που
βρίσκεται ανάµεσα σε δύο ανεπτυγµένους οικισµούς, την Τάρρα και το

127
128

Βλ. παραπάνω, σελ. 18, 24, 37.
Tsougarakis, Byzantine Crete, (ό.π., σηµ. 24), 346-7.
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Φοίνικα129 και η ίδια η παραλία δεν έχει ίχνη παλαιότερων κτισµάτων. Λόγω
του ότι η επικοινωνία των νότιων παραλίων της Κρήτης, γίνεται ακόµα και
σήµερα δια θαλάσσης, είναι πιθανόν ο χώρος να αποτελούσε ένα είδος
«στάσης» για τα πλοία που περνούσαν από τη µια ακτή του νησιού στην άλλη.
∆εν πρέπει να λανθάνει της προσοχής µας ότι και για την παραλία αυτή, όπως
και για πολλές άλλες στη νότια Κρήτη, διατηρείται η παράδοση σύµφωνα µε
την οποία το χώρο είχε επισκεφθεί ο Απόστολος Παύλος κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του στο νησί130. Ανεξάρτητα από την ιστορική αλήθεια, η παράδοση
αυτή προσδίδει στο χώρο µια ιερότητα, που ίσως δικαιολογεί την επιλογή του
χώρου για την ανέγερση του ναού.
Ωστόσο η απουσία ενός κοινού αρχιτεκτονικού προτύπου που θα
δήλωνε την ταυτότητα του κοινού παραγγελιοδότη, παραµένει ένα σηµαντικό
ερώτηµα και οδηγεί σε άλλου είδους υποθέσεις, που αφορούν στην αξιοπιστία
του κειµένου του βίου. Από τα αναφερόµενα στο βίο µνηµεία, το µόνο που
ουσιαστικά έχει άµεση σχέση µε τον Ιωάννη, είναι ο σπηλαιώδης ναός του Αϊ
Γιάννη του Ξένου στο Καβούσι Κισάµου. Σύµφωνα µε την παράδοση στο
σπήλαιο αυτό κατέφυγε ο Ιωάννης και παρέµεινε ως το θάνατό του. Στο ναό
αυτό σώζεται εικονογραφικός κύκλος µε σκηνές από το βίο του, που
χρονολογείται στα τέλη του 13ου αιώνα131. Είναι το µόνο µνηµείο για το οποίο
υπάρχουν αρχαιολογικές αποδείξεις που το συνδέουν µε τον Ιωάννη, έστω και
σαν τόπο λατρείας. Για όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν ανάλογα στοιχεία.
Μένει λοιπόν ανοιχτό το ενδεχόµενο να µην υπήρχε κοινός χορηγός για τους
τρεις

ναούς,

εποµένως

το

κείµενο

να

µην

απηχεί

την

ιστορική

πραγµατικότητα. Το ερώτηµα που γεννιέται είναι πότε και γιατί κάποιος
δηµιούργησε ένα τέτοιο κείµενο, συνδέοντας τόσους ναούς µεταξύ τους, κάτω
από το όνοµα ενός δηµοφιλούς την εποχή εκείνη αγίου.
Κατά τη γνώµη µου το κείµενο του βίου δεν είναι απλά ένα αγιολογικό
κείµενο, που σκοπό έχει µόνο να παρουσιάσει τη ζωή ενός αγίου. Ο τρόπος µε
τον οποίο είναι γραµµένο, πολύ συνοπτικά και µε έµφαση στα περιουσιακά
στοιχεία των µοναστηριών του Ιωάννη, αλλά και η προσθήκη της διαθήκης,
δηλώνουν ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Σηµαντικό στοιχείο
Μιχ. Ανδριανάκης, «Ο νοµός Χανίων κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο», Χανιά (1982), 22-49,
Tsougarakis, Byzantine Crete, (ό.π., σηµ. 24), 335-336.
130
Buondelmonti, Περιγραφή της νήσου Κρήτης, (ό.π., σηµ. 118), 29.
131
Ανδριανάκης, «Ο άγιος Ιωάννης ο Ερηµίτης», (ό.π., σηµ. 32), 44-46.
129

46

αποτελούν η περίοδος κατά την οποία έζησε ο Ιωάννης και υποτίθεται ότι
έγραψε το βίο του-αρχές του 11ου αι-, αλλά και η χρονολόγηση του
παλαιότερου σωζόµενου χειρογράφου που περιλαµβάνει το κείµενο του βίου
–15ος αιώνας. Σύµφωνα µε το κείµενο ο Ιωάννης περιπλανήθηκε στην Κρήτη
ιδρύοντας µοναστήρια και όχι απλά ναούς. Στα µοναστήρια αυτά αναφέρεται
ότι φροντίζει για την εγκατάσταση λίγων µοναχών και την εξασφάλιση µιας
µικρής ή µεγαλύτερης περιουσίας. Την εποχή αυτή, στα τέλη του 10ου αιώνα
περίπου, η κεντρική εξουσία, µπροστά στη διαρκή αύξηση της εκκλησιαστικής
περιουσίας, προσπαθεί να πάρει νοµοθετικά µέτρα, προκειµένου να την
περιορίσει. Ο Βασίλειος Β΄ εξέδωσε το 996, νόµο µε βάση τον οποίο οι
µοναστικές κοινότητες που ιδρύθηκαν στα χωριά από δωρεές αγροτών και οι
οποίες διέθεταν µικρό αριθµό µοναχών, δεν χαρακτηρίζονταν ως µοναστήρια
αλλά ως οίκοι προσευχής, ευκτήρια. Επιπλέον ανήκαν στην αγροτική
κοινότητα και δεν κατέβαλλαν ποσοστά των εσόδων τους στον τοπικό
επίσκοπο, ο οποίος είχε µόνο πνευµατική δικαιοδοσία µετά το θάνατο του
ιδρυτή των οίκων132. ∆ιαβάζοντας το κείµενο του βίου του Ιωάννη
παρατηρούµε ότι ο όρος µονή χρησιµοποιείται µόνο για την Παναγία στα
Μυριοκέφαλα. Για όλα τα υπόλοιπα µνηµεία χρησιµοποιείται ο όρος ναός και
σε δύο περιπτώσεις ευκτήριο. Στη διαθήκη µάλιστα αναφέρεται «…ει δε
τις…κατατολµήσει αποσπάσαι των ευκτηρίων ων έκτισα…»133. Ίσως µε τη
χρήση αυτών των όρων να προσπαθεί να κατοχυρώσει τη νοµική υπόσταση
των κτισµάτων του και να τα εντάξει µε µεγαλύτερη ευκολία υπό την
προστασία του νόµου του Βασιλείου Β΄. Επιπλέον δύο φορές γίνεται αναφορά
στην παραχώρηση γης από τους κατοίκους περιοχών, προκειµένου να χτίσει
τα µοναστήρια του134, ενώ αναφέρεται ότι ο αριθµός των µοναχών που αφήνει
φεύγοντας σε κάθε µοναστήρι, είναι πάντα µικρός, συνήθως ένας. Αναφορικά
µε το ταξίδι του Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη και την απόδοση των
µοναστηριών σε σταυροπήγια, αναφέρεται: «…του είναι αυτή ανέπαφον από
παντός και παντοίου αρχοντικού και εκκλησιαστικού προσώπου, και µηδ’

Ι. Κονιδάρης, Το δίκαιον της µοναστηριακής περιουσίας από του 9ου µέχρι του 12ου αιώνος, Αθήνα
1979, 138-139, Eleutheria Papagianni, “Legal institutions and practice in matters of ecclesiastical
property”, in (ed.) Angeliki Laiou, The Economic history of Byzantium: from the seventh through
fifteenth century, Dumbarton Oaks 2002, 1059-1069.
133
Παράρτηµα 2, στιχ. 125-127.
134
«…εκ Θεού δε οδηγηθέντες οι κληρονόµοι του αυτού τόπου εδωρήσαντο µοι και έτερον τόπο (…) οι
δηλωθέντες χωρικοί δέδωκάν µοι χωραφίτζιν ζευγαρίων δύο…» βλ. Παράρτηµα 2, σελ. 93-94.
132
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όλως έχειν τον κατά χώραν µητροπολίτην ή τινά των επισκόπων επίσχεσθαι
εις τα δίκαια της µονής…». Πρόκειται λοιπόν για µια καθαρά πολιτική πράξη,
η οποία έχει σκοπό να προστατεύσει τα µοναστήρια από τους τοπικούς
εκκλησιαστικούς άρχοντες, ανεξάρτητα από την παρουσία του Ιωάννη.
Στην περίπτωση ωστόσο που ο βίος κατασκευάστηκε στον 15ο αιώνα,
οδηγούµαστε σε άλλες υποθέσεις. Σύµφωνα µε ένα βενετικό έγγραφο του
1432, ανάµεσα στην περιουσία που ανήκε στο λατινικό πατριαρχείο της
Κωνσταντινούπολης περιλαµβάνεται το χωριό Εθιά και το µετόχι των Αγίων
Ευτυχίου και Ευτυχιανού. Το χωριό ταυτίζεται µε τον οικισµό της Εθιάς στην
επαρχία Πυργιωτίσσης στο Ηράκλειο και το µετόχι µε το ναό των Αγίων
Ευτυχιανών που αναφέρεται ότι έκτισε ο Ιωάννης135. Την εποχή αυτή
προετοιµαζόταν η σύνοδος της Φλωρεντίας, η οποία προχώρησε στην ένωση
των δύο εκκλησιών, µέσα σε κλίµα αντίδρασης από την πλευρά των
ορθόδοξων κρητικών136. Παράλληλα ο Καρδινάλιος Βησσαρίωνας καθιέρωσε
ένα κληροδότηµα για τους ουνίτες κληρικούς της Κρήτης, µε χρήµατα που
προέρχονταν από τα έσοδα του Πατριαρχείου στο νησί137.
Μέσα σε αυτό το πολιτικό και θρησκευτικό κλίµα, ο βίος του Ιωάννη
του Ξένου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Πρόκειται για το βίο ενός δηµοφιλούς
αγίου, στη ιδιοκτησία του οποίου αποδίδεται τµήµα της περιουσίας του
λατινικού πατριαρχείου, που πρόκειται να αποτελέσει πηγή εσόδων για το
κληροδότηµα των ουνιτών ιερέων. Η αναφορά ότι η µονή των Αγίων Ευτυχίου
και Ευτυχιανού ήταν σταυροπήγιο, ίσως να αποτελεί µια προσπάθεια να
θεωρηθούν όλα αυτά τα µνηµεία ως αυτοκρατορικά, άρα υπαγόµενα όχι στη
λατινική εκκλησία, αλλά στο βενετικό κράτος138. Έτσι δεν αποτελούσαν
κτήµατα της πατριαρχικής περιουσίας από τα οποία θα προέρχονται έσοδα
για την πληρωµή του κληροδοτήµατος. Αυτός ήταν και ένας τρόπος για την
τόνωση του θρησκευτικού φρονήµατος των ορθόδοξων, µε δεδοµένη την
επικείµενη ένωση των εκκλησιών. Λειτουργούσε δηλαδή ως κείµενο
προπαγάνδας εναντίον της ένωσης, τονίζοντας µάλιστα µε έµφαση ότι όλα τα
Ζ. Τσιρπανλής, Το Κληροδότηµα του Καρδινάλιου Βησσαρίωνος για τους φιλενωτικούς της
βενετοκρατούµενης Κρήτης (1439-17ος αι), Θεσσαλονίκη 1967, 205.
136
Στ. Ξανθουδίδου, Η Ενετοκρατία εν Κρήτη και οι κατά των Ενετών αγώνες των Κρητών, Αθήνα
1939.
137
Τσιρπανλής, Το Κληροδότηµα του Καρδινάλιου Βησσαρίωνος, (ό.π., σηµ. 135).
138
Σύµφωνα µε τη διανοµή γης που έκαναν οι βενετοί, το κράτος διατήρησε όλα τα αυτοκρατορικά
µοναστήρια, βλ. Χαρ. Γάσπαρης, Η γη και οι αγρότες στη µεσαιωνική Κρήτη, 13ος -14ος αι, Ρέθυµνο
1986, 27.
135
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κτήµατα του Ιωάννη έχουν υποχρέωση µόνο στον πατριάρχη: «…µόνην την
αναφοράν ποιήσασθαι του αγιωτάτου και οικουµενικού πατριάρχου κύρου
Αλέξιου και ούτως τους καθεξής…». Ήταν άλλωστε σύνηθες, σε περιόδους
ανησυχίας να παρατηρείται η επίταση της λατρείας τοπικών αγίων. Ωστόσο
παραµένει αναπάντητο το ερώτηµα, για ποιο λόγο επελέγησαν να
προστατευθούν οι συγκεκριµένοι ναοί.
Ανεξάρτητα από την ιστορική αλήθεια, είναι φανερό ότι τα 9
µοναστήρια που αναφέρονται στο βίο του Ιωάννη υπάγονται σε κοινό
πολιτικό σχεδιασµό. Τόσο ο 11ος όσο και ο 15ος αιώνας ήταν εποχές µε
ιδιαίτερα προβλήµατα για τη µοναστική περιουσία. Η σύνδεση των
µοναστηριών αυτών µε έναν άγιο όπως ο Ιωάννης και η υπενθύµιση της
σταυροπηγιακής τους αξίας, σε κάθε περίπτωση αποτελεί µέσο προστασίας
και διαφύλαξης της λατρευτικής αλλά και της οικονοµικής τους υπόστασης.
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IV. Η θέση των ναών που αποδίδονται στον Ιωάννη,
στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής στην Κρήτη.
Η

συγκριτική

εξέταση

των

τριών

ναών,

της

Παναγίας

στα

Μυριοκέφαλα, του Αϊ Κυρ Γιάννη και του Αγίου Παύλου, απέδειξε ότι τα
συνεργεία που εργάστηκαν για την κατασκευή τους, χρησιµοποίησαν δύο
διαφορετικές οικοδοµικές παραδόσεις. Εκείνο που αποµένει να εξετάσουµε
είναι τη θέση των τριών παραπάνω ναών µέσα στο σύνολο της κρητικής
αρχιτεκτονικής.
Παναγία στα Μυριοκέφαλα
Το παλαιότερο σωζόµενο τρουλαίο µνηµείο της Κρήτης είναι ο Άγιος
Νικόλαος στην οµώνυµη πόλη του νοµού Λασιθίου139. Πρόκειται για ένα ναό
στον τύπο του µονόχωρου µε τρούλο140, ο οποίος µπορεί να χρονολογηθεί στα
µέσα του 9ου αιώνα (σχέδ. 4, εικ. 31). Το µνηµείο είναι κτισµένο από αργούς
λίθους χωρίς την χρήση πλίνθου. Ο τρούλος του µνηµείου έχει κυλινδρικό
τύµπανο µε χαµηλές αναλογίες, πάνω στο οποίο ανοίγονται τέσσερα µικρά
παράθυρα (εικ. 32). Οι εξωτερικές όψεις του ναού είναι ενιαίες, ενώ η αψίδα
του έχει ηµικυκλικό σχήµα.
Τα ίδια περίπου µορφολογικά χαρακτηριστικά απαντούν σε δύο ναούς
οι οποίοι χρονολογούνται την αµέσως επόµενη περίοδο, την Παναγία στα
Ζαχαριανά Κισάµου141 και τον Άγιο Παντελεήµονα στα Νοπήγια Κισάµου142.
Ο ναός της Παναγίας τοποθετείται στο µεταβατικό στάδιο ανάµεσα στα τέλη
της αραβοκρατίας και στις αρχές της δεύτερης βυζαντινής εποχής (σχέδ. 5,
εικ. 33)143. Οι αδιάρθρωτες εξωτερικές όψεις, το χαµηλό κυλινδρικό τύµπανο
στο οποίο δεν ανοίγονται παράθυρα θυµίζουν και η θολοδοµία από αργούς
λίθους θυµίζουν αρκετά το ναό του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Παντελεήµονας
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15-18, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9),
422-424, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 221, βλ., Παράρτηµα 1, αρ.1
140
Για τον τύπο του µονόχωρου µε τρούλο και τις παραλλαγές του βλ. Χ. Μπούρας, «Άγιος Στέφανος
Ριβίου Ακαρνανίας», ΕΕΠΣΠΘ, 3 (1968), 47-53.
141
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 253., βλ.,
Παράρτηµα 1, αρ. 2.
142
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 123, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (σηµ. 12), 14-15, Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 344345, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 21, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9),
202-203, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 293., βλ., Παράρτηµα 1, αρ. 3.
143
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 253.
139
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στα Νοπήγια έχει τα ανάλογα στοιχεία (σχέδ. 6, εικ. 34). Αδιάρθρωτες
εξωτερικές όψεις, αργολιθοδοµή και κυλινδρικό τύµπανο µε χαµηλές
αναλογίες. Ο ναός αυτός χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα.
Όλα αυτά τα κοινά µορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
αποτελούν επιβιώσεις και κατάλοιπα της αρχιτεκτονικής των µεγάλων
παλαιοχριστιανικών βασιλικών του νησιού. Σε όλες τις βασιλικές που
σώζονται στην Κρήτη χρησιµοποιείται αργολιθοδοµή στην τοιχοποιία,
πράγµα λογικό εφόσον η πέτρα αποτελεί φθηνό και πρόσφορο οικοδοµικό
υλικό. Οι κεντρικές αψίδες τους είναι ηµικυκλικές και οι εξωτερικές τους
όψεις ενιαίες144. Όσο για το κυλινδρικό τύµπανο των τρούλων µε τα µικρά
παράθυρα, πρόκειται για ένα σχήµα διαµόρφωσης που γενικά εφαρµόζεται σε
ναούς παλαιότερων εποχών, όπως σε ναούς της Νάξου, που χρονολογούνται
στην περίοδο της Εικονοµαχίας, ανάµεσά τους ο Άγιος Αρτέµιος στο Χαλκί, η
Αγία Κυριακή στην Απείρανθο145 και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στ’
Αδησαρού146, αλλά και αλλού, όπως στην Επισκοπή Ευρυτανίας147, στη Μονή
Κορακονησίας στον Αµβρακικό148 κ.α. Ωστόσο και στην Παναγία και στον
Άγιο Παντελεήµονα οι τρούλοι είναι καλυµµένοι µε επιχρίσµατα, εποµένως
δεν µπορούµε να µελετήσουµε την ακριβή τοιχοποιία και να σιγουρευτούµε
για την αρχική θέση και τη µορφή των ανοιγµάτων. Η επιλογή αυτού του
τύπου τυµπάνου φαίνεται ότι αποτελεί εναλλακτική λύση προκειµένου να
αντιµετωπιστούν στατικά προβλήµατα κατά την ανύψωση των τρούλων,
κυρίως σε πρώιµα µνηµεία, όταν δηλαδή δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως
ζητήµατα που αφορούν τις θολωτές κατασκευές.
Η Παναγία στα Μυριοκέφαλα είναι το αµέσως επόµενο χρονολογικά
σωζόµενο µνηµείο στην Κρήτη. Αυτό που διαπιστώνουµε εξετάζοντας τα
χαρακτηριστικά του είναι ότι διατηρεί ορισµένα από τα στοιχεία των τριών
παλαιότερων µνηµείων, όπως τη µεγάλη ηµικυκλική αψίδα, το κυλινδρικό
σχήµα του τυµπάνου του τρούλου και βέβαια την από αργολιθοδοµή
Ενδεικτικά για τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές της Κρήτης βλ. Ν. Πλάτων, «Αι ξυλόστεγαι
παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Κρήτης», Πεπραγµένα Θ’ ∆ιεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου,
(Θεσσαλονίκη 1953), Αθήνα 1955, 415-432.
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Αγάπη Βασιλάκη, «Εικονοµαχικές εκκλησίες στη Νάξο», ∆ΧΑΕ Γ΄ (1962-63), πιν. 11, 15.
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Μ. Αχειµάστου-Ποταµιάνου, «Νέος ανεικονικός διάκοσµος εκκλησίας στη Νάξο. Οι τοιχογραφίες
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στ’ Αδησαρού», ∆ΧΑΕ 4/12 (1984), 330-335, Γκιολές, Βυζαντινή
Ναοδοµία, (ό.π., σηµ. 63), 35, πιν. 8.
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τοιχοποιία. Ωστόσο ως αρχιτεκτονική σύλληψη, ως ενιαίο κτίριο και πλάσιµο
όγκων, είναι κάτι διαφορετικό. Χρησιµοποιεί ένα νέο αρχιτεκτονικό πρότυπο
µε την εφαρµογή µορφολογικών στοιχείων που απαντούν για πρώτη γνωστή
φορά στην κρητική ναοδοµία. Η διάρθρωση των εξωτερικών επιφανειών µε
τυφλά αψιδώµατα, τα µονόλοβα παράθυρα µε τα πλίνθινα τόξα και η
πλαστική διαµόρφωση του τυµπάνου του τρούλου είναι χαρακτηριστικά που
διαφοροποιούν ουσιαστικά το ναό από τα προγενέστερα µνηµεία της Κρήτης
και αποτελούν καινοτοµία για την τοπική ναοδοµία. Όλα τα παραπάνω
στοιχεία

απαντούν

στα

µνηµεία

του

ελλαδικού

χώρου

και

της

Κωνσταντινούπολης, ήδη από τα µέσα του 9ου αιώνα, όπως έχει αναφερθεί149.
Η εµφάνισή τους για πρώτη φορά στην Κρήτη, µέσα από την Παναγία στα
Μυριοκέφαλα σηµατοδοτεί την εφαρµογή µιας νέας οικοδοµικής πρακτικής.
Αυτή η νέα αρχιτεκτονική σύλληψη εµφανίζεται και σε άλλα µνηµεία
των αρχών του 11ου αιώνα στην Κρήτη, όπως είναι η Παναγία η Λιµνιώτισσα
στα περίχωρα της Επισκοπής Πεδιάδος150 και η Παναγία στο Φόδελε
Μαλεβυζίου151. Και οι δύο ναοί χρονολογούνται στα πρώτα χρόνια του 11ου
αιώνα. Είναι κτισµένοι µε αργούς λίθους διαφόρων ειδών, µε τη χρήση
πλίνθου µέσα στην τοιχοποιία. Έχουν µεγάλες ηµικυκλικές αψίδες µε τρίλοβα
παράθυρα και εξωτερικές όψεις διαρθρωµένες µε τυφλά αψιδώµατα. Ο
τρούλος της Λιµνιώτισσας δεν σώζεται, όµως στην Παναγία στο Φόδελε ο
τρούλος έχει κυλινδρικό σχήµα, απλούστερη ωστόσο διακόσµηση από εκείνη
του τρούλου στα Μυριοκέφαλα.
Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Παναγίας των Μυριοκεφάλων,
διαπιστώνουµε ότι αυτά απαντούν επίσης στα περισσότερα µνηµεία της
δεύτερης βυζαντινής εποχής, από τις αρχές του 11ου έως και τα τέλη του 12ου
αιώνα. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ελεύθερου σταυρού µε τρούλο φαίνεται
ότι δεν ήταν διαδεδοµένος αρκετά στο νησί, κατά την εξεταζόµενη περίοδο.
Αυτό αναφέρεται συγκριτικά µε το µεγαλύτερο αριθµό µνηµείων που

Βλ. παραπάνω στις περιγραφές των ναών, σελ. 18-31.
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 23, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 393,
Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 235, βλ., Παράρτηµα 1, αρ. 4, σχέδ. 7, εικ. 35-36.
151
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 19, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 45, Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου, (ό.π., σηµ. 87), 314,
Λασσιθιωτάκης, «Φόδελε», (ό.π., σηµ. 5), 76-86, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ.
11), 22, 29, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 349, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 305,
βλ. Παράρτηµα 1, αρ. 5, σχέδ. 8, εικ. 37.
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ακολουθούν τον τύπο και χρονολογούνται στην περίοδο της Βενετοκρατίας152.
Γενικά οι ναοί ελεύθερου σταυρού µε τρούλο, έχουν συνήθως µικρό µέγεθος
καθώς είναι δύσκολη η αντιστήριξη των θόλων και του τρούλου µόνο µε το
βάρος των πλάγιων τοίχων153. Ο τύπος ήταν ευρύτατα διαδεδοµένος σε όλη τη
βυζαντινή αυτοκρατορία και ήταν γνωστός από τα παλαιοχριστιανικά
χρόνια154.
Εκτός από την Παναγία στα Ζαχαριανά και στα Μυριοκέφαλα αλλά και
τον Άγιο Παύλο, ο τύπος εφαρµόζεται στην Παναγία στην Κυριάννα
Ρεθύµνου155 (σχέδ. 9). Πρόκειται για ένα ιδιόρρυθµο σύνολο από δύο ναούς
που έχουν υποστεί διάφορες επεµβάσεις. Το αρχικό κτίσµα είναι ο βόρειος
ναός της Παναγίας, που στην αρχική του µορφή ανήκε στον τύπο του
ελεύθερου σταυρού µε τρούλο. Στα τέλη της Βενετοκρατίας ο ναός
µετατρέπεται σε τρίκογχο χωρίς να κατεδαφιστούν οι πλάγιες κεραίες, οι
οποίες εξωτερικά παραµένουν ορθογώνιες, επιµηκύνεται η δυτική κεραία και
στα νότια προστίθεται το παρεκκλήσι της Αγ. Παρασκευής. Παράλληλα
κατασκευάζεται νέος τρούλος και κόγχη του ιερού. Λίγο πριν την κατάληψη
του Ρεθύµνου από τους Τούρκους κατασκευάστηκε η πρόσοψη του ναού156. Ο
ναός αποδίδεται από το Μιχ. Ανδριανάκη, στον Ιωάννη τον Ξένο και
ταυτίζεται µε το ναό του Αγίου Γεωργίου του Οψαροπιάστη. Η περίπτωση να
µπορεί να ταυτιστεί µε το ναό του Ξένου, κατά τη γνώµη µου δεν έχει τόσο
µεγάλη σηµασία, όσο έχει το γεγονός ότι πρόκειται για ένα ακόµα
µεσοβυζαντινό µνηµείο που ανήκει στον συγκεκριµένο τύπο, παραδείγµατα
του οποίου διατηρούνται, όπως βλέπουµε, ελάχιστα στην Κρήτη. Καλύπτει
έτσι ένα κενό το οποίο θα συµπληρωθεί πλήρως µε την αποκατάσταση του
µνηµείου και τη δηµοσίευσή του. Το µνηµείο στην κάτοψή του, έχει πολλές
οµοιότητες µε την Παναγία στα Μυριοκέφαλα, όπως η ηµικυκλική αψίδα, τα
τυφλά αψιδώµατα στις όψεις, είναι ωστόσο ένας ναός αρκετά µεγαλύτερος
και ψηλότερος. Οι καµάρες που στηρίζουν τον τρούλο του ναού της Παναγίας
Ως ναοί σχήµατος ελεύθερου σταυρού που χρονολογούνται στα χρόνια της Βενετοκρατίας
αναφέρονται ενδεικτικά: Παναγία στον Πρίνο Μυλοποτάµου, Αγία Παρασκευή στους Ασώµατους
Αµαρίου, Παναγία στο Αβδού Πεδιάδος, Παναγία Γουβερνιώτισσα στις Ποταµιές Πεδιάδος κτλ.
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είναι άνισες, µε τη βόρεια και τη νότια να είναι µικρότερες. Αντίθετα στην
Κυριάννα οι καµάρες είναι σχεδόν ίσες, επιµηκέστερες από εκείνες του ναού
των Μυριοκεφάλων.
Η αργολιθοδοµή που χρησιµοποιείται στην τοιχοποιία της Παναγίας
των Μυριοκεφάλων, εφαρµόζεται σε όλους τους ναούς της Κρήτης, σε όλες τις
περιόδους. Η γενικευµένη χρήση της οφείλεται στην αφθονία πέτρας και στο
µικρότερο κόστος µε το οποίο επιβάρυνε όλη την κατασκευή. Προφανώς ήταν
πολύ φθηνότερη από άλλα είδη τοιχοποιίας, όπως την αµιγή πλινθοδοµή ή τη
λαξευτή τοιχοποιία. Στα µνηµεία της Κρήτης, όπως και σε όλες τις περιοχές,
όπου η αργολιθοδοµή χρησιµοποιείται ευρέως, παρατηρούµε πλήθος
µικροπαραλλαγών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στα διαθέσιµα υλικά ή στην
οικονοµική δυνατότητα του κάθε παραγγελιοδότη, προκειµένου να έχει στη
διάθεσή του καλύτερης ποιότητα υλικό, όπως για παράδειγµα πλίνθο157.
Το ηµικυκλικό σχήµα της αψίδας της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα,
φαίνεται ότι είναι κανόνας στους ναούς της Κρήτης. Χρησιµοποιείται σε όλα
τα µνηµεία της δεύτερης βυζαντινής εποχής, από τα µέσα του 10ου έως και τα
τέλη του 12ου αιώνα, µε εξαίρεση την τρίπλευρη αψίδα της Αγίας Βαρβάρας
στα Λατζιανά Κισάµου158 (σχέδ. 10) και την πεντάπλευρη του Αϊ Κυρ Γιάννη.
Πάνω στην αψίδα της Παναγίας ανοίγεται τρίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς
λοβούς, από λίθινους αµφικιονίσκους. Τρίλοβο παράθυρο ανοίγεται στις
αψίδες των περισσότερων ναών της Κρήτης, ενώ σε ορισµένους ανοίγεται
δίλοβο. Η επιλογή αυτή δε φαίνεται να αποτελεί χρονολογικό κριτήριο, αφού
δίλοβο παράθυρο στις αψίδες εµφανίζεται σε ναούς κατά τις αρχές του 11ου
αιώνα, όπως την Παναγία τη Ζερβιώτισσα στο Στύλο Αποκορώνου159 (σχέδ.

Μπούρας, Ναοδοµία, (ό.π., σηµ, 92), 464.
Β’ µισό 11ου αιώνα, βλ., Ανδριανάκης, «Αγία Βαρβάρα Λατζιανά», (ό.π., σηµ. 10), 9-10, του ιδίου,
«Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 17-18, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ.
12), 33, Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 349, Μαµαλούκος, Μονή
Βατοπεδίου, (ό.π., σηµ. 87), 316, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, Gallas Sakralarchitektur,
(ό.π., σηµ. 8), 287. Βλ., Παράρτηµα 1, αρ. 13, ο ναός αν και αναφέρεται σε αρκετές δηµοσιεύσεις, δεν
είναι πλήρως δηµοσιευµένος, καθώς τα δικαιώµατα είναι κατοχυρωµένα από τον κ. Μιχάλη
Ανδριανάκη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
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11, εικ. 38) και τον Μιχαήλ Αρχάγγελο στην Αράδαινα Σφακίων160 (εικ. 39), σε
ναούς του δεύτερου µισού του 11ου αιώνα, όπως τον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι
Τεµένους161 (εικ. 40), αλλά και στα τέλη του 12ου όπως στον τον Άγιο Μύρωνα
στον οµώνυµο οικισµό της επαρχίας Μαλεβυζίου 162.
Τα κυλινδρικά τύµπανα χρησιµοποιούνται στους τρούλους των
κρητικών µνηµείων ευρέως κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο. Απαντούν σε
µνηµεία τόσο των αρχών του 11ου αιώνα, όπως είδαµε στην Παναγία στο
Φόδελε (εικ. 41), όσο και σε µεταγενέστερα στα µέσα του 11ου –π.χ. Άγιος
∆ηµήτριος στον οµώνυµο οικισµό του Ρεθύµνου163 (εικ. 42), αλλά και σε
ναούς κατά τα τέλη του 12ου αιώνα- π.χ. Σωτήρας Χριστός στην Αρχαία
Ελεύθερνα Μυλοποτάµου164 (εικ. 43) και Παναγία στη Λαµπηνή Αγίου
Βασιλείου165 (εικ. 44). Εξαίρεση αποτελούν ο οκταγωνικός τρούλος της
Παναγίας της Ζερβιώτισσας (σχέδ. 11, εικ. 45) και της Αγίας Ειρήνης στη
Σούγια Σελίνου (εικ. 46) καθώς και ο αλλοιωµένος από µεταγενέστερες
επεµβάσεις τρούλος του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Αράδαινα (εικ. 47). Τα τρία
αυτά

παραδείγµατα

ανήκουν

σε

διαφορετικές

χρονικές

περιόδους,

καλύπτοντας όλο το φάσµα της δεύτερης βυζαντινής περιόδου. Έτσι δεν
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το οκταγωνικό τύµπανο προσιδιάζει σε
συγκεκριµένη χρονική περίοδο.
Η διακόσµηση του τυµπάνου της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα µε
µονόλοβα παράθυρα που φέρουν διπλά βαθµιδωτά πλίνθινα τόξα, φαίνεται
επίσης διαδεδοµένη στους τρούλους των ναών, έως και το τέλος του 12ου
αιώνα. Η αποκρυστάλλωση του συγκεκριµένου προτύπου φαίνεται ότι
Αρχές 11ου αιώνα, βλ., Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 53,
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9), 253, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 293. βλ., Παράρτηµα 1, αρ. 5.
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ολοκληρώνεται σταδιακά και περνά από διάφορά µορφολογικά στάδια,
ξεκινώντας από την Παναγία στο Φόδελε (εικ. 41), µε τα απλά µονόλοβα
παράθυρα και τα µονά άτεχνα πλίνθινα τόξα, για να φτάσει στα
πολυπλοκότερα παραδείγµατα του τρούλου του Αγίου ∆ηµητρίου (εικ. 42),
στον οποίο τα παράθυρα περιβάλλονται από οδοντωτές ταινίες και της
Παναγίας στη Λαµπηνή (εικ. 44), όπου εκτός από την οδοντωτή ταινία,
χρησιµοποιούνται πλίνθοι σταυροί και κιονίσκοι από εναλλαγή πλίνθων και
λίθων.
Η διάρθρωση των εξωτερικών όψεων µε τυφλά αψιδώµατα, κατά το
πρότυπο της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, είναι εξίσου διαδεδοµένη, έως και
τα τέλη του 12ου αιώνα, οπότε και εµφανίζονται τα τελευταία ανάλογα
παραδείγµατα στην Παναγία στη Λαµπηνή (εικ. 48), στον Άγιο Γεώργιο στον
Καλαµά Μυλοποτάµου166 (εικ. 49), στον Άγιο Μύρωνα (εικ. 50) και στο
Σωτήρα Χριστό στην Αρχαία Ελεύθερνα. Η χρήση µονών τυφλών
αψιδωµάτων, όπως εκείνα της Παναγίας, δε φαίνεται να προσιδιάζει σε µια
συγκεκριµένη χρονική εποχή, καθώς µονά αψιδώµατα εµφανίζονται τόσο στις
αρχές του 11ου αιώνα -Παναγία Ζερβιώτισσα (εικ. 51), Παναγία στο Φόδελε
(εικ. 37), Λιµνιώτισσα (εικ. 35-36)-, σε µνηµεία των µέσων του 11ου αιώναΆγιος Ιωάννης Επισκοπή Μυλοποτάµου167 (εικ. 52), -αλλά και σε ναούς στα
τέλη του 12ου –Άγιος Γεώργιος στον Καλαµά, Παναγία Λαµπηνή. Τα τόξα των
τυφλών αψιδωµάτων κατά τις αρχές του 11ου αιώνα, κατασκευάζονται κυρίως
από επεξεργασµένους λίθους, όπως συνέβη στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα,
αλλά και στην Παναγία στο Φόδελε, τη Λιµνιώτισσα και τη Ζερβιώτισσα.
Όπως διαπιστώνουµε το οικοδοµικό πρότυπο που εφάρµοσε ο ναός της
Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, είχε απήχηση και διάδοση στη ναοδοµία του
νησιού καθόλη τη διάρκεια της δεύτερης βυζαντινής περιόδου. Σε ορισµένες
περιπτώσεις διαφοροποιήθηκαν οι µορφές, ωστόσο αυτό είναι κάτι που
οφείλεται είτε στα διαθέσιµα υλικά, είτε στην φυσιολογική εξέλιξη των
σχηµάτων. Τα βασικά όµως χαρακτηριστικά – σχήµα αψίδας και τυµπάνου,
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διαµόρφωση όψεων, τοιχοποιία- εφαρµόζονται σε όλη την περίοδο,
φανερώνοντας το συντηρητισµό της κρητικής αρχιτεκτονικής.
Αϊ Κυρ Γιάννης στον Αλικιανό.
Λίγο πριν τα µέσα του 11ου αιώνα ολοκληρώνεται ο ναός του Αϊ Κυρ
Γιάννη στον Αλικιανό. Ο ναός ακολουθεί µια αρχιτεκτονική παράδοση που
τον διαφοροποιεί από την Παναγία και τα σχετικά µε αυτήν µνηµεία, αλλά και
από

την

προγενέστερη

τοπική

παράδοση.

Κάποια

παραδοσιακά

χαρακτηριστικά έχουν ξεπεραστεί και εξελιχθεί, όπως το ηµικυκλικό σχήµα
της αψίδας, η θολοδοµία από αργολιθοδοµή. Εµφανίζονται όµως νέα στοιχεία
που την ίδια εποχή κυριαρχούν στα µεγάλα κέντρα της βυζαντινής
αυτοκρατορίας. Το κυριότερο όµως είναι ότι ο ναός του Αλικιανού είναι
κτισµένος µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα µορφολογικά του χαρακτηριστικά να
έχουν και λειτουργική χρήση. Εποµένως είναι δύσκολο να εξετάσουµε τα
µορφολογικά στοιχεία του ναού χωριστά από τα κατασκευαστικά.
Το µνηµείο ακολουθεί τον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε
τρούλο, στην παραλλαγή του απλού τετρακιόνιου. Ήταν ο περισσότερο
διαδεδοµένος τύπος, όχι µόνο στο νησί αλλά και σε όλη την αυτοκρατορία. Τα
πρώτα παραδείγµατα βρίσκονται γύρω στον 9ο αιώνα στην περιοχή της
θάλασσας του Μαρµαρά168. Στην Κρήτη διατηρούνται αρκετοί ναοί του
τύπου, ο οποίος παύει να εφαρµόζεται κατά τη Βενετοκρατία. Ανάµεσά τους η
Παναγία στο Φόδελε (σχέδ. 8), η Αγία Βαρβάρα στα Λατζιανά (σχέδ. 10), ο
Άγιος Ιωάννης στην Επισκοπή Μυλοποτάµου (σχέδ. 12), η Παναγία στη
Λαµπηνή (σχέδ. 13), ο Άγιος Γεώργιος στον Καλαµά (σχέδ. 14), η
Μεταµόρφωση του Σωτήρα στην Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου169 (σχέδ. 15),
ο Άγιος Ιωάννης στο Ρουκάνι (σχέδ.16), ο Άγιος Γεώργιος στο Μαλαθρέ170
(σχέδ. 17), ο Άγιος Μύρων (σχέδ. 18), Μιχαήλ Αρχάγγελος στην Αράδαινα

168

C. Mango – I. Sevcenko, “Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the Sea of
Marmara”, DOP 27 (1973), 279-298.
169
Β΄ µισό 12ου αιώνα, βλ., Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 93,
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 388, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 318. Βλ. Παράρτηµα
1, αρ.18.
170
Τέλη 12ου αιώνα, βλ., Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 57, Μ.
Παπαδογιάννης, «Η ερειπωµένη Μονή του Μαλαθρέ στη Μουρνέ. Θρύλοι και παραδόσεις»,
Προµηθεύς Πυρφόρος 21 (1982), 269-272, Θ. Πελεντάκης, Βυζαντινοί ναοί της επαρχίας Αγίου
Βασιλείου Ρεθύµνης, Ρέθυµνο 1973, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 310, 326. Βλ.,
Παράρτηµα Ι, αρ. 10.

57

(σχέδ. 19), ο Άγιος ∆ηµήτριος (σχέδ. 20). κα. Όλα τα µνηµεία χρονολογούνται
από τις αρχές του 11ου αιώνα έως το τέλος του 12ου αιώνα171.
Ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη ακολουθεί την παραλλαγή του απλού
τετρακιόνιου, όπως και όλα τα σωζόµενα παραδείγµατα σταυροειδούς
εγγεγραµµένου στην Κρήτη. Η παραλλαγή αυτή, στην οποία το Ιερό Βήµα
συγχωνεύεται µε το ανατολικό σκέλος του σταυρού και τα παραβήµατα
συµπίπτουν µε τα ανατολικά γωνιακά διαµερίσµατα, εφαρµόζεται κατεξοχήν
στις επαρχιακές περιοχές της Αυτοκρατορίας, όπως στη νότια Ελλάδα, την
Κύπρο και τα νησιά172. Στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται ότι η παραλλαγή
αυτή

εφαρµόζεται

σχετικά

σπάνια,

αφού

προτιµάται

ο

σύνθετος

τετρακιόνιος173. Η στήριξη του τρούλου µε κίονες ή πεσσούς φαίνεται ότι,
στην περίπτωση των ναών της Κρήτης τουλάχιστον, εξαρτάται από τα
διαθέσιµα υλικά. Όπου υπάρχουν διαθέσιµοι µαρµάρινοι κίονες από
παλαιότερα

κτίρια

χρησιµοποιούνται,

οπότε

έχουµε

τη

δηµιουργία

τετρακιόνιων ναών, όπως γίνεται στον Αϊ Κυρ Γιάννη, αλλά και στον Άγιο
∆ηµήτριο στον οµώνυµο οικισµό κοντά στο Ρέθυµνο και στην Αγία Βαρβάρα
στα Λατζιανά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση του ναού της
Μεταµόρφωσης στην Μικρή Επισκοπή (σχέδ. 15), χρησιµοποιούνται
ταυτόχρονα κίονες και πεσσοί για τη στήριξη του τρούλου, γεγονός που δεν
οφείλεται στην επιδίωξη δηµιουργίας δικιόνιου ναού, αλλά υπαγορεύεται από
την ύπαρξη παλαιότερου διαθέσιµου υλικού. Το ίδιο συµβαίνει και στον
ερειπωµένο ναό της Αγίας Τριάδας στη Λιγόρτυνο Μονοφατσίου174. Οι
υπόλοιποι ναοί στηρίζουν τον τρούλο πάνω σε πεσσούς κατασκευασµένους
από λαξευµένους λίθους.
Στο ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη παρατηρείται επιπλέον το χαρακτηριστικό
της προεξέχουσας εγκάρσιας κεραίας του σταυρού. Η ιδιαιτερότητα αυτή
απαντά στον Άγιο ∆ηµήτριο (σχέδ. 20), στην Παναγία στη Λαµπηνή (σχέδ.
13) και στο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μαλαθρέ (σχέδ. 17). Ο λόγος της
παρουσίας του δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Εικάζεται ότι παραπέµπει σε
Αναλυτικά για την περιγραφή και τη χρονολόγηση των µνηµείων στο Παράρτηµα 1.
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παλαιότερα πρότυπα, όπως είναι η Παναγία στη Σκριπού, ως επιβίωση του
σταυρικού σχήµατος και µε τον ίδιο τρόπο ερµηνεύονται οι κόγχες στις οποίες
απολήγει η εγκάρσια κεραία του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα, από τον οποίο
θεωρείται ότι ο Ιωάννης άντλησε το πρότυπό του175. Η Μαρία Σωτήριου
διακρίνει από την άλλη, αβεβαιότητα ως προς τη στατική λειτουργία των
ναών αυτών, αναφέροντας λανθασµένα ότι στα κρητικά παραδείγµατα
υπάρχουν και αντηρίδες176. Η προεξοχή της εγκάρσιας κεραίας στα µνηµεία
αυτά θεωρώ ότι είναι µόνο µια διακοσµητικού τύπου επιλογή, η οποία
πιθανόν να έχει ως κατασκευαστικό της πρότυπο τον Άγιο Τίτο ή οποιοδήποτε
άλλο µνηµείο που σήµερα δε σώζεται, χωρίς όµως να σηµαίνει ότι επιδιώκεται
η επιβίωση του σταυρικού σχήµατος. Οι σταυροειδείς εγγεγραµµένοι ναοί,
ούτως ή άλλως, σχηµατίζουν σταυρό στην κάτοψη και στη στέγαση.
Συγκρίνοντας τον Αϊ Κυρ Γιάννη µε τα υπόλοιπα µεσοβυζαντινά
µνηµεία της Κρήτης, διαπιστώνουµε ότι ορισµένα από τα µορφολογικά
στοιχεία του ναού απαντούν και σε άλλα µνηµεία της περιόδου, είτε
προγενέστερα είτε µεταγενέστερα του ναού του Αλικιανού. Όµως σε ελάχιστα
από αυτά, η χρήση των µορφολογικών χαρακτηριστικών έχει και λειτουργικό
ρόλο. Αυτό πιθανόν να σηµαίνει ότι οι µάστορες που εργάστηκαν για την
κατασκευή αυτών των κτιρίων, απλά αντέγραφαν ένα αισθητικό πρότυπο,
χωρίς να αντιλαµβάνονται και να χρησιµοποιούν ουσιαστικά την τεχνογνωσία
που υπήρχε πίσω από αυτό.
Η παραπάνω διαπίστωση γίνεται περισσότερο κατανοητή µέσα από το
παράδειγµα της αψίδα του ναού. Η διακόσµηση της κεντρικής αψίδας του Αϊ
Κυρ Γιάννη σε τρεις ζώνες µε τυφλά αψιδώµατα, κόγχες και το µεγάλο
τρίλοβο παράθυρο, όπως και το πολυγωνικό σχήµα της, εκτός από την άψογη
αισθητική που δίνει στο ναό, εφαρµόζει την προσπάθεια των µαστόρων να
αποφορτίσουν την κατασκευή από τα περιττά βάρη. Έτσι διαλύουν τον όγκο
της αψίδας µε τυφλά ανοίγµατα, προκειµένου να ελαφρύνουν την κατασκευή.
Αν και δεν έχει σωθεί καµία αψίδα η οποία να οµοιάζει µε εκείνη του Αϊ Κυρ
Γιάννη, ωστόσο αναλογίες, ως προς την προσπάθεια διακόσµησης, πρέπει να
είχε η αρχική µορφή της αψίδας στο ναό της Παναγίας στη Λαµπηνή. Πάνω
στην ηµικυκλική κόγχη διακρίνονται ίχνη από το τειχισµένο τρίλοβο
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 125-129.
Σωτηρίου, Μονή Πετράκη, (ό.π., σηµ. 172), 120. Αντηρίδα υπάρχει στο Β∆ γωνιακό διαµέρισµα
στον Άγιο ∆ηµήτριο και είναι µεταγενέστερη.
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παράθυρο, ενώ ψηλότερα ανοίγονται τρεις τυφλές κόγχες µε πλίνθινους
πεσσίσκους (εικ. 53). Ωστόσο φαίνεται ότι οι τεχνίτες της Λαµπηνής δεν είχαν
καταλάβει το λειτουργικό ρόλο της διακόσµησης, καθώς το σχήµα της
παραµένει ηµικυκλικό, χωρίς ζώνες, ενώ οι µικρές κόγχες δεν απλώνονται σε
όλο το πλάτος της κόγχης.
Ένα ακόµα παράδειγµα αποτελούν οι οµοιότητες του Αϊ Κυρ Γιάννη µε
το ναό του Αγίου Γεωργίου στο Μαλαθρέ, που χρονολογείται στα µέσα του
11ου αιώνα. Τα δύο αυτά µνηµεία έχουν αρκετές οµοιότητες κυρίως ως προς
τις διαστάσεις, την τοιχοποιία, τη θολοδοµία και τη διαµόρφωση των
εξωτερικών όψεων. Θα µπορούσαµε µάλιστα να υποστηρίξουµε την
περίπτωση να έχουν κτιστεί από το ίδιο συνεργείο, αν είχαν περισσότερα
κοινά τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Τα τυφλά αψιδώµατα του Αγίου
Γεωργίου δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική διάρθρωση του ναού όπως
συµβαίνει στον Αϊ Κυρ Γιάννη, η κεντρική αψίδα είναι ηµικυκλική και
παρατηρούµε µια αβεβαιότητα ως προς την κατασκευή των θολωτών µερών,
η οποία διακρίνεται στο µεταγενέστερο κλείσιµο µε τοίχο τµήµατος του
ανατολικού σκέλους του σταυρού προκειµένου να ενισχυθεί ο κεντρικός
τρούλος. Τέτοια προβλήµατα δεν αντιµετώπισε ο ναός του Αλικιανού. Κατά
τις αρχές του 12ου αιώνα προστίθενται και στα δύο µνηµεία νάρθηκες. Στον Αϊ
Κυρ Γιάννη ο νάρθηκας ακουµπά πάνω στο δυτικό τοίχο του ναού. Αντίθετα
για την κατασκευή του νάρθηκα στον Άγιο Γεώργιο κτίστηκε νέος ισχυρός
τοίχος, ώστε να σχηµατίζεται διπλότοιχος, στοιχείο που δείχνει αβεβαιότητα
ως προς τη στήριξη των θολωτών µερών του ναού.
Ως τελευταίο παράδειγµα θα εξετάσουµε τα τυφλά αψιδώµατα των
εξωτερικών όψεων του Αϊ Κυρ Γιάννη, συγκριτικά µε άλλα µνηµεία του
νησιού. Στο ναό του Αλικιανού τα τυφλά αψιδώµατα των όψεων, έχουν και
λειτουργική χρήση αντιστοιχώντας στην εσωτερική δοµή του κτιρίου. Έτσι τα
στηρίγµατα των θόλων εκδηλώνονται εξωτερικά ως παραστάδες και οι θόλοι
ως τόξα. Αυτή η κατασκευαστική λεπτοµέρεια δεν εφαρµόζεται σε όλα τα
µνηµεία της εποχής. Φαίνεται όµως ότι είναι γνωστή από τις αρχές του 11ου
αιώνα, όπως δείχνει η εφαρµογή της στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα και στη
Ζερβιώτισσα. Στα µέσα του 11ου αιώνα εφαρµόζεται µόνο στον Άγιο ∆ηµήτριο,
ενώ στην Αγία Βαρβάρα και στον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι άλλα από τα
αψιδώµατα είναι τεκτονικά και άλλα διακοσµητικά.
60

Και ενώ ο λειτουργικός ρόλος των τυφλών αψιδωµάτων δε γίνεται
εύκολα κατανοητός, η µορφολογία τους, όπως την είδαµε στον Αϊ Κυρ Γιάννη,
φαίνεται ότι είναι ευρέως διαδεδοµένη σε όλο το νησί. Τα τόξα στα τυφλά
αψιδώµατα των όψεων, τα οποία είναι κατασκευασµένα από εναλλαγή
πλίνθων και λίθων, απαντούν και σε παλαιότερα µνηµεία της Κρήτης, όπως
στο τόξο του αψιδώµατος του Β∆ γωνιακού διαµερίσµατος του ναού της
Παναγίας της Λιµνιώτισσας (εικ. 35), που χρονολογείται στις αρχές του 11ου
αιώνα. Φαίνεται ότι καθιερώνεται στα µέσα του 11ου αιώνα, όπως δείχνουν τα
παραδείγµατα από το ναό του Αγίου ∆ηµητρίου (εικ. 54), της Παναγίας στην
Κυριάννα (εικ. 55), της Αγίας Βαρβάρας στα Λατζιανά (εικ. 56), του Αγίου
Ιωάννη στην Επισκοπή (εικ. 52) και του Αγίου Ιωάννη στο Ρουκάνι (εικ. 57),
ενώ συνηθίζεται και κατά τον 12ο, όπως δείχνουν τα τόξα στο ναό του Αγίου
Γεωργίου στον Καλαµά και της Παναγίας στη Λαµπηνή.
Τα διπλά βαθµιδωτά αψιδώµατα των εξωτερικών όψεων, όπως τα
είδαµε στον Αλικιανό, δεν χρησιµοποιούνται σε µνηµεία των αρχών της
περιόδου. Αντίθετα εµφανίζονται κατά τα µέσα του 11ου αιώνα, σε αρκετούς
ναούς, όπως στον Άγιο ∆ηµήτριο, στην Παναγία στην Κυριάννα, στην Αγία
Βαρβάρα και στον Άγιο Γεώργιο στο Μαλαθρέ. Αν και τα µνηµεία του 12ου
αιώνα που σώζονται είναι λίγα, προκύπτει ότι τα διπλά βαθµιδωτά
αψιδώµατα συνεχίζουν να εφαρµόζονται στις εξωτερικές όψεις ναών, έως τα
τέλη του 12ου αιώνα, όπως φαίνεται από τους ναούς του Αγίου Μύρωνα και
της Παναγίας στη Λαµπηνή. Αντίθετα µε τη διάδοση των διπλών βαθµιδωτών
τόξων στα αψιδώµατα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάλογη διάδοση µε τις
διπλές βαθµιδωτές παραστάδες που στηρίζουν τα τόξα, όπως τις είδαµε στον
Αϊ Κυρ Γιάννη. Το χαρακτηριστικό αυτό απαντά µόνο σε δύο ακόµα µνηµεία,
των µέσων του 11ου αιώνα, τον Άγιο Παύλο και τον Άγιο ∆ηµήτριο.
Επανερχόµενοι στις µορφολογικές οµοιότητες του Αϊ Κυρ Γιάννη µε τα
υπόλοιπα κρητικά µνηµεία, πρέπει να αναφέρουµε τις εγχαράξεις που
σώζονται πάνω στο αρχικό κονίαµα του ναού, οι οποίες µιµούνται
ψευδοϊσόδοµη τοιχοποιία. Η πρακτική αυτή είναι γνωστή στην κρητική
ναοδοµία από τις αρχές του 11ου αιώνα, όταν εγχαράξεις υπάρχουν στα
χαµηλά τµήµατα του βόρειου εξωτερικού τοίχου της Παναγίας στο Φόδελε
(εικ. 58), αλλά και εσωτερικά πάνω στους πεσσούς που στηρίζουν τον τρούλο.
Κατά τα µέσα του 11ου αιώνα τα παραδείγµατα αυξάνονται και εγχαράξεις
61

υπάρχουν στον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι (εικ. 59)177, στον Άγιο Ιωάννη στην
Επισκοπή, στην Αγία Βαρβάρα. Στο ναό του Αγίου Μύρωνα εκτός από τις
χαράξεις, σώζονται εγχάρακτα σχέδια στα τύµπανα των τόξων των
αψιδωµάτων178.
Τα σταυροθόλια µε τα οποία στεγάζονται τα γωνιακά διαµερίσµατα
του Αϊ Κυρ Γιάννη, απαντούν τόσο σε µνηµεία των αρχών και µέσων του 11ου
αιώνα, όπως η Παναγία στο Φόδελε και ο Άγιος ∆ηµήτριος, αλλά και στα τέλη
του 12ου στον Άγιο Γεώργιο στον Καλαµά (εικ. 60) και στην Παναγία τη
Λαµπηνή (εικ. 61).
Ο τύπος του µονόλοβου παράθυρου µε το διπλό βαθµιδωτό πλαίσιο και
το πλίνθινο τόξο που απαντά στον Αϊ Κυρ Γιάννη, είναι παλαιότερος. Είδαµε
ότι έχει χρησιµοποιηθεί στην Παναγία στα Μυριοκέφαλα, αλλά γενικά
αποτελεί έναν διαδεδοµένο τύπο καθ’ όλη τη διάρκεια τη δεύτερης βυζαντινής
εποχής. Ανάλογα διαµορφώνονται τα παράθυρα στον Άγιο ∆ηµήτριο (εικ. 62),
στην Παναγία τη Λαµπηνή και στον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι (εικ. 63).
Μετά τις οµοιότητες ως προς τα µορφολογικά-λειτουργικά στοιχεία
των ναών, θα εξετάσουµε τις αµιγώς κατασκευαστικές σχέσεις τους. Οι
τεχνίτες του Αϊ Κυρ Γιάννη χρησιµοποίησαν αρκετή ποσότητα πλίνθου,
προκειµένου να εξασφαλίσουν την ελάφρυνση της κατασκευής, έτσι ώστε να
πετύχουν µεγαλύτερη στατική ασφάλεια. Γι’ αυτό το λόγο χρησιµοποιούν
πλίνθινη θολοδοµία αλλά και την τεχνική της κρυµµένης πλίνθου στην
κατασκευή των τόξων της βόρειας και ανατολικής πλευράς. Η χρήση πλίνθου
νοµίζω ότι είναι ένας ακόµα λόγος για τον οποίο δεν εφαρµόζονται ευρέως τα
ίδια στοιχεία σε άλλους ναούς. Το υψηλό κόστος παραγωγής πλίνθων ήταν
απαγορευτικό για την ευρεία χρήση τους στα κρητικά µνηµεία, τη στιγµή που
η πέτρα ήταν διαθέσιµη σε µεγάλες ποσότητες. Γι’ αυτό άλλωστε
παρατηρούµε ότι θολοδοµία από πλίνθους απαντά σπάνια στα κρητικά
µνηµεία (Αγία Βαρβάρα, Άγιος Γεώργιος στο Μαλαθρέ και Μεταµόρφωση
στη Μικρή Επισκοπή), αφού η ποιότητα της πλίνθου έπρεπε να είναι καλή
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

Είναι το µόνο παράδειγµα στο οποίο οι εγχαράξεις δεν έχουν γίνει µε µυστρί αλλά µε σκοινί.
Ο Στ. Μαµαλούκος στα παραδείγµατα ναών της Κρήτης µε εγχαράξεις, αναφέρει και τον Άγιο
∆ηµήτριο, βλ. Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου, (ό.π., σηµ. 87), 313. Ωστόσο από την επίσκεψή µου
στο µνηµείο, δεν µπόρεσα να διαπιστώσω την παρουσία εγχαράξεων πάνω στο κτίριο.
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Αντίθετα η τεχνική της κρυµµένης πλίνθου, στην οποία µπορούσαν να
χρησιµοποιούν και δεύτερης διαλογής τούβλα από παλαιότερα κτίρια δηλαδή,
χρησιµοποιείται σε περισσότερα µνηµεία, τα οποία χρονολογούνται στα µέσα
του 11ου αιώνα. Στην Αγία Βαρβάρα η τεχνική αυτή εφαρµόζεται στην
κατασκευή των τόξων των αψιδωµάτων αλλά και σποραδικά µέσα στην
τοιχοποιία. Στον Άγιο Ιωάννη στην Επισκοπή Μυλοποτάµου η κρυµµένη
πλίνθος έχει χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή των πλίνθινων ζωνών που
παρεµβάλλονται µέσα στην τοιχοποιία, κάτω από το επίπεδο της γένεσης των
τόξων των αψιδωµάτων του βόρειου τοίχου. Και στους δύο ναούς
διατηρούνται τα αρχικά επιχρίσµατα τα οποία φέρουν εγχαράξεις που
µιµούνται ψευδοϊσόδοµη τοιχοποιία. Η τεχνική της κρυµµένης πλίνθου
εφαρµόζεται ακόµα στην τοιχοποιία του ναού της Παναγίας στην Κυριάννα,
σποραδικά, αλλά και στον Άγιο ∆ηµήτριο.
Από τα παραπάνω παραδείγµατα, όπως και από τον Αϊ Κυρ Γιάννη,
διαπιστώνουµε ότι η κρυµµένη πλίνθος δεν χρησιµοποιείται για αισθητικούς
λόγους αλλά πρωτίστως για στατικούς, για να ενισχύσει ευάλωτα τµήµατα της
τοιχοποιίας. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στα παραδείγµατα που
η κρυµµένη πλίνθος χρησιµοποιείται και στην τοιχοποιία (Αγία Βαρβάρα,
Άγιος Ιωάννης Επισκοπής) ήταν επιχρισµένα και έχει διατηρηθεί µέρος από
το αρχικό κονίαµα. Η τεχνική της κρυµµένης πλίνθου συνεχίζει να
χρησιµοποιείται σε κατασκευές και κατά το 12ο αιώνα, όπως προκύπτει από
την εµφάνισή της στο νάρθηκα του Αγίου Γεωργίου στο Μαλαθρέ.
Ιδιαιτερότητες παρουσιάζει και η διαµόρφωση των πλάγιων αψίδων
στο ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη, καθώς αυτές διαµορφώνονται ορθογώνιες
εξωτερικά και εσωτερικά (εικ. 13, σχέδ. 2α). Η ιδιοµορφία αυτή εντοπίζεται
µόνο στο συγκεκριµένο µνηµείο και ο Ορλάνδος την αποδίδει σε συριακά
πρότυπα179. Ορθογωνικές κόγχες απαντούν σε πολλά µνηµεία του ελλαδικού
χώρου, διαφορετικών περιοχών και εποχών, στα περισσότερα από τα οποία
οφείλονται σε κατασκευαστικούς λόγους,
Κατασκευαστικοί λόγοι επέβαλλαν την ιδιαίτερη διαµόρφωση των
πλάγιων αψίδων στην Παναγία στο Φόδελε και στον Μιχαήλ Αρχάγγελο στην
Αράδαινα. Τα δύο µνηµεία έχουν κτιστεί πάνω σε παλαιότερα κτήρια και οι
ιδιαιτερότητές τους οφείλονται στην προσπάθεια προσαρµογής των δύο
179

Ορλάνδος, «Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (ό.π., σηµ. 4), 181-182.
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κτηρίων. Στην Παναγία στο Φόδελε τα παραβήµατα βαίνουν πάνω στα
ερείπια της προϋπάρχουσας παλαιοχριστιανικής βασιλικής (εικ. 64). Έτσι δεν
σχηµατίζονται αψίδες αλλά εγγράφονται στο πάχος των τοίχων και εσωτερικά
σχηµατίζουν µικρές ορθογώνιες εσοχές. Στην περίπτωση του ναού του
Αρχαγγέλου
τοίχων,

(σχέδ. 18) τα παραβήµατα δεν εγγράφονται στο πάχος των

αλλά

σχηµατίζονται

βαθµιδωτά

εσωτερικά,

προκειµένου

να

ενσωµατώσουν το σύνθρονο του παλαιότερου ναού.
Στην περίπτωση της Παναγίας στη Λαµπηνή οι πλάγιες αψίδες
εγγράφονται στο πάχος της τοιχοποιίας και εσωτερικά σχηµατίζουν
ηµικυκλικές κόγχες (εικ.65-66, σχέδ. 13). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η
διαµόρφωση αυτή οφείλεται επίσης σε κατασκευαστικούς λόγους, καθώς
υποτίθεται ότι ο ναός βαίνει επί παλαιότερου κτίσµατος180. Πράγµατι η
τοιχοποιία του ναού διαφοροποιείται στα κατώτερα τµήµατά της, κάτι που
ωστόσο δεν επιβεβαιώνει την παρουσία άλλου κτηρίου, και που δε φαίνεται
να εµποδίζει τη δηµιουργία µιας µεγάλης ηµικυκλικής κεντρικής αψίδας.
Όπως άλλωστε µπορεί να διακρίνει κανείς, η τοιχοποιία στα σηµεία αυτά
παρουσιάζει µια ελαφρά καµπυλότητα που θα µπορούσε να οδηγήσει στη
δηµιουργία αψίδων (εικ. 65). Η ίδια ιδιαιτερότητα απαντά και στον Άγιο
Γεώργιο στον Καλαµά (σχέδ. 14). Εξωτερικά τα παραβήµατα δεν σχηµατίζουν
αψίδες και εσωτερικά διαµορφώνουν ηµικυκλικές κόγχες. Ο ναός δε φαίνεται
να πατάει σε παλαιότερο κτίσµα.
Φαίνεται όµως ότι ανάλογες διαµορφώσεις δεν ήταν άγνωστες στην
κρητική ναοδοµία. Στην παλαιοχριστιανική βασιλική του Περάµατος
Ρεθύµνου, οι πλάγιες αψίδες διαµορφώνονται ορθογώνιες εσωτερικά και
εξωτερικά181. Χωρίς προεξέχουσα αψίδα διαµορφώνεται η ανατολική όψη και
στην Παναγία στα Ζαχαριανά. Ο ναός δεν διαµορφώνει εξωτερικά αψίδα
αλλά ο ανατολικός τοίχος παραµένει τυφλός και εσωτερικά φέρει ηµικυκλική
κόγχη (σχέδ. 5, εικ. 67-68). Το ίδιο συµβαίνει στους Αγίους Αποστόλους στην
Κάτω Επισκοπή Σητείας, µνηµείο το οποίο χρονολογείται πολύ γενικά στον
11ο αιώνα (σχέδ. 21)182. Είναι λοιπόν πιθανό ο ναός του Αλικιανού αλλά και τα
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 70.
Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική, που χρονολογείται περ. στα τέλη του 5ου αιώνα. Η ανασκαφή της
δεν έχει ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου το µνηµείο είναι αδηµοσίευτο.
182
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 459. Ο ναός βρίσκεται σήµερα υπό αναστήλωση εποµένως
πρέπει να περιµένουµε την ολοκλήρωσή της και τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της, προκειµένου
να έχουµε µια πιο συγκεκριµένη χρονολόγηση.
180
181

64

µεταγενέστερα παραδείγµατα της Λαµπηνής και του Καλαµά, να ακολουθούν
την τοπική αυτή παράδοση.
Από τα µνηµεία της δεύτερης βυζαντινής εποχής περισσότερες
οµοιότητες µε τον Αϊ Κυρ Γιάννη έχει η Αγία Βαρβάρα στα Λατζιανά, όχι τόσο
ως προς τις µορφές αλλά ως προς τη σύλληψη της κατασκευής. Ο ναός αυτός
µε την τρίπλευρη κεντρική αψίδα του, την εφαρµογή της κρυµµένης πλίνθου
στα τόξα αλλά και στην τοιχοποιία, τα πλίνθινα διπλά αψιδώµατα των όψεων,
από τα οποία κάποια αντιστοιχούν στην εσωτερική διάρθρωση του ναού, την
θολοδοµία από πλινθοδοµή, προσεγγίζει όσο κανείς άλλος ναός το µνηµείο
του Αλικιανού. Σήµερα διατηρείται σε κακή κατάσταση, ο τρούλος του έχει
πέσει, όπως και όλη η ανωδοµή. Μπορούµε όµως να διακρίνουµε τα βασικά
αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά και να καταλάβουµε ότι οι τεχνίτες που
εργάστηκαν για το ναό αυτό γνώριζαν και εκείνοι αρκετά καλά µια
διαφορετική, εκτός Κρήτης οικοδοµική παράδοση, την οποία εφαρµόζουν ως
κύριο

φορέα

οικοδοµικής

έκφρασης,

περιορίζοντας

τις

παλαιότερες

αρχιτεκτονικές επιλογές σε πράγµατα, όπως η από αργούς λίθους τοιχοποιία
και οι ηµικυκλικές πλάγιες αψίδες.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι ο Αϊ Κυρ Γιάννης
χρησιµοποιεί κάποια µορφολογικά χαρακτηριστικά που απαντούν στη
ναοδοµία του νησιού από τις αρχές του 11ου αιώνα, όπως ο τύπος των
µονόλοβων παραθύρων και τα τυφλά αψιδώµατα, αλλά και ορισµένα που
απαντούν και σε παλαιότερα µνηµεία, όπως η διαµόρφωση των πλάγιων
αψίδων. Παράλληλα εφαρµόζει και νέα, τα οποία διαδίδονται, κυρίως σε
ναούς, που χρονολογούνται έως το τέλος του 11ου αιώνα, όπως τα διπλά
βαθµιδωτά αψιδώµατα. Το σηµαντικό στοιχείο είναι οι καινοτοµίες που
αφορούν στη σχέση κατασκευής και µορφής, οι οποίες όπως φαίνεται, δεν
γινόταν πάντα αντιληπτές από τους µεταγενέστερους τεχνίτες. Ο ναός του Αϊ
Κυρ Γιάννη είναι το µοναδικό µνηµείο της Κρήτης στο οποίο εφαρµόζεται το
σύνολο µιας ιδιαίτερα εξελιγµένης τεχνολογίας, η οποία έχει τις ρίζες της σε
οικοδοµικές παραδόσεις εκτός του νησιού. Παράλληλα η Αγία Βαρβάρα
παρουσιάζει σχεδόν ανάλογα χαρακτηριστικά. Τόσο οι κατασκευαστικές
επιλογές όσο και συγκεκριµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως ο τύπος
του τεταρτοκυκλικού παράθυρου που απαντά στην Κωνσταντινούπολη,
δείχνουν ότι ο ναός ακολουθεί την οικοδοµική παράδοση του Αϊ Κυρ Γιάννη.
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Οι τεχνίτες εφαρµόζουν την ίδια τεχνολογία, ενώ και τα µορφολογικά
στοιχεία είναι αρκετά εξελιγµένα.
Σε όλα τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά κτίρια οι κατασκευαστικές
καινοτοµίες που «εισάγει» ο ναός του Αλικιανού συνυπάρχουν µε µεθόδους
της τοπικής κρητικής παράδοσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνίτες που
εργάστηκαν στον Αϊ Κυρ Γιάννη γνώριζαν οι ίδιοι πολύ καλά αυτήν την
τεχνογνωσία, δηλαδή αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά, ότι οι τεχνίτες ή
ήταν ξένοι ή είχαν εργαστεί εκτός Κρήτης. Από την άλλη οι µάστορες της
Αγίας Βαρβάρας απαρτίζουν ένα καταρτισµένο συνεργείο. Θεωρώ όµως ότι
ήταν ντόπιοι, καθώς παρουσιάζουν ορισµένους «αρχαϊσµούς», όπως τις
πλάγιες ηµικυκλικές αψίδες, ενώ τα τυφλά αψιδώµατα των εξωτερικών
όψεων, δεν αντιστοιχούν όλα στη δοµή του κτιρίου. Αντίθετα οι τεχνίτες των
υπόλοιπων ναών ήταν ντόπιοι, γνωρίζουν να αντιγράφουν πολύ καλά τα
µορφολογικά πρότυπα, όχι όµως πάντα και την τεχνογνωσία.
Άγιος Παύλος
Ο ναός του Αγίου Παύλου, ως αρχιτεκτονικός τύπος, έχει πολλές
οµοιότητες µε την Παναγία στα Μυριοκέφαλα και µε τον οµώνυµο ναό στην
Κυριάννα. Στο ναό της Κυριάννας µάλιστα οι κεραίες προεξέχουν
περισσότερο, όπως είδαµε να συµβαίνει και στον Άγιο Παύλο (σχέδ. 9). Ο
ναός του Αγίου Παύλου δεν έχει καµία οµοιότητα µε το ναό της Παναγίας στα
Ζαχαριανά, ο οποίος ναι µεν ακολουθεί τον τύπο του ελεύθερου σταυρού, οι
κεραίες του όµως είναι άνισες µεταξύ τους (σχέδ. 5). Ωστόσο ο αρχιτεκτονικός
τύπος δεν µπορεί να µας οδηγήσει σε συµπεράσµατα σχετικά µε τις
οικοδοµικές παραδόσεις, καθώς είναι κάτι πολύ γενικό µε τεράστια έκταση
στο χρόνο και στο γεωγραφικό χώρο.
Η οικοδοµική παράδοση που ακολουθούν οι τεχνίτες που εργάστηκαν
στον άγιο Παύλο, απαντά στα περισσότερα µνηµεία της Κρήτης. Ο ναός
συνδυάζει

µορφολογικά

και

κατασκευαστικά

χαρακτηριστικά

που

αναγνωρίζονται και σε προγενέστερα και σε µεταγενέστερα αυτού µνηµεία.
Μερικά από αυτά αναφέρθηκαν στα προηγούµενα µνηµεία. Η µεγάλη
ηµικυκλική

αψίδα,

απαντά

στην

Κρήτη,

όπως

είδαµε,

από

τα

παλαιοχριστιανικά χρόνια και συνεχίζει να έχει εφαρµογή και κατά τα
µεσοβυζαντινά. Ως προς τη διαµόρφωση του τυµπάνου ο τεχνίτης του Αγίου
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Παύλου επιλέγει το πρότυπο που του είναι γνωστό επίσης από την
παλαιότερη

παράδοση

(π.χ.

Παναγία

στα

Ζαχαριανά).

Είπαµε

και

προηγουµένως ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο επιλέγεται το συγκεκριµένο
πρότυπο είναι τα βαριά οικοδοµικά υλικά, τα οποία δεν εξασφαλίζουν τη
στατική προστασία του τυµπάνου. Μετά τον Άγιο Παντελεήµονα στα
Νοπήγια, ο Άγιος Παύλος αποτελεί το τελευταίο σωζόµενο µνηµείο της
µεσοβυζαντινής περιόδου, στο οποίο εφαρµόζεται αυτός ο τύπος τυµπάνου.
Το διπλό βαθµιδωτό αψίδωµα της δυτικής όψης, απαντά σε σύγχρονα
του Αγίου Παύλου µνηµεία, όπως ο Αϊ Κυρ Γιάννης, ο Άγιος ∆ηµήτριος και η
Παναγία στην Κυριάννα, αλλά και σε µεταγενέστερα, όπως ο Άγιος Ιωάννης
στο Ρουκάνι, η Παναγία στη Λαµπηνή και ο Άγιος Μύρων.
Εντελώς διαφορετική από εκείνη των υπόλοιπων ναών, είναι η
τοιχοποιία του Αγίου Παύλου, γεγονός που οφείλεται στα οικοδοµικά υλικά,
δηλαδή

κυρίως

στις

θαλάσσιες

πέτρες.

Οι

πλίνθινες

ζώνες

που

χρησιµοποιήθηκαν στη Β∆ κεραία ναι µεν µπορεί να λειτουργούν ως
ενισχυτικά της τοιχοποιίας, δεν έχουν όµως καµία σχέση µε µνηµεία στα
οποία γίνεται ευρεία χρήση των πλίνθινων ζωνών, όπως στην Παναγία τη
Ζερβιώτισσα και τον Άγιο Ιωάννη στο Ρουκάνι (εικ. 69-70), όπου έχουµε το
σχηµατισµό ενός αµελούς πλινθοπερίκλειστου. Στην περίπτωση του Αγίου
Παύλου η µικρή έκταση αυτών των ζωνών παραπέµπει σε παραδείγµατα
τοιχοποιιών στις οποίες παρεµβάλλονται λίγες σειρές, δηλαδή µονές έως και
τριπλές,

σε

σηµεία

της

τοιχοποιίας

που

χρειάζονται

ενίσχυση.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι ναοί του Αγίου Ιωάννη στην
Επισκοπή Μυλοποτάµου, του Αγίου Γεωργίου στο Μαλαθρέ, της Παναγίας
στην Κυριάννα, της Αγίας Βαρβάρα στα Λατζιανά, που χρονολογούνται όλοι
µετά τα µέσα του 11ου αιώνα και έως το τέλος του. Ωστόσο οι πλίνθινες ζώνες
δεν εκλείπουν από τα µνηµεία του 12ου αιώνα, καθώς απαντούν στην Παναγία
στη Λαµπηνή αλλά και στον Άγιο Μύρωνα .
Μολονότι τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του Αγίου Παύλου
απαντούν και σε άλλα µνηµεία της Κρήτης, προγενέστερα αυτού, ως πλάσιµο
όγκων και τελικό αρχιτεκτονικό και µορφολογικό αποτέλεσµα, ο ναός δεν
οµοιάζει µε κανένα σωζόµενο µεσοβυζαντινό ναό της Κρήτης. Αυτό οφείλεται
κυρίως στα υλικά δοµής του. Ορισµένα είναι ιδιαίτερα δύσκολα στην
επεξεργασία τους, απαιτούν ιδιαίτερη αντιµετώπιση και δηµιουργούν
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ιδιαίτερα προβλήµατα στο κτίριο, κυρίως στατικά. Οι τεχνίτες που
εργάστηκαν για την κατασκευή του αποδεικνύεται ότι γνώριζαν πολύ καλά να
εφαρµόζουν τις διάφορες µορφές των γνωστών αρχιτεκτονικών παραδόσεων,
επιλέγοντας εκείνη που ταίριαζε στις ανάγκες που έπρεπε να αντιµετωπίσουν
κάθε φορά.
Σε ότι αφορά τη σύνθεση των όψεων των κεραιών αξίζει να σχολιασθεί
η απουσία διακόσµησης, τυφλού δηλαδή αψιδώµατος, στη βόρεια και νότια
κεραία, σε αναλογία µε τη δυτική όψη. Η διαµόρφωση αυτή θεωρώ ότι
σχετίζεται µε την έλλειψη λαξευµένων πωρόλιθων, οι οποίοι είχαν
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του τόξου του αψιδώµατος στη δυτική
όψη. Ανάλογη διαµόρφωση απαντά µόνο στο ναό του Σωτήρα στην Αρχαία
Ελεύθερνα, όπου µε τυφλό αψίδωµα φαίνεται να κοσµούνταν µόνο η δυτική
όψη του ναού στην οποία ανοιγόταν θύρα. Ωστόσο πρέπει να διατηρούµε
επιφυλάξεις για το συγκεκριµένο παράδειγµα, καθώς ο βόρειος τοίχος του
ναού έχει υποστεί πολλές µετασκευές και στο νότιο έχει προστεθεί κατά την
Βενετοκρατία µονόχωρο καµαροσκέπαστο κλίτος. Χωρίς τυφλά αψιδώµατα
διαρθρώνονται επίσης οι εξωτερικές επιφάνειες στο ναό της Μεταµόρφωσης
στη Μικρή Επισκοπή. Αυτό όµως συµβαίνει γιατί η τοιχοποιία του ναού είναι
από λαξευτούς λίθους που µιµούνται το ισόδοµο σύστηµα δοµής. Άρα θα ήταν
αρκετά δύσκολο πάνω σε τέτοια επιφάνεια να ανοιχθούν τυφλά αψιδώµατα.
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V. Συµπεράσµατα για τη δράση του Ιωάννη του Ξένου και την
αρχιτεκτονική των ναών που του αποδίδονται.
Το κύριο παράδειγµα για την εκπόνηση της συγκεκριµένης εργασίας
αποτέλεσαν ο ναός της Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, του Αϊ Κυρ Γιάννη στον
Αλικιανό και του Αγίου Παύλου στα Σφακιά. Οι ναοί αυτοί επιλέχθηκαν διότι
αναφέρονται στο βίο του Ιωάννη του Ξένου, ο οποίος φέρεται να είναι ο
ιδρυτής τους. Τα µνηµεία µπορούν να χρονολογηθούν έως το πρώτο µισό του
11ου αιώνα και µπορούν να ταυτιστούν µε τρία από τα µοναστήρια που
αναφέρονται µέσα στο βίο. Η απόδοσή τους όµως στην χορηγία του Ιωάννη
δεν επιβεβαιώθηκε αρχαιολογικά. Οι ναοί, χωρίς την ύπαρξη του βίου, δεν
µπορούν να συνδεθούν, ούτε µεταξύ τους, ούτε µε τον Ιωάννη. Βέβαια δεν
µπορούµε να αποσυνδέσουµε τα µνηµεία από τον Ιωάννη, αφού ούτως ή
άλλως αναφέρονται στο κείµενο του βίου του. Μπορούµε όµως να
εξετάσουµε, όπως και κάναµε, διάφορες υποθέσεις σχετικά µε τη σχέση των
ναών µε τον Ιωάννη και το κείµενο.
Τόσο ο 11ος όσο και ο 15ος αιώνας, υπήρξαν και για την Κρήτη, δύο
ιδιαίτερες περίοδοι σε ό,τι αφορούσε τα εκκλησιαστικά ζητήµατα. Από µια οι
φορολογικές ρυθµίσεις για τη µοναστική περιουσία του Βασιλείου Β΄ και από
την άλλη οι διαφορές των ορθόδοξων µε τους καθολικούς, δηµιούργησαν
τεταµένες καταστάσεις. Ο βίος του Ιωάννη συνδέεται και µε τις δύο
περιόδους, καθώς ο ίδιος έζησε και φέρεται να έγραψε τη διαθήκη του στις
αρχές του 11ου, το παλαιότερο σωζόµενο όµως χειρόγραφο του κειµένου
χρονολογείται στον 15ο. Πιθανόν αυτό να είναι τυχαίο. Επειδή όµως η
σύνδεση του Ιωάννη µε τα συγκεκριµένα µνηµεία παραµένει αµφίβολη, µε
δεδοµένη την απουσία αρχαιολογικών στοιχείων που να τον συνδέουν µε
αυτά, εξετάσαµε και άλλες παραµέτρους.
Μια υποτιθέµενη «κατασκευή» του βιογραφικού κειµένου του Ιωάννη,
ανεξάρτητα από την εποχή κατά την οποία έγινε, εξυπηρετούσε κάποιο
σκοπό. Όπως προκύπτει, ο Ιωάννης φαίνεται ότι αποτελεί το µέσο για την
προστασία των ναών. Η ιστορική του παρουσία δεν µπορεί να αµφισβητηθεί,
καθώς ενδείξεις για τη λατρεία του έχουµε από τον 13ο αιώνα. Εποµένως το
πρόσωπό του και η λατρεία του ενδέχεται να χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου
να προφυλαχθούν οι ναοί αυτοί, είτε από τις επεκτατικές τάσεις των
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επισκόπων του 11ου αιώνα, είτε από τη δήµευσή τους προς όφελος των ουνιτών
κατά τον 15ο. Αποτελούν σε κάθε περίπτωση τµήµατα ενός κοινού πολιτικού
σχεδιασµού. Το ίδιο το κείµενο δεν είναι απλά µια βιογραφία ενός αγίου αλλά
η εκδήλωση µιας πολιτικής πράξης, που στόχο είχε να θέσει υπό προστασία
συγκεκριµένα µοναστήρια.
Εξετάζοντας τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της Παναγίας στα
Μυριοκέφαλα, του Αϊ Κυρ Γιάννη και του Αγίου Παύλου διαπιστώσαµε ότι
πρόκειται για τρία ανόµοια µεταξύ τους κτίρια, που εκφράζουν διαφορετικές
οικοδοµικές παραδόσεις. Όµως δεν είναι αποκοµµένα από τη γενικότερη
αρχιτεκτονική παράδοση, όπως αυτή διαµορφώνεται στην Κρήτη κατά τη
δεύτερη βυζαντινή περίοδο.
Η Παναγία στα Μυριοκέφαλα είναι ένα από τα παλαιότερα
µεσοβυζαντινά µνηµεία που διατηρούνται στο νησί, χρονολογούµενη στις
αρχές

του

11ου

αιώνα.

Τα

µορφολογικά

και

κατασκευαστικά

της

χαρακτηριστικά απαντούν στα περισσότερα µνηµεία της ίδιας εποχής, π.χ.
στην Παναγία τη Λιµνιώτισσα, τη Ζερβιώτισσα, στην Παναγία στο Φόδελε.
Έχουν διαµορφωθεί µέσα από την εξέλιξη των τοπικών στοιχείων της
παλαιοχριστιανικής παράδοσης και των νέων µορφών που έρχονται από τα
κέντρα της αυτοκρατορίας.
Ο Άγιος Παύλος αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγµα για το πώς τα
υλικά κατασκευής επιδρούν στη διαµόρφωση ενός κτιρίου και επηρεάζουν το
τελικό αποτέλεσµα. Καθίσταται έτσι µοναδικό µνηµείο, ως προς την διάπλαση
των όγκων και το αισθητικό αποτέλεσµα. Εξετάζοντας όµως τα επιµέρους
µορφολογικά και κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά διαπιστώνουµε ότι
αυτά απαντούν στα περισσότερα κρητικά µνηµεία, από τις αρχές του 11ου
αιώνα, εξελίσσονται και διατηρούνται έως το τέλος της δεύτερης βυζαντινής
εποχής.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο ναός του Αϊ Κυρ Γιάννη. Το µνηµείο
δεν µπορεί να αποτελέσει τυπικό δείγµα της κρητικής µεσοβυζαντινής
αρχιτεκτονικής. Η ουσιαστική διαφορά του δεν είναι απλά η εξαιρετική
αισθητική του, η οποία απαντά και σε άλλα µνηµεία της Κρήτης, αλλά η
χρησιµοποίηση µορφολογικών χαρακτηριστικών του ως λειτουργικά στοιχεία
της κατασκευής. Η τεχνολογία αυτή δεν απαντά συγκεντρωµένη σε κανέναν
άλλο σωζόµενο ναό της Κρήτης. Στοιχεία της χρησιµοποιήθηκαν σε πολλούς
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µεσοβυζαντινούς ναούς, οι οποίοι όµως δεν καταφέρνουν να πλησιάσουν την
κατασκευαστική αρτιότητα του Αϊ Κυρ Γιάννη. Παράλληλα διαπιστώσαµε ότι
οι οικοδόµοι που εργάστηκαν στο ναό γνώριζαν να εφαρµόζουν µια
διαφορετική τεχνολογία, η οποία την ίδια εποχή εφαρµόζεται σε πολλά
κέντρα όπως η Κωνσταντινούπολη, η Θράκη κ.α.. Στο σύνολό του ο ναός
αποτελεί δείγµα ενός καλά ενηµερωµένου συνεργείου τεχνιτών, το οποίο αν
όχι αγνοεί, σίγουρα όµως δεν επιδιώκει να εφαρµόσει την οικοδοµική
παράδοση, όπως την είδαµε σε ναούς της Κρήτης έως τον 11ο αιώνα. Όλα τα
παραπάνω δείχνουν ότι οι µάστορες που δούλεψαν για την κατασκευή του
ναού του Αϊ Κυρ Γιάννη γνώριζαν «εκ των έσω» την οικοδοµική παράδοση
άλλων περιοχών, εποµένως είχαν δουλέψει οι ίδιοι εκτός Κρήτης. Σε αντίθεση
µε τον Αϊ Κυρ Γιάννη οι υπόλοιποι µεσοβυζαντινοί ναοί της Κρήτης, δεν έχουν
την ίδια τεχνολογία. Οι ντόπιοι µάστορες δεν αντιλαµβάνονται πάντα τη
σχέση µορφής και κατασκευής που «εισήγαγε» ο Αϊ Κυρ Γιάννης. Έτσι σε όλα
τα µνηµεία από τα µέσα του 11ου αιώνα και εξής, συνυπάρχουν οι
κατασκευαστικές καινοτοµίες µε παλαιότερες οικοδοµικές και µορφολογικές
συνήθειες.
Η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής όπως διαµορφώθηκε στην Κρήτη
κατά τη δεύτερη βυζαντινή εποχή, δεν εξαντλείται σίγουρα στα πλαίσια της
συγκεκριµένης εργασίας. Το ίδιο και η προσωπικότητα του Ιωάννη του Ξένου,
τα κείµενα και τα µνηµεία που σχετίζονται µε τη δράση του. Προσπάθησα
ωστόσο να δώσω µια εικόνα και έθιξα ορισµένα ζητήµατα που αφορούν στη
δράση του Ιωάννη και τα σχετιζόµενα µε αυτόν µνηµεία. Εκ των προτέρων
γνωρίζω ότι θέµατα όπως η επίδραση της Κωνσταντινούπολης στην κρητική
αρχιτεκτονική, τα οικοδοµικά συνεργεία και οι οικοδοµικές παραδόσεις,
αποτελούν διαχρονικά πεδία προβληµατισµού για την επιστηµονική έρευνα
και απαιτούν ιδιαίτερο χειρισµό. Ως εκ τούτου δεν εξαντλούνται στα πλαίσια
µιας µεταπτυχιακής εργασίας. Αποµένουν ακόµα πολλά να ειπωθούν, τόσο
για όλα τα παραπάνω, όσο ιδιαίτερα για τον ίδιο τον Ιωάννη τον Ξένο και την
όποια συµβολή του στη µεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική της Κρήτης.

71

Παράρτηµα Ι
Κατάλογος µνηµείων∗.
1. Άγιος Νικόλαος Μιραµπέλλου, Λασίθι, ναός Αγ. Νικολάου183
Ο ναός του Αγίου Νικολάου ακολουθεί τον τύπο του µονόχωρου µε
τρούλου ναού (σχέδ. 4). Είναι µικρών διαστάσεων (10Χ4,5 µ.) και είναι
κτισµένος από αργολιθοδοµή, χωρίς καθόλου πλίνθους. Εξωτερικά οι
επιφάνειες του είναι ενιαίες χωρίς καµία διακόσµηση, ενώ τα µόνα φωτιστικά
ανοίγµατα του µνηµείου είναι τέσσερα στενά παράθυρα στον τρούλο. Ο
τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις παραστάδες οι οποίες δεν εξέχουν πολύ από
τους τοίχους είναι όµως αρκετά παχιές. Οι εγκάρσιες καµάρες στεγάζονται
στο ίδιο ύψος µε αποτέλεσµα εξωτερικά να µην διαγράφεται το σταυρικό
σχήµα στη στέγη. Αυτή είναι η ουσιαστικότερη διαφοροποίησή του από τα
µεταγενέστερα

παραδείγµατα του τύπου στην Κρήτη (πχ Παναγία

Λιµνιώτισσα, Σωτήρας Χριστός στην Αρχαία Ελεύθερνα κα), στα οποία οι
καµάρες στεγάζονται χαµηλότερα, διαγράφοντας το σταυρικό σχήµα στη
στέγη.
Η τοποθέτηση του ανεικονικού διακόσµου του ναού στο πρώτο µισό
του 10ου αιώνα µας δίνει ένα terminus ante quem για την κατασκευή του.
Καθώς δεν υπάρχουν άλλα µνηµεία στην Κρήτη που να µπορούν να
χρονολογηθούν την εποχή αυτή, δεν έχουµε αρχιτεκτονικά συγκριτικό υλικό
για να χρονολογήσουµε το ναό.
Ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει αρκετές οµοιότητες µε τους ναούς της
Νάξου184. Οι χαµηλές αναλογίες του, το βαρύ κυλινδρικό τύµπανο του
τρούλου µε τα µικρά ανοίγµατα, οι αδιάρθρωτες όψεις του, θυµίζουν τα
ναξιώτικα µνηµεία. Εποµένως η χρονική τοποθέτηση του Αγίου Νικολάου στα
µέσα του 9ου αιώνα, θεωρώ ότι θα ήταν ιδανική.

∗

Παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά, οι ναοί που έχουν αναφερθεί µέσα στο κείµενο.
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15-18, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9),
422-424, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 221.
184
Βασιλάκη, «Εικονοµαχικές εκκλησίες στη Νάξο», (ό.π., σηµ 145), 49-74, Μ. Χατζηδάκης, Νάξος,
Αθήνα 1989.
183
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2. Ζαχαριανά Κισάµου, Χανιά, ναός Παναγίας185.
Ο ναός της Παναγίας στα Ζαχαριανά Κισάµου ανήκει στον τύπο του
ελεύθερου σταυρού µε τρούλο (σχέδ. 5). Το µνηµείο σήµερα είναι επιχρισµένο
µε αποτέλεσµα να µη διακρίνονται τα βασικά του χαρακτηριστικά.
Ανήκει στην παραλλαγή κατά την οποία οι κεραίες του σταυρού είναι
άνισες µεταξύ τους. Πάνω στις κεραίες ανοίγονται µικρά ορθογώνια
παράθυρα, µάλλον µεταγενέστερα. Ανατολικά ο ναός δε διαµορφώνει αψίδα
εξωτερικά, αλλά ο τοίχος παραµένει τυφλός. Εσωτερικά ανοίγεται ηµικυκλική
κόγχη. Οι κεραίες του σταυρού στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες στη
διασταύρωση των οποίων υψώνεται ο τρούλος. Πρόκειται για ένα χαµηλό
βαρύ τρούλο, χωρίς ανοίγµατα.
Ο ναός έχει τοποθετηθεί από τον Μ. Μπορµπουδάκη στη µεταβατική
εποχή ανάµεσα στα τέλη της Αραβοκρατίας και στις αρχές της πρώτης
βυζαντινής περιόδου. Με τη χρονολόγηση αυτή ταιριάζει η επιλογή του
τυµπάνου του τρούλου. Για τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά στοιχεία του µνηµεία,
είµαστε επιφυλακτικοί µέχρι να καθαιρεθούν τα επιχρίσµατα.
3. Νοπήγια Κισάµου Χανιά, ναός Αγίου Παντελεήµονα186.
Ο ναός του Αγίου Παντελεήµονα ανήκει στον τύπο του µεταβατικού
σταυροειδούς εγγεγραµµένου, στον οποίο τα γωνιακά διαµερίσµατα
χωρίζονται από τον κυρίως ναό µε συνεχείς τοίχους που διατρυπώνται από
µικρά τοξωτά ανοίγµατα (σχέδ. 6). Το µνηµείο έχει αλλοιωθεί από
µεταγενέστερες επεµβάσεις κατά τις οποίες προστέθηκε το καµπαναριό, το
θύρωµα της εισόδου, καθώς και δύο παράθυρα στο βόρειο και νότιο τοίχο.
Ανακατασκευάστηκε ακόµα η πρόθεση και τα παράθυρα του τρούλου187. Τα
επιχρίσµατα µε τα οποία είναι καλυµµένες οι εξωτερικές επιφάνειες του ναού,
δυσχεραίνουν παρατηρήσεις σχετικά µε την κατασκευή του, καθώς δεν
διακρίνεται ούτε το υλικό δοµής, ούτε ίχνη πιθανής διακόσµησης.

Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 253.
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 123, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (σηµ. 12), 14-15, Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 344345, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 21, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9),
202-203, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 293.
187
Η κάτοψη που παραδίδει ο G. Gerola για το ναό του Αγίου Παντελεήµονα παρουσιάζει το ναό
χωρίς την πρόθεση, βλ.Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 212.
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Ο ναός µε διαστάσεις 7,46Χ7,14 µ., παρουσιάζει σχεδόν τετράγωνη
κάτοψη, µε αναλογία µήκους-πλάτους 1:1,04. Τα γωνιακά διαµερίσµατα
στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες. Ανατολικά προβάλλουν οι τρεις
ηµικυκλικές αψίδες, ενώ ο τρούλος φέρει κυλινδρικό τύµπανο µε τρία µικρά
ανοίγµατα που τοποθετούνται στη βάση του τυµπάνου.
Οι χαµηλές αναλογίες του κυλινδρικού τρούλου, ο µεταβατικός
αρχιτεκτονικός του τύπος, µε τα µικρά τοξωτά ανοίγµατα µεταξύ των τοίχων,
οι αδιάρθρωτες επιφάνειες του, µπορούν να χρονολογήσουν το ναό στα τέλη
του 10ου αιώνα.
4. Επισκοπή Πεδιάδος Ηράκλειο, ναός Παναγίας Λιµνιώτισσας188.
Ο ναός της Παναγίας βρίσκεται στα περίχωρα του χωριού Επισκοπή
στο νοµό Ηρακλείου (σχέδ. 7). Ανήκει στον τύπο του µονόχωρου ναού µε
τρούλο, µε διαστάσεις 4,85Χ9,63 µ. Ήταν ερειπωµένος και έχει αναστηλωθεί
πρόσφατα, οπότε και αποκαταστάθηκε ο τρούλος και η στέγη του. Είναι
κατασκευασµένος

από

αργολιθοδοµή

µε

ελάχιστα

τεµάχια

πλίνθου

σποραδικά. Ανατολικά προβάλλει η ηµικυκλική αψίδα, πάνω στην οποία
ανοίγεται τρίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς. Οι λοβοί του παραθύρου
είναι πλίνθινοι κιονίσκοι.
Στις όψεις του διαµορφώνονται τυφλά αψιδώµατα. Είναι µονά και
περιβάλλονται από τόξα, κατασκευασµένα όχι όλα µε τον ίδιο τρόπο. Τα δύο
κεντρικά είναι κατασκευασµένα από επεξεργασµένους λίθους και παχύ
κονίαµα. Το Β∆ είναι από εναλλαγή λίθων και πλίνθων. Το ίδιο και αυτά της
δυτικής όψης, µε τη διαφορά ότι οι πλίνθοι εδώ είναι πολύ µικρών
διαστάσεων. Από πλινθοδοµή είναι κατασκευασµένα τα τόξα του ΒΑ και του
Ν∆ αψιδώµατος, ενώ το ΝΑ έχει καλυφθεί από την προσθήκη αντηρίδας.
Ο τρούλος δεν ανήκει στο αρχικό κτίσµα αλλά αποτελεί τµήµα της
αναστήλωσης. ∆ιατηρούνται ωστόσο τα σφαιρικά τρίγωνα, τα οποία είναι από
καλά επεξεργασµένους λίθους τοποθετηµένους στη σειρά µέσα σε κονίαµα. Ο
τρούλος στηρίζεται πάνω σε τέσσερις παραστάδες που εφάπτονται στους
πλάγιους τοίχους. Οι εγκάρσιες καµάρες στεγάζονται χαµηλότερα µε
αποτέλεσµα να διαγράφεται στη στέγη το σχήµα του σταυρού. Η θολοδοµία
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 23, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 393,
Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 235.
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του µνηµείου είναι από αργολιθοδοµή, ενώ τα τόξα µετώπου των καµαρών
είναι κατασκευασµένα από καλά λαξευµένους λίθους και άφθονο κονίαµα.
Ο ναός χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα κυρίως λόγω του
τοιχογραφικού του διακόσµου, καθώς το πρώτο στρώµα τοιχογραφιών που
διασώζει τοποθετείται στις αρχές του αιώνα189. Με τη χρονολόγηση αυτή
συµφωνούν και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του µνηµείου, όπως τα
µονά τόξα στα αψιδώµατα των εξωτερικών όψεων, δοµηµένα από
επεξεργασµένους λίθους που θυµίζουν τα αντίστοιχα στην Παναγία στα
Μυριοκέφαλα.
5. Αράδαινα Σφακίων Χανιά, ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου190.
Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου βρίσκεται στον ερειπωµένο σήµερα
οικισµό της Αράδαινας (σχέδ. 19). Έχει διαστάσεις 6,72Χ8,11 µ.. Ανήκει στον
τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραµµένου και έχει χτιστεί
πάνω σε παλαιότερο ναό, ίχνη του οποίου διατηρούνται γύρω από την αψίδα.
Τα γωνιακά διαµερίσµατα του ναού και οι κεραίες του στεγάζονται µε
ηµικυλινδρικές καµάρες, στη διασταύρωση των οποίων υψώνεται ο τρούλος.
Ανατολικά προεξέχει µεγάλη ηµικυκλική αψίδα, στην οποία ανοίγεται
νεώτερο ορθογώνιο παράθυρο. Αρχικά ανοιγόταν στην αψίδα δίλοβο
παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς, οι οποίοι σώζονται µέχρι σήµερα. Τα
παραβήµατα δεν σχηµατίζουν αψίδες και εσωτερικά διαµορφώνονται
βαθµιδωτά

προκειµένου

να

ενσωµατώσουν

τα

ερείπια

του

παλαιοχριστιανικού συνθρόνου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα ανατολικά
γωνιακά διαµερίσµατα να είναι µικρότερα από τα δυτικά.
Το τύµπανο του τρούλου είναι οκταγωνικό, έχει άνισες πλευρές και στο
άνω τµήµα του στενεύει προς το εσωτερικό. Φέρει τέσσερα µικρά ανοίγµατα,
τα οποία έχουν αλλοιωθεί από µεταγενέστερες επεµβάσεις191. Στο Ν∆ γωνιακό
διαµέρισµα έχει προστεθεί εξωτερικά αρκοσόλιο, ενώ στα δυτικά εκτείνεται
µεταγενέστερος νάρθηκας.

Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 23, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 393,
Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 235.
190
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 53, Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι
Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 348, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 253, Gallas, Sakralarchitektur,
(ό.π., σηµ. 8), 293.
191
Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 349.
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Εξωτερικά το µνηµείο είναι εξολοκλήρου επιχρισµένο µε νεωτερικά
κονιάµατα, γεγονός που δεν επιτρέπει την µελέτη της τοιχοποιίας και της
διακόσµησης των όψεων. Ο τοιχογραφικός διάκοσµος του ναού χρονολογείται
στον 14ο αιώνα192. Η αρχιτεκτονική του όµως είναι αρκετά παλαιότερη και
µπορεί να τοποθετηθεί στις αρχές του 11ου αιώνα. Οι αδιάρθρωτες εξωτερικές
επιφάνειες, η έλλειψη οδοντωτών ταινιών, τα τοποθετηµένα στη βάση του
τρούλου παράθυρα αρµόζουν σε µια πρώιµη χρονολόγηση.
6. Στύλος Αποκορώνου Χανιά, ναός Παναγίας Ζερβιώτισσας193.
Ο ναός της Παναγίας της Ζερβιώτισσας βρίσκεται στα περίχωρα του
χωριού Στύλος στην επαρχία Αποκορώνου, µέσα σε έκταση της Μονής του
Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτµο (σχέδ. 11). Ανήκει στον τύπο του
µεταβατικού σταυροειδούς εγγεγραµµένου, στον οποίο τα τοξωτά ανοίγµατα
µεταξύ των κλιτών είναι µεγαλύτερα και πιο ψηλά από τα συνηθισµένα
παραδείγµατα του τύπου. Έχει διαστάσεις 9,15Χ11,20 µ.. Ανατολικά εξέχουν
τρεις ηµικυκλικές αψίδες. Στην κεντρική ανοίγεται δίλοβο παράθυρο µε
ισοϋψείς λοβούς, ενώ στις δύο πλάγιες από ένα µονόλοβο. Τα παράθυρα
φέρουν µικρό πλίνθινο τόξο και στέφονται από οδοντωτή ταινία.
Ο ναός είναι κατασκευασµένος από µεγάλους λίθους, ελαφρά
κατεργασµένους στην εξωτερική τους παρειά, ενώ σποραδικά διακρίνονται
εντοιχισµένοι λαξευτοί δόµοι σε δεύτερη χρήση194. Στον δυτικό και νότιο
κυρίως τοίχο παρατηρούµε να παρεµβάλλονται κοµµάτια πλίνθων στους
οριζόντιους και κάθετους αρµούς, ενώ στα χαµηλότερα τµήµα της τοιχοποιίας
παρεµβάλλονται µονές σειρές πλίνθων. Γενικά παρουσιάζεται µια τάση
πλαισίωσης των λίθων από πλίνθους η οποία γίνεται εντονότερη στα
ανατολικά, πάνω από το παράθυρο της κεντρικής αψίδας, δηµιουργώντας ένα
είδος ατελούς πλινθοπερίκλειστου συστήµατος195. Σε διάφορα σηµεία της
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 253.
Βοκοτόπουλος, Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική, (ό.π., σηµ. 62), 124, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 36, Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6),
345, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 21, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9),
242, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 288.
194
Το µνηµείο βρίσκεται πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας, από όπου µπορεί να
προέρχεται και το αρχαίο οικοδοµικό υλικό.
195
Η παρουσία αµελούς πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας στην νότια όψη του ναού, πρέπει να αποδοθεί
στην αναστήλωση του µνηµείου, καθώς σε φωτογραφία που δηµοσιεύει ο Λασσιθιωτάκης, ο νότιος
τοίχος παρουσιάζεται καταστραµµένος, βλ. Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π.,
σηµ. 6), πιν. ΡΙΓ. Εποµένως δεν λαµβάνεται υπόψη.
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τοιχοποιίας παρεµβάλλονται µέσα στο κονίαµα πλίνθινα κοσµήµατα.
Εσωτερικά ο ναός είναι κτισµένος µε όµοιο τρόπο. Η θολοδοµία είναι από
λιθοδοµή µε την παρεµβολή πλίνθων. Τα τόξα του µετώπου των καµαρών
είναι κατασκευασµένα από λαξευµένους λίθους ή εναλλαγή πλίνθων και
λίθων. Ο ναός εσωτερικά διατηρεί ελάχιστα ίχνη χρωµάτων και επιχρίσµατος.
Οι όψεις του ναού διαµορφώνονται µε τυφλά αψιδώµατα, τα οποία δεν
κατέρχονται µέχρι το έδαφος. Είναι κατασκευασµένα από λαξευµένους λίθους
και σποραδικά στις γενέσεις παρεµβάλλονται µονές πλίνθοι. Η κύρια είσοδος
ανοίγεται δυτικά. Στο τύµπανο του Ν∆ αψιδώµατος έχει ανοιχτεί
µεταγενέστερη είσοδος. Στο υπέρθυρό της υπάρχουν κεραµοπλαστικά
κοσµήµατα και οδοντωτή ταινία. Στα τύµπανα των κεντρικών αψιδωµάτων
ανοίγονταν δίλοβα παράθυρα τα οποία µεταγενέστερα τοιχίσθηκαν µε το
υλικό της τοιχοποιίας.
Το τύµπανο του τρούλου του ναού είναι οκτάπλευρο εξωτερικά και
ελαφρά ελλειψοειδές εσωτερικά. Έχει κατασκευαστεί µε εναλλαγή λίθων και
πλίνθων. Ανοίγονται 8 στενά µονόλοβα παράθυρα, τα τόξα των οποίων είναι
πλίνθινα βαθµιδωτά. Εσωτερικά εφαρµόζεται αργολιθοδοµή µε κατά τόπους
χρήση πλίνθου.
Ο ναός µπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 11ου αιώνα. Ο
αρχιτεκτονικός του τύπος παρουσιάζεται περισσότερο εξελιγµένος από τον
Άγιο Παντελεήµονα στα Νοπήγια, αφού τα ανοίγµατα είναι µεγαλύτερα και
πιο ψηλά. Επιπλέον τα τόξα των αψιδωµάτων µοιάζουν αρκετά µε αυτά της
Παναγίας στα Μυριοκέφαλα, όπως και τα τόξα που διαµορφώνονται στα
παράθυρα του τρούλου, τα οποία εδώ είναι µικρότερα.
7. Φόδελε Μαλεβυζίου Ηράκλειο, ναός Παναγίας196.
Ο ναός της Παναγίας βρίσκεται στην τοποθεσία Λουµπινιές στο
Φόδελε

Ηρακλείου

(σχέδ.

8).

Είναι

χτισµένος

πάνω

στα

ερείπια

παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Σύµφωνα µε τον Κ. Λασσιθιωτάκη στην
περιοχή αυτή, που είναι γνωστή ακόµα µε τα ονόµατα Σκοτεινή και

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 19, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 45, Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου, (ό.π., σηµ. 87), 314,
Λασσιθιωτάκης, «Φόδελε», (ό.π., σηµ. 5), 76-86, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ.
11), 22, 29, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 349, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 305.
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Αρχοντικά, βρισκόταν οικισµός, από τον οποίο διατηρείται µόνο η βασιλική197.
Ο µεσοβυζαντινός ναός καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα του κεντρικού της
κλίτους.

Ανήκει

στον

τύπο

του

απλού

τετράστυλου

σταυροειδούς

εγγεγραµµένου µε διαστάσεις 7,35Χ6,40 µ.. Οι κεραίες του σταυρού
στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες, στη διασταύρωση των οποίων
υψώνεται ο τρούλος. Τα γωνιακά διαµερίσµατα στεγάζονται µε σταυροθόλια.
Ανατολικά εξέχει η ηµικυκλική αψίδα του Βήµατος. Πάνω της
ανοίγεται µεγάλο τρίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς. Οι πλάγιες αψίδες
διαµορφώνονται σε ορθογώνιους χώρους που εγγράφονται στο πάχος του
τοίχου, ως αποτέλεσµα της προσπάθειας προσαρµογής του ανατολικού
τµήµατος του ναού στα ερείπια της προϋπάρχουσας βασιλικής. Ο τρούλος
στηρίζεται πάνω σε τέσσερις µεγάλους πεσσούς. Το τύµπανό του είναι
κυλινδρικό, κατασκευασµένο από το υλικό της τοιχοποιίας. Σε αυτό
ανοίγονται οκτώ µονόλοβα παράθυρα µε πλίνθινα τόξα.
Το µνηµείο είναι κατασκευασµένο από αργούς λίθους διαφόρων ειδών,
κυρίως σχιστόλιθους, µε την σποραδική παρεµβολή πλίνθων. Χρησιµοποιείται
ακόµα υλικό από την παλαιοχριστιανική βασιλική. Σε ορισµένα τµήµατα της
τοιχοποιίας εξωτερικά διατηρείται το αρχικό επίχρισµα, πάνω στο οποίο
υπάρχουν χαράγµατα, µιµούµενα ψευδοϊσόδοµη τοιχοποιία. Τα ίδια
χαράγµατα διατηρούνται και εσωτερικά, πάνω στους πεσσούς που στηρίζουν
τον τρούλο. Η θολοδοµία του ναού είναι από λιθοδοµή, µε τη σποραδική
παρεµβολή πλίνθων. Στις όψεις του ναού διαµορφώνονται τυφλά µονά
αψιδώµατα, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική δοµή του µνηµείου.
Τα τόξα των αψιδωµάτων, στηρίζονται σε µονές παραστάδες και είναι
κατασκευασµένα από καλά επεξεργασµένους πωρόλιθους και κονίαµα και
περιβάλλονται από οδοντωτή ταινία.
Το µνηµείο φέρει τοιχογραφικό διάκοσµο σε τρία στρώµατα. Το
παλαιότερο έχει χρονολογηθεί στις αρχές του 11ου αιώνα και συνδέεται µε την
οικοδόµηση του ναού, ενώ το νεώτερο χρονολογείται µε επιγραφή στα
1323198.

197
198

Λασσιθιωτάκης, «Φόδελε», (σηµ. 5), 76.
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (σηµ. 11), 19.
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8. Κυριάννα Ρεθύµνου, ναός Παναγίας199.
Ο ναός της Παναγίας βρίσκεται στον οικισµό της Κυριάννας Ρεθύµνου
(σχέδ. 9). Πρόκειται για ένα ιδιόρρυθµο σύνολο από δύο ναούς που έχουν
υποστεί διάφορες επεµβάσεις. Το αρχικό κτίσµα είναι ο βόρειος ναός της
Παναγίας, που στην αρχική του µορφή ανήκε στον τύπο του ελεύθερου
σταυρού µε τρούλο. Έως πρόσφατα το κλίτος εξωτερικά ήταν επιχρισµένο. Η
καθαίρεση των κονιαµάτων αποκάλυψε την ύπαρξη τυφλών αψιδωµάτων στο
βόρειο και νότιο τοίχο της εγκάρσιας κεραίας. Είναι κατασκευασµένα από
εναλλαγή επεξεργασµένων λίθων και πλίνθων και ορίζονται από αµελούς
κατασκευής οδοντωτή ταινία που περικλείεται από διπλή σειρά πλίνθων.
∆ιπλές ζώνες από πλίνθους διακρίνονται και σε άλλα σηµεία της τοιχοποιίας.
Σποραδικά εφαρµόζεται η τεχνική της κρυµµένης πλίνθου. Παρουσιάστηκαν
ακόµα πλίνθινα διακοσµητικά στοιχεία, καθώς και δύο µεγάλες κόγχες στον
εξωτερικό δυτικό τοίχο της εγκάρσιας κεραίας που φέρουν διακόσµηση µε
πλίνθους.
Στα τέλη της ενετοκρατίας ο ναός µετατρέπεται σε τρίκογχο χωρίς να
κατεδαφιστούν οι πλάγιες κεραίες, οι οποίες εξωτερικά παραµένουν
ορθογώνιες, επιµηκύνεται η δυτική κεραία και στα νότια προστίθεται το
παρεκκλήσι της Αγ. Παρασκευής. Παράλληλα κατασκευάζεται νέος τρούλος
και κόγχη του ιερού. Λίγο πριν την κατάληψη του Ρεθύµνου από τους
Τούρκους κατασκευάστηκε η πρόσοψη του ναού200. Ο ναός αναφέρεται από
τον G. Gerola µεταξύ των τρίκογχων µε τρούλο ναών που προορίζονται για
καθολικά µονών και επιχωριάζουν κυρίως στην περιοχή των Χανίων201.
Η αρχική φάση του ναού της Παναγίας µπορεί να χρονολογηθεί στα
µέσα του 11ου αιώνα. Έχει πολλές οµοιότητες µε τους ναούς της Παναγίας των
Μυριοκεφάλων και του Αγίου Παύλου, µε τους οποίους ακολουθεί και τον ίδιο
τύπο. Παρουσιάζεται όµως περισσότερο εξελιγµένος ως προς τα µορφολογικά
και κατασκευαστικά του στοιχεία του από τα δύο µνηµεία. Τα αψιδώµατα από
εναλλαγή πλίνθων και λίθων που θυµίζουν τα ανάλογα του Αϊ Κυρ Γιάννη, η
χρήση της κρυµµένης πλίνθου κατά τόπους στην τοιχοποιία, οι κόγχες µε τα
κεραµοπλαστικά κοσµήµατα συνάδουν στην τοποθέτησή του στα µέσα του
11ου αιώνα. Ο ναός της Παναγίας αποδίδεται από τον Μιχ. Ανδριανάκη στον
ό.π., 12, του ιδίου, «Κυριάννα», (σηµ. 10), 7-9.
όπ, 9.
201
Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 211.
199
200
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Άγιο Ιωάννη στον Ξένο, ο οποίος τον ταυτίζει µε το ναό του Αγίου Γεωργίου
του Οψαροπιάστη.
9. Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, ναός Αγίου ∆ηµητρίου202.
Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου βρίσκεται στον οµώνυµο µικρό οικισµό,
κοντά στο χωριό Πηγή στο Ρέθυµνο (σχέδ. 21). Τα τελευταία χρόνια
ταυτίζεται µε το ναό του Αγίου Γεωργίου του Οψαροπιάστη, ο οποίος είχε
χτιστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Ξένο «…πλησίον του χωρίου της
Πηγής…»203. Το ζήτηµα της ταύτισης του µνηµείου δεν απασχολεί τη
συγκεκριµένη εργασία.
Ανήκει

στον

τύπο

του

απλού

τετρακιόνιου

σταυροειδούς

εγγεγραµµένου, µε προεξέχουσα την εγκάρσια κεραία του σταυρού. Οι
διαστάσεις του είναι περίπου 9,50Χ8 µ.. Οι κεραίες στεγάζονται µε
ηµικυλινδρικές καµάρες, στη διασταύρωση των οποίων υψώνεται ο τρούλος.
Ανατολικά απολήγει σε τρεις προεξέχουσες ηµικυκλικές αψίδες. Στην
κεντρική

αψίδα

το

αρχικό

τρίλοβο

παράθυρο

έχει

τοιχισθεί

και

αντικατασταθεί από ένα µικρότερο ορθογώνιο. Εσωτερικά διακρίνονται ίχνη
από το τρίλοβο αρχικό παράθυρο το οποίο είχε ισοϋψείς λοβούς από
πλίνθινους κιονίσκους. Οι πλάγιες αψίδες φέρουν µονόλοβα παράθυρα µε
διπλό βαθµιδωτό πλίνθινο τόξο.
Τον τρούλο του µνηµείου στηρίζουν τέσσερις µαρµάρινοι κίονες που
φέρουν κιονόκρανα σε δεύτερη χρήση204. Τα γωνιακά διαµερίσµατα του ναού
στεγάζονται µε πρόχειρης κατασκευής σταυροθόλια. Τα ανατολικά γωνιακά
διαµερίσµατα είναι επιµηκέστερα από τα δυτικά. Στον ανατολικό τοίχο της
εγκάρσιας κεραίας ανοίγονται δύο κογχάρια, όπως εκείνα που υπήρχαν στους
ναούς του Ιωάννη του Ξένου.
Ο ναός είναι κατασκευασµένος από αργολιθοδοµή αλλά και από spolia
τοποθετηµένα κυρίως στις γωνίες. Η χρήση πλίνθων περιορίζεται στον τρούλο
και στη διαµόρφωση των ανοιγµάτων και των αψιδωµάτων. Οι εξωτερικές
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 15, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 16,Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου, (ό.π., σηµ. 87), 313, Byzantinisches
Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 293, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 323.
203
Αντουράκης, Μονή Μυριοκεφάλων, (ό.π., σηµ. 7), 43, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 22.
204
Όµοιου τύπου κιονόκρανα απαντούν και στο ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη και χρονολογούνται στο β΄
µισό του 5ου αιώνα. Ο ίδιος τύπος υπάρχει και στην παλαιοχριστιανική βασιλική στο Πάνορµο
Ρεθύµνου, βλ. Ορλάνδος «Ο Άγιος Ιωάννης Αλικιανού», (σηµ. 4), 185-186.
202
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όψεις του ναού διαµορφώνονται µε διπλά τυφλά αψιδώµατα, που βαίνουν
πάνω σε βαθµιδωτές παραστάδες. Τα τόξα των αψιδωµάτων είναι
κατασκευασµένα µε εναλλαγή πλίνθων και λίθων και ορίζονται από
οδοντωτές ταινίες. Στην πρόσοψη του ναού δεν διατηρείται το αρχικό
αψίδωµα της θύρας, ωστόσο διακρίνονται τα ίχνη από τις παραστάδες, οπότε
µπορούµε

να

υποθέσουνε

ότι

η

αρχική

όψη

του

δυτικού

τοίχου

διαµορφωνόταν όπως και οι υπόλοιπες.
Ο τρούλος έχει κυλινδρικό τύµπανο στο οποίο ανοίγονται 8 µονόλοβα
παράθυρα µε πλίνθινα τόξα. Το µεγαλύτερο τµήµα της σηµερινής του µορφής
οφείλεται σε αναστηλωτικές επεµβάσεις και µόνο το Ν∆ τµήµα του είναι το
αρχικό. Το τύµπανο είναι κατασκευασµένο από εναλλαγή πλίνθων και
πωρόλιθων ενώ το ανώτερο τµήµα του είναι εξολοκλήρου από πλινθοδοµή.
Ανάµεσα στα παράθυρα σχηµατίζονται αβαθείς κοιλότητες από λαξευµένους
πωρόλιθους µέσα στις οποίες τοποθετούνται πλίνθινοι κιονίσκοι µε πώρινα
επιθήµατα, τα οποία στηρίζουν οδοντωτές ταινίες που ορίζουν τα τόξα των
παραθύρων. Εσωτερικά στο τύµπανο του τρούλου τοποθετούνται παραστάδες
σε αντιστοιχία µε τους εξωτερικούς κιονίσκους, κατασκευασµένες από
εναλλαγή πλίνθων και λίθων ή µαρµάρινων κοµµατιών δεύτερης χρήσης. Οι
παραστάδες αυτές στηρίζουν 8 τόξα και διαγράφουν καθ’ ύψος όλο το
τύµπανο.
Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου έχει αρκετές οµοιότητες µε τον Αϊ Κυρ
Γιάννη στον Αλικιανό. Η διάρθρωση των όψεων µε διπλά βαθµιδωτά
αψιδώµατα, η εφαρµογή της κρυµµένης πλίνθου, τα µονόλοβα βαθµιδωτά
παράθυρα, οι οδοντωτές ταινίες που περιτρέχουν τα αψιδώµατα µπορούν να
χρονολογήσουν το ναό την ίδια περίπου εποχή µε τον Αϊ Κυρ Γιάννη, λίγα
πριν τα µέσα του 11ου αιώνα.
10. Μαλαθρές Αγίου Βασιλείου Ρέθυµνο, ναός Αγίου Γεωργίου205.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ερειπωµένος σήµερα, βρίσκεται στη θέση
Μαλαθρές του Αγίου Βασιλείου, κοντά στο Σπήλι Ρεθύµνου (σχέδ. 17). Έχει
διαστάσεις 10Χ9 µ. και ανήκει στον τύπο του απλού τετράστυλου µε
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 57, Μ. Παπαδογιάννης, «Η
ερειπωµένη Μονή του Μαλαθρέ στη Μουρνέ. Θρύλοι και παραδόσεις», Προµηθεύς Πυρφόρος 21
(1982), 269-272, Θ. Πελεντάκης, Βυζαντινοί ναοί της επαρχίας Αγίου Βασιλείου Ρεθύµνης, Ρέθυµνο
1973, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 310, 326.
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προεξέχουσα την εγκάρσια κεραία. Ο τρούλος του µνηµείου δεν σώζεται και
πρέπει να επισηµανθεί εξ αρχής η κακή διατήρηση του µνηµείου η οποία
δυσχεραίνει τη µελέτη του. Ανατολικά οι επιχώσεις έχουν καλύψει σήµερα τις
αψίδες, σύµφωνα όµως µε τις δηµοσιευµένες κατόψεις, τρεις καµπύλες
αψίδες εξείχαν, από τις οποίες η κεντρική ήταν έντονα προβεβληµένη206.
∆υτικά έχει προστεθεί µεταγενέστερα ισοπλατής νάρθηκας.
Η τοιχοποιία είναι από αργολιθοδοµή. Σποραδικά χρησιµοποιούνται
τεµάχια πλίνθου ενώ σε ορισµένα σηµεία εφαρµόζονται µονές, διπλές ή
τριπλές σειρές πλίνθων. ∆ιαπιστώνεται επίσης η χρήση αρχαιότερου
οικοδοµικού υλικού, κυρίως στο εσωτερικό.
Οι εξωτερικές όψεις διαπλάθονται µε διπλά τυφλά αψιδώµατα. Τα τόξα
τους είναι κατασκευασµένα από εναλλαγή πλίνθων και λίθων και στηρίζονται
πάνω σε µονές παραστάδες. Το νότιο σκέλος της εγκάρσιας κεραίας του
σταυρού και το Ν∆ γωνιακό διαµέρισµα δεν φέρουν αψίδωµα.
Ο νάρθηκας που έχει προστεθεί στα δυτικά επικοινωνεί µε το ναό µε
τοξωτή θύρα. Για την κατασκευή του δε χρησιµοποιήθηκε ο δυτικός τοίχος
του κυρίως ναού, αλλά κτίστηκε νέος τοίχος, σχηµατίζοντας διπλότοιχο. Το
κεντρικό τµήµα του νάρθηκα καλυπτόταν µε φουρνικό, το οποίο δυτικά
στηριζόταν σε δύο πεσσούς. Η διαµόρφωση αυτή παραπέµπει στις δικιόνιες
λιτές, όπως τις γνωρίσαµε για πρώτη φορά στο ναό της Παναγίας στη µονή
του οσίου Λουκά

207.

Τυφλά αψιδώµατα σχηµατίζονται και στις τρεις όψεις

του νάρθηκα, από τα οποία αυτά της δυτικής όψης είναι τριπλά. Μάλιστα στο
τόξο της βόρειας πλευράς έχει εντοπιστεί η χρήση της τεχνικής της κρυµµένης
πλίνθου208.
Η κακή κατάσταση διατήρησης του µνηµείου δεν επιτρέπει τη
διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τη χρονολόγησή του. Με
βάση όµως τα µορφολογικά στοιχεία τα οποία αναφέραµε παραπάνω και τις
οµοιότητες του µε το ναό του Αϊ Κυρ Γιάννη, µπορεί να τοποθετηθεί στο
δεύτερο µισό του 11ου αιώνα. Ο νάρθηκας δεν µπορεί να απέχει αισθητά από
τον κυρίως ναό, αφού η τοιχοποιία µοιάζει πολύ µε αυτή του κυρίως ναού
αλλά και τα µορφολογικά στοιχεία επίσης.

Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 244, εικ. 292.
Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδοµία, (ό.π., σηµ. 63), 134.
208
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 61.
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207
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11. Επισκοπή Μυλοποτάµου Ρέθυµνο, ναός Αγίου Ιωάννη209.
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη αποτελούσε την έδρα της επισκοπής
Μυλοποτάµου ή Αυλοποτάµου (σχέδ. 12). Βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού
της Επισκοπής σε ηµιερειπωµένη κατάσταση. Ο ναός έχει διαστάσεις
12,30Χ13 µ. και έχει κτιστεί πάνω σε παλαιότερο ναό, ίχνη του οποίου
διακρίνονται στις αψίδες, καθώς και σε αρχιτεκτονικά µέλη που είναι
εντοιχισµένα στην τοιχοποιία του ναού. Το µνηµείο στη σηµερινή του µορφή
αποτελεί το αποτέλεσµα διαδοχικών επεµβάσεων κυρίως κατά τη περίοδο της
Βενετοκρατίας, κατά την οποία η επισκοπή Αυλοποτάµου µετατρέπεται σε
λατινική. Οι επεµβάσεις αυτές καθιστούν δυσδιάκριτα τα µεσοβυζαντινά
χαρακτηριστικά του µνηµείου, όπως την αρχική τοιχοποιία, τη θολοδοµία, τα
ανοίγµατα κτλ.
Ο ναός ακολουθεί τον τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς
εγγεγραµµένου. Ανατολικά απολήγει σε τρεις αψίδες, που δεν ανήκουν στην
αρχική φάση του. Τα γωνιακά διαµερίσµατα στεγάζονται µε φουρνικά, τα
οποία ανήκουν σε οικοδοµική φάση µετασκευών και όχι στην αρχική.
Φαίνεται όµως πιθανό να στεγάζονταν µε τον ίδιο τρόπο εξ αρχής210. Ο
τρούλος, ο οποίος στηριζόταν σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς, δεν σώζεται. Η
τοιχοποιία του αρχικού κτίσµατος σώζεται καλύτερα στο βόρειο τοίχο του
ναού. Τα χαρακτηριστικά αυτά συντείνουν στην χρονική τοποθέτηση της
πρώτης φάσης του ναού στα µέσα του 11ου αιώνα. Αποτελείται από
αργολιθοδοµή στην οποία παρεµβάλλονται σποραδικά σειρές πλίνθων. Στις
ζώνες αυτές έχει διαπιστωθεί η χρήση της τεχνικής της κρυµµένης πλίνθου. Η
όψη διαµορφώνεται µε πέντε τυφλά αψιδώµατα που απολήγουν σε τόξα
δοµηµένα µε εναλλαγή λίθων και πλίνθων και πλαισιώνονται από οδοντωτές
ταινίες. Τα αψιδώµατα της βόρειας αλλά και της µεταγενέστερης νότιας όψης,
δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική διάρθρωση του ναού. Σε ορισµένα σηµεία
της τοιχοποιίας διατηρούνται χαράγµατα που µιµούνται ψευδοϊσόδοµη
τοιχοποιία.
Κατά τη διάρκεια πολλών επεµβάσεων σε διάφορες περιόδους,
διαµορφώθηκε το σύνολο του ναού στη σηµερινή του µορφή. Στις αρχές του
13ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της µετατροπής της επισκοπής σε λατινική,
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 74, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 299,
Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 298.
210
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 75, σηµ. 184.
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τοποθετείται η διαµόρφωση των αψίδων, ο νότιος τοίχος του ναού (εικ. 66)
και άλλες λεπτοµέρειες. Μεγάλο µέρος της ανωδοµής και επεµβάσεις που
πιστοποιούν την ανακατασκευή του τρούλου έγιναν το 1568 από τον επίσκοπο
Ιάκωβο Sorreto211.
12. Ρουκάνι Τεµένους Ηράκλειο, ναός Αγίου Ιωάννη212.
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη ανήκει στην κατηγορία του απλού
τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε διαστάσεις περίπου 7Χ8,50 µ.
(σχέδ. 16). Στη διασταύρωση των κεραιών του σταυρού υψώνεται κυλινδρικός
τρούλος, αποτέλεσµα της αναστήλωσης που πραγµατοποιήθηκε κατά τα έτη
1969-70. Τόσο οι κεραίες όσο και τα γωνιακά διαµερίσµατα στεγάζονται µε
ηµικυλινδρικές καµάρες.
Ανατολικά προβάλλουν τρεις καµπύλες αψίδες, από τις οποίες η µεσαία
είναι ισχυρώς προβάλλουσα. Σε αυτήν ανοίγεται δίλοβο παράθυρο µε
ισοϋψείς λοβούς. Η αψίδα της πρόθεσης φέρει µονόλοβο άνοιγµα και η
βόρεια αψίδα είναι τυφλή.
Ο ναός είναι κατασκευασµένος από λίθους άλλοτε αργούς και άλλοτε
κατεργασµένους στην εξωτερικής τους παρειά. Η παρουσία της πλίνθου στην
τοιχοποιία είναι συχνή. Σειρές πλίνθων, µονές και διπλές, παρεµβάλλονται
στην τοιχοποιία. Μεµονωµένες πλίνθοι τοποθετούνται σποραδικά ανάµεσα
στους αρµούς, τοποθετηµένοι είτε οριζόντια είτε κάθετα. Στην βόρεια και στη
δυτική

όψη

εντοπίζεται

η

χρήση

ενός

αµελούς πλινθοπερίκλειστου

συστήµατος. Σε αντίθεση µε τον υπόλοιπο ναό, το ανατολικό τµήµα είναι
κτισµένου εξολοκλήρου από αργολιθοδοµή, χωρίς καµία διακοσµητική τάση.
Η χρήση πλίνθων στο σηµείο είναι πολύ περιορισµένη και χρησιµοποιούνται
µόνο σαν γέµισµα.
Οι όψεις του ναού διαµορφώνονται µε διπλά βαθµιδωτά αψιδώµατα,
εκτός από το κεντρικό αψίδωµα της δυτικής όψης που σχηµατίζει τριπλά.
Είναι κτισµένα µε εναλλαγή πλίνθων και λίθων και στηρίζονται πάνω σε µονές
παραστάδες. Ο ναός µάλλον ήταν εξολοκλήρου επιχρισµένος, καθώς στο ΝΑ

Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 83.
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 64, Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου,
(ό.π., σηµ. 87), 312, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 377, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8),
312.
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γωνιακό διαµέρισµα σώζεται το αρχικό κονίαµα, το οποίο έφερε χαράγµατα
από σχοινί.
Εσωτερικά πρέπει να επισηµάνουµε την πολύ καλή διαµόρφωση των
σφαιρικών

τριγώνων

του

τρούλου,

καθώς

και

τη

θολοδοµία

από

αργολιθοδοµή και λίγες πλίνθους. Από τα αψιδώµατα άλλα αντιστοιχούν στην
εσωτερική διάρθρωση του ναού και άλλα όχι.
Στα δυτικά υπάρχουν τα ερείπια του νάρθηκα, ο οποίος είναι
µεταγενέστερος του ναού, όπως προκύπτει από την παρουσία αρµών. Σε
επαφή

µε

το

ΝΑ

γωνιακό

διαµέρισµα

έχει

προστεθεί

τετράγωνο

καµαροσκέπαστο πρόσκτισµα213. Είναι κατασκευασµένο από αργολιθοδοµή
και

στο

νότιο

τοίχο

του

υπάρχει

τοξωτό

αρκοσόλιο.

Προφανώς

χρησιµοποιούνταν ως ταφικό παρεκκλήσι.
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη αποτελούσε καθολικό µονής η οποία
αναφέρεται σε έγγραφο του 1212 που επιβεβαιώνει την ύπαρξή της κατά τη β’
βυζαντινή εποχή214. Με βάση τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά µπορεί να
χρονολογηθεί στα µέσα του 11ου αιώνα.
13. Λατζιανά Κισάµου, Χανιά, ναός Αγίας Βαρβάρας215.
Ο ναός της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί το καθολικό της Μονής
Λατζιανών, κοντά στο χωριό Βουλγάρω Κισάµου (σχέδ. 10). Ανήκει στον τύπο
του απλού τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε διαστάσεις
8,18Χ11,04 µ.. Οι κεραίες του σταυρού και τα γωνιακά διαµερίσµατά του
στεγάζονταν µε ηµικυλινδρικές καµάρες. Ανατολικά εξέχουν οι τρεις αψίδες
από τις οποίες η κεντρική είναι τρίπλευρη εξωτερικά216. Ο τρούλος δεν
σώζεται αλλά στηριζόταν σε τέσσερις κίονες µε ιωνικού τύπου κιονόκρανα και
βάσεις σε δεύτερη χρήση. ∆υτικά έχει προστεθεί τριµερής νάρθηκας,
µεταγενέστερης περιόδου.

∆ιαστάσεις 3,5Χ3,5 µ., βλ. Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 68.
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 64, σηµ 163, όπου και βιβλιογραφία.
215
Ανδριανάκης, «Αγία Βαρβάρα Λατζιανά», (ό.π., σηµ. 10), 9-10, του ιδίου, «Μνηµειακή Τέχνη»,
(ό.π., σηµ. 11), 17-18, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 33,
Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), 349, Μαµαλούκος, Μονή Βατοπεδίου,
(ό.π., σηµ. 87), 316, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 196, Gallas Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8),
287.
216
Η µόνη µέχρι σήµερα δηµοσιευµένη κάτοψη του µνηµείου παριστάνει λανθασµένα την τρίπλευρη
κεντρική αψίδα ως καµπύλή ενώ παραλείπει το νάρθηκα, βλ. Λασσιθιωτάκης, «Εγγεγραµµένοι
Σταυροειδείς», (ό.π., σηµ. 6), πιν. ΡΕ.
213
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Η τοιχοποιία του ναού είναι ιδιαίτερα προσεγµένη και αποτελείται από
αργούς ασβεστόλιθους και κατεργασµένους πωρόλιθους µαζί µε παχύ
κονίαµα. Κατά διαστήµατα παρεµβάλλονται ζώνες πλίνθων, ενώ στις κόγχες
σειρές λίθων εναλλάσσονται µε µονές σειρές πλίνθων. ∆ιαπιστώθηκε ακόµα η
εφαρµογή της κρυµµένης πλίνθου, ενώ σε ορισµένα σηµεία που διατηρείται
το αρχικό κονίαµα εντοπίστηκαν χαράξεις ψευδοϊσόδοµης τοιχοποιίας.
Οι όψεις του ναού διαρθρώνονταν µε τυφλά βαθµιδωτά αψιδώµατα.
Τα τόξα τους είναι πλίνθινα βαθµιδωτά µε παχείς αρµούς και στηρίζονται σε
µονές παραστάδες. Πλαισιώνονται από µονή σειρά καµπύλων πλίνθων. Στα
τύµπανα των αψιδωµάτων των γωνιακών διαµερισµάτων ανοίγονται
µονόλοβα παράθυρα µε τεταρτοκυκλική απόληξη, ενώ τα παράθυρα της
εγκάρσιας κεραίας του σταυρού είναι δίλοβα.
Ο ναός πρέπει να ήταν κατάγραφος. Σήµερα σώζονται ελάχιστα
τµήµατα από τον τοιχογραφικό διάκοσµο, ο οποίος έχει χρονολογηθεί στο
δεύτερο µισό του 11ου αιώνα217. Με τη χρονολόγηση αυτή συνάδουν και τα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του ναού, όπως η εφαρµογή της κρυµµένης
πλίνθου, οι εγχαράξεις στο κονίαµα, τα διπλά βαθµιδωτά τόξα.
14. Λαµπηνή Αγίου Βασιλείου Ρέθυµνο, ναός Παναγίας218.
Ο ναός της Παναγίας, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Λαµπηνή στον
Άγιο Βασίλειο Ρεθύµνου (σχέδ. 13). Ανήκει στον τύπο του απλού τετράστυλου
σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε εξέχουσα την εγκάρσια κεραία του σταυρού.
Έχει διαστάσεις 8,84 Χ9,92 µ.. Οι κεραίες του σταυρού στεγάζονται µε
ηµικυλινδρικές καµάρες, στη διασταύρωση των οποίων υψώνεται ο τρούλος.
Τα γωνιακά διαµερίσµατα στεγάζονται µε σταυροθόλια που σχηµατίζουν
οξείες ακµές. Ανατολικά εξέχει η κεντρική αψίδα, η οποία είναι ηµικυκλική
εσωτερικά και εξωτερικά. Οι κόγχες των παραβηµάτων εγγράφονται στο
πάχος του ανατολικού τοίχου. Πάνω στην κεντρική αψίδα διακρίνονται ίχνη
από τειχισµένο τρίλοβο παράθυρο, ενώ ψηλότερα ανοίγονται τρεις τυφλές
κόγχες µε λοβούς από πλίνθινους πεσσίσκους.

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 17. Πολλές από τις τοιχογραφίες του ναού
έχουν αποτοιχισθεί και σήµερα βρίσκονται στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων.
218
Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 22, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς
Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 69, Καλοκύρης, «Επισκοπή Λάµπης», (ό.π., σηµ. 5), 305-316,
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 284, Gallas Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 327.
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Ο ναός είναι κτισµένος από αργολιθοδοµή από ασβεστόλιθους. Στην
τοιχοποιία παρεµβάλλονται οριζόντιες σειρές πλίνθων διπλές και τριπλές, οι
οποίες στη δυτική πλευρά γίνονται πενταπλές. Οι όψεις του ναού
διαµορφώνονται µε τυφλά αψιδώµατα, τα οποία δεν φτάνουν µέχρι το
έδαφος και δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική δοµή του µνηµείου. Τα τόξα των
αψιδωµάτων είναι από εναλλαγή πλίνθων και λίθων, εκτός από το Β∆, που
είναι από πλινθοδοµή. Στηρίζονται πάνω σε παραστάδες από τις οποίες άλλες
είναι µονές και άλλες είναι διπλές βαθµιδωτές. Η δυτική όψη κοσµείται
επίσης µε αψιδώµατα, από τα οποία τα δύο πλάγια είναι µονά και περικλείουν
χαµηλότερα

κογχάρια

βαθµιδωτά

τοποθετηµένα.

Στο

κεντρικό

έχει

µεταγενέστερα ανοιχτεί η θύρα εισόδου.
Ο τρούλος του ναού έχει κυλινδρικό τύµπανο, στο οποίο ανοίγονται 8
µονόλοβα παράθυρα. Έχουν πλίνθινα βαθµιδωτά τόξα που στηρίζονται σε
πεσσίσκους από εναλλαγή πλίνθων και λίθων. Οι πεσσίσκοι στηρίζουν
οδοντωτές ταινίες που ορίζουν τα παράθυρα. Ανάµεσα στα τόξα των
παραθύρων, έχουν εντοιχιστεί µικροί πλίνθινοι σταυροί. Μεταγενέστερα
τειχίστηκαν τα παράθυρα αυτά προκειµένου να τοιχογραφηθεί ο τρούλος.
Ο ναός σώζει δύο στρώµατα τοιχογράφησης από τα οποία το αρχικό
χρονολογείται στο β’ µισό του 12ου και συνδέεται µε την οικοδόµηση του ναού
και το δεύτερο στον 14ο αιώνα219.
15. Καλαµάς Μυλοποτάµου Ρέθυµνο, ναός Αγίου Γεωργίου220.
Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στον Καλαµά Μυλοποτάµου ανήκει στον
τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραµµένου (σχέδ. 14). ∆υτικά
υπάρχει νάρθηκας και εξωνάρθηκας, ενώ ανατολικά εξέχει η ηµικυκλική
αψίδα του Ιερού. Οι αψίδες των παραβηµάτων εγγράφονται στο πάχος των
τοίχων και εσωτερικά διαµορφώνουν µικρά κογχάρια. Οι κεραίες του σταυρού
στεγάζονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες στη διασταύρωση των οποίων
υψώνεται ο νεότερος τρούλος. Τα γωνιακά διαµερίσµατα στεγάζονται µε
σταυροθόλια τα οποία φέρουν οξείες ακµές.

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 22, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π.,
σηµ. 11), 22.
220
Ανδριανάκης όπ, 24, Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 89,
Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 35, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 297,
Gallas Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 294.
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Το µνηµείο έχει υποστεί πολλές µετασκευές οι οποίες έχουν αλλοιώσει
την αρχική του µορφή. Ο τρούλος αρχικά στηριζόταν σε 4 µεγάλους πεσσούς
από τους οποίους διατηρούνται µόνο οι ανατολικοί, ενώ οι δυτικοί έχουν
αντικατασταθεί από παραστάδες.
Η τοιχοποιία του ναού είναι από αργολιθοδοµή. Το µεγαλύτερο µέρος
του οικοδοµικού υλικού φαίνεται ότι προέρχεται από παλαιότερο µνηµείο,
καθώς αποτελείται από ακανόνιστα τεµάχια λίθων, κυρίως ασβεστόλιθων,
διαφόρων διαστάσεων, τοποθετηµένα χωρίς οµοιοµορφία. Σποραδικά
παρεµβάλλονται πλίνθοι, οριζόντια τοποθετηµένες, χωρίς καµία διάταξη. Οι
όψεις του ναού διακοσµούνται µε τυφλά αψιδώµατα, τα οποία φέρουν τόξα
από εναλλαγή πλίνθων και λίθων, αµελώς κατασκευασµένα. Βαίνουν πάνω σε
µονές παραστάδες και δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική δοµή του ναού.
∆υτικά εκτείνεται ο νάρθηκας ο οποίος είναι µάλλον σύγχρονος µε το
ναό, καθώς έχει την ίδια τοιχοποιία µε τον κυρίως ναό, ενώ δεν διακρίνονται
ίχνη αρµού. Στις όψεις του φέρει αψιδώµατα της ίδιας κατασκευής µε αυτά
του κυρίως ναού. Αργότερα, κατά την βενετοκρατία, προστέθηκε και ο
εξωνάρθηκας.
Με βάση κυρίως τον τοιχογραφικό του διάκοσµο το µνηµείο
χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 12ου αιώνα, πράγµα µε το οποίο
συνηγορούν και τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά.
16. Άγιος Μύρων Μαλεβυζίου Ηράκλειο, ναός Αγίου Μύρωνα221.
Ο ναός του Αγίου Μύρωνα βρίσκεται στο κέντρο του οµώνυµου
χωριού, 20 περίπου χλµ. από την πόλη του Ηρακλείου (σχέδ. 17). Ανήκει στον
τύπο του απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραµµένου. Έχει υποστεί
ωστόσο πολλές µετασκευές, κυρίως στο εσωτερικό του. Ανατολικά εξέχουν
τρεις ηµικυκλικές αψίδες, από τις οποίες η µεσαία είναι ισχυρώς
προβάλλουσα. Σε αυτήν ανοίγεται δίλοβο παράθυρο µε ισοϋψείς λοβούς. Στο
εσωτερικό της ενσωµατώνεται τµήµα από το σύνθρονο παλαιοχριστιανικής
βασιλικής. ∆υτικά εκτείνεται µεταγενέστερος νάρθηκας, όπως φαίνεται από
τον αρµό, στεγασµένος αρκετά χαµηλότερα από τον κυρίως ναό. Είναι
τριµερής και το κεντρικό του διαµέρισµα στεγάζεται µε φουρνικό. Τα γωνιακά
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 98, Μυλοποταµιτάκη, «Μαλεβύζι»,
(ό.π., σηµ. 11), 123, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 356, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8),
240, 311, Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 86.
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διαµερίσµατα καλύπτονται µε ηµικυλινδρικές καµάρες, στη διασταύρωση των
οποίων υψώνεται ο τρούλος.
Μετά την καθαίρεση των επιχρισµάτων αποκαλύφθηκε και η
τοιχοποιία

του

ναού.

Αποτελείται

από

µεγάλους

αργούς

λίθους,

τοποθετηµένους µε ιδιαίτερη επιµέλεια, µε την σποραδική παρεµβολή
πλίνθων. Στο νότιο τοίχο παρεµβάλλονται µονές και διπλές σειρές από
πλίνθους. Σε πολλά σηµεία της τοιχοποιίας διατηρούνται χαράγµατα από
µυστρί που µιµούνται ισόδοµη τοιχοποιία. Στο βόρειο και νότιο τοίχο
υπάρχουν ακόµα εγχάρακτα κοσµήµατα.
Στις όψεις του ναού διαρθρώνονται αψιδώµατα, δύο σε κάθε γωνιακό
διαµέρισµα και ένα στην κεραία, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην εσωτερική
διαµόρφωση του µνηµείου. Τα αψιδώµατα, τα οποία δεν φτάνουν έως το
έδαφος, είναι διπλά βαθµιδωτά και στηρίζονται πάνω σε µονές ή διπλές
παραστάδες.
Το τύµπανο του τρούλου είναι κυλινδρικό και ψηλό. Πάνω του
ανοίγονται 8 µονόλοβα µικρά παράθυρα. Σε όλο το ύψος του τυµπάνου, κατ’
αντιστοιχία µε τα παράθυρα, ανοίγονται διπλά βαθµιδωτά αψιδώµατα, µε
τόξα από εναλλαγή πλίνθων και λίθων, που στηρίζονται πάνω κτιστούς
κιονίσκους µε επιθήµατα.
Ο ναός µπορεί να τοποθετηθεί χρονικά στο δεύτερο µισό του 12ου
αιώνα. Σε αυτό συµβάλλουν: η χρήση λίθινων θολιτών στα τόξα των
αψιδωµάτων επανέρχεται στον ελλαδικό χώρο κατά τα µέσα του 12ου αιώνα
και ερµηνεύεται από την πρόοδο της λιθοξοϊκής222. Οι κτιστοί κιονίσκοι του
τρούλου απαντούν επίσης κατά τον 12ο αιώνα.
17. Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές) Μυλοποτάµου Ρέθυµνο, ναός
Σωτήρα Χριστού223.
Ο ναός του Σωτήρα βρίσκεται στα περίχωρα του οικισµού της Αρχαίας
Ελεύθερνας, πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Ανατολικού Τοµέα
(σχέδ. 22). Το µνηµείο έχει υποστεί πολλές µετασκευές κυρίως κατά τη
διάρκεια της Βενετοκρατίας. Ανήκει στον τύπο του µονόχωρου µε τρούλο. Στα

222
223

Μπούρας, Ναοδοµία, (ό.π., σηµ. 92), 388, και σποραδικά.
Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 235.
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νότια του µνηµείου έχει προστεθεί µονόχωρος καµαροσκέπαστος ναός, που
χρονολογείται την εποχή της Βενετοκρατίας.
Η τοιχοποιία του ναού είναι ιδιαίτερα αµελής. Αποτελείται από
µεγάλους λαξευµένους δόµους, που στη ΒΑ πλευρά περικλείονται από µικρά
τεµάχια λίθων. Χαµηλά η τοιχοποιία είναι περισσότερο αµελής, από απλή
αργολιθοδοµή. Σποραδικά, κυρίως στις γωνιολιθοδοµές, έχουν εντοιχιστεί
µαρµάρινα µέλη από παλαιότερο κτίριο. Πάνω από τη δυτική πόρτα
διατηρείται το αρχικό αψίδωµα το οποίο διαµόρφωνε τόξο από εναλλαγή
λίθων και πλίνθων και περιβαλλόταν από πλίνθινη ταινία.
Ανατολικά απολήγει σε µεγάλη ηµικυκλική αψίδα, στην οποία
ανοίγεται µικρό ορθογώνιο παράθυρο της περιόδου της Βενετοκρατίας. Ο
τρούλος του ναού έχει ψηλό κυλινδρικό τύµπανο πάνω στο οποίο ανοίγονται
τέσσερα µακρόστενα παράθυρα. Αυτά στέφονται µε αψιδώµατα τα οποία
φέρουν πλίνθινα τόξα. τα παράθυρα είναι τοποθετηµένα στη βάση του
τρούλου.
Το µνηµείο φαίνεται ότι έχει κτιστεί πάνω σε παλαιότερο κτίριο,
πιθανόν παλαιοχριστιανική βασιλική, ίχνη του οποίου φαίνονται στην αψίδα.
Οι θύρες που ανοίγονται σήµερα στο βόρειο και στο δυτικό τοίχο
χρονολογούνται την εποχή της Βενετοκρατίας. Ο ναός µε βάση τη σηµερινή
του µορφή, είναι δύσκολο να χρονολογηθεί µε ασφάλεια, λόγω των
επεµβάσεων. Ο σωζόµενος τοιχογραφικός διάκοσµος στον τρούλου του
µνηµείου, χρονολογείται στα τέλη του 12ου αιώνα224. Αρχιτεκτονικά στοιχεία
που µπορούν να στηρίξουν µια τέτοια χρονολόγηση είναι το αψίδωµα της
δυτικής όψης και η διαµόρφωση του τρούλου.
18. Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου Ηράκλειο, ναός Μεταµόρφωσης
Σωτήρος225.
Ο ναός της Μεταµόρφωσης του Σωτήρα ανήκει στην κατηγορία του
απλού τετράστυλου σταυροειδούς εγγεγραµµένου (σχέδ. 15). Έχει διαστάσεις
8,42X10,51 µ. µαζί µε το νάρθηκα, ο οποίος εκτείνεται στα δυτικά και είναι

Ανδριανάκης, «Μνηµειακή Τέχνη», (ό.π., σηµ. 11), 25, Μπορµπουδάκης, «Βυζαντινή Τέχνη», (ό.π.,
σηµ. 11), 36-37.
225
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 93, Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ.
9), 388, Gallas, Sakralarchitektur, (ό.π., σηµ. 8), 318.
224
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σύγχρονος µε το ναό, όπως φαίνεται από την έλλειψη αρµών. Ταυτίζεται µε
την έδρα της επισκοπής Αρκαδίας.
Ανατολικά εξέχουν τρεις ηµικυκλικές αψίδες. Ο τρούλος του ναού δε
σώζεται αλλά στηριζόταν ανατολικά σε δύο κτιστούς πεσσούς και δυτικά σε
δύο µαρµάρινους κίονες σε δεύτερη χρήση. Η ταυτόχρονη χρήση κιόνων και
πεσσών στο ίδιο µνηµείο για τη στήριξη του τρούλου, δεν οφείλεται στην
επιδίωξη δηµιουργίας δικιόνιου ναού, αλλά υπαγορεύεται από την ύπαρξη
παλαιότερου διαθέσιµου υλικού226.
Ο ναός διατηρεί ίχνη από αρκετές οικοδοµικές φάσεις. Η τοιχοποιία
του διαφοροποιείται από αυτή την υπόλοιπων κρητικών ναών, καθώς
συνίσταται από αδρά πελεκηµένους ορθογωνικούς πωρόλιθους µιµούµενη το
ισοδοµικό σύστηµα δοµής. Σποραδικά παρεµβάλλονται µονές σειρές πλίνθων
και spolia. Η θολοδοµία του σύγχρονου µε τον κυρίως ναό νάρθηκα είναι από
πλινθοδοµή και θα πρέπει να υποθέσουµε ότι το ίδιο θα συνέβαινε και µε τα
θολωτά µέρη του κυρίως ναού. Οι εξωτερικές επιφάνειες του ναού δε φέρουν
αψιδώµατα.
Η αρχική φάση του ναού µπορεί να τοποθετηθεί στο δεύτερο µισό του
12ου αιώνα. Η λαξευτή τοιχοποιία απαντά σε µνηµεία του ελλαδικού χώρου
κυρίως τον 12ο –13ο αιώνα. Με δεδοµένο τη µετατροπή της επισκοπής
Αρκαδίας σε λατινική τον 13ο αιώνα, µπορούµε να χρονολογήσουµε την
αρχική φάση του ναού στα µέσα του 12ου αιώνα.
Τα ανώτερα τµήµατα της τοιχοποιίας διαφοροποιούνται και ανήκουν
σε επόµενη οικοδοµική φάση που τοποθετείται στα πρώτα χρόνια της
Βενετοκρατίας227. Αποτελείται από καλά πελεκηµένους πωρόλιθους, µε
αφανείς αρµούς. Στην τρίτη οικοδοµική φάση του µνηµείου τοποθετείται ο
εξωνάρθηκας, το νότιο παρεκκλήσι και διάφορες επιδιορθώσεις στον κυρίως
ναό. Η φάση αυτή τοποθετείται στο 1444 µε βάση την κτητορική επιγραφή
στο παρεκκλήσι228.

Το ίδιο χαρακτηριστικό απαντά και στον ερειπωµένο ναό της Αγίας Τριάδας στη Λιγόρτυνο
Μονοφατσίου, βλ. Gerola, Εκκλησίες, (ό.π., σηµ. 1), 224, εικ. 221.
227
Θεοχαροπούλου, Σταυροειδείς Εγγεγραµµένοι, (ό.π., σηµ. 12), 235.
228
Byzantinisches Kreta, (ό.π., σηµ. 9), 390.
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Παράρτηµα 2
Ο βίος και η διαθήκη του Ιωάννη του Ξένου*

Codex Bodleianus Oxonii Canonici 19, 278v-283v.

Τα κείµενα προέρχονται από το Ν. Τωµαδάκης, «Αγιολογικά και υµνολογικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο
Ξένος και Ερηµίτης εν Κρήτη, 10ος-11ος αιών», ΕΕΒΣ 46 (1983-86), 4-12.
*
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Σχέδ. 8. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, κάτοψη, (K. Gallas).
Σχέδ. 9. Παναγία, Κυριάννα Ρεθύµνου, κάτοψη.
Σχέδ. 10. Αγία Βαρβάρα, Λατζιανά Κισάµου, κάτοψη, αποκατάσταση (Κ.
Λασσιθιωτάκης).
Σχέδ. 11. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, κάτοψη, (K. Gallas).
Σχέδ. 12. Άγιος Ιωάννης, Επισκοπή Μυλοποτάµου, κάτοψη (K. Gallas).
Σχέδ. 13. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, κάτοψη (G. Gerola).
Σχέδ. 14. Άγιος Γεώργιος, Καλαµάς Μυλοποτάµου, κάτοψη (K. Gallas).
Σχέδ. 15. Μεταµόρφωση Σωτήρος, Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου, κάτοψη
(G. Gerola).
Σχέδ. 16. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, κάτοψη (G. Gerola).
Σχέδ. 17. Άγιος Γεώργιος, Μαλαθρές Αγ. Βασιλείου, κάτοψη (G. Gerola).
Σχέδ. 18. Άγιος Μύρων, Άγιος Μύρων Μαλεβυζίου, κάτοψη (G. Gerola).
Σχέδ. 19. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, κάτοψη –τοµές (Κ.
Λασσιθιωτάκης).
Σχέδ. 20. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος, Ρεθύµνου, κάτοψη, (K. Gallas).
Σχέδ. 21. Άγιοι Απόστολοι, Κάτω Επισκοπή Σητείας, κάτοψη (K. Gallas).
Σχέδ. 22 Σωτήρας Χριστός, Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές), Μυλοποτάµου,
κάτοψη (G. Gerola).
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Σχέδ. 27. Παναγία Κερά, Χρωµοναστήρι Ρεθύµνου, κάτοψη (K. Gallas).
Σχέδ. 27. Παναγία, Ρογδιά Μαλεβυζίου, κάτοψη (G. Gerola).
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Κατάλογος Εικόνων.
1. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, νότια όψη.
2. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, αψίδα.
3. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, αψίδωµα νότιας όψης.
4. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, παράθυρο νότιας .όψης.
5. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, τρούλος.
6. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, σφαιρικό τρίγωνο.
7. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, εσωτερική διαµόρφωση παραθύρου.
8. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, κοσµήτης.
9. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, εσωτερικό, βόρεια κόγχη εγκάρσιας
κεραίας.
10. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, βόρεια όψη.
11. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, Ν∆ όψη του ναού.
12. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αψίδα.
13. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αψίδα.
14. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αψίδωµα νότιου τοίχου.
15.

Αϊ

Κυρ

Γιάννης,

Αλικιανός

Χανίων,

παράθυρο

Β∆

γωνιακού

διαµερίσµατος.
16. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, θύρα Ν∆ γωνιακού διαµερίσµατος.
17. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, εσωτερικό, βόρεια κόγχη εγκάρσιας
κεραίας.
18. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, εσωτερικό, Ν∆ τόξο.
19. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, παράθυρο νάρθηκα.
20. Άγιος Παύλος, Σφακιά, Ν∆ όψη του ναού.
21. Άγιος Παύλος, Σφακιά, αψίδα.
22. Άγιος Παύλος, Σφακιά, λεπτοµέρεια τοιχοποιίας Β∆ όψης.
23. Άγιος Παύλος, Σφακιά, δυτική όψη.
24. Άγιος Παύλος, Σφακιά, λεπτοµέρεια τοιχοποιίας.
25. Άγιος Παύλος, Σφακιά, νότια όψη.
26. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, λεπτοµέρεια τοιχοποιίας.
27. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, νότια κόγχη εγκάρσιας κεραίας.
28. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, δυτικό αψίδωµα.
29. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, τρούλος.
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30. Άγιος Παύλος, Σφακιά, τοιχογραφία αψίδας ιερού.
31. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Ν∆ όψη.
32. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, τρούλος.
33. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, ΝΑ όψη.
34. Άγιος Παντελεήµονας, Νοπήγια Κισάµου, Ν∆ όψη.
35. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, δυτική όψη.
36. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, νότια όψη.
37. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, δυτική όψη.
38. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, ανατολική όψη.
39. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, παράθυρο αψίδας.
40. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι τεµένους, αψίδα.
41. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, τρούλος.
42. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, τρούλος.
43. Σωτήρας Χριστός, Αρχαία Ελεύθερνα (Πρίνες) Μυλοποτάµου, τρούλος
44. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, τρούλος.
45. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, τρούλος.
46. Αγία Ειρήνη, Σούγια Σελίνου, τρούλος.
47. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, τρούλος.
48. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, δυτική όψη.
49. Άγιος Γεώργιος, Καλαµάς Μυλοποτάµου, βόρεια όψη.
50. Άγιος Μύρων, Άγιος Μύρων Μαλεβυζίου, βόρεια όψη.
51. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, νότια όψη.
52. Άγιος Ιωάννης, Επισκοπή Μυλοποτάµου, νότια όψη.
53. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, αψίδα.
54. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, Ν∆ όψη.
55. Παναγία, Κυριάννα Ρεθύµνου, αψίδωµα βόρειας κεραίας.
56. Αγία Βαρβάρα, Λατζιανά Κισάµου, βόρεια όψη.
56α. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, δυτική όψη.
57β. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, νότια όψη.
58. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, εγχαράξεις.
59. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, εγχαράξεις.
60. Άγιος Γεωργίου, Καλαµάς Μυλοποτάµου, σταυροθόλιο.
61. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, σταυροθόλιο.
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62. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, λεπτοµέρεια παραθύρου
και αψιδώµατος.
63. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, λεπτοµέρεια παραθύρου και
αψιδώµατος.
64. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, αψίδα.
65. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, ΒΑ όψη.
66. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, εσωτερικό, αψίδα πρόθεσης.
67. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, ανατολική όψη.
68. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, εσωτερικό αψίδας.
69. Μεταµόρφωση, Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου, δυτική όψη.
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Σχέδ. 1. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, κάτοψη.

111

Σχέδ. 2α. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, κάτοψη-τοµή.

Σχέδ. 2β. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αποκατάσταση ανατολικής όψης.
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Σχέδ. 2γ. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αποκατάσταση δυτικής όψης.

Σχέδ. 2δ. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αποκατάσταση βόρειας όψης.
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Σχέδ. 3. Άγιος Παύλος, κάτοψη.

Σχέδ. 4. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, κάτοψη.
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Σχέδ. 5. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, κάτοψη.

Σχέδ. 6. Άγιος Παντελεήµονας, Νοπήγια Κισάµου, κάτοψη-τοµές.
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Σχέδ. 7. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, κάτοψη.
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Σχέδ. 8. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, κάτοψη.

Σχέδ. 9. Παναγία, Κυριάννα Ρεθύµνου, κάτοψη.
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Σχέδ. 10. Αγία Βαρβάρα, Λατζιανά Κισάµου
α. Κάτοψη. β. Αποκατάσταση βόρειας όψης.

Σχέδ. 11. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, κάτοψη.
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Σχέδ. 12. Άγιος Ιωάννης, Επισκοπή Μυλοποτάµου, κάτοψη.
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Σχέδ. 13. Παναγία, Λαµπηνή Αγίου Βασιλείου, κάτοψη.

Σχέδ. 14. Άγιος Γεώργιος, Καλαµάς Μυλοποτάµου, κάτοψη.
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Σχέδ. 15. Μεταµόρφωση Σωτήρος, Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου, κάτοψη.

Σχέδ. 16. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, κάτοψη.
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Σχέδ. 17. Άγιος Γεώργιος, Μαλαθρές Αγ. Βασιλείου, κάτοψη.

Σχέδ. 18. Άγιος Μύρων, Άγιος Μύρων Μονοφατσίου, κάτοψη.
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Σχέδ. 19. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, κάτοψη-τοµές.

Σχέδ. 20. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, κάτοψη.
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Σχέδ. 21. Άγιο Απόστολοι, Κάτω Επισκοπή Σητείας, κάτοψη.

Σχέδ. 22. Σωτήρας Χριστός, Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές) Μυλοποτάµου,
κάτοψη.
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Εικ. 1. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, νότια όψη.

Εικ. 2. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, αψίδα.

Εικ. 3. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου,
αψίδωµα νότιας όψης.

Εικ. 4. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, παράθυρο νότιας όψης.

Εικ. 5. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, τρούλος.

Εικ. 6. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, σφαιρικό τρίγωνο.

Εικ. 7. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, εσωτερική διαµόρφωση
παραθύρου.

Εικ. 8. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, κοσµήτης.

Εικ. 9. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου,
εσωτερικό, βόρεια κόγχη εγκάρσιας κεραίας.

Εικ. 10. Παναγία, Μυριοκέφαλα Ρεθύµνου, βόρεια όψη.

Εικ. 11. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, Ν∆ όψη του ναού.

Εικ. 12. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων,
λεπτοµέρεια κεντρικής αψίδας.

Εικ. 13. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αψίδα.

Εικ. 14. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, αψίδωµα νοτίου τοίχου.

Εικ. 15. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων,
παράθυρο Β∆ γωνιακού διαµερίσµατος.

Εικ. 16. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων,
θύρα Ν∆ γωνιακού διαµερίσµατος.

Εικ. 17. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων,
εσωτερικό, βόρεια κόγχη εγκάρσιας κεραίας.

Εικ. 18. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, εσωτερικό, Ν∆ τόξο.

Εικ. 19. Αϊ Κυρ Γιάννης, Αλικιανός Χανίων, παράθυρο νάρθηκα.

Εικ. 20. Άγιος Παύλος, Σφακιά, Ν∆ όψη του ναού.

Εικ. 21. Άγιος Παύλος, Σφακιά, αψίδα.

Εικ. 22. Άγιος Παύλος, Σφακιά,
λεπτοµέρεια τοιχοποιίας Β∆ όψης.

Εικ. 23. Άγιος Παύλος, Σφακιά, δυτική όψη.

Εικ. 24. Άγιος Παύλος, Σφακιά, λεπτοµέρεια τοιχοποιίας.

Εικ. 25. Άγιος Παύλος, Σφακιά, νότια όψη.

Εικ. 26. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, λεπτοµέρεια τοιχοποιίας.

Εικ. 27. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό,
νότια κόγχη εγκάρσιας κεραίας.

Εικ. 28. Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, δυτικό αψίδωµα.

Εικ. 29, Άγιος Παύλος, Σφακιά, εσωτερικό, τρούλος.

Εικ. 30. Άγιος Παύλος, Σφακιά, τοιχογραφία αψίδας ιερού.

Εικ. 31. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, Ν∆ όψη.

Εικ. 32. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, τρούλος.

Εικ. 33. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, ΝΑ όψη.

Εικ. 34. Άγιος Παντελεήµονας, Νοπήγια Κισάµου, ΝΑ όψη.

Εικ. 35. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, δυτική όψη.

Εικ. 36. Παναγία Λιµνιώτισσα, Επισκοπή Πεδιάδος, νότια όψη.

Εικ. 37. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, δυτική όψη.

Εικ. 38. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, ανατολική αψίδα.

Εικ. 39. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, παράθυρο αψίδας.

Εικ. 40. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, αψίδες.

Εικ. 41. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, τρούλος.

Εικ. 42. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, τρούλος.

Εικ. 43. Σωτήρας Χριστός, Αρχαία Ελεύθερνα (Πρίνος) Μυλοποτάµου,
τρούλος.

Εικ. 44. Παναγία, Λαµπηνή Αγίου Βασιλείου, τρούλος.

Εικ. 45. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, τρούλος.

Εικ. 46. Αγία Ειρήνη, Σούγια Σελίνου τρούλος.

Εικ. 47. Μιχαήλ Αρχάγγελος, Αράδαινα Σφακίων, τρούλος.

Εικ. 48. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, δυτική όψη.

Εικ. 49. Άγιος Γεώργιος, Καλαµάς Μυλοποτάµου, βόρεια όψη.

Εικ. 50. Άγιος Μύρων, Άγιος Μύρων Μαλεβυζίου, βόρεια όψη.

Εικ. 51. Παναγία Ζερβιώτισσα, Στύλος Αποκορώνου, νότια όψη.

Εικ. 52. Άγιος Ιωάννης, Επισκοπή Μυλοποτάµου, νότια όψη.

Εικ. 53. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, ανατολική όψη.

Εικ. 54. Άγιος ∆ηµήτριος, Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου, Ν∆ όψη.

Εικ. 55. Παναγία, Κυριάννα Ρεθύµνου, αψίδωµα βόρειας κεραίας.

Εικ. 56. Αγία Βαρβάρα, Λατζιανά Κισάµου, βόρεια όψη.

Εικ. 57α. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι τεµένους, δυτική όψη.

Εικ. 57β. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους, νότια όψη.

Εικ. 58. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, βόρειος τοίχος, εγχαράξεις.

Εικ. 59. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους,
ΝΑ γωνιακό διαµέρισµα, εγχαράξεις.

Εικ. 60. Άγιος Γεώργιος, Καλαµάς Μυλοποτάµου, σταυροθόλιο.

Εικ. 61. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, σταυροθόλια.

Εικ. 62. Άγιος ∆ηµήτριος,
Άγιος ∆ηµήτριος Ρεθύµνου,
λεπτοµέρεια παραθύρου
και αψιδώµατος.

Εικ. 63. Άγιος Ιωάννης, Ρουκάνι Τεµένους,
λεπτοµέρεια παραθύρου και αψιδώµατος.

Εικ. 64. Παναγία, Φόδελε Μαλεβυζίου, αψίδα.

Εικ. 65. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου, ΒΑ όψη.

Εικ. 66. Παναγία, Λαµπηνή Αγ. Βασιλείου,
εσωτερικό, αψίδα πρόθεσης.

Εικ. 67. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, ανατολική όψη.

Εικ. 68. Παναγία, Ζαχαριανά Κισάµου, εσωτερικό αψίδας.

Εικ. 69. Μεταµόρφωση, Μικρή Επισκοπή Μονοφατσίου, δυτική όψη.

