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Π ΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου 2008 έγινε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η
1η Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης, που οργανώθηκε από το
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και την 28η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η Παγκρήτια αυτή συνάντηση, αίτημα με
μακρά ιστορία, πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα βαθιάς ικανοποίησης και με
τη συμμετοχή πολλών νέων και πεπειραμένων συναδέλφων. Ο ανά χείρας τόμος
περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των προφορικών και επιτοίχιων
ανακοινώσεων με ποικίλο περιεχόμενο: ανασκαφές, αποκαταστάσεις,
αναστηλώσεις, εργασίες συντήρησης, ψηφιακές εφαρμογές.
Στην έκδοση του τόμου ακολουθήθηκε η γεωγραφική διαίρεση κατά
νομούς, Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, και εντός της γενικής αυτής
διαίρεσης οι ανακοινώσεις οργανώθηκαν κατά χρονολογική σειρά. Προηγούνται
ανακοινώσεις των Προϊσταμένων Αρχαιολογικών Εφορειών, Μουσείων και
Διευθύνσεων, όπου δίδεται μία συνολική εικόνα του έργου σε αυτές τις
Υπηρεσίες. Προσφέρεται, έτσι, ένα πανόραμα των σύγχρονων αρχαιολογικών
ερευνών στην Κρήτη.
Ευχαριστούμε τους συνέδρους για την πρόθυμη συμμετοχή τους, αλλά
και για την ταχεία παράδοση των κειμένων τους. Πολλοί συνάδελφοι συνέβαλαν
στην έγκαιρη δημοσίευση των πρακτικών. Οι θερμότερες ευχαριστίες μας
οφείλονται στην κα Πετρούλα Βαρθαλίτου, η οποία ακούραστα συντόνισε τόσο
τις εργασίες του συνεδρίου, όσο και τις εργασίες για την έκδοση. Επίσης,
ξέχωρες ευχαριστίες οφείλονται στην κα Ελπίδα Συγγελάκη, η οποία ανέλαβε
τη φιλολογική και καλλιτεχνική επιμέλεια του παρόντος τόμου, έργο τεράστιο
τόσο από πλευράς μεγέθους, όσο και από πλευράς ποικιλομορφίας των επί
μέρους συμβολών. Ευχαριστούμε, επίσης, τις Εκδόσεις της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής, κ.
Αλέξη Καλοκαιρινό, που ανέλαβαν πρόθυμα την έκδοση, τη Γενική Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, κα Λίνα Μενδώνη, καθώς και το
Institute for Aegean Prehistory για την οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν,
κάνοντας έτσι δυνατή την έγκαιρη δημοσίευση των πρακτικών.
Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη βάσιμη πλέον ελπίδα μας, ότι οι
συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν με τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων
συναδέλφων.

Ίρις Τζαχίλη
Καθηγήτρια Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μιχάλης Ανδριανάκης
Προϊστάμενος
28ης Εφορείας Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων

12

Α ΝΤΙ Ε ΙΣΑΓΩΓΗΣ : Α ΝΘΡΩΠ ΟΙ , Τ ΟΠΟΙ

ΚΑΙ

Ι ΣΤΟΡΙ Α

Μία σύντομη αναφορά στο ιστορικό της συνάντησης διαφωτίζει και το
σκεπτικό που οδήγησε στη διεξαγωγή της. Στη βάση υπήρχαν μερικές κοινές
διαπιστώσεις, που τις συμμεριζόταν σχεδόν όλη η αρχαιολογική κοινότητα στην
Κρήτη: ότι ως συνέπεια της ανάπτυξης του νησιού οι αρχαιολογικές
δραστηριότητες αυξήθηκαν δραματικά, ότι δεν υπάρχει ούτε πλαίσιο, ούτε
χρόνος να μελετηθούν, να καταγραφούν και να δημοσιευθούν, ότι
παρατηρούνται οικονομικές πιέσεις, που τροποποιούν τις πρακτικές, ακόμη
και τη δεοντολογία, και ότι όλα αυτά περνούν εν τάχει χωρίς συζήτηση,
ανέκφραστα και ακατάγραφα. Ο δοκιμασμένος και σεβάσμιος θεσμός του
Κρητολογικού Συνεδρίου, έτσι πως γιγαντώθηκε υπερβολικά και αναπτύσσεται
σε διάφορους τομείς, δυσκολεύεται να εκφράσει και να συμπεριλάβει όλο τον
πλούτο της σημερινής κρητικής αρχαιολογίας. Άλλωστε, απηχεί άλλες εποχές,
όπου αυτοί που ασχολούνταν με θέματα σχετικά με την Κρήτη ήταν αριθμητικά
πολύ λιγότεροι.
Υπήρχε, λοιπόν, μια διάχυτη εντύπωση, εν είδει συναίνεσης, ότι κάτι
έπρεπε να γίνει. Υπήρχε, επίσης, το παράδειγμα άλλων περιοχών, όπου ομοίως
είχε αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των ερευνών (Μακεδονία και Θράκη,
Θεσσαλία), όπου μία αντίστοιχη εκδήλωση πραγματοποιείται σε τακτά
διαστήματα με μεγάλη επιτυχία. Έτσι, οι έρευνες ανακοινώνονται και
γνωστοποιούνται, οι δε ανακοινώσεις δημοσιεύονται σχετικά γρήγορα. Το
Υπουργείο Πολιτισμού μοιάζει να υπερκεράται από τις καταστάσεις και οι
ακμαίες πριν από μερικά χρόνια εκδοτικές του προσπάθειες έχουν πια
μαραζώσει. Τα αρχαιολογικά περιοδικά στην Ελλάδα, που θα ήταν το
παραδοσιακό βήμα δημοσίευσης των νέων ερευνών, φθίνουν σε βαθμό
εξαφάνισης.
Έτσι, ανάμεσα από ιδιωτικές κουβέντες, αμφιβολίες, υπαναχωρήσεις,
έγινε μία επιτροπή πρωτοβουλίας από την Ειρήνη Γαβριλάκη, τον Αντώνη
Βασιλάκη και εμένα, η οποία προσπάθησε να συγκεράσει τις απόψεις και να
προτείνει οργανωτικό σχήμα. Οι ενέργειες της επιτροπής, επειδή το έδαφος
ήταν πρόσφορο, λειτούργησαν ως χιονοστιβάδα, δημιουργώντας καταστάσεις,
ελπίδες και προσδοκίες. Σταθεροί υποστηρικτές της προσπάθειας ήταν οι
νεαροί συνάδελφοι. Καθοριστική, επίσης, ήταν η συνεισφορά των Προϊσταμένων
των θεσμικών φορέων και κυρίως του Μιχάλη Ανδριανάκη και της Μαρίας
Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη (28η Ε.Β.Α. και ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. αντιστοίχως).
Ποιός είναι ο σκοπός αυτής της συνάντησης; Ασφαλώς, ο πρώτος είναι η
ενημέρωση των συναδέλφων, των ενδιαφερομένων και του κοινού, καθώς και η
καταγραφή των νέων ευρημάτων και ερευνών. Αυτό έγινε στη συνάντηση και
αντανακλάται στις μελέτες αυτού του τόμου. Υπάρχουν, ωστόσο, δύο ακόμη
στοιχεία που αξίζει τον κόπο να τονισθούν.
Το πρώτο είναι η διαχρονική θεώρηση ενός τόπου. Η αρχαιολογία ενός
και μόνο γεωγραφικού χώρου θέτει εξ ορισμού κάποια επιστημολογικά
πρότερα, προϋποθέτει ότι η γεωγραφική ενότητα υπάρχει. Υποφώσκει δε στη
σκέψη μια πλευρά γεωγραφικής αναγκαιότητας. Αναγνωρίζεται, έστω και
σιωπηρά, ότι υπάρχουν ορισμένες σταθερές του φυσικού χώρου και ότι σε αυτή
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τη βάση συμβαίνουν οι ιστορικές αλλαγές, οι οποίες προκαθορίζονται από
αυτές. Ο βαθμός και οι τρόποι αυτού του προκαθορισμού είναι αντικείμενο
ιστορικής εκτίμησης και έντονης αμφισβήτησης.
Στην περίπτωσή μας η γεωγραφική ενότητα, που σε πολλές περιπτώσεις
είναι ολισθηρή, εμφανίζεται καταρχήν δεδομένη. Η Κρήτη είναι νησί και άρα η
γεωγραφική ενότητα τίθεται εξ ορισμού. Είναι όμως έτσι; Αμέσως αρχίζουν οι
αμφιβολίες. Μεγάλο νησί, με χαρακτηριστικά ηπείρου παρουσιάζει κατά
τόπους γεωλογικές, εδαφολογικές και βιοκλιματικές διαφοροποιήσεις. Οι
ιστορικές του τύχες κυμαίνονται ανάμεσα από επιβλητική παρουσία στις
ιστορικές πηγές, με σωρεία αρχαιολογικών μαρτυριών, και ανεξήγητες σιωπές.
Έτσι, προβάλλεται ανάγλυφα το δίπολο της διαχρονικότητας «συνέχεια και
ασυνέχεια», που πρέπει κανείς να αποδεχθεί σχεδόν εκ προοιμίου και να
αναγνωρίσει τη διαλεκτική του, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως οι περίφημες
σιωπές της ιστορίας και το βάρος του συμβολικού, δηλαδή η πολυπλοκότητα
των ανθρώπινων αντιδράσεων.
Στις ανακοινώσεις του συνεδρίου η Κρήτη ως ενότητα γεωπολιτική ήταν
το πλαίσιο αναφοράς. Αναδύεται ένα «πνεύμα του τόπου», όχι με τη μορφή της
επανάληψης του ιδίου ως γεωπολιτικός προκαθορισμός, αλλά ως ένα σταθερό
πλαίσιο για διαφορετικές ιστορικές καταστάσεις. Αλλά και οι γενικές ιστορικές
ροές της Μεσογείου είναι ορατές στις διάφορες μορφές τους.
Το δεύτερο στοιχείο, που άλλοτε προβάλλει ανάγλυφα και άλλοτε
διαφαίνεται μέσα από τις γραμμές, είναι ότι η αρχαιολογία αλλάζει. Αλλάζει
ποσοτικά, αλλάζει και ποιοτικά. Δέχεται τεράστιες πιέσεις από μία άναρχη
ανάπτυξη, πράγμα που ξέρουμε όλοι. Αυτό αλλάζει τα ποσοτικά δεδομένα και
δίνει στη δουλειά μας ένα μαχητικό χαρακτήρα. Αλλάζει όμως και αλλιώς.
Δέχεται πιέσεις για μία άλλου είδους αρχαιολογία, διαφορετικής ποιοτικά.
Αυτήν της προβολής, της εύκολης επίδειξης, μίας αρχαιολογίας γρήγορης και
φανταχτερής με οικονομικά οφέλη, δέλεαρ για μία τουριστική ανάπτυξη και
δέλεαρ για μας, διότι αυτή επιδοτείται. Δεν παρατηρείται μόνο στην Ελλάδα και
την Κρήτη. Είναι μία διεθνής τάση: η πολιτισμική κληρονομιά δύναται να είναι
εμπορεύσιμη. Κι αυτή είναι μία εξέλιξη επικίνδυνη, διότι μας αποκόβει από
την ουσία, την ιστορία, από την επιστημονική δεοντολογία και μεθοδολογία,
μας συνηθίζει να λειτουργούμε για τις ανάγκες μιας αγοράς, που άλλοι
καθόρισαν. Δική μας δουλειά είναι να παρακολουθούμε τις αλλαγές,
επεξεργαζόμενοι τη δεοντολογία του επιστημονικού μας πεδίου και εμμένοντας
σε αυτήν.
Ανάμεσα από αυτές τις συμπληγάδες, η κρητική αρχαιολογία έχει
πληγές. Πληγές αντικρουόμενων συμφερόντων, τοπικών παραδόσεων,
επιθυμιών και προσδοκιών. Με τα μάτια μου είδα το 2002 κατά την τελετή
εγκαινίων της πτέρυγας της συλλογής Μητσοτάκη στο Μουσείο Χανίων έναν
κύκλο από διαδηλωτές με πανό με τα ονόματα διαφόρων αρχαιολογικών
πόλεων της Δυτικής Κρήτης (Υρτακίννα, Λισσός και άλλες) και από κάτω το
ερώτημα «ως πότε θα περιμένουν να γίνουν ανασκαφές;». Λίγα χρόνια μετά,
άλλοι πολίτες, σε άλλη περιοχή της Κρήτης έπαιρναν μέρος σε εκδηλώσεις για
την κατάργηση των ζωνών προστασίας γύρω από την Κνωσό. Υπάρχουν αντίθετα
συμφέροντα, που είναι έντονα και εκφράζονται έντονα. Η ανάπτυξη και η
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παράδοση περιπλέκονται και συμπλέκονται με διάφορους τρόπους, καμιά
φορά δύσκολα ελεγχόμενους.
Μέσα σε τέτοιο κλίμα δουλεύουν οι συνάδελφοι και τα αντιμετωπίζουν,
με
ενεργητικότητα
αξιοθαύμαστη.
Σωστικές
ανασκαφές
δύσκολες,
αποκαταστάσεις κοπιώδεις, αστικά περιβάλλοντα που γίνονται κλοιοί, μαζί με
νέες έρευνες και νέες μεθόδους, που προβάλλουν δειλά. Όλα αυτά βρίσκουν το
δρόμο τους στα κείμενα που ακολουθούν.
Τέλος, ας θυμηθούμε ότι όλα αυτά κλήθηκε και καλείται να τα
αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό μια γενιά νεαρών αρχαιολόγων, με τεράστια
εργασιακά προβλήματα. Η δική τους ενέργεια και εξυπνάδα στήριξαν την
πρώτη συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης. Η επόμενη συνάντηση, η
δεύτερη, και ο επόμενος τόμος ας ελπίσουμε ότι θα γίνει με καλύτερους όρους
για όλους μας.

Ίρις Τζαχίλη
Καθηγήτρια Προϊστορικής
Αρχαιολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης
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ΤΗΣ

ΚΕ΄ Ε ΦΟΡΕΙΑΣ Π ΡΟΪΣΤΟΡΙ ΚΩΝ

Κ ΛΑΣΙ ΚΩΝ Α ΡΧΑΙ ΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΑ

Ε ΤΗ 2004 – 2008

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ ΑΚ Η – Β Λ Α Ζ Α Κ Η Μ Α Ρ Ι Α
Ξεκινάμε, λοιπόν, ένα νέο θεσμό για τα αρχαιολογικά δρώμενα της
Κρήτης. Παρότι με ανάμεικτα αισθήματα παρευρεθήκαμε στην πρώτη
συνάντηση για τη δημιουργία αυτού του θεσμού, τρεις παράμετροι
λειτούργησαν καθοριστικά για τη θετική αντιμετώπιση του εγχειρήματος: η
αυτονόητη ανάγκη επικοινωνίας, αλληλοενημέρωσης και συζήτησης μεταξύ
όλων των φορέων της Κρήτης και των διαφόρων ερευνητών που ασχολούνται με
το αρχαιολογικό αντικείμενο, η μεγάλη επιθυμία πληροφόρησης του
φοιτητικού κόσμου και μελλοντικών συναδέλφων για τα θέματα του χώρου μας
και η εντατικοποίηση διαμέσου αυτού του βήματος της συνεχούς
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τη σημασία του έργου και του
αγώνα των αρχαιολογικών υπηρεσιών και των συναφών φορέων.

Από το πολυσχιδές έργο που επιτελεί η ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. σε όλη τη δυτική
Κρήτη στο εκτεταμένο πεδίο των δύο Νομών Χανίων και Ρεθύμνης θα
παρουσιαστούν περιληπτικά οι τομείς των ανασκαφών, της προστασίας και
ανάδειξης μνημείων, των μουσείων, των εκθέσεων και των συνεδρίων, των
τελευταίων πέντε ετών.

Α. Ν Ο Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν
Σταθερά κάθε χρόνο, η Εφορεία διενεργεί 25 σωστικές ανασκαφές κατά
μέσο όρο. Κατά την απαρίθμησή τους θα σταθούμε περισσότερο σε αυτές που
δεν προβάλλονται ξεχωριστά στον παρόντα τόμο. Στο Νομό Χανίων πολλές
σωστικές έρευνες διεξάγονται στην πόλη των Χανίων και το Καστέλλι Κισάμου,
σε δύο δηλαδή οικισμούς που όχι μόνο παρουσιάζουν έντονη οικοδομική
δραστηριότητα, αλλά είναι ιδρυμένοι ακριβώς πάνω στα ερείπια αρχαίων
πόλεων.
Την τελευταία δεκαπενταετία, η Εφορεία έχει κατορθώσει να ασκεί
έλεγχο σε κάθε είδους εκσκαφική εργασία στην πόλη των Χανίων (σχ. 1). Οι
σωστικές ανασκαφές έχουν εμπλουτίσει τον αρχαιολογικό χάρτη της πόλης με
πολύτιμες πληροφορίες, τόσο για τα μινωικά όσο και τα ιστορικά χρόνια. Σε
σχέση με τη μινωική εγκατάσταση, η οποία επικεντρώνεται στο λόφο Καστέλλι
και τη συνοικία Σπλάντζια, οι ανασκαφές των τελευταίων ετών είχαν άμεση
συνάρτηση με το έργο ανάπλασης της παλιάς πόλης που προχωρεί ο Δήμος
Χανίων σε συνεργασία με την 28η Ε.Β.Α. και την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Μπροστά στη
νότια πλευρά των τειχών της ακρόπολης της Κυδωνίας ήρθαν στο φως από τη
συνάδελφο Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη υπολείμματα κτισμάτων της ΜΜ ΙΑ
περιόδου. Στην ίδια περιοχή (εικ. 1), απρόσμενα, αποκαλύφθηκε τμήμα
κεντρικής οδού των νεοανακτορικών και μεταγενέστερων χρόνων με κατεύθυνση
προς τη θάλασσα, δηλαδή το Συντριβάνι, ακριβώς κάτω από την οδό Σήφακα
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και στην ίδια πορεία με αυτή. Τούτο υποδηλώνει ότι στο σημείο αυτό
διατηρείται η ίδια ρυμοτομία, τουλάχιστον από το 1500 π.Χ. έως σήμερα. Και
όπως το υπόστρωμα της οδού διασχίζει ο αγωγός αποχέτευσης, έτσι και τότε,
αποχετευτικός αγωγός, σφραγισμένος, ήρθε στο φως κάτω από τα αλλεπάλληλα
δάπεδα της μινωικής οδού. Έρευνα πραγματοποιήθηκε και μέσα στο ναό του
Αγίου Ρόκκου με τη βοήθεια του αρχαιολόγου Μιχάλη Μιλιδάκη (εικ. 2), σε
συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με την 28η Ε.Β.Α. Εδώ, στα ΝΑ του
νεοανακτορικού κτηριακού συγκροτήματος της οδού Δασκαλογιάννη,
αποκαλύφθηκε πληθώρα αλλεπάλληλων στρωμάτων, που υποδηλώνουν την
αδιάκοπη κατοίκηση του τόπου από την 4η χιλιετία έως σήμερα. Η ανασκαφή
σήμερα διατηρείται ορατή κάτω από γυάλινο δάπεδο.
Αρκετά νέα στοιχεία έφεραν στο φως οι τομές για τη θεμελίωση του
στεγάστρου
στην
πλατεία
Αγίας
Αικατερίνης
(εικ.
3).
Το
έργο
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. Εκτός από την υπογράφουσα,
εργάστηκαν οι συνάδελφοι Eric Hallager, Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη, Αγγελική
Τσίγκου και Ελένη Μαθιουδάκη. Αρχιτέκτων είναι ο Γιάννης Χριστοδουλάκος.
Στα πιο αξιόλογα ευρήματα συγκαταλέγονται τμήματα πινακίδων Γραμμικής Α
γραφής, καθώς και ο πρώτος, ολόκληρος, ενεπίγραφος, ψευδόστομος αμφορέας
από την πόλη των Χανίων.
Η εικόνα της έρευνας στη μινωική εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την
παράθεση
των
αποτελεσμάτων
της
συστηματικής
ανασκαφής
στα
απαλλοτριωμένα οικόπεδα στο λόφο Καστέλλι. Η έρευνα ξεκίνησε το 2005 υπό
τη διεύθυνση της ομιλούσης, μετά τη γενναιόδωρη παραχώρηση της ανασκαφής
από τον Γιάννη Τζεδάκι, και μέχρι σήμερα έχει επικεντρωθεί σε δύο οικόπεδα.
Στο πρώτο (εικ. 4) αποκαλύφθηκε τμήμα κτίσματος των νεοανακτορικών
χρόνων, στον αύλειο χώρο του οποίου κατά τα χρόνια της καταστροφικής
πυρκαγιάς, δηλαδή γύρω στο 1450 π.Χ., είχε εγκατασταθεί πρόχειρο μαγειρείο.
Τα αποτυπώματα από το χυμένο και καμμένο λάδι είναι πολύ έντονα και η
φοβερή πυρκαγιά ασβεστοποίησε τους ψαμμιτικούς λίθους. Στην ανασκαφή
συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη και Νίκος Μαρκετάκης.
Στην ανασκαφή του δεύτερου οικοπέδου, στην οδό Κατρέ και σε επαφή
με το τείχος, ήλθαν στο φως οικοδομικές φάσεις όλων των περιόδων, το
λεγόμενο δηλαδή “παλίμψηστον” της Κυδωνίας. Όμως, ένα εύρημα των
πρώιμων ΥΜ ΙΙΙΒ χρόνων, έχει προσελκύσει προς το παρόν το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον. Πρόκειται για τμήμα εκτεταμένης, εξωτερικής αυλής ακριβώς στη
ΝΔ άκρη του λόφου, με ιδιαίτερα επιμελημένο δάπεδο από κονίαμα, όπου
εντοπίστηκαν κατά χώραν και συνήθως κάτω από μικρούς λιθοσωρούς,
διάσπαρτες συγκεντρώσεις από σφάγια διαφόρων ζώων που φαίνεται να
ακολουθούν συγκεκριμένο τελετουργικό. Εκτός από τα σφάγια, αποκαλύφθηκε
και γκρεμισμένη κατασκευή από ξύλο, πλίνθους και χαλικάσβεστο, με πλήθος
καμμένων σπόρων, ενώ οι πεσμένοι, καλοδουλεμένοι λίθοι και η βάση ενός
κίονα υπονοούν παρακείμενο σημαντικό οικοδόμημα. Το σπουδαιότερο όλων
είναι η ανεύρεση ανθρώπινων οστών πάνω στο δάπεδο της αυλής, ο τρόπος
απόθεσης των οποίων ταυτίζεται με αυτόν των οστών των ζώων. Η συνεργασία με
τις συναδέλφους, την ανθρωπολόγο Τίνα McGeorge, την αρχαιοβοτανολόγο
Ανάγια Σαρπάκη και τη ζωοαρχαιολόγο Δήμητρα Μυλωνά είναι πολύτιμη και η
συνέχιση της ανασκαφής το 2009 ελπίζουμε να αποδείξει αν πρόκειται ή όχι
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για χώρο τελετουργιών και θυσιών υψίστης σπουδαιότητας για τη μινωική
εγκατάσταση των Χανίων και όχι μόνο, όπου κατευθύνει τη σκέψη το
αξεδιάλυτο ενδιάμεσο φαντασίας και πραγματικότητας. Στην ανασκαφή
συμμετείχαν οι αρχαιολόγοι Μιχάλης Μιλιδάκης, Νίκος Μαρκετάκης και Δώρα
Περράκη.
Όσον αφορά στο νεκροταφείο των μινωικών χρόνων, η πιο σημαντική
αποκάλυψη συνέβη το 2004, όταν στα νότια του Νομαρχιακού Μεγάρου ήρθαν
στο φως 50 τάφοι με τη συνδρομή της συναδέλφου Ευτυχίας Πρωτοπαπαδάκη
(εικ. 5, σχ. 2). Το συνταρακτικό γεγονός είναι ότι ανάμεσα στους συνήθεις
θαλαμοειδείς εντοπίστηκαν αρκετοί πρώιμοι, λακκοειδείς τάφοι των ΥΜ ΙΙ και
ΙΙΙΑ1 χρόνων. Ανήκουν σε δύο αρχιτεκτονικούς τύπους, άγνωστους για τα μέχρι
τότε δεδομένα της Κρήτης, που δέχονταν μεμονωμένες ταφές, κυρίως
πολεμιστών. Ξεχωρίζει ο παλαιότερος τάφος, ο λεγόμενος του γενάρχη, ιδιαίτερα
βαθύς, με πλευρικό, σπηλαιώδες όρυγμα, σφραγισμένος με διπλό φράγμα και
κτερισμένος με μοναδικά αντικείμενα (εικ. 6α-δ). Αλλά τη μεγαλύτερη
εντύπωση έχει δημιουργήσει ο λεγόμενος τάφος του αρχηγού (σχ. 3-5),
μεταγενέστερος του προηγούμενου, ο οποίος αποτελεί αντίγραφο σύγχρονων
τάφων της Ζαφέρ Παπούρας στην Κνωσό και παλαιότερων λακκοειδών τάφων
των Μυκηνών. Σφραγισμένος με τεράστιους λίθους, που ανασηκώθηκαν μόνο
με μηχάνημα, περιείχε την ταφή επιφανούς πολεμιστή. Οι παραστάσεις των
σφραγιδολίθων που συνόδευαν τις δύο παραπάνω ταφές παραπέμπουν σε
συμβολισμούς επίκαιρους για την εποχή τους. Το παραπάνω σπάνιο εύρημα
απασχόλησε τις εργασίες του Μινωικού Σεμιναρίου, που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο της Δανίας τον Ιούνιο του 2004, με ξενάγηση στο χώρο και
παρουσίαση των ευρημάτων μέσα στο Μουσείο Χανίων.
Ως προς την Κυδωνία των ιστορικών χρόνων, ο αρχαιολογικός χάρτης της
πόλης (σχ. 1) εμπλουτίζεται δυναμικά με στοιχεία για τη ρωμαϊκή (εικ. 7),
ελληνιστική, κλασική, αρχαϊκή και υστερογεωμετρική πόλη. Στις πρόσφατες
ανασκαφές εργάστηκαν οι συνάδελφοι Παρασκευή Δροσινού, Ευθυμία Κατάκη,
Σοφία Πρέβε και Αγγελική Τσίγκου. Ιδιαίτερος λόγος πρέπει να γίνει για την
έρευνα στο μεγάλο οικόπεδο της Αγροτικής Τράπεζας (εικ. 8), όπου έχουν
εντοπιστεί με τη βοήθεια της αρχαιολόγου Λαμπρινής Λιμαντζάκη, αρχαιότητες
όλων των παραπάνω περιόδων, πολλές από τις οποίες παραμένουν ορατές και
επισκέψιμες. Εντυπωσιάζει η αποκάλυψη τμήματος δρόμου της αρχαίας
πόλης, που οδηγούσε από την ύπαιθρο στα δυτικά, μιας υπόγειας σήραγγας,
που κατέληγε σε φρέαρ και δύο κεραμικών καμίνων, όπου το 2ο αι. μ.Χ.
κατασκευάζονταν οξυπύθμενοι αμφορείς για την εξυπηρέτηση του εμπορίου του
οίνου της Κυδωνίας. Ορατές έχουν παραμείνει και οι αρχαιότητες (εικ. 9) που
ήλθαν στο φως στο οικόπεδο «Ρέμβη», όπου σήμερα έχει ανεγερθεί το κεντρικό
κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Το γυάλινο δάπεδο, που
κατασκευάστηκε για την περίπτωση αυτή, υπήρξε το πρώτο παράδειγμα για τα
Χανιά (Κατάκη στον παρόντα τόμο). Επίσης, ορατές και επισκέψιμες
διατηρούνται οι εγκαταστάσεις πολύ ενδιαφέροντος εργαστηρίου πορφύρας των
αυτοκρατορικών χρόνων (εικ. 10, σχ. 6), σε πολυκατοικία στην περιοχή της
Νέας Χώρας.
Από το νεκροταφείο των ιστορικών χρόνων, που αγκάλιαζε την πόλη,
ανασκάφηκαν παντός είδους τάφοι, εγχυτρισμοί, κιβωτιόσχημοι, λακκοειδείς,
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κεραμοσκεπείς καλυβίτες (εικ. 11α-β). Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν
οι ομαδικές ταφές μέσα στην άμμο και οι εγχυτρισμοί, που εντοπίστηκαν στο
χώρο του σύγχρονου Σταδίου και χρονολογούνται στον 4ο και 3ο αι. π.Χ., καθώς
και υπόγειοι, λαξευτοί, πολυθάλαμοι τάφοι των πρώιμων ελληνιστικών χρόνων
με νέα χρήση στην περίοδο της Ρωμαιοκρατίας.
Στην κωμόπολη της Κισάμου, την τελευταία πενταετία έχουν διεξαχθεί
18 σωστικές ανασκαφές από τους συναδέλφους Σταυρούλα Μαρκουλάκη,
Νεκτάριο Πατεράκη, Μαρία Σκόρδου και Αγγελική Τσίγκου. Οι γνώσεις μας για
τη ρωμαϊκή Κίσαμο έχουν αυξηθεί κατά πολύ και το πολεοδομικό σχέδιό της
ανακτάται αργά αλλά σταθερά (σχ. 7). Τμήματα κεντρικών οδών (εικ. 12),
κατόψεις πολυτελών οικιών με ψηφιδωτά δάπεδα, λουτρικά συγκροτήματα (εικ.
13), εργαστηριακές εγκαταστάσεις, μεγάλες αποθήκες, κεντρικοί αγωγοί,
πλούσιοι και φτωχικοί τάφοι (εικ. 14) έρχονται καθημερινά στο φως.
Δύο υπήρξαν τα σημαντικότερα έργα των τελευταίων ετών που έχουν
ενταχθεί στα κοινοτικά προγράμματα: η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Κισάμου (εικ. 15α-β), πρώτιστο μέλημα της Εφορείας, και η ανάδειξη των
αρχαιοτήτων της ρωμαϊκής Κισάμου, με υπεύθυνη αρχαιολόγο τη Σταυρούλα
Μαρκουλάκη. Να σημειωθεί μόνο ο καθοριστικός ρόλος της χημικού της
ΚΕ΄Ε.Π.Κ.Α. και νυν Καθηγήτριας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Νόνης
Μαραβελάκη, στην επίλυση του οξύτατου προβλήματος που παρουσίασαν τα
επιχρίσματα του μουσείου. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε είναι πλέον
πολύτιμος οδηγός τόσο στα έργα της Εφορείας μας, όσο και της 28ης Ε.Β.Α. Με
την ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου πραγματοποιήθηκε ένα μακροχρόνιο
αίτημα, η λειτουργία ενός μουσείου στο Καστέλλι Κισάμου, το οποίο θα
αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς και το σημείο αφετηρίας για μια
επίσκεψη στις ορατές αρχαιότητες της κωμόπολης (εικ. 16).
Στο γνωστό χώρο των Νοπηγείων (εικ. 17) ανασκάφηκε τμήμα του
παράκτιου κατά τα μινωικά χρόνια οικισμού, με ισχυρό περίβολο, ορατό
σήμερα στη νότια πλευρά της εθνικής οδού. Στην ανασκαφή εργάστηκε η
συνάδελφος Μαρία Σκόρδου. Στα ΜΜ χρόνια αναφέρονται και τα ευρήματα των
ανασκαφών της ίδιας αρχαιολόγου στις θέσεις Βιγλιά Καλυβιανής και
Φουρνάδω, που εντελώς πρόσφατα εντοπίστηκαν, με αφορμή την προσπάθεια
ανέγερσης συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών.
Στην περιοχή της αρχαίας Απτέρας οι έρευνες έχουν κατά πολύ αυξηθεί.
Στις σωστικές ανασκαφές της τελευταίας πενταετίας αποκαλύφθηκαν περίπου
150 τάφοι διαφόρων ιστορικών περιόδων και διαφόρων τύπων στο χώρο του
δυτικού νεκροταφείου, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου εντάσσεται στα όρια
του σύγχρονου οικισμού. Οι ταφές είναι συχνά πλούσια κτερισμένες με πήλινα
αγγεία, ειδώλια, νομίσματα και κοσμήματα (εικ. 18α-β).
Και εδώ, όπως και στην Κίσαμο, έχει ενταχθεί στο Γ΄ Κ.Π.Σ. το μεγάλο
έργο της ανάδειξης της εντός των τειχών αρχαίας πόλης, σε έκταση κυρίως του
Δημοσίου, με υπεύθυνη τη συνάδελφο Βάννα Νινιού-Κινδελή, συνεργάτιδα την
αρχαιολόγο Κατερίνα Τζανακάκη και βοηθούς τους αρχαιολόγους Ελένη
Μαθιουδάκη, Αριάδνη Γκαζή, Ελένη Γούλα, Μιχάλη Μιλιδάκη, Νίκο
Μαρκετάκη, Κωνσταντίνα Μπινάκη και Δώρα Περράκη. Καθοριστική υπήρξε η
συμμετοχή του αρχιτεχνίτη Γιάννη Μπιτσάκη. Τα αποτελέσματα ήσαν
εκπληκτικά. Καθαρίστηκε και αναδείχθηκε όλη η περίμετρος της αρχαίας
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οχύρωσης, έκτασης περίπου 4 χλμ., αποκαλύφθηκε τμήμα του δυτικού τείχους
(εικ. 19-20) με τάφους επιφανών Απτεραίων κοντά σε αυτό, προετοιμάστηκε η
ανάδειξη της δυτικής κύριας εισόδου και περιφράχτηκαν τα απαλλοτριωμένα
αγροτεμάχια. Πάνω απ’ όλα, ήρθε στο φως, μέσα από ένα γιγαντιαίο άθλο, το
μεγαλύτερο μέρος του θεάτρου της πόλης (εικ. 21), φοβερά κακοποιημένο,
όταν το δομικό υλικό του αποσπάστηκε και ασβεστοποιήθηκε στο τεράστιο
καμίνι-κρατήρα, που για τον σκοπό αυτό ανοίχτηκε μέσα στο ίδιο το κοίλον.
Παρά ταύτα, διαγράφεται καθαρά όλη η γεωμετρία του μνημείου και είναι
δυνατή η πλήρης αποκατάστασή του. Εντυπωσιακή είναι η διατήρηση της
σκηνής, του μετασκηνίου, των παρασκηνίων και της δυτικής παρόδου.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο, που απασχόλησε πάρα πολύ προσωπικό
και παρότι ήρθε σε πέρας σε απίστευτα σύντομο χρονικό διάστημα,
εκτελέστηκε με όλη την επιμέλεια και τη φροντίδα που απαιτεί η σύγχρονη
ανασκαφική έρευνα.
Στην επικράτεια της Απτέρας, στη θέση «Κυανή Ακτή» Καλυβών,
ανασκάφηκε από τη συνάδελφο Βάννα Νινιού-Κινδελή με τη βοήθεια των
αρχαιολόγων Κατερίνας Τζανακάκη, Ελένης Μαθιουδάκη και Κωνσταντίνας
Μπινάκη εργαστηριακή εγκατάσταση των υστερορωμαϊκών χρόνων, που είχε
σχέση με την παραγωγή και διακίνηση του τοπικού οίνου (εικ. 22 α-β). Το
σημαντικότερο τμήμα της ανασκαφής διατηρείται σήμερα ορατό και
επισκέψιμο με ανεξάρτητη, στεγασμένη κατασκευή στο χώρο τουριστικού
συγκροτήματος. Στο Καλάμι αποκαλύφθηκε από τη συνάδελφο Κατερίνα
Τζανακάκη το μεγαλύτερο μέρος κτηριακής εγκατάστασης των ελληνιστικών
χρόνων με πολύ ενδιαφέρουσα εγκατάσταση σταφυλοπιεστηρίου. Κοντά στον
Κοιλιάρη βρέθηκε ένας ακόμη υπόγειος λαξευτός τάφος του ΥΜ νεκροταφείου,
όπου εντάσσεται η περίφημη πυξίδα του κιθαρωδού. Η σπουδαιότητα του νέου
τάφου έγκειται στο γεγονός ότι κατασκευάστηκε στην ΥΜ ΙΙ περίοδο
(Παπαδοπούλου στον παρόντα τόμο).
Κατά τις εργασίες κατασκευής νέου οδικού, παρακαμπτήριου δικτύου
στην περιοχή των Βρυσών, αποκαλύφθηκε μεγάλο συγκρότημα της
Πρωτοβυζαντινής περιόδου, την ανασκαφή του οποίου ολοκλήρωσε η 28η
Ε.Β.Α. Ανατολικότερα, στην περιοχή του Καβρού, ανασκάφηκε ένα ακόμη
οικόπεδο, που πρόσφερε νέα στοιχεία για την εκεί ρωμαϊκή εγκατάσταση.
Τέλος, στο νησί της Γαύδου, πραγματοποιείται συστηματική,
ανασκαφική έρευνα στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Κέντρου από την
καθηγήτρια Κατερίνα Κόπακα, την εποπτεία της οποίας έχει η Εφορεία δια της
αρχαιολόγου και επίσης ανασκαφέως στο νησί, Παρασκευής Δροσινού.

Β. Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ
Ο Νομός Ρεθύμνου χαρακτηρίζεται από το πλήθος των συστηματικών
ανασκαφών που εποπτεύει η Εφορεία. Στους Αρμένους ο Γιάννης Τζεδάκις μετά
το ΥΜ ΙΙΙ νεκροταφείο (εικ. 23) ερευνά τον αντίστοιχο οικισμό. Απέναντι, στο
Βρύσινα, η Ελένη Παπαδοπούλου και η Ίρις Τζαχίλη εξιχνιάζουν το
σημαντικότερο ιερό κορυφής της δυτικής Κρήτης. Στο Θρόνο Αμαρίου η Anna
Lucia D’ Agata και η Νότα Καραμαλίκη εξερευνούν την πρωτοϊστορική και
ιστορική Σύβριτα. Έργο ανάδειξης πραγματοποιήθηκε και στο χώρο αυτό,
ενταγμένο στο Γ΄ Κ.Π.Σ. Στο Μοναστηράκι η Αθανασία Κάντα αποκαλύπτει την
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πολύ σημαντική, παλαιοανακτορική εγκατάσταση (εικ. 24). Στις παραλιακές
σπηλιές του Αγίου Βασιλείου ο Tom Strasser προσπαθεί με επιφανειακή
έρευνα να εντοπίσει την ανθρώπινη παρουσία σε εποχές παλαιότερες της
Νεολιθικής. Στους Πέρα Γαλήνους η Ελένη Τσιβιλίκα και η Ελένη Μπάνου
φέρνουν στο φως σπουδαία, παράκτια εγκατάσταση των ΜΜ χρόνων. Στην
Ελεύθερνα οι Πέτρος Θέμελης (εικ. 25), Θανάσης Καλπαξής και Νίκος
Σταμπολίδης έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένη ανασκαφή και έργα ανάδειξης.
Στη Ζώμινθο ο Γιάννης Σακελλαράκης καρδιοχτυπά για να συγκρατήσει τη
μινωική γαλήνη και να αποκαλύψει το χαρακτήρα της μινωικής εγκατάστασης
μέσα από την οικονομία των βουνών.
Στις παραπάνω έρευνες έχουν προστεθεί δοκιμαστικές ανασκαφές της
Εφορείας μέσα από προγραμματικές συμβάσεις με τους τοπικούς Δήμους. Στην
Αξό, η Εύα Τέγου πραγματοποιεί ανασκαφή παράλληλα με γεωφυσικές
διασκοπήσεις και σωστικές επεμβάσεις. Η ίδια συνάδελφος ξεκίνησε έρευνα και
στο Βένι, την οποία συνεχίζει η Νότα Καραμαλίκη. Τέλος, η Ειρήνη Γαβριλάκη
ολοκλήρωσε την ανασκαφή στο σπήλαιο του Μελιδονίου. Για τις έρευνες αυτές
εκτενέστερη αναφορά γίνεται σε ξεχωριστά άρθρα στον παρόντα τόμο.
Ως προς τις σωστικές ανασκαφές, στην περιοχή της ισχυρής Λάππας
πραγματοποιήθηκαν τρεις ανασκαφές από την Ειρήνη Γαβριλάκη, οι δύο από
τις οποίες έφεραν στο φως τα γνωστά στρώματα της εποχής της Ρωμαιοκρατίας,
ενώ η τρίτη τα ίχνη εργαστηρίου υαλουργίας των πρώτων βυζαντινών χρόνων και
παραδόθηκε για συνέχιση στην 28η Ε.Β.Α. Μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου
καθαρίστηκαν και προστατεύτηκαν από τη Νότα Καραμαλίκη τα υπολείμματα
των νεωσοίκων της ελληνιστικής περιόδου, που σώζονται στις παρυφές του
λόφου της Φορτέτζας, μισοκατεστραμμένοι από τη διέλευση της περιφερειακής
οδού. Στην Αγία Ειρήνη, νότια του Ρεθύμνου, αποκαλύπτονται τμήματα
οικισμού της Ελληνιστικής περιόδου (Καραμαλίκη στον παρόντα τόμο).
Οι περισσότερες σωστικές ανασκαφές του νομού συγκεντρώνονται στην
παραλιακή ζώνη Αδελιανού Κάμπου, Παγκαλοχωρίου και Χαμαλευρίου-υπό
την εποπτεία των αρχαιολόγων Ελένης Παπαδοπούλου και Επαμεινώνδα
Καπράνου-. Η περιοχή του Χαμαλευρίου έχει απασχολήσει πολύ την Εφορεία
τα τελευταία 15 χρόνια, διότι εδώ φαίνεται να εκτείνεται ο σημαντικότερος,
προϊστορικός οικισμός του Ρεθύμνου, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται καταμεσής στο
μεγαλύτερο τουριστικό κέντρο του νομού. Για το διάστημα που μας ενδιαφέρει,
στα σημαντικότερα αποτελέσματα των σωστικών ανασκαφών περιλαμβάνονται:
Τμήμα εγκατάστασης των ΥΜ ΙΙΙΓ χρόνων με αποθέτες τελετουργικού
χαρακτήρα και κεραμική κάμινο (εικ. 26). Στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας
τοποθετείται ένα ελαιοτριβείο μεγάλων διαστάσεων με τρεις μηχανισμούς για τη
σύνθλιψη της ελιάς, τρία ελαιοπιεστήρια, τρεις δεξαμενές διαχωρισμού, μία
δεξαμενή αποθήκευσης και πέντε ορύγματα για πίθους. Φαίνεται ότι
εξυπηρετούσε την παραγωγή μεγάλης ποσότητας λαδιού και ήταν κοινοτικό ή
ίσως ανήκε σε παρακείμενο ιερό. Σε ανακαίνιση ιερού αναφέρεται και η πολύ
ενδιαφέρουσα δημόσια επιγραφή των ελληνιστικών χρόνων (2ος αι. π.Χ.) που
βρέθηκε στον ίδιο χώρο και απαριθμεί τους κόσμους και τον γραμματέα που
επιμελήθηκαν την ανακαίνιση αυτή.
Στην Πηγή εντοπίστηκε για πρώτη φορά τμήμα νεκροταφείου των ΜΜ ΙΑ
χρόνων με ταφές σε πίθους, από τις οποίες ερευνήθηκαν 16, από τη συνάδελφο
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Ειρήνη Γαβριλάκη. Η κεραμική προσεγγίζει εκπληκτικά αυτή των αντίστοιχων
χρόνων στο γειτονικό Χαμαλεύρι. Το εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις μας για τα
ταφικά έθιμα της εποχής σε όλη την εκτεταμένη παραλιακή ζώνη. Στην
κτηματική περιφέρεια της Πηγής έχουν επίσης εντοπιστεί διάσπαρτοι ΥΜ ΙΙΙ
θαλαμοειδείς τάφοι με πλούσια κτερίσματα (Καπράνος στον παρόντα τόμο).
Όμοιοι τάφοι έχουν ανασκαφεί και στα κοντινά χωριά Άδελε, Λούτρα και
Μαρουλά, που αντιστοιχούν σε οικιστικές μονάδες συνδεδεμένες προφανώς με
το ίδιο μεγάλο κέντρο της περιοχής. Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς έχουν
συληθεί στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς η αρχαιοκαπηλική δραστηριότητα στο
νομό πλαισιώνει και συμπληρώνει την ποικιλόμορφη εγκληματικότητα που έχει
στιγματίσει τον κατά τα άλλα πολύ φιλόξενο και πανέμορφο τόπο. Η Εφορεία
μας καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες στον τομέα αυτό, αλλά παρατηρείται
εξίσου μεγάλη αδυναμία πρόληψης και καταστολής, που οφείλεται τόσο στην
ανεπαρκή στελέχωση της Αστυνομίας, όσο και στην έλλειψη μόνιμου
φυλακτικού προσωπικού, που μαστίζει όλη την Κρήτη.
Στο Μαρουλά η ανασκαφική έρευνα της Ελένης Παπαδοπούλου έφερε
στο φως τμήμα κτηριακής εγκατάστασης των ρωμαϊκών και χριστιανικών
χρόνων.
Στη Λούτρα ερευνήθηκε από τη Νίκη Τσατσάκη τμήμα κεραμικού
εργαστηρίου των υστεροελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, από το
οποίο αποκαλύφθηκε κεραμική κάμινος για παραγωγή αμφορέων.
Στην Αλφά Μυλοποτάμου ανασκάφηκε πρόσφατα μεγάλο τμήμα του
βόρειου νεκροταφείου της Ελεύθερνας (128 τάφοι) με αφορμή τη διαμόρφωση
του δρόμου που συνδέει την Αλφά με την Αρχαία Ελεύθερνα (Τέγου & Φλεβάρη
στον παρόντα τόμο). Οι τάφοι χρονολογούνται κυρίως στα ελληνιστικά χρόνια,
είναι λαξευμένοι στην επιφάνεια του χαρακτηριστικού πετρώματος της
περιοχής και περιείχαν, ως κτερίσματα, πήλινα αγγεία αλλά και χρυσά
επιστόμια.
Στο Πέραμα (εικ. 27) ο Επαμεινώνδας Καπράνος ανέσκαψε τις πρώτες
αρχαιότητες σε δύο οικόπεδα στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού. Πρόκειται για
κατόψεις κατοικιών των ελληνιστικών χρόνων με περισσότερες από μία
αρχιτεκτονικές φάσεις. Είναι επιμελημένης κατασκευής, με πλακόστρωτα και
χωμάτινα δάπεδα. Αναγνωρίστηκε και τμήμα λιθόστρωτου, μικρού δρόμου. Σε
τρίτο οικόπεδο αποκαλύφθηκε παλαιοχριστιανική βασιλική και η ανασκαφή
παραχωρήθηκε για συνέχιση στην 28η Ε.Β.Α. Το ίδιο συνέβη και στο γειτονικό
Πάνορμο.
Στα Αγγελιανά ερευνήθηκε ΥΜ ΙΙΙ σπηλαιώδης τάφος με ταφές σε
λάρνακες, τύπος τάφου που επιχωριάζει στη συγκεκριμένη περιοχή.
Κοντά στο Μπαλί διεξήχθησαν δύο ανασκαφές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Η μία, στην κορυφή του υψώματος Σίδερο, στην οποία συμμετείχε ο
συνάδελφος Επαμεινώνδας Καπράνος, έφερε στο φως τα πρώτα στοιχεία
εγκατάστασης της προχωρημένης ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου, η οποία μπορεί να
χαρακτηριστεί ως πρώιμη ένδειξη των μετακινήσεων σε παρόμοιους υψηλούς
τόπους, που επικρατούν κυρίως στην επόμενη φάση. Η δεύτερη έρευνα
πραγματοποιήθηκε από την Ελένη Παπαδοπούλου, με τη συνδρομή της
Λουκίας Φλεβάρη, στον παραλιακό λόφο της Κατεβατής, όπου αποκαλύφθηκαν
τμήματα εγκατάστασης των ΜΜ χρόνων, παρόμοιας σε χαρακτήρα με αυτή
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στους Πέρα Γαλήνους (εικ. 28). Όμοιες εγκαταστάσεις εντοπίζονται σιγά-σιγά
στις κορυφές των χαμηλών λόφων που εκτείνονται σε όλη την παράκτια ζώνη
από το Μπαλί έως τις Σίσες, οι οποίες φέρουν εμφανή χαρακτηριστικά
εργαστηριακών μονάδων που φαίνεται να σχετίζονται με τα μεταλλοφόρα εδάφη
της περιοχής. Η οργανωμένη αυτή διάρθρωση στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.,
όταν τα μέταλλα είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν κυρίαρχο ρόλο στη μινωική
οικονομία και κοινωνία, οδηγεί τη σκέψη στην ταύτιση βιοτεχνικής ζώνης,
ελεγχόμενης μέσω θαλάσσης από ένα μεγάλο κέντρο, στην περίπτωση μας την
Κνωσό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα κοινοτικά έργα στα οποία αναφερθήκαμε
έχουν την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη του αρχιτέκτονα της Εφορείας Γιάννη
Χριστοδουλάκου με τη βοήθεια του Λευτέρη Βεργεράκη. Το προσωπικό της
Εφορείας εργάζεται για πλήθος μικρότερων έργων, που προστατεύουν και
αναδεικνύουν τις αρχαιότητες -πέρα από τους εποχιακούς καθαρισμούς- όπως
οι πινακίδες, που έχουν αρχίσει να τοποθετούνται στα διατηρητέα μνημεία
μέσα στην πόλη των Χανίων, οι περιφράξεις ή η κατασκευή στεγάστρων, όπως
του
θολωτού
τάφου
στις
Μαργαρίτες
κ.α.
Ταυτόχρονα,
έχοντας
συνειδητοποιήσει ότι ζούμε στο τέλος μιας ιστορικής περιόδου, όπου το πιο
άμεσο και επείγον ζήτημα είναι η επιβίωση του φυσικού και κατά προέκταση
του αρχαιολογικού περιβάλλοντος, συνεχώς αυξάνουμε τον αριθμό των χώρων
για τους οποίους ορίζουμε με αγωνία ζώνες προστασίας. Οι πιο πρόσφατες
περιπτώσεις είναι του Πανόρμου, της Αργυρούπολης, της Ζωμίνθου, της
Ελεύθερνας, του Χαμαλευρίου, του Φοινικιά και του Σελλιού Κισάμου.
Στη δικαιοδοσία της Εφορείας υπάγονται τρία Αρχαιολογικά Μουσεία:
Χανίων, Ρεθύμνου και Κισάμου. Για το Μουσείο στην Κίσαμο έχουμε ήδη
αναφερθεί. Η κατάσταση στα άλλα δύο είναι επιεικώς απελπιστική. Ο Ναός του
Αγίου Φραγκίσκου (εικ. 29), παρά το ότι είναι ένας λατρεμένος χώρος που
υποβάλλει τους πάντες, έχει σοβαρά στατικά προβλήματα καθώς και υγρασίας.
Πάρα πολύ δύσκολα είναι τα πράγματα στους χώρους συντήρησης και
αποθήκευσης. Όλο το προσωπικό καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να
εργαστεί, συνωστισμένο σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, ενώ οι χώροι
αποθήκευσης έχουν υπερπληρωθεί. Ακόμη και το ένα νεώριο που μας έχει
παραχωρήσει η 28η Ε.Β.Α., σήμερα έχει γεμίσει ασφυκτικά. Η μόνη μας
ελπίδα είναι η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου ανέγερσης του νέου Μουσείου στη
Χαλέπα. Η αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από το γραφείο
Μπομπότη, είναι ήδη εγκεκριμένη. Νότα ανακούφισης υπήρξε η εξασφάλιση
(πάντα με ενοίκιο) νέων, άνετων γραφείων για την Εφορεία με τη βοήθεια της
ΑΝΕΚ, στον 4ο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη
Δημοτική Αγορά. Ας ελπίσουμε ότι θα αποκτήσουμε αντίστοιχα νέα γραφεία στο
Ρέθυμνο.
Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου τα πράγματα είναι ακόμη
χειρότερα. Το 2004 πληροφορηθήκαμε ότι το σκυρόδεμα της κακότεχνης
κατασκευής στο πενταγωνικό οχυρό της Φορτέτζας, την οποία ουδέποτε
παραλάβαμε ως έργο, έχει διάρκεια ζωής μόλις 5 έως 10 χρόνια και τώρα
διανύουμε το τέταρτο. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην υψηλή περιεκτικότητα σε
χλωριόντα, που θεωρείται ως ο σημαντικότερος παράγοντας διάβρωσης. Παρά
τις φιλότιμες προσπάθειες όλων και τη διατήρηση της ίδιας της έκθεσης σε
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ευπρεπή κατάσταση, το κτήριο καταρρέει. Επιπλέον, με τις τόσες ανασκαφές
που απαριθμήσαμε παραπάνω, δεν υπάρχει πλέον χώρος ούτε για
αποθήκευση. Τα δύο τελευταία χρόνια γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες για
εξασφάλιση νέων χώρων και πρόσφατα οι οιωνοί δείχνουν καλοί. Η ανέγερση,
επομένως, ενός νέου, μεγάλου Μουσείου στο Ρέθυμνο είναι επιτακτική ανάγκη
και με χαρά μας έχουμε συμπαραστάτη στην προσπάθεια αυτή το Δήμο
Ρεθύμνου, που μας παραχωρεί έκταση 6 στρεμμάτων στον εξαιρετικό χώρο του
ΚΤΕΛ. Και εδώ μόνη μας ελπίδα για την υλοποίηση του έργου είναι η ένταξή
του στο Ε.Σ.Π.Α.
Παρά ταύτα, η ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. δε μένει αμέτοχη στις εκπαιδευτικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις, που συμπληρώνουν το έργο της στα μουσεία και τους
χώρους, όπου με κλειδί ερμηνείας το παρελθόν διαβάζεται το παρόν και
προβλέπεται το μέλλον. Με υπεύθυνη την Ειρήνη Γαβριλάκη και βοηθό της τη
Σοφία Τρούλη, η Εφορεία συνέχισε την πλούσια προσφορά εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στους μαθητές των δύο νομών. Επίσης, πραγματοποίησε
βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και φοιτητές των Παιδαγωγικών
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Παράλληλα, πολλοί συνάδελφοι
συμμετείχαν με ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμπόσια, τοπικού και διεθνούς
χαρακτήρα.
Ποικίλες υπήρξαν οι πολιτιστικές δραστηριότητες: εκθέσεις ζωγραφικής όπως της Ρουμπίνας Σαρελάκου- και παρουσιάσεις βιβλίων σε σχέση με τα
μουσειακά εκθέματα, εκπληκτική μουσική βραδιά από τον βαθύφωνο
Χριστόφορο Σταμπόγλη την Ημέρα των Μουσείων στο Μουσείο Χανίων,
παρουσίαση του μηχανισμού της Ελεύθερνας στο Ωδείο Ρεθύμνου, τιμητική
βραδιά για τον τέως Έφορο Δυτικής Κρήτης και Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων
Γιάννη Τζεδάκι και τους συνταξιούχους υπαλλήλους της Εφορείας. Στην
τελευταία αυτή εκδήλωση, προβλήθηκε σχετική ταινία μικρού μήκους από τον
σκηνοθέτη Σταύρο Ψυλλάκη με τίτλο «Οι φύλακες της μνήμης», παραγωγής της
ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Στο αλώνι της αρχαίας Απτέρας απολαύσαμε τις καθιερωμένες
Βραδιές Πανσελήνου, με τη συμμετοχή του Νέου Ελληνικού Κουαρτέτου, της
Αλίκης Καγιαλόγλου, της Νένας Βενετσάνου και του Μιχάλη Σταυρακάκη.
Μεγάλο γεγονός υπήρξε η απόκτηση 174 σπάνιων νομισμάτων, κυρίως
αργυρών, διαφόρων κρητικών πόλεων, που δημοπράτησε γερμανικός οίκος. Τα
νομίσματα αγοράστηκαν από την Εταιρεία «Καζίνο Λουτράκι» και δωρήθηκαν
στο Μουσείο Χανίων, το οποίο σήμερα έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική
συλλογή, που θα εκτεθεί το 2009 σε προθήκες, τις οποίες κατασκευάζει για το
σκοπό αυτό ο ίδιος χορηγός.
Στον τομέα των εκθέσεων, η Εφορεία σταθερά συνεργάζεται. Την
τελευταία πενταετία αξίζει να σημειώσουμε τις εκθέσεις στο Ινστιτούτο της
Δανίας με τίτλο «Επιστήμη και Τέχνη», στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με
τίτλο «Ελεύθερνα: Πόλη-Ακρόπολη-Νεκρόπολη» και βεβαίως την πρόσφατη
έκθεση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης στη Νέα Υόρκη με τίτλο
«Από τη γη του Λαβυρίνθου», όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό
της Νέας Υόρκης ο ξεχωριστός, μινωικός πολιτισμός. Η επιτυχία της έκθεσης
αυτής και του συμποσίου που την επισφράγισε υπήρξε μοναδική για τα
δεδομένα του Ιδρύματος.
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Το 2006, χρονιά μεγάλης πυκνότητας αρχαιολογικά, πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά το Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Η συμμετοχή της Εφορείας σε
αυτό ήταν πολύ μεγάλη σε όλα τα στάδια. Το Μεγάλο Αρσενάλι φιλοξενούσε
ταυτόχρονα σε δύο αίθουσες τις πολυάριθμες ανακοινώσεις του Α΄ Τμήματος, η
Εφορεία παρουσίασε μεγάλη επιτοίχια έκθεση των αρχαιολογικών χώρων του
Νομού Χανίων και εξέδωσε σχετικό λεύκωμα με την οικονομική ενίσχυση του
ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, στην εναρκτήρια συνεδρίαση στη μεγάλη αίθουσα του
Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Χρυσόστομος» τιμήθηκε ο Γιάννης Τζεδάκις και στο
Αρχαιολογικό Μουσείο ο Sinclair Hood και πραγματοποιήθηκαν δύο
ξεναγήσεις, στην Απτέρα και το Μουσείο Κισάμου.
Θα ήθελα να κλείσω εκφράζοντας τη βαθειά ευγνωμοσύνη μου για την
αμέριστη βοήθειά τους σε όλους τους συναδέλφους αρχαιολόγους, τους
μηχανικούς, τεχνίτες, συντηρητές, σχεδιαστές, διοικητικούς και φύλακες της
ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Νιώθω ειλικρινά περήφανη, αν και λίγο περισσότερο κουρασμένη
τον τελευταίο καιρό, για τη συνεργασία μας, που φυλάττει Θερμοπύλες.

THE WORK

OF THE

25 T H E P H O R A T E

CLASSICAL ANTIQUITIES
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Y E A R S 2004-2008

ANDREADAKI – VLAZAKI MARIA
The present paper is a brief report of the work conducted by the 25th
Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities during the last five years,
including field work, protection of monuments, the inauguration of a new
museum, exhibitions and conferences. The excavations, mainly rescue ones,
in the areas of Rethymno and Chania have revealed a great number of finds,
dated from the Minoan period to historical times, as well as the location of
new sites. Major target of the Ephorate is the construction of new museums
at Chania and Rethymno, while the opening of the new museum at Kastelli
Kissamos was an important work, already completed. Furthermore, the
participation in the successful organization of the 10th International
Cretological Congress in 2006 offered the chance to present in detail the
work of the Ephorate.
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Σχ. 1. Πόλη Χανίων.
Τοπογραφικός χάρτης
με σημειωμένες με
κόκκινο χρώμα τις
θέσεις όπου έχει
πραγματοποιηθεί
ανασκαφική έρευνα.

Εικ. 1. Παλιά πόλη
Χανίων. Οδός Σήφακα.
Τμήμα κεντρικής οδού
των νεοανακτορικών και
μεταγενέστερων χρόνων.
Δεξιά, διακρίνεται
αγωγός αποχέτευσης
κάτω από τα δάπεδα της
μινωικής οδού.

Εικ. 2. Παλιά πόλη
Χανίων. Σπλάντζια.
Εσωτερικό του ναού
του Αγίου Ρόκκου, η
ανασκαφή κάτω από
το γυάλινο δάπεδο.

Εικ. 3. Παλιά πόλη Χανίων. Λόφος Καστέλλι. Οδός
Κανεβάρο. Ελληνοσουηδική ανασκαφή στην πλατεία
Αγίας Αικατερίνης. Ο χώρος πριν την τοποθέτηση του
στεγάστρου.

Εικ. 4. Παλιά πόλη Χανίων. Λόφος Καστέλλι. Οδός
Κανεβάρο. Ανασκαφή «Σεβάχ». Οικοδόμημα των
νεοανακτορικών χρόνων. Τμήμα του αύλειου χώρου.
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Εικ. 5. Πόλη Χανίων. Συνοικία Αγίου Ιωάννη.
Νότια του Νομαρχιακού Μεγάρου. Τμήμα του
νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνίας.

Σχ. 2. Κάτοψη του χώρου της
εικόνας 5.

Εικ. 6α-δ. Πόλη Χανίων. Τμήμα του νεκροταφείου της μινωικής Κυδωνίας.
Κτερίσματα από τον τάφο του γενάρχη.

Σχ. 3-4. Πόλη Χανίων. Τμήμα του νεκροταφείου της μινωικής Κυδωνίας. Τομές
του τάφου του αρχηγού.
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Σχ. 5. Πόλη Χανίων. Τμήμα του νεκροταφείου της μινωικής Κυδωνίας.
Κάτοψη του τάφου του αρχηγού.

Εικ. 7. Πόλη Χανίων. Ανασκαφή
ιδιοκτησίας «Κήρυξ Α.Ε.». Τμήματα
κτισμάτων της ρωμαϊκής και
παλαιοχριστιανικής Κυδωνίας.

Εικ. 8. Πόλη Χανίων. Ανασκαφή
οικοπέδου Αγροτικής Τράπεζας. Η
εσχάρα κεραμικής καμίνου της
ρωμαϊκής περιόδου.

Εικ. 9. Πόλη Χανίων. Κατάστημα
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων.
Θεμέλια κτίσματος της ελληνιστικής
εποχής κάτω από γυάλινο δάπεδο στον
ακάλυπτο χώρο.

Εικ. 10. Πόλη Χανίων. Συνοικία Νέας
Χώρας. Ανασκαφή οικοπέδου Γωνιωτάκη.
Τμήμα εργαστηρίου πορφύρας των
αυτοκρατορικών χρόνων.
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Σχ. 6. Πόλη Χανίων. Συνοικία Νέας Χώρας. Ανασκαφή οικοπέδου Γωνιωτάκη.
Εργαστήριο πορφύρας των αυτοκρατορικών χρόνων. Κάτοψη της ανασκαφής.

Εικ. 11α-β. Πόλη Χανίων. Οδός Κοκότση. Ανασκαφή οικοπέδου.
Κεραμοσκεπής τάφος του 4ου αι. π.Χ., πριν και μετά την αφαίρεση των
καλυπτήριων κεραμίδων.

Εικ. 12. Κίσαμος. Ανασκαφή οικοπέδου Γεωργακάκη –
Σκουνάκη. Λείψανα οικοδομήματος της ρωμαϊκής
εγκατάστασης. Στη δεξιά άκρη διακρίνεται τμήμα κεντρικής
πλακόστρωτης οδού.
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Σχ. 7. Κίσαμος. Τοπογραφικός χάρτης με σημειωμένα τα όρια της αρχαίας
πόλης και αρχαίας ακτογραμμής.

Εικ. 13. Κίσαμος. Ανασκαφή
οικοπέδου Σαμψάκη. Τμήμα λουτρικού
συγκροτήματος των ρωμαϊκών χρόνων.

Εικ. 14. Κίσαμος. Ανασκαφή οικοπέδου
Νικ. Κουτσουνάκη. Τμήμα του
νεκροταφείου της ρωμαϊκής πόλης.

Εικ. 15α-β. Αρχαιολογικό Μουσείο Κισάμου. Απόψεις του εκθεσιακού χώρου.
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Εικ. 17. Νοπήγεια Κισάμου. Τμήμα της
παράκτιας ΜΜ εγκατάστασης με ισχυρό
περίβολο.
Εικ. 16. Κίσαμος. Κέντρο
Υγείας. Έπαυλη των ρωμαϊκών
χρόνων με ψηφιδωτά δάπεδα.
Αεροφωτογραφία.

Εικ. 18α-β. Απτέρα. Πήλινα αγγεία ελληνιστικής περιόδου από το χώρο του δυτικού
νεκροταφείου της αρχαίας πόλης.

Εικ. 19. Απτέρα. Τμήμα της δυτικής πλευράς της
οχύρωσης.
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Εικ. 20. Απτέρα. Οι λιθόπλινθοι της
οχύρωσης, όπως είχαν καταπέσει σε
σειρές, από ισχυρό σεισμό.
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Εικ. 21. Απτέρα. Γενική άποψη του αρχαίου θεάτρου.

Εικ. 22α-β. Καλύβες Αποκορώνου. «Κυανή Ακτή». Εργαστηριακή εγκατάσταση των
υστερορωμαϊκών χρόνων.

Εικ. 23. Αρμένοι Ρεθύμνου. Υστερομινωικό ΙΙΙ νεκροταφείο.
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Εικ. 24. Μοναστηράκι
Αμαρίου. Παλαιοανακτορική πιθεώνας
(Μινωιτών & Μυκηναίων
Γεύσεις, σ. 95).
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Εικ. 25. Ελεύθερνα. Ο ανασκαφικός τομέας Ι
(Ελεύθερνα. Πόλη-Ακρόπολη-Νεκρόπολη, εικ. 9).

Εικ. 26. Χαμαλεύρι Ρεθύμνου. Ανασκαφή στη θέση «Πατέρας»
(αγρός Γ. & Στ. Δευτεραίου). Διακρίνονται λείψανα κτισμάτων της
ΜΜ Ι και της ΥΜ ΙΙΙΓ περιόδου.

Εικ. 27. Πέραμα Μυλοποτάμου. Κτήριο των
ελληνιστικών χρόνων.

Εικ. 28. Μπαλί Μυλοποτάμου. Λόφος Κατεβατής. Τμήμα εγκατάστασης ΜΜ περιόδου.
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Εικ. 29. Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων (ενετικός ναός
Αγίου Φραγκίσκου).

Τ Ο Ε ΡΓΟ

ΤΗΣ

28 ΗΣ Ε ΦΟΡΕΙ ΑΣ Β ΥΖΑΝΤΙ ΝΩΝ Α ΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν ΑΚ Η Σ Γ. Μ Ι Χ Α Λ Η Σ
Η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με αρμοδιότητα στους Νομούς
Ρεθύμνου και Χανίων, ενεργοποιήθηκε ως υπηρεσιακή μονάδα τον Οκτώβριο
του 2003. Δεδομένου ότι υπήρχαν από παλιότερα τα Γραφεία Ρεθύμνου και
Χανίων της 13ης Ε.Β.Α. με επαρκές, ικανό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων όχι πάντα μόνιμο, αλλά με ποικίλες συμβάσεις- η οργάνωση και λειτουργία της
Υπηρεσίας με τη νέα μορφή ήταν εξαιρετικά εύκολη και σε αυτό βοήθησαν
σημαντικά όλοι οι εργαζόμενοι. Βεβαίως υπάρχουν μέχρι σήμερα σοβαρές
ελλείψεις, όπως αυτοκίνητα, κατάλληλα εργαστήρια στα Χανιά και εξοπλισμός
τους στο Ρέθυμνο και τα Χανιά. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως η
χαμηλή χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και το πολύπλοκο, λογιστικό
σύστημα χορήγησής των, με αποτέλεσμα λειτουργικές δαπάνες, οδοιπορικά,
προσλήψεις προσωπικού, όπως είναι το φυλακτικό, να είναι σε διαρκή
εκκρεμότητα ή να καθυστερούν οι απαλλοτριώσεις και ο καθορισμός ζωνών
προστασίας. Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω και από
εδώ τους ανθρώπους της Εφορείας, που παραβλέποντας τα εμπόδια αυτά,
πασχίζουν καθημερινά για την προστασία των μνημείων της δυτικής Κρήτης.
Αντίθετα η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους, είτε από το τομεακό, είτε
από το περιφερειακό πρόγραμμα ήταν επαρκέστατη, αν και πολλές φορές
υπήρχε θέμα χαμηλών προϋπολογισμών.
Πρωταρχικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της προστασίας των
υφιστάμενων μνημείων με διοικητικά μέτρα, έλεγχο των παρεμβάσεων και
επεμβάσεις αποκατάστασης. Για το σκοπό αυτό καλλιεργείται το κλίμα της
συνεργασίας με τους συναρμόδιους φορείς, όπως η τοπική Εκκλησία, η
Περιφέρεια Κρήτης και η Αυτοδιοίκηση. Σε αρκετές περιπτώσεις υπογράφηκαν
προγραμματικές συμβάσεις και υλοποιήθηκαν προγράμματα αποκατάστασης
μνημείων με φορείς της Εκκλησίας και της Αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία με
την Περιφέρεια Κρήτης είναι εξαιρετική 1 . Οργανώθηκε το νέο μουσείο της
Μονής Πρέβελη και προχωρούν ανάλογες διαδικασίες στις Μονές Αρκαδίου και
Η Περιφέρεια Κρήτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης από την εποχή που η 13η
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ήταν ενιαία. Έτσι, επιτεύχθηκε η οργάνωση ενός
ικανοποιητικού προγράμματος, που αντιμετώπισε με αναλογικότητα τους τέσσερις
νομούς της Κρήτης. Ευχαριστίες οφείλονται στους Γενικούς Γραμματείς Αθανάσιο
Καρούντζο και Σεραφείμ Τσόκα για τη συναντίληψή τους στα θέματα προστασίας των
μνημείων, των υπεύθυνων για τη διαχείριση των Κοινοτικών Προγραμμάτων της
Περιφέρειας Κρήτης Ελένης Μπρεδάκη, Μιράντας Παπαδάκη και Μαρίας Κασσωτάκη.
Από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού σημαντική ήταν η ενεργή συμπαράσταση
των Γενικών Γραμματέων Λίνας Μενδώνη και Χρήστου Ζαχόπουλου, της Ειδικής
Γραμματέως Βαρβάρας Μπελεζίνη, των υπεύθυνων της Διαχειριστικής Αρχής του
ΥΠ.ΠΟ. Ευγενίας Γερούση, Μάγιας Κόμβου, Αντώνη Βασιλόπουλου, των ειδικών
συμβούλων Τάκη Μαστραντώνη και Ηλία Μόκα. Πολλά προβλήματα λύθηκαν με τη
συμπαράσταση των αρμόδιων Διευθυντών του ΥΠ.ΠΟ. Ισίδωρου Κακούρη, Ιωάννας
Μακρή, Αθηνάς Χριστοφίδου και Νίκου Μίνω.
1
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Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, καθώς και τα εκκλησιαστικά μουσεία της
Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου και Νοχιών Κισάμου. Τέλος, προχωρούν οι
διαδικασίες ίδρυσης Βυζαντινού Μουσείου στο ναό του Αγίου Φραγκίσκου
Ρεθύμνου.
Η Εφορεία συνεργάζεται με την Ακαδημία Αθηνών για τη σύνταξη του
καταλόγου των τοιχογραφημένων ναών της δυτικής Κρήτης, με το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης για την καταγραφή των
γλυπτών της Βενετοκρατίας και των τουρκικών, επιτύμβιων στηλών, με το Τ.Ε.Ι.
Χανίων για την ψηφιοποίηση της κεραμικής από τα Χανιά και των κειμηλίων
των Μονών Πρέβελη και Γωνιάς. Σε συνεργασία με φορείς της Βενετίας
προχωρεί η σύνταξη του καταλόγου των μνημείων της Βενετοκρατίας στην
Κρήτη, με βάση την καταγραφή του Giuseppe Gerola στις αρχές του 20ου αι.,
και με συμπλήρωση της τεκμηρίωσης από τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες της
Βενετίας. Η Εφορεία συμμετείχε με εταίρους από την Ιταλία και άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έξι δράσεις του Προγράμματος Culture 2000. Από
το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας συντάχθηκε ένας μεγάλος αριθμός
από μελέτες αναστήλωσης μνημείων και συντήρησης τοιχογραφιών των Νομών
Χανίων και Ρεθύμνου, από τις οποίες ένας αριθμός υλοποιήθηκε, είτε υπάρχει
ετοιμότητα για το ΕΣΠΑ, ή άλλα προγράμματα. Το επιστημονικό προσωπικό
της Εφορείας συμμετείχε σε τοπικά, επιστημονικά συνέδρια με ανακοινώσεις,
ενώ δόθηκε η άδεια μελέτης μιας σειράς μνημείων σε επιστήμονες εντός και
εκτός της Εφορείας.

Α. Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ
Η ιστορική Μονή Αρκαδίου, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της
όψιμης Βενετοκρατίας, μετά τα τραγικά γεγονότα του 1866 είχε υποστεί
σοβαρές καταστροφές, που προήλθαν από τις χιλιάδες των πάσης φύσεως
βλημάτων, τα οποία ρίχτηκαν κατά την πολιορκία, την ισχυρή δόνηση κατά την
ανατίναξη και τις πυρπολήσεις τμημάτων της μονής, που ακολούθησαν.
Μεγάλες ήταν οι φθορές από τα γεγονότα στο σημαντικό, από απόψεως
αρχιτεκτονικής, δίκλιτο Καθολικό, αλλά και από το χρόνο και τις άστοχες
επεμβάσεις. Στόχος των μελετών αναστήλωσης και συντήρησης, που
συντάχθηκαν από τους επιστήμονες της Εφορείας, ήταν η προσεκτική
αρχιτεκτονική και στατική αποκατάσταση του μνημείου, με σεβασμό και στη
νεότερη ιστορία του. Το έργο εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» του ΥΠ.ΠΟ.
Έγιναν εκτεταμένες επεμβάσεις στη βόρεια πτέρυγα, όπου συντηρήθηκε
η τράπεζα (εικ. 1) με τα συνεχόμενα μαγειρεία, ο μεγάλος θολωτός χώρος του
«σαρνιτσίου» πάνω από τη μεγάλη δεξαμενή, ο φούρνος, οι αποθήκες τροφίμων
και τα κελιά των μοναχών της βόρειας πτέρυγας. Στην τράπεζα μετακινήθηκε
προσωρινά το μουσείο της μονής. Αποκαταστάθηκαν στον όροφο της νότιας
πτέρυγας οι τρεις συνεχόμενες αίθουσες του νεότερου μουσείου. Στο ισόγειο της
νότιας πτέρυγας αποκαταστάθηκαν οι χώροι των αποθηκών, οι οποίοι θα
στεγάσουν τελικά το μουσείο της μονής, για το οποίο έχουν συνταχθεί οι
σχετικές μουσειολογικές και μουσειογραφικές μελέτες από τους επιστήμονες
της Εφορείας. Δυστυχώς, η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έγκρισης και
υπογραφής της σχετικής απόφασης οδήγησε στην απένταξη της οργάνωσης του
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μουσείου. Από τους συντηρητές της Εφορείας συντάχθηκε μελέτη και
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της περίλαμπρης πρόσοψης του
Καθολικού από ανάγλυφο πωρόλιθο, χαρακτηριστικού έργου της λεγόμενης
Κρητικής Αναγέννησης (εικ. 2). Καθαρίστηκαν οι επιφάνειες των λίθων από τις
μακροχρόνιες επικαθήσεις, στερεώθηκε η τοιχοποιία, καθαιρέθηκε και
επανατοποθετήθηκε το τρίλοβο κωδωνοστάσιο, έγιναν περιορισμένες
αντικαταστάσεις λίθων, ώστε να διατηρηθούν οι φθορές από τα γεγονότα του
1866. Αποκαταστάθηκε η δυτική όψη της μονής, τα διώροφα κελιά της
νοτιοανατολικής πτέρυγας και τα ισόγεια κελιά στα Μεσοκούμια. Επίσης,
συντηρήθηκε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης του ΥΠ.ΠΟ., η
μεγάλη συλλογή των αρίστης ποιότητας αμφίων (εικ. 3) του 17ου και 18ου αι.,
έργων του εργαστηρίου της μονής, που αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο
κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια στο χώρο της Ορθοδοξίας. Επίσης, συνεχίστηκε
η συντήρηση εικόνων και άλλων κειμηλίων, που θα εκτεθούν στο νέο μουσείο.
Συνεχίστηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του φρουρίου Φορτέτζα στα
πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του
επιπρομαχώνα του Αγίου Λουκά (εικ. 4), μεγάλο μέρος του οποίου είχε
ανατιναχτεί στα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής. Αποκαταστάθηκε το εσωτερικό
του μεγάλου τεμένους του Imbrahim Han (εικ. 5), με συντήρηση των λίθων,
αρμολόγηση του τρούλλου, κατασκευή κονιαμάτων και πλακόστρωση, καθώς
και του συγκροτήματος των υπόγειων, θολωτών χώρων της βόρειας πυλίδας και
η ανατολική πύλη.
Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Φραγκίσκου, όπου
πρόκειται
να
στεγαστεί
το
νέο
Βυζαντινό
Μουσείο
Ρεθύμνου.
Ανακατασκευάστηκαν τα κονιάματα και κατασκευάστηκε νέο δάπεδο και
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Αποκαταστάθηκαν, επίσης, τα δύο
παρεκκλήσια ανατολικά του ναού και το ασκεπές, εγκάρσιο κλίτος. Αναμένεται
η απαλλοτρίωση του μεσαίου τμήματος του ιερού, που εκκρεμεί για πολλά
χρόνια και εξακολουθεί να λειτουργεί ως καταστήματα, προκειμένου να
ενοποιηθεί και να αποκατασταθεί πλήρως το σημαντικό αυτό μνημείο.
Στον απαλλοτριωμένο εν μέρει δίκλιτο Ναό της Αγίας Σοφίας στην οδό
Κορωναίου, που ήταν πριν ξυλουργείο, συνεχίζονται εργασίες στερέωσης και
αποκατάστασης.
Συνεχίζονται οι εργασίες και στο τέμενος Καρά Μουσά (εικ. 6), με
ανακατασκευή των κονιαμάτων, συντήρηση των λιθίνων, επικάλυψη του
τρούλλου με κουρασάνι, κατασκευή κουφωμάτων και εγκαταστάσεων. Θα
λειτουργήσει ως κέντρο ενημέρωσης για την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην
Κρήτη.
Στην ύπαιθρο του Νομού Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε
μεμονωμένα εκκλησιαστικά μνημεία στα πλαίσια του έργου «Δίκτυο
Εκκλησιαστικών Μνημείων Νομού Ρεθύμνου» του ΠΕΠ Κρήτης.
Ο Ναός της Παναγίας στην Κυριάννα, στη μορφή του ατελούς τρίκογχου
με τρούλλο και παρεκκλήσιο σε σχήμα ανεστραμμένου Τ, παρουσίαζε την όψη
ενός συγκροτήματος, που διαμορφώθηκε στα χρόνια της Βενετοκρατίας. Από
τις εργασίες αποκατάστασης επιβεβαιώθηκε ότι αρχικά κτίστηκε το
βορειοανατολικό τμήμα του με τη μορφή ελεύθερου σταυρού με τρούλλο. Στα
χρόνια της Βενετοκρατίας, οι κεραίες του σταυρού μετατράπηκαν σε
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υποτυπώδεις κόγχες εσωτερικά και προστέθηκε τρούλλος, το παρεκκλήσιο στα
νότια και έγινε επέκταση του ναού στα δυτικά. Μια ακόμη επέκταση με βαριά,
μανιεριστική πρόσοψη έγινε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 17ου αι. Με τις
εργασίες αναδείχθηκαν τα σωζόμενα στοιχεία του μεσοβυζαντινού ναού και οι
επόμενες οικοδομικές φάσεις.
Ο Ναός της Παναγίας της Λαμπηνής κτίστηκε στα τέλη του 12ου αι. στον
αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς με τρούλλο και προεξέχουσες τις πλάγιες
κεραίες του σταυρού. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανάδειξης της εξωτερικής
τοιχοποιίας και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου, που είχε υποστεί πέραν των συνήθων- σοβαρές βλάβες από την πυρπόληση του ναού το 1829
από τους Τούρκους. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών στρωμάτων
ζωγραφικής, από τα οποία το πρώτο, περί τα τέλη του 12ου αι., ακολουθεί τις
τάσεις της Κομνήνειας παράδοσης (εικ. 7). Τα επόμενα στρώματα κυμαινόμενης ποιότητας- εκφράζουν συντηρητικές τάσεις με ανανεωτικά
στοιχεία της Παλαιολόγειας τέχνης σε επαρχιακό επίπεδο (εικ. 8).
Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη στην Επισκοπή Μυλοποτάμου, γνωστός και ως
Φραγκοκλησιά, κτίστηκε κατά τη Μεσοβυζαντινή περίοδο με τη μορφή πιθανώς
τρίκλιτης βασιλικής με παλιότερο δομικό υλικό σε δεύτερη χρήση. Στις αρχές
του 14ου αι., μετά από κατάρρευση (πιθανώς από το μεγάλο σεισμό του 1304),
ανακατασκευάστηκε ως σταυροειδής με τρούλλο και φουρνικά στα γωνιαία
διαμερίσματα. Στο ανακατασκευασμένο μνημείο εντοπίζονται έντονα, δυτικά
στοιχεία. Η ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου, που έχει συνδεθεί με την
παράδοση του Μυστρά, επιτρέπει πιθανώς την απόδοση και του ναού αυτού στη
δράση του Αλεξίου Καλλέργη, στον οποίο αναφέρεται ότι ενοικιάστηκε για ένα
διάστημα η Λατινική Επισκοπή Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τους όρους της
Συνθήκης του 1299 μεταξύ του ίδιου και της Βενετίας. Αργότερα,
χρησιμοποιήθηκε
ως
καθεδρικός
της
Καθολικής
Επισκοπής.
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού του νάρθηκα και του εξωνάρθηκα,
στερέωσης της τοιχοποιίας και του τοιχογραφικού διακόσμου.
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του Καθολικού της
Μονής Προδρόμου Μπαλή, η οποία μετά από παλιότερες επεμβάσεις της μονής
και της Μητρόπολης είναι σήμερα σε λειτουργία. Έγινε καθαίρεση και
ανακατασκευή των κονιαμάτων και συντήρηση των λίθινων μερών.
Διαπιστώθηκε ότι αρχικά κτίστηκε το βόρειο κλίτος στον αρχιτεκτονικό τύπο του
μονόχωρου με οξυκόρυφη καμάρα. Σε επόμενη φάση ο ναός μετατράπηκε σε
δίκλιτο. Πριν από τα μέσα του 17ου αι. το Καθολικό διπλασιάστηκε με επέκταση
προς τα δυτικά. Το νότιο τμήμα της επέκτασης, όπου κατασκευάστηκε και η
κύρια είσοδος του ναού, διαμορφώθηκε από λαξευτό πωρόλιθο με έντονα,
μανιεριστικά στοιχεία (εικ. 9). Στο αρχικό βόρειο κλίτος αποκαλύφθηκε
εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφικός διάκοσμος, με αρκετές φθορές από
πυρπόληση του ναού, που μπορεί να χρονολογηθεί στο 16ο αι. (εικ. 10).
Επίσης, συντηρήθηκαν οι λίγες τοιχογραφίες που σώζονται στην τράπεζα,
μοναδικό δείγμα του 17ου αι. στην Κρήτη.
Ο Ναός της Αγίας Κυριακής (εικ. 11) σε εξοχική τοποθεσία της
Αργυρούπολης καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα ρωμαϊκού λουτρού. Η αρχική
τοιχοποιία από πλίνθους συμπληρώθηκε με ημικυλινδρική αψίδα στα
ανατολικά, ενώ η δυτική όψη διαμορφώθηκε με τυφλό αψίδωμα και στεγάστηκε
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με καμάρα. Κάτω από ασβεστοκονίαμα σώζονται ιδιαίτερα σημαντικές
τοιχογραφίες σε δύο στρώματα, από τα οποία το νεότερο χρονολογείται στις
αρχές του 13ου αι. Πρόκειται για έργο δύο ικανών ζωγράφων, από τους οποίους
ο ένας εκφράζει συντηρητικές τάσεις της όψιμης Κομνήνειας παράδοσης (εικ.
12), ενώ ο άλλος διακρίνεται για μια έντονη, ανανεωτική διάθεση.
Πραγματοποιήθηκαν εξωτερικά εργασίες και διευκρινίστηκε η μορφή του
λουτρού. Στο εσωτερικό αποκαλύφθηκαν τα από ορθογώνιους πλίνθους
υπόκαυστα, με μεταγενέστερες ταφές. Τέλος, αποκαλύφθηκε και συντηρήθηκε
ο τοιχογραφικός διάκοσμος.
Ο Ναός του Χριστού στους Έρφους Μυλοποτάμου κτίστηκε με τη μορφή
του μονόχωρου καμαροσκέπαστου. Αργότερα επεκτάθηκε προς τα δυτικά με
την προσθήκη επίσης μονόχωρου, εγκάρσιου νάρθηκα, ώστε να σχηματίζει
ανεστραμμένο Τ κεφαλαίο. Τα δύο μέρη επικοινωνούν με μεγάλο, οξυκόρυφο
τόξο. Ο κυρίως ναός είχε καταρρεύσει. Ο καλής ποιότητας τοιχογραφικός
διάκοσμος, έργο της Παλαιολόγειας τέχνης, που χρονολογείται στο β΄μισό του
14ου αι. είχε συντηρηθεί στο παρελθόν, παρουσίαζε ωστόσο σοβαρά
προβλήματα. Ανακατασκευάστηκε το ανατολικό τμήμα του ναού και
συντηρήθηκε εκ νέου ο τοιχογραφικός διάκοσμος του νάρθηκα.
Στο ερειπωμένο μοναστηριακό συγκρότημα του Προδρόμου (Κάτω
Μοναστήρι
Πρέβελη) έγιναν
εργασίες
καθαρισμού, στερέωσης και
αποκατάστασης διώροφου κτίσματος της νότιας πτέρυγας, που ήταν υπό
κατάρρευση. Παράλληλα, συντάχθηκαν μελέτες αποκατάστασης και των δύο
μοναστηριακών συγκροτημάτων.
Συνεχίστηκαν, με βάση μελέτη που συντάχθηκε από την Εφορεία και τη
συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, οι εργασίες
αποκατάστασης της ερειπωμένης Μονής του Τιμίου Σταυρού Βωσάκου στα
Ταλαία Όρη, η οποία πλέον σήμερα είναι σε λειτουργία. Οι εργασίες
επεκτάθηκαν στη βόρεια και τη νότια πτέρυγα με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
Κρήτης.
Ο τρίκογχος με βαρύ, κυλινδρικό τρούλλο Ναός της Παναγίας Κεράς στο
Χρωμοναστήρι κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε αρχικά περί τα τέλη του 12ου αι.
και τοιχογραφήθηκε εκ νέου κατά το 14ο αι. Αργότερα προστέθηκε μονόχωρο
κλίτος στη νότια πλευρά. Ο ναός, σε κακή κατάσταση, στερεώθηκε στη δεκαετία
του 1950 με ανεξέλεγκτη χρήση σκυροδέματος, έτσι ώστε η επέμβαση να είναι
δυσχερής λόγω των δεσμεύσεων αυτών. Μετά τη στερέωση και αποκατάσταση
έγιναν εξωτερικά κονιάματα και συντηρήθηκε ο τοιχογραφικός διάκοσμος (εικ.
13).
Στη Μονή του Αγίου Πνεύματος Κισσού έγιναν εργασίες αποκατάστασης
του δίκλιτου Καθολικού, με δαπάνες της Μητρόπολης Λάμπης και Σφακίων,
και αποκατάστασης των διώροφων κελιών με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ
Κρήτης.
Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος TERRA-DIAS της
Περιφέρειας Κρήτης, έγιναν εργασίες σε μνημεία της περιοχής Αμαρίου. Ο
αρχικά σταυροειδής Ναός της Παναγίας Κεράς, κοντά στη Μονή Ασωμάτων, του
οποίου κατέρρευσε η νότια πλευρά και ο τρούλλος, είχε μετατραπεί κατά το 14ο
αι. σε τρίκλιτη βασιλική. Αφαιρέθηκαν μεγάλα φορτία από τη στέγη, τα οποία
είχαν μεταφερθεί κατά τη μετατροπή του ναού και αποκαλύφθηκε η αρχική
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μορφή της, στερεώθηκε η τοιχοποιία, έγινε ανακεράμωση και διαμορφώθηκε ο
εξωτερικός χώρος, αφού πρώτα έγινε έργο αποστράγγισης της γύρω περιοχής.
Επίσης, στερεώθηκε το μονόχωρο, εγγεγραμμένο, σταυρικό παρεκκλήσιο στη
βορειοδυτική γωνία, του οποίου ο χωρίς τύμπανο τρούλλος είχε καταρρεύσει.
Από ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό, διευκρινίστηκαν θέματα ως προς την
αρχική μορφή του μνημείου και την ύπαρξη συστήματος αποστράγγισης, που
πιθανώς λειτούργησε και ως αγίασμα. Για την αποστράγγιση της ευρύτερης
περιοχής και του ναού έγινε ένα μικρό έργο, μέσω του οποίου μεταφέρθηκαν
τα λιμνάζοντα ύδατα σε παρακείμενο χείμαρρο.
Ο κοντινός Ναός της Αγίας Άννας, γνωστός από τα ενδιαφέροντα λείψανα
τοιχογραφικού διακόσμου του 1225, έχει υποστεί στο παρελθόν αλλοιώσεις, αν
και αποκαταστάθηκε εν μέρει. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας, κτίστηκε
αρχικά ως μονόχωρος, ξυλόστεγος. Ο βόρειος τοίχος του ανακατασκευάστηκε
δύο φορές με τυφλά, οξυκόρυφα αψιδώματα εξωτερικά. Από την καθαίρεση των
κονιαμάτων διαπιστώθηκε ότι ο αρχικός, νότιος τοίχος εσωτερικά ήταν
κτισμένος εξ ολοκλήρου από πλίνθους και είχε ανοίγματα και αψιδώματα (εικ.
14). Επίσης, συντηρήθηκε ο διάκοσμος.
Στον ερειπωμένο, σταυροειδή με τρούλλο Ναό της Παναγίας στην Πατσώ
Αμαρίου, από τον οποίο στο παρελθόν είχε αποτοιχιστεί μεγάλο μέρος του
τοιχογραφικού διακόσμου, πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού,
ανασκαφής στο χώρο του νάρθηκα, στερέωσης της τοιχοποιίας και του
τοιχογραφικού διακόσμου που είχε απομείνει. Επίσης, επανήλθαν από τη
μόνιμη έκθεση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης οι αποτοιχισμένες
τοιχογραφίες, προκειμένου να εκτεθούν στο υπό ίδρυση Βυζαντινό Μουσείο
Ρεθύμνου. Κατά τις εργασίες διαπιστώθηκε ότι το νότιο τμήμα του ναού
διασώζεται από τη Μεσοβυζαντινή περίοδο και ότι αρχικά ήταν κτισμένος στον
ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο. Στις αρχές του 14ου αι., πιθανώς μετά το σεισμό του
1304, ο ναός ανακατασκευάστηκε με έντονα τα δυτικά στοιχεία ως
επισκοπικός, στα πλαίσια της εφαρμογής των όρων της Συνθήκης μεταξύ των
Βενετών και του Αλεξίου Καλλέργη. Το μέγεθος, το ορθογώνιο Ιερό Βήμα, τα
βεργία, που στηρίζουν την ανωδομή του, η χρήση λαξευτού πωρολίθου στους
πεσσούς και τα ανοίγματα, αποτελούν δυτικές επιδράσεις. Ο τοιχογραφικός
διάκοσμος ακολουθεί την παράδοση της Μακεδονικής Σχολής και διακρίνεται
για την υψηλή του ποιότητα. Το μέγεθος του ναού, η χρήση δυτικών στοιχείων
και η ποιότητα του τοιχογραφικού διακόσμου, όπως συμβαίνει με μια σειρά
ναών της ευρύτερης περιοχής γύρω από τον Ψηλορείτη, τους ξεχωρίζει από το
σύνηθες μέσο επίπεδο της εποχής και επιβεβαιώνουν έμμεσα τη γνωστή από τις
πηγές πρόθεση του Αλεξίου Καλλέργη να δημιουργήσει ένα ισχυρό,
ημιανεξάρτητο Ελληνικό φέουδο στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη.
Παράλληλα, με πόρους του ΥΠ.ΠΟ. και των ενοριών και άλλων τοπικών
φορέων, έγιναν εργασίες και σε μια σειρά άλλων, εκκλησιαστικών μνημείων.
Στο Ναό του Αγίου Γεωργίου στον Οψυγιά (εικ. 15) υπήρχε έντονο
πρόβλημα λόγω της θεμελίωσής του σε ασταθές έδαφος και τη διάνοιξη τάφων
κοντά στην τοιχοποιία. Επίσης, το πολυτελές, υστερογοτθικό θύρωμα είχε
υποστεί
βλάβες
από
μετακινήσεις
και
αποσάθρωση
των
λίθων.
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες υποθεμελίωσης του ναού και καθαίρεσης και
αποκατάστασης του θυρώματος.
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Ο Ναός της Παναγίας στη Δρύμισκο, κτισμένος στη θέση παλιότερου
που ερειπώθηκε στις αρχές του 14ου αι., ανακατασκευάστηκε την ίδια εποχή
και τοιχογραφήθηκε το 1317/8 από το δραστήριο αγιογράφο της Δυτικής
Κρήτης Μιχαήλ Βενέρη. Αποκαταστάθηκε ο ναός και συντηρήθηκε ο
τοιχογραφικός διάκοσμος, που καλυπτόταν από πυκνά, κρυσταλλικά άλατα, με
την ενίσχυση ιδιωτικής χορηγίας.
Στο ερειπωμένο μετόχι του Μιχαήλ Αρχαγγέλου της Μονής Ρουστίκων
στο Φοίνικα, χαρακτηριστικό δείγμα της λιτής, τοπικής, λαϊκής αρχιτεκτονικής
του 19ου αι., έγιναν εργασίες αποκατάστασης διωρόφου κτίσματος με δαπάνες
του Δήμου Φοίνικα.
Η Εφορεία στηρίζει τις προσπάθειες της Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου
και Σφακίων να αποκαταστήσει την ιστορική Μονή των Ασωμάτων Αμαρίου,
που για πολλές δεκαετίες λειτουργούσε ως Γεωργική Σχολή και υπέστη
σημαντικές φθορές και αλλοιώσεις από τη χρήση και την εγκατάλειψη. Με
δαπάνες της Μητρόπολης και τη συνεργασία της Εφορείας έγιναν εργασίες
έρευνας και αποκατάστασης του σταυρικού με τρούλλο Καθολικού, από τις
οποίες προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο ναός κατασκευάστηκε κατά το α΄
μισό του 13ου αι. ως μονόχωρος, ξυλόστεγος με εξωτερικά, οξυκόρυφα, τυφλά
αψιδώματα στη θέση παλιότερου ιδίων διαστάσεων, από τον οποίο σωζόταν
συστάδες επιμελημένων τάφων (εικ. 16) στο δάπεδο από πλίνθους. Κατά το 16ο
αι. μετατράπηκε σε καμαροσκέπαστο και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. σε
μονόχωρο με χαρακτηριστικό, νεοκλασικό τρούλλο. Ο ναός παρουσιάζει
αρχιτεκτονικά στοιχεία τόσο της Ελλαδικής Σχολής, όσο και πρώιμες, δυτικές
επιδράσεις.
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του Ναού του Αγίου
Γεωργίου στο Ξυλομαχαίρι με τη συνεργασία της Μονής Πρέβελη, καθώς και
συντήρησης των δύο στρωμάτων ζωγραφικής, από τα οποία το πρώτο (εικ. 17)
χρονολογείται περί τα μέσα του 13ου αι. και το δεύτερο, έργο υψηλής ποιότητας
της παλαιολόγειας τέχνης με έντονες κλασικιστικές τάσεις, στο β΄μισό του 14ου
αι. (εικ. 18).
Πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με την ενορία Φουρφουρά,
εργασίες αποκατάστασης του Ναού της Παναγίας και συντήρησης των
τοιχογραφιών καλής ποιότητας του τέλους του 14ου αι., που αποκαλύφθηκαν
κάτω από ασβεστοκονιάματα 2 .
2 Η σύνταξη των μελετών και η επίβλεψη των έργων πραγματοποιήθηκαν από το μόνιμο
και ωρομίσθιο προσωπικό της Εφορείας και συγκεκριμένα από τους αρχαιολόγους
Μιχάλη Ανδριανάκη, Νικολέττα Πύρρου, Πετρούλα Βαρθαλίτου, Αναστασία Φιολιτάκη,
Αθηνά Φραϊδάκη, Κώστα Γιαπιτσόγλου και Βάλια Αγγελάκη, τους αρχιτέκτονες Φωτεινή
Κουγλέρη, Σωτήρη Παναγόπουλο, Κώστα Ουρανό, Γιώργο Χατζηγρηγόρη, την πολιτικό
μηχανικό Μαρίτα Βασιλάκη και τους συντηρητές Μιχάλη Τρουλλινό και Θανάση
Τρουλλινό. Στη συντήρηση των αμφίων σημαντικό ρόλο έπαιξε η συντηρήτρια της
Διεύθυνσης συντήρησης αρχαιοτήτων Τατιάνα Κουσουλού. Σημαντική ήταν η
υποστήριξη των έργων από το διοικητικό υπάλληλο Μανόλη Αποστολάκη και τους
υπαλλήλους του Λογιστηρίου Γιώργο Κλάδο, Στεφανία Ασουμανάκη, Χαράλαμπο
Τσικαλά και Κωνσταντίνα Μαρκουλάκη. Τους παραπάνω, καθώς και τους μόνιμους και
ωρομίσθιους εργατοτεχνίτες, τους συντηρητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους της
Εφορείας και στους δύο νομούς της αρμοδιότητάς της, ευχαριστώ και από εδώ για την
έντονη ενεργοποίησή τους στο δύσκολο αυτό έργο και την προθυμία με την οποία
αντιμετώπισαν τα διάφορα προβλήματα.
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Β. Ν Ο Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν
1. ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
Στο Νομό Χανίων συνεχίστηκαν επίσης εκτεταμένες επεμβάσεις σε
μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης.
Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης του Rivellino del Porto (φρούριο
Φιρκάς) με το οποίο κλείνουν από τη δυτική πλευρά του λιμανιού οι
βενετσιάνικες οχυρώσεις των Χανίων. Η στρατιωτική χρήση του οχυρώματος στα
χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά και μέχρι πρόσφατα, είχαν προκαλέσει
σημαντικές αλλοιώσεις στην αρχική του μορφή. Από τις ανασκαφικές εργασίες
αποκαλύφθηκαν η χαμηλή και η υψηλή πλατεία, η μεγάλη, θολοσκέπαστη
δεξαμενή και τα κατά καιρούς συστήματα αποχέτευσης του συγκροτήματος.
Αποκαταστάθηκαν η δυτική, διώροφη πτέρυγα (εικ. 19) οι 6 θολωτές
κανονιοθυρίδες (casemate) σε χώρους εκδηλώσεων και εργαστήρια και
διαμορφώθηκαν στην αρχική τους μορφή οι υψηλές πλατείες και η μεγάλη
δεξαμενή
ύδρευσης.
Τέλος,
κατασκευάστηκαν
ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις. Το μνημείο στεγάζει πλέον εργαστήρια συντήρησης της
Εφορείας και εκδηλώσεις του ΥΠ.ΠΟ. Απομένει η αποκατάσταση του βόρειου
τμήματος της δυτικής πτέρυγας.
Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής στον Αλικιανό κτίστηκε περί το 1030 από
τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο. Από το 19ο αι. σωζόταν σε κατάσταση ερειπίου,
ανακατασκευάστηκε αρχικά πρόχειρα από τους κατοίκους και στη συνέχεια
αποκαταστάθηκε εν μέρει από τον ακαδημαϊκό Αναστάσιο Ορλάνδο. Με
τεκμηριωμένη μελέτη έγιναν επεμβάσεις στερέωσης και αποκατάστασης του
ναού. Πραγματοποιήθηκε αρχικά ανασκαφή μέρους του μεγάλου
νεκροταφείου, που επεκτεινόταν εντός (εικ. 20) και εκτός του ναού και
διαπιστώθηκε ότι η θεμελίωσή του ήταν σε πολύ μικρό βάθος σε αργιλώδες
έδαφος, γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει στην κατάρρευσή του. Κατασκευάστηκε
ισχυρή, κτιστή υποθεμελίωση σε βάθος περίπου 0,70 μ., αφαιρέθηκαν μεγάλα
φορτία από τις στέγες, στερεώθηκε και αποκαταστάθηκε η τοιχοποιία.
Προχώρησε η συντήρηση του καλής ποιότητας, δεύτερου στρώματος του
τοιχογραφικού διακόσμου, που χρονολογείται στο α΄ μισό του 14ου αι.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκε μέρος του αρχικού διακόσμου του 11ου αι. στο
βορειοανατολικό σταυροθόλιο, με μορφές ιαματικών αγίων. Οι εργασίες
συνεχίζονται.
Ο μονόχωρος Ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Έλος κτίστηκε
και τοιχογραφήθηκε στις αρχές του 14ου αι. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες
αποκατάστασης του ναού, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και
συντήρησης του καλυμμένου από πυκνά, κρυσταλλικά άλατα τοιχογραφικού
διακόσμου, που μπορεί να αποδοθεί στο δραστήριο, λαϊκό ζωγράφο της δυτικής
Κρήτης Ιωάννη Παγωμένο.
Το Castel Selino κτίστηκε κατά το 13ο αι. από τους Βενετούς ως έδρα
της ομώνυμης καστελανίας και για να ελέγχει τους θαλάσσιους δρόμους προς
τη βόρειο Αφρική, ανακατασκευάστηκε επανειλημμένα μέχρι τα μέσα του 17ου
αι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας περιέπεσε σε αχρηστία και κατά το 1867
ανακατασκευάστηκε στα πλαίσια του δικτύου ελέγχου της Κρήτης, τους
γνωστούς κουλέδες. Αν και το μνημείο σώζεται σε χαμηλό ύψος, η ανασκαφή
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έδωσε ανέλπιστα πολλά ευρήματα, ιδίως κεραμική από τα χρόνια της όψιμης
Βενετοκρατίας, που απαρτίζουν ένα σημαντικό σύνολο. Από τις ανασκαφικές
εργασίες (εικ. 21) αποκαλύφθηκε μεγάλο μέρος του φρουρίου, στερεώθηκε η
τοιχοποιία, αποκαταστάθηκαν τα δάπεδα και ήδη είναι ένας επισκέψιμος
χώρος. Επίσης, συντηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αγγείων (εικ. 22) και άλλων
αντικειμένων από τον πλούσιο εξοπλισμό του φρουρίου.
Η Εφορεία ανέλαβε, λόγω προβλημάτων υλοποίησης από την 7η
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης του
φρουρίου Κούλε στον αρχαιολογικό χώρο της Απτέρας. Το φρούριο κτίστηκε
μετά το 1867 στα πλαίσια της κατασκευής ενός δικτύου φρουρίων που κάλυπτε
ολόκληρη την Κρήτη, με σκοπό εδώ την ενίσχυση της άμυνας του κόλπου της
Σούδας, όπου υπήρχε ο «Ναύσταθμος της Μεσογείου». Ειδικότερα, σκοπός ήταν
η προστασία του μεγάλου φρουρίου Ιτζεδίν στη θέση Καλάμι, που με τα
μεγάλα, σύγχρονα πυροβόλα του έλεγχε την είσοδο του κόλπου. Στερεώθηκε η
τοιχοποιία, αποκαταστάθηκαν τα λίθινα ανοίγματα και οι πολεμίστρες,
στεγάστηκαν οι χώροι, κατασκευάστηκαν δάπεδα, κουφώματα και
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ένας πολύ αξιόλογος, μνημειακός
χώρος θα στεγάσει πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Σούδας.
Για τον ίδιο λόγο η Εφορεία ανέλαβε την αποκατάσταση της «Δημοτικής
Σχολής» Κεφαλά Δήμου Βάμου, ενός ενδιαφέροντος σχολικού κτίσματος των
αρχών του 20ου αι. με νεοκλασικά στοιχεία (εικ. 23). Το σχολείο είναι κτισμένο
πάνω σε μεγάλο, εν μέρει υπόγειο, θολοσκέπαστο κτίσμα σε σχήμα Γ κεφαλαίο,
αι.),
στρατιωτικής
χρήσης.
της
πρώιμης
Τουρκοκρατίας
(18ος
Ανακατασκευάστηκε η κεραμοσκεπή, αποκαταστάθηκαν οι τοιχοποιίες και
κατασκευάστηκαν νέα κονιάματα, τοποθετήθηκαν ξύλινα δάπεδα εσωτερικά και
μαρμάρινα στη σκεπαστή στοά, κατασκευάστηκαν κουφώματα και
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και διαμορφώθηκε ο αύλειος χώρος.
Μετά την αποκατάσταση λειτουργεί ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του Νομού Χανίων.
2. «ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
Ο περίκεντρος Ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Επισκοπή Κισάμου,
το σημαντικότερο χριστιανικό μνημείο της Κρήτης, κτίστηκε και
τοιχογραφήθηκε κατά το β΄ μισό του 6ου αι. Η αποκάλυψη μιας δεύτερης,
σταυρικής κολυμβήθρας στο νότιο παστοφόριο επιβεβαιώνει την αρχική χρήση
του ως ναού - βαπτιστηρίου (εικ. 24). Ένα ανεικονικό στρώμα ζωγραφικής στη
βόρεια πτέρυγα χρονολογείται στα χρόνια της Εικονομαχίας. Κατά τα τέλη του
12ου αι. ο ναός, που λειτουργούσε ως καθεδρικός της Επισκοπής Κισάμου,
τοιχογραφήθηκε με εξαίρετης ποιότητας διάκοσμο. Κατά τις αρχές του 14ου αι.
συμπληρώθηκαν οι φθορές του διακόσμου από το ζωγράφο Μιχαήλ Βενέρη.
Συνεχίστηκαν ακόμα οι εργασίες συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου
και των ψηφιδωτών δαπέδων (εικ. 25). Στο νότιο παστοφόριο αποκαλύφθηκε,
κάτω από λευκό κονίαμα, παράσταση του Αγίου Γεωργίου με γενειοφόρο
αφιερωτή από το πρώτο στρώμα ζωγραφικής (εικ. 26). Αρμολογήθηκε η
τοιχοποιία στο εσωτερικό του ναού, συμπληρώθηκαν τα κενά στο ψηφιδωτό
δάπεδο και στους χώρους, όπου αυτό είχε καταστραφεί. Κατασκευάστηκαν
ξύλινα κουφώματα. Ανακεραμώθηκε με μεγάλες κεραμίδες ο βαθμιδωτός
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τρούλλος και η αψίδα του Ιερού.
Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Δραπανιά κτίστηκε πάνω στα ερείπια
υστερορρωμαϊκού λουτρού, κατά το 15ο αι. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες
στερέωσης και αποκατάστασης του ναού και διαμόρφωσης του χώρου.
Εκτελέστηκαν, επίσης, εργασίες αποκάλυψης και συντήρησης των σωζόμενων
τοιχογραφιών, οι οποίες κάλυπταν μέρος μόνο του ναού (εικ. 27). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει η παράσταση του Αγίου Παχωμίου με τον άγγελο, στη θέση όπου
παραδοσιακά εικονίζεται ο Ευαγγελισμός.
Ο σταυροειδής με τρούλλο Ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Αράδενα
Σφακίων κτίστηκε κατά το α΄ μισό του 14ου αι. πάνω στα ερείπια
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Τα χαρακτηριστικά του ναού τον συνδέουν
περισσότερο με την Ελλαδική Σχολή αρχιτεκτονικής. Τοιχογραφήθηκε από ένα
καλό, λαϊκό ζωγράφο της εποχής, το έργο του οποίου αναγνωρίζεται σε ναούς
της περιοχής Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου και Λασιθίου. Οι τοιχογραφίες είχαν
καλυφθεί εν μέρει από ασβέστη και είχαν υποστεί φθορές από την υγρασία.
Ολοκληρώθηκε η αποκάλυψη και συντήρηση του διακόσμου, που
περιλαμβάνει μορφές μεμονωμένων αγίων και παραστάσεις από τον Ευαγγελικό
κύκλο και τους εικονογραφικούς κύκλους του Μιχαήλ Αρχαγγέλου και του
Αγίου Νικολάου.
Ο μονόχωρος Ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου στη Σαρακήνα κτίστηκε στις
αρχές του 14ου αι. και τοιχογραφήθηκε από τον εξαιρετικά δραστήριο
αγιογράφο της δυτικής Κρήτης Ιωάννη Παγωμένο με μεμονωμένες παραστάσεις
αγίων, σκηνών από τον Ευαγγελικό κύκλο και τον εικονογραφικό κύκλο του
Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Από τις εργασίες αποκατάστασης αποκαλύφθηκαν τα
ερείπια τρίκλιτης, ξυλόστεγης, μεσοβυζαντινής βασιλικής (εικ. 28), τα οποία
αναδείχθηκαν με διαμόρφωση του χώρου. Ο ναός αποκαταστάθηκε και
συντηρήθηκε ο τοιχογραφικός διάκοσμος (εικ. 29).
Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος Ναός του Αγίου Νικολάου στη Μονή
κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε περί τα τέλη του 13ου αι. από τον αγιογράφο
Θεόδωρο - Δανιήλ Βενέρη. Περί το 1314 επεκτάθηκε προς τα δυτικά με
σταυρεπίστεγη επέκταση και τοιχογραφήθηκε από τον Ιωάννη Παγωμένο. Ο
καλά διατηρημένος διάκοσμος είχε σχεδόν εξαφανιστεί από τα πυκνά στρώματα
αιθάλης και σκληρών αλάτων λόγω της υγρασίας. Πραγματοποιήθηκαν
εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, στερέωσης και συντήρησης του διακόσμου.
Έτσι, ανακτήθηκαν δύο ακόμη σημαντικά τοιχογραφικά σύνολα, έργα γνωστών
ζωγράφων, των οποίων ο αριθμός των έργων είναι μοναδικός στο χώρο του
Βυζαντίου.
Η Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι λειτουργεί τα τελευταία χρόνια σε
ένα ερειπωμένο πριν κτηριακό συγκρότημα, που κτίστηκε από τα χρόνια της
Βενετοκρατίας, αρχικά ως οικισμός και αργότερα ως μετόχι της Μονής της
Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων. Τα τελευταία χρόνια αποκαθίσταται σταδιακά
από την Εφορεία. Οι εργασίες επεκτάθηκαν στη βορειοδυτική πτέρυγα του
κυρίως συγκροτήματος, που κτίστηκε το 18ο αι. και ήταν σε κατάσταση
πλήρους
ερείπωσης.
Στερεώθηκαν
οι
απομείναντες
τοίχοι
και
ανακατασκευάστηκαν τα ερειπωμένα τμήματα της τοιχοποιίας, έγιναν
κονιάματα, πλακοστρώσεις και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (εικ. 30).
Ο χώρος ήδη στεγάζει τους μοναχούς.
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Η Μονή Γουβερνέτου (Γδερνέτου) κτίστηκε μεταξύ του 1537 και 1548 σε
ένα οροπέδιο της οροσειράς του Σταυρού με φρουριακή μορφή. Στον όροφο της
νότιας πτέρυγας βρίσκεται η αίθουσα της τράπεζας, στεγασμένη με οξυκόρυφο
θόλο, ο οποίος είχε καταστεί ετοιμόρροπος από την προ ετών ισχυρή έκρηξη
πλοίου στον κόλπο της Σούδας. Καθαιρέθηκε μεγάλο μέρος του θόλου και
ανακατασκευάστηκε. Επίσης, συμπληρώθηκαν τα πατητά κονιάματα και το
δάπεδο, κατασκευάστηκαν ξύλινα κουφώματα και ηλεκτρική εγκατάσταση.
3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Στα πλαίσια επίσης του ΠΕΠ Κρήτης υπογράφηκαν προγραμματικές
συμβάσεις με το Δήμο Χανίων για την αποκατάσταση μνημείων της παλιάς
πόλης.
Ο Ναός του Αγίου Νικολάου της Σπλάντζιας, αλλοιωμένος από τη
λειτουργία του ως τέμενος Χιουγκάρ Τζαμισί και πρόσφατα ως ορθόδοξος ναός,
κτίστηκε αρχικά ως Καθολικό Μονής των Δομηνικανών στις αρχές του 14ου αι.
Κατά τη διάρκεια του 20ου αι. έγιναν εκτεταμένες, άστοχες επεμβάσεις, οι
οποίες είχαν αλλοιώσει σημαντικά το μνημείο. Οι εργασίες της πρώτης φάσης
περιορίστηκαν στην αποκατάσταση των όψεων με καθαίρεση και ανακατασκευή
των κονιαμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων αποκαλύφθηκαν υπολείμματα
από τα αρχικά, οξυκόρυφα παράθυρα του ναού. Συντάχθηκε μελέτη και
πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση των πλάγιων όψεων και των λοιπών
ανοιγμάτων του ναού, ενώ κλείστηκαν νεότερα ανοίγματα μη συμβατά με το
μνημείο. Έτσι, ο ναός άρχισε να παίρνει την αρχική, υστερογοτθική μορφή του
(εικ. 31-32). Θα πρέπει, ωστόσο, να συνεχιστούν οι εργασίες καθαίρεσης και
ανακατασκευής των από σκυρόδεμα σήμερα στεγών, ώστε ένα από τα πλέον
σημαντικά δυτικά μνημεία της Κρήτης να επανέλθει πλήρως στην αρχική του
μορφή.
Ο μικρός Ναός του Αγίου Ρόκκου στην πλατεία της Σπλάντζιας, κομψό
δείγμα του βενετσιάνικου μανιερισμού, κτίστηκε το 1627 σε επαφή με τον
ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, του οποίου εκκρεμεί η
απαλλοτρίωση. Ο ναός αποκαταστάθηκε στην αρχική του μορφή, ενώ
αναδείχθηκαν κάτω από γυάλινο δάπεδο και οι αρχαιότητες που
αποκαλύφθηκαν από τις εργασίες της ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α.
Ο αρχικά δίκλιτος Ναός της Αγίας Ειρήνης ερειπώθηκε εν μέρει. Το
ερειπωμένο νότιο κλίτος ενσωματώθηκε σε ιδιωτική κατοικία, ενώ το σωζόμενο
βόρειο, με εκβάθυνση του δαπέδου, χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη λαδιού
κατά την Τουρκοκρατία. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στερέωσης και
αποκατάστασης στην αρχική μορφή (εικ. 33), κατασκευάστηκαν δάπεδα και
κουφώματα και διαμορφώθηκε ο αύλειος χώρος.
Η Porta Sabbionara (Πύλη της Άμμου) ή Kum Kapisi, είναι η μόνη από
τις τρεις πύλες των βενετσιάνικων οχυρώσεων που σώζεται τροποποιημένη ως
προς το προς ανατολάς, τοξωτό θύρωμα. Το τοξωτό άνοιγμα προς την πόλη είχε
επίσης κλειστεί με τοιχοποιία. Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνταν ως
αποθήκη του Δήμου. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης της
αρχικής μορφής, διανοίχτηκε η κυρίως πύλη (εικ. 34), πλακοστρώθηκε ο
χώρος, κατασκευάστηκαν κουφώματα και πλέον χρησιμοποιείται για
εκδηλώσεις του Δήμου Χανίων.
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4. ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στους Αρμένους κτίστηκε το 16ο αι.
ως μονόχωρος καμαροσκέπαστος. Σε συνεργασία με την Ενορία Αρμένων
άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης. Επειδή στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί σε
παρακείμενο κατάστημα γλυπτά αρχιτεκτονικά μέλη, πραγματοποιήθηκε
ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό του ναού. Διαπιστώθηκε ότι ο ναός ήταν
θεμελιωμένος πάνω στους τοίχους μονόχωρου με τρούλλο ναού, σωζόμενου
ύψους περίπου 2 μ., που καταλάμβαναν το ανατολικό τμήμα του. Σπαράγματα
υψηλής ποιότητας τοιχογραφικού διακόσμου, που βρέθηκαν, χρονολογούνται
στο α΄ μισό του 13ου αι. (εικ. 35). Ο ναός του 13ου αι. με τη σειρά του είναι
θεμελιωμένος πάνω σε λείψανα βασιλικής του 6ου αι. με καλής ποιότητας
ψηφιδωτό δάπεδο, έργο του συνεργείου της γνωστής βασιλικής της Αλμυρίδας.
Ο μικρός, μονόχωρος Ναός των Αγίων Ασωμάτων στο Βαφέ Αποκορώνου
κτίστηκε κατά το 15ο αι. και τοιχογραφήθηκε με ανεικονικό διάκοσμο. Με τη
χρηματοδότηση
της
ενορίας
Βαφέ
πραγματοποιήθηκαν
εργασίες
αποκατάστασης του ναού και συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου. Κατά
τις εργασίες πραγματοποιήθηκε ανασκαφική έρευνα και διαπιστώθηκε ότι ο
ναός είναι θεμελιωμένος πάνω στα λείψανα τοίχων, ύψους περίπου 1,50 μ. από
παλιότερο, επίσης μονόχωρο με νάρθηκα ναό, στον οποίο αργότερα προστέθηκε
δεύτερο κλίτος στη βόρεια πλευρά (εικ. 36). Μέσα και γύρω από το ναό
υπάρχουν λακκοειδείς τάφοι, από την ανασκαφή των οποίων προέκυψαν αγγεία
(εικ. 37) και πόρπες, που χρονολογούνται στους 6ο και 7ο αι. Ως πλάκα σε τάφο
είχε χρησιμοποιηθεί αμφικίονας παραθύρου με επιγραφή του 6ου αι., στην
οποία αναφέρεται το όνομα των «αγίων εναργύρων» Κοσμά και Δαμιανού και
του Επισκόπου Επιφανίου. Βόρεια του ναού αποκαλύφθηκαν θεμέλια άλλου
κτίσματος, που χρονολογείται με βάση την κεραμική στους 4ο και 5ο αι. μ.Χ.
Ο μονόχωρος, σταυρικός με οκτάπλευρο τρούλλο Ναός της Αγίας
Ειρήνης στη Σούγια ακολουθεί πρότυπα της λεγόμενης Ελλαδικής Σχολής στα
τέλη του 13ου αι. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος ήταν καλυμμένος από
αλλεπάλληλα στρώματα ασβέστου. Με χορηγία ιδιώτη καθαιρέθηκαν τα
κονιάματα, αποκαλύφθηκε και συντηρήθηκε ο διάκοσμος, που αναγνωρίζεται
και αυτός ως έργο του γνωστού ζωγράφου της δυτικής Κρήτης Θεοδώρου Δανιήλ Βενέρη στα τέλη του 13ου αι.
Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος Ναός της Παναγίας στο Καρύδι Βάμου
αποκαταστάθηκε στο παρελθόν. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος ωστόσο, έργο
λαϊκών ζωγράφων, που εκπροσωπούν τρεις διαφορετικές τάσεις του όψιμου 13ου
αι., σωζόταν σε κακή κατάσταση εξαιτίας της πυκνής αιθάλης, των αλάτων και
του ασβεστώματος. Έγιναν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης.
Αποκαλύφθηκε η κτητορική επιγραφή με τη χρονολογία 1290 και μεγάλο
μέρος των παραστάσεων. Από το διάκοσμο ξεχωρίζουν οι ρεαλιστικές
απεικονίσεις των κολασμένων.
Στο μονόχωρο, καμαροσκέπαστο Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στα
Δελιανά
Κισάμου
είχαν
πραγματοποιηθεί
στο
παρελθόν
εργασίες
αποκατάστασης και αποκάλυψης του τοιχογραφικού διακόσμου. Ο ιδιαίτερα
επιμήκης ναός χωριζόταν σε δύο μέρη από εγκάρσιο τοίχο, που κατεδαφίστηκε.
Οι εργασίες περιορίστηκαν στον κυρίως ναό, όπου αποκαλύφθηκαν μεγάλα
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διάχωρα με παραστάσεις από τον Ευαγγελικό κύκλο, έργα του τέλους του 13ου
αι. ή των αρχών του 14ου. Στο νάρθηκα, η εκτεταμένη παράσταση της Δευτέρας
Παρουσίας και άλλες παραστάσεις, αποδίδονται στο γνωστό ζωγράφο Μιχαήλ
Βενέρη, που δρα στη δυτική Κρήτη στο α΄ τέταρτο του 14ου αι.
Το Καθολικό της παλιάς Μονής Γωνιάς είναι κτισμένο σε απότομη θέση
δυτικά της μονής του 17ου αι., στον αρχιτεκτονικό τύπο του μονόχωρου,
καμαροσκέπαστου. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος χρονολογείται στο α΄ μισό του
14ου αι. Κατά το α΄ μισό του 15ου αι. ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά και
τοιχογραφήθηκε με εξαιρετικής ποιότητας διάκοσμο. Αργότερα, επεκτάθηκε
προς νότο με ένα όμοιο κλίτος. Οι εργασίες αποκάλυψης και συντήρησης του
διακόσμου επεκτάθηκαν στο δυτικό τοίχο, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλη
παράσταση με την Κλίμακα.
Ο μονόχωρος Ναός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Πολεμάρχι
κτίστηκε και τοιχογραφήθηκε περί τα μέσα του 15ου αι. από έναν ικανό
ζωγράφο. Με τη συγχρηματοδότηση της τοπικής ενορίας πραγματοποιήθηκε
στερέωση - αποκατάσταση του ναού και μερική αποκάλυψη του τοιχογραφικού
διακόσμου.
Ο σπηλαιώδης Ναός του Αγίου Ιωάννη του Ξένου στο Καβούσι Κισάμου
κτίστηκε αρχικά από τον Όσιο Ιωάννη τον Ξένο. Εδώ, σύμφωνα με το κείμενο
της διαθήκης του, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του και τάφηκε. Ο
σπηλαιώδης ναός επεκτάθηκε κατά το 13ο αι. με την προσθήκη μονόχωρου,
καμαροσκέπαστου κλίτους στη βόρεια πλευρά, όπου αργότερα προστέθηκαν
τέσσερις τάφοι με τη μορφή αρκοσολίου, από τους οποίους ο ανατολικότερος
θεωρείται ως τάφος του Ξένου. Με τη συνεργασία της Ενορίας Πλατάνου
εκτελέστηκαν εργασίες στερέωσης του ναού και αποκάλυψης του
αποσπασματικά σωζόμενου διακόσμου, που χρονολογείται περί τα τέλη του
13ου αι. και περιλαμβάνει μεμονωμένες μορφές αγίων και σκηνές από τον
Ευαγγελικό κύκλο. Μεταξύ των παραστάσεων περιλαμβάνονται ο Ιωάννης ο
Ξένος (εικ. 38) και σκηνές από το βίο του 3 .

Η σύνταξη των μελετών και η επίβλεψη των έργων έγινε από το επιστημονικό
προσωπικό του Γραφείου Χανίων και συγκεκριμένα τους αρχαιολόγους Μιχάλη
Ανδριανάκη, Κώστα Ψαράκη, Αναστασία Αποστολάκη, Γιάννη Φαντάκη, Αναστασία
Ντίνη, Χρύσα Μπούρμπου, Κώστα Γιαπιτσόγλου, τους αρχιτέκτονες Μαριάννα
Αγγελάκη, Σωτήρη Παναγόπουλο, Κώστα Ουρανό, Φίλιππο Τσαγάκη, τους πολιτικούς
μηχανικούς Μαρίτα Βασιλάκη, Χαράλαμπο Φιωτάκη, Νεκταρία Μαθιουδάκη. Την
κύρια ευθύνη των εργασιών συντήρησης στα πλαίσια των έργων του Γ΄Κ.Π.Σ. είχαν οι
συντηρητές Γιώργος Σιγανάκης και Μιχάλης Τρουλλινός. Τη διοικητική υποστήριξη των
έργων στο Νομό Χανίων είχαν οι Μανόλης Αποστολάκης, Αργυρώ Φελεσάκη και Ελένη
Βουλγαράκη.

3

46

Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Α Κ Η Σ Γ. Μ Ι Χ Α Λ Η Σ

THE WORK

OF THE

28 T H E P H O R A T E

OF

B Y Z A N TI N E A N T I Q U I TI E S

A N D R I A N A K I S G. M I C H A L I S
The 28th Ephorate of Byzantine and Postbyzantine Antiquities
(districts of Rethymnon and Chania, Crete) during the period 2004-2008
accomplished a large number of works, financed by the Community Support
Framework, the Regional Operational Program of Crete, national funds, and
occasionally, with the support of the local church. In Rethymnon Prefecture,
one of the most important works was carried out in the Monastery of Arkadi,
with the restoration of numerous buildings of the complex, the conservation
of the liturgical vestments and the museological documentation for the new
exhibition. Extended works were also done in the Old Town of Rethymnon
and its monuments, such as the fortress of Fortezza and the builidings in it,
the Church of Agios Frangkiskos, that is about to house the Byzantine
Collection of Rethymnon, the Kara Musa Pasha Mosque and the Church of
Agia Sophia.
In Chania, the major project was the restoration of the Firka fortress,
in the Old Port of the town, that houses today the Conservation Laboratory
of the Ephorate and other cultural activities. In the Old Town of Chania, the
Churches of Agios Nikolaos and Agios Rokkos in Splanzia were also restored,
as well as the Porta Sabbionara, the only gate of the venetian town walls that
still survives. Furthermore, the excavations carried out at Castel Selino, at
the southern coast, unearthed an impressive total of venetian and ottoman
pottery. At the countryside of both Rethymnon and Chania Prefectures
further restoration and conservation works took place within the framework
of the project“Network of Ecclesiastical Monuments”. Amongst them are the
Churches of Panaghia in Kyrianna and Labini, Agios Ioannis in Episkopi, the
Monasteries of Bali, Vossakos and Prevelis in Rethymnon and the Rotunda
of Archangel Michael in Episkopi, the Churches of the same name in
Aradena and Saracena, and the monasteries of Agios Georgios in Karydi and
Gouvernetto in Chania. Aside from the abovementioned, the Ephorate took
part in several scientific projects, in collaboration with the Academy of
Athens, the Institute of Technology and Research and the University of
Crete, the Municipality of Venice, etc. Its staff also pariticipated in local
congesses and produced numerous publications.
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Eικ. 1. Μονή Αρκαδίου.
Η τράπεζα μετά τις εργασίες.

Eικ. 2. Μονή Αρκαδίου. Η πρόσοψη του
Kαθολικού μετά τη συντήρηση.

Eικ. 3. Μονή Αρκαδίου.
Επιτραχήλιο μετά τη
συντήρηση.

Εικ. 4. Φρούριο Φορτέτζα Ρεθύμνου. Ο
προμαχώνας του Αγίου Λουκά, μετά τις εργασίες.

Eικ. 5. Φρούριο Φορτέτζα. Το
τέμενος Imbrahim Han,
μετά τις εργασίες.

Eικ. 6. Τέμενος Καρά Μουσά,
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
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Eικ. 7. Ναός Παναγίας
Λαμπηνής (α΄στρώμα
τοιχογράφησης, τέλη 12ου αι.).

Eικ. 8. Ναός Παναγίας Λαμπηνής
(β΄στρώμα τοιχογράφησης,
αρχές 14ου αι.).

Eικ. 9. Μονή Αγίου Ιωάννη Μπαλή, μετά τις εργασίες.

Eικ. 10. Μονή Αγίου Ιωάννη
Μπαλή. Παράσταση ιεράρχη
στο Καθολικό (16ος αι.).

Eικ. 11. Ναός Αγίας Κυριακής Αργυρούπολης,
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
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Eικ. 12. Ναός Αγίας Κυριακής Αργυρούπολης. Η
Ανάληψη (β΄στρώμα ζωγραφικής, αρχές 13ου αι.).

Eικ. 14. Ναός Αγίας Άννας
στο Αμάρι.

Εικ. 13. Χρωμοναστήρι
Ρεθύμνου, Ναός Παναγίας
Κεράς. Ο Χριστός από τη Δέηση
(α΄στρώμα, τέλη 12ου αι.)

Eικ. 15. Ναός Αγίου Γεωργίου Οψυγιά.
Αποκατάσταση θυρώματος.

Eικ. 16. Καθολικό Μονής Ασωμάτων. Ανασκαφή δαπέδου.
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Eικ. 17. Ναός Αγίου Γεωργίου στο Ξυλομαχαίρι.
Στρατιωτικοί άγιοι (α΄μισό 13ου αι.).

Eικ. 19. Rivellino del porto (φρούριο
Φιρκά), μετά τις εργασίες.

Eικ. 18. Ναός Αγίου Γεωργίου
στο Ξυλομαχαίρι (β΄στρώμα,
τέλη 14ου αι.)

Εικ. 20. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στον
Αλικιανό (11ος αι.).
Ανασκαφή στο νάρθηκα.

Εικ. 21. Το Castel Selino στην Παλιόχωρα.
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Εικ. 22. Από την ανασκαφή του Castel
Selino. Αγγεία τύπου majolica (16ος αι.).

Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ 28 Η Σ Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Σ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν

Εικ. 23. Δημοτική Σχολή Κεφαλά,
μετά τις εργασίες.

Εικ. 24. Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου Επισκοπής
Κισάμου. Συντήρηση ψηφιδωτού στο νότιο
παστοφόριο.

Εικ. 25. Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Επισκοπής Κισάμου, μετά τις εργασίες.

Εικ. 26. Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Επισκοπής Κισάμου. Παράσταση Αγίου
Γεωργίου με αφιερωτή, α΄στρώμα (6ος -7ος αι.).

52

Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Α Κ Η Σ Γ. Μ Ι Χ Α Λ Η Σ

Εικ. 28. Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Σαρακήνας, μετά τις εργασίες.

Εικ. 27. Ναός Αγίου Γεωργίου Δραπανιά
(15ος αι.), μετά τις εργασίες.

Εικ. 29. Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Σαρακήνας. Έργο Ιωάννη Παγωμένου
(αρχές 14ου αι.).Οι τοιχογραφίες μετά τη
συντήρηση.
Εικ. 30. Μονή Αγίου Γεωργίου στο Καρύδι,
μετά τις εργασίες.

Εικ. 31. Άγιος Νικόλαος Σπλάντζιας, πριν
από την έναρξη των εργασιών.

Εικ. 32. Άγιος Νικόλαος Σπλάντζιας,
μετά τις εργασίες.
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Εικ. 33. Αγία Ειρήνη, μετά το πέρας των
εργασιών.

Εικ. 35. Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
στους Αρμένους.
Σπάραγμα τοιχογραφίας.

Εικ. 34. Porta Sabbionara, μετά τις
εργασίες.

Εικ. 36. Ο Ναός των Αγίων Ασωμάτων στο
Βαφέ Αποκορώνου.

Εικ. 37. Ευρήματα από το Ναό των Αγίων
Ασωμάτων στο Βαφέ.
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Εικ. 38. Ναός του Αγίου Ιωάννη
του Ξένου στο Καβούσι
Κισάμου.

Τ Ο Α ΡΧΑΙΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε ΡΓΟ
Α ΡΧΑΙ ΟΤΗΤΩΝ

ΤΗΣ

13 ΗΣ Ε ΦΟΡΕΙΑΣ Β ΥΖΑΝΤΙ ΝΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Π ΕΡΙ ΟΔΟ 2004-2008
ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κρήτης, από την ίδρυσή της
μέχρι το τέλος του έτους 2003, περιελάμβανε ολόκληρη την Κρήτη, με έδρα το
Ηράκλειο και επιτέλεσε τεράστιας σημασίας έργο, σχετικά με την προστασία
των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων ολόκληρης της Κρήτης.
Ειδικότερα, διεξήχθησαν σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, στερεώθηκαν
και αναστηλώθηκαν μνημεία, έγινε στερέωση, συντήρηση και καθαρισμός
τοιχογραφιών και ξύλινων φορητών εικόνων, συντηρήθηκαν πήλινα και υάλινα
αντικείμενα, καθαρίστηκαν νομίσματα, μελετήθηκαν και δημοσιεύτηκαν
μνημεία, εικόνες και είδη μικροτεχνίας και γενικά διαφυλάχτηκε, μελετήθηκε
και προβλήθηκε η πολιτιστική μας κληρονομιά.
Με την ίδρυση της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία
περιλαμβάνει τους Νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, με έδρα το Ρέθυμνο, και τη
θέση αυτής σε λειτουργία από τις αρχές του 2004, η 13η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων περιλαμβάνει τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου, με έδρα το
Ηράκλειο.
Ο υπογραφόμενος, τοποθετήθηκε στα τέλη του 2003 Προϊστάμενος της
13ης Ε.Β.Α. και ανέλαβε τη Διεύθυνση της Εφορείας στις 15-1-2004, είχε δε
την ευθύνη αυτής από το 2004 έως την 31-12-2009.
Η 13η Ε.Β.Α. συνέχισε και κατά τα έτη 2004-2008 τις δραστηριότητες
αυτής σε όλους τους τομείς. Στελεχωμένη με ικανό και έμπειρο προσωπικό,
μόνιμο, έκτακτο και εποχιακό, το οποίο εργάσθηκε με ιδιαίτερη αγάπη και
ζήλο και συχνά υπό λίαν δυσμενείς συνθήκες και με περιορισμένα οικονομικά
μέσα, υλοποίησε με επιτυχία το έργο της.
Ο υπογραφόμενος επιθυμεί να εκφράσει και από τη θέση αυτή τις
θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους εκλεκτούς συναδέλφους και
συνεργάτες του, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη του
πολυσχιδούς και μεγάλου σε έκταση και ποιότητα έργου της 13ης Ε.Β.Α.
Επίσης, ο Προϊστάμενος της Εφορείας ευχαριστεί το Λογιστήριο, τη
Γραμματεία, το Διοικητικό Προσωπικό, τους Πολιτικούς Μηχανικούς Τ.Ε., τους
Συντηρητές, τους Οδηγούς των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, το Εργατοτεχνικό
και Φυλακτικό Προσωπικό, το Προσωπικό Καθαριότητας και γενικά όλους
εκείνους, που όλοι μαζί και καθένας χωριστά στήριξαν την Εφορεία και
συνέβαλαν στην επιτέλεση του έργου της.
Το έργο της 13ης Ε.Β.Α. κατά τα έτη 2004-2008 περιελάμβανε μεταξύ
άλλων και τα εξής:
1. Στερέωση, αναστήλωση και συντήρηση μνημείων.
2. Διενέργεια σωστικών και συστηματικών ανασκαφών.
3.Νομική κατοχύρωση, διαμόρφωση, μελέτη, δημοσίευση και προβολή
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
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4. Στερέωση, καθαρισμό και συντήρηση τοιχογραφιών, ψηφιδωτών
δαπέδων, πήλινων και υάλινων αντικειμένων, ξύλινων φορητών εικόνων,
τέμπλων, νομισμάτων, ειδών μικροτεχνίας κλπ.
5. Διενέργεια αυτοψιών, έλεγχο θεμελίων και εκσκαφών γενικώς και
μορφολογικό έλεγχο σε νέες οικοδομές ή επισκευή παλαιών, σε παραδοσιακούς
οικισμούς ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
6. Εξέταση και διεκπεραίωση πάσης φύσεων αιτημάτων φορέων και
ιδιωτών, σχετικών προς την Εφορεία μας.
7. Ξεναγήσεις σχολείων, ομιλίες σε διάφορες εκδηλώσεις και γενικά σε
δραστηριότητες προβολής των πολιτιστικών μας θησαυρών.
8. Ενεργή συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες, με
ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.

Ι. Α Ν Α Σ Κ ΑΦ Ε Σ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Εργοεξπέρ στην οδό Αλμυρού, εντός των ενετικών τειχών
του Ηρακλείου
Σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ζαχαράκη στο κέντρο της παλιάς πόλης, η
ανασκαφή διήρκησε ένα χρόνο και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς
η εντατική κατοίκηση αποκαλύπτεται σε πολλές και επάλληλες φάσεις, από την
Παλαιοχριστιανική περίοδο ως την Οθωμανική, με άφθονα κινητά ευρήματα
(άφθονη ακόσμητη και εφυαλωμένη κεραμική, γυάλινες βάσεις από κανδήλες
και στελέχη, πλήθος νομισμάτων όλων των περιόδων). Πολλά ρωμαϊκά και
παλαιοχριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη βρέθηκαν εντοιχισμένα σε νεότερους
τοίχους. Η περίοδος της Αραβοκρατίας εντοπίστηκε από τα 4 μ. περίπου και
κάτω, με ισχυρότατες κατασκευές, ευρύτατα δωμάτια, αντιπροσωπευτική,
αραβική, εφυαλωμένη και ακόσμητη κεραμική και μεγάλο αριθμό νομισμάτων.
Η παλαιότερη οικοδομική φάση, που βρέθηκε σε βάθος 7,20 μ., είναι
παλαιοχριστιανική λόγω των κινητών ευρημάτων. Το πιο σημαντικό εύρημα
είναι πηγάδι σε βάθος 4,65 μ., μοναδικό για την πόλη δείγμα κοσμικής
αρχιτεκτονικής της Αραβοκρατίας, όπως τεκμηριώνεται από τα νομίσματα και
την κεραμική που βρέθηκαν μπροστά στο μαρμάρινο, πλακόστρωτο δάπεδο.
2. Οικόπεδο ιδιοκτησίας Ξενικάκη Α.Ε. στην οδό Ερωτοκρίτου, εντός των ενετικών
τειχών του Ηρακλείου
Το 2008 αποκαλύφθηκε συγκρότημα λουτρού, που συνεχίζεται κυρίως
νότια, κάτω από κήπο όμορης ιδιοκτησίας, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ξενικάκη,
στην οδό Ερωτοκρίτου στην πόλη του Ηρακλείου. Το λουτρό διατηρείται σχεδόν
ακέραιο στο μεγαλύτερο μέρος του, καθώς διασώζεται η οροφή του «μέσου
οίκου» και του πλευρικού σε αυτόν θαλάμου, δεξαμενή θέρμανσης το νερού και
υπόκαυστα. Οι χώροι του σώζονται σε όλο το αρχικό τους ύψος, περίπου 6 μ.
και θεμελιώνoνται πάνω στο φυσικό βράχο.
3. Μπεντενάκι, εντός των ενετικών τειχών του Ηρακλείου
Το Μάρτιο του 2008, κατά την εκτέλεση εργασιών έργου του Οργανισμού
Λιμένος Ηρακλείου στην περιοχή «Μπεντενάκι», ανάμεσα στο παράκτιο τείχος
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του Ηρακλείου και τη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, αποκαλύφθηκε κτηριακό
σύμπλεγμα με διττό χαρακτήρα, αμυντικό και λατρευτικό. Έχει αποκαλυφθεί
τμήμα ισχυρού, οχυρωματικού έργου, πιθανώς πύργου, με μεγάλους
ισόδομους λίθους, καθώς και τμήματα διαφόρων εγκαταστάσεων, όπως
θολοσκεπής χώρος – στοά, φρέατα, δεξαμενές, βοτσαλωτά και πλακόστρωτα
δάπεδα. Στο χώρο αυτό προσκολλήθηκε σε μεταγενέστερη φάση κόγχη ιερού
και μετατράπηκε σε ναό με δύο αρκοσόλια στη βόρεια πλευρά του, νάρθηκα
και ευρεία κόγχη του ιερού. Διασώζει σπαράγματα του τοιχογραφικού
διακόσμου του (Συλλειτουργούντες Ιεράρχες, Βαϊοφόρος, Δευτέρα Παρουσία,
Μαρτύριο των Κολασμένων) και χρονολογείται στα τέλη του 13ου- αρχές 14ου αι.
Σε όλη την έκταση του δαπέδου σώζονται τάφοι της Ενετικής περιόδου, οι
οποίοι δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί. Οι τάφοι συνεχίζονται και εκτός του δυτικού
ορίου του συγκροτήματος. Η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ο ναός ήταν άγνωστος. Σε χάρτη του Domenico Rossi da Este του έτους
1567 μνημονεύεται ανατολικά του Αγίου Πέτρου και προς το παράκτιο τείχος η
Santa Catarina Ruinata, ενώ σε χάρτη του ίδιου το 1570 δε σημειώνεται πλέον
τίποτα στη θέση αυτή.
4. Βυζαντινό - παλαιοενετικό τείχος του Ηρακλείου
Από το 2006 αποκαλύπτονται τμήματα της παλαιοενετικής οχύρωσης
του Ηρακλείου (οδός Χάνδακος, οικόπεδα Κόρογλου & Αγγελάκη). Κατά τις
εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτηρίου «Αχτάρικα» (Βικελαία Δημοτική
Βιβλιοθήκη) αποκαλύφθηκε όλη η εσωτερική παρειά του παλαιού τείχους, που
διατηρήθηκε ανάμεσα στις κολόνες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το τείχος
σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση, κυρίως, όμως, διακρίνεται η σύνδεσή του
με την κατεστραμμένη κατά το σεισμό του 1856 Πύλη Voltone.
Το Μάρτιο του 2009 η ανασκαφική έρευνα επεκτάθηκε εκτός των ορίων
του κτηρίου και αποκαλύφθηκε η συνέχεια του εξωτερικού τοίχου του πύργου,
που όριζε την ανατολική πλευρά της Πύλης Voltone. Εξωτερικά αποκαλύφθηκε
η σκάρπα σε μήκος 2 μ., ύψος 5 μ. και πλάτος 3 μ. Το τείχος θεμελιώθηκε σε
βάθος -5 μ. Σε επαφή με τη σκάρπα, μέσα στην τάφρο σε βάθος -0,80 μ.,
βρέθηκε τοίχος πλάτους 0,90 μ. με φορά ΒΔ-ΝΑ, που σε βάθος -2,50 μ.
σχηματίζει ισχυρό τόξο, που θεμελιώνεται στο φυσικό βράχο.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εσωτερική παρειά του τοίχου του
πύργου. Θεμελιώνεται κατά τι υψηλότερα στο βράχο και η παρειά
κλιμακώνεται όχι από πάνω προς τα κάτω αλλά αντίθετα, με διακριτούς
αναβαθμούς, κατασκευασμένους από αδρά κατεργασμένους, τετράγωνους
λίθους σε επάλληλες σειρές, με συνδετικό υλικό πηλάσβεστο. Κάθε αναβαθμός
έχει μέσο ύψος 0,45 μ. και πλάτος περίπου 0,30 μ. σε συνολικό ύψος 5 μ.
Επίσης, σε τομή που ορίζεται από τη βόρεια παρειά του τείχους και σε
μήκος 4 μ. στην κατεύθυνση Β-Ν βρέθηκαν τοίχοι μέσου πλάτους 0,60 μ., που
μαζί με το τείχος σχηματίζουν δωμάτιο περίπου 12 τ.μ. με επάλληλα δάπεδα
χωρίς κανένα πέρασμα. Οι τοίχοι αυτοί είναι ενετικής εποχής, όπως μαρτυρεί η
τοιχοποιία, ωστόσο δεν εμπλέκονται με το τείχος.
5. Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου - Ναός Αγίου Φραγκίσκου Ηρακλείου
Αποκαλύφθηκε, σε επίπεδο θεμελίωσης, ολόκληρο σχεδόν το ανατολικό
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τμήμα του Καθολικού της Μονής του Αγίου Φραγκίσκου του Τάγματος των
Franciscani Minori Osservanti Zoccolanti, το μεγαλύτερο μέρος του
συνεχόμενου νοτίως Διακονικού (Sacristia), καθώς και τμήματα άλλων
προσκτισμάτων νοτιοανατολικά και σε επαφή με το ναό. Ενδιαφέρουσα
θεωρείται η αποκάλυψη της άλλοτε στεγασμένης με σταυροθόλια ταφικής
κρύπτης του ναού, κάτω από το νότιο πτερό της εγκάρσιας, προεξέχουσας
κεραίας (transetto) της βασιλικής, που συνεχίζεται κάτω από το κεντρικό κλίτος
και χωρίς ταφές κάτω από την αψίδα του Ιερού Βήματος. Το δάπεδο της
κρύπτης, που ενσωμάτωνε τις καλυπτήριες πλάκες των τάφων, ήταν από
ερυθρωπή ασβεστοκονία. Στον ανατολικό τοίχο του Καθολικού, αποκαλύφθηκε
μία μόνο πεντάπλευρη αψίδα και όχι τρεις, όπως εμφανίζεται στο εν πολλοίς
υποθετικό σχέδιο του Rewich. Εξωτερικά, στον ανατολικό τοίχο του ναού καθώς
και στο συνεχόμενο Διακονικό, υπήρχαν ευθύγραμμες παραστάδες από
λαξευτούς πωρόλιθους. Στη θεμελίωση της αψίδας βρέθηκε μολύβδινο,
αναμνηστικό μετάλλιο του β΄ μισού του 14ου αι., με παραστάσεις των
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον εμπροσθότυπο και επιγραφή με το όνομα
του Πάπα Γρηγορίου του XI (30/12/1370 – 26/3/1378) στον οπισθότυπο.
Μέσα στην τοιχοποιία του βόρειου τμήματος της αψίδας υπήρχε φρέαρ, κτιστό
με λαξευτούς πωρόλιθους, που πιθανότατα αποτελούσε τη «θάλασσα» του ναού.
Αποκαλύφθηκαν συστάδα των κιβωτιόσχημων, διώροφων και θολωτών
εσωτερικά τάφων ευγενών στην κρύπτη και μια ακόμα συστάδα κιβωτιόσχημων,
ενετικών τάφων, άλλοτε διώροφων με επίπεδη στέγαση, στο επίπεδο του
δαπέδου του κεντρικού κλίτους του ναού, όπου θα πρέπει να είχαν ενταφιαστεί
μέλη της αδελφότητας, με σημαντικά ευρήματα.
Ανατολικά του ναού και σε επαφή σχεδόν με το αραβοβυζαντινό τείχος
που αποκαλύφθηκε, βρέθηκε και μια τρίτη συστάδα θολωτών, κιβωτιόσχημων
τάφων, οθωμανών αξιωματούχων, με πώρινες τρίβαθμες ή τετράβαθμες
κρηπίδες. Σε χαμηλό στρώμα στο ανατολικό και νότιο όριο του ανασκαμμένου
χώρου, αποκαλύφθηκαν in situ θαμμένοι οι υπερασπιστές της πόλης κατά την
τελευταία περίοδο της τουρκικής πολιορκίας της. Ανάλογο εύρημα είχε
παλαιότερα αποκαλυφθεί σε ανασκαφική διερεύνηση του νότιου αύλειου χώρου
του Μουσείου από την αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Αικατερίνη
Μυλοποταμιτάκη.
6. Οικόπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Γραμματικάκη - Μιχελογιαννάκη ΕλένηςΑλεξάνδρας στην οδό Ι. Μητσοτάκη αρ. 9 (ΟΤ 39), νότια του Ναού του Αγίου
Πέτρου των Δομινικανών στο Ηράκλειο Κρήτης
Το 2006 αποκαλύφθηκαν, σε όλη την έκταση του οικοπέδου
Γραμματικάκη, ακίνητα ευρήματα, τα οποία καλύπτουν σε επάλληλα στρώματα
όλες τις ιστορικές περιόδους από την Αραβοκρατία ως τους οθωμανικούς
χρόνους, με σημαντικότερα εκείνα που συνδέονται με τη Μονή του Αγίου
Πέτρου των Δομινικανών σε βάθος από 0,40 μ. ως 5,33 μ. από τη στάθμη της
οδού Μητσοτάκη, που χωρίζει το εν λόγω οικόπεδο από το νότιο τοίχο των
παρεκκλησίων του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα
συνεχίζουν προς όλες τις κατευθύνσεις έξω από τα όρια του οικοπέδου.
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ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1. Ανασκαφική διερεύνηση δαπέδου Αγίων Αποστόλων Κάτω Επισκοπής Σητείας
Κατά τα έτη 2006-2007 διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στο εσωτερικό
του τρουλλαίου Ναού των Αγίων Αποστόλων στην Κάτω Επισκοπή Σητείας.
Πρόκειται για ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικά μνημείο, με τριμερή κάτοψη,
πλευρικές κόγχες και αποκλίνοντα προσανατολισμό. Ο ναός προήλθε από
μετατροπή μεσοβυζαντινού λουτρού κατά το 16ο αι. Το δάπεδο στο εσωτερικό
του ναού χρησιμοποιήθηκε εκτενώς ως χώρος ταφής. Η ανασκαφική έρευνα
αποκάλυψε ποικίλα στοιχεία των επιδαπέδιων και υπόγειων εγκαταστάσεων του
λουτρού, ικανοποιητικά διατηρημένα στο ανατολικό τμήμα του μνημείου, που
χρησιμοποιείτο ως Ιερό Βήμα, ενώ οι τάφοι στο κεντρικό τμήμα είχαν
προκαλέσει εκτεταμένη αναμόχλευση στο χώρο. Η ανασκαφή στο εσωτερικό των
δύο κογχών αποκάλυψε τα αρχικά λουτρικά δάπεδα από υδραυλικό κονίαμα,
ενώ στο δυτικό τμήμα του μνημείου δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να
σχετίζεται εμφανώς με το λουτρό.
2. Ανασκαφή στα Κόκκινα Σητείας (πλησίον Καζάρμας) σε χώρο του ΟΕΚ
Κατά το έτος 2008 πραγματοποιήθηκε ανασκαφική διερεύνηση στο
χώρο ανέγερσης του οικισμού του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας «ΣΗΤΕΙΑ
ΙΙΙ», στην περιοχή Κόκκινα Σητείας. Η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε
ορθογωνικά, λαξευτά, ταφικά ορύγματα, θεμέλια οικιστικών κατασκευών και
τμήμα (μήκους 10 μ.) «περιτειχίσματος» του 5ου- 6ου αι. μ.Χ.

ΙΙ. Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ – Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ – Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Μ Ν Η Μ Ε Ι Ω Ν &
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. ΄Αγιος Πέτρος Δομηνικανών
Ο Ναός του Αγίου Πέτρου των Δομηνικανών είναι το Καθολικό της
Μονής των Μοναχών του Τάγματος των Δομηνικανών και χρονολογείται στο 13ο
αι. Ο ναός ιδρύθηκε ως μονόκλιτη βασιλική με μικρό εγκάρσιο κλίτος. Μετά
από την πρώτη κατάρρευση από σεισμό (ίσως το 1303) ανοικοδομήθηκε στην
κάτοψη που έχει και σήμερα, της μονόκλιτης βασιλικής. Στην πορεία (14ος 16ος αι.) προστέθηκαν σταδιακά παρεκκλήσια στη νότια πλευρά. Στη βόρεια
πλευρά βρίσκονταν τα αίθρια της μονής (δύο, σύμφωνα με τις αναπαραστάσεις),
τα κελλιά και διάφορα άλλα προσκτίσματα. Στη διάρκεια αυτών των αιώνων ο
ναός κατέρρευσε τουλάχιστον άλλες τρεις φορές.
Στην Τουρκοκρατία (1669) μετατράπηκε σε τζαμί (Τέμενος Σουλτάν
Ιμπραήμ) και προστέθηκε ο μιναρές στη νοτιοδυτική γωνία. Το 19ο αι., μετά
από νέες καταρρεύσεις, το ένα σταυροθόλιο του Ιερού Βήματος μετατράπηκε σε
θόλο και ο βόρειος τοίχος ανακατασκευάστηκε. Τα κελλιά σταδιακά
καταστράφηκαν, καλύφθηκαν με επίχωση και στις αρχές του 20ου αι.
ανεγέρθηκε το κτήριο της Καστέλλας, το οποίο κάλυψε μεγάλο μέρος στα
βορειοανατολικά του χώρου της μονής και μέρος των κελλιών.
Κατά τα έτη 2007-2008 έγιναν ευρείας έκτασης στερεωτικές και
αναστηλωτικές εργασίες στο μνημείο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι
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εξής: α) στερέωση και συμπλήρωση κενών τοιχοποιίας, β) κατασκευή οροφής
του ναού και των παρεκκλησίων, γ) επίστρωση του δαπέδου με πλάκες, δ)
καθαρισμός, στερέωση και συντήρηση των τοιχογραφιών.
2. Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών
Στο κέντρο περίπου της παλαιάς πόλης του Ηρακλείου και
βορειοανατολικά του Ναού του Αγίου Μηνά (νεότερου), στην ανατολική πλευρά
της μεγάλης, ομώνυμης πλατείας, υψώνεται ο Ναός της Αγίας Αικατερίνης,
άλλοτε καθολικό ομώνυμης μονής, η οποία υπήρξε μετόχι της παλαιάς και
ιστορικής Ιεράς Μονής της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά.
Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών Ηρακλείου αποτελούσε το
σπουδαιότερο πνευματικό, παιδευτικό, καλλιτεχνικό και γενικότερα πολιτιστικό
κέντρο του νεότερου ελληνισμού στην Κρήτη κατά την περίοδο της Κρητικής
Αναγέννησης, ήτοι από το 15ο αι. έως την κατάληψη της Κρήτης από τους
Τούρκους (1645-1669 μ.Χ.). Σε αυτό το κέντρο δίδαξαν και σπούδασαν
σπουδαίες προσωπικότητες της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των Γραμμάτων του
νεότερου ελληνισμού.
Από τη μονή σώζεται σήμερα μόνο το Καθολικό, το οποίο χρονολογείται
στο 15ο αι. Ωστόσο, διατηρείται επιγραφή στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου
του ναού με τη χρονολογία «ΑΦΟΣΤ» (1586 μ.Χ.), σχετιζόμενη πιθανώς με
ανακαίνιση του ναού. Στο βορειοανατολικό τμήμα του Καθολικού προστέθηκε
το παρεκκλήσι των Αγίων Δέκα κατά το έτος 1620, σύμφωνα με επιγραφή, η
οποία διατηρείται στο υπέρθυρό του. Κατά την Τουρκοκρατία ο ναός
μετατράπηκε σε τέμενος αφιερωμένο στον Ζουλφικάρ Αλή Πασά και
ανεγέρθηκε μιναρές στη νοτιοδυτική γωνία του τεμένους αυτού.
Το Καθολικό είναι ναός μεγάλων διαστάσεων (εσωτερικές διαστάσεις:
μήκος 26 μ., πλάτος μέγιστο 15,10 μ. και ελάχιστο 7 μ.), ο οποίος εμφανίζει σε
κάτοψη το σχήμα ελευθέρου σταυρού. Το μήκος της δυτικής κεραίας είναι
μεγαλύτερο των λοιπών κεραιών του ναού. Η ανατολική αυτού πλευρά
περατούται σε μία ημικυκλική αψίδα, ενώ στο μέσο της δυτικής πλευράς
ανοίγεται η κύρια είσοδος.
Κατά τα έτη 2007-2008 η 13η Ε.Β.Α. δι’ αυτεπιστασίας προέβη στην
εκτέλεση ευρείας έκτασης στερεωτικών και αναστηλωτικών εργασιών του
μνημείου. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι εργασίες: α)
αντικατάσταση των σαθρών, νεοτερικών επιχρισμάτων με παραδοσιακού τύπου
πατητά, β) αρμολόγημα των εσωτερικών επιφανειών των θόλων, γ)
αποκατάσταση και στεγάνωση της οροφής του ναού, δ) άρση ετοιμορροπίας,
συντήρηση και αποκατάσταση του σωζόμενου τμήματος του μιναρέ, ε)
συντήρηση των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, στ) αποκατάσταση και
συντήρηση των κουφωμάτων, ζ) αντικατάσταση των υαλοστασίων, η) εξυγίανση
και ενίσχυση των θεμελίων, θ) αποκατάσταση υδρορρόων, ι) κατασκευή
αποστραγγιστικού αγωγού περιμετρικά του μνημείου και κ) αντικατάσταση του
τσιμεντένιου τέμπλου με νέο, ξύλινο, χαμηλό.
3. Επιθαλάσσιο ενετικό φρούριο Λιμένα Ηρακλείου (Κούλες)
Το επιθαλάσσιο ενετικό φρούριο του Λιμένα Ηρακλείου (Κούλες)
βρίσκεται σε βραχώδη έξαρση στην είσοδο του ενετικού λιμένα του Ηρακλείου
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και αποτελεί απόληξη του τείχους. Κτίστηκε από τους Βενετούς και πήρε την
οριστική του μορφή μεταξύ 1523-1540. Το μνημείο είναι επισκέψιμο, αλλά
αντιμετωπίζει προβλήματα στατικότητας και εξυπηρέτησης των επισκεπτών.
Εκτεθειμένο στους ανέμους και τα κύματα του Κρητικού Πελάγους,
καταπονείται καθημερινά και είναι ετοιμόρροπο. Για την αντιμετώπιση των
στατικών προβλημάτων του φρουρίου και την αποκατάστασή του απαιτείται η
εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης, η οποία ξεπερνά τις τεχνικές δυνατότητες
της 13ης Ε.Β.Α. και χρήζει της σύμπραξης του τμήματος Αναστήλωσης
Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.
Η Εφορεία μας προέβη στην εκτέλεση ορισμένων στερεωτικών εργασιών
και στην εκπόνηση προμελέτης, η οποία θα είναι χρήσιμη κατά την εκπόνηση
της οριστικής μελέτης.
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – YΠΑΙΘΡΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων στον Άγιο Θωμά του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων, βρίσκεται πάνω σε ένα βραχώδες έξαρμα
γεμάτο αρχαιότερες λαξεύσεις, στα περίχωρα του οικισμού Αγίου Θωμά του
Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Πρόκειται για μικρό, μονόχωρο, θολοσκεπή ναό της όψιμης
Ενετοκρατίας, που εξωτερικά στεγάζεται με δίρριχτη κεραμοσκεπή και διαθέτει
δύο εισόδους, μία στο δυτικό και μία στο βόρειο τοίχο. Τα απλής μορφής
περιθυρώματα, που περιβάλλονται από ψευδοσχοινίο, έχουν ευθύγραμμα
ανώφλια και τυφλά, οξυκόρυφα, ανακουφιστικά τόξα πάνω από αυτά. Απλής
μορφής είναι και το οξυκόρυφο παράθυρο γοτθικού τύπου, στο μέσο του νότιου
τοίχου του ναού, καθώς και το μονόλιθο, μονόλοβο -με λοξότμητες άνω και
κάτω απολήξεις- αγιοθύριδο του ημικύλινδρου της αψίδας. Λίθινο γείσο
διαχωρίζει εξωτερικά τον ημικύλινδρο της αψίδας από το κεραμοσκεπές
τεταρτοσφαίριο. Πώρινοι, λαξευτοί γωνιόλιθοι υπάρχουν στις γωνίες του
μνημείου. Η λοιπή τοιχοποιία είναι από αργούς λίθους συνδεδεμένους μεταξύ
τους με ασβεστόλασπη. Σύγχρονο δάπεδο από τσιμεντοκονία είχε
αντικαταστήσει το αρχικό.
Τα ελάχιστα όστρακα που περισυνελλέγησαν ανάγονται χρονικά σε δύο
περιόδους·την Υστερορωμαϊκή και το α΄ μισό του 17ου αι.
2. Αυγενική, Βλαχιανά, Αστράτηγος, Ναός Μιχαήλ Αρχαγγέλου
Βόρεια του οικισμού της Αυγενικής και σε απόσταση 1,5 χλμ. περίπου
από αυτήν, κείται ο εγκαταλειμμένος παλαιός οικισμός «Βλαχιανά», από τον
οποίο διατηρείται ο Ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και της Αγίας Τριάδος ή του
Αγίου Πνεύματος, η κρήνη, οικίες, διάφορα άλλα οικοδομήματα κ.λ.π.
Ο ναός είναι δίκλιτος ή διμάρτυρος. Το βόρειο κλίτος, το οποίο είναι
παλαιότερο, είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα ή στο Άγιο Πνεύμα και δε
φέρει τοιχογραφίες. Το νότιο κλίτος, το οποίο προστέθηκε αργότερα, φέρει στις
εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων αυτού τοιχογραφίες, οι οποίες
χρονολογούνται στο 13ο και στο 15ο αι. μ.Χ. Ειδικότερα:
α) Κλίτος Αγίας Τριάδας ή Αγίου Πνεύματος
Πρόκειται για μικρών διαστάσεων μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναΰδριο.
Εξωτερικά η στέγη του καλύπτεται με κοίλα κεραμίδια. Η ανατολική πλευρά
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περατούται σε μία ημικυκλική αψίδα, στο μέσο της οποίας ανοίγεται ένα
μονόλοβο, πολεμιστροειδές παράθυρο. Στο μέσο της δυτικής πλευράς θα
ανοιγόταν μία θύρα, η οποία δε διατηρείται. Το ναΰδριο αυτό ανεγέρθηκε
πιθανώς το 12ο αι. Στη βορειοδυτική εσωτερική του γωνία υπάρχει χάραγμα.
Εκατέρωθεν σταυρού διατηρείται η αποτροπαϊκή επιγραφή: Ι(HCOY)Σ
Χ(PICTO)Σ ΝΙΚΑ.
β) Κλίτος Αρχαγγέλου Μιχαήλ
Κατά το 13ο αι. προστέθηκε, δυτικά του ναϋδρίου της Αγίας Τριάδας,
ορθογώνιας κάτοψης, καμαροσκέπαστος νάρθηκας και νότια αυτού ο Ναός του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πρόκειται για μετρίων διαστάσεων, μονόχωρο,
καμαροσκέπαστο οικοδόμημα. Εξωτερικά η οροφή καλύπτεται με κοίλα
κεραμίδια.
Η ανατολική του πλευρά περατούται σε μία ημικυκλική αψίδα, ενώ στο
βόρειο άκρο της δυτικής του πλευράς ανοίγεται η είσοδος. Ο ναός φέρει
εσωτερικά δύο ενισχυτικά τόξα ή σφενδόνια. Στο μέσο περίπου της νότιας
πλευράς του ανοίγεται ένα παράθυρο. Το νότιο κλίτος διατηρεί καλής ποιότητας
τοιχογραφίες σε δύο στρώματα. Το παλαιότερο χρονολογείται πιθανώς στο 13ο
αι., ενώ το νεότερο στρώμα στο έτος 1447 μ.Χ. (Μυλοποταμιτάκη 1998, 139).
Επιγραφές:
α) Στη βόρεια, εσωτερική πλευρά του νότιου κλίτους διατηρείται
μεγαλογράμματη, γραπτή επιγραφή, σε ένα στίχο, η οποία παρά τα άλατα και
τις φθορές, αναγιγνώσκεται ως εξής:
«1/…CAC…ECTΩC BOΩΝ: XAPAC EΠΛΗΡΩCΑC TA ΠΑΝΤΑ Ο
C(ΩΤ)ΗΡ ΗΜΩΝ, ΠΑΡΑΓΕΝΟΜΕΝΟC ΕΙC ΤΟ [CΩCAΙ΄) ΤΟΝ KOCMON:
ΟΥΡΑΝΟC
ΠΟΛΥΦΩΤΟC
Η
ΕΚΚΛΗCIA
ΑΝΕΔΕΙΧΘΗ
ΑΠΑΝΤΑC
ΦΩΤΑΓΩΓΟΥCA [ΤΟΥC ΠΙCTOYC, EN Ω ECTΩTEC ΚΡΑΥΓΑΖΟΜΕΝ: ΤΟΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ CΤΕΡΕΩCON ΚΥΡΙΕ]»
β) Κτητορική επιγραφή: Εσωτερικά του νοτίου κλίτους και άνωθεν της
εισόδου, διατηρείται ημιεξίτηλη, μεγαλογράμματη, γραπτή, τρίστιχη, κτητορική
επιγραφή, η οποία έχει ως εξής:
«1/[ΑΝΗΓΕΡΘ]Η Κ(ΑΙ) ΙCTOPHΘ(Η) Ο Π[ΑΝCEΠTOC]
2/ [K(AI) IEPOC NAOC OYTO]C…ΤΩΝ ANΩΘΕ[Ν ΑCΩ]ΜΑ
[ΤΩΝ…..ΤΑΞΙΑΡΧ(ΩΝ)……………..
3/ [ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙ]Α ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΓΕΝ(ΟΜΕΝΟΥ)….ΚΑ
ΤΟΥ ΜΑΡΜΑ…….Κ(ΑΙ) ΤΗC…………»
Λέγεται ότι παλαιότερα διακρινόταν και η χρονολογία περατώσεως των
τοιχογραφιών του β΄ στρώματος του ναού (1447 μ.Χ.), που σήμερα δε
διατηρείται.
Αναστηλωτικές και Στερεωτικές Εργασίες:
Παλαιότερα και με έγκριση της Υπηρεσίας μας είχαν κατασκευασθεί
εξωτερικά αντηρίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα, με σκοπό να προφυλάξουν το
μνημείο από προφανή κατάρρευση. Κατά το έτος 2005 η Εφορεία μας, με
συνεργείο αποτελούμενο από τους υπαλλήλους μας Παντελή Αλεβυζάκη,
αρχιτεχνίτη, Αντώνιο Γεργιαννάκη, τεχνίτη και Εμμανουήλ Γεργιαννάκη,
τεχνίτη και με τη συνδρομή της Ενορίας της Αυγενικής και του Δήμου
Παλιανής, ως προς την παροχή υλικών, προέβη στις ακόλουθες εργασίες: α)
αφαίρεση εξωτερικών σαθρών επιχρισμάτων, εξωτερικό αρμολόγημα, β)
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στερέωση των τοίχων, γ) αφαίρεση των παλαιών, εν πολλοίς θραυσμένων
κεραμιδιών και αντικατάσταση αυτών με άλλα, όμοια με τα παλαιά και δ)
μερική στερέωση των ετοιμόρροπων τμημάτων των τοιχογραφιών του νοτίου
κλίτους.
3. Καπετανιανά, Αστράτηγος, Αρχάγγελος Μιχαήλ (κοιμητηριακός ναός)
Ανατολικά του οικισμού των Καπετανιανών κείται ο Ναός του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Πρόκειται για μετρίων διαστάσεων, μονόχωρο
οικοδόμημα, το οποίο εμφανίζει ορθογώνιου σχήματος κάτοψη και καλύπτεται
με κτιστή καμάρα και κοίλα κεραμίδια.
Η ανατολική του πλευρά περατούται σε μία ημικυκλική αψίδα, επί της
οποίας ανοίγονται δύο μονόλοβα παράθυρα. Ένα στο μέσον και το έτερο στο
νότιο τμήμα της αψίδας 1 . Στο μέσο της δυτικής πλευράς του κυρίως ναού
ανοίγεται μία θύρα. Δεύτερη θύρα, η κύρια είσοδος, ανοίγεται στο μέσο της
νότιας πλευράς του κυρίως ναού. Ο ναός είναι κτισμένος από αργολιθοδομή
και ως συνδετικό κονίαμα έχει χρησιμοποιηθεί λάσπη από χώμα και νερό.
Κάτω ακριβώς από το Ιερό Βήμα πηγάζει νερό, το οποίο θεωρείται αγίασμα. Ο
ναός είναι κατάγραφος εσωτερικά. Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στο1404
μ.Χ., σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η οποία διατηρείται επάνω από τη
νότια είσοδο του ναού. Ο ναός χρησίμευε ως κοιμητηριακός και στην αυλή του
βρισκόταν παλαιότερα το κοιμητήριο του παρακείμενου οικισμού.
Στο ναό έγιναν οι εξής εργασίες: α) εξυγίανση του ναού εσωτερικά και
εξωτερικά από την υγρασία και το νερό της παρακείμενης πηγής, β) επίστρωση
του δαπέδου του ναού με λίθινες πλάκες από φαιόχρωμο πωρόλιθο, γ)
επίστρωση της αυλής με λίθινες, ακανόνιστου σχήματος, εγχώριες πλάκες από
ασβεστόλιθο, δ) διαμόρφωση και ανάδειξη του εξωτερικού χώρου, ε)
ανακεράμωση της στέγης και στ) κατασκευή κλίμακας, για την καλύτερη
πρόσβαση από τον παρακείμενο αγροτικό δρόμο, που βρίσκεται βόρεια και
υψηλότερα της στάθμης της αυλής του ναού.
4. Κιθαρίδα, Κερά, Παναγία Ελεούσα – Άγιος Φανούριος – Άγιος Χαράλαμπος
Νοτιοδυτικά της πόλης του Ηρακλείου και σε απόσταση 20 χλμ.
περίπου από αυτήν, στο Δήμο Κρουσώνα και στον οικισμό Κιθαρίδας, κείται ο
παλαιός Ναός της Κεράς Παναγίας Ελεούσας (Μυλοποταμιτάκη 1998, 121,
πίν. 10, και 123-126, πίν. 9, 11, Gallas, Wessel & Borboudakis 1983, 355356), ο οποίος είναι τρίκλιτος με τρούλλους και εμφανίζει περισσότερες
οικοδομικές περιόδους. Ο κυρίως άξονας του οικοδομήματος έχει κατεύθυνση
από ΒΑ προς ΝΑ και εμφανίζει απόκλιση 40ο προς ΒΑ.
Η 13η Ε.Β.Α. προέβη σε εκτέλεση στερεωτικών και αναστηλωτικών
εργασιών του μνημείου και καθαρισμό, στερέωση, συντήρηση και αποκάλυψη
των τοιχογραφιών. Μεταξύ άλλων εκτελέστηκαν και οι εξής εργασίες: α)
καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, β) αρμολόγημα, γ) επικάλυψη εξωτερικά της
1
Η ιδιορρυθμία αυτή πιθανότατα οφείλεται στο εξής: το δεύτερο άνοιγμα
κατασκευάστηκε στη θέση αυτή, προκειμένου κατά την ημέρα της εορτής του ναού (8
Νοεμβρίου) ο ήλιος να εισέρχεται από το νότιο παράθυρο και οι ακτίνες αυτού να
πίπτουν επί των Τιμίων Δώρων, τα οποία βρίσκονται επάνω στην Αγία Τράπεζα κατά τη
Θεία Λειτουργία.
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οροφής με αστρακάσβεστο, δ) επίστρωση του δαπέδου του ναού με λίθινες
πλάκες, ε) κατασκευή εξωτερικά, περιμετρικής αύλακας για την αποχέτευση
των ομβρίων υδάτων, στ) στερέωση και καθαρισμός τοιχογραφιών και ζ)
αποκάλυψη τοιχογραφιών, που καλύπτονταν με μεταγενέστερα επιχρίσματα.
Ο Ναός της Παναγίας Κεράς Ελεούσας της Κιθαρίδας αποτελεί ένα από
τα παλαιότερα και σημαντικότερα μεσαιωνικά μνημεία ολόκληρης της Κρήτης.

ΙΙΙ. E Ρ Γ Α Ε Ν Τ Α Γ Μ Ε Ν Α

ΣΕ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υλοποιήθηκαν, επίσης, από τη 13η Ε.Β.Α. τα παρακάτω έργα, που είναι
ενταγμένα σε κοινοτικά προγράμματα:
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α) «Δίκτυο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εκκλησιαστικών Μνημείων Νομού
Ηρακλείου»
Στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Εκκλησιαστικών Μνημείων Νομού Ηρακλείου», συνολικού προϋπολογισμού
959.573,00 €, που υλοποίησε με αυτεπιστασία η 13η Ε.Β.Α. το 2004 (Γ.
Κατσαλής, Αρχαιολόγος, Αθ. Μαράκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αικ. Γεωργαλή,
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μ. Μαμαλάκη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων
Τέχνης Τ.Ε.), ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες εργασίες στα υποέργα:
1. Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγκαράθου
Η ιστορική Μονή Αγκαράθου βρίσκεται 23 χλμ. ΝΑ της πόλης του
Ηρακλείου. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες μονές της Κρήτης, από
την οποία προέρχονται, ακόμη και σήμερα, Πατριάρχες, Επίσκοποι και Λόγιοι.
Οι επεμβάσεις της Υπηρεσίας μας αφορούσαν: α) στην αποκατάσταση του
μοναδικού,
διώροφου,
ερειπωμένου
κελλιού
του
μοναστηριακού
συγκροτήματος της βορειοανατολικής πτέρυγας (16ος αι.), β) στην
αποκατάσταση των θολωτών αποθηκών (17ος αι.), οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν
ως εκθεσιακός χώρος των κειμηλίων της μονής και γ) στην αποκατάσταση του
παλαιού ελαιοτριβείου (19ος αι.) στη νοτιοανατολική πτέρυγα του
μοναστηριακού συγκροτήματος, όπου θα εκτίθενται χειρόγραφα και βιβλία της
μονής.
2. Αποκατάσταση και συντήρηση των τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου
Επισκοπής Πεδιάδος
Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος Ναός του Αγίου Ιωάννου βρίσκεται
εντός του οικισμού Επισκοπής του ομώνυμου Δήμου. Ο πλούσιος και
σημαντικός τοιχογραφικός του διάκοσμος χρονολογείται στο 14ο αι.
Πραγματοποιήθηκε η κτηριακή αποκατάσταση του ναού, με αφαίρεση
των νεοτερικών επεμβάσεων, λιθοσυμπληρώσεις, ενέματα, αντικατάσταση
επιχρισμάτων, δαπέδου και κουφωμάτων. Επίσης, πραγματοποιήθηκε
στερέωση και καθαρισμός των τοιχογραφιών.
3. Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Τουπάκι) Επισκοπής
Πεδιάδος
Ο ναός βρίσκεται στην κορυφή του πευκόφυτου λόφου (Τουπάκι), 2 χλμ
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ανατολικά του οικισμού Επισκοπή του ομώνυμου Δήμου. Πρόκειται για μικρό,
μονόχωρο, καμαροσκέπαστο ναό με σημαντικές τοιχογραφίες, που
χρονολογούνται στο μεταίχμιο του 14ου - 15ου αι. Οι επεμβάσεις αφορούσαν στη
στερέωση και στον καθαρισμό των τοιχογραφιών και ακόμη στη στεγάνωση των
θεμελίων και στην κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού,
για την απομάκρυνση της ανερχόμενης υγρασίας.
4. Συντήρηση τοιχογραφιών Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σγουροκεφαλίου
Πεδιάδος
Στο μικρό, μονόχωρο Ναό του Αγίου Νικολάου (14ος αι.), που βρίσκεται
1 χλμ. ΝΔ του οικισμού Σγουροκεφαλίου, αφαιρέθηκαν τα κεραμίδια που
κάλυπταν το θόλο και τοποθετήθηκε αστρακάσβεστος, ενισχύθηκε η θεμελίωση
της βόρειας πλευράς και αντικαταστάθηκαν τα νεοτερικά επιχρίσματα και το
δάπεδο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε στερέωση και καθαρισμός των
τοιχογραφιών.
5. Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Καλλέργη στο Δήμο
Καστελίου Ηρακλείου
Στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη (Καλλέργη), στη νοτιοανατολική πλαγιά
των Βουκολιών και ΒΔ του Καστελίου Πεδιάδος, πραγματοποιήθηκαν
αναστηλωτικές εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση των υφισταμένων
κελιών και στον καθαρισμό - στερέωση των ερειπωμένων στο βόρειο τμήμα της
δυτικής πτέρυγας.
6. Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Φανουρίου στην Κιθαρίδα του Δήμου
Κρουσώνα
Πραγματοποιήθηκε συντήρηση τοιχογραφιών, στερέωση - αποκατάσταση
τοιχοποιιών, εφαρμογή νέων κονιαμάτων στους τοίχους, εξυγίανση θόλων
στέγης και αποκατάσταση της αστρακάσβεστου, νέα, υποδαπέδια Η/Μ
εγκατάσταση, πλακόστρωση δαπέδου, κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων και
αποστραγγιστικό δίκτυο περιμετρικά του ναού (Μ. Κυρίμη, Αρχαιολόγος, Αθ.
Μαράκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός).
7. Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Αγίου Αντωνίου Απεζανών του Δήμου Μοιρών
Πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των κελιών της νοτιοανατολικής
πτέρυγας. Έγινε ανακατασκευή δώματος στέγης, στερέωση τοιχοποιιών, νέα
επιχρίσματα, δάπεδο, εσωτερικά, ξύλινα κουφώματα και διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου (Γ. Κατσαλής, Αρχαιολόγος, Αθ. Μαράκη, Αρχιτέκτων
Μηχανικός).

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
α) «Δίκτυο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Εκκλησιαστικών Μνημείων Νομού
Λασιθίου»
Το έργο του ΠΕΠ Κρήτης του Γ΄ Κ.Π.Σ. «Δίκτυο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Εκκλησιαστικών Μνημείων Νομού Λασιθίου» ξεκίνησε το
Δεκέμβριο 2002 και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2004. Πραγματοποιήθηκαν
εργασίες στα παρακάτω μνημεία:
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1. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου και Αγίου Χαραλάμπους Επισκοπής Δήμου
Ιεράπετρας
Το κτήριο, ιδιόρρυθμου αρχιτεκτονικού τύπου, με κεντρικό,
τρουλλοσκεπή χώρο με δύο πλευρικά, θολοσκεπή κλίτη, συμμετρικά στην
αρχική φάση τους, είχε διερευνηθεί κατά τις ανασκαφικές εργασίες του 19831984. Οι ενδείξεις στο δάπεδο μαρτυρούν την αρχική κατασκευή ως λουτρό και
τη μεταγενέστερη μετατροπή σε ναό (Μυλοποταμιτάκη 1986, 441-452,
Ορλάνδος 1927, 60, εικ. 92,93). Κατά το 1999-2000 είχε γίνει καθαρισμός του
δαπέδου, στερεώσεις της τοιχοποιίας και εσωτερικά κονιάματα. Επίσης, είχε
γίνει διερεύνηση στο νότιο κλίτος (Αγίου Χαραλάμπους), που αποκάλυψε τα
θεμέλια της τοιχοποιίας του αρχικού κλίτους, συμμετρικού με το βόρειο. Στο
δάπεδο του κλίτους αυτού έχει τοποθετηθεί νέα πλακόστρωση με διατήρηση
στην επιφάνεια των ιχνών της τοιχοποιίας. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες: α)
διερεύνησης του αύλειου χώρου, β) αποκάλυψης και αποτύπωσης των ταφών,
γ) αποκατάσταση του εσωτερικού δαπέδου στο κεντρικό και το βόρειο κλίτος
από χυτό δάπεδο, τύπου αστρακάσβεστου, δ) τοπικές μικροεπισκευές στο θόλο
του Αγίου Χαραλάμπους, ε) προσεκτικός καθαρισμός όλων των κατακόρυφων,
εξωτερικών επιφανειών και τοπικές μικροσυμπληρώσεις, στ) καθαρισμός του
κεραμοπλαστικού διακόσμου και στερέωσή του στο υπόβαθρο με κονίαμα.
2. Ιερός Ναός Παναγίας Βιγλιώτισσας στη Βουλισμένη Δήμου Νεάπολης
Ο τοιχογραφημένος Ναός της Παναγίας Βιγλιώτισσας, αφιερωμένος στη
Γέννηση της Θεοτόκου, βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού Καβαλαρά, στη
θέση Βιγλί του οικισμού Βουλισμένης Μεραμπέλλου.
Πρόκειται για σταυρεπίστεγο ναό στον τύπο του ελεύθερου σταυρού.
Σύμφωνα με την τυπολογία του Ορλάνδου ο ναός ανήκει στη Β κατηγορία, Β1
τύπος των σταυρεπίστεγων ναών της Ελλάδας (Ορλάνδος 1933, 47). Από τα τέλη
του 16ου μέχρι και το 18ο αι. υπήρξε καθολικό μονής. Σώζεται χωρίς σοβαρές
αλλοιώσεις, αλλά με αρκετές βλάβες και φθορές. Ο τύπος του ναού και ο
τοιχογραφικός του διάκοσμος επιτρέπουν την κατ’ αρχήν χρονολόγησή του
μεταξύ του τέλους του 13ου και των αρχών του 14ου αι. Το θύρωμα της δυτικής
εισόδου με τη χρονολόγηση 1605 δηλώνει επέμβαση - μετασκευή κατά τη
χρονολογία αυτή (Gerola 1932-1940, 522). Στο ναό πραγματοποιήθηκαν
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτηρίου.
3. Ιερά Μονή Παναγίας Βιδιανής στο Οροπέδιο Λασιθίου
Η Ιερά Μονή της Παναγίας Βιδιανής ιδρύθηκε κατά τη δεκαετία 18561866 στη θέση παλαιού ναού της Παναγίας στο μετόχι των Βίδων, ευγενούς
ενετικής οικογένειας, που κατείχε κτήματα στην περιοχή αυτή. Η μονή
λειτούργησε ως το 1968 και υπήρξε σημαντικό, θρησκευτικό και κοινωνικό
κέντρο του οροπεδίου Λασιθίου.
Κατά το 2004 πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναστήλωσης του
νοτιοδυτικού, διώροφου κτηρίου, της αυλής προς νότο, της θολωτής αποθήκης
και της διάβασης στην άνω στάθμη της, καθώς και καθαρισμού και στερέωσης
της βόρειας πτέρυγας. Επίσης, έγιναν οι καθαρισμοί των ερειπωμένων κελλιών
στη βόρεια πτέρυγα, με εκτεταμένες αποχωματώσεις, αποκάλυψη και στερέωση
μικρών υπόγειων χώρων και στερεώσεις των κατασκευών.
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4. Ιερός Ναός των Αγίων Αποστόλων στους Αδρομύλους Δήμου Λεύκης
Ο τοιχογραφημένος Ναός των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται στο μετόχι
Αδρομύλοι του Δημοτικού Διαμερίσματος Λιθινών του Δήμου Λεύκης.
Αποτελείται από ένα μονόχωρο ναό με ορθογώνιο νάρθηκα (ή πλάγιο κλίτος
χωρίς αψίδα) προς βορρά. Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας τοιχογραφίες,
χρονολογημένες με γραπτή επιγραφή στο 1415. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος
εκτεινόταν και στο νάρθηκα.
Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν στα παρακάτω: α) διερεύνηση των
εσωτερικών επιφανειών του νάρθηκα και αποκάλυψη όλων των σωζόμενων
τμημάτων του διακόσμου, με αντίστοιχη στερέωσή τους, β) στερέωση και
συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου του αρχικού κλίτους, γ) στερεώσεις
της τοιχοποιίας και συρραφές ρωγμών σε όλη την έκταση της τοιχοποιίας, που
παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στο νάρθηκα και δ) στη συνέχεια
κατασκευάστηκαν νέα, πατητά επιχρίσματα από ασβεστοκονίαμα στο εσωτερικό
του μνημείου, στα τμήματα όπου ο τοιχογραφικός διάκοσμος είναι
κατεστραμμένος.
5. Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Καρδαμούτσας στο Καρύδι Δήμου Νεάπολης
Η Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Καρδαμούτσας είναι ένα από τα μεγάλα
μοναστηριακά συγκροτήματα του 16ου αι. στην περιοχή του Μεραμπέλλου,
βόρεια της Φουρνής. Βρίσκεται ανατολικά και σε μικρή απόσταση από το χωριό
Καρύδι. Βάσει των αρχειακών πηγών χρονολογείται πριν το 1590, άκμασε κατά
το 17ο αι., λειτουργούσε κατά το 1881 και είχε διαλυθεί το 1905.
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του
διωρόφου κτηρίου της νότιας πτέρυγας, που είχε αρχική χρήση βορδωναρείου
στο ισόγειο και κελλιού στον α΄ όροφο, με σημερινή χρήση ξενώνα - χώρου
διαμονής στο ισόγειο και αρχονταρικίου στον α΄όροφο.
6. Ιεροί Ναοί Αγίων Αποστόλων και Αγίου Γεωργίου στο Καβούσι Δήμου
Ιεράπετρας
Οι τοιχογραφημένοι ναοί των Αγίων Αποστόλων (μονόχωρος) και του
Αγίου Γεωργίου (μονόκλιτος με εγκάρσιο νάρθηκα) βρίσκονται μέσα στον
οικισμό του Καβουσίου του Δήμου Ιεράπετρας. Διαθέτουν καλής ποιότητας
τοιχογραφικό διάκοσμο σε δύο στρώματα, που αντιστοιχούν στις δύο φάσεις
κατασκευής που παρουσιάζουν και οι δύο ναοί, με εμφανείς τεχνοτροπικές
ομοιότητες στα αντίστοιχα στρώματα. Τα τελευταία χρονολογούνται μέχρι
στιγμής στα μέσα του 14ου και στο 15ο αι. αντίστοιχα. Και στους δύο ναούς
πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου.
Οι εργασίες στο Ναό των Αγίων Αποστόλων είναι: α) διερεύνηση των
ορίων του τοιχογραφικού διακόσμου και περιμετρική στερέωση, β) καθαίρεση
νεοτερικών επιχρισμάτων στις εσωτερικές επιφάνειες του ναού, γ) στερέωση της
ζωγραφικής επιφάνειας και του υποστρώματος, και στα δύο στρώματα όπου
αυτά ήταν ορατά, δ) στερεώσεις της τοιχοποιίας και συρραφές ρωγμών σε όλη
την έκταση της τοιχοποιίας στο εσωτερικό του ναού, ε) κατασκευή νέων,
πατητών επιχρισμάτων από ασβεστοκονίαμα στο εσωτερικό του μνημείου, στα
τμήματα όπου ο τοιχογραφικός διάκοσμος είναι κατεστραμμένος, στ)
καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας από αιθάλη, άλατα και άλλους ρύπους,
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που επικάλυπταν σε μεγάλο βαθμό τις τοιχογραφίες.
Οι εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου είναι: α) τοπικές στερεώσεις
της ζωγραφικής επιφάνειας, και στα δύο στρώματα, β) καθαρισμός της
ζωγραφικής επιφάνειας από αιθάλη, άλατα και άλλους ρύπους που
επικάλυπταν σε μεγάλο βαθμό τις τοιχογραφίες, γ) τοπικές στερεώσεις της
τοιχοποιίας και συρραφή ρωγμών στη νότια όψη από το υπέρθυρο έως το γείσο,
δ) στερέωση των κλειδιών των τόξων μεταξύ του κλίτους και των πλευρικών
διαμερισμάτων του νάρθηκα, ε) καθαρισμός και αποκάλυψη του θυρώματος
της νότιας όψης, στ) καθαρισμός των πλαισίων των ανοιγμάτων στο θύρωμα της
βόρειας όψης, ζ) κατασκευή νέων, πατητών επιχρισμάτων από ασβεστοκονίαμα
στην εσωτερική πλευρά της δυτικής όψης, στα σημεία όπου οι τοιχογραφίες
ήταν κατεστραμμένες και έγινε συρραφή ρωγμών.
7. Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου, Παναγίας και Αγίας Τριάδας στα Μέσα Μουλιανά
Δήμου Σητείας
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννου, Παναγίας και Αγίας Τριάδας στα Μέσα
Μουλιανά Σητείας είναι τρίκλιτος ναός με τρούλλο στο μεσαίο κλίτος και
παρουσιάζει τρεις κατασκευαστικές φάσεις: Ο αρχικός ναός ήταν μονόχωρος,
τρουλλαίος ναός, με εξαγωνικό εξωτερικά τρούλλο, που ανάγεται στη
Μεσοβυζαντινή περίοδο βάσει των τυπολογικών του στοιχείων. Ο τοιχογραφικός
διάκοσμος σώζεται στην αψίδα του κεντρικού κλίτους και ανάγεται πιθανώς στο
15ο αι.
Οι εργασίες στο Ναό του Αγίου Ιωάννη στα Μέσα Μουλιανά περιέλαβαν
τα παρακάτω: Πραγματοποιήθηκαν εργασίες διερεύνησης του τοιχογραφικού
διακόσμου. Δεν ανευρέθησαν άλλα ίχνη του διακόσμου, αλλά μόνο το σωζόμενο
με αρκετές φθορές πλίνθινο τόξο του μετώπου του τεταρτοσφαίριου της αψίδας,
το οποίο και στερεώθηκε. Έγιναν οι απαιτούμενες στερεώσεις και συρραφές
στην τοιχοποιία και κατασκευάστηκαν νέα επιχρίσματα από πατητό
ασβεστοκονίαμα. Συντηρήθηκαν, καθαρίστηκαν και στερεώθηκαν οι σωζόμενες
τοιχογραφίες στην κεντρική αψίδα. Βασική εργασία αποτέλεσε η στεγάνωση των
εξωτερικών επιφανειών των θόλων και των απορροών. Επίσης, έγινε νέο
αρμολόγημα του τυμπάνου του τρούλλου και επισκευή των γείσων και των
αετωμάτων.
8. Ιερός Ναός Παναγίας Βρυωμένης στους Μεσελέρους Δήμου Ιεράπετρας
Ο τοιχογραφημένος Ναός της Παναγίας της Βρυωμένης ή «στου
Βρυωμένου» είναι το Καθολικό της ομώνυμης μικρής μονής, που βρίσκεται σε
απόσταση 4 χλμ. από τον οικισμό των Μεσελέρων Ιεράπετρας. Έχει αξιόλογο
τοιχογραφικό διάκοσμο (15ου αι.) και πλούσια γλυπτή διακόσμηση των αρχών
του 17ου αι.
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιέλαβαν τα παρακάτω: α) καθαρισμός
και στερέωση του τοιχογραφικού διακόσμου, β) συντήρηση των εξωτερικών
επιχρισμάτων, που αποτελούν εξαίρετο δείγμα από τα παλαιότερα, σωζόμενα,
εξωτερικά επιχρίσματα, με προσεκτικό καθαρισμό τους, γ) καθαρισμός από
ρύπους του λιθανάγλυφου διακόσμου της βάσης του κωδωνοστασίου, καθώς
και καθαρισμός των γλυπτών θραυσμάτων αρχιτεκτονικών μελών, που έχουν
βρεθεί διάσπαρτα.
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9. Ιερός Ναός Παναγίας Κερά Γραμμένης στο Σταυρό (Καπίστρι) Δήμου
Ιεράπετρας
Ο τοιχογραφημένος Ναός της Παναγίας Κερά Γραμμένης βρίσκεται στην
υψηλότερη ζώνη του όρους Σταυρός Ιεράπετρας και είναι κατάγραφος με
αξιόλογο τοιχογραφικό διάκοσμο. Είναι μονόχωρος, με ενδιαφέροντα,
γοτθίζοντα διακοσμητικά στοιχεία στα ανοίγματα. Παρουσίαζε σημαντικές
βλάβες στις τοιχοποιίες και στο θόλο, που επιδείνωναν τη φθορά των
τοιχογραφιών, ενώ η δυσπρόσιτη θέση του δημιουργεί δυσχέρεια σε κάθε
είδους εργασία.
Οι επεμβάσεις στον τοιχογραφημένο Ναό της Κερά Γραμμένης
αφορούσαν αφ’ ενός στη συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου, αφ’ ετέρου
στη στερέωση και αποκατάσταση του ναού.
Έγιναν οι παρακάτω εργασίες: α) στερέωση του τοιχογραφικού
διακόσμου, β) κατασκευή τάφρου εξυγίανσης περιμετρικά του ναού, στερέωση
του θεμελίου και υποθεμελίωση με λιθοδομή. Αποκαλύφθηκε στο δυτικό τοίχο
χτισμένο θύρωμα, που σώζεται μέχρι ύψους περίπου 0,80 μ. από το κατώφλι
του, εσωτερικά και εξωτερικά. γ) αποξήλωση της επικάλυψης του θόλου,
καθαρισμός, συρραφές των ρωγμών του θόλου, δ) επικάλυψη του θόλου με
κεραμίδες χειροποίητες, ε) κατασκευή νέων, πατητών επιχρισμάτων, και στ)
κατασκευή νέων, πατητών επιχρισμάτων συμπλήρωσης στο εσωτερικό του ναού,
στα τμήματα που δε σώζονται τοιχογραφίες, μετά τη συντήρηση.
10. Ιερός Ναός Σωτήρος Χριστού στον Παντέλη του Χαντρά Δήμου Λεύκης
Ο Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Αφέντη Χριστού) στον Παντέλη,
5 χλμ. από το Χαντρά του Δήμου Λεύκης, είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες
των μέσων του 15ου αι. με καλή ποιότητα ζωγραφικής και ιδιαίτερα ενδιαφέρον
εικονογραφικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου έγιναν εργασίες
συντήρησης του τοιχογραφικού διακόσμου.
β) Έργο «Ανάδειξη οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας»
Κατά τη χρονική περίοδο 2003-2005 πραγματοποιήθηκαν εργασίες
καθαρισμών και στερεώσεων σε τμήμα του οικισμού της οχυρής νησίδας
Σπιναλόγκας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη
οχυρής νησίδας Σπιναλόγκας» που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄Κ.Π.Σ. του ΠΕΠ
Κρήτης. Ο οικισμός της Σπιναλόγκας, ο οποίος καταλαμβάνει όλη τη δυτική
πλευρά της νησίδας, διαμορφώθηκε σταδιακά από τα μέσα του 17ου αι. Τα
κτήρια του οικισμού, στην πλειονότητα τους, κατασκευάστηκαν κατά την
περίοδο της οθωμανικής κατοχής της νησίδας (1715-1898), περίοδο κατά την
οποία αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του βενετσιάνικου φρουρίου ένας
πυκνοδομημένος, αμιγώς μουσουλμανικός οικισμός. Ο οικισμός αυτός γνώρισε
ιδιαίτερη ακμή κατά το β΄ μισό του 19ου αι. λόγω της εμπορικής σημασίας που
απέκτησε κατά την περίοδο αυτή το λιμάνι της περιοχής 2 .
Με την εκτέλεση εκτεταμένων καθαρισμών, αποχωματώσεων και τη
στερέωση και τη μερική αποκατάσταση δεκάξι οικιών, αναδείχθηκε το κεντρικό
Για τον οικισμό της Σπιναλόγκας βλ. αναλυτικά: Μοσχόβη (2005α, 121-138) και
Μοσχόβη (2005β), όπου και η κυριότερη βιβλιογραφία.

2
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τμήμα του οικισμού και είναι πλέον δυνατή η περιήγηση των επισκεπτών στα
δυτικά άνδηρα της νησίδας.
Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών έγινε περισυλλογή διαφόρων
ευρημάτων, κυρίως οστράκων κοινής κεραμικής του 19ου αι., μεταλλικών
στοιχείων και χρηστικών αντικειμένων από την περίοδο κατοίκησης της νησίδας
από τους ασθενείς του Λεπροκομείου (1903-1957).
γ) Έργο «Ανάδειξη – Αποκατάσταση Μεσοβυζαντινών Ναών Ανατολικής Κρήτης»
(INTERREG III A / Ελλάδα-Κύπρος)
Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν στη στερέωση, αποκατάσταση
και ανάδειξη πέντε ναών της Μεσοβυζαντινής περιόδου της ανατολικής Κρήτης,
που καλύπτουν διαφορετικές τυπολογίες και εντάσσονται σε μια ενιαία
διαδρομή επίσκεψης, καθ’ ότι βρίσκονται πάνω στον οδικό άξονα Ηρακλείου –
Σητείας με μικρές παρακάμψεις. Πρόκειται για μνημεία που συγκαταλέγονται
μεταξύ των σημαντικότερων της Κρήτης, τόσο ως προς την ιστορική και
καλλιτεχνική αξία όσο και ως προς την επισκεψιμότητα.
1. Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Κάτω Επισκοπής Σητείας (Δήμος Σητείας)
Οι εργασίες για την αποκατάστασή του περιέλαβαν: α) στερεώσεις και
αποκαταστάσεις τοιχοποιίας και θεμελίων, στερεώσεις θόλων και τρούλλου, β)
συντήρηση και αποκατάσταση επιχρισμάτων, γ) αποξήλωση νεοτερικού
δαπέδου, δ) διερεύνηση λειψάνων λουτρού, ε) στερέωση υποδαπέδιων
κατασκευών και αποκατάσταση δαπέδου, στ) αποκατάσταση κεραμοπλαστικού
διακόσμου και ζ) επικάλυψη θόλων.
2. Ιερός Ναός Παναγίας Κεράς στην Κριτσά Μεραμπέλλου (Δήμος Αγίου
Νικολάου)
Στο ναό εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες: α) στερέωση
και
καθαρισμός του τοιχογραφικού διακόσμου, β) καθαίρεση των νεοτερικών
επιχρισμάτων, της υφιστάμενης κεράμωσης και της επικάλυψης του δαπέδου,
γ) κατασκευή νέου δαπέδου από χυτό υλικό τύπου αστρακάσβεστου, αντίστοιχο
με το προϋφιστάμενο, δ) κατασκευή τάφρου εξυγίανσης στο εσωτερικό του
ναού, ε) στερέωση όλων των λιθοδομών, των τοιχοποιιών και των θόλων, στ)
ανακεράμωση και ζ) κατασκευή νέων, εξωτερικών επιχρισμάτων.
3. Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου (Δήμος Αγίου
Νικολάου)
Στο ναό εκτελέστηκαν οι
ακόλουθες εργασίες: α) συντήρηση
τοιχογραφικού διακόσμου και των δύο στρωμάτων, β) καθαίρεση των
νεοτερικών επιχρισμάτων στο εσωτερικό του ναού και κατασκευή νέων, γ)
αρμολογήματα και μικροστερεώσεις στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
των τοιχοποιιών και στους θόλους, δ) ανακεράμωση στέγης, ε) εσωτερικό και
εξωτερικό δίκτυο φωτισμού.
4. Ιερός Ναός Παναγίας Κουμπελίνας στο Χουμεριάκο Μεραμπέλλου (Δήμος
Νεαπόλεως)
Μεσοβυζαντινός ναός του τύπου του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με
τρούλλο, με προσθήκη νάρθηκα Ενετικής περιόδου, ο οποίος έχει υποστεί
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αλλοιώσεις λόγω πολλών νεότερων επεμβάσεων και παρουσίαζε σοβαρές
παραμορφώσεις. Σώζεται μικρό μέρος του τοιχογραφικού διακόσμου. Οι
εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης που εκτελέστηκαν είναι: α) στερέωση
όλων των τοιχοποιιών του ναού, β) καθαίρεση των σκυροδεμάτων επικάλυψης
των θόλων, γ) στερέωση των θόλων και του τρούλλου, δ) άμεσα στερεωτικά
μέτρα του τοιχογραφικού διακόσμου, ε) αποκατάσταση και συμπλήρωση του
κεραμοπλαστικού διακόσμου των αψιδωμάτων και των οδοντωτών ταινιών και
στ) ανακεράμωση.
δ) Έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Πνεύματος στο Λιμνάκαρο Οροπεδίου
Λασιθίου»
Πραγματοποιήθηκαν
εργασίες
αποκατάστασης
και
συντήρησης
διακόσμου. Στο μνημείο αναφέρεται αναλυτικά η ανακοίνωση της κ. Γ.
Μοσχόβη στον παρόντα τόμο.
ε) Έργο «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κάτω Άη Γιώργη στον Κρούστα Δήμου Αγίου
Νικολάου»
αποκατάστασης
και
συντήρησης
Πραγματοποιήθηκαν
εργασίες
διακόσμου. Στο μνημείο αναφέρεται αναλυτικά η ανακοίνωση της κ. Γ.
Μοσχόβη στον παρόντα τόμο.
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13 T H E P H O R A T E
WORKS

OF

B Y Z A N TI N E A N T I Q U I TI E S

DU R I N G T H E

P E R I O D 2004-2008
VOLANAKIS EL. JOHANNES

The experienced staff of the 13th Ephorate of Byzantine Antiquities
(Prefecture of Heraklion and Lassithi, Crete) under direction of the author
was responsible for the following works during the period 2004–2008:

I. P R E F E C T U R E

OF

HERAKLION

A) EXCAVATIONS
Urgent excavations took place within the city of Heraklion and in the
countryside. A five-aisled basilica in the village Mitropolis in Messara was
excavated systematically.
B) STABILIZATION AND RESTORATION OF MONUMENTS
a) City of Heraklion
1.
2.
3.
4.
5.

Venetian fortress at the harbour (Koules)
St. Peter’s Church of the Dominicans
St. Catharine’s Church, belonging to Mt. Sinai Monastery
Part of the Venetian fortifications of the town (Karavolas area)
West Shipsheds (Neoria)

b) Countryside
1. Agios Thomas: Church of the Holy Apostles
2. Avgeniki: Church of the St. Michael Astrategos
3. Avgeniki Vlachiana, Astrategos: Church of the Holy Spirit
4. Kamariotis: St. George
5. Kitharida: Church of Our Lady, Madonna the Merciful
6. Monastery of St. George Epanosifi
7. Monastery of St. George Epanosifi – Astrategos
8. Monastery of St. John Kallergi
9. Monastery of Agkarathos
10. Monastery of St. Antonios
11. Monastery of St. Antonios, Vrontisi
12. Monastery of Our Lady Hodegetria

II. P R E F E C T U R E

OF

LASSITHI

A) EXCAVATIONS
Urgent excavations were performed in private or public building sites.
B) STABILISATION AND RESTORATION OF MONUMENTS
1. Agios Nikolaos: St. Nicolas Church
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2. Ierapetra: a) byzantine fortification, b) fountains, c) mosquefountain, d) Venetian fortress (Koules).
3. Kato Episkopi: Church of the Holy Apostles
4. Kritsa: Church of Our Lady
5. Kroustas: St. George
6. Plateau of Lassithi, Limnakaro: Church of the Holy Spirit
7. Spinalonga, fortified island: Venetians fortifications
8. Choumeriako: Church of Our Lady, Koubelina
9. Monastery Kremaston
10. Monastery of Our Lady of the Promontory (Toplou).
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Α ΡΧΑΙ ΟΛΟΓΙ ΚΟ Μ ΟΥΣΕΙ Ο Η ΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ Ο Ε ΡΓΟ

ΤΗΣ

Π ΕΝΤΑΕ ΤΙ ΑΣ 2004-2008

Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ -Ρ Ε Θ Ε Μ Ι Ω Τ Α Κ Η Ν Ω Τ Α
Η πρώτη Παγκρήτια Αρχαιολογική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν
τέλει, όπως όλοι από χρόνια επιζητούσαμε και οφείλονται ευχαριστίες και
συγχαρητήρια για την επιτυχημένη διεξαγωγή της τόσο στους συνδιοργανωτές,
την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όσο και
στους συναδέλφους για την αθρόα, επιστημονική συμμετοχή τους, που
διασφαλίζει και τη συνέχιση της Συνάντησης τα επόμενα χρόνια.
Το έργο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που παρουσιάζεται εδώ
συνοπτικά, αφορά στην πενταετία από το 2004 έως τον Αύγουστο του 2008,
διάστημα κατά το οποίο ως Διευθύντρια είχα την ευθύνη λειτουργίας του
Μουσείου. Όπως είναι γνωστό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ήταν ένα
από τα δύο μεγάλα μουσεία της περιφέρειας (το άλλο ήταν το Αρχαιολογικό
Θεσσαλονίκης) που το 2003 διαχωρίστηκαν από τις αντίστοιχες Εφορείες
Αρχαιοτήτων, εν προκειμένω την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και αποτέλεσε χωριστή
Διεύθυνση, που άρχισε να λειτουργεί ως νεοσύστατη υπηρεσία με την
τοποθέτηση της υπογραφόμενης ως Διευθύντριας στο τέλος του 2003 και την
ανάληψη καθηκόντων τον Ιανουάριο του 2004. Επανήλθε, έτσι, το Μουσείο σε
διοικητικό καθεστώς ανάλογο των αρχών του 20ου αι., όταν ως Κρητικό Μουσείο
με Διευθυντή τον Ιωσήφ Χατζιδάκη αποτελούσε, μαζί με την Κνωσό, χωριστή
αρχαιολογική περιφέρεια από εκείνη των χώρων της υπαίθρου.
Το έργο διοικητικής οργάνωσης του Μουσείου Ηρακλείου ως
νεοσύστατης Διεύθυνσης πραγματοποιήθηκε αρχικά χωρίς πιστώσεις και με
μετακίνηση ενός μόνον αρχαιολόγου, ενός συντηρητή, μιας διοικητικής
υπαλλήλου και μιας λογίστριας από την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Σταδιακά, και παρά την
πάγια ολιγαριθμία του προσωπικού και τη γνωστή έλλειψη επαρκών πιστώσεων,
προωθήθηκε αυτά τα χρόνια ένα πολύπλευρο και πολύμοχθο έργο, που
σχετίζεται κυρίως με το μείζονα στόχο της επανέκθεσης, όπως η μεταφορά του
συνόλου των συλλογών και η προώθηση εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης,
ενώ παράλληλα αναλήφθηκαν και σημαντικές μουσειακές δράσεις, όπως
οργάνωση εκθέσεων, εκπόνηση εκδόσεων και ψηφιακών έργων, συγκρότηση
αρχειακής - ηλεκτρονικής υποδομής, εκπαιδευτικά προγράμματα κά.

Α. Ε Π Ε Κ Τ Α Σ Η - Ε Κ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΤΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΤΩΝ

Η επέκταση και ανακαίνιση του κτηρίου του Μουσείου -που αποτελεί
εξέχον αρχιτεκτονικό δείγμα του μεσοπολεμικού μοντερνισμού σε σχέδιο του
Πάτροκλου Καραντινού- χρηματοδοτούμενη από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης πραγματοποιήθηκε με επίβλεψη από τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων
Μουσείων. Το έργο συνεχίστηκε το φθινόπωρο του 2004, μετά από σχεδόν διετή
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διακοπή, λόγω της εύρεσης των ερειπίων του ενετικού ναού του Αγίου
Φραγκίσκου στον ανατολικό κήπο του Μουσείου, που προκάλεσε διακοπή της
εργολαβίας και παραίτηση της εργοληπτικής κοινοπραξίας, τροποποίηση της
αρχιτεκτονικής μελέτης του Αλέξανδρου Τομπάζη, κατάργηση του ενός κτηρίου
επέκτασης και ανάθεση σε νέο εργολήπτη.
Τότε επίσης, το Νοέμβριο του 2004, το Μουσείο ανέλαβε, διαδεχόμενο
την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., την εκτέλεση του υποέργου συσκευασίας και μεταφοράς των
συλλογών, μετά από σχετική τροποποίηση του τεχνικού δελτίου ως προς τον
φορέα αυτεπιστασίας και λειτουργίας.
Το πρόγραμμα προέβλεπε απογραφή, φωτογράφιση, συσκευασία,
εγκιβωτισμό, μεταφορά και αποθήκευση των 14.000 εκθεμάτων της Έκθεσης,
καθώς και των πολλών δεκάδων, μάλλον εκατοντάδων, χιλιάδων αρχαίων των
αποθηκών στο νέο κτήριο Γ επέκτασης και σε εκτός Μουσείου αποθήκες της
Υπηρεσίας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί στατική ενίσχυση στο κεντρικό
κτήριο. Στις 13 Νοεμβρίου 2006 το Μουσείο έκλεισε για το κοινό, προκειμένου
να αποσυρθεί η μόνιμη έκθεση και να αρχίσουν οι μεταφορές των
συσκευασμένων αρχαίων. Έως τον Ιούλιο 2007 το σύνολο του αρχαιολογικού
υλικού, τεράστιου όγκου και αριθμού, μεταφέρθηκε από την Έκθεση του
Μουσείου, από την Επιστημονική Συλλογή, τη Δυτική και την Κεντρική
Αποθήκη και το Καταφύγιο και αποθηκεύτηκε εγκιβωτισμένο και ταξινομημένο
σε διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους σε τρεις ορόφους του νέου
κτηρίου Γ επέκτασης του Μουσείου και επίσης εκτός Μουσείου, στην αποθήκη
«Χατζάκη» και αποθήκη ΒΙ.ΠΕ. της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και σε ενοικιαζόμενη
αποθήκη του Α.Μ.Η (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Σημειώνεται ότι
μέρος αυτού του υλικού αποδόθηκε στην αρμοδιότητα της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
σύμφωνα με απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., που λήφθηκε στην τελική φάση εκτέλεσης
του υποέργου, εντούτοις η εργασία εγκιβωτισμού – καταγραφής –
φωτογράφισης - μεταφοράς πραγματοποιήθηκε για όλο το αρχαιολογικό υλικό
στο πλαίσιο του υποέργου από πλευράς Α.Μ.Η. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν οι
εξής εργασίες:
Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 14.000 ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟY
α) Αποσύρθηκαν από τις 250 προθήκες των 19 αιθουσών του Μουσείου
τα 14.000 εκθέματα, καταγράφηκαν, φωτογραφήθηκαν, συσκευάστηκαν,
μεταφέρθηκαν και ταξινομήθηκαν κατά αίθουσα, κατά προθήκη και εν μέρει
κατά είδος σε χώρους του νέου κτηρίου Γ. Η ταξινόμηση ολοκληρώθηκε με
πινακίδες με στοιχεία περιεχομένου κιβωτίων - ερμαρίων (προελεύσεις, αριθμοί
ευρετηρίου, φωτογραφίες, θέση στην παλαιά έκθεση κ.λ.π.). Τα πολυτιμότερα
αντικείμενα τοποθετήθηκαν με αναλυτική ταξινόμηση σε κλειδωμένους
φοριαμούς σε χώρο αυξημένης ασφάλειας με πρόσθετο σύστημα συναγερμού.
β) Αποκαθηλώθηκαν οι βαρύτατες, ευπαθείς, μινωικές τοιχογραφίες της
Έκθεσης (εικ. 1α-β), (ορισμένες βάρους έως 800 κιλών λόγω του γύψινου
υποστρώματος) με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων, μεταλλικών κατασκευών,
μεταφέρθηκαν από το προσωπικό διά του κλιμακοστασίου (λόγω έλλειψης
μεγάλου ανελκυστήρα), φωτογραφήθηκαν, συσκευάστηκαν, ταξινομήθηκαν με
πινακίδες και αποθηκεύτηκαν σε νέα ντέξιον βαρέος τύπου στο κτήριο Γ (εικ.
2).
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γ) Μεταφέρθηκαν όλα τα γλυπτά (αγάλματα, ανάγλυφα κ.λ.π.) από τις
δύο αίθουσες γλυπτών της Έκθεσης και από τον κήπο του Μουσείου στο κτήριο
Γ, όπου και ταξινομήθηκαν με πινακίδες σε νέα ντέξιον ειδικού τύπου (εικ. 3αδ).
δ) Αποξηλώθηκε μετά από σχεδιαστική αποτύπωση το πακτωμένο με
τσιμέντο στο δάπεδο της Έκθεσης ψηφιδωτό «του Απολλινάρις», μεταφέρθηκε
τμηματικά στη νέα αποθήκη και σημειοθετήθηκε, ώστε να πραγματοποιηθεί η
επανασύνθεσή του για επανέκθεση.
ε) Καθαιρέθηκαν τα πακτωμένα ψηλά στους τοίχους εκθέματα, όπως τα
γλυπτά του θυρώματος του ναού του Πρινιά, το τοιχογραφημένο διάζωμα της
Ζάκρου κ.ά. και μεταφέρθηκαν επίσης στις αποθήκες.
ΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
α) Πραγματοποιήθηκε η απογραφή, φωτογράφιση, συσκευασία και
μεταφορά των εκατοντάδων χιλιάδων ευρημάτων από την Επιστημονική
Συλλογή (εμβαδόν 800 τ.μ.) και τις παλαιές αποθήκες του Μουσείου (εμβαδόν
900 τ.μ./Δυτική και Κεντρική Αποθήκη, Καταφύγιο), καθώς και η αποθήκευση
και ταξινόμησή τους στο νέο κτήριο Γ (εικ. 4α-β) και σε τρεις αποθήκες εκτός
Μουσείου (νέα, ενοικιαζόμενη του Α.Μ.Η. και δύο αποθήκες της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.).
Στην πρώτη μεταφέρθηκαν ογκώδη ευρήματα (εικ. 5α-δ), δηλαδή περίπου 300
σαρκοφάγοι, ανάλογος αριθμός πίθων και αρχιτεκτονικά μέλη. Μέρος αυτού
του υλικού υπάγεται στην ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. Η μεταφορά των αρχαίων στο νέο
κτήριο Γ και στις αποθήκες εκτός Μουσείου πραγματοποιήθηκε, είτε με τα
χέρια είτε με ενοικιαζόμενα ειδικά φορτηγά με ανελκόμενη πλατφόρμα, για
περιορισμό των κραδασμών.
β) Μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο επέκτασης του Α.Μ.Η. και
ταξινομήθηκαν τα ευρήματα από τις τέσσερις μεγάλες χαλκοθήκες.
Μεταφέρθηκαν ντουλάπες με μικρά ευρήματα (χρυσοθήκη, σφραγιδοθήκη,
νομισματοθήκη, πινακίδες κ.ά.)
IΙΙ. ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
Συγχρόνως με τη συσκευασία - μεταφορά πραγματοποιήθηκε και για
λόγους ασφαλείας απογραφή του συνόλου του υλικού από την Έκθεση, την
Επιστημονική Συλλογή και τις αποθήκες και εκπονήθηκαν εκατοντάδες
χιλιάδες χειρόγραφα δελτία και φωτογραφίσεις. Προκειμένου να υποστηριχθεί
η εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης αλλά και η διαχείριση του
αποθέματος του Μουσείου γενικότερα, συγκροτήθηκαν δύο ηλεκτρονικές
βάσεις. Στη μία καταχωρίστηκαν απογραφικά δελτία των 14.000 εκθεμάτων της
παλαιάς έκθεσης και στη δεύτερη το αρχαιολογικό απόθεμα των αποθηκών με
100.000 ψηφιακές εγγραφές έως τον Αύγουστο 2008, που εκτιμάται ότι θα
υπερδιπλασιαστούν με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των χειρόγραφων
δελτίων.
ΙV. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
Αποσυναρμολογήθηκαν εκατοντάδες μέτρα ντέξιον από τις παλαιές
αποθήκες και την Επιστημονική Συλλογή και επανατοποθετήθηκαν στους
αποθηκευτικούς χώρους του νέου κτηρίου Γ και στις εκτός Μουσείου
αποθήκες, όπου ταξινομήθηκαν τα αρχαία.
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Αγοράστηκαν νέα ντέξιον, ορισμένα βαρέος τύπου, προκειμένου να
αποθηκευτούν βαριά εκθέματα, όπως τοιχογραφίες και γλυπτά.
Έγινε προμήθεια υλικών συσκευασίας, όπως εκατοντάδες ξύλινα κιβώτια
διαφόρων μεγεθών και διαστάσεων (κατά παραγγελία), πλαστικά κιβώτια, φύλλα
νάυλον και αεροπλάστ, σακκούλες, φελιζόλ, μηχανή αεροστεγούς συσκευασίας
κ.λ.π.
Σχεδιάστηκαν και συναρμολογήθηκαν ειδικές κατασκευές, όπως για την
αποκαθήλωση των μινωικών τοιχογραφιών, που μεταφέρθηκαν στους νέους
αποθηκευτικούς χώρους, ράμπες για τις μεταφορές κ.ά.
Αποξηλώθηκαν και αποθηκεύτηκαν με σχεδιαστική αρίθμηση οι σπάνιες
πλάκες επένδυσης της στοάς, του προθαλάμου και των κλιμακοστασίων του
κεντρικού κτηρίου, από σπάνιο, πολύχρωμο, φλεβωτό μάρμαρο Καράρας και
Ερέτριας -μίμηση μινωικών τοιχογραφιών ορθομαρμάρωσης, που η
αρχιτεκτονική μελέτη δεν είχε προβλέψει τη διατήρησή τους, και οι οποίες θα
πρέπει να επανατοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις ως υψηλής ποιότητας στοιχεία
του ιστορικού κτηρίου. Αποξηλώθηκαν, επίσης με σχεδιαστική αρίθμηση, οι
επενδύσεις των μεγάλων θυρωμάτων των αιθουσών της Έκθεσης από άριστης
ποιότητας πλάκες γκρίζου μαρμάρου και οι δύο επιμήκεις πάγκοι από λίθο
Καπανδριτίου στην εξωτερική στοά. Όλο το υλικό αποθηκεύτηκε ταξινομημένο
για επαναχρησιμοποίηση στον κήπο του Μουσείου και στην ενοικιαζόμενη
αποθήκη. Στα δύο κλιμακοστάσια της έκθεσης παρέμειναν οι άριστης
διατήρησης μαρμάρινες, μονόλιθες, εξαιρετικής κατασκευής βαθμίδες, μετά
από διαβεβαίωση των επιβλεπόντων μηχανικών της Δ.Ε.Ε.Μ. ότι δε θα θιγούν
κατά τις εργασίες ενίσχυσης.
Κατασκευάστηκε ειδικός, μεταλλικός οικίσκος για την προστασία τριών
ογκωδών και βαρύτατων γλυπτών που παρέμειναν συσκευασμένα στην αίθουσα
γλυπτών. Προβλέφθηκε η δυνατότητα προσαρμογής τροχών στον οικίσκο για
ολίσθηση της κατασκευής στη φάση ανακατασκευής του δαπέδου της
αίθουσας.

Β. Μ Ε Τ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ
α) Πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση των γραφείων της Υπηρεσίας
στο νέο κτήριο Δ και σε χώρους του κτηρίου Γ. Με εντολή του ΥΠ.ΠΟ. τα
γραφεία (πλην του χώρου βιβλιοθήκης - αναγνωστηρίου) στους δύο από τους
τρεις ορόφους του κτηρίου Δ παραχωρήθηκαν στην ΚΓ΄ Εφορεία.
β) Απογράφηκε η Βιβλιοθήκη του Μουσείου, αποσυναρμολογήθηκαν οι
κυλιόμενοι - πτυσσόμενοι φοριαμοί και μεταφέρθηκαν στο νέο κτήριο Δ των
γραφείων, όπου και επαναταξινομήθηκαν περισσότερα από 8.000 βιβλία.
γ) Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των εργαστηρίων του Μουσείου στο
νέο κτήριο Γ, αλλά με στοιχειώδη εξοπλισμό, αφού ο κύριος εξοπλισμός των
παλαιών εργαστηρίων παραλήφθηκε από την Εφορεία. Κατόπιν εντολής,
παραχωρήθηκε ως χώρος εργαστηρίων της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. το μεγαλύτερο τμήμα
του πρώτου ορόφου του κτηρίου Γ του Μουσείου.

Γ. Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ε Κ ΘΕ Σ Η - Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ε Σ Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ
α) Το ίδιο διάστημα αποφασίστηκε από το ΥΠ.ΠΟ. να οργανωθεί
προσωρινή έκθεση για όσο χρόνο το Μουσείο θα παραμείνει κλειστό. Παρότι
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εκτός προγραμματισμού και στην αιχμή του έργου συσκευασίας –
εγκιβωτισμού και μεταφοράς των συλλογών, η προσωρινή έκθεση οργανώθηκε
και σχεδιάστηκε ταχύτατα με σύγχρονη μουσειολογική άποψη και
εγκαινιάστηκε στο τέλος Ιουλίου του 2007. Λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο
όροφο του κτηρίου Γ και περιλαμβάνει 380 επιλεγμένα εκθέματα, τα κορυφαία
του εκθεσιακού αποθέματος του Μουσείου, που συνοδεύονται από πλήρη
υπομνηματισμό. Προηγήθηκε συντήρηση των εκθεμάτων (περιλαμβανομένων
σημαντικών τοιχογραφιών, όπως του «Πρίγκιπα» και των «Ταυροκαθαψίων») σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης, ενώ η κατασκευή ειδικών
στηριγμάτων ανατέθηκε σε έμπειρο, ειδικευμένο συνταξιούχο συντηρητή.
Η προσωρινή έκθεση έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια τόσο από
Έλληνες και ξένους αρχαιολόγους και ξεναγούς, όσο και από απλούς
επισκέπτες.
β) Η προσωρινή έκθεση δεν ήταν η μόνη που οργανώθηκε αυτά τα
χρόνια, παράλληλα με τη λοιπή εντατική δραστηριότητα του Μουσείου. Το
2004 επ’ ευκαιρία των ΟλυμπιακώνΑγώνων οργανώθηκε η περιοδική έκθεση
«Τα αθλήματα στην Αρχαία Κρήτη: Από τους Μινωίτες Αθλητές στους Κρήτες
Ολυμπιονίκες» με επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου και της Εφορείας από
την Προανακτορική περίοδο μέχρι τη ρωμαιοκρατία και με πλήρη, αναλυτικό
υπομνηματισμό. Λόγω της επιτυχίας της και μετά από αίτημα των ξεναγών,
ζητήθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΠ.ΠΟ. παράταση λειτουργίας της έως το
Νοέμβριο 2006, οπόταν έκλεισε το Μουσείο για ανακαίνιση.
γ) Το 2006, σε συνεργασία με την ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. και τη Διεύθυνση
Μουσείων οργανώσαμε την περιοδική έκθεση «Η Κρήτη ταξιδεύει», με εκθέματα
από τη Συλλογή Μεταξά, στον πολυχώρο «Αθηναΐς» στην Αθήνα. Η έκθεση
υποστηρίχθηκε και πάλι από αναλυτικό υπομνηματισμό.
δ) Σημαντική επίσης δράση το 2007-2008 αποτέλεσε η συνδιοργάνωση
από το Μουσείο και τις ΚΕ΄ και ΚΔ΄ Ε.Π.Κ.Α. δυτικής και ανατολικής Κρήτης
της έκθεσης «Από τη Γη του Λαβυρίνθου: Μινωική Κρήτη», της πρώτης αμιγώς
μινωικής έκθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ελληνικό ίδρυμα, στο Ωνάσειο
Μορφωτικό Κέντρο της Νέας Υόρκης, η οποία εγκαινιάστηκε την άνοιξη του
2008. Η έκθεση με σύγχρονο μουσειογραφικό σχεδιασμό και ενημερωτικά
κείμενα από τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, απέσπασε
θετικότατα σχόλια και κατέγραψε υψηλή επισκεψιμότητα.

Δ. Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ - Ψ Η Φ Ι Α Κ Α Ε Ρ Γ Α
α) Το 2005 εκπονήθηκε από την υπογραφόμενη στο πλαίσιο των ετήσιων
εκδόσεων του Ιδρύματος Λάτση μεγάλος, πολυτελής τόμος για «Το
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», 400 σελίδων μεγάλου σχήματος με
πλούσια εικονογράφηση (περίπου 750 φωτογραφίες). Ήταν η πρώτη έκδοση
αυτού του μεγέθους για το Μουσείο Ηρακλείου, εδώ και πολλά χρόνια.
β) Ανάλογο έργο, αλλά διαφορετικής μορφής είναι η ψηφιακή έκδοση σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Το DVD με
θέμα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου του οποίου ως επιστημονική
υπεύθυνη ανέλαβα το συντονισμό και την επιμέλεια της γενικής διάρθρωσης,
της μορφής των κειμένων, της εικονογράφησης και των μεταφράσεων, βρίσκεται
σε στάδιο ολοκλήρωσης από πλευράς Ο.Π.Ε.Π. Τα κείμενα, συγγραφής
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δεκατριών συναδέλφων αρχαιολόγων του Μουσείου και της Εφορείας, της
υπογραφόμενης, καθώς και άλλων ειδικών επιστημόνων, υπερβαίνουν τις 700
σελίδες, οι φωτογραφικές λήψεις τις 1800 και οι σκαναρισμένες εικόνες τις
2000. Το ψηφιακό έργο, εκτός από την ελληνική έκδοση θα κυκλοφορήσει και
στην αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική.
γ) Δεύτερο ψηφιακό έργο που ανατέθηκε και πάλι μέσω Ο.Π.Ε.Π., είναι
η εκπόνηση ηλεκτρονικής ξενάγησης για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Τα κείμενα, συγγραφής Γιώργου Ρεθεμιωτάκη και της υπογραφόμενης, έχουν
προ πολλού κατατεθεί στον Ο.Π.Ε.Π. Τα προβλεπόμενα περίπου ογδόντα
«σημεία στάσης» ακολουθούν την ανέλιξη της επανέκθεσης, όπως προβλέπεται
από την εγκεκριμένη, προκαταρκτική, μουσειολογική μελέτη.
δ) Το 2004, εκδόθηκε από το Τ.Α.Π. οδηγός, συγγραφής του Γ.
Ρεθεμιωτάκη και της υπογραφόμενης, για το «Δαχτυλίδι του Μίνωα», το
κεντρικό έκθεμα σε αίθουσα του Α.Μ.Η., με ειδικό εκθεσιακό θέμα «Το
Δαχτυλίδι του Μίνωα και τα χρυσά μινωικά δαχτυλίδια».
ε) Η έκθεση «Τα Αθλήματα στην Αρχαία Κρήτη» συνοδεύτηκε από
ενημερωτικό, τετρασέλιδο φυλλάδιο που διανεμήθηκε δωρεάν στους
επισκέπτες.
στ) Για την έκθεση «Μινωική Κρήτη» (Νέα Υόρκη) εκπονήθηκε δίτομος
κατάλογος (ένας τόμος με λήμματα και ένας με άρθρα) με εκδοτική επιμέλεια
από τη Μαρία Βλαζάκη. Συντάχθηκε από τους αρχαιολόγους, μόνιμους και
συμβασιούχους του Μουσείου Ηρακλείου, των ΚΕ΄, ΚΔ΄ και ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α., του
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και από άλλους ειδικούς, Έλληνες και ξένους,
αρχαιολόγους.
ζ) Εκπονήθηκε, επίσης, οδηγός για την προσωρινή έκθεση του Α.Μ.Η.,
που εκδόθηκε από το Τ.Α.Π. στα ελληνικά και αγγλικά.

Ε. Ε Κ Π ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α
Μια σημαντική δράση του Μουσείου αποτέλεσαν τα εκπαιδευτικά
προγράμματα, που οργανώθηκαν για πρώτη φορά το 2004 μετά το διαχωρισμό
από την ΚΓ΄ Εφορεία και συνεχίστηκαν έως και το 2006, οπόταν έκλεισε το
Μουσείο. Τα τέσσερα προγράμματα με θέματα «Μια γιορτή Αγωνισμάτων στην
Κνωσό», «Μια μέρα σ’ ένα μινωικό πατητήρι», «Παίζουμε τους αρχαιολόγους»
και «Ο κόσμος των μινωικών τοιχογραφιών», εκπονήθηκαν από νέες
αρχαιολόγους του Μουσείου, μόνιμες και συμβασιούχους και είχαν εξαιρετική
επιτυχία (εικ. 6). Στην προσωρινή έκθεση δεν έγινε δυνατόν να αναπτυχθούν
λόγω περιορισμένου χώρου και εδώ όμως πραγματοποιήθηκαν «θεματικές
ημέρες» (εικ. 7), π.χ. για τις «Οικείες Ιστορίες» και για το «Δέντρο της Ζωής» και
διανεμήθηκαν σχετικά φυλλάδια, που εκπονήθηκαν από το επιστημονικό
προσωπικό του Μουσείου.

ΣΤ. Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Π Α Ν Ε Κ Θ Ε Σ Η Σ
Κύριο μέλημά μας αυτά τα χρόνια υπήρξε η προώθηση της
μουσειολογικής μελέτης για την επανέκθεση του Α.Μ.Η. Το 2004, όταν επήλθε
ο διαχωρισμός από την Εφορεία, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την
επανέκθεση. Με τον Γιώργο Ρεθεμιωτάκη και τον συμβασιούχο αρχιτέκτονα
Αλέξη Μπιτσάβα προχωρήσαμε σε εκπόνηση προμελέτης το 2005 και
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αναλυτικής, προκαταρκτικής, μουσειολογικής μελέτης το 2006 (εικ. 8α-β)
ενσωματώνοντας και τις γενικές αρχές και παρατηρήσεις του δισέλιδου
πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής που είχε συγκροτηθεί (π.χ.
καθαίρεση μεσοτοίχων ορισμένων αιθουσών για ανάπτυξη εκθεσιακών ενοτήτων,
έκθεση των γλυπτών στον όροφο, όπως προτάθηκε από μέλη της Επιτροπής,
εξασφάλιση χώρου περιοδικών εκθέσεων στο ισόγειο). Βάσει αυτής της
μουσειολογικής μελέτης, που εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση μετά από
ομόφωνη γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ., προχωρήσαμε παράλληλα με τα λοιπά έργα
που προαναφέρθηκαν στην προετοιμασία εκπόνησης της οριστικής
μουσειολογικής - μουσειογραφικής μελέτης. Οι δύο ηλεκτρονικές βάσεις
καταχώρισης απογραφικών δελτίων όλου του υλικού των συλλογών που
προαναφέρθηκαν, αποτελούν τη βασική υποδομή για τη μουσειολογική μελέτη.
Σε τρίτη ηλεκτρονική βάση καταχωρίστηκε το φωτογραφικό αρχείο που
συγκροτήθηκε εξαρχής από τις χιλιάδες φωτογραφίσεις για τις εκδόσεις που
προαναφέρθηκαν (το λεύκωμα του Μουσείου και τις ηλεκτρονικές του
Ο.Π.Ε.Π.) και από νέες, πολλές εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες φωτογραφίσεις
από συμβασιούχο φωτογράφο. Παράλληλα, ψηφιοποιήθηκαν οι μεγάλοι
κατάλογοι καταγραφής αρχαίων του Μουσείου, προκειμένου να αντλώνται
ταχύτερα και χωρίς φθορά τους τα απαιτούμενα στοιχεία. Με αυτήν την
απαραίτητη υποδομή προωθήθηκε εντατικά, παρά την ολιγαριθμία του
προσωπικού και την ανεπαρκή πίστωση των 120.000€, η εκπόνηση της
τελικής, μουσειολογικής μελέτης βάσει της εγκεκριμένης προκαταρκτικής, με
στόχο την ολοκλήρωσή της στο τέλος του 2008. Εξαρχής είχε προβλεφθεί να
περιληφθούν 10-11.000 εκθέματα στην επανέκθεση, έναντι 14.000 της
παλαιάς, μόνιμης έκθεσης, ούτως ώστε να επιτευχθεί μεν η ανάδειξη των
εξαίρετων έργων, αλλά και να προβληθεί ο πλούτος και η ποικιλία του
εκθεσιακού αποθέματος του Μουσείου. Έως και τον Αύγουστο 2008, που είχα
την ευθύνη συντονισμού, εκπονήθηκαν 3.700 μουσειογραφικά δελτία
αντικειμένων προς επανέκθεση (2.400 της μινωικής συλλογής και 1.250
ιστορικών χρόνων), που περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία ταύτισης (αριθμό,
προέλευση, φωτογραφία, διαστάσεις, περιγραφή, χρονολόγηση/αίθουσα,
ενότητα, υποενότητα). Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της
μουσειογραφικής μελέτης. Έως τον Ιούλιο 2008 δεν είχαν κατατεθεί
παρατηρήσεις ή διαφορετικό σκεπτικό επί της προκαταρκτικής μελέτης και της
εκπονούμενης τελικής μουσειολογικής από μέλη της τελευταίας Επιστημονικής
Επιτροπής, που συγκροτήθηκε το Φεβρουάριο του 2007.
Πολύ συνοπτικά θα αναφερθώ στο σκεπτικό της εγκεκριμένης
μουσειολογικής προκαταρκτικής μελέτης του 2006 την οποία συνυπογράφω με
τον Γ. Ρεθεμιωτάκη. Στο ισόγειο του κτηρίου συγκεντρώνεται η μινωική
Συλλογή (εικ. 9) σε 12 αίθουσες (από τις οποίες οι 8 είναι ενοποιημένες ανά
δύο με καθαίρεση μεσοτοίχων) και ολοκληρώνεται στον όροφο, όπου η μεγάλη
αίθουσα – γαλαρία των τοιχογραφιών. Στις υπόλοιπες αίθουσες του ορόφου,
στις οποίες έχουν προστεθεί οι αίθουσες της πρώην Επιστημονικής Συλλογής,
αναπτύσσονται οι συλλογές των ιστορικών χρόνων (εικ. 10).
Ακολουθείται χρονολογική ανέλιξη και θεματική διάρθρωση: στην πρώτη
αίθουσα του ισογείου η Νεολιθική και Προανακτορική περίοδος, στην
ενοποιημένη δεύτερη – τρίτη η Παλαιοανακτορική, στην τέταρτη – πέμπτη η
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Νεοανακτορική/τελική Ανακτορική με ανάκτορα, επαύλεις, οικισμούς και
σχετικές υποενότητες (καθημερινή ζωή, βιοτεχνία, παραγωγή, εμπόριο,
συστήματα διοίκησης – γραφή ). Στις συνεχόμενες έκτη - έβδομη αίθουσες
αναπτύσσεται το μείζον θέμα της μινωικής θρησκείας και λατρείας κατά τη
Νεοανακτορική περίοδο. Στις ενοποιημένες όγδοη - ένατη παρουσιάζεται το
υλικό από νεκροταφεία της Νεοανακτορικής και τελικής Ανακτορικής/πρώιμης
Μετανακτορικής περιόδου. Στη δέκατη ο δημόσιος και κοινωνικός βίος (σε
αντιπαραβολή με τον καθημερινό της αίθουσας 4-5 και σε συνάφεια με την
αίθουσα 6-7 της λατρείας), δηλαδή οι εορτές και τελετές, τα αθλήματα,
αγωνίσματα, η μουσική και ο χορός. Στην ενοποιημένη ενδέκατη - δωδέκατη
παρουσιάζεται το μετανακτορικό, μυκηναϊκό υλικό από οικισμούς,
νεκροταφεία και ιερά. Στον όροφο μετά τις τοιχογραφίες, ως σύνδεση με τις
επόμενες ενότητες του ελληνικού κόσμου, παρουσιάζεται υλικό που
αναδεικνύει τις μινωικές επιρροές στην αρχαία ελληνική τέχνη και το μύθο.
Είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον η ενότητα αυτή να περιλάβει και τις πλούσιες,
μινωικές αναφορές και επιρροές στη σύγχρονη τέχνη.
Οι αίθουσες των ιστορικών χρόνων στον όροφο αρχίζουν με την αίθουσα
δεκαπέντε, για τα γεωμετρικά νεκροταφεία και τους οικισμούς και συνεχίζονται
στη δεκαεπτά με τα γεωμετρικά – αρχαϊκά ιερά. Οι συνεχόμενες αίθουσες
δεκαεννέα και είκοσι στεγάζουν τα γλυπτά, η εικοσιδύο ψηφιδωτά και γλυπτά
από τις ρωμαϊκές επαύλεις και η εικοσιτέσσερα υλικό από νεκροταφεία,
οικισμούς και ιερά των κλασικών έως ρωμαϊκών χρόνων. Στις ενδιάμεσες,
μικρές αίθουσες – κόγχες, που ο χώρος τους μειώνεται αισθητά μετά την
στατική ενίσχυση, παρουσιάζονται εκθέματα περιορισμένου αριθμού ή όγκου
(νομίσματα, πορτρέτα).
Σημειώνεται ότι εάν τελικά τα γλυπτά για λόγους στατικούς εκτεθούν στο
ισόγειο και όχι στον όροφο (όπως είχαμε άλλωστε προτείνει με την προμελέτη
του 2005), τότε οι δύο αντίστοιχες αίθουσες του ορόφου μπορούν να αποδοθούν
σε άλλη χρήση, όπως περιοδικές εκθέσεις, εποπτικά μέσα κά.
Αυτό το ολοκληρωμένο και σαφές μουσειολογικό σχήμα της
εγκεκριμένης προμελέτης με άξονα τη χρονολογική - ιστορική ανέλιξη και
ενσωματωμένες θεματικές ενότητες, αναπτύσσεται πληρέστερα με επιμέρους
ιστορικές, χωρικές και θεματικές υποενότητες, σύνολα και προβαλλόμενα
εκθέματα σε κάθε αίθουσα και εμπλουτίζεται με νέο υλικό τόσο από νεότερες
ανασκαφές όσο και από παλαιότερα ευρήματα που δεν είχαν εκτεθεί. Η
προμελέτη περιέχει αναλυτική αναφορά σε σύνολα, εκθέματα και ειδικά
προβαλλόμενα εκθέματα ανά αίθουσα, προτείνει συγκεκριμένη χωροθέτησή
τους στις αίθουσες (εικ. 11-18), περιλαμβάνει αφενός γενικό, εισαγωγικό,
μουσειολογικό σκεπτικό και αφετέρου επί μέρους τεκμηρίωση ανά αίθουσα και
επίσης λαμβάνει υπόψη θέματα λειτουργικότητας και διακίνησης μεγάλων
ομάδων επισκεπτών, δεδομένης της υψηλότατης επισκεψιμότητας του
Μουσείου και της ιδιαίτερης δημοφιλίας σειράς εκθεμάτων. Μη έχοντας πλέον
συμμετοχή στην πορεία του έργου, θεωρώ ότι θα ήταν πραγματικά λυπηρό αν
όντως η μουσειολογική μελέτη κινδυνεύει τώρα να αποδομηθεί με
αποσπασματικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις στην τελική αυτή φάση
ολοκλήρωσής της, οι οποίες εκτός των άλλων θα επέφεραν πρόσθετες
καθυστερήσεις στο πολύπαθο έργο της Επανέκθεσης του Αρχαιολογικού
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Μουσείου Ηρακλείου. Οι συντάκτες της προκαταρκτικής μελέτης έχομε
καταθέσει εγγράφως τις αιτιολογημένες ενστάσεις μας για σειρά σχεδιαζόμενων
τροποποιήσεων.
Τελειώνοντας, ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του Μουσείου μόνιμους
και συμβασιούχους όλων των κλάδων, αρχαιολόγους, συντηρητές,
εργατοτεχνίτες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, φωτογράφο, αρχαιοφύλακες,
διοικητικούς υπαλλήλους και λογιστές για την αφοσίωση που έδειξαν, χωρίς να
υπολογίζουν κόπο και ωράριο, στην εκτέλεση αυτού του τεράστιου και
πολύμοχθου έργου που επιτελέστηκε άρτια και έγκαιρα χάρις στην
καθοριστική συμβολή τους.

HERAKLION ARCHAEOLOGICAL MUSEUM :
REPORT

OF

A C TI V I TI E S (2004 – 2008)
D I M O P O U L O U -R E T H E M I O T A K I N O T A

After its dissociation from the 23rd Ephorate of Prehistoric and
Classical Antiquities in 2004, Heraklion Archaeological Museum became a
self-contained unit in the Archaeological Service. A major task carried out
was the package, transfer and digital citation of the Museum’s content, in
view of refurbishment and expansion of the building complex. To meet this
goal, more than 14.000 exhibits were removed from twenty exhibition halls,
as well as no less than 200.000 objects from the storerooms. All were orderly
packed and stored in the new magazines and registered in two digital data
bases. Alongside, the masterplan of the new exhibition, duly named
“Museological Study”, was completed in 2006. This was composed of major
chronological and thematic entities with various sub-topics referring to
approximately 11.000 exhibits to be disposed in twenty five rooms. However,
it seems that this long studied and carefully prepared masterplan has been
considerably altered by the next museum’s authorities after 2008, adopting
an essentially different museological perception and setting-up.
Other worth mentioning projects and actions undertaken during
2004-2008 were the Heraklion Museum Temporary Exhibition, comprising
380 selected exhibits from the old exhibition in a concise up-to-date
presentation, much appreciated by the visitors; also three periodical
exhibitions in Athens, Heraklion and New York; several conventional and
digital editorial projects; and four educational - archaeological programs for
school students, a task with a long-term educational prospect organized for
the first time in Heraklion Museum.
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ

Εικ. 1α-β. Αποκαθήλωση τοιχογραφιών.

Εικ. 2. Αποθήκευση τοιχογραφιών και γλυπτών στο
υπόγειο του νέου κτηρίου Γ.

Εικ. 3α. Μεταφορά των γλυπτών.
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Εικ. 3β. Μεταφορά των γλυπτών.

Εικ. 3γ. Μεταφορά των γλυπτών.

Εικ. 3δ. Μεταφορά των γλυπτών.

Εικ. 4α-β. Ταξινόμηση αρχαίων στην αποθήκη του νέου κτηρίου.
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ

Εικ. 5α-δ. Μεταφορά σαρκοφάγων, πίθων και
αρχιτεκτονικών μελών σε νέα ενοικιαζόμενη
αποθήκη εκτός Μουσείου.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Σ 2004-2008

Εικ. 6. Έκθεση «Τα Αθλήματα στην Αρχαία
Κρήτη»: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

Εικ. 7. Προσωρινή Έκθεση - Εκπαιδευτική
Ημερίδα.

Εικ. 8α-β. Εγκεκριμένη Προκαταρκτική Μελέτη για την Επανέκθεση του Α.Μ.Η.
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ

Εικ. 9. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.: Κάτοψη ισογείου Α.Μ.Η.
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Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Σ 2004-2008

Εικ. 10. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.: Κάτοψη ορόφου Α.Μ.Η.
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ

Εικ. 11 & 12. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.:
Εκθεσιακή Διάταξη Αίθ. Ι & ΙV-V, ισόγειο.
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Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Σ 2004-2008

Εικ. 13 & 14. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.:
Εκθεσιακή Διάταξη Αίθ. VΙ-VΙΙ & VIII-IX, ισόγειο.
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ ΝΩΤΑ

Εικ. 15 & 16. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.:
Εκθεσιακή Διάταξη Αίθ. Χ (ισόγειο) & XV (όροφος).
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Τ Ο Ε Ρ Γ Ο Τ Η Σ Π Ε Ν Τ Α Ε Τ Ι Α Σ 2004-2008

Εικ. 17 & 18. Προκαταρκτική Μελέτη Επανέκθεσης του Α.Μ.Η.:
Εκθεσιακή Διάταξη Αίθ. ΧVII & XXIV (όροφος).
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ΚΑΙ
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Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν ΑΚ Η Σ Γ. Μ Ι Χ Α Λ Η Σ
Οι οχυρωματικοί περίβολοι της παλιάς πόλης των Χανίων αποτελούν δύο
εξαιρετικής σημασίας μνημεία με διαχρονική αξία στον τομέα της εξέλιξης της
οχυρωτικής ευρύτερα, αλλά και της ιστορίας της πόλης των Χανιών από την
Ελληνιστική περίοδο μέχρι τα πρόσφατα χρόνια (εικ. 1-2).
Το λεγόμενο βυζαντινό τείχος (εικ. 3-6), κτίστηκε κατά την Ελληνιστική
περίοδο ως ακρόπολη της μεγάλης πόλης Κυδωνία (αγνοούμε μέχρι στιγμής, αν
υπήρχε οχύρωση της υπόλοιπης πόλης), ανακατασκευάστηκε με οικοδομικό
υλικό σε δεύτερη χρήση από τα ερείπια της πόλης κατά τον 7ο αι. μ.Χ.,
επισκευάστηκε κατά την πρώιμη Βενετοκρατία και περιέβαλε αρχικά την πόλη
Canea, που αντικατέστησε την Κυδωνία, για να αχρηστευθεί ήδη από τα μέσα
του 14ου αι., όταν άρχισαν να αναπτύσσονται γύρω της οι «εξώβουργοι» και να
χρησιμοποιείται ως βάση για μεταγενέστερες οικοδομές.
Ο εξωτερικός περίβολος κτίστηκε από τους Βενετούς σε σχέδια του
μεγάλου αρχιτέκτονα Michele Sanmicheli και άλλων σημαντικών μηχανικών της
εποχής μεταξύ των ετών 1538 και 1645, στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδίου
ενίσχυσης της άμυνας της Κρήτης ενόψει της επερχόμενης τουρκικής
κατάληψης (εικ. 1). Υπέστη καταστροφές κατά την πολιορκία της πόλης το
1645, επισκευάστηκε από τους Τούρκους και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τα τέλη
του 19ου αι. για την άμυνα της πόλης. Το 1903, με νόμο της Κρητικής
Πολιτείας, παραχωρήθηκε στο Δήμο Χανίων για κατεδάφιση, προκειμένου να
ενοποιηθεί η παλιά με τη νέα πόλη και να δημιουργηθούν εκτεταμένοι,
ελεύθεροι χώροι, ή οικόπεδα. Από τότε άρχισαν οι συστηματικές ενέργειες
εξαφάνισής του, με συνεχείς κατεδαφίσεις, καταχώσεις, ανοικοδόμηση
δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων στο χώρο του και άλλες ανάρμοστες χρήσεις.
Το 1941 η παλιά πόλη των Χανίων βομβαρδίστηκε και υπέστη
σημαντικές καταστροφές. Το 1947 συντάχθηκε νέο Ρυμοτομικό Σχέδιο από το
Γραφείο Δοξιάδη, που αγνόησε το μνημειακό χαρακτήρα της παλιάς πόλης και
επιχείρησε να την ενοποιήσει με τη νέα. Ένα μέρος της τάφρου χαρακτηρίστηκε
ως χώρος πρασίνου. Το 1965 η παλιά πόλη Χανίων χαρακτηρίστηκε ιστορικό,
διατηρητέο μνημείο. Έκτοτε επιχειρείται η αναστροφή της καταστροφικής για
το μνημείο πορείας, αρχικά από την τοπική Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, στη συνέχεια από τη 13η Εφορεία Βυζαντινών
Αρχαιοτήτων και τελευταία από την 28η Ε.Β.Α.
Το 2003 η ανάδειξη των δύο οχυρωματικών περιβόλων των Χανιών
εντάχθηκε στα έργα του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Αρχαιολογικών Έργων
(ΤΔΠΕΑΕ) και συγκροτήθηκε η «Επιστημονική Επιτροπή Ανάδειξης Βυζαντινού
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και Βενετσιάνικου περιβόλου Χανιών» 1 . Για την υποστήριξη του έργου της
Επιστημονικής Επιτροπής ιδρύθηκε το 2003 το Γραφείο Τειχών Χανίων 2 και
άρχισε η πρώτη φάση του έργου ανάδειξης των οχυρώσεων, αρχικά με εθνικούς
πόρους από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Από το 2007 το έργο εντάχθηκε
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης 3 . Αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού,
έρευνας αρχείου και πεδίου για τη διευκρίνιση αρχαιολογικών και άλλων
θεμάτων. Στην έρευνα σημαντική ήταν η βοήθεια των τοπικών αρχών της
Βενετίας με την παροχή στοιχείων από τα πλούσια αρχεία της 4 . Υπήρξε
συνεργασία με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης στη φωτογραμμετρική αποτύπωση
του βορειοδυτικού τμήματος των οχυρώσεων στα πλαίσια Κοινοτικού
Προγράμματος, με το Κέντρο Λίθου, όσον αφορά στα υλικά δομής του
Βυζαντινού τείχους και το Πολυτεχνείο Κρήτης, όσον αφορά στον εντοπισμό
τοπικά της πορείας του καταχωμένου αντιτειχίσματος των βενετσιάνικων
οχυρώσεων. Παράλληλα υπήρξε έρευνα στα αρχεία του Δημοτικού Συμβουλίου
Χανίων για τις επεμβάσεις στις οχυρώσεις τα νεότερα χρόνια και το ιδιόρρυθμο
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μελέτες προετοιμάζονται και για άλλα τμήματα του
μνημείου ενόψει της επικείμενης χρηματοδότησης στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α.

1 Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν οι: Μιχάλης Ανδριανάκης (Αρχαιολόγος,
Προϊστάμενος της 28ης Ε.Β.Α., Πρόεδρος), Όλγα Γκράτζιου (Αρχαιολόγος, Καθηγήτρια
Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης), Ιωάννα Στεριώτου (Δρ.
Αρχιτέκτονας, Αντιπρόεδρος της Europa Nostra), Άρης Ποζιόπουλος (Αρχιτέκτονας,
Τμηματάρχης Υπουργείου Πολιτισμού), Μάνια Φουντούκου (Αρχιτέκτονας, Επίτιμη
Διευθύντρια Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων), Νίκος Μίνως
(Προϊστάμενος Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων), Μαρία Σταυρουλάκη (Πολιτικός
Μηχανικός, Καθηγήτρια του Πολυτεχνείου Κρήτης).
2 Την επιστημονική ομάδα του έργου αποτελούν η αρχαιολόγος Χρύσα Μπούρμπου, ο
αρχιτέκτονας Φίλιππος Τσαγάκης, η πολιτικός μηχανικός Γεωργία Βουράκη, αρχικά η
τοπογράφος Ελίνα Κτιστάκη και στη συνέχεια ο τοπογράφος Τ.Ε.Ι. Γρηγόριος
Σταυρουλάκης. Τη διοικητική υποστήριξη του έργου έχει ο διοικητικός υπάλληλος της
28ης Ε.Β.Α. Μανόλης Αποστολάκης και η λογίστρια Τ.Ε.Ι. Ιωάννα Παλιουδάκη.
Αρχιτεχνίτες του έργου ήταν οι Δημήτρης Κόκκινος, Ηλίας Καληδονάκης και Βαγγέλης
Πατεράκης.
3 Η αρχική χρηματοδότηση έγινε με τη φροντίδα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
Νίκου Χριστοδουλάκη και η ένταξη του έργου στο ΤΔΠΕΑΕ από τον Υπουργό
Πολιτισμού Ευάγγελο Βενιζέλο και τη Γενική Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. Λίνα Μενδώνη. Η
ένταξη του έργου στο Γ΄Κ.Π.Σ. έγινε από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ. Χρήστο
Ζαχόπουλο. Ευχαριστίες οφείλονται στους κατά καιρούς προέδρους και μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΔΠΕΑΕ, και ιδίως στους: Καθηγητή Βασίλειο
Λαμπρινουδάκη και Νίκο Παπαδόπουλο, καθώς και στο Διευθυντή Σωτήρη Καστρουνή.
Με συγκίνηση μνημονεύω τον αείμνηστο Επίτιμο Έφορο Αρχαιοτήτων Ηλία Κόλλια για
τις χρήσιμες συζητήσεις που είχαμε ως προς την οργάνωση του έργου και κοινά,
επιστημονικά προβλήματα.
4 Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στον υπεύθυνο του Οργανισμού Marco Polo
Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Veneto, Pietrangelo Peteno, τον ειδικό
σύμβουλο κ. Γιάννη Κουτσουκλάκη, για τις παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους
οργανισμούς, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες και τη
Διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Χρύσα Μαλτέζου για τη βοήθειά της.
Για τη συγκέντρωση του σχετικού υλικού η Επιστημονική Επιτροπή απέστειλε στη
Βενετία το μέλος της αρχιτέκτονα Ιωάννα Στεριώτου και τον αρχαιολόγο Κώστα
Γιαπιτσόγλου.
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Α. Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Τ Ε Ι Χ Ο Σ
Το λεγόμενο βυζαντινό τείχος καταλαμβάνει τη θέση του οχυρωματικού
περιβόλου της ελληνιστικής ακρόπολης της Κυδωνίας (εικ. 3-6), όπως είχαμε
διαπιστώσει παλιότερα σε εργασίες καθαρισμού σε οικόπεδο της οδού Κατρέ
(εικ. 7). Τμήματα της αρχικής οχύρωσης εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του
περιβόλου. Το τείχος ανακατασκευάστηκε με οικοδομικό υλικό σε δεύτερη
χρήση (κίονες, επιστύλια, απλοί δόμοι της αρχικής οχύρωσης σε αναδιάταξη,
κλπ.). Το οικοδομικό υλικό προσφερόταν άφθονο από τα ερειπωμένα λόγω των
συχνών σεισμών κτίσματα της αρχαίας μεγαλούπολης και της αλλαγής του
τρόπου δόμησης από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Πολλά από αυτά, όπως ήταν οι
ειδωλολατρικοί ναοί ή κάποια άλλα, δημόσια κτήρια, δεν υπήρχε λόγος να
ανακατασκευαστούν, λόγω της αλλαγής των θρησκευτικών και πολιτικών
συνθηκών. Έτσι, υπήρχε μια ανεξάντλητη πηγή άμεσα προσιτού οικοδομικού
υλικού για την οικοδόμηση των νέων, οχυρωματικών έργων.
Ανάλογης μορφής και συνθηκών κατασκευής έργα εντοπίζονται σε
πολλές πόλεις του Βυζαντίου κατά την περίοδο του Ιουστινιανού, οπότε
υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο, οχυρωτικό πρόγραμμα, αλλά και από τον 7ο αι.,
όταν ο κίνδυνος των Αραβικών επιδρομών υποχρέωσε την Αυτοκρατορία στην
προστασία ιδίως παραλιακών οικισμών. Στην Κρήτη, μία από τις θέσεις που
οχυρώθηκαν στα βόρεια παράλιά της, ήταν η Κυδωνία 5 . Σύμφωνα με το βίο του
ομολογητή Νικολάου του Στουδίτη, που καταγόταν από την Κυδωνία, η πόλη,
που βρισκόταν σε ακμή στις πρώτες δεκαετίες του 9ου αι, πολιορκήθηκε και
κατακτήθηκε από τους Σαρακηνούς, οι οποίοι προχώρησαν σε σφαγές.
Μετά την Αραβοκρατία φαίνεται ότι επιχειρήθηκε και εδώ, όπως και στο
Χάνδακα, η μεταφορά της πόλης στο μεγάλο φρούριο Κάστελος Βαρυπέτρου,
που κτίστηκε τότε, σε ασφαλέστερη θέση της ενδοχώρας, νοτιοδυτικά της
Κυδωνίας. Η υπόθεση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι συστηματικές
ανασκαφικές έρευνες στο χώρο της ακρόπολης, αλλά και ευρύτερα της πόλης
των Χανιών αφήνουν ένα κενό, όσον αφορά στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο, μέχρι το
α΄ μισό του 13ου αι. Επίσης, η έδρα της Επισκοπής Κυδωνίας μεταφέρθηκε
στην Αγιά, κοντά στο Βαρύπετρο. Στη θέση της πόλης πιθανώς παρέμεινε ένας
μικρός οικισμός. Με την επικράτηση των Βενετών και στη δυτική Κρήτη στα
μέσα του 13ου αι., δόθηκε το 1252 από το Δόγη η εντολή σε αποίκους να
«ανοικοδομήσουν» την πόλη Canea, όπως ήταν πλέον γνωστό το όνομά της. Οι
σε κακή κατάσταση οχυρώσεις επισκευάστηκαν, συμπληρώθηκαν και
οριοθετούσαν την πόλη μέχρι το 14ο αι., οπότε κρίθηκε αναγκαία η οχύρωση
των «εξώβουργων», που είχαν αναπτυχθεί γύρω της. Έκτοτε το παλιό τείχος
αχρηστεύτηκε και αποτέλεσε βάση για οικοδομές, που κτίστηκαν κατά τους
επόμενους αιώνες. Από το 19ο αι. μέχρι πρόσφατα στα πρόχειρα κτίσματα, που
κατασκευάστηκαν μπροστά από το τείχος, στεγαζόταν κυρίως μικρές βιοτεχνίες
κατασκευής μαχαιριών. Στη δεκαετία του 1970 έγιναν οι πρώτες
Παλιότερες έρευνες στην πόλη του Ηρακλείου αποκάλυψαν εκτεταμένα λείψανα
οχύρωσης της Α΄ Βυζαντινής περιόδου. Πρόσφατα, στη θέση Μπεντενάκι
αποκαλύφθηκε ισχυρός πύργος, κτισμένος από μεγάλους δόμους σε δεύτερη χρήση, ο
οποίος κατά το 13ο αι. μετατράπηκε σε ναό (πιθανώς πρόκειται για το αρχικό Μετόχι
της Μονής Σινά στο Ηράκλειο), ο οποίος ανήκει στην οχύρωση αυτή.
5
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απαλλοτριώσεις και κατεδαφίσεις κτισμάτων, που αποκάλυψαν ένα μεγάλο
μέρος του τείχους. Οι απαλλοτριώσεις συνεχίζονται.
έργου
της
Επιστημονικής
Επιτροπής
Στα
πλαίσια
του
πραγματοποιήθηκαν αρχικά εκτεταμένοι καθαρισμοί από τη βλάστηση σε όλη
την περίμετρο του οχυρού περιβόλου. Σε δύο σημεία στην οδό ΚαραολήΔημητρίου οι δοκιμαστικές ανασκαφές απέδωσαν σημαντικά στοιχεία όσον
αφορά στην αρχική μορφή των οχυρώσεων (εικ. 8-12). Διαπιστώθηκε ότι η
τάφρος θεμελίωσης του τείχους διακόπτει τα θεμέλια κτισμάτων της Μινωϊκής
περιόδου, που ανασκάφηκαν από την ΚΕ΄ Ε.Π.Κ.Α. Σε ορισμένα σημεία
διατηρείται σε αρκετό ύψος το ελληνιστικό τείχος, κτισμένο εν ξηρώ με ειδικά
κατασκευασμένους για το σκοπό αυτό μεγάλους δόμους. Πάνω στα
υπολείμματά του εδράζεται το παλαιοχριστιανικό, κτισμένο από δομικό υλικό
σε δεύτερη χρήση. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υπήρχε ένα κεκλιμένο
προτείχισμα σε μικρή απόσταση από το τείχος, το οποίο οριοθετούσε τη βόρεια
πλευρά της υγρής τάφρου, που επίσης εντοπίστηκε (εικ. 10, 14). Η τάφρος
πιθανώς περιέβαλε το λόφο Καστέλι, τον οποίο απέκοπτε από την ξηρά.
Διαπιστώθηκε ακόμη μεταξύ του προτειχίσματος και του τείχους η κατασκευή
μιας ισχυρής υποθεμελίωσης από χυτή τοιχοποιία για την έδραση των πύργων
(εικ. 13), οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τα μεταπύργια. Οι επεμβάσεις των
χρόνων της Βενετοκρατίας εντοπίζονται στην επισκευή και συμπλήρωση του
ύψους του τείχους, στην κατασκευή των κατεδαφισμένων σήμερα πυλών, στην
ανακατασκευή του εσωτερικού των πύργων και σε άλλα σημεία (εικ. 8,12). Οι
πύλες ήταν οξυκόρυφες, όπως και τα εσωτερικά τόξα των πύργων, που
αντικατέστησαν τα αρχικά ημικυκλικά.
Η εξωτερική πλευρά του τείχους προς την τάφρο είναι κατασκευασμένη
από ποικίλο οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση, όπως και η εσωτερική
πλευρά του. Συνδετικό ρόλο παίζουν κίονες τοποθετημένοι εγκάρσια, ενώ το
κενό πληρώνεται από χυτή τοιχοποιία με ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Σε δύο
σημεία του τείχους έχουν διανοιχτεί κατά την τελευταία τους χρήση στοές στο
πάχος της τοιχοποιίας, οι οποίες μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε την
ανθεκτικότητα της κατασκευής.
Οι έρευνες έδειξαν ότι το παλαιοχριστιανικό τείχος των Χανίων, καθώς
και τα λείψανα του ελληνιστικού που ενσωματώνει, αλλά και η μεταγενέστερη
συμπλήρωσή του από τους Βενετούς, είναι ένα ιδιαιτέρως σημαντικό
οχυρωματικό έργο, που διατηρείται σε μεγάλη έκταση με δυνατότητα πλήρους
ανάδειξης. Η χρήση οικοδομικού υλικού από τα κτίσματα της Κυδωνίας
συμπληρώνει τις γνώσεις μας για την πόλη κατά την αρχαιότητα. Πρόκειται για
ένα ανοικτό βιβλίο, στο οποίο διαβάζει κάποιος την ιστορία της πόλης, αλλά και
της οχυρωτικής μέσα από τους αιώνες. Από το επιστημονικό προσωπικό του
γραφείου τειχών έγινε η αποτύπωση του μνημείου στα τμήματα που είναι ορατό
(εικ. 8,12), η αναγνώριση των οικοδομικών φάσεων, η ανάλυση της παθολογίας
και συντάχθηκε μελέτη στερέωσης και ανάδειξής του.

Β. Ο Ι Β Ε Ν Ε Τ Σ Ι Α Ν Ι Κ Ε Σ Ο Χ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
Ιδιαίτερη σημασία επίσης παρουσιάζει και ο εξωτερικός οχυρωματικός
περίβολος των Χανιών, που κατασκευάστηκε μεταξύ του 1538 και 1645, έτος
άλωσης της πόλης από τους Τούρκους. Κατασκευάστηκε στα πλαίσια ενός
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ευρύτερου σχεδιασμού ενίσχυσης της άμυνας της Κρήτης και ιδίως των πόλεων
και επίκαιρων θέσεων για την απόκρουση της αναμενόμενης τουρκικής
επίθεσης. Η ενίσχυση της οχύρωσης των πόλεων της Κρήτης ήταν αναγκαία,
εξαιτίας της έντονης οικιστικής ανάπτυξης εκτός των περιτειχισμένων ορίων. Οι
νέες οχυρώσεις ακολούθησαν τις σύγχρονες εξελίξεις της οχυρωτικής και
συγκεκριμένα του προμαχωνικού συστήματος (fronte bastionato), ορισμένοι
από τους πρωτεργάτες της οποίας, όπως ο Michele Sanmicheli, ήσαν υπεύθυνοι
για το σχεδιασμό τους. Τα έργα αυτά εκτελέστηκαν με δημόσια δαπάνη και
τοπική φορολογία, με την επίβλεψη Βενετών μηχανικών και αξιωματούχων και
με αγγαρείες του ντόπιου πληθυσμού. Χρησιμοποιήθηκε καλής ποιότητας
ψαμμίτης λίθος, που μεταφέρθηκε δια θαλάσσης από το λατομεία στις θέσεις
Σταυρός και του Αγίου το Αυλάκι, κοντά στη Μονή Γουβερνέτου (εικ. 15).
Το σχήμα του οχυρωματικού περιβόλου είναι ορθογώνιο και κλείνει από
την πλευρά της θάλασσας με το λιμενοβραχίονα (εικ. 1-2). Καθοριστικό ρόλο σε
αυτό έπαιξε η διαμόρφωση του εδάφους, η οποία σε γενικές γραμμές είναι
επίπεδη με μικρές εξάρσεις και γενική κλίση από ΝΑ προς ΒΔ. Ο περίβολος
περιβάλλεται από ξηρή τάφρο, η οποία οριοθετείται είτε από το λαξευμένο
φυσικό βράχο είτε από κτιστό αντιτείχισμα. Στις τέσσερις γωνίες ενισχύεται από
προμαχώνες και στο μέσο της μακράς νότιας πλευράς από μια τραπεζιόσχημη
Piatta Forma. Η αποτελεσματικότητα των προμαχώνων ενισχύθηκε από πυκνό
δίκτυο επιπρομαχώνων. Ο περίβολος έκλεινε από τη δυτική πλευρά της
εισόδου του λιμανιού από το Rivellino del Porto (φρούριο Φιρκά) και από τον
πυργίσκο του φάρου από την ανατολική. Σε περίπτωση πολιορκίας η είσοδος
του λιμανιού έκλεινε με αλυσίδα.
Η οχύρωση των Χανιών παρουσίαζε ατέλειες και ως προς το σχεδιασμό
και ως προς την αποτελεσματικότητά της εξαιτίας της διαμόρφωσης του χώρου.
Για το λόγο αυτό υπήρξαν στην πορεία της κατασκευής της αλλαγές στο
σχεδιασμό ή προτάσεις μηχανικών, που δεν υλοποιήθηκαν. Έτσι, τον Αύγουστο
του 1645, μετά από δίμηνη πολιορκία η πόλη περιήλθε στα χέρια των
Τούρκων. Μεγαλύτερες καταστροφές από την πολιορκία υπέστη ο νοτιοδυτικός
προμαχώνας του Αγίου Δημητρίου ή Lando και η περιοχή της πύλης
Sabbionara στην ανατολική πλευρά. Οι νέοι κατακτητές φρόντισαν αρχικά τη
συντήρηση των οχυρώσεων, οι οποίες ωστόσο στο β΄μισό του 19ου αι.
παρουσίαζαν εικόνα εγκατάλειψης. Παρά τα προβλήματα, ωστόσο, που
ακολούθησαν μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από την επιθυμία απαλλαγής
από το μισητό σύμβολο της ξενικής κατοχής, ενοποίησης της παλιάς με τη νέα
πόλη και εκμετάλλευσης των ελεύθερων χώρων, η έκταση διατήρησης του
μνημείου είναι μεγάλη. Μεγάλα τμήματα είναι ορατά, άλλα έχουν κατεδαφιστεί
μερικώς για τη δημιουργία ρηγμάτων επικοινωνίας και άλλα έχουν καταχωθεί.
Η φροντίδα των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού για ανάκτηση του
μνημείου με δαπανηρές απαλλοτριώσεις 6 και τοπική ανάδειξή του ήταν
συνεχής, ώστε να είναι πλέον ώριμη μια εκτεταμένη επέμβαση.

Οι αποφάσεις για τις απαλλοτριώσεις, την κατεδάφιση του «ΞΕΝΙΑ» και άλλες
σημαντικές για την παλιά πόλη Χανίων παρεμβάσεις, πάρθηκαν κατά τη συνεδρίαση
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου στα Χανιά υπό την προεδρία του Γενικού
Γραμματέα Ευγένιου Γιαννακόπουλου. Για την ολοκλήρωση των εκτεταμένων
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Με την ένταξη του έργου της αποκατάστασης των βενετσιάνικων
οχυρώσεων των Χανίων στα έργα του ΤΔΠΕΑΕ και τη χρηματοδότησή του,
αρχικά με εθνικούς πόρους από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επεμβάσεις σε πολλά σημεία του
οχυρωματικού περιβόλου. Στόχος ήταν η επανένταξη μεγάλων τμημάτων του
μνημείου, που είχαν απαξιωθεί στο παρελθόν, στη σημερινή πραγματικότητα
της πόλης και να προετοιμάζεται με αυτόν τον τρόπο η μακροχρόνια και
δαπανηρή προσπάθεια ανάδειξης του μνημείου με τοπικές επεμβάσεις σε
σημεία που είχαν πλήρως αλλοιωθεί. Η αποδοχή του έργου από τη δημοτική
αρχή, τους φορείς, αλλά και τους κατοίκους της πόλης είναι μεγάλη και
υπάρχει μια ανυπομονησία για την ταχεία εξέλιξή του.
Η πορεία των εργασιών ως σήμερα έχει ως εξής:
α) Αρχικά έγινε γενικός καθαρισμός των οχυρώσεων από την πυκνή
βλάστηση και τις επιχωματώσεις σε ορισμένα σημεία.
β) Κατεδαφίστηκε στην επιχωματωμένη τάφρο του νότιου μετώπου του
επιπρομαχώνα Santa Lucia ο Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός σε
συνεννόηση με το Δήμο Χανίων και αποκαλύφθηκε μέρος του μετώπου και το
oreccione του προμαχώνα (εικ. 16).
γ) Κατεδαφίστηκε ο απαλλοτριωμένος πρώην κινηματογράφος
«ΡΕΓΚΙΝΑ» στην επιχωματωμένη τάφρο του ανατολικού μετώπου του ίδιου
προμαχώνα και έγινε μερική αποχωμάτωση της τάφρου (εικ. 17-18). Απομένει
η απαλλοτρίωση και κατεδάφιση του Ξενοδοχείου «Κρήτη», που κτίστηκε
νόμιμα επί δικτατορίας μέσα στην τάφρο, για την πλήρη ανάδειξη του
ανατολικού μετώπου των οχυρώσεων.
δ) Απομακρύνθηκε μέρος του αυθαίρετου Δημοτικού Πάρκου, που είχε
δημιουργηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1970 σε απαλλοτριωμένο από το
ΥΠ.ΠΟ. χώρο, στην επιχωματωμένη τάφρο μπροστά από το δυτικό μέτωπο του
επιπρομαχώνα Lando, προκειμένου να προετοιμαστεί η αποκατάσταση
ολόκληρης της δυτικής πλευράς.
ε) Σε στενή συνεργασία με το Δήμο Χανίων πραγματοποιήθηκαν
κατεδαφίσεις κατοικιών, που είχαν κτιστεί στο παρελθόν αυθαίρετα πάνω στο
δυτικό και το ανατολικό ανάχωμα, μετά τη μεταστέγαση των λεγόμενων
τρωγλοδυτών 7 .
στ) Στη συνέχεια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Culture
2000 (δράση Citadels), έγινε φωτογραμμετρική αποτύπωση του προμαχώνα
San Salvatore, του υπερκείμενου επιπρομαχώνα Santa Katerina και της
συνεχόμενης cortina, συντάχθηκε μελέτη πρώτης φάσης αποκατάστασης και το
έργο εντάχθηκε στο Γ΄Κ.Π.Σ. και αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της
Επιτροπής στη συνέχεια.
ζ) Μετά την παραχώρηση του χώρου από την Εταιρεία Τουριστικών
Ακινήτων στο Δήμο Χανίων και με χρηματοδότησή του προς την 28η Ε.Β.Α.,
κατεδαφίστηκε το κρατικό ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ», που είχε κτιστεί πάνω στον
απαλλοτριώσεων μεγάλη ήταν η συμβολή του Προέδρου του Τ.Α.Π.Α. Γιάννη
Σαβαλάνου.
7 Αν και στο παρελθόν είχαν παραχωρηθεί σε πολλούς από τους καταπατητές
διαμερίσματα, προκειμένου να απομακρυνθούν, τα αυθαίρετα είχαν κατοικηθεί εκ
νέου και χρειάστηκαν έντονες νομικές διαδικασίες από το Δήμο για την εκκένωσή τους.
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προμαχώνα San Salvatore (εικ. 19-20, 23). Το ακαλαίσθητο αυτό κτίσμα 8 και
οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του, κυρίως, είχαν προκαλέσει μεγάλη
καταστροφή στην ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα χαμηλή πλατεία, η οποία πιθανώς
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με την επίβλεψη του ίδιου του Michele
Sanmicheli και αποτελούσε αρχικά τον προμαχώνα.
η) Στα πλαίσια του Γ΄ Κ.Π.Σ. πραγματοποιήθηκαν εργασίες έρευνας και
αποκατάστασης στο βορειοδυτικό τμήμα των οχυρώσεων, με έμφαση στον
προμαχώνα San Salvatore. Αφαιρέθηκαν οι μεταγενέστερες επιχωματώσεις και
διευκρινίστηκε η αρχική μορφή του (εικ. 21-22). Η κλειστή πλατεία, που
αποτελούσε ίσως τον αρχικό προμαχώνα, αποκαλύφθηκε στο σύνολό της με
κατεδαφισμένα τα ανώτερα τμήματα του δυτικού τμήματός της 9 . Στη συνέχεια
διαπιστώθηκε ότι περιμετρικά ο προμαχώνας ήταν υπερυψωμένος με μιας
μορφής περίδρομο, που στηριζόταν σε μεγάλους, τοξωτούς χώρους, οι οποίοι
καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς του 1941. Ένα μέρος της τοιχοποιίας
του δυτικού μετώπου του προμαχώνα, όπως και το cordone, είχαν
ανακατασκευαστεί από ψαμμίτη κατά την οικοδόμηση του ξενοδοχείου. Έγινε
σε αυτή τη φάση μερική, διδακτική αποκατάσταση του αρχικού ύψους του
προμαχώνα και της χαμηλής πλατείας και μια πρώτη ισοπέδωση του χώρου. Οι
εργασίες θα συνεχιστούν. Στην ίδια πλευρά, προς τη νοτιοδυτική γωνία είχε
κατασκευαστεί τσιμεντένιο κλιμακοστάσιο, που διατρυπούσε το τείχος με
τοξωτό άνοιγμα και οδηγούσε με υπόγεια διάβαση στην παρακείμενη,
κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα).
θ) Στον επιπρομαχώνα της Santa Katerina πραγματοποιήθηκαν
εργασίες έρευνας και αποκατάστασης (εικ. 24, 26). Εντοπίστηκαν οι
κανονιοθυρίδες και η αρχική μορφή του επιπρομαχώνα, στερεώθηκε τοπικά η
τοιχοποιία και αποκαταστάθηκε σε όλη του την έκταση το cordone και το
parapeto (εικ. 25).
ι) Στην cortina από τον προμαχώνα San Salvatore μέχρι τον
επιπρομαχώνα
Priuli
κλείστηκαν
τεχνητές
σπηλαιώσεις
και
ανακατασκευάστηκε σε μήκος 250 μ. το cordone και το parapeto. Κατά τις
εργασίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη ισχυών αντηρίδων (speroni), από την
εσωτερική πλευρά για την αντιστήριξη του τείχους.
κ) Τέλος, στερεώθηκαν και συμπληρώθηκαν τα σωζόμενα τμήματα του
δυτικού αντιτειχίσματος από την οδό Μελετίου Πηγά μέχρι την Πλατεία Τάλω 10 .
Το «ΞΕΝΙΑ» των Χανιών δεν ήταν -και δε θα μπορούσε να είναι- έργο του αρχιτέκτονα
Άρη Κωνσταντινίδη, όπως επιχειρήθηκε να εμφανιστεί από ορισμένους κύκλους,
προκειμένου να διασωθεί.
9 Το τμήμα αυτό είχε κατεδαφιστεί για να κτιστούν τα μαγειρεία του κρατικού
Ξενοδοχείου. Στη συνέχεια αποκόπηκε με την κατασκευή εγκάρσιου τοίχου από
ψαμμίτη, που προερχόταν από το λατομείο του Σταυρού. Ο τοίχος αυτός και πολλοί
άλλοι, που είχαν κατασκευαστεί κατά την οικοδόμηση του «ΞΕΝΙΑ», δημιουργούσαν
αρκετή σύγχυση ως προς την αρχική μορφή του προμαχώνα.
10 Κατά το ίδιο διάστημα, στα πλαίσια του Γ΄Κ.Π.Σ. πραγματοποιήθηκε από το Δήμο
Χανίων η διαμόρφωση της πλατείας Τάλω, μεταξύ του βόρειου μετώπου του προμαχώνα
και της θάλασσας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο χώρος της πλατείας δημιουργήθηκε
στις αρχές του 20ου αι με επιχωμάτωση του χώρου για να δημιουργηθεί η
παραθαλάσσια, περιμετρική οδός. Με τον ίδιο τρόπο, αυθαίρετα, ο Ε.Ο.Τ. επιχωμάτωσε
τον παραθαλάσσιο χώρο για τη δημιουργία της κολυμβητικής δεξαμενής. Η κυριότερη
ωφέλεια ήταν η απομάκρυνση από το βόρειο μέτωπο του προμαχώνα των θέσεων
8
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Ανακατασκευάστηκε μεγάλο μέρος του από κοινή τοιχοποιία, ενώ άλλο
συμπληρώθηκε με οπλισμένο χώμα. Καθαρίστηκε η τάφρος από την πυκνή
βλάστηση και τα συσσωρευμένα χώματα και απορρίμματα.
Μικρότερης έκτασης παρεμβάσεις έγιναν σε διάφορα σημεία του
βενετσιάνικου περιβόλου. Παράλληλα, συντάσσονται πολλές επιμέρους μελέτες
από το επιστημονικό προσωπικό του Γραφείου για την αποκατάσταση και
άλλων, μεγάλων τμημάτων των οχυρώσεων, ενώ παράλληλα και σε στενή
συνεργασία με το Δήμο Χανίων προχωρούν ενέργειες για τη σταδιακή
ενοποίηση του μεγάλου αυτού μνημείου, που θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές
στην πόλη. Αν και η εξέλιξη του έργου προβλέπεται μακροχρόνια, η σημασία
του, τόσο όσον αφορά στην ανάδειξη των μνημείων, όσο και ως παρέμβαση στην
ποιότητα ζωής της πόλης, είναι μεγάλη. Δεδομένου ότι το έργο έχει
κυριολεκτικά αγκαλιαστεί από τους φορείς και τους κατοίκους της πόλης,
ανεξάρτητα αν τους δημιουργεί κάποιες αλλαγές και προβλήματα, πιστεύουμε
ότι θα πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, όσο τολμηρές επεμβάσεις και αν
χρειαστούν.

THE WORK
OF THE

OF THE

S C I E N T I F I C C O M MI T T E E

BYZANTINE

AND

FOR THE

E N H AN C E M E N T

V E N E T I A N F O R T I F I C A TI O N S

OF

CHANIA

A N D R I A N A K I S G. M I C H A L I S
The so-called byzantine wall of Chania, founded during the Hellenistic
period, originally served as the acropolis of ancient Kydonia. It was restored
in the 7th century AD and after the Venetian Conquest, but lost its
importance already from the mid-14th century. The outer circuit of the
fortification was erected by the Venetians between 1538 and 1645, following
the fronte bastionato system, and according to the designs of the great
architect Michele Sanmicheli. After the Turkish Conquest it underwent
restoration works and remained in use until the late 19th century. In 1965,
the Old Town of Chania was declared a historical monument and the
Ministry of Culture began an extensive effort for the preservation of the
walls, that had been severely damaged during the bombings in1941 and the
later improper interventions.
In 2003, the enhancement of the two fortifications was incorporated
to the Works of the Finance Management Fund for Archaeological Projects,
with the foundation of the “Scientific Commitee for the Enhancement of the
Byzantine and the Venetian Circuits”. For the facilitation of the latter’s
στάθμευσης αυτοκινήτων, που αυθαίρετα είχε διαμορφώσει, παρά τις έντονες
αντιδράσεις της Υπηρεσίας, η δημοτική αρχή στα μέσα της δεκαετίας του 1980.
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activity, the Office of the Fortifications of Chania was established and the
restoration of the fortifications began, originally funded by the Ministry of
National Economy. From 2007 on, the project has been included in the
Regional Operational Program “Civilisation”, of the Third Community
Support Framework. The works, in collaboration with the Municipality of
Chania, consist of the following :
• preparation of documentation, with extensive archive and field
research for the clarification of the phases
• cleanings and excavations that revealed important elements about the
original plan of the circuits
• demolition of later constructions that were built on the bastions,
altering their form.
Amongst the immediate priorities of the Office is the expropriation of
more properties at the site, aiming to the gradual unification of this huge
monument.
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Εικ. 1. Η παλιά πόλη των Χανίων
(Χάρτης του F.Basilicata, 1618).

Εικ. 2. Άποψη της παλιάς πόλης των Χανίων, όπου
διακρίνονται σαφώς οι δύο οχυρωματικοί περίβολοι
(Φωτ. Αερολέσχης Χανίων).

Εικ. 3. Η ακρόπολη των Χανίων
(Σχέδιο του Ercole Nanni, 1613).
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Εικ. 4. Άποψη της ακρόπολης
των Χανίων.

Εικ. 5. Τοπογραφικό διάγραμμα του
βυζαντινού οχυρωματικού περιβόλου
(Σχεδίαση Ελίνα Κτιστάκη).

Εικ. 6. Η νότια πλευρά του περιβόλου (Φωτ. Αερολέσχης Χανίων).

Εικ. 7. Τμήμα του ελληνιστικού τείχους
στην οδό Κατρέ.

Εικ. 9. Η οδός Καραολή-Δημητρίου κατά
τη διάρκεια της ανασκαφής.

Εικ. 8. Τμήμα του τείχους στην οδό Καραολή-Δημητρίου και Κατρέ -εσωτερική πλευρά
(Σχέδιο Μαρία Γυπάκη).
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Εικ. 10. Η ανασκαφή της οδού
Καραολή-Δημητρίου. Διακρίνεται το
προτείχισμα και η τάφρος.

Εικ. 11. Η ανασκαφή στην οδό ΚαραολήΔημητρίου.

Εικ. 12. Τμήμα του τείχους στην οδό Καραολή-Δημητρίου και Κατρέ
(Σχέδιο Μαρία Γυπάκη).

Εικ. 13. Ο κεντρικός πύργος των
βυζαντινών οχυρώσεων.

Εικ. 14. Το τείχος στην οδό Σήφακα, μετά τους καθαρισμούς.
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Εικ. 15. Το λατομείο του Σταυρού.

Εικ. 16. Η αποκάλυψη του oreccione του
προμαχώνα Santa Lucia στο χώρο του
Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Εικ. 17. Κατεδάφιση του κινηματογράφου
Ρεγκίνα.

Εικ. 18. Ο προμαχώνας Santa Lucia μετά την
κατεδάφιση του κινηματογράφου.
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Εικ. 19. Το Ξενοδοχείο ΧΕΝΙΑ πάνω στον προμαχώνα San Salvatore
(Φωτ. Αερολέσχης Χανίων).

Εικ. 20. Η βορειοδυτική πλευρά των οχυρώσεων κατά τις εργασίες
(Φωτ. Αερολέσχης Χανίων).

Εικ. 21. Ο προμαχώνας San Salvatore
από ΝΔ, πριν από την έναρξη των
εργασιών.

Εικ. 22. Ο προμαχώνας San Salvatore
μετά τις εργασίες.
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Εικ. 23. Ο προμαχώνας του San Salvtore (Φωτ. Αερολέσχης Χανίων).

Εικ. 24. O επιπρομαχώνας Santa Katerina
πριν από τις εργασίες.

Εικ. 25. Εργασίες ανακατασκευής του
cordone στον επιπρομαχώνα
Santa Katerina.

Εικ. 26. Ο επιπρομαχώνας Santa Katerina μετά τις εργασίες.
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Π ΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟΥ

Ε ΡΓΟΥ

ΤΟΥ

Γ ΡΑΦΕΙ ΟΥ Κ ΝΩΣΟΥ

Μ Ι Ν Ω Σ Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ & Κ Α Β Ο Υ Λ Α Κ Η Μ. Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ
Το έργο με την επωνυμία «Ανάκτορο και Αρχαιολογικός Χώρος Κνωσού»
εντάχθηκε στο Γ΄ Κ.Π.Σ. από την 1-1-2000 με φορέα υλοποίησης το «Ταμείο
Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων». Ταυτόχρονα,
δημιουργήθηκε το Γραφείο Κνωσού.
Από το 2001 την ευθύνη του έργου έχει η Επιστημονική Επιτροπή
Κνωσού. Η Επιτροπή αυτή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό όλων των
ενεργειών, που σκοπό έχουν τη συντήρηση – αποκατάσταση και ανάδειξη του
μινωικού ανακτόρου (εικ. 1). Η σύστασή της ήταν ουσιαστικής σημασίας,
καθώς τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχε υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα συντήρησης του μνημείου.
Πράγματι, τα ευπαθή υλικά κατασκευής του, ιδιαίτερα ο γυψόλιθος που
χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε τοιχοποιίες και δάπεδα εκτεθειμένα στις
μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, απαιτούν συνεχή συντήρηση. Επιπλέον, η
χρήση του σκυροδέματος για την αναστήλωση ορόφων από τον ανασκαφέα Α.
Evans είχε ως αποτέλεσμα τη μηχανική καταπόνηση των δομικών υλικών του
ανακτόρου. Τέλος, η καθημερινή προσέλευση χιλιάδων επισκεπτών, ιδιαίτερα
τους καλοκαιρινούς μήνες, επιτείνει την ταχύτητα φθοράς του.
Η Α΄ Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού (με θητεία από το 2001-2004),
υπό την προεδρία της αρχαιολόγου Α. Καρέτσου, είχε προγραμματίσει και
αρχίσει εργασίες, ορισμένες από τις οποίες συνεχίζει από το 2005 η Β΄
Επιστημονική Επιτροπή Κνωσού 1 .
Πράγματι, στα Τεχνικά Δελτία του έργου του Γ΄ Κ.Π.Σ. εντάχθηκε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης, στερέωσης και ανάδειξης του
ανακτόρου και του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, που περιλαμβάνει τη
συντήρηση- αποκατάσταση των τοιχοδομιών, των γυψολίθων και ασβεστολίθων,
τη συντήρηση- αποκατάσταση των αντιγράφων των τοιχογραφιών, των κιόνων
Η σημερινή σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:
Πρόεδρος:
- Ν. Μίνως, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊστάμενος της
Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων
Μέλη:
- Αθ. Αθανασιάδου, Πολιτικός μηχανικός, Προϊσταμένη της Δ/νσης Νεότερης και
Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
- Ιορ. Δημακόπουλος, Αρχιτέκτονας μηχανικός, Επίτιμος Γεν. Διευθυντής Δ/νσης
Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων
- Ν. Δημοπούλου–Ρεθεμιωτάκη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου Κρητολογικών Σπουδών
- Καλ. Κουζέλη, Χημικός, Προϊσταμένη Κέντρου Λίθου
- Ε. Μπάνου, Αρχαιολόγος, Β΄ Ε.Π.Κ.Α.
- Μ. Μπρεδάκη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΚΓ΄ Ε.Π.Κ.Α.
- Αθ. Νακάσης, Αρχιτέκτονας μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών
Ερευνών Αναστήλωσης
- Λ. Πλάτων, Αρχαιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

1
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και των απομιμήσεων του ξύλου αναστήλωσης Evans, την αντικατάσταση των
θολίσκων αναστήλωσης
Evans, τη συντήρηση των μινωικών πίθων, την
αποκατάσταση των «Δυτικών Αποθηκών», τη συντήρηση του «Καραβάν Σεράι»,
περιφερειακού μνημείου του ανακτόρου κ.α.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

ΤΩΝ

ΤΟΙΧΟΔΟΜΙΩΝ

Από το 2000 έως το 2005 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες
συντήρησης και στερέωσης της αρχαίας τοιχοδομίας, αρχής γενομένης από
τους χώρους όπου υπήρχαν οι μεγαλύτερες ετοιμορροπίες και όπου το
αυθεντικό τμήμα του ανακτόρου σώζεται σε μεγάλο ύψος (εικ. 2-3).
Παράλληλα, έγινε συντήρηση και της τοιχοδομίας της αναστήλωσης του Α.
Evans. Η αναστήλωση αυτή, επειδή έχει γίνει με υλικά μη αναστρέψιμα, δε
μπορεί πλέον να αφαιρεθεί. Επομένως, η συντήρησή της είναι σκόπιμη για
στατικούς κυρίως λόγους, αλλά και για λόγους αισθητικής. Επιπλέον, η
ανακατασκευή του Α. Evans είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σύγχρονη
εικόνα του μνημείου.
Οι εργασίες αυτές ήταν σωστικού χαρακτήρα. Επρόκειτο κυρίως για
στερεώσεις των τοιχοδομιών, των δαπέδων και των κονιαμάτων. Παράλληλα,
έγιναν διαμορφώσεις χώρων, κατασκευή αναλημμάτων ή χαμηλών τοιχίων για
την εξομάλυνση του εδάφους και την άνετη κυκλοφορία των επισκεπτών και
αποκλεισμός χώρων με περισχοινισμό, για τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία
τους. Σε επιλεγμένες θέσεις του μνημείου τοποθετήθηκαν επίσης τριάντα μία
νέες πινακίδες, με πρωτοποριακές τεχνικές προδιαγραφές (κατασκευασμένες
από ανοξείδωτο χάλυβα με εφυάλωση μετά από όπτηση στους 800º C), για την
ενημέρωση και την πληροφόρηση των επισκεπτών (εικ. 4).

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΓΥΨΟΛΙΘΟΥ - ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ
Ο γυψόλιθος και οι ασβεστόλιθοι είναι κυρίαρχα υλικά δομής του
ανακτόρου (εικ. 5). Στο πλαίσιο της συντήρησής τους και σε συνεργασία με το
Κέντρο Λίθου έγινε από το 2001 έως το 2004 συστηματική καταγραφή και
μελέτη της κατάστασης διατήρησης και των μορφών φθοράς τους, αλλά και
συσχετισμός με τους μηχανισμούς διάβρωσής τους και τις μεθόδους
συντήρησης.
Η εργαστηριακή έρευνα και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στον χώρο
του ανακτόρου είχαν ως στόχο την προληπτική ή και επεμβατική συντήρηση
του υλικού, καθώς και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στην επιστημονική
κοινότητα (εικ. 6).

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΩΝ

ΤΩΝ

Θ Ο ΛΙ Σ Κ Ω Ν

Το σύστημα της στέγασης χώρων με την κατασκευή θολίσκων με
σιδηροδοκούς εφαρμόστηκε στο ανάκτορο της Κνωσού κατά την πρώτη
αναστηλωτική προσπάθεια του Α. Evans, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα
Ch. Doll.
Ωστόσο, το πρόβλημα της φθοράς και της διάβρωσης των σιδηροδοκών
ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στη διείσδυση των
ομβρίων στα αναστηλωμένα δώματα του ανακτόρου.
Απαραίτητη κρίθηκε η αντικατάσταση των φθαρμένων δοκών με νέες
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από ανοξείδωτο χάλυβα και παράλληλα η τμηματική αντικατάσταση των ίδιων
των θολίσκων (εικ. 7).
Η εργασία αυτή υπήρξε πρωτοποριακή, όσον αφορά στην τεχνική και
στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και στην εφαρμογή τους σε
προϊστορικό μνημείο. Παράλληλα, αποκτήθηκε πολύτιμη τεχνογνωσία για
ανάλογες εργασίες στο μέλλον.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΩΝ

ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ EVANS

(αντίγραφα τοιχογραφιών, κίονες, απομιμήσεις ξύλου)
Κατά τις εκτεταμένες αναστηλωτικές εργασίες που έγιναν στο ανάκτορο
της Κνωσού από τον A. Evans τοποθετήθηκαν αντίγραφα των τοιχογραφιών,
φιλοτεχνημένα από τους ζωγράφους Ε. Gilliéron, πατέρα και υιό.
Τα αντίγραφα αυτά αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του χώρου, με
ιστορική και καλλιτεχνική αξία και η συντήρησή τους παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς αντιμετωπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο
του έργου αποκαταστάθηκαν αισθητικά και ανέκτησαν την αρχική τους μορφή
και αξία ως έργα τέχνης (εικ. 8 και 10-11).
Στα περισσότερα τμήματα του ανακτόρου έχουν διατηρηθεί οι λίθινες
βάσεις των μινωικών κιόνων, οι οποίοι απανθρακώθηκαν. Στο πλαίσιο των
εργασιών αναστήλωσης μετά το 1925, ο Α. Evans τοποθέτησε νέους κίονες,
λίθινους στην αρχή και μετέπειτα από οπλισμένο σκυρόδεμα (εικ. 9). Το
ζωγραφικό στρώμα τους είχε υποστεί εκτεταμένες αλλοιώσεις, λόγω της
τοποθέτησής τους σε υπαίθριους χώρους, αλλά και από παλαιότερες
επιζωγραφίσεις. Για την αισθητική τους αποκατάσταση προτιμήθηκαν χρώματα
με αντοχή σε εξωτερικούς χώρους με μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες (εικ.
10).
Οι απομιμήσεις ξύλου κατασκευάστηκαν από σκυρόδεμα και
επιζωγραφίστηκαν κατά την αναστήλωση του Α. Evans, προκειμένου να
δηλωθούν οι ξύλινες, μινωικές δοκοί για την ενίσχυση της τοιχοποιίας, οι
οποίες είχαν απανθρακωθεί.
Η αποκατάστασή τους αποφασίστηκε να γίνει με αφαιρετική ζωγραφική,
που θα μιμείται το ξύλο, χωρίς να είναι πιστή αντιγραφή του και χωρίς να
επιβάλλεται στη συνολική εικόνα του μνημείου (εικ. 11).

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
Π Ο Ρ Ε Ι Α Σ Τ Ω Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Ω Ν Α Π Ο Τ Η “L O G G I A ” Τ Ο Υ «Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ
Κ Λ Ι Μ Α Κ ΟΣ Τ Α Σ Ι Ο Υ » Ε Ω Σ Τ Ο Ν «Δ Ι Α Δ Ρ Ο Μ Ο Τ Ο Υ Ζ Α Τ Ρ Ι Κ Ι Ο Υ »
Προκειμένου να γίνει επισκέψιμος ο χώρος της «Loggia των Οκτώσχημων
Ασπίδων», αλλά και να προστατευθούν τα ευαίσθητα δομικά υλικά από τη
διέλευση των επισκεπτών, εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε μελέτη βελτίωσης και
επέκτασης της πορείας των επισκεπτών από τη “Loggia” του «Μεγάλου
Κλιμακοστασίου» έως τον «Διάδρομο του Ζατρικίου» (εικ. 12).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΙΘΩΝ
Σε ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο συντηρήθηκαν οι μινωικοί πίθοι
του ανακτόρου, αφού προηγήθηκε η πλήρης καταγραφή της κατάστασης
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διατήρησής τους.
Τα προβλήματα που παρουσίαζαν λόγω των συνθηκών έκθεσής τους,
αλλά και εξαιτίας των παλαιότερων επεμβάσεων με μη συμβατά υλικά
αντιμετωπίστηκαν με βάση τη σύγχρονη τεχνογνωσία, αλλά και σε συνεργασία
με άλλα εργαστήρια συντήρησης της χώρας (εικ. 13). Σημειώνεται ότι οι πίθοι
μετά τη συντήρησή τους επανατοποθετήθηκαν στις αρχικές τους θέσεις στο
ανάκτορο (εικ. 14).

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΩΝ

Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ω Ν W.C.

Η επέκταση των υφιστάμενων τουαλετών του αρχαιολογικού χώρου και η
προσθήκη δύο κυψελών για ΑμεΑ κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι παλαιές
εγκαταστάσεις αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για το πλήθος των επισκεπτών. Η
κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2005, αφού προηγήθηκαν ανασκαφικές εργασίες
στον συγκεκριμένο χώρο.
Από τις αρχές του 2006 ξεκίνησε το Υποέργο «Συντήρηση, Στερέωση,
Ανάδειξη μη Στεγασμένων “Δυτικών Αποθηκών”, Αποκατάσταση – Στερέωση και
Στατική Ενίσχυση της “Νότιας Οικίας” στο ανάκτορο της Κνωσού, Στήριξη Πεσσού
στη Στοά του “Μεγάρου του Βασιλέως”, Συντήρηση αρχαίων κονιαμάτων,
Δορυφορικά Μνημεία Ανακτόρου Κνωσού: Συντήρηση, Ανάδειξη και
Αποκατάσταση του “Καραβάν Σεράι”».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του ανακτόρου
επιβεβαιώθηκε η επιτακτική ανάγκη συντήρησης - στερέωσης - ανάδειξης των
τοιχοδομιών, των λίθων, των μινωικών κονιαμάτων των δαπέδων και των πίθων,
που σώζονται in situ στον χώρο των μη στεγασμένων «Δυτικών Αποθηκών III-VII»
(εικ. 15-16).
Στο «Μέγαρο του Βασιλέα» αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα στατικής
επάρκειας του γωνιαίου πεσσού του περιστυλίου, που στηρίζεται σε αρχαίο
γυψόλιθο και δέχεται τεράστια μηχανική καταπόνηση λόγω της αναστήλωσης
Evans. Σκοπός της επέμβασης που έγινε ήταν η αποφόρτιση του κατώτερου
τμήματος του πεσσού από γυψόλιθο, ο οποίος παρουσίαζε έντονες ρηγματώσεις
και υπήρχε κίνδυνος σύνθλιψής του (εικ. 17).
Για την αποκατάσταση και τη στατική ενίσχυση της «Νότιας Οικίας», η
οποία είχε επιβαρυνθεί λόγω της ιδιαίτερης τοπογραφίας του χώρου,
κατασκευάστηκε νέο σύστημα απορροής των ομβρίων, τα οποία συλλέγονταν
κάτω από τα ρηχά θεμέλιά της. Παράλληλα, για τη στατική ενίσχυση της
Οικίας θεωρήθηκε απαραίτητη η ενίσχυση του δυτικού πρανούς, με την
κατασκευή αναλημματικού τοίχου από πωρόλιθο. Τέλος, η ασφαλής πρόσβαση
των επισκεπτών εξασφαλίσθηκε με τη διαμόρφωση νέας πορείας (εικ. 18).
Για την ανάδειξη του «Μινωικού Ξενώνα» ή «Καραβάν Σεράι» κρίθηκε
απαραίτητο να γίνουν εργασίες συντήρησης, στερέωσης και στατικής ενίσχυσης.
Παράλληλα, εκπονήθηκε μελέτη για την κατασκευή πορείας επισκεπτών, η
οποία θα ενοποιεί τους μέχρι σήμερα μη επισκέψιμους χώρους της «Υπόστυλης
Κλίμακας», της «Μινωικής Οδογέφυρας» και του «Καραβάν Σεράι», με τη νότια
περιοχή του ανακτόρου (εικ. 19).
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι από το 2000 έως
σήμερα το έργο του Γραφείου Κνωσού εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό
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όλων των ειδικοτήτων (μηχανικούς, αρχαιολόγους, συντηρητές, σχεδιαστές,
ειδικευμένους τεχνίτες), οι οποίοι, αφού εντόπισαν και κατέγραψαν τις ποικίλες
φθορές και τα σημαντικά προβλήματα του μνημείου, προχώρησαν στην άμεση
αντιμετώπισή τους. Εξοικειώθηκαν, έτσι, με μεθόδους και υλικά, που σε
κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη συντήρηση
αρχαιολογικών χώρων και μάλιστα προϊστορικών (εικ. 20).
Τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, οι διαπιστώσεις που έγιναν, η
εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν, θα αξιοποιηθούν
αποτελεσματικά με την επέκταση του έργου αποκατάστασης του ανακτόρου της
Κνωσού στην Δ΄ Προγραμματική Περίοδο, για την οποία έχουν προταθεί τα
ακόλουθα:
α) Κατασκευή του Στεγάστρου Προστασίας των «Δυτικών Αποθηκών ΙΙΙ–
VΙΙ»
β) Στερέωση και Συντήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας του ανακτόρου
και του «Μεγάλου Κλιμακοστασίου»
γ) Συμπληρωματικές Εργασίες Συντήρησης στη «Βίλα Αριάδνη»
δ) Επέκταση της Πορείας των Επισκεπτών από τη «Νότια Οικία» έως το
«Καραβάν Σεράι»
ε) Εργασίες Αποφόρτισης Γυψολίθων στο ανάκτορο
στ) Συντήρηση - Στερέωση των «Δυτικών Αποθηκών XIII–XVIII»
ζ) Εργασίες Συντήρησης - Στερέωσης γυψολίθων και επιχρισμάτων στο
«Μικρό Ανάκτορο», περιφερειακό μνημείο του ανακτόρου της Κνωσού.
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PRESENTATION
THE

OF THE

WORKS SUPERVISED

BY

KNOSSOS SCIENTIFIC COMMITTEE

M I N O S N I K O L A O S & K A V O U L A K I M. E L I S S A V E T
The project “Knossos Palace and Archaeological Site”, co-funded by
the European Union in the context of the 3rd Community Support
Framework, began on the 1st of January 2000. In 2001, the Finance
Management Fund for Archaeological Projects, responsible for the
implementation of the project, agreed for a Scientific Committee to be the
decision - making body, which would also supervise the works.
The restoration program of the Minoan masonry started in 2000 and
was completed in 2005.
The consolidation and conservation of stone (gypsum and limestone)
was carried out in collaboration with the Stone Conservation Centre.
Evans’s replicas of the frescoes and other architectural elements (i.e.
columns and timber imprints on concrete blocks) were also treated.
Furthermore, replacement of the iron girders on the vaulted ceilings
(Evans’s restoration) was successfully completed.
The pithoi that were exposed in the palace were transferred to a fully
equipped conservation laboratory, where they were treated.
Finally, the following works were conducted, beginning of 2006:
A) Conservation and consolidation of the “West Magazines III-VII”
B) Reinforcement of the “South House”
C) Reinforcement of the pillar in the “Hall of the Double Axes”
D) Conservation of the ancient plasters
E) Consolidation of the Minoan “Caravanserai”.
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Εικ. 1. Αεροφωτογραφία του ανακτόρου
της Κνωσού.

Εικ. 2 & 3. Η τοιχοδομία των θεμελιακών διαμερισμάτων του «Νoτίου Διαδρόμου»,
πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 4. Το νοτιοδυτικό τμήμα του ανακτόρου, όπου διακρίνεται η πορεία
των επισκεπτών, ο αποκλεισμός χώρων με περισχοινισμό
και οι νέες πινακίδες.
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Εικ. 5. Η δυτική όψη του ανακτόρου, όπου διακρίνεται ο γυψόλιθος,
κυρίαρχο δομικό υλικό της.

Εικ. 6. Ογκόλιθος γυψόλιθου στον χώρο του «Ελαιοπιεστηρίου»,
πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης.

Εικ. 7. Αποθηκευτικοί χώροι νότια
της «Αίθουσας του Θρόνου», πριν και
μετά τις αναστηλωτικές εργασίες
αντικατάστασης των σιδηροδοκών των
θολίσκων αναστήλωσης Evans.

Εικ. 8. «Αίθουσα του Θρόνου», αντίγραφο της
τοιχογραφίας των γρυπών μετά τις εργασίες
συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης.
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Εικ. 9. Εργασίες αναστήλωσης της «Αίθουσας του
Θρόνου» το 1900, από το φωτογραφικό αρχείο του A.
Evans. Διακρίνεται η κατασκευή των κιόνων από λίθο,
στη θέση των μινωικών.

Εικ. 10. Ο χώρος των «Νοτίων Προπυλαίων», όπου
διακρίνονται οι κίονες αναστήλωσης Evans, τα αντίγραφα
των τοιχογραφιών και οι απομιμήσεις ξύλου, μετά τις
εργασίες συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης.

Εικ. 11. Η «Βόρεια Δεξαμενή Καθαρμών», όπου διακρίνονται οι κίονες
αναστήλωσης Evans και οι απομιμήσεις ξύλου, μετά τις εργασίες
συντήρησης και αισθητικής αποκατάστασης.
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Εικ. 12. Άποψη της επέκτασης της πορείας των επισκεπτών από τη «Loggia των
Οκτώσχημων Ασπίδων» προς το «Ελαιοπιεστήριο».

Εικ. 13. Μινωικός πίθος πριν και μετά τη συντήρηση και
την επανέκθεσή του στον χώρο των «Νοτίων Προπυλαίων».

Εικ. 14. Μινωικοί πίθοι μετά τη συντήρηση και την
επανέκθεσή τους στον χώρο των «Νοτίων Προπυλαίων».
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Εικ. 15 & 16. Άποψη των «Δυτικών Αποθηκών» από το
«Piano Nobile» του ανακτόρου,
πριν και μετά την αποκατάσταση.

Εικ. 17. Γωνιαίος πεσσός στο περιστύλιο του «Μεγάρου του
Βασιλέως» κατά τις εργασίες στερέωσης (τοποθέτηση
βλήτρων, οπλισμού περίσφιξης και νάρθηκα για την
αποφόρτιση του γυψόλιθου) και μετά την ολοκλήρωση
των εργασιών.
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Εικ. 18. Ο χώρος της «Νότιας Οικίας» κατά τη διάρκεια
των εργασιών κατασκευής νέου συστήματος απορροής
ομβρίων, αναλημματικού τοίχου και διαμόρφωσης
νέας πορείας.

Εικ. 19. Η ανατολική τοιχοδομία του «Καραβάν Σεράι»
πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Εικ. 20. Ο χώρος της «Νότιας Οικίας» κατά τη διάρκεια
των εργασιών κατασκευής νέου συστήματος απορροής
ομβρίων.
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