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ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ εξγαζία απηή εθπνλείηαη ζην
πιαίζην ηνπ ΜΠ ηεο ρνιήο Αξρηηεθηφλσλ
Μεραληθψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο κε
ζέκα
«ΥΧΡΟ, ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ
ΓΟΜΖΜΔΝΟ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ»
ηεο
θαηεχζπλζεο «Οινθιεξσκέλε Πξνζηαζία
Ηζηνξηθνύ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο κε
ύγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη Πξνεγκέλα Τιηθά».
Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο
απνηειεί ε κειέηε ηεο λανδνκίαο ζηελ
χπαηζξν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαηά ηνλ 19ν
αηψλα θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
αλαθνξηθά κε ηηο επηξξνέο πνπ απηή δέρζεθε
ηφζν απφ ηηο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο ηάζεηο
φζν θαη απφ ηελ πινχζηα παξάδνζε πνπ ήδε
ππήξρε ζην λεζί θαηά ηελ πξνεγνχκελε
πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο (1211 1645/1669).
Μέζνδνο. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαδηαθά, ζε κηα πεξίνδν
δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφλσλ, εμαηηίαο ηεο
εξγαζηαθήο κνπ ζρέζεο κε ηελ Δθνξεία
Αξραηνηήησλ Υαλίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην
Σκήκα Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ
Αξραηνηήησλ. Παξάιιεια κε ηελ εμέηαζε ηνπ
πξσηνγελνχο πιηθνχ, θπξίσο θσηνγξαθηθνχ,
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη βηβιηνγξαθηθή θαη
δηαδηθηπαθή έξεπλα ε νπνία απνδείρζεθε
ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη ηελ αληηπαξαβνιή ησλ
ηππνινγηθψλ
θαη
κνξθνινγηθψλ
ηδηαηηεξνηήησλ.
θνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε
δηεξεχλεζε ηνπ θαηά πφζν ε λανδνκία ηνπ
19νπ αηψλα ζηελ χπαηζξν ηεο Κξήηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα
ηνπ
λνκνχ
Υαλίσλ,
επεξεάζηεθε απφ ηα Αλαγελλεζηαθά πξφηππα
πνπ ήδε ππήξραλ ζην λεζί απφ ηελ επνρή ηεο
ελεηνθξαηίαο. Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο
απνηεινχλ νη λανί ηεο ππαίζξνπ ηνπ λνκνχ
Φαντάκης Γιάννης

Υαλίσλ πνπ νηθνδνκήζεθαλ ιίγν πξηλ θαη
κεηά ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ Υάηη
Υνπκαγηνχλ (Ζatt-i Ζumayun), ζηηο 18
Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1856,βαζηθφο άμνλαο ηνπ
νπνίνπ ήηαλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, κεηαμχ ησλ
ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο. Απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο
απηήο
ππήξμεκηα
ζεκαληηθφηαηε
δξαζηεξηφηεηα αλαθνξηθά κε ηελ αλέγεξζε
λέσλ λαψλ θαη ζηελ Κξήηε.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηνχ έγηλε
ιφγσ ηνπ εληνπηζκνχ ζεκαληηθνχ αξηζκνχ
λαψλ ζηελ χπαηζξν ηεο Κξήηεο πνπ δελ έρνπλ
κειεηεζεί σο ηψξα. Πξφθεηηαη γηα θηίζκαηα
ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο θαη επηκειεκέλεο
αξρηηεθηνληθήο ε ελψ είλαη εκθαλείο νη
επηδξάζεηο απφ ηελ πξνεγνχκελε ελεηηθή
πεξίνδν.
Ο πνιχ πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο
κειεηψλ γηα ηελ λανδνκία ζηελ θξεηηθή
χπαηζξν ηνλ 19ν αηψλα δηαπηζηψζεθε θαηά
ηελ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε.
αλ παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη
ζηα πέληε ζπλέδξηα πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί σο
ηψξα απφ ηελ Θενινγηθή ρνιή ηνπ ΔΚΠΑ
απφ ην 2008 θ.ε. κε ζέκα : ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ
ΤΜΠΟΗΟ
ΣΖ
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ
ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 1 , ζηνλ ηνκέα
ηεο αξρηηεθηνληθήο απνπζηάδεη ε Κξήηε ηνπ
19νπ αηψλα (κε κηα κφλν εμαίξεζε) ελψ
παξάιιεια πνιχ εθηεηακέλε θαη πινχζηα
είλαη ε παξνπζία εηζεγήζεσλ γηα ηελ
εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο ππφινηπεο
Διιάδαο.
Με ηελ εξγαζία απηή, ινηπφλ,
επηρεηξείηαη κηα κηθξή ζπκβνιή ζε έλα ζέκα
πνιχ ιίγν κειεηεκέλν αιιά εμίζνπ
ελδηαθέξνλ.

1
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ην
θαηλφκελν ηεο έμαξζεο ηεο λανδνκίαο ζηελ
χπαηζξν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαηά ηνλ 19ν
αηψλα, ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ θαη
θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ.
Ζ άλζηζε, απηή, ηεο λανδνκίαο έζεζε
νξηζκέλνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά κε
ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ λαψλ απηψλ θαζψο θαη
ηα
κνξθνινγηθά
θαη
ηα
επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
πγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε, κέζα απφ
ηελ αληηπαξαβνιή παξαδεηγκάησλ, φηη ε
λανδνκία ηεο θξεηηθήο ππαίζξνπ θέξεη πνιιά
θνηλά ή θαιχηεξα, παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά
κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ
ηεο βελεηνθξαηίαο ζηελ Κξήηε, γλσζηήο
πεξηζζφηεξν ζαλ Κξεηηθή Αλαγέλλεζε.
Παξαδείγκαηα απφ ηελ ηππνινγία ησλ
λαψλ θαζψο θαη απφ ηελ δηαθφζκεζε ησλ
αλνηγκάησλ,
ζπξψλ
θαη
παξαζχξσλ
ζπγθξίζεθαλ κε αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ηνπ
16νπ - 17νπ αηψλα. Απφ ηελ ζχγθξηζε απηή
έγηλε θαηαλνεηφ φηη νη επηδξάζεηο ηεο επνρήο
εθείλεο ζπλερίδνπλ λα ελζσκαηψλνληαη θαη
ζηα έξγα ηνπ 19νπ αηψλα κέζα απφ γφληκε
πξνζαξκνγή ζηα λέα πξφηππα. ε απηφ
ζπλέβαιε θαη ε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο,
νηθνδφκεζε λέσλ εθθιεζηψλ ζηελ ζέζε
παιαηψλ πνπ θαηεδαθίδνληαλ επί ηνχηνπ.
Έγηλε θαηαλνεηφ φηη πιένλ νη θνξείο ηεο
αλνηθνδφκεζεο ήηαλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη ησλ
ρσξηψλ ελψ ξφιν έπαηδαλ θαη νη ηερλίηεο θαη
αξρηηέθηνλεο πνπ παξείραλ ηελ εξγαζία ηνπο
ζηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια
κειεηήζεθε ην είδνο ησλ πιηθψλ θαζψο θαη ην
θφζηνο ησλ εξγαζηψλ σο ζπληειεζηέο γηα ηελ
δηακφξθσζε
ησλ
θηηζκάησλ.
Σέινο
απνηηκήζεθε ε ζεκεξηλή θαηάζηαζή ηνπο θαη
ε πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ ησλ λαψλ απηψλ.

Φαντάκης Γιάννης

ABSTRACT
This study examines the phenomenon
of the increase of church building in the
countryside of the prefecture of Chania during
the 19th century due to specific historical and
social processes.
This practice raised some matterson
the architecture of these churchesalong with
their
morphological
and
individual
characteristics.
In particular, it has been proved, using
specific examples, that the church architecture
of the Cretan countryside has many common
characteristics with the architecture of the late
period of the Venetian rule in Crete, well
known as Cretan Renaissance.
Some examples over the temple
typology as well as over the decoration of the
frames, doors and windows were compared
with corresponding examples of the 16th-17th
century. From this comparison, it was
understood that the influences of that
periodwere still very widespread in the works
of the 19th century.But these influences were
adapted to the new standards. That process
also took place because in many cases the new
churches replaced the old ones after their
demolition. During this study, it has been
understood, that the pioneers of the church
building program were now the inhabitants of
the villages. Architects, masons and sculptors
were also important. At the same time, it has
been studied the kind of construction materials
and their cost as well. Finally, their present
status has been evaluated and their future
perspectives were examined.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΝΔ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ο 19νο αηψλαο, ππήξμε γηα ηελ Κξήηε
κηα πεξίνδνο ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε ιφγσ ησλ
ζπλερψλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ελαληίνλ
ησλ Οζσκαλψλ. Μεηά ηελ απνηπρεκέλε γηα
ηελ
Κξήηε
επαλάζηαζε
ηνπ
1821,
αθνινχζεζαλ θαη άιιεο, ην 1841, ην 1858, ε
Μεγάιε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1866 - 69
κε ηειεπηαία απηήλ ηνπ 1897 - 98 ε νπνία
νδήγεζε ζηελ Απηνλνκία. Παξά ηελ δχζθνιε
πνιηηηθά θαη ηζηνξηθά επνρή, φπσο ζα δνχκε
παξαθάησ, ε λανδνκία ζεκείσζε κεγάιε
αλάπηπμε.
Παξφια απηά, ην δήηεκα ηεο
λανδνκίαο ηελ επνρή εθείλε, ζα πξέπεη λα
εμεηαζηεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θπξηφηεξε
δηάηαμε ηνπ Υάη - η - Υνπκαγηνχλ ηεο 18εο
Φεβξνπαξίνπ 1856, γηα αλεμηζξεζθία, ίζε
κεηαρείξηζε
ζε
δεηήκαηα
απνλνκήο
δηθαηνζχλεο, θνξνινγίαο θ.α. Λφγσ ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ, ε ηνπξθηθή δηνίθεζε δελ
πξφβαιε θσιχκαηα ζηελ επηζθεπή ή ζηελ
αλίδξπζε λέσλ λαψλ2.
Σν γεγνλφο φηη ην δηάηαγκα πνπ κφιηο
αλαθέξζεθε, απνηέιεζε ζεκείν θακπήο γηα
ηελ εμέιημε ηεο λανδνκίαο ζηελ θξεηηθή
χπαηζξν θαη ζηνλ λνκφ Υαλίσλ θαίλεηαη θαη
απφ κηα αθφκα παξάκεηξν. Μέζσ απηνχ,
πίεζαλ
ηηο
θεθαιέο
ησλ
κηιέη
(εζλνζξεζθεπηηθψλ
κεηνλνηήησλ)
γηα
κεηαξξπζκίζεηο κε ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ησλ
ηζνξξνπηψλ ππέξ ησλ ιατθψλ θαη ζπλεπψο ηε
κείσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ
παξάγνληα ζηελ δηνίθεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ
δεηεκάησλ ησλ θνηλνηήησλ3. Ζ ζπνπδαηφηεηα
ηεο πξννπηηθήο απηήο ζα θαλεί αξγφηεξα,

φηαλ ζα εμεηαζηεί ην δήηεκα ησλ θνξέσλ θαη
παξαγγειηνδνηψλ ησλ λέσλ λαψλ.
Με ηελ έλαξμε ηεο νζσκαληθήο
θπξηαξρίαο
ζηελ
Κξήηε,
ην
1645,
εθαξκφζηεθε ην ιεγφκελν ζεξηάη, ν ηεξφο
λφκνο ησλ κνπζνπικάλσλ ν νπνίνο απαγφξεπε
ηελ αλνηθνδφκεζε λέσλ εθθιεζηψλ αιιά
επέηξεπε κφλν ηελ επηζθεπή ησλ ήδε
ππαξρνπζψλ, απαξαίηεηα έπεηηα απφ άδεηα
ησλ αξρψλ ε νπνία ζπλήζσο ζηνίρηδε
πεξηζζφηεξν απφ ηηο ίδηεο ηηο επηζθεπέο4.
Χζηφζν, ηα πξψηα δεηιά βήκαηα γηα
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία άξρηζαλ ηνπ 1827
φηαλ παξαρσξήζεθε άδεηα γηα ηελ επηζθεπή
ηεο Αγίαο Σξηάδαο ησλ Σδαγθαξφισλ πνπ είρε
ππνζηεί θαηαζηξνθέο απφ ηελ επαλάζηαζε
ηνπ 1821, ελψ ζηε δεθαεηία ηεο αηγππηηαθήο
δηνίθεζεο (1830- 1840) ν Μνπζηαθά παζάο
παξαρψξεζε γεληθή άδεηα γηα ηελ επηζθεπή
θαη ηελ αλαθαίληζε ησλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ
θαη δήηεζε ηε ζπλεξγαζία ηνπ κεηξνπνιίηε
θαη ησλ επηζθφπσλ γηα ηελ εζηθή θαη ηελ
θάζαξζε ηεο θνηλσλίαο. Αιιά ε ζξεζθεπηηθή
ειεπζεξία θαηνρπξψζεθε, φπσο είδακε
παξαπάλσ, κε ην Υάηη - η - Υνπκαγηνχλ
(1856) νπφηε θαη Καηαξγήζεθε ε απαγφξεπζε
ηνπ κνπζνπικαληθνχ λφκνπ (ζεξηάη) γηα ηελ
ίδξπζε λέσλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ. Ο ίδηνο ν
Βειήο παξαρψξεζε ζηελ
ρξηζηηαληθή
θνηλφηεηα ησλ Υαλίσλ ην 1858 έλα παιαηφ
λαφ, πνπ είρε κεηαηξαπεί ζε ζαπσλνπνηείν,
γηα λα θηηζηεί ε Παλαγία ε Σξηκάξηπξε, ν
κεηξνπνιηηηθφο λαφο ησλ Δηζνδίσλ, πνπ
εγθαηληάζηεθε κε κεγαινπξέπεηα ην 1861.
ηηο 25 Μαξηίνπ 1862 επί ηνπ κεηξνπνιίηε
Γηνλπζίνπ Υαξηησλίδε (ηνπ κεηέπεηηα
Οηθνπκεληθνχ παηξηάξρε Γηνλπζίνπ Δ')
ζεκειηψζεθε ν κεγάινο λαφο ηνπ Αγίνπ Μελά
ζην Ζξάθιεην ελψηα εγθαίληά ηνπ έγηλαλ ζηηο
16 Απξηιίνπ 1895.Με ηελ παξαρψξεζε ηνπ
Υάηη - η - Υνπκαγηνχλ πςψζεθαλ ζηνπο
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ρξηζηηαληθνχο
λανχο
ηεο
Κξήηεο
θσδσλνζηάζηα θαη ρηχπεζαλ θακπάλεο γηα
πξψηε θνξά απφ ην 1669. Όπσο είλαη γλσζηφ,
νη Σνχξθνη απαγφξεπαλ ηηο θσδσλνθξνπζίεο
ησλ ρξηζηηαληθψλ λαψλ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε
ην κνλαζηήξη ηνπ Αξθαδίνπ, πνπ νλνκαδφηαλ
γη’ απηφ Σζαλιί κνλαζηίξ (κνλαζηήξη κε ηελ
θακπάλα)5.
ηε ζπλέρεηα ηέζεθαλ ζε ηζρχ λένη
ηνπηθνχ ραξαθηήξα θαλνληζκνί, απνηέιεζκα
παξαρσξήζεσλ ηεο Τςειήο Πχιεο πξνο ηνπο
εμεγεξκέλνπο Υξηζηηαλνχο. Σέηνηνη ήηαλ ην
θηξκάλη ηνπ 1858, ην νπνίν θαζηέξσλε, εθηφο
ησλ άιισλ, ην ζεζκφ ησλ δεκνγεξνληηψλ θαη
ην
δηθαίσκα
νπινθνξίαο
γηα
ηνπο
Υξηζηηαλνχο, ν Οξγαληθφο Νφκνο ην 1868, ν
νπνίνο παξείρε κία πην νξγαλσκέλε κνξθή
απηνδηνίθεζεο θαη ηέινο ε χκβαζε ηεο
Υαιέπαο ην 1878, ε νπνία επέθηεηλε νξηζκέλα
απφ ηα ήδε παξαρσξεζέληα πξνλφκηα. πρλά,
ηα πξνλφκηα απηά παξαβηάδνληαλ ή θαη
αλαθαινχληαλ, ελψ νη ηεηακέλεο ζρέζεηο
κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ
δηαηαξάζζνληαλ κε θάζε αθνξκή6.
Παξφια απηά, ε αλάπηπμε ηνπ
ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ ηεο Κξήηεο, ην νπνίν
νχησο ή άιισο ππεξηεξνχζε πιεζπζκηαθά,
ζπλερίζηεθε ζε φινλ ηνλ 19ν αηψλα. Μηα
ηέηνηα αχμεζε ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο,
έζησ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε βαζκηαία
επηζηξνθή ησλ πξνζθχγσλ ηνπ 1821 - πνπ
ήηαλ θπξίσο Υξηζηηαλνί - δχζθνια ζα
κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο απνηέιεζκα ηεο
δηθήο ηεο κφλν δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο. Ζ
νζσκαληθή
δηνίθεζε
πξνζπάζεζε
λα
αλαθφςεη ην ξεχκα απηφ, ιακβάλνληαο θάπνηα
θαηαζηαιηηθά κέηξα, πνπ φκσο πξνθάιεζαλ
ηελ εμέγεξζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηάζεθαλ ν
θχξηνο ιφγνο ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ ηφηε
γεληθνχ δηνηθεηή Βειή παζά. ηε δηάξθεηα
5
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ηνπ 19νπ αηψλα ζπγθξνηήζεθε βαζκεδφλ κηα
ρξηζηηαληθή χπαηζξνο - 82,4% ηνπ αγξνηηθνχ
πιεζπζκνχ ην 1881 ήζαλ ρξηζηηαλνί - πνπ
πεξηέζθηγγε ηηο κνπζνπικαληθέο πφιεηο - νη
κνπζνπικάλνη απνηεινχζαλ ην 70% ηνπ
αζηηθνχ πιεζπζκνχ (βι. θαη ηνλ ράξηε ζηελ
εηθ. 191).Ζ εμέιημε απηή ζπλνδεχζεθε απφ
έλα άιιν ζεκαληηθφ θαηλφκελν, ηελ αγνξά ηεο
γεο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο: «Από ηνπ έηνπο
1829, κέγα ηκήκα ησλ γαηώλ ησλ ηεινπζώλ
άιινηε ππό κνπζνπικαληθήλ θπξηόηεηα, εηο ηαο
πιένλ εύθνξνπο πεδηάδαο, πεξηήιζελ εηο ρείξαο
ησλ ρξηζηηαλώλ. Ζ πιήξεο απνζηέξεζηο ησλ
Σνύξθσλ
δη'απηήο
ηεο
εηξεληθήο
επαλαζηάζεσο», ζεκεηψλεη ν Georges Perrot
ην 1867, «είλαη δήηεκα ρξόλνπ. Αγάδεο θαη
κπέεδεο, απνγπκλσζέληεο ησλ θηεκάησλ ησλ
[...] έλαληη επηεινύο αληηηίκνπ…».Ζ βαζκηαία
απηή θπγή ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηελ
χπαηζξν, ηδίσο ηελ απνκαθξπζκέλε απφ ηα
θάζηξα, είλαη απνηέιεζκα ηφζν ηεο αιιαγήο
ησλ φξσλ εθκεηάιιεπζεο φζν θαη ηεο
αίζζεζεο αλαζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε
ζηνπο
θφιπνπο
ηνπ
κνπζνπικαληθνχ
ζηνηρείνπ. ηελ χπαηζξν ηεο δπηηθήο Κξήηεο,
ηεο επαξρίαο δειαδή Ρεζχκλνπ θαη ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ,
θαηνηθνχζε
ην
20%
ησλ
κνπζνπικάλσλ, πνπ απνηεινχζαλ κφιηο ην
16% ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ. Ζ
ζπζηεκαηηθή θαη καδηθή αγνξά ηεο γεο απφ
ηνπο
ρξηζηηαλνχο
είλαη
ίζσο
ην
ραξαθηεξηζηηθφηεξν ζεκάδη ηεο αιιαγήο πνπ
ζπληειείηαη ζηελ Κξήηε ηνπ 19νπ αηψλα.
«Δίλαη ζπάληνλ παξάδεηγκα Κξεηόο ρσξηθνύ»,
ηνλίδεη ν ππεχζπλνο ηεο επίζεκεο απνγξαθήο
ηεο λήζνπ ην 1881, «κε έρνληνο ηδηόθηεηνλ
νηθίαλ θαη κέγα ή κηθξόλ ζρεηηθώο
πξνζνδνθόξνλ αγξνηηθόλ θηήκα» 7.
Μέζα ζε απηφ, ινηπφλ, ην ηζηνξηθφ θαη
θνηλσληθφ γίγλεζζαη ηεο Κξήηεο ηνπ 19νπ
αηψλα, ζεκεηψζεθε ην θαηλφκελν ηεο έμαξζεο
7
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ηεο λανδνκίαο. Δλφο θαηλνκέλνπ, πνπ φπσο ζα
δνχκε παξαθάησ,
ζπλδέεηαη
κε ηηο
θαηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθεζαλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΝΑΟΓΟΜΙΑ ΣΟΤ 19νπ ΑΙΧΝΑ
ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΣΧΝ ΥΑΝΙΧΝ
Με ηελ έθδνζε απφ ηνλ ζνπιηάλν
Αβδνχι Μεηδίη ηνπ δηαηάγκαηνο Υάη- η Υνπκαγηνχλ ην 1856, κεηά ηνλ Κξηκατθφ
πφιεκν, πξνζηαηεχεηαη ζην εμήο ε ειεπζεξία
ηεο ζξεζθεπηηθήο έθθξαζεο φισλ ησλ
ζξεζθεπκάησλ
ζηελ
Οζσκαληθή
Απηνθξαηνξία, θαη' επέθηαζε θαη ηεο
νηθνδφκεζεο ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ. ηελ
Κξήηε άξρηζε κηα πνιχ έληνλε δξαζηεξηφηεηα
αλαθαίληζεο παιαηψλ λαψλ ή αλέγεξζεο λέσλ.
ηελ χπαηζξν, λανί θηίδνληαη ζηελ ζέζε
παιαηψλ πνπ θαηεδαθίδνληαη θαη ηκήκαηά
ηνπο ελζσκαηψλνληαη ζηνπο λένπο. Ζ
ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα πξνζπαζψληαο λα
δείμεη ηελ δπλακηθή ηεο έλαληη ηνπ θζίλνληνο
κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ, ζπλέδεζε ηελ
δξαζηεξηφηεηα απηή κε ηελ πξνβνιή ηεο
εζληθήο ηεο ηαπηφηεηαο8.
Αλάινγε,
βέβαηα,
έληνλε
δξαζηεξηφηεηα είρε ιάβεη ρψξα θαη ζην
παξειζφλ. Ζ κέρξη ηα ηέιε ζρεδφλ ηνπ 16νπ
αηψλα πεξηνξηζηηθή εθθιεζηαζηηθή πνιίηηθε
ησλ Βελεηψλ απέλαληη ζην νξζφδνμν ζηνηρείν
ππνρψξεζε θαη δφζεθε πιένλ ε δπλαηφηεηα
γηα κηα έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηνκέα
ηεο νηθνδφκεζεο ή επέθηαζεο λαψλ ή κνλψλ.
ηελ φιε ππφζεζε ήηαλ θαη ηφηε θαλεξή ε
βνχιεζε
ησλ
νξζνδφμσλ
λα
«αληηπαξαηεζνχλ» κε ηνπο θαηαθηεηέο θαη λα
δείμνπλ ηελ ηζρχ ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα
ίδηα κέζα, πνπ κέρξη ηφηε ηνπο ήηαλ ή
«απαγνξεπκέλα», ή αληηπαζή9.
Χο εθ ηνχηνπ, ινηπφλ, θαη θαηά ηνλ 19ν
αηψλα, πξψηε θξνληίδα ησλ Κξεηηθψλ ήηαλ ε
αλέγεξζε κεγαινπξεπψλ θαζεδξηθψλ λαψλ
8
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ζηηο πφιεηο, θάηη πνπ ήηαλ απαγνξεπκέλν ήδε
απφ ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο. ην
θέληξν
ηνπ
Ζξαθιείνπ
θηίδεηαη
ν
κεγαινπξεπήο λαφο ηνπ Αγίνπ Μελά, ζε
ζρέδην ηνπ αξρηηέθηνλα Αζαλαζίνπ Μνχζε,
ζηνλ ηχπν ηνπ ζηαπξνεηδνχο κε ηξνχιν θαη
έληνλα ζηνηρεία εθιεθηηθηζκνχ φπνπ ν
λενθιαζηθφο
δηάθνζκνο
θέξεη
εζληθφ
ζπκβνιηζκφ. Αληίζηνηρνη λανί θηίζηεθαλ ζηελ
Ηεξάπεηξα, ηελ εηεία, ην Ρέζπκλν, ηελ
Νεάπνιε Λαζηζίνπ θ.α. Αληίζεηα, ν λένο
θαζεδξηθφο λαφο ησλ Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ
ζηα Υαληά, θέξεη έληνλεο αλακλήζεηο απφ ηελ
αξρηηεθηνληθή ηεο φςηκεο βελεηνθξαηίαο.
ηελ χπαηζξν θαηαζθεπάζηεθαλ κεγαιχηεξνη
λανί
ζηνλ
ηχπν
ηνπ
κνλφρσξνπ
θακαξνζθέπαζηνπ κε νμπθφξπθε θακάξα,
πνπ είρε επηβηψζεη απφ ηα ρξφληα ηεο
βελεηνθξαηίαο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο
πξνηηκάηαη ν ηχπνο ηνπ δίθιηηνπ λανχ κε δπν
ηζνκεγέζε ελσκέλα θιίηε πνπ επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο κε δπν ή ηξία κεγάια ηνμσηά
αλνίγκαηα ζηεξηδφκελα ζε πεζζνχο10.
Ο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο ησλ λαψλ
απηψλ
αθνξά
κνλφρσξα
ή
δίρσξα
θακαξνζθέπαζηα, δξνκηθά, νηθνδνκήκαηα,
αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε πνπ είρε
δεκηνπξγεζεί ζηα αζηηθά θέληξα θαη ηελ
χπαηζξν ηεο Κξήηεο θαηά ηελελεηηθή πεξίνδν,
θαηά βάζε φκσο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Οη
λανί απηνί παξνπζηάδνπλ ηππνινγηθή θαη
κνξθνινγηθή
ζπλάθεηα,
κε
πνιιέο
εθιεθηηθηζηηθέο
επηδξάζεηο
απφ
ηελ
αξρηηεθηνληθή ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ ζην
λεζί 11.
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Θεολογικι χολι του ΕΚΠΑ τα πρακτικά τθσ οποίασ
είναι υπό ζκδοςθ. Εδϊ οφείλω να ευχαριςτιςω τον
ςυνάδελφο και φίλο κ. Βαγγζλθ Χαριτόπουλο που μου
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2.Α) Σππνινγία12
Μειεηψληαο, επνκέλσο, ην πιήζνο ησλ
λαψλ πνπ νηθνδνκήζεθαλ ζηελ χπαηζξν ηνπ
λνκνχ Υαλίσλ θαηά ηνλ 19ν αηψλα, κπνξνχλ
λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν
θαζψο θαη ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ ηνπο
ραξαθηεξίδνπλ.
2.Α.1) Μνλόρσξνη δξνκηθνί θακαξνζθεπείο
Καηά
ηελ
έξεπλα
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε, δηαπηζηψζεθε φηη ε
κεγάιε πιεηνςεθία ησλ λαψλ ηεο ππαίζξνπ
πνπ θηίζηεθαλ ηνλ 19ν αηψλα, ζπλίζηαηαη ζηνλ
ηχπν ηνπ κνλφρσξνπ δξνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο
ην νπνίν ζηεγάδεηαη κε νμπθφξπθε θακάξα.
πγθεθξηκέλα απφ ηνπο εθαηφ πεξίπνπ λανχο
πνπ εληάρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη 71
αθνξνχλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν. ε φιεο
αλεμαηξέησο ηηο πεξηπηψζεηο νη λανί
ζηεγάδνληαη κε νμπθφξπθε θακάξα ελψ
πνιινί δηαζέηνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο
ζθελδφληα, επίζεο νμπθφξπθα, πνπ βαίλνπλ ζε
πθαςίδηα
θνζκεκέλα
κε
θνηιφθπξηεο
ιαμεχζεηο ή άιια γεσκεηξηθά δηαθνζκεηηθά
ζρέδηα. ε πνιιέο επίζεο πεξηπηψζεηο ην
εζσηεξηθφ ηνπ λανχ δηαηξέρεηαη απφ έλα
θπκαηνεηδέο πξνεμέρνλ γείζν ζην ζεκείν ηεο
γέλεζεο ηεο θακάξαο ην νπνίν θαίλεηαη λα
εμππεξεηεί δηαθνζκεηηθφ θαη φρη ζηαηηθφ
ζθνπφ.
Οξηζκέλα
εληειψο
ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα απφ ηα πνιιά πνπ εληνπίδνληαη
απνηεινχλ νη λανί ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο
Θενηφθνπ Καινπδηαλψλ Κηζάκνπ (εηθ.1) ηνπ
189013, Αγ. Γεσξγίνπ Αθξάησλ Κηζάκνπ ησλ
απζςτειλε το κείμενό του για ενθμζρωςι μου) και
Μαμαλοφκοσ - Νίνοσ 2011, 153 ςθμ. 2
12
Περιγραφζσ των ναϊν και βαςικζσ πλθροφορίεσ για
τον κακζνα χωριςτά βρίςκονται ςτο πίνακα που
παρατίκεται ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ.
13

http://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order/parish
es/westkissamos/32-churches/dytiki-periferia/171kaloudiana

Φαντάκης Γιάννης

ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα(εηθ. 2), ηνπ
Αξραγγέινπ Μηραήι πειηάο Κηζάκνπ ηνπ
1849 14 (εηθ. 4), ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ
Γξηκπηιηαλψλ Κηζάκνπ ηνπ 188715(εηθ. 5) θαη
πνιιψλ άιισλ.
ε άιιεο, πάιη πεξηπηψζεηο δελ
εληνπίδεηαη γείζν ζην ζεκείν γέλεζεο ηεο
θακάξαο αιιά κφλν εληζρπηηθά ηφμα πνπ
εδξάδνληαη ζε θνζκεκέλα πθαςίδηα. Σέηνηα
παξαιιαγή, απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απαληψληαη είλαη θαη ν Άγ. Νηθφιανο ζηελ
Καιπδσλία Κηζάκνπ ηνπ 1888 16 (εηθ. 3) ή ε
Αγ. Σξηάδα ζην Βιάηνο Κηζάκνπ ηνπ 186217
(εηθ. 7).
Δμίζνπ δηαδεδνκέλνο είλαη θαη ν ηχπνο
ησλ λαψλ πνπ δελ έρνπλ θαζφινπ εληζρπηηθά
ηφμα αιιά κφλν ηελ νμπθφξπθε θακάξαε
νπνία είλαη είηε εληαία κε ηνπο θάζεηνπο
ηνίρνπο είηε δηαρσξίδεηαη κε απιφ πξνεμέρνλ
θπκαηνεηδέο γείζν. Αληίζηνηρα ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα
απαληψληαη
ζηνλ
Άγ.
Διεπζέξην Γεξαλίνπ Κπδσλίαο ηνπ 1850 - 7018
(εηθ. 6), ζηνλ Αγ. Γεψξγην Βάκνπ
Απνθνξψλνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα19 (εηθ. 8),
ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Φπιαθήο Απνθνξψλνπ ηνπ
188520 (εηθ. 10), ζην Γελλέζηνλ ηεο Θενηφθνπ
Κάηλαο Απνθνξψλνπ ηνπ 188921 (εηθ. 9), ζηνλ
λαφ ηεο Τπαπαληήο ηνπ Μεηνρίνπ ηεο Μνλήο
Μεγίζηεο Λαχξαο Μνπξληψλ Κπδσλίαο ηνπ
186022 (εηθ. 11).

14

Επιγραφι ςτον Νότιο τοίχο του ναοφ.
Επιγραφι ςτθν Βόρεια όψθ.
16
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.
17
τθν επιγραφι τθσ μνθμειακισ δυτικισ ειςόδου
αναφζρεται ότι ο ναόσ ανακαινίςτθκε το 1862.
18
Μαρτυρία του ιερζα τθσ ενορίασ. Σο τζμπλο του
ναοφ άλλωςτε φζρει χρονολόγθςθ 1890 οπότε
εικάηεται ότι ο ναόσ κα είναι λίγο παλαιότεροσ.
19
https://www.imka.gr/g-nai/
20
Επιγραφι ςτον Δυτικό τοίχο του ναοφ.
21
Επιγραφι ςτθν Δ όψθ του ναοφ.
22
Επιγραφι ςτθν Δ όψθ του ναοφ.
15
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Εικόνα 1, Ευαγγελιςμόσ - Καλουδιανά Κιςάμου - περ. 1890
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 4, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, πθλιά
ανακαίνιςθ 1849 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Κιςάμου

-

Εικόνα 2, Άγ. Γεϊργιοσ - Αφράτα Κιςάμου - τζλθ 19ου
αιϊνα (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 5, Άγ. Γεϊργιοσ, Γριμπιλιανά Κιςάμου - 1880-087
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 3, Άγ. Νικόλαοσ - Καλυδωνία Κιςάμου - 1888 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης
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Εικόνα 8,Άγ. Γεϊργιοσ Βάμου Αποκορϊνου 19οσ αιϊνασ
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 6, Άγ. Ελευκζριοσ - Γεράνι Κυδωνίασ - βϋ μιςό 19ου
αιϊνα (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 9, Γεννζςιον Θεοτόκου - Κάινα Αποκορϊνου - 1889
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 7, Αγία Σριάδα Βλάτοσ Κιςάμου - 1862 (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων).

Φαντάκης Γιάννης
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νηθνδνκήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα ηελ βαζηθή αξρή
ηεο ζηέγαζεο κε νμπθφξπθε θακάξα. ε θακία
πεξίπησζε
δελ
δηαπηζηψζεθε
θάηη
δηαθνξεηηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα
ζεσξεζεί φηη ν ελ ιφγσ ηξφπνο ζηέγαζεο λαψλ
έρεη επηθξαηήζεη.
2.Α.2) Γίρσξνη δξνκηθνί θακαξνζθεπείο

Εικόνα 10, Άγ. Νικόλαοσ, Φυλακι Αποκορϊνου - 1885
(φωτο: προςωπικό αρχείο).

Ο ηχπνο ηεο δίθιεηεο βαζηιηθήο ήηαλ
αξθεηά δηαδεδνκέλνο ήδε απφ ηελ κέζε
βπδαληηλή πεξίνδν ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο
Απηνθξαηνξίαο, ζπλήζεηα ε νπνία πέξαζε θαη
ζηνλ βελεηνθξαηνχκελν ειιαδηθφ ρψξν ηελ
πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 13νπ θαη 17νπ αηψλα 23 .
ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα δπν
εθθιεζίεο ζπλελσκέλεο ζηελ θαηά κήθνο
πιεπξά πνπ επηθνηλσλνχλ εζσηεξηθά κε
ηνμνζηνηρία. Ο ηχπνο απηφο απαληάηαη ζπρλά
ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο
έρνληαο ρσξηζηή ζηέγε, ρσξηζηή αςίδα θαη
ρσξηζηή πξφζνςε, φρη φκσο πάληα24.
Ο ελ ιφγσ ηχπνο έρεη, επίζεο,
ζεκαληηθή δηάδνζε ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ θαη θαηά ηελ κεγάιε νηθνδνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ 19νπ αηψλα, φρη φκσο
αλάινγε κε απηή ησλ κνλφρσξσλ λαψλ.
πγθεθξηκέλα, απφ ηα εθαηφ πεξίπνπ
παξαδείγκαηα πνπ εξεπλήζεθαλ δηαπηζηψζεθε
φηη απαληψληαη είθνζη ηέζζεξηο αληίζηνηρεο
πεξηπηψζεηο.

Εικόνα 11, Τπαπαντι, Μετόχι Μεγίςτθσ Λαφρασ, Μουρνιζσ
Κυδωνίασ - 1860 (φωτο: προςωπικό αρχείο).

Χο πξνο ην αξρηηεθηνληθφ ηνπο ζρέδην,
ινηπφλ,
παξαηεξείηαη
φηη
φια
ηα
Φαντάκης Γιάννης

Βαζηθή
δηαπίζησζε
θαη
ζηελ
πεξίπησζε απηή είλαη φηη ε ζηέγαζε
επηηπγράλεηαη κε δπν νμπθφξπθεο ρσξηζηέο
θακάξεο ελψ νη δπν ρψξνη επηθνηλσλνχλ
κεηαμχ ηνπο κε ηνμνζηνηρία απνηεινχκελε
ζπλήζσο απφ δπν ή θαη ηξία εκηθπθιηθά ηφμα
επί νξζνγψλησλ πεζζψλ θηηζκέλσλ κε
νξζνγσληζκέλνπο ιηζφπιηλζνπο κε πνιχ ιεπηφ
αξκφ.
23

Μαμαλοφκοσ - Νίνοσ 2011, 153 και Γκράτηιου 2005
Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1983, 109

24
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Όπσο θαη ζηνπο κνλφρσξνπο λανχο, νη
θακάξεο ελίνηε εληζρχνληαη κε ζθελδφληα πνπ
βαίλνπλ ζε πθαςίδηα, ελίνηε εληνπίδεηαη
πεξηκεηξηθφ θπκαηνεηδέο γείζν ζην ζεκείν
έλσζεο ησλ θάζεησλ ηνίρσλ κε ηηο θακάξεο
ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ην εζσηεξηθφ είλαη
εληειψο απινπνηεκέλν ρσξίο ζθελδφληα ή
γείζα.
Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα δίρσξνπ
λανχ είλαη ν Άγηνο Νηθφιανο Γξαπαληά
Κηζάκνπ ηνπ 1896 25 (εηθ. 12) φπνπ
δηαθξίλνληαη ζθελδφληα πνπ βαίλνπλ ζε
πθαςίδηα ελψ πεξηκεηξηθά ην εζσηεξηθφ ηνπ
λανχ δηαηξέρεηαη απφ πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο
γείζν. Παξάιιεια, νη δπν ρψξνη ελψλνληαη κε
δπν εκηθπθιηθά ηφμα επί νξζνγψληνπ πεζζνχ.
ε άιιεο, πάιη, πεξηπηψζεηο νη
θακάξεο δελ δηαζέηνπλ ζθελδφληα αιιά κφλν
έλα πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο γείζν πνπ
πεξηηξέρεη ην εζσηεξηθφ φπσο ζηελ Παλαγία
θαη
Άγ.
ππξίδσλα
ζηνλ
Κεθαιά
Απνθνξψλνπ(εηθ. 13) θαηαζθεπαζκέλν ηελ
πεξίνδν 1880 - 1884 ζχκθσλα κε επηγξαθή
ζηελ πξφζνςε ή ν Άγ. Σίηνο ζηνλ
Δκπξφζλεξν Απνθνξψλνπ ηνπ 1884 26 (εηθ.
14).

Εικόνα 12, Άγ. Νικόλαοσ &Ειςόδια, Δραπανιάσ Κιςάμου 1896 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη νη πεξηπηψζεηο
κε εληειψο απιφ θαη αθφζκεην εζσηεξηθφ,
φπσο ν δίρσξνο λαφο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ
Αξραγγέινπ Μηραήι ζηνλ Καιιηθξάηε
θαθίσλ, έξγν ηνπ 189827 (εηθ. 15), ν λαφο ηεο
Κνίκεζεο θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηηο
Καιχβεο Απνθνξψλνπ έξγν ηνπ 1861 28 (εηθ.
16) ή ν λαφο ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζηνπο
Αξκέλνπο Απνθνξψλνπ ηνπ 188829 (εηθ. 17).
25

http://enoriadrapania.blogspot.com/p/blogpage_22.html
26
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο.
27
Επιγραφι ςτθν βάςθ του κωδωνοςταςίου και
https://www.cretanbeaches.com/el/
28
Επιγραφι ςτθν πρόςοψθ του ναοφ.
29
Πολιτιςτικόσ φλλογοσ Αρμζνων
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Εικόνα 13, Παναγία&Άγ. πυρίδων, Κεφαλάσ Αποκορϊνου 1880-84 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
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Εικόνα 16, Κοίμθςθ και Άγ. Νικόλαοσ, Καλφβεσ
Αποκορϊνου - 1861 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 14, Άγ. Σίτοσ& Κοίμθςθ, Εμπρόςνεροσ Αποκορϊνου 1884 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 17, Προφιτθσ Θλίασ, Αρμζνοι Αποκορϊνου - 1888
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

πλήζεηο είλαη θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ
νη πεζζνί ζηήξημεο ησλ ηφμσλ ζπλήζσο
δηαθνζκνχληαη κε ινμφηκεηεο γσλίεο θαη
θπκαηνεηδή επίθξαλα (εηθ. 13, 14, 17) ή είλαη
εληειψο αθφζκεηεο (εηθ. 16).

Εικόνα 15, Παναγία & Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, Καλλικράτθσ
φακίων - 1880-84 (φωτο: www.cretanbeaches.com)

2.Α.3) Σξίθιηηνη λανί
Ο ηχπνο ηεο ηξίθιηηεο βαζηιηθήο είλαη
ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνο ηνλ 19ν αηψλα. Δθηφο
απφ ηνλ Καζεδξηθφ λαφ ηελ πφιεο ησλ
Υαλίσλ, έξγν ηνπ 1862, πνπ δηαηεξεί έληνλεο
ηηο αλακλήζεηο ηεο φςηκεο βελεηνθξαηίαο,
αλάινγνπ
χθνπο,
αλ
θαη
κε
πην
απινπζηεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ν

Φαντάκης Γιάννης
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παιαηφο θαζεδξηθφ λαφο ηεο Κηζάκνπ30, ν Άγ.
ππξίδσλ ηνπ 1865 31 . Απνηειείηαη απφ ηξία
θιίηε κε ην κεζαίν, ην νπνίν είλαη
ππεξπςσκέλν, λα ζηεγάδεηαη κε νμπθφξπθε
θακάξα(εηθ. 18) ελψ ηα δπν πιατλά κε
ζηαπξνζφιηα (εηθ. 19). Ο δηαρσξηζκφο γίλεηαη
κε ηέζζεξηο θίνλεο παξκέλνπο απφ ηα εξείπηα
ηεο αξραίαο πφιεο.

Εικόνα 19, Άγ. πυρίδων, Κίςαμοσ – 1865 (θ ςτζγαςθ με
ςταυροκόλια ενόσ από τα πλάγια κλίτθ. Φωτο: προςωπικό
αρχείο)

Μηα αθφκα πεξίπησζε ηξίθιηηνπ λανχ
πνπ εληνπίδεηαη, είλαη απηή ηνπ Δπαγγειηζκνχ
ηεο Θενηφθνπ ζηα Σνπφιηα Κηζάκνπ, έξγν ηνπ
189033. Ο λαφο έρεη ππεξπςσκέλν ην κεζαίν
θιίηνο ην νπνίν εμσηεξηθά ζρεκαηίδεη
αεησκαηηθέο απνιήμεηο ζηελ Αλαηνιηθή θαη
Γπηηθή πιεπξά (εηθ. 20)
Εικόνα 18, Άγ. πυρίδων, Κίςαμοσ – 1865 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ην 1911,
πξνζηέζεθε
θαη
ν
λάξζεθαο
ελψ
θαηαζθεπάζηεθε θαη γπλαηθσλίηεο (εηθ. 19)
ζηελ δπηηθή εζσηεξηθή πιεπξά, πξάγκα πνπ
δελ ζπλαληάηαη ζε λανχο ηεο ππαίζξνπ θαηά
ηνλ 19ν αηψλα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ησλ κηθξψλ
ηνμπιίσλ απφ ζπκπαγείο πιίλζνπο ζε
θνπξνχζηα32.

30

Ανδριανάκθσ – Γιαπιτςόγλου 2012, 69

31

http://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order/pa
rishes/westkissamos/32-churches/dytiki-periferia/129saint-spyridon
32
Πλθροφοριακό φυλλάδιο του ναοφ.
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Εικόνα 20, Ευαγγελιςμόσ, Σοπόλια Κιςάμου – 1890 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

33

Επιγραφι ςτθν Δυτικι όψθ του ναοφ.
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2.Α.4)
Γεληθέο
παξαηεξήζεηο
ηππνινγία ησλ λαώλ

ζηελ

Απφ ηα έσο ηψξα ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηα πνπ παξαηέζεθαλ, κπνξεί λα
γίλεη θαηαλνεηφ φηη θαηά ηνλ 19ν αηψλα,
θπξηαξρνχλ ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ
νη κνλφρσξνη θακαξνζθεπείο λανί. ε
κηθξφηεξν, αιιά φρη ακειεηέν αξηζκφ,
εληνπίδνληαη νη δίρσξνη θαη ζε πξαγκαηηθά
πνιχ ιίγεο πεξηπηψζεη νη ηξίθιηηνη.

Έηζη, ν ζπγθεθξηκέλνο αξρηηεθηνληθφο
ηχπνο θαζψο θαη ηα ηηαιηθά ζέκαηα, γηα ηα
νπνία ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ, επηθξάηεζε
ζρεδφλ θαζ' νινθιεξία. Παξάιιεια, ε
αλάκλεζε ηεο πξνεγνχκελεο βπδαληηλήο
εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο πεξηνξίζηεθε
πνιχ, κηαο θαη ην πνιηηηζηηθφ θέληξν, ε
Κσλζηαληηλνχπνιε, έπαςε πηα λα απνηειεί
ζεκείν αλαθνξάο36.
Βέβαηα, θαηά ηελ χζηεξε πεξίνδν, ηνλ
16 - 17ν αηψλα, φηαλ πηα νη ζξεζθεπηηθέο θαη
πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο είραλ πιένλ
ακβιπλζεί, ηα πην «νξζφδνμα» ηξνπιαία
εθθιεζηαζηηθά νηθνδνκήκαηα επαλήιζαλ
θαηά θάπνην ηξφπν, ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ
απφιπη/α εθιείςεη, κε ηα εμαηξεηηθά
παξαδείγκαηα ησλ κεγάισλ κνλψλ ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ37.
ν

Μηα πνιχ γεληθή αιιά ζεκαληηθφηαηε
παξαηήξεζε είλαη φηη θπξηαξρεί απφιπηα ε
ζηέγαζε κε νμπθφξπθε θακάξα, είηε
πξφθεηηαη γηα κνλφρσξν,είηε γηα δίρσξν λαφ.
Χο πξνο ηελ θαηαγσγή ηνπ ηχπνπ
απηνχ, δειαδή ηνπ δξνκηθνχ θηίζκαηνο
ζηεγαζκέλνπ κε θακάξα, ππήξμαλ πνιιέο
ζπδεηήζεηο ζην παξειζφλ, κηαο θαη
ζεσξήζεθε φηη έρεη αλαηνιίηηθε πξνέιεπζε.
Όκσο ε ζηέγαζε κε ηελ ρξήζε νμπθφξπθεο
θαηαζθεπήο, ζεσξείηαη βέβαην φηη πξνήιζε
απφ ηηο γνηζηθέο θαη πζηεξνγνηζηθέο
επηδξάζεηο ηεο βελεηζηάληθεο αξρηηεθηνληθήο,
φπσο απηή εμειίρζεθε θαη πξνζαξκφζηεθε
ζηελ Κξήηε ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο
1211 – 164534. ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ απηνχ,
βέβαηα θαηά ηελ πεξίνδν εθείλε, δελ ζα πξέπεη
λα αγλνεζεί ην γεγνλφο αθελφο ηεο
θαηαζθεπαζηηθήο επθνιίαο θαη αθεηέξνπ ηεο
αξρηηεθηνληθήο «νπδεηεξφηεηαο», κηαο θαη
ηελ επνρή ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο ε επηινγή
ελφο πεξηζζφηεξν «νξζφδνμνπ» ζρεδίνπ κε
ηξνχιν ίζσο λα πξνθαινχζε ζξεζθεπηηθέο θαη
πνιηηηθέο αλαηαξαρέο κεηαμχ ησλ δπν
αληίπαισλ δνγκάησλ. Έηζη ην εθθιεζηαζηηθφ
νηθνδφκεκα πνπ δελ πξφδηδε εθ πξψηεο
φςεσο ην δφγκα ίζσο λα ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν
ζην λέν εθθιεζηαζηηθφ ηνπίν35.

34

Γκράτηιου 2010, 106 - 110
Γκράτηιου 2010, 124

35

Φαντάκης Γιάννης

Γελ είλαη, επνκέλσο, άηνπν ην
ζπκπέξαζκα, φηη ν αξρηηεθηνληθφο ηχπνο ηνπ
δξνκηθνχ θηηξίνπ πνπ επηθξάηεζε θαη θαηά
ηελ νηθνδνκηθή «άλνημε» ηνπ 19νπ, λα άληιεζε
ηα πξφηππά ηνπ απφ ηνπο λανχο πνπ ππήξραλ
ήδε ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο. ηηο
πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ εμεηάδνληαη, είλαη
εκθαλέο φηη πιένλ γίλεηαη ιφγνο γηα
κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Γίδεηαη κεγαιχηεξε
έκθαζε ζην κέγεζνο. Έηζη απφ ηηο δηαζηάζεηο
8Υ5 38 κέηξσλ πεξίπνπ, ησλ παιαηφηεξσλ
λαψλ, ηψξα έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαζηάζεη
πνπ θπκαίλνληαη απφ 10Υ6 έσο 15Υ8.5
κέηξα39.
Οκνίσο, ινηπφλ, θαη ν ηχπνο ησλ
δηπιψλ εθθιεζηψλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζηελ
Κξήηε θαηά ηνλ 15ν αηψλα θαη απνθηά
κεγαιχηεξε δηάδνζε ηνλ 16ν – 17νπηζαλψο γηα
36

Μποφρασ 2001, 239, Δθμακόπουλοσ 1997, 21 και
Δθμακόπουλοσ 1972, 233-45
37
Ανδριανάκθσ 1984, 17 – 26
38
Γκράτηιου 2005, 33
39
Οι διαςτάςεισ λιφκθςαν από το GoogleEarth και
αποτελοφν ενδεικτικζσ μετριςεισ.
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λα εμππεξεηήζεη ηελ ηέιεζε ιεηηνπξγηψλ θαη
ζηα δπν δφγκαηα θαηά κηα άπνςε,
εκθαλίδεηαη θαη πάιη ηνλ 19ν αηψλα θαη
απαληά σο ζρέδην γηα θεληξηθέο εθθιεζίεο ησλ
ρσξηψλ. Οη δηπιέο εθθιεζίεο απνηεινχλ ηφηε
«λενβελεηηθέο»
εθδνρέο
ηεο
ηνπηθήο
παξαιιαγήο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηζηνξηζκνχ.
Χο πξνο ηελ ρξήζε ηνπο ηνλ 19ν αηψλα είλαη
απιψο δηζππφζηαηεο, αθηεξσκέλεο ζε δπν
αγίνπο40.
Ζ αληηπαξαβνιή, ινηπφλ, λαψλ ηνπ
16 - 17νπ αηψλα κε απηνχο ηνπ 19νπ, θαζηζηά
ζαθέο φηη νη επηδξάζεηο σο πξνο ηελ
ηππνινγία ηνπο, είλαη παξαπάλσ απφ
εκθαλείο.
νπ

Δίλαη έθδειν φηη νη ηερλίηεο ηνπ 19νπ
κεηέθεξαλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ην ζρέδην
πνπ έβιεπαλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ζηα
ρσξηά πνπ θαη νη ίδηνη πηζαλψο λα δνχζαλ. Οη
νμπθφξπθεο θακάξεο, ηα ζθελδφληα πνπ
βαίλνπλ ζε πθαςίδηα ππήξραλ ήδε απφ ηνλ
13ν - 14ναηψλα θαη ζπλερίδνπλ θαη ηνλ 19ν.
Μεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηέηνηνπο λανχο ηεο
χζηεξεο
πεξηφδνπ
ηεο
βελεηνθξαηίαο
απνδεηθλχνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο.
Πξάγκαηη, ππάξρνπλ ηφζν πνιιά
παξαδείγκαηα, ηδίσο ηεο ζηεγαζκέλεο κ’ έλαλ
νμπθφξπθν ζφιν, κνλφθιηηεο βαζηιηθήο ηφζν
ζηελ πεξηνρή ηεο λανδνκίαο ησλ θαζνιηθψλ
φζν
θαη
ησλ
νξζνδφμσλ
ηεο
βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο, ψζηε λα είλαη
έθηνο ρψξνπ θαη ε απιή απαξίζκεζε ηνπο41.
Παξαηίζεληαη ινηπφλ ηπραία παξαδείγκαηα,
απφ ην κεγάιν πιήζνο λαψλ ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα, πνπ εληνπίδεηαη, ε ηππνινγία ησλ
νπνίσλ νκνηάδεη κε εθείλσλ ηνπ 19νπ.

Εικόνα 21, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, Άγ. Γεϊργιοσ Κιςάμου 42
1596 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

43

Εικόνα 22, Άγ. Αντϊνιοσ, κονίηο Κυδωνίασ - 1566 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

40

42

41

43

Γκράτηιου 2010, 144 – 145
Δθμακόπουλοσ 1979, 263
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Επιγραφι ςτθν Δυτικι όψθ του ναοφ.
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
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Εικόνα 23, Παναγία, Γαλατάσ Κυδωνίασ - 16οσ αιϊνασ
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
Εικόνα 25, Μεταμόρφωςθ, Καλφβεσ Αποκορϊνου - 16οσ
αιϊνασ (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 26, Αγ. Άννα, Φυλακι Αποκορϊνου - 16οσ αιϊνασ
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 24, Ειςόδια Θεοτόκου, Κουρνάσ Αποκορϊνου - 15οσ
- 16οσ αιϊνασ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης

ηα ελδεηθηηθά, ινηπφλ, παξαδείγκαηα
πνπ παξαηέζεθαλ, απφ ηα δεθάδεο παξφκνηα
πνπ ππάξρνπλ ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ θαη ηεο Κξήηεο γεληθφηεξα, (εηθ. 21 26), ζεσξψ φηη έγηλε θαηαλνεηφ, φηη ν ηχπνο
ηνπ λανχ, κνλφρσξνπ ή δίρσξνπ κε
νμπθφξπθν ζφιν, πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξίνδν
ηεο βελεηνθξαηίαο. Απνηεινχζε, σο εθ
ηνχηνπ, έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηα
ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο θαη ησλ ηηαιηθψλ
Σελίδα 16

πξνηχπσλ ηεο, φπσο απηά πξνζαξκφζηεθαλ
ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο θιίκαθεο ηνπ λεζηνχ
θαη αλαπηχρζεθαλ δεκηνπξγψληαο θάηη λέν
θαη απηφλνκν44.

2.Β) Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά

Οη πεξηζζφηεξεο εθθιεζίεο πνπ
θηίζηεθαλ ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ
ηνλ 19ν αηψλα, είλαη κνλφρσξεο θαη
θακαξνζθεπείο, ρσξίο λα ιείπνπλ, φπσο
είδακε πξνεγνπκέλσο, θαη νη δίρσξνη. Έγηλε
θαηαλνεηφ φηη σο πξνο ηελ ηππνινγία ηνπο,
αθνινπζνχλ ηα παξαδείγκαηα απφ ηελ πεξίνδν
ηεο βελεηνθξαηίαο θαη θπξίσο ηελ ζηέγαζε κε
νμπθφξπθε θακάξα.
πλερίδνληαο, φκσο, ηελ έξεπλα
δηαπηζηψζεθε έλαο πνιχ ζεκαληηθφο φγθνο
δεηγκάησλ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά εμσηεξηθά
κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα
κπνξνχζαλ λα ζπγθξηζνχλ κε ζρέδηα
εκπλεπζκέλα απφ ζέκαηα πνπ απαληψληαη
ζηελ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο
θξεηηθήο αλαγέλλεζεο.

Αλαγέλλεζεο, «Οη πξνζόςεηο έρνπλ έδώ κηά
εηθαζηηθή απηνηέιεηα δέλ έμσηεξηθεύνπλ
ζπλήζσο ηήλ έζσηεξηθή δηάηαμε ηήο έθθιεζίαο.
Οξγαλώλνληαη ζε έλα ή ζε δύν νξόθνπο κέ
παξαζηάδεο, εκηθίνλεο ή θαί πιήξεηο θίνλεο
ζεεπαθή κε ηνλ ηνίρν πνπ θέξνπλ ζξηγθνύο. Σά
αλνίγκαηα πιαηζησκέλα κε θπκάηηα θαη ελίνηε
κε παξαζηάδεο, ζξηγθό θαί αέησκα, γίλνληαη
θύξηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ησλ όςεσλ, νηνπνίεο
ζπκπιεξώλνληαη κε «αηηηθόλ», πηεξύγηα
θπθιηθνύο θεγγίηεο θαί θνξπθώκαηα. Όια απηά
γίλνληαη από ιαμεπηό πσξόιηζν ε κέ ρξήζε
επηρξηζκάησλ ή κέ ζπλδπαζκό ηώλ δύν. Σίπνηα
δέλ ζπλδέεη ηίο άλαγελλεζηαθέο ή καληεξηζηηθέο
απηέο όςεηο κέ ηή βπδαληηλή παξάδνζε45».
Γίλεηαη, ινηπφλ, εκθαλέο φηη πνιιά επί
κέξνπο αξρηηεθηνληθά κνηίβα, ζα απαληεζνχλ
θαη ζηελ λανδνκία ηεο επνρήο πνπ κειεηάηαη.
Σα πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά απφ απηά ζα
αλαιπζνχλ παξαθάησ αληηπαξαβαιφκελα κε
αληίζηνηρα παξαδείγκαηα ηεο θξεηηθεο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ 15νπ - 17νπ αηψλα.

2.Β.1) Αεηώκαηα
ε έλα ηθαλφ αξηζκφ κνλφρσξσλ αιιά
θαη δίρσξσλ πεξηπηψζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν
αλαηνιηθφο θαη δπηηθφο εμσηεξηθφο ηνίρνο
δηακνξθψλεηαη
κε
ππεξχςσζε
ηεο
θαηαζθεπήο απνιήγνληαο ζε ηξηγσληθφ ή
θακπχιν ή
θαη
θιηκαθσηφ
αέησκα
απνθξχπηνληαο θαηά θάπνην ηξφπν ηελ
εμσηεξηθή φςε ηεο θακάξαο.

Όπσο παξαηεξεί ν Υ. Μπνχξαο γηα
ηελ θξεηηθή εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο

2.Β.1.1) Κνκκέλα αεηώκαηα

44

45

Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1983, 137
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Μποφρασ 2001, 245 και Μποφρασ 1994, 465 - 475
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πρλά,
ζηελ
δπηηθή
πιεπξά,
απνθφπηεηαη ε ηξηγσληθή απφιεμε ηνπ
αεηψκαηνο δεκηνπξγψληαο κηα επίπεδε βάζε
πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη κνλφινβν, δίινβν
ή θαη ηξίινβν θσδσλνζηάζην. Παξαηεξείηαη
επίζεο
θαη
ε
χπαξμε
πεξηκεηξηθήο
δηαθφζκεζεο κε θπκαηνεηδέο γείζν ελψ ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο ε θαηαζθεπή είλαη εληειψο
απινπζηεπκέλε θαη ρσξίο δηαθφζκεζε
Μεξηθά ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα
κνλφρσξσλ λαψλ κε θφινπξε αεησκαηηθή
απφιεμε ζπλαληψληαη ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Υσξδαθίνπ Αθξσηεξίνπ ηνπ 186546 (εηθ. 27),
ζηνλ
Άγ.
Παληειεήκνλα
Μνπδνπξά
47
Αθξσηεξίνπ ηνπ 1880 (εηθ. 28), ζηνλ Άγ.
Γεψξγην Καξπδίνπ Βάκνπ Απνθνξψλνπ ηνπ
1860-8048 (εηθ. 29), ζηελ Κνίκεζε Θενηφθνπ
Ληηζάξδαο Απνθνξψλνπ ηνπ 187249 (εηθ. 30),
ζηελ Τπαπαληή ηνπ Μεηνρίνπ Μεγίζηεο
Λαχξαο Υαλίσλ ηνπ 186050 (εηθ. 31), ζηελ Αγ.
Σξηάδα Ραβδνχρα Κηζάκνπ ηνπ 1895 51 (εηθ.
32), ζην Άγ. Πλεχκα ειίσλ Απνθνξψλνπ
(εηθ. 33), ζην Γελλέζην ηεο Θενηφθνπ Κάηλαο
Απνθνξψλνπ ηνπ 1889 52 (εηθ. 34), ζηνλ
Μηραήι Αξράγγειν Βαθέ Απνθνξψλνπ ηνπ
1896 53 (εηθ. 35), ζηελ Μεηακφξθσζε ηνπ
σηήξνο Ξεξνζηεξλίνπ Απνθνξψλνπ ηνπ
1870 54 (εηθ. 36), ζηνλ Άγ. Αληψλην Κεθαιά
Απνθνξψλνπ ηνπ 1862 55 (εηθ. 37)φπνπ
εληνπίδεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θακπχινπ
αεηψκαηνο, ζηελ Παλαγία θαη Άγ. Γεψξγην
Δμψπνιεο Απνθνξψλνπ πεξίπνπ ηνπ 1850 56
(εηθ. 38), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Αιίθακπνπ

Απνθνξψλνπ ηνπ 1862 57 , ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Βιεζηά ειίλνπ ηνπ 1884 (εγθαηληάζηεθε ην
1904)58 (εηθ. 40) θ.α.

Εικόνα 27, Άγ, Γεϊργιοσ Χωρδακίου Κυδωνίασ - 1865
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

46

Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικι ειςόδου.
https://www.imka.gr/g-nai/
48
https://www.imka.gr/g-nai/
49
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
50
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
51
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
52
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
53
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
54
https://www.imka.gr/g-nai/
55
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
56
https://www.imka.gr/g-nai/
47
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Εικόνα 28, Άγ. Παντελειμων Μουηουρά Ακρωτθρίου
Κυδωνίασ - 1880 (φωτο: προςωπικό αρχείο)
57

Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικισ ειςόδου.
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.

58
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Εικόνα 31, Τπαπαντι Μετοχίου Μεγίςτθσ Λαφρασ,
Μουρνιζσ Κυδωνίασ - 1860 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 29, Άγ. Γεϊργιοσ Καρυδίου Βάμου Αποκορϊνου περ. 1860-80 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 32, Αγ. Σριάδα, Ραβδοφχασ Κιςάμου - 1895 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 30, Κοίμθςθ Θεοτόκου, Λιτςάρδα Αποκορϊνου 1872 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης
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Εικόνα 35, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, Βαφζσ Αποκορϊνου - 1889
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 33, Άγ. Πνεφμα, ελιά Αποκορϊνου - βϋ μιςό 19ου
αιϊνα (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 36, Μεταμόρφωςθ ωτιροσ,
Αποκορϊνου - 1870 (Φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Ξθροςτζρνι

Εικόνα 34, Γεννζςιον Θεοτόκου, Κάινα Αποκορϊνου - 1889
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης
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Εικόνα 39, Άγ. Γεϊργιοσ, Αλίκαμποσ Αποκορϊνου - 1862
(προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 37, Άγ. Αντϊνιοσ, Κεφαλάσ Αποκορϊνου - 1862
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 40, Άγ. Γεϊργιοσ Βλθκιά ελίνου - 1884 - 1904
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 38, Παναγία & Άγ. Γεϊργιοσ, Εξϊπολθ Αποκορϊνου
- περ. 1850 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Γελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ
δίρσξνη λανί ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν αέησκα
κφλν φκσο ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπο, είηε
επζχγξακκν είηε θιηκαθσηφ, απνθξχπηνληαο
ηηο δπν ρσξηζηέο θακάξεο. ε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο δηαθξίλεηαη επίζεο ε δηακφξθσζε
κε ηελ θνκκέλε αθκή ηνπ δπηηθνχ αεηψκαηνο
πάλσ ζην νπνίν εδξάδεηαη θσδσλνζηάζην ή
απιά πξνγξακκαηίδνληαλ λα θαηαζθεπαζηεί.
ε άιιεο πάιη, πεξηπηψζεηο παξακέλεη ε
ηξηγσληθή απφιεμε ηνπ αεηψκαηνο. Αλάινγα
παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζηνπο Αγίνπο
Απνζηφινπο Βαθέ Απνθνξψλνπ ηνπ 1883 88 59 (εηθ. 41), ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Βάκνπ
Απνθνξψλνπ ηνπ β΄ κηζνχ ην 19νπ

59

Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
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αηψλα 60 (εηθ. 42), ζηνλ Άγ. Υαξάιακπν
Φξαγθνθάζηεινπ θαθίσλ ηνπ 1853 61 (εηθ.
43), ζηελ Εσνδφρν Πεγή θαη Άγ. Νηθφιαν
(Παλαγία ε Κεξά) Καιπβψλ Απνθνξψλνπ ηνπ
β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα 62 (εηθ. 44), ζηελ
Κνίκεζε
ηεο
Θενηφθνπ
Πεκνλίσλ
Απνθνξψλνπ ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα (εηθ.
45), ζηελ Δπαγγειίζηξηα θαη Άγ. Γεψξγην
ηεξλψλ Αθξσηεξίνπ Κπδσλίαο ηνπ 1881 63
(εηθ. 46), ζηελ Κνίκεζε θαη Άγ. Νηθφιαν
Καιπβψλ Απνθνξψλνπ ηνπ 1861 64 (εηθ. 47),
ζηελ Παλαγία Κεθαιά Απνθνξψλνπ ηνπ 1880
- 8465 (εηθ. 48), ζηνλ Πξνθήηε Ζιία Αξκέλσλ
Απνθνξψλνπ ηνπ 188866 (εηθ. 49) θ.α.

Εικόνα 41, Άγ. Απόςτολοι, Βαφζσ Αποκορϊνου - 1883 - 88
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 42, Άγ. Νικόλαοσ & Ηωοδόχοσ Πθγι, Βάμοσ
Αποκορϊνου

Εικόνα 43, Άγ. Χαράλαμποσ και Παναγία, Φραγκοκάςτελο
φακίων - περ. 1853 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

60

Κρίνοντασ από τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά που
ςυναντϊνται και ςε άλλουσ ναοφσ τθσ περιόδου.
61
Επιγραφι ςτον περίβολο τθσ Μονισ.
62
https://www.imka.gr/g-nai/
63
https://www.imka.gr/g-nai/
64
Επιγραφι ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
65
http://www.libraryoac.gr/el/
66
http://politistikos-sillogosarmenon.gr/index.php/2015-12-08-07-3946/ekklisies/profitis-ilias
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Εικόνα 46, Ευαγγελιςμόσ & Άγ. Γεϊργιοσ, τζρνεσ Κυδωνίασ
- 1881 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 44, Παναγία Κερά & Άγ. Νικόλαοσ, Καλφβεσ
Αποκορϊνου - βϋ μιςό 19ου αιϊνα (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 47, Κοίμθςθ & Άγ. Νικόλαοσ, Καλφβεσ Αποκορϊνου 1861 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 45, Κοίμθςθ Θεοτόκου, Πεμόνια Αποκορϊνου - βϋ
μιςό 19ου αιϊνα.

Φαντάκης Γιάννης
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2.Β.1.2) Απιέο ηξηγσληθέο αεησκαηηθέο
θνξπθώζεηο
ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο, ε δπηηθή
θαη αλαηνιηθή πιεπξά, απιά ζρεκαηίδνπλ
απιέο αεησκαηηθέο απνιήμεηο κε ηηο αθκέο
ησλ θνξπθψλ θαζψο θαη ησλ θεθιηκέλσλ
επζεηψλ, λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα επζεία κε ην
εμσηεξηθφ πεξίγξακκα ηεο νξνθήο. Καη ζε
απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πεξίγξακκα
θνζκείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε
ιαμεπκέλν ιίζηλν γείζν. Παξάιιεια, ζηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ην θσδσλνζηάζην δελ
εληνπίδεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά αιιά ζηελ
βφξεηα ή ζηελ λφηηα.

Εικόνα 48, Παναγία & Άγ. πυρίδων, Κεφαλάσ Αποκορϊνου
1880 - 84.

Οξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα
είλαη ν Άγ. Γεψξγηνο ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Γξακβνχζαο Κηζάκνπ ηεο δεθαεηίαο 1880 9067 (εηθ. 50), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Γξηκπηιηαλψλ
Κηζάκνπ ηνπ 1880 - 87 68 (εηθ.51), ζηνλ Άγ.
Γεψξγην Γξαθφλαο Κηζάκνπ β΄ κηζνχ 19νπ
αηψλα 69 , ζηνλ Άγ. Γεψξγην Βνπιγάξσ
Κηζάκνπ ηνπ 1888 70 (εηθ. 52), ζηνλ Άγ.
Ησάλλε Θενιφγν ζηα Πεξβφιηα Κηζάκνπ ηνπ
1843 71 (εηθ. 53), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Κάκπνπ
Κηζάκνπ ηνπ 1886 - 8872 (εηθ. 54), ζηνλ Άγ.
Γεψξγην Καησρσξίνπ Κεξακεηψλ Κπδσλίαο
ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα (εηθ. 55), ζηνλ Άγ.
Ησάλλε
Υξπζφζηνκν
Γαβαινκνπξίνπ
73
Κηζάκνπ ηνπ 1898
(εηθ. 56), ζηνλ Άγ.
Ησάλλε Πξφδξνκν ζηνλ Πξαζέ Κπδσλίαο ηνπ
1880 - 9074 (εηθ. 57), ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ ζην
67

Εικόνα 49, Προφιτθσ Θλίασ, Αρμζνοι Αποκορϊνου - 1888
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης

Κρίνοντασ από αντίςτοιχα ακριβϊσ χρονολογθμζνα
παραδείγματα.
68
Επιγραφι ςτθν βόρεια (και κφρια) είςοδο του ναοφ.
69
Κρίνοντασ από αντίςτοιχα ακριβϊσ χρονολογθμζνα
παραδείγματα.
70
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο του ναοφ.
71
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.
72
Επιγραφζσ νότια και ςτθν δυτικι όψθ του ναοφ.
73
http://www.gavalomouri.gr/
καιhttp://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order
/parishes/eastkissamos/36-churches/anatoliki/143gabalomuri
74
https://www.imka.gr/g-nai/
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Οξζνχλη Κπδσλίαο ηνπ 188775 (εηθ. 58), ζηελ
Αλάιεςε Λνπζαθηψλ Κηζάκνπ ηνπ 1886 76
(εηθ. 60), ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Βνπβψλ Κηζάκνπ
ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα77(εηθ. 61) θαη άιιεο.
Αλάινγα παξαδείγκαηα ζπλαληψληαη
θαη ζε νκάδα δίρσξσλ λαψλ, νη δχν ρψξνη ησλ
νπνίσλ ζρεκαηίδνπλ δπν ρσξηζηέο ηξηγσληθέο
απνιήμεηο ηφζν ζηελ αλαηνιηθή φζν θαη ζηελ
δπηηθή πιεπξά ηνπο.
Μεξηθά
ηέηνηα
παξαδείγκαηα,
απαληψληαη ζηνλ Άγ. Νηθφιαν θαη Δηζφδηα
Γξαπαληά Κηζάκνπ ηνπ 189678 (εηθ. 62), ζηνλ
Άγ. Σίην θαη Κνίκεζε Δκπξφζλεξνπ
Απνθνξψλνπ ηνπ 1894 79 (εηθ. 63), ζηελ Αγ.
Σξηάδα & Κνίκεζε Σζηβαξά Απνθνξψλνπ ηνπ
187680 (εηθ. 64), ζηνλ Άγ. Γεψξγηνο θαη Σίκην
ηαπξφ ζηελ Αζή Γσληά Απνθνξψλνπ ηνπ
1842 81 (εηθ. 65), ζηνλ Άγ. Υαξάιακπν θαη
Πέηξνπ θαη Παχινπ ζην Κφθθηλν Υσξηφ
Απνθνξψλνπ ηνπ 1894 82 (εηθ. 66), ζηελ
Παλαγία θαη Μηραήι Αξράγγειν Καιιηθξάηε
θαθίσλ ηνπ 1898 83 (εηθ. 67), ζηελ Παλαγία
ηνπ Γέξσ Λάθθνπ Κπδσλίαο ηνπ 189384 (εηθ.
68) θαη ζηνπο Σαμηάξρεο θαη Άγ. Υαξάιακπν
Ρφθθαο Κηζάκνπ ηνπ 1888 85 , κε ηελ
ηδηαηηεξφηεηα φηη εθεί θαη ζηνπο δπν ρψξνπο
έρνπκε θακπχια αεηψκαηα θαη φρη ηξηγσληθά
(εηθ. 69).

Εικόνα 50, Άγ. Γεϊργιοσ, Άγ. Γεϊργιοσ Γραμβοφςασ Κιςάμου
- δεκαετία 1880 - 90 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 51, Άγ. Γεϊργιοσ Γριμπιλιανά Κιςάμου - 1880-87
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

75

Επιγραφι ςτθν Νότια όψθ του ναοφ.
Επιγραφι ςτον ναό.
77
http://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order/
parishes/eastkissamos/36-churches/anatoliki/175boubes
76

78

Εικόνα 52, Άγ. Γεϊργιοσ, Βουλγάρω Κιςάμου - 1888 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

http://enoriadrapania.blogspot.com/p/blogpage_22.html
79
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικισ ειςόδου.
80
Επιγραφι ςτθν βόρεια είςοδο του ναοφ.
81

https://www.imka.gr/g-nai/

82

Επιγραφι ςτθν βόρεια είςοδο του ναοφ.
83
Επιγραφι ςτθν νότια είςοδο του ναοφ.
84
Επιγραφι βόρεια είςοδο του ναοφ
85
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικι ειςόδου.
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Εικόνα 53, Άγ. Ιωάννθσ Θεολόγοσ, Περβόλια Κιςάμου - 1843
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 54, Άγ. Γεϊργιοσ, Κάμποσ Κιςάμου - 1886 - 88
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 55, Άγ. Γεϊργιοσ, Κατωχϊρι Κεραμειϊν Κυδωνίασ βϋ μιςό 19ου αιϊνα (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 56, Άγ. Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ, Γαβαλομοφρι
Κιςάμου - 1898 (φωτο: http://www.gavalomouri.gr/)

Εικόνα 57, Άγ. Ιωάννθσ Πρόδρομοσ, Πραςζσ Κυδωνίασ 1880 - 90 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 58, Άγ. Νικόλαοσ, Ορκοφνι Κυδωνίασ - 1887 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Σελίδα 26

Εικόνα 59, Παναγία θ Χρυςοςκαλίτιςςα Κιςάμου - 1894
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 62, Άγ. Νικόλαοσ & Ειςόδια, Δραπανιάσ Κιςάμου –
1890 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 60, Ανάλθψθ, Λουςακιζσ Κιςάμου - 1886 (φωτο:
προςωπικό αρχείο).

Εικόνα 63, Άγ. Σίτοσ & Κοίμθςθ, Εμπρόςνεροσ Αποκορϊνου
– 1894 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 61, Άγ. Νικόλαοσ, Βοφβεσ Κιςάμου (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)

Εικόνα 64, Αγ. Σριάδα και Κοίμθςθ, Σςιβαράσ Αποκορϊνου
– 1876 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης
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Εικόνα 65, Άγ. Γεϊργιοσ & Σίμιοσ ταυρόσ, Αςι Γωνιά
Αποκορϊνου – 1842 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 68, Παναγία, Γζρω Λάκκοσ Κυδωνίασ – 1893 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 66, Άγ. Χαράλαμποσ & Πζτρου και Παφλου, Κόκκινο
Χωριό Αποκορϊνου – 1894 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 69, Σαξιάρχεσ και Άγ. Χαράλαμποσ, Ρόκκα Κιςάμου
– 1888 (φωτο: Προςωπικό αρχείο).

Εικόνα 67, Παναγία και Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, Καλλικράτθσ
φακίων – 1894 (φωτο: www.cretanbeaches.com/el/)

Φαντάκης Γιάννης

Γελ ζα πξέπεη, βέβαηα, λα πεξάζεη
απαξαηήξεην ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο
δηαθξίλνπκε
ηελ
χπαξμε
θεγγηηψλ ζηα ηχκπαλα ησλ αεησκαηηθψλ
απνιήμεσλ. Οη θεγγίηεο απηνί, άιινηε
θπθιηθνί, άιινηε νβάι ή νξζνγψληνη,
θνζκεκέλνη κε δηάηξεην ιίζηλν αλάγιπθν
θφζκεκα θαη πεξίηερλα πεξηγξάκκαηα ή
εληειψο απινί, αληινχλ ηελ χπαξμή ηνπο
επίζεο ζηελ βελεηζηάληθε αξρηηεθηνληθή, ε
νπνία ηνπο θαζηέξσζε ζηελ Κξήηε
εγθαηαιείπνληαο ηνπο δίινβνπο ή ηξίινβνπο
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ηεο βπδαληηλήο αξρηηεθηνληθήο
παξαπάλσ θσηνγξαθίεο).

86

(βι. ηηο

Οκνίσο, νη αεησκαηηθέο απνιήμεηο ηνπ
δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ ηνίρνπ, ζπλαληψληαη
πνιχ ζπρλά ζε λανχο ηεο χζηεξεο
βελεηνθξαηίαο ελψ θαη ζε απηέο ηηο
πεξηπηψζεηο πνιχ ζπρλά ε αθκή ηεο
αεησκαηηθήο θαηαζθεπήο ηνπ δπηηθνχ ηνίρνπ
επζπγξακκίδεηαη θαη ζπρλά ππεξπςψλεηαη
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί βάζεγηα ηελ
έδξαζε
κνλφινβνπ
ή
δίινβνπ
θσδσλνζηαζίνπ. Σα δεθάδεο εθθιεζάθηα πνπ
εληνπίδνληαη ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ, θπξίσο
κνλφρσξα, αιιά θαη δίρσξα δηαηεξνχληνλ
ραξαθηήξα απηφ θαηά ηνλ 16ν – 17ν αηψλα θαη
επαλαιακβάλνπλ ην παξφκνην ζρέδην ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.
Μεξηθά
ελδεηθηηθά
παξαδείγκαηακνλφρσξσλ λαψλ είλαη ν
Μηραήι Αξράγγεινο ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Κηζάκνπ ηνπ 1596 87 (εηθ. 70), ζηελ Αγ.
Αηθαηεξίλε ζηνλ Κνπθφ Κπδσλίαο ηνπ 17νπ
αη88 (εηθ. 71), ζηελ Αγ. Φσηεηλή Σζηθαιαξηψλ
Υαλίσλ ηνπ β΄ κηζνχ 16νπ – 17νπ αηψλα89 (εηθ.
72), ζηνλ σηήξα Υξηζηφ Καιπβψλ
Απνθνξψλνπ ηνπ 150190 (εηθ. 73), ε Παλαγία
ζηνλ Γαιαηά Κπδσλίαο επίζεο ησλ ηειψλ 16νπ
αηψλα (εηθ. 74), ε Αγ. Σξηάδα ζηνλ Κακάξηζν
Κηζάκνπ ηνπ 161391 (εηθ. 75) θ.α.

είδακε παξαπάλσ 92 . Έλα ελδεηθηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε Παλαγία θαη Αγ.
Αηθαηεξίλε ζην Θέξηζν Κπδσλίαο ηνπ 16νπ
αηψλα (εηθ. 76).

Εικόνα 70, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, Άγ. Γεϊργιοσ Κιςάμου –
1596 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Οη δίρσξνη λανί ηεο πεξηφδνπ έρνπλ
ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη νη δπν ρψξνη ηνπο σο επί
ην πιείζηνλ δελ απνηεινχλ ηαπηφρξνλεο
θαηαζθεπέο αιιά ζπλήζσο επεθηάζεηο.
Παξφια απηά ε επίδξαζε ζηνπο αληίζηνηρνπο
λανχο ηνπ 19νπ είλαη εκθαλέζηαηε φπσο
86

Δελθγιάννθ - Δωρι 1993, 60 – 61, Μποφρασ 2001,
245, Ανδριανάκθσ 2007, 17-22
87
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.
88
Gerola 1909, 168
89
Χρονολόγθςθ από παράλλθλα παραδείγματα.
90
Ανδριανάκθσ – Γιαπιτςόγλου 2012,
91
Επιγραφι ςτθν όψθ του ναοφ.
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Εικόνα 71, Αγ. Αικατερίνθ, Κουφόσ Κυδωνίασ – 17
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

οσ

αι

92

Γκράτηιου 2010, 144 – 145
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Εικόνα 72, Μετόχι Αγ. Φωτεινισ, Σςικαλαριά Κυδωνίασ –
οσ
οσ
16 – 17 αιϊνασ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

οσ

Εικόνα 74, Παναγία, Γαλατάσ Κυδωνίασ – 16
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

αιϊνασ

Εικόνα 75, Αγ. Σριάδα, Καμάρτςοσ Κιςάμου – 1613 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)
Εικόνα 73, Μεταμόρφωςθ του ωτιροσ,
Αποκορϊνου – 1501 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης

Καλφβεσ
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Πξνρσξψληαο,
αθνινχζσο,ζηηο
επηκέξνπο πεξηπηψζεηο, ζα κπνξνχζακε, ζε
γεληθέο γξακκέο, λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο
ηχπνπο ησλ ζπξσκάησλ θαη αλνηγκάησλ κε
βάζε ηα θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

2.Β.2.1) Αλνίγκαηα κε επζύγξακκν αλώθιη
θαη αεησκαηηθή επίζηεςε
Εικόνα 76, Παναγία & Αγ. Αικατερίνθ, Θζριςο Κυδωνίασ –
οσ
16 αι.

2.Β.2) Αλνίγκαηα
Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεθκήξηα ηεο
επίδξαζεο ηεο βελεηζηάληθεο αξρηηεθηνληθήο
πάλσ ζηελ θξεηηθή λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα
απνηεινχλ ηα ζπξψκαηα θαη γεληθά ηα
αλνίγκαηα ησλ λαψλ. Ζ ρξήζε ηδηαίηεξα
εθιεπηπζκέλσλ κνηίβσλ πξνζδίδεη ζηνπο
λανχο κηα αίζζεζε εζειεκέλεο ζχλδεζεο κε
ηελ παξάδνζε ηεο λανδνκίαο ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα.
Δξεπλψληαο,
επνκέλσο
ηα
παξαδείγκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ κπνξεί λα
γίλεη θαηαλνεηφ φηη δηαθξίλεηαη κηα κεγάιε
θαη ελδηαθέξνπζα πνηθηιία ζηνπο ηχπνπο
ζπξσκάησλ θαη αλνηγκάησλ γεληθφηεξα.
Μηα αθφκα γεληθή παξαηήξεζε είλαη
φηη ζε πνιινχο λανχο ζπλαληάηαη έλα
ηδηαίηεξα θξνληηζκέλν ζχξσκα ζηελ θχξηα
είζνδν θαη απινχζηεξεο δηαθφζκεζεο ζηηο
δεπηεξεχνπζεο.
Δπηπξνζζέησο,
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ιάμεπζε θαη ηελ
ζχλζεζε ησλ ζεκάησλ ζπλαληψληαη θαη ζηα
αλνίγκαηα ηδίνπ ηχπνπ, γεγνλφο πνπ
πηζαλνινγείηαη φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ
νηθνλνκηθή
επηθάλεηα
ησλ
εθάζηνηε
παξαγγειηνδνηψλ.
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ε κηα ζεηξά λαψλ ζπλαληάκε ην
ζρέδην ηνπ νξζνγψληνπ αλνίγκαηνο ην νπνίν
ζηέθεηαη κε ηξηγσληθφ αέησκα απνηεινχκελν
απφ νξηδφληην θαη θαηαέηην γείζν πνπ
πξνεμέρεη ειαθξψο θαη θνζκείηαη κε
θπκαηνεηδείο ιαμεχζεηο. Οη παξαζηάδεο ηνπ
αλνίγκαηνο ζπρλά θνζκνχληαη κε θνίιεο
επζχγξακκεο γιπθέο θαη βεξγία πεξηκεηξηθά,
ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δηαζέηνπλ επίθξαλα
κε θνηιφθπξηεο ιαμεχζεηο πάλσ ζηα νπνία
εδξάδεηαη κεηφπε ε νπνία ζηεξίδεη ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηξηγσληθφ αέησκα. ε άιιεο
πάιη πεξηπηψζεηο ην άλνηγκα δελ θέξεη άιιε
δηαθφζκεζε πέξα απφ ην αέησκα. Οξηζκέλα
παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ,κε ηηο εθδνρέο
πνπ αλαθέξζεθαλ, απαληψληαη ζηνλ Άγ.
Αληψλην Ρνδσπνχ Κηζάκνπ ησλ ηειψλ ηνπ
19νπ αηψλα (εηθ. 77), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Αγίνπ
Γεσξγίνπ Κηζάκνπ β΄ κηζνχ 19νπ (εηθ. 78),
ζηνλ Άγ. Γεψξγην Υσξδαθίνπ Κπδσλίαο ηνπ
186593 (εηθ. 79), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Γξαθφλαο
Κηζάκνπ ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα (εηθ. 80),
ζηνλ Άγ. Παληειεήκνλα Μνπδνπξά Κπδσλίαο
ηνπ 1880 (βι. εηθ. 81), ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Αθξάησλ Κηζάκνπ ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα94
(εηθ. 82), ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Κνληφπνπισλ
Κπδσλίαο ηνπ 188195 (εηθ. 83), ζηελ Κνίκεζε
Θενηφθνπ Έινπο Κηζάκνπ ηνπ 1887 96 (εηθ.
84), ζηελ Δπαγγειίζηξηα θαη Άγ. Γεψξγην
93

Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ κφριασ ειςόδου.
φμφωνα με τθν απογραφι τθσ Εκνικισ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ.
95
Επιγραφι ςτθν όψθ του ναοφ.
96
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
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ηεξλψλ Κπδσλίαο ηνπ 1881 (εηθ. 46), ζηελ
Παλαγία ηνπ Γέξσ Λάθθνπ Κπδσλίαο ηνπ
1893 (εηθ. 68), ζηνλ λαφ ησλ Σαμηαξρψλ θαη
Άγ. Υαξαιάκπνπο Ρφθθαο Κηζάκνπ ηνπ 1888
(εηθ. 69), ζηελ Αγ. Βαξβάξα Γεξαθηαλψλ
Κηζάκνπ ηνπ 1882 97 θαη ζηνλ Άγην Γεψξγην
Καιιεξγηαλψλ Κηζάκνπ ηνπ 188098 (εηθ. 85).

Εικόνα 77, Άγ. Αντϊνιοσ Ροδωποφ Κιςάμου – βϋ μιςό 19
αι. (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

ου

Εικόνα 79, Άγ. Γεϊργιοσ, Χωρδάκι Κυδωνίασ – 1865 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 78, Άγ. Γεϊργιοσ, Άγ. Γεϊργιοσ Κιςάμου – βϋ μιςό
ου
19 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 80, Άγ. Γεϊργιοσ, Δρακόνα Κιςάμου (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

97

http://www.noxia.gr/gerakiana/barbara.html
Απογραφι Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ.
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Σελίδα 32

Εικόνα 83, Αγ. Παραςκευι, Κοντόπουλα Κυδωνίασ – 1881
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
Εικόνα 81, Θφρα ειςόδου ςτον Άγ. Παντελειμονα,
Μουηουράσ Κυδωνίασ – 1880 (φωτο: προςωπικό αρχείο).

Εικόνα 82, Θφρα ειςόδου Αγ. Γεωργίου, Αφράτα Κιςάμου
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 84, Κοίμθςθ Θεοτόκου, Ζλοσ Κιςάμου – 1887 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Σελίδα 33

Κηζάκνπ ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ αηψλα 100 (εηθ.
88), ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ Κεξάο Κηζάκνπ
ηνπ 1890 101 (εηθ. 89), ν Μηραήι Αξράγγεινο
πειηάο Κηζάκνπ ηνπ 1849102 (εηθ. 90) θαη ν
λαφο Πέηξνπ θαη Παχινπ ζηνλ Βαηφιαθθν
Κπδσλίαο ηνπ 1864103 (εηθ. 91).

Εικόνα 85, Άγ. Γεϊργιοσ, Καλλεργιανά Κιςάμου – 1880
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Δπηπιένλ, δελ ιείπνπλ νη θνξέο θαηά
ηηο νπνίεο ε δηαθφζκεζε ηεο θχξηαο εηζφδνπ
ηνπ ηχπνπ απηνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα
ηνληζηεί φηη ζπλαληάηαη ζην κέζν πεξίπνπ ηεο
βφξεηα ή ηεο λφηηαο πιεπξάο ησλ λαψλ (εθηφο
ηεο Αγ. Παξαζθεπήο Κνληφπνπισλ Κπδσλίαο
πνπ εληνπίδεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά φπσο
ζηελ εηθφλα 83)
εκθαλίδεηεληνλφηεξν
κλεκεηαθφ
ραξαθηήξα
κε
ειαθξά
πξνεμέρνληεο απφ ηελ ηνηρνπνηία πεζζνχο
θνζκεκέλνπο κε θάζεηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ
γξακκηθέο γιπθέο.Με ηελ ζεηξά ηνπο
ζηεξίδνπλ «κεηφπε» επίζεο θνζκεκέλε κε
πξνεμέρνλ θπκάηην πεξηκεηξηθά ή δηάθνξα
θπηηθήο
ή
γεσκεηξηθήο
έκπλεπζεο
δηαθνζκεηηθά ζρέδηα.
Αλάινγα
ηέηνηα
παξαδείγκαηα
εληνπίδνληαη θπξίσο ζε λανχο ηεο πεξηνρήο
Κηζάκνπ
θαη
Κπδσλίαο.
Μεξηθέο
αληηπξνζσπεπηηθέοπεξηπηψζεηο είλαη ν Άγηνο
Γεψξγηνο Γξηκπηιηαλψλ Κηζάκνπ ηνπ 1880 –
87 (εηθ. 51), ν Άγ. Ησάλλεο Πξφδξνκνο ζηνλ
Πξαζέ Κπδσλίαο ηνπ 1880 – 90 (εηθ. 57), ν
Άγ. Νηθφιανο ζηηο Βνχβεο Κηζάκνπ ησλ
ηειψλ 19νπ αηψλα (εηθ. 86), ε Αλάιεςε ηνπ
σηήξνο Λνπζαθηψλ Κηζάκνπ ηνπ 1886 99
(εηθ. 87), ε Δπαγγειίζηξηα Καινπδηαλψλ
99

Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
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Εικόνα 86, Άγ. Νικόλαοσ, Βοφβεσ Κιςάμου. Θ κφρια είςοδοσ
ου
– τζλθ 19 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 87, Ανάλθψθ, Λουςακιζσ Κιςάμου – 1886 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

100

http://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order/
parishes/westkissamos/32-churches/dytikiperiferia/171-kaloudiana
101
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
102
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.
103
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.

Σελίδα 34

Εικόνα 88, Ευαγγελιςμόσ, Καλουδιανά Κιςάμου – τζλθ 19
αι. (φωτο: προςωπικό αρχείο)

ου

Εικόνα 90, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, πθλιά Κιςάμου –
επζμβαςθ του 1849 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 91, Πζτροσ & Παφλοσ, Βατόλακκοσ Κυδωνίασ – 1864
(φωτο: προςωπικό αρχείο).
Εικόνα 89, Κοίμθςθ, Κερά Κιςάμου – 1890 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης

Δμεηάδνληαο ηα παξαδείγκαηα ησλ
ζπξσκάησλ κε αεησκαηηθέο ηξηγσληθέο
επηζηέςεηοκπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη
αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο απφ αλάινγα
παξαδείγκαηα ηνπ 17νπαηψλα.Σα αλνίγκαηα,
πιαηζησκέλα κε θπκάηηα θαη ελίνηε κε
παξαζηάδεο, ζξηγθφ θαη αέησκα, γίλνληαη
θχξηα ζπλζεηηθά ζηνηρεία ησλ φςεσλ,
Σελίδα 35

νηνπνίεοζπκπιεξψλνληαη
κε
«αηηηθόλ»,
πηεξχγηα
θπθιηθνχο
θεγγίηεο
θαη
104
θνξπθψκαηα
.Αλάινγα
παξφκνηα
παξαδείγκαηα ζπλαληψληαη ηφζν ζηελ
εθθιεζηαζηηθή φζν θαη ζηελ θνζκηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηφδνπ ηεο χζηεξεο
βελεηνθξαηίαο.
Σν ζέκα απηφ, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα
αγαπεηφ ζηηο νξζφδνμεο κνλέο, ζπλαληάηαη
ζηελ Μνλή ηεο Αγίαο Σξηάδνο ησλ
Σδαγθαξφισλ ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ,
ραξαθηεξηζηηθφ
έξγν
ηεο
Κξεηηθήο
νπ
Αλαγέλλεζεο ησλ αξρψλ ηνπ 17 αηψλα 105 ,
φπνπ εληνπίδνληαη αλάινγα παξαδείγκαηα
ζηελ είζνδν ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ σηήξνο,
αλ θαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ηδηαίηεξα
δηαθνζκεκέλν θαη θπηηθά θνζκήκαηα (εηθ.
92), ζην νζηενθπιάθην ηεο Μνλήο (εηθ. 93)
θαζψο θαη ζηελ λφηηα είζνδν ηνπ Καζνιηθνχ
(εηθ. 94).

Εικόνα 93, Σο οςτεοφυλάκιο τθσ Ι. Μ. Αγ. Σριάδοσ των
Σηαγκαρόλων (φωτο: Ανδριανάκθσ 1997, 48)

Εικόνα 94, Θ νότια είςοδοσ ςτο Κακολικό τθσ Ι. Μ. Αγ.
Σριάδοσ των Σηαγκαρόλων (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 92, Θ είςοδοσ του παρεκκλθςίου του ωτιροσ ςτθν Ι.
Μ. Αγ. Σριάδοσ των Σηαγκαρόλων (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Αλάινγν ζέκα δηαηεξείηαη θαη ζηελ
είζνδν ηεο Σξάπεδαο ηεο Μνλήο Αξθαδίνπ,
ελφο απφ ηα θιαζηθφηεξα έξγα ηεο Κξεηηθήο
Αλαγέλλεζεο106, θαζψο θαη ζηελ λφηηα είζνδν

104

Μποφρασ 2001, 245
Ανδριανάκθσ 1997 - Τπάρχει λεπτομερισ περιγραφι
του ςυνόλου τθσ Μονισ.
105
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106

Δθμακόπουλοσ 1977, 158-59 και Δθμακόπουλοσ
1972 233-145

Σελίδα 36

ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Ρφθθνπ ζηελ παιηά πφιε
Υαλίσλ, ελφο απφ ηα «σξαηόηεξα θηήξηα πνπ
κάο άθεζε ή ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή ζύλδεζε
ελόο κέξνπο ηνύ δνισκέλνπ Διιεληζκνύ κε ηελ
πξνεγκέλε Γύζε107» (εηθ. 95).

Κηζάκνπ111(εηθ. 97) αιιά θαη ζην Μέγαξν ηεο
νδνχ Βεξλάξδνπ 34ζην Ρέζπκλν αθξηβψο
ρξνλνινγεκέλν ζηα 1609112 (εηθ. 98).

Εικόνα 95, Θ νότια είςοδοσ του Αγ. Ρόκκου ςτθν Παλιά
Πόλθ Χανίων - 1630 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Παξάιιεια, ην ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ
ζχξσκα απαληάηαη, εθηφο απφ ηηο κεγάιεο
κνλέο θαη ζε έλα κηθξφ αξηζκφ κηθξφηεξσλ
λαψλ, φινη ρξνλνινγνχκελνη ζηηο αξρέο ηνπ
17νπ αηψλα. Απηνί είλαη ε Αγ. Αηθαηεξίλε
ζηνλ Κνπθφ Κπδσλίαο 108 (εηθ. 71), ε Αγ.
Σξηάδα ζηα Φαιειηαλά Κηζάκνπ (εηθ. 96)
αιιά θαη ζε παξαδείγκαηα απφ ηελ Κεληξηθή
Κξήηε φπσο ζηελ κνλή Αγ. Δηξήλεο
Ρεζχκλνπ 109 ζηελ Παλαγία ζην άξρνο
Μαιεβηδίνπ θαη ζηελ Παλαγία ζην Γαιέλη
Σεκέλνπο Ζξαθιείνπ110.
Αιιά εθηφο απφ ηα ζξεζθεπηηθνχ
ραξαθηήξα θηήξηα, ην ζχξσκα κε ηελ
αεησκαηηθή επίζηεςε ζπλαληάηαη θαη ζηελ
θνζκηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ - 17νπ αηψλα.
Αλάινγα παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ
έπαπιε
Σξεβηδάλ
ζην
Γξαπαληά

Εικόνα 96, Θφρωμα ειςόδου ςτθν Αγ. Σριάδα, Φαλελιανά
Κιςάμου - 17οσ αιϊνασ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 97, Θφρα κυρίασ ειςόδου, Ζπαυλθ Σρεβιηάν,
Δραπανιάσ Κιςάμου - 16οσ - 17οσ αιϊνασ (φωτο:
προςωπικό αρχείο)
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Δθμακόπουλοσ 1979, 263
Gerola 1908, 168
109
Κουρουνιϊτθσ 1998, 109 - 117
110
Gerola 1908, 295, εικ. 365 – 366
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Ενδεικτικά: Gerola 1917, 258
Δθμακόπουλοσ 1977, 158

112

Σελίδα 37

ζηα δηαθφζηα πεξίπνπ ρξφληα νζσκαληθήο
θπξηαξρίαο.

2.Β.2.2) Αλνίγκαηα κε ηνμσηό αλώθιη θαη
αεησκαηηθή επίζηεςε

Εικόνα 98, Θφρωμα ειςόδου ςτο μζγαρο τθσ οδοφ
Βερνάρδου 34, Ρζκυμνο - 1609 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Ζ εηζαγσγή, ινηπφλ, απηνχ ηνπ ηχπνπ
ηνπ ζπξψκαηνο, πξνεξρφκελνπ απφ ηα
θιαζηθά αλαγελλεζηαθά πξφηππα θνξηλζηαθνχ
ξπζκνχ,
πνπ
αζξφα
εηζεγείηαη
ηελ
ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ν
Serlio, αλακθηζβήηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ
Ηηαιία113.
Γίλεηαη, επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη ην ελ
ιφγσ ζρέδην, δηαηεξεί έληνλεο επηδξάζεηο απφ
ηα
παξαδείγκαηα
ηνπ
17νπ
αηψλα,
εθθιεζηαζηηθά
θαη
θνζκηθά,
πνπ
αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ.
Σφζν
ζηηο
απινχζηεξεο εθδνρέο ηνπ, φζν θαη ζηηο
πεξηζζφηεξν
δηαθνζκεκέλεο,
γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη ε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο
αλζξψπνπο ηεο ππαίζξνπ ησλ Υαλίσλ ηνπ 19νπ
αηψλα, ηερλεηψλ θαη παξαγγειηνδνηψλ πνπ ην
επέιεμαλ, πξνέξρεηαη απφ ηα παξαδείγκαηα
πνπ έβιεπαλ γχξσ ηνπο, φπσο απηά επηβίσζαλ

Αξθεηά ζπρλφ είλαη θαη ην άλνηγκα κε
ηνμσηφ αλψθιη θαη επίζηεςε κε ηξηγσληθφ
αέησκα. Απηφο ν ηχπνο, απνηειεί παξαιιαγή
ηνπ πξνεγνχκελνπ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
νπνίνπ είλαη επίζεο ην ηξηγσληθφ αέησκα
απνηεινχκελν απφ νξηδφληην θαη θαηαέηην
γείζν πνπ πξνεμέρεη ειαθξψο θαη θνζκείηαη
κε θπκαηνεηδείο ιαμεχζεηο. Καη ζηελ εθδνρή
απηή ζπρλά παξαηεξείηαη φηη νη παξαζηάδεο
ηνπ αλνίγκαηνο εδξάδνληαη ζε ηεηξάγσλεο ή
θαη νξζνγψληεο βάζεηο άιινηε θνζκεκέλεο κε
θνηιφθπξηεο ιαμεχζεηο θαη άιινηε εληειψο
απιέο. Οη παξαζηάδεο ζπρλά θέξνπλ
επίθξαλα, απιά ή θνζκεκέλα, επί ησλ νπνίσλ
ζηεξίδεηαη ην ηφμν ηνπ αλνίγκαηνο, πνπ θαη
απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ θνζκείηαη κε ιαμεχζεηο
θακηά θνξά, ελψ απφ πάλσ ηνπ εδξάδεηαη ηνπ
ηξηγσληθφ αέησκα. ε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο
κάιηζηα (Άγ. Γεψξγηνο ζηα Γξάκηα
Απνθνξψλνπ, Αγία Σξηάδα Βιάηνπο Κηζάκνπ,
Άγ. Υαξάιακπνο ζην Κφθθηλν Υσξηφ
Απνθνξψλνπ θαη Άγ. Σίηνο Δκπξφζλεξνπ εηθ. 100, 101, 102 θαη 107), ην άλνηγκα
πιαηζηψλεηαη απφ θίνλεο, πξνζδίδνληαο
κλεκεηαθφηεηα.
Καη ζε απηή ηελ εθδνρή αλνηγκάησλ
παξαηεξείηαη πινχηνο ζπλδπαζκψλ θαη
δηαθνζκήζεσλ πνπ παξαπέκπεη ζε κηα
δηάζεζε πεηξακαηηζκψλ πάλσ ζηα πξφηππα
ζρέδηα ηα νπνία επίζεο πξνήιζαλ απφ ηελ
επαθή ηνπο κε ηα κλεκεία ηεο βελεηνθξαηίαο.
Σέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληψληαη θαη
ζηηο ηξεηο βφξεηεο επαξρίεο ηνπ λνκνχ
(Κηζάκνπ, Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ) θαη
ζπρλά ζπλππάξρνπλ θαη κε άιια απινχζηεξα
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Σελίδα 38

ή δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ αλνίγκαηαζηνλ ίδην
λαφ. Δληνπίδνληαη ινηπφλ ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Μνπξίνπ Κηζάκνπ ηνπ 1890 114 (εηθ. 99), ζηα
παξάζπξα ηνπ Αγ. Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ ζην
Γαβαινκνχξη Κηζάκνπ ηνπ 1898 115 (εηθ. 56),
ζην Άγ. Πλεχκα ειίσλ Απνθνξψλνπ (εηθ.
33), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Γξακίσλ Απνθνξψλνπ
(εηθ. 100), ζηνλ Άγ. Ησάλλε Πξφδξνκν ζηνλ
Πξαζέ Κπδσλίαο ηνπ 1880 - 90 116 (εηθ. 57)
φπνπ δηαθξίλεηαη ρακεισκέλν ηφμν ζην
άλνηγκα ηεο εηζφδνπ φπσο θαη ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν ζην Οξζνχλη Κπδσλίαο ηνπ 1887117
(εηθ. 108), ζηελ λφηηα είζνδν ηνπ Αγ. Σίηνπ
θαη Κνίκεζεο ζηνλ Δκπξφζλεξν Απνθνξψλνπ
ηνπ 1894 118 (εηθ. 101), ζηνπο Αγ. Παηέξεο
Πνιπξξήληαο Κηζάκνπ ηνπ 1894119 (εηθ. 102),
ζηνλ Άγ. Υαξάιακπν θαη Πέηξνπ - Παχινπ
Κφθθηλνπ Υσξηνχ Απνθνξψλνπ ηνπ 1894 120
(εηθ. 103).
Μηα εθδνρή πνπ ζπλαληάηαη ζε
νξηζκέλα αλνίγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη φηη
ην θαηαέηην γείζν ηνπ ηξηγσληθνχ αεηψκαηνο
δελ εθάπηεηαη αθξηβψο ζηηο άθξεο ηνπ
νξηδφληηνπ σο ζπλήζσο, αιιά ειαθξψο πην
κέζα δεκηνπξγψληαο κηα ειαθξά εζνρή.
Σέηνην παξάδεηγκα ζπλαληάηαη ζηνπο Αγ.
Απνζηφινπο θελαξίνπ Κηζάκνπ ηνπ 1894121
(εηθ. 104), ζηε Γέλλεζε ηεο Θενηφθνπ
Παπαδηαλψλ Κηζάκνπ (εηθ. 105) θαη ζηελ
Παλαγία
Υξπζνζθαιίηηζζα
(εηθ.106)
122
ακθφηεξεο επίζεο ηνπ 1894
. ηελ Αγ.
Σξηάδα Βιάηνπο Κηζάκνπ, κλεκνλεχεηαη

αλαθαίληζε ηνπ λανχ ην 1862 123 θαη
πηζαλνινγείηαη θαη ε ρξήζε πιηθνχ απφ
παξαθείκελε εξεηπσκέλε ελεηηθή έπαπιε γηα
ηελ δεκηνπξγία ηνπ κλεκεηαθνχ ζπξψκαηνο
ηεο δπηηθή εηζφδνπ 124 . Δδψ ην ηχκπαλν ηνπ
ηφμνπ είλαη ζπκπαγέο θαη φρη αλνηθηφ φπσο
ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο (εηθ. 107).

Εικόνα 99, Άγ. Γεϊργιοσ, Μουρί Κιςάμου - 1890 (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)

114

http://www.imks.gr/index.php/el/metropolis/order/
parishes/westkissamos/32-churches/dytikiperiferia/181-agios-georgios-mouriou
115
http://www.gavalomouri.gr/
116
https://www.imka.gr/g-nai/
117
Επιγραφι ςτθν είςοδο του ναοφ.
118
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο του ναοφ.
119
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο του ναοφ.
120
Επιγραφι ςτθν βόρεια είςοδο του ναοφ.
121
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο του ναοφ.
122
Επιγραφζσ ςτισ ειςόδουσ των ναϊν.
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Εικόνα 100, Άγ. Γεϊργιοσ, Δράμια Αποκορϊνου (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)
123

Επιγραφι ςτθν είςοδο.
Προφορικι μαρτυρία του επιτρόπου του ναοφ.
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Εικόνα 104, Άγ. Απόςτολοι, φθνάρι Κιςάμου - 1894 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 101, Θ νότια είςοδοσ του Αγ. Σίτου & Κοίμθςθσ,
Εμπρόςνεροσ Αποκορϊνου - 1894 (φωτο: προςωπικό
αρχείο)

Εικόνα 105, Γζννθςθ Θεοτόκου, Παπαδιανά Κιςάμου - 1894
(φϊτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 102, Άγιοι Ενενικοντα Πατζρεσ, Πολυρρινια
Κιςάμου - 1894 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 103, Άγ. Χαράλαμποσ, Κόκκινο Χωριό Αποκορϊνου 1894 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
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Εικόνα 106, Παναγία Χρυςοςκαλίτιςςα Κιςάμου - 1894
(φωτο: προςωπικό αρχείο)
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ηελ γεληθή ζχιιεςε θαη ζαθψο πνιχ πην
απινπζηεπκέλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 19νπ
αηψλα, θαη ην ζχξσκα ηεο εηζφδνπ ζηελ
ηξάπεδα ηεο Μνλήο Γσληάο Κνιπκβαξίνπ
Κηζάκνπ, έξγν ηνπ 1640127 (εηθ. 111).

Εικόνα 107, Αγ. Σριάδα, Βλάτοσ Κιςάμου - ανακαίνιςθ 1862
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 109, Είςοδοσ του ορόφου ςτθν ζπαυλθ Ροδωποφ
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 108, Άγ. Νικόλαοσ, Ορκοφνι Κυδωνίασ - 1887 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Μειεηψληαο ηα παξαδείγκαηα ησλ
αλνηγκάησλ κε ηνμσηφ αλψθιη θαη επίζηεςε
κε ηξηγσληθφ αέησκα, κπνξεί θαλείο λα θέξεη
ζην λνπ ην παξαδείγκαηα απφ εθθιεζηαζηηθή
θαη θνζκηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα.
Ζ είζνδνο ζηνλ φξνθν ηεο ελεηηθήο
έπαπιεο ζην Ρνδσπνχ Κηζάκνπ, έξγν ηνπ
1575 125 (εηθ. 109) θέξεη παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά. Αλάινγνπ ηχπνπ άλνηγκα
ζπλαληάηαη θαη ζηνλ λαφ ηεο Παλαγίαο, κέζα
ζην θξνχξην ηεο λεζίδαο Γξακβνχζαο
Κηζάκνπ ηνπ 1584126 (εηθ. 110) ελψ ζα πξέπεη
λα ιεθζεί ππφςε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά

Εικόνα 110, Παναγία φρουρίου Γραμβοφςασ Κιςάμου 1584 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

125

Gerola 1917, 260
Gerola 1908, 165

126
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Gerola 1917, 162, Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1983, 120
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ηεο πεξηφδνπ ηνπ 16νπ - 17νπ αηψλα, είλαη
εκθαλήο, παξφιν πνπ δελ δηαθξίλνπκε κηα
απεπζείαο
κίκεζε
ησλ
παιαηφηεξσλ
πξνηχπσλ, λέεο ζπλζέζεηο εκπλεφκελεο απφ
απηά.

2.Β.2.3) Αλνίγκαηα κε ηνμσηό αλώθιη θαη
πξνεμέρνλ γείζν

Εικόνα 111, Είςοδοσ ςτθν τράπεηα τθσ Μονισ Γωνιάσ
Κολυμβαρίου
Κιςάμου
1640
(φωτο:
www.cretanbeaches.com/el)

Αλαθνξηθά, ηψξα, κε ην αέησκα πνπ
εθάπηεηαη πην κέζα ζην νξηδφληην γείζν, είλαη
δπλαηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη απαληάηαη θάηη
ζρεηηθά αλάινγν ηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο
ζην ζχξσκα εηζφδνπ ηεο έπαπιεο Ρεληέξ, ζηα
Παιηά Ρνχκαηα Κηζάκνπ128 (εηθ. 112).

Έλαο αθφκα ηχπνο αλνίγκαηνο πνπ
ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ λανδνκία ηνπ 19νπ
αηψλα είλαη θαη απηφο κε ηνμσηφ αλψθιη θαη
επίζηεςε κε πξνεμέρνλ γείζν. Απηνχ ηνπ
ηχπνπ ηα αλνίγκαηα δηαζέηνπλ παξαζηάδεο
ζπρλά επί ηεηξάγσλσλ βάζεσλ θαη επίθξαλα
ελίνηε θνζκεκέλα κε θνηιφθπξηεο ιαμεχζεηο ή
ζρεκαηνπνηεκέλν θπηηθφ θφζκεκα ή θαη
εληειψο απιή δηαθφζκεζε. πρλά, ε
θαηαζθεπή πιαηζηψλεηαη απφ δεχηεξε ζεηξά
παξαζηάδσλ κε ηελ κνξθή πεζζψλ ή
εκηθηφλσλ, εδξαδφκελσλ επί βάζεσλ, ζηνπο
νπνίνπο ζηεξίδεηαη πξνεμέρνλ γείζν.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
εμεηάζηεθαλ δηαπηζηψζεθε φηη ηα πιεπξηθά
ηξίγσλα πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ηνπ ηφμνπ
θαη ησλ θάζεησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαζηαηψλ
δελ θέξνπλ δηαθφζκεζε. Δπηπιένλ ζα πξέπεη
λα ιερζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
δηαθξίλνληαη θαζαξά εκηθπθιηθά ηφμα, ελψ ζε
ιηγφηεξεο γίλεηαη ρξήζε ρακεισκέλσλ ηφμσλ.

Εικόνα 112, Θφρωμα ειςόδου ζπαυλθσ Ρενιζρ, Παλιά
Ροφματα Κιςάμου (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ φηη θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ε ζχλδεζε κε ηα πξφηππα

Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα
αληρλεπηνχλ ζε κηα νκάδα λαψλ ζηελ νπνία
πεξηιακβάλεηαη ν Άγηνο Νηθφιανο θαη Δηζφδηα
ζην Γξαπαληά Κηζάκνπ ηνπ 1896129 (εηθ. 113α
θαη 113β), ν Άγ. Ησάλλεο Υξπζφζηνκνο ζην
Γαβαινκνχξη Κηζάκνπ ηνπ 1898 (εηθ. 56), ν
Άγ. Γεψξγηνο ζηα Γξάκηα Απνθνξψλνπ, σο
129

128

Gerola 1917, 262
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πξνο ηελ δπηηθή είζνδν (εηθ. 114), ν Άγ.
Ησάλλεο Θενιφγνο ζηε νχξε Απνθνξψλνπ
(εηθ. 115), ν Άγ. Νηθφιανο ζηελ Καιπδσλία
Κηζάκνπ ηνπ 1888 130 σο πξνο ηελ δπηηθή
είζνδν (εηθ. 116), ν Άγ. Νηθφιανο Βάκνπ σο
πξνο ηα παξάζπξα (εηθ. 118) θη ν Άγ. Σίηνο
ζηνλ Δκπξφζλεξν Απνθνξψλνπ σο πξνο ηηο
δπηηθέο εηζφδνπο (εηθ. 117).

Εικόνα 114, Άγ. Γεϊργιοσ, Δράμια Αποκορϊνου (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)

Εικόνα 113α - β, Άγ. Νικόλαοσ, Δραπανιάσ Κιςάμου - 1896.Θ
βόρεια και θ δυτικι όψθ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

130

Επιγραφι ςτθν είςοδο.
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Εικόνα 115, Άγ. Ιωάννθσ Θεολόγοσ, οφρθ Αποκορϊνου
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
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Εικόνα 116, Άγ. Νικόλαοσ, Καλυδωνία Κιςάμου - 1888
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 117, Άγ. Σίτοσ, Εμπρόςνεροσ Αποκορϊνου - 1894
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 118, Άγ. Νικόλαοσ, Βάμοσ Αποκορϊνου (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Δξκελεχνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν
ηνπ ηνμσηνχ αλνίγκαηνο κπνξεί λα γίλεη
θαηαλνεηφ φηη ε θαηαγσγή ηνπ ζηελ λανδνκία
ηνπ 19νπ αηψλα ζα κπνξνχζε λα αλαρζεί ζηελ
χζηεξε πεξίνδν ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο.
Αλάινγα
παξαδείγκαηα
κπνξνχλ
λα
εληνπηζηνχλ
θπξίσο
ζηελ
θνζκηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηφδνπ ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα 131 , αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο
θαίλεηαη φηη έρεη παξαδνζεί δηακέζνπ
λενθιαζηθψλ επηξξνψλ. Παξφια απηά, είλαη
γλσζηφ φηη θαη ζηελ πεξίνδν απηή ζηελ
δηακφξθσζε ησλ φςεσλ ζπλεζηζκέλν ζηνηρείν
γίλεηαη ηψξα ε ηνμσηή πφξηα κε παξαζηάδεο
θαη ελίνηε αλάγιπθεο δηαθνζκήζεηο 132 .
Αλνίγκαηα ζπξψλ θαη παξαζχξσλ ζηα Υαληά
κε πςειέο θαη ζηελέο αλαινγίεο πνπ
απνιήγνπλ επάλσ ζε εκηθπθιηθφ ηφμν θαζψο
θαη ιηηή κνξθή ησλ επηθξάλσλ θαη ησλ γείζσλ
φπσο ζηελ έπαπιε Σξεβηδάλ. ην Ρέζπκλν ν
ραξαθηήξαο
είλαη
ιίγν
δηαθνξεηηθφο.
131

Δθμακόπουλοσ 1977, 159 - 171
Δθμακόπουλοσ 1977, 155-56 και Μποφρασ 1970, 82

132
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Αλνίγκαηα πην πιαηηά θαη ρακειά (θαη φρη
ςειά θαη ιηγλά φπσο ζηα Υαληά) θαη
δηαθνζκνχληαη κε πεξηζζφηεξα θπκάηηα θαη
δηαθφζκεζε 133 . Οη εμσηεξηθέο ζχξεο
εκθαλίδνπλ ηελ ραξαθηεξηζηηθή γηα ηελ
πζηεξναλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο
Κξήηε πςεινκέησπε αίζζεζε ελψ ζπρλά
πιαηζηψλνληαη
απφ
δεχηεξν
δεχγνο
134
παξαζηάδσλ ή θηφλσλ .
Πάλησο είλαη γεγνλφο φηη ζηελ
λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα δελ ππάξρεη ν
πινχηνο ηεο αλάγιπθεο δηαθφζκεζεο θαη ε
πνηφηεηά ηεο φπσο ζπλαληάηαη ζηα
παξαδείγκαηα ηνπ 17νπ. Μεξηθά ελδεηθηηθά
απφ απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαηεζνχλ
σο πεγή έκπλεπζεο γηα ηηο θαηαζθεπέο ηνπ
19νπ αηψλα είλαη ε λφηηα είζνδνο ζηνλ φξνθν
ηεο έπαπιεο Σξεβηδάλ απφ ην Γξαπαληά
Κηζάκνπ (εηθ. 119), ην παξάζπξν ηεο λφηηαο
θφγρεο ηνπ Καζνιηθνχ ηεο Αγ. Σξηάδνο ησλ
Σδαγθαξφισλ (εηθ. 120), ηα αλνίγκαηα ηεο
έπαπιεο Ρεηφληα ζηηο Καιάζελεο Κηζάκνπ135
(εηθ.121) αιιά θαη πιήζνο αλνηγκάησλ ζε
ελεηηθά θηίξηα ησλ πφιεσλ Υαλίσλ θαη
Ρεζχκλνπ φπσο π.ρ. ην Μέγαξν Ρεληέξ ζηελ
νδφ Μφζρσλ ή ην κέγαξν ηεο νδνχ
Εακπειίνπ 136 .Καζψο βέβαηα ν αξηζκφο ηνπο
είλαη ηφζν κεγάινο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα
παξαηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία.

Εικόνα 119, Νότια είςοδοσ ςτον όροφο τθσ ζπαυλθσ
Σρεβιηάν, Δραπανιάσ Κιςάμου (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 120, Παράκυρο τθσ νότιασ κόγχθσ του Κακολικοφ
τθσ Αγ. Σριάδοσ Σηαγκαρόλων (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

133

Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1983, 122
Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1972, 133
135
Φατοφρου - Ηςυχάκθ 1972, 132 κ.ε. και Gerola
1917, 253
136
Δθμακόπουλοσ 1977, 159 - 171
134
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Εικόνα 121, Ζπαυλθ Ρετόντα, Καλάκενεσ Κιςάμου - λίγο
πριν το 1645 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

2.Β.2.4) Αλνίγκαηα κε επζύγξακκν αλώθιη
θαη νμπθόξπθν αλαθνπθηζηηθό ηόμν

ε κηα άιιε νκάδα λαψλ είλαη αξθεηά
δηαδεδνκέλα ηα αλνίγκαηα κε επζχγξακκν
αλψθιη θαη νινθιήξσζε κε ειαθξψο
πξνεμέρνλ νμπθφξπθν αλαθνπθηζηηθφ ηφμν,
ελψ πνιχ ζπρλά κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ θαη
πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο γείζν. Οη παξαζηάδεο
ηνπ αλνίγκαηνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
είλαη απιέο αθφζκεηεο, άιιεο θνξέο
θνζκνχληαη πεξηκεηξηθά κε επζχγξακκεο
θνηιφθπξηεο ιαμεχζεηο ελψ άιινηε εδξάδνληαη
ζε ηεηξάγσλεο βάζεηο.
Σν ζρέδην απηφ, κε πην έληνλα φκσο
ραξαθηεξηζηηθά, έρεη ηεξάζηηα δηάδνζε ζηελ
λανδνκία ηνπ 16νπ αηψλα θαη ζπλδπάδεη
πζηεξνγνηζηθά θαη κεληεξηζηηθά ζηνηρεία,
απνηειψληαο ελδηάκεζν ζέκα αλάκεζα ζηα
γνηζηθά ζπξψκαηα ηνπ 14νπ - 15νπ αηψλα θαη
ζηα καληεξηζηηθά ηνπ 17νπ. Σελ επνρή εθείλε
Φαντάκης Γιάννης

είλαη πνπ κεξηθά κεκνλσκέλα ζηνηρεία ηεο
γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζα πεξάζνπλ θαη
ζηελ ηνπηθή εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή
ησλ νξζνδφμσλ θπξίσο ζηελ Κξήηε.
Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα πιαίζηα ζε εηζφδνπο
θαη παξάζπξα κε ηφμα νμπθφξπθα 137 .Έηζη
ινηπφλ, ζην α΄ κηζφ ηνπ 16νπ αηψλα,
εληνπίδεηαη κηα κεγάιε νκάδα απφ
ρξνλνινγεκέλα παξαδείγκαηα ζπξσκάησλ
ηδίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Υαλίσλ, πνπ
ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο
«κεηαβαηηθά», αθνχ ζε απηά ζπλππάξρνπλ νη
αλαγελλεζηαθέο κνξθέο, νη νπνίεο δηεηζδχνπλ
πιένλ θαη ζηελ Κξήηε, κε απινπνηεκέλα
πζηεξνγνηζηθά αλαθνπθηζηηθά ηφμα κε δηπιή
θακπχισζε. Αλ θαη ηέηνηα παξαδείγκαηα
απαληψληαη ζε φιε ηελ Κξήηε, ν ηχπνο απηφο
επηρσξηάδεη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο
ησλ Υαλίσλ138.
Σν ζπγθεθξηκέλν, επνκέλσο, ζρέδην
θαίλεηαη λα έρεη επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηηο
δηαθνζκεηηθέο ζπιιήςεηο ησλ ηερλεηψλ ηνπ
19νπ αηψλα αθνχ εληνπίδεηαη ζε κηα ζεηξά
λαψλ αιιά κφλν σο πξνο ηα αλνίγκαηα ησλ
εηζφδσλ, ελψ θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ ηδηαίηεξα
αγαπεηφ γηα ρξήζε ζηα παξάζπξα. Δλδεηθηηθά
παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνλ
Άγ. Αληψλην Κεθαιά Απνθνξψλνπ ηνπ
1862139(εηθ. 37), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Βνπιγάξσ
Κηζάκνπ ηνπ 1888 140 (εηθ. 122), ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν Βάκνπ Απνθνξψλνπ φπνπ εθηφο ησλ
άιισλ ην ηχκπαλν ηνπ νμπθφξπθνπ
αλαθνπθηζηηθνχ ηφμνπ ησλ δπν δπηηθψλ
ζπξψλ θνζκείηαη θαη κε αλάγιπθν ηξίθπιιν
ηφμν κε θπθιηθφ ηνλ κεζαίν ινβφ ηνπ (εηθ.
123). Σν ζέκα απηφ ζπλαληάηαη ζε παξάζπξα
λαψλ γνηζηθήο δηαθφζκεζεο ηνπ 14νπ - 15νπ
αηψλα 141 . Άιινη λανί ηνπ 19νπ αηψλα πνπ
137

Μποφρασ 1970, 81
Ανδριανάκθσ 2007, 17 - 30
139
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
140
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
141
Μπορμπουδάκθσ 2007, 64 - 71
138
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δηαζέηνπλαλάινγα ζπξψκαηα είλαη ν Άγ.
Νηθφιανο ζηελ Φπιαθή Απνθνξψλνπ ηνπ
1885142 (εηθ. 124), ζηνλ Άγ. Γεψξγην θαη Σίκην
ηαπξφ ζηελ Αζή Γσληά Απνθνξψλνπ ηνπ
1842 143 (εηθ. 125), ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Καξπδίνπ Βάκνπ ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ αηψλα144
(εηθ. 29), ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Κνπξλά
Απνθνξψλνπ ηνπ 1884145 (εηθ. 126), ζηνλ Άγ.
Υαξάιακπν Κφθθηλνπ Υσξηνχ Απνθνξψλνπ
ηνπ 1894 (εηθ. 66), ζηνλ Άγ. Υαξάιακπν
Φξαγθνθάζηεινπ θαθίσλ ηνπ 1885 146 (εηθ.
43), ζηελ Παλαγία θαη Άγ. Νηθφιαν Καιπβψλ
Απνθνξψλνπ ηνπ 1861 147 (εηθ. 47), ζηελ
Παλαγία θαη Μηραήι Αξράγγειν ζηνλ
Καιιηθξάηε θαθίσλ ηνπ 1898 148 (εηθ. 67),
ζηελ Παλαγία Κεθαιά Απνθνξψλνπ ηνπ 1880
- 84 149 , ζηελ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ
Ληηζάξδαο Απνθνξψλνπ ηνπ 1872150 (εηθ. 30),
ζηνλ
Άγ.
Γεψξγην
ζηελ
Δμψπνιε
151
Απνθνξψλνπ πεξίπνπ ηνπ 1850
(εηθ. 38)
θαη ζηελ Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο ζηνλ
Βάκν Απνθνξψλνπ ηνπ 1876152(εηθ. 127).

142

Επιγραφι ςτθν είςοδο.
https://www.imka.gr/g-nai/
144
https://www.imka.gr/g-nai/
145
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
146
Επιγραφι ςτον περίβολο του ναοφ.
147
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
148
Επιγραφι ςτο κωδωνοςτάςιο.
149
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
150
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
151
https://www.imka.gr/g-nai/
152
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
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Εικόνα 122, Άγ. Γεϊργιοσ, Βουλγάρω Κιςάμου - 1888 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 123, Άγ. Νικόλαοσ, Βάμοσ Αποκορϊνου
προςωπικό αρχείο)

(φωτο:

Σελίδα 47

Εικόνα 126, Άγ. Νικόλαοσ, Κουρνάσ Αποκορϊνου - 1884
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 124, Άγ. Νικόλαοσ, Φυλακι Αποκορϊνου - 1885
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 127, Μεταμόρφωςθ ωτιροσ, Βάμοσ Αποκορϊνου 1876 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 125, Άγ. Γεϊργιοσ & Σίμιοσ ταυρόσ, Αςι Γωνιά
Αποκορϊνου - 1842 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης

Μειεηψληαο, επνκέλσο, ηα παξαπάλσ
δεδνκέλα, κπνξεί εχθνια λα γίλεη ε ζχλδεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαθνζκεηηθνχ ζέκαηνο κε
ην αληίζηνηρν ηνπ 16νπ αηψλα. ηελ πεξίπησζε
απηή, ηα παξαδείγκαηα είλαη ηφζα πνιιά πνπ
εθ ησλ πξαγκάησλ, βέβαηα ζα αλαθεξζνχλ
εληειψο δεηγκαηνιεπηηθά κφλν νξηζκέλα,
ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ πφζν ε
αξρηηεθηνληθή ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ ηνπ
α΄ κηζνχ ηνπ 16νπ αηψλα, δειαδή κεηαμχ ηεο
πζηεξνγνηζηθήο θαη καληεξηζηηθήοηέρλεο,
επεξέαζε θαη ηελ λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα.
Σελίδα 48

Παξαηίζεληαη
ινηπφλ
κεξηθά
ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα, φπσο ην ζχξσκα
απφ ηνπο Αγ. Απνζηφινπο ζηνλ Πχξγν
Φηινλέξνπ Κπδσλίαο ηνπ 1530 153 (εηθ. 128),
ηνπ Άγ. Γεψξγηνπ ζην Θέξηζν Κπδσλίαο ηνπ
1527 154 (εηθ. 129), ηεο Παλαγίαο, επίζεο ζην
ίδην ρσξηφ (εηθ. 76), ηνπ Άγ. Αλησλίνπ ζηηο
ηέξλεο Κπδσλίαο ηνπ 16νπ αηψλα (εηθ. 130),
ηνπ Αγ. Διεπζεξίνπ Μνπξληψλ Κπδσλίαο ηνπ
16νπ αηψλα (εηθ. 131), ηνπ Άγ. Νέζηνξα θαη
Γεκεηξίνπ ζην Καησρψξη Κεξακεηψλ ηνπ
16νπ - 17νπ(εηθ. 132), ηεο Αγ. Σξηάδνο ζηνλ
Κακάξηζν Κηζάκνπ ηνπ 1613 (εηθ. 75), ηεο
Αγ. Φσηεηλήο ζηα Σζηθαιαξηά Κπδσλίαο ηνπ
16νπ αηψλα (εηθ. 72), ζηελ θεληξηθή πχιε ηεο
Μνλήο Γδεξλέηνπ (Γνπβεξλέηνπ) Αθξσηεξίνπ
ηνπ 1538 155 (εηθ. 133), ζηνλ Αξράγγειν
Μηραήι ζηνλ Άγ. Γεψξγην Κηζάκνπ ηνπ
1596156 (εηθ. 70), ζηνλ Άγ. Ησάλλε Διεήκνλα
ζηνλ Παδηλφ Κπδσλίαο ηνπ 16νπ αηψλα (εηθ.
134) θαη άιια.

Εικόνα 129, Άγ. Γεϊργιοσ και Δθμιτριοσ, Θζριςο Κυδωνίασ 1527 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

οσ

Εικόνα 128, Άγ. Απόςτολοι, Πφργοσ Ψιλονζρου Κυδωνίασ 1530 (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 130, Άγ. Αντϊνιοσ, τζρνεσ Κυδωνίασ - 16 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)
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Ανδριανάκθσ 2007, 24
Ανδριανάκθσ 2007, 24
155
Ανδριανάκθσ 2007, 24 και εκτενζςτερα Ανδριανάκθσ
1985, 14 - 53
156
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ ειςόδου.
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Σελίδα 49

Εικόνα 131, Άγ. Ελευκζριοσ, Μουρνιζσ Κυδωνίασ (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 133, Κεντρικι είςοδοσ Μονισ Γδερνζτου - 1538
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 132, Άγ. Νζςτορασ & Δθμιτριοσ, Κατωχϊρι
Κυδωνίασ - 16οσ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 134, Νότια είςοδοσ Μονισ Αγ. Ιωάννου Ελειμονα,
Παηινόσ Κυδωνίασ (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Απφ απηήλ ηελ παξάζεζε ζηνηρείσλ,
κπνξεί λα απνδεηρζεί ε πηνζέηεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κνξθνινγηθνχ ζηνηρείνπ, ζπλ
ηνηο άιινηο, ηεο πεξηφδνπ ηεο βελεηνθξαηία
ζηελ λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα.
Φαντάκης Γιάννης

Σελίδα 50

2.Β.2.5) Αλνίγκαηα κε επζύγξακκν αλώθιη
θαη
ρακεισκέλν
ή
εκηθπθιηθό
αλαθνπθηζηηθό ηόμν

Αξθεηά δηαδεδνκέλν θαίλεηαη λα είλαη
ηελ πεξίνδν απηή θαη ν ηχπνο ηνπ αλνίγκαηνο
κε επζχγξακκν αλψθιη θαη ρακεισκέλν ή θαη
εκηθπθιηθφ αλαθνπθηζηηθφ ηφμν. πρλά,
αλάκεζα ζηα δπν απηά ζηνηρεία κεζνιαβεί θαη
πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο γείζν (ή ζε ειάρηζηεο
πεξηπηψζεηο εληειψο απιφ), ζπκίδνληαο
επίζεο αλάινγεο θαηαζθεπέο απφ ηελ θνζκηθή
θαη
εθθιεζηαζηηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο
βελεηνθξαηίαο.
Κάπνηεο
θνξέο
ην
αλαθνπθηζηηθφ ηφμν είλαη εληειψο απιφ θαη
ρσξίο ιίζηλν πεξίγξακκα αιιά απεπζείαο
ζρεκαηηζκέλν ζε ππνρψξεζε κέζα ζηελ
ηνηρνπνηία, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο
πεξηγξάθεηαη απφ ιίζηλν πεξίγξακκα είηε
αθφζκεην είηε θνζκεκέλν κε βεξγία.
Οη παξαζηάδεο ηνπ αλνίγκαηνο ζπρλά
απνηεινχληαη απφ ζπκπαγή ιίζηλε ηνηρνπνηία
πεξηκεηξηθά, ελψ άιιεο θνξέο εδξάδνληαη ζε
βάζεηο ή θέξνπλ επίθξαλα πάλσ ζηα νπνία
βαζίδεηαη ην αλψθιη. πρλά θνζκνχληαη κε
βεξγία ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ θέξνπλ
θακηά δηαθφζκεζε.
Σέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληψληαη
ζηνπο Αγ. Απνζηφινπο ζηνλ Βαθέ
Απνθνξψλνπ ηνπ 1883 - 88157 (εηθ. 135), ζηνλ
Άγ. Γεψξγην Αιίθακπνπ Απνθνξψλνπ ηνπ
1862158 (εηθ. 39), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Νίππνπο
Απνθνξψλνπ (εηθ. 136), ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Κάηλαο Απνθνξψλνπ ηνπ β΄ κηζνχ 19νπ
αηψλα159 (εηθ. 137), ζηνλ Άγ. Ησάλλε Θενιφγν
Πεξβνιίσλ Κηζάκνπ ηνπ 1843 (εηθ. 53), ζηνλ
Άγ. Γεψξγην Βιεζηά ειίλνπ ηνπ 1884 (εηθ.
40), ζηνλ Άγ. Γεψξγην Κάκπνπ Κηζάκνπ ηνπ
157

https://www.imka.gr/g-nai/
Επιγραφι ςτο ανϊφλι τθσ ειςόδου.
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https://www.imka.gr/g-nai/
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Φαντάκης Γιάννης

1886 - 88 (εηθ. 54), ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Καησρσξίνπ Κπδσλίαο (εηθ. 55), ζηνλ Άγ.
Γεκήηξην Ρακλήο Κπδσλίαο ηνπ 1880160 (εηθ.
138), ζην Άγ. Πλεχκα Νίππνπο Απνθνξψλνπ
ηνπ 1886 161 (εηθ. 139), ζηνλ Άγ. ππξίδσλα
Καζηειίνπ Κηζάκνπ ηνπ 1865 (εηθ. 140), ζηνλ
Άγ. Ησάλλε ηνλ Ξέλν Σζνπξνπληαλψλ
Κηζάκνπ ηνπ 1847162 (εηθ. 141), ζηε Γέλλεζε
ηεο Παλαγίαο ζηελ Κάηλα Απνθνξψλνπηνπ
1889 (εηθ. 34), ζηελ Παλαγία ηελ Κεξά
Καιπβψλ Απνθνξψλνπ (εηθ. 44), ζηνλ Μηραήι
Αξράγγειν Βαθέ Απνθνξψλνπ ηνπ 1896 (εηθ.
142), ζηελ Κνίκεζε - Αγ. Σξηάδα Σζηβαξά
Απνθνξψλνπ ηνπ 1876 (εηθ. 143), ζηελ
εξεηπσκέλε εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ζην
Βιάηνο Κηζάκνπ ηνπ 1889163 (εηθ. 144), ζηελ
Παλαγία θαη Υξηζηφ Υψξαο θαθίσλ ηνπ
1834164, ζηνλ Άγ. Ησάλλε Πξφδξνκν Κνπξλά
Απνθνξψλνπ ηνπ 1884 165 (εηθ. 145), ζηνλ
Σίκην ηαπξφ Μάδαο Απνθνξψλνπ ηνπ
1886 166 (εηθ. 146), ζηνλ Πξνθήηε Ζιία
Αξκέλσλ Απνθνξψλνπ ηνπ 1888 (εηθ. 147)
θαη ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Πεκνλίσλ Απνθνξψλνπ
ηνπ 1866 (εηθ. 148).

Εικόνα 135, Άγ. Απόςτολοι, Βαφζσ Αποκορϊνου - 1883 - 85
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)
160

Επιγραφι ςτθν είςοδο.
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
162
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικισ ειςόδου.
163
Επιγραφι ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικισ ειςόδου.
164
Δαλιδάκθσ 2008, 29
165
Επιγραφι ςτον ναό.
166
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο.
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Εικόνα 138, Άγ. Δθμιτριοσ, Ραμνι Αποκορϊνου - 1880
(φϊτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 136, Άγ. Γεϊργιοσ, Νίπποσ Αποκορϊνου (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 139, Άγ. Πνεφμα, Νίπποσ Αποκορϊνου - 1886 (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 137, Άγ. Γεϊργιοσ, Κάινα Αποκορϊνου - βϋ μιςό
19ου αιϊνα (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 140, Άγ. πυρίδων, Καςτζλι Κιςάμου - 1865 (φωτο:
προςωπικό αρχείο)

Σελίδα 52

Εικόνα 141, Άγ. Ιωάννθσ Ξζνοσ, Σςουρουνιανά Κιςάμου 1847 (φωτο: προςωπικό αρχείο)
Εικόνα 143, Αγ. Σριάδα & Κοίμθςθ, Σςιβαράσ Αποκορϊνου 1876 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 142, Θφρωμα από τον Μιχαιλ Αρχάγγελο Βαφζ
Αποκορϊνου - 1896 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 144, Παναγία, Βλάτοσ Κιςάμου - 1889 (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)

Σελίδα 53

Εικόνα 145, Άγ. Ιωάννθσ Πρόδρομοσ, Κουρνάσ Αποκορϊνου
- 1884 (φϊτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 147, Προφιτθσ Θλίασ, Αρμζνοι Αποκορϊνου - 1888
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 148, Άγ. Νικόλαοσ, Πεμόνια Αποκορϊνου - 1866
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Παξαιιαγή απηνχ ηνπ ηχπνπ επίζεο
ζπλαληάηαη ρσξίο αλαθνπθηζηηθφ ηφμν πάλσ
απφ ην αλψθιη αιιά κφλν κε ην πξνεμέρνλ
θπκαηνεηδέο γείζν. Καηαζθεπή εληειψο απιή
πνπ παξαπέκπεη ζηα νξζνγψληα αλνίγκαηα κε
ην πξνεμέρνλ γείζν ησλ αλνηγκάησλ ζηα
θνζκηθά θηίξηα ηεο βελεηνθξαηίαο.

Εικόνα 146, Θ νότια είςοδοσ του Σιμίου ταυροφ, Μάηα
Αποκορϊνου - 1886 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Αλάινγα
ηέηνηα
παξαδείγκαηα
ζπλαληψληαη ζε κηθξφ αξηζκφ λαψλ φπσο
παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηελ λφηηα είζνδν ηνπ
Αγ. Γεσξγίνπ Βνπιγάξσ Κηζάκνπ (εηθ. 149),
ζηελ Τπαπαληή ηνπ Μεηνρίνπ Μεγίζηεο
Λαχξαο Μνπξληψλ Κπδσλίαο ηνπ 1860167 (εηθ.
150), ζηελ Αγ. Σξηάδα Ραβδνχρα Κηζάκνπ ηνπ
1895 168 (εηθ. 32), ζηελ Κνίκεζε ηεο
167

Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο.
Επιγραφι ςτθν δυτικι είςοδο.
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Θενηφθνπθαη Πέηξνπ - Παχινπ ζηα Πεκφληα
Απνθνξψλνπ ηνπβ΄ κηζνχ 19νπ αηψλα169(εηθ.
45),
ζηνλ
Άγ.
Γεψξγην
Πεκνλίσλ
170
Απνθνξψλνπ ηνπ 1862
(εηθ. 151) ελψ ην
ίδην δηαθνζκεηηθφ ζρέδην ηνπ πξνεμέρνληνο
θπκαηνεηδνχο γείζνπ ζπλαληάηαη θαη ζε πάξα
πνιιέο πεξηπηψζεηο αλνηγκάησλ παξαζχξσλ,
είηε κε επζχγξακκν αλψθιη, είηε κε ηνμσηφ.

Εικόνα 149, Θ νότια είςοδοσ και το παράκυρο με προεξζχον
κυματοειδζσ γείςο από τον Άγ. Γεϊργιο Βουλγάρω Κιςάμου
- 1888 (φωτο: προςωπικό αρχείο)
Εικόνα 151, Άγ. Γεϊργιοσ, Πεμόνια Αποκορϊνου - 1862
(φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Ζ ρξήζε ηνπ επζχγξακκνπ ππεξζχξνπ
ην νπνίν εζσηεξηθά δηακνξθψλεηαη κε
ρακεισκέλν ηφμν ζηα αλνίγκαηα, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλδπάδεηαη κε ηελ
ρξήζε πξνεμέρνληνο θπκαηνεηδνχο γείζνπ. Σν
αλαθνπθηζηηθφ
ηφμν,ρακεισκέλν
ή
εκηθπθιηθφ, παξαπέκπεη ζε πξνζπάζεηα
απινχζηεπζεο ηεο θαηαζθεπήο κε ζπλδπαζκφ
ηεο βπδαληηλήο κε ηελ βελεηζηάληθε
κνξθνινγία.
Δθείλν
πνπ
πξνζδίδεη
πεξηζζφηεξν βελεηζηάληθν ραξαθηήξα ζηελ
θαηαζθεπή είλαη ην πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο
γείζν. Ζ ρξήζε ηνπ ζε αλνίγκαηα θηηξίσλ ηνπ
16νπ - 17νπ αηψλα είλαη εμαηξεηηθά
δηαδεδνκέλε θαη ζπλαληάηαη ζε άπεηξα
παξαδείγκαηα ηφζν ζηελ επαξρία φζν θαη ζηηο
πφιεηο.
Εικόνα 150, Μετόχι Μεγίςτθσ Λαφρασ, Μουρνιζσ Χανίων 1860 (φωτο: προςωπικό αρχείο)
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Μαρτυρία επιτρόπου ενορίασ.
Επιγραφι ςτθν είςοδο.
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επηζήκαηα θαη γείζα, έρνπλ εθθιεζηαζηηθά
παξαδείγκαηα ζηνλ 16ν - 17ν αηψλα. Σν
πεξίγξακκα ηεο ζχξαο θνζκείηαη κε βεξγίν θαη
ζηέθεηαη κε πξνεμέρνλ γείζν θαη απφ πάλσ
νινθιεξψλεηαη κε εκηθπθιηθφ αλαθνπθηζηηθφ
ηφμν θνζκεκέλν κε βεξγίν φπσο π.ρ. ζηνπο
Αγίνπο Παηέξεο ζην Μπαιί Μπινπνηάκνπ
Ρεζχκλνπ171, ζηνλ Άγ. Ησάλλεο ζηηο Καξίλεο
Ακαξίνπ ηνπ 16νπ αηψλα172 (εηθ. 152) ή ζηελ
Μεγάιε Βξχζε Ζξαθιείνπ ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα173 (153).

Εικόνα 152, Άγ. Ιωάννθσ, Καρίνεσ Αμαρίου - 16οσ αιϊνασ
(πθγι: Γκράτηιου 2010, 106, εικ. 123)

παξαδείγκαηα ησλ δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ
(θπκαηνεηδψλ γείζσλ, αλαθνπθηζηηθψλ ηφμσλ
θ.α) ηεο βελεηζηάληθεο αξρηηεθηνληθήο.

2.Β.2.6) Αλνίγκαηα κε εκηθπθιηθό αλώθιη

ε κηα άιιε νκάδα λαψλ, ζπλαληάηαη ν
ηχπνο ηνπ αλνίγκαηνο κε εκηθπθιηθφ αλψθιη
ρσξίο άιιε πξφζζεηε θαηαζθεπή απφ πάλσ
ηνπ. Σν ηφμν νξηζκέλεο θνξέο είλαη
νκνηφκνξθν θαη ζπλερφκελν κε ηηο
παξαζηάδεο ελψ άιινηε ζηεξίδεηαη ζηηο
παξαζηάδεο νη νπνίεο ελίνηε θέξνπλ θαη
επίθξαλα. Σν άλνηγκα ζπλήζσο πξνεμέρεη
ειαθξά απφ ηελ ηνηρνπνηία θαη δηαηεξεί
νκνηφκνξθν πάρνο. Αλάινγα παξαδείγκαηα
εληνπίδνληαη ζηελ Δπαγγειίζηξηα Σνπνιίσλ
Κηζάκνπ ηνπ 1890 174 (εηθ. 154), ζηνλ Άγ.
Διεπζέξην Γεξαλίνπ Κπδσλίαο πεξίπνπ ηνπ
1850 (εηθ. 155), ζηελ λφηηα είζνδν ηνπ Αγ.
Νηθνιάνπ Φπιαθήο Απνθνξψλνπ ηνπ 1885
(εηθ. 156), ζηνλ Άγ. Ησάλλε Θενιφγν θαη
Κνίκεζε ζηνπο Κάκπνπο Κπδσλίαο (εηθ. 157),
ζηνλ Άγ. Ησάλλε Θενιφγν ζηελ νχξε
Απνθνξψλνπ θαη ζηελ Μεηακφξθσζε
Ξεξνζηεξλίνπ Απνθνξψλνπ ηνπ 1870175 (εηθ.
36).

Εικόνα 153, Μεγάλθ Βρφςθ Θρακλείου - 16οσ - 17οσ αιϊνασ
(πθγι: Γκράτηιου 2010, 107, εικ. 124)

Έπεηηα απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην
πνπ ζπλαληάηαη ζηα ζπξψκαηα ηνπ 19νπ
αηψλα, αληινχλ ηελ έκπλεπζή ηνπο απφ ηα
171

Γκράτηιου 2010, 84-85, εικ. 105
Γκράτηιου 2010, 106, εικ. 123
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Γκράτηιου 2010, 107, εικ. 124
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Επιγραφι ςτο κωδωνοςτάςιο.
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Εικόνα 156, Θ βόρεια είςοδοσ ςτον Άγ. Νικόλαο Φυλακισ
Αποκορϊνου - 1885 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 154, Είςοδοσ ςτθν Ευαγγελίςτρια Σοπολίων Κιςάμου
- 1890 (φϊτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 157, Άγ. Ιωάννθσ Θεολόγοσ & Κοίμθςθ, Κάμποι
Κυδωνίασ (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Ζ ελ ιφγσ κνξθή ζπξψκαηνο, είηε κε
ηελ ρξήζε θιεηδηνχ ζην κέζν ηνπ ηφμνπ είηε
φρη, έρεη νξηζκέλα παξάιιεια ζηελ πεξίνδν
ηεο βελεηνθξαηίαο, ηα νπνία πηζαλψο λα
απνηέιεζαλ
πεγή
έκπλεπζεο
ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ
ζρεδίνπ.
Ζ
ιατθή
αξρηηεθηνληθή,άιισζηε,
ρξεζηκνπνηεί
απινπζηεπκέλα
βαζηθά
βελεηζηάληθα
ραξαθηεξηζηηθά σο ηηο κέξεο καο φπσο ηνμσηή
δηακφξθσζε ηεο εηζφδνπ176.
Σν θπξηφηεξν παξάδεηγκα ζεσξψ φηη
είλαη απφ ηελ Αγία Σξηάδα ησλ Σδαγθαξφισλ
θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζρέδην ηεο εηζφδνπ ζηελ
Εικόνα 155, Θ είςοδοσ ςτον Άγ. Ελευκζριοσ Γερανίου
Κυδωνίασ (φωτο: προςωπικό αρχείο)
176
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νηλαπνζήθε θαη ζην ειαηνηξηβείν 177 (εηθ.
158).Κάηη αλάινγν βιέπνπκε επίζεο θαη ζηελ
είζνδν ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ (ή Γξεγνξίνπ) ζηα
Βαιζακάθηα Κηζάκνπ ηνπ 16νπ αηψλα178(εηθ.
159). Γελ ζα πξέπεη επίζεο λα αγλνείηαη φηη ν
ηχπνο απηφο αλνίγκαηνο ζπλαληάηαη θαη ζηα
παξάζπξα ηνπ Αγ. Ρφθθνπ Υαλίσλ (εηθ. 160).
Αλάινγα απιά ηνμσηά αλνίγκαηα κε ην
πεξίγξακκα ηνπο λα πξνεμέρεη ιίγν απφ ηελ
ηνηρνπνηία, ζπλαληάκε ζπρλά.

Εικόνα 159, Άγ. Δθμιτριοσ (ι Γρθγόριοσ) ςτα Βαλςαμάκια
Κιςάμου (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 158, Θ είςοδοσ ςτο ελαιοτριβείο τθσ Μονισ
Σηαγκαρόλων (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 160, Ο ναόσ του Αγ. Ρόκκου ςτα Χανιά. Διακρίνονται
τα τοξωτά παράκυρα (φωτο: προςωπικό αρχείο).
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Ανδριανάκθσ 1997, 42, 43 και Gerola 1917, 168
Gerola 1908, 145 και Γκράτηιου 2010, 112
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2.Β.2.7) Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηα
αλνίγκαηα ησλ λαώλ
Οινθιεξψλνληαο
ηελ
κειέηε
αλαθνξηθά κε ηα αλνίγκαηα ησλ λαψλ ηνπ
19νπ αηψλα, κπνξεί λα γίλεη ε δηαπίζησζε φηη
ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο, αληινχλ ηα ζέκαηά
ηνπο απφ ηα πξφηππα πνπ δηαζψδνληαλ ζηελ
χπαηζξν ηνπ λνκνχ απφ ηελ πεξίνδν ηεο
βελεηνθξαηίαο. Δίδακε φηη ζεκαληηθή επηξξνή
άζθεζαλ ηα ζπξψκαηα απφ ηελ χζηεξε
πεξίνδν, θπξίσο ηνπ καληεξηζκνχ, κηαο θαη ε
Κξεηηθή Αλαγέλλεζε αληηζηνηρεί κε ηηο κε
ηηαιηθέο
ηερλνηξνπίεο
ηεο
ψξηκεο
Αλαγέλλεζεο, ηνπ Μαληεξηζκφ θαη ηνπ
Μπαξφθ, ελψ φπσο πξαγκαηεχεηαη ε Κάλησ
Φαηνχξνπ – Ζζπράθε, νη κνξθέο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ε δηαζσζείζα θξεηηθή
αξρηηεθηνληθή πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην
ζεκαηνιφγην ηνπ καληεξηζκνχ, δειαδή απφ
ηελ επνρή πνπ άξρηζαλ λα δηαδίδνληαη ηα
εηθνλνγξαθεκέλα αξρηηεθηνληθά βηβιία179. Σα
αλνίγκαηα
κε
αεησκαηηθή
επίζηεςε
απαληψληαη θπξίσο ζηηο δπν ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ηνπ 19νπ άιινηε κε κεγαιχηεξε
δηάζεζε ιεπηνκέξεηαο θαη άιινηε κε
ζρεκαηνπνηεκέλε απφδνζε. Οη επηδξάζεηο ησλ
πξνηχπσλ απηψλ ζηνλ 19ναηψλα,ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο, είλαη ηέηνηεο πνπ νξηζκέλεο
θνξέο είλαη δχζθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο εάλ
πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπή ηνπ 16νπή ηνπ 19νπ
αηψλα. Σα θπκαηνεηδή γείζα πνπ επίζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζπκίδνπλ ζε
κεγάιν βαζκφ ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο
ηφζν ησλ βελεηζηάληθσλ αγξνηηθψλ επαχιεσλ
φζν θαη ησλ αζηηθψλ θαηνηθηψλ ησλ πφιεσλ
Υαλίσλ θαη ηνπ Ρεζχκλνπ.
Σα ηνμσηά αλνίγκαηα κε ηα πςειά
εκηθπθιηθά ή ηα ρακεισκέλα ηφμα ζε
ζπλδπαζκφ κε ηνπο θεγγίηεο ζην κέζνλ ησλ
ηξηγσληθψλ απνιήμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηελ λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα, επίζεο

ζπλαληάηαη θαηά θφξνλ θαη ζηνλ 16ν, θαη
απνηεινχλ κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
αλαγελλεζηαθήο
αξρηηεθηνληθήο
πνπ
180
δηαρσξίδεηαη έηζη απφ ηελ πζηεξνγνηζηθή .
Σν πνιχ ελδηαθέξνλ, φκσο, δεδνκέλν
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ
κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ –ηεο βελεηνθξαηίαο
θαη ηνπ 19νπ αηψλα – είλαη φηη ζεκαληηθή
επηξξνή άζθεζε θαη ε πζηεξνγνηζηθή ηέρλε
θπξίσο ηνπ β΄ κηζνχ 15νπ - 16νπ αηψλα. Σα
νμπθφξπθα
αλαθνπθηζηηθά
ηφμα
ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πξνεμέρνληα θπκαηνεηδή
γείζα ζηηο πφξηεο, είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλα
θαη απνηεινχλ επίζεο αγαπεηφ ζέκα
έκπλεπζεο γηα ηνπο ηερλίηεο ηνπ 19νπ. Γείγκα
γνηζηθήο επηξξνήο εληνπίδεηαη θαη ζηνπο
πεζζνχο
ζηήξημεο
ηεο
δηαρσξηζηηθήο
εζσηεξηθήο ηνμνζηνηρίαο ζηελ Παλαγία
Κεθαιά Απνθνξψλνπ θαη ζηνλ Άγ. Σίην
Δκπξφζλεξνπ Απνθνξψλνπ (εηθ. 13 θαη 14).
Δθεί, νη ηέζζεξηο αθκέο ησλ ηεηξάγσλσλ
πεζζψλ θέξνπλ ινμφηκεηε θνπή ελψ ζην άλσ
θαηθάησ κέξνο ηνπο δηαθξίλεηαη κηθξφ θπηηθφ
θφζκεκα αλάινγν κε απηφ πνπ εληνπίδεηαη
ζηνπο πεζζνχο ηεο Παλαγίαο ζην Καζηξί
Μπινπνηάκνπ181 ηνπ 15νπ αηψλα.
Αλάινγε εληχπσζε πξνθαιεί θαη ην
εχξνο ησλ ζπλδπαζκψλ ζεκάησλ. Βιέπνπκε
ινηπφλ ζηνλ ίδην λαφ ην έλα άλνηγκα λα είλαη
εκπλεπζκέλν απφ καληεξηζηηθά πξφηππα (π.ρ.
εκηθπθιηθφ
αλψθιη,
εκεμαγσληθνχο
θηνλίζθνπο σο παξαζηάδεο θαη ηξηγσληθφ
αέησκα σο επίζηεςε) θαη ζηελ άιιε πιεπξά
ηνπ ίδηνπ λανχ, ππάξρεη ζχξα κε
πζηεξνγνηζηθήο έκπλεπζεο δηαθφζκεζε (π.ρ.
επζχγξακκν αλψθιη, θπκαηνεηδέο πξνεμέρνλ
γείζν θαη νμπθφξπθν αλαθνπθηζηηθφ ηφμν)
φπσο π.ρ. ζηνλ Άγ. Υαξάιακπν ζην Κφθθηλν
Υσξηφ Απνθνξψλνπ (εηθ. 66 θαη 103) ή ζηνλ
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Άγ. Νηθφιαν ζηελ Φπιαθή Απνθνξψλνπ (εηθ.
124 θαη 156) θ.α.
Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη κε ηα
παξάζπξα ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε φινπο
ηνπο ηχπνπο ησλ αλνηγκάησλ. Έηζη θαη ζε
απηή ηελ πεξίπησζε ζπλππάξρνπλ παξάζπξα
κε εκηθπθιηθφ ηφμν θαη πξνεμέρνλ
θπκαηνεηδέο γείζν καδί κε ζχξεο κε
νμπθφξπθν,
πζηεξνγνηζηθνχ
ηχπνπ,
αλαθνπθηζηηθφ ηφμν φπσο π.ρ ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν Βάκνπ Απνθνξψλνπ ή ζηελ Παλαγία
Κεθαιά ηεο ίδηαο επαξρίαο.
Γελ ιείπνπλ βέβαηα θαη νη πεξηπηψζεηο
φπνπ νη ηερλίηεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα
κνξθνινγία
γηα
φια
ηα
αλνίγκαηα
εθαξκφδνληαλ ηνλ ίδην ηχπν ηνπ επζχγξακκνπ
αλσθιηνχ κε αεησκαηηθή επίζηεςε, φπσο π.ρ.
ζηνλ Άγ. Γεψξγην Αγ. Γεσξγίνπ Κηζάκνπ,
ζηνλ Άγ. Γεψξγην Γξηκπηιηαλψλ ή ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν Βνπβψλ ηεο ίδηαο επαξρίαο.
Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, κηα έληνλε
δηάζεζε πεηξακαηηζκνχ ησληερληηψλνη νπνίνη
κάιινλ θαίλεηαη λα ζπλδπάδνπλ δηάθνξα
κνηίβα φπσο απηά ηα έβιεπαλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο
απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπο.

2.Γ) Γσληαθέο παξαζηάδεο
Έλα
αθφκα
κνξθνινγηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εληνπίδεηαη ζπρλά ζηελ
λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα είλαη θαη νη γσληαθέο
παξαζηάδεο.
Πξφθεηηαη
ζπλήζσο
γηα
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λανχ ην
νπνίν εθαξκφδεηαη ηφζν γηα αηζζεηηθνχο φζν
ίζσο θαη γηα ζηαηηθνχο ιφγνπο.

Σν ζηνηρείν απηφ απαληάηαη θπξίσο ζε
θηίζκαηα
ηνπ
16νπ
17νπ
αηψλα
ραξαθηεξηζηηθφηεξν ησλ νπνίσλ είλαη ν Άγηνο
Ρφθθνο ησλ Υαλίσλ (εηθ. 160) θαη απνηειεί
άκεζε επηξξνή ηνπ Sanmichieli ζηα δεκφζηα
θηίξηα θαη ζηα ζπίηηα γεληθεχνληαο ηελ
ιεγφκελε αγξνηηθή ιηζνδνκή (operar ustica),
κηαο ηζφδνκεο ιαμεπηήο ιηζνδνκήο κε
ινμφηκεηεο ή θακππισηέο ηηο αθκέο ησλ
ιηζφπιηλζσλ πνπ δίλεη έκθαζε ζηνπο αξκνχο
κεηαμχ ησλ ιίζσλ. Πξφθεηηαη γηα ζέκα πνπ
καδί κε ηα άιια επί κέξνπο ζηνηρεία, φπσο π.ρ.
ηα αεηψκαηα πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο θαη ε
εμσηεξηθά εκθαλήο ηζφδνκε δφκεζε, πνπ
πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ αλαγελλεζηαθή
αξρηηεθηνληθή, έηπραλ πιήξνπο απνδνρήο θαη
ζηελ Κξήηε ηνπ 17νπ αηψλα182.
Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ κεηαθέξεηαη
θαη ζηελ λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα αλ θαη φρη
ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο
πξνεμέρεη ιίγν απφ ηελ ηνηρνπνηία θαη
απνηειείηαη απφ εκθαλείο νξζνγψληνπο
ιηζφπιηλζνπο εθαξκνζκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε
ειάρηζην αξκφ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε
βάζε ηνπο είλαη θεθιηκέλε θαη δηαρσξίδεηαη
απφ ην επζχγξακκν ηκήκα κε θνξδφλη (π.ρ.
Άγ. Γεψξγηνο Καξπδίνπ Απνθνξψλνπ εηθ. 29)
ή είλαη ηεηξάγσλε κε θάπνηα θνηιφθπξηε
ιάμεπζε ή ζε άιιεο πεξηπηψζεηο είλαη απιψο
επζεία. πλήζσο νη γσληαθέο παξαζηάδεο
δηαζέηνπλ επίθξαλν κε θπκαηνεηδή ιάμεπζε
ην νπνίν αθνινπζεί σο πξνο ην ζρέδην ην
γείζν πνπ πεξηηξέρεη ηελ νξνθή ηνπ λανχ ζην
ζεκείν γέλεζεο ηεο θακάξαο ηνπ ζφινπ
(νξηζκέλα απφ ηα πνιιά παξαδείγκαηα
δηαθξίλνληαη ζηηο εηθφλεο, 20, 28, 29, 31, 33,
38, 42, 48, 50, 56, 60, 61, 62, 63, 83, 115, 117,
140, 148).
Σν δεδνκέλν απηφ βέβαηα εληνπίδεηαη
ζε λανχο θπξίσο ηνπ β΄ κηζνχ 16νπ θαη έπεηηα
182

Δθμακόπουλοσ 1997, 17 και Δθμακόπουλοσ 1979,
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αλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη γσληαθέο
παξαζηάδεο
δηακνξθψλνληαη
κε
νξζνγσληζκέλνπο ιηζφπιηλζνπο κε ινμφηκεην
ηνληζκέλν αξκφ φπσο ζηνλ Άγ. Ρφθθν, φπσο
ήδε αλαθέξζεθε, αιιά θαη ζηελ Παλαγία
Σζηθαιαξηψλ Κπδσλίαο ηνπ 17νπ αηψλα (εηθ.
161), ζηνλ Πξνθήηε Ζιία Πεξηβνιίσλ
Κπδσλίαο ηνπ 1598 183 (εηθ. 162) ή ζηνλ Άγ.
Νέζηνξα θαη Γεκήηξην ζην Καησρψξη
Κεξακεηψλ184ηνπ 17νπ αηψλα (εηθ. 163).

Εικόνα 162, Προφιτθσ Θλίασ, Περιβόλια Χανίων - 1598
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 163, Άγ. Νζςτορασ και Δθμιτριοσ, Κατωχϊρι
Κυδωνίασ - 17οσ αιϊνασ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 161, Παναγία Σςικαλαριϊν Κυδωνίασ - 17οσ αιϊνασ
(φωτο: προςωπικό αρχείο)

Γελ ιείπνπλ φκσο θαη νη πεξηπηψζεηο
φπνπ νη πξνεμέρνπζεο γσληαθέο παξαζηάδεο
ρξεζηκνπνηνχληαη
θαη
ζηελ
θνζκηθή
αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ - 17νπ αηψλα ηεο
ππαίζξνπ ησλ Υαλίσλ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο
είλαη νη εμσηεξηθέο γσλίεο ηεο Βίιιαο Ρεηφληα
ζηηο Καιάζελεο Κηζάκνπ (εηθ. 164), ζηελ
Βίιια Clussia185ζην Γξαπαληά Κηζάκνπ (εηθ.
165) φπνπ ζηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα
γίλεη αληηιεπηφο θαη ν ζηαηηθφο ξφινο πνπ
δηαδξακαηίδνπλ νη γσληαθνί πεζζνί. ηελ

183

Ανδριανάκθσ 2007, 17-30, Φατοφρου - Ηςυχάκθ
1983, 120
184
Gerola 1908, 154, Γκράτηιου 2010, 165-66
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ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νιφθιεξν ην θηίξην
έρεη θαηαξξεχζεη ελψ δηαηεξείηαη, θαη
κάιηζηα ζε ζεκαληηθφ χςνο, ε γσληαθή
παξαζηάδα
θηηζκέλε
κε
νξζνγψληνπο
ιαμεπκέλνπο ιίζνπο θαη πξνεμέρνπζα βάζε.
Ίζσο, επνκέλσο, ν ξφινο ησλ γσληαθψλ
παξαζηάδσλ λα κελ ήηαλ κφλν αηζζεηηθφο
αιιά θαη ζηαηηθφο, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα
ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν ήηαλ θηηζκέλνο ν λαφο.

Γίλεηαη, επνκέλσο ζαθέο φηη ην
ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν, ησλ γσληαθψλ
παξαζηάδσλ πνπ πξνεμέρνπλ ειαθξά απφ ηελ
ηνηρνπνηία,
είλαη
δηαδεδνκέλν
ζηε
αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ - 17νπ αηψλα. Χο εθ
ηνχηνπ δελ είλαη άηνπν λα ζεσξεζεί φηη
αθνινπζνχληαη θη εδψ ηα πξφηππα ηεο
αλαγελλεζηαθήο θξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο.

2.Γ) Γεληθέο παξαηεξήζεηο γηα ηελ
λανδνκία ηνπ 19νπ αηώλα

Απφ ηελ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
πιηθνχ, κπνξνχλ λα γίλνπλ νξηζκέλεο πξψηεο
παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ λανδνκία ηνπ
19νπ αηψλα.

Εικόνα 164, Βίλλα Ρετόντα, Καλάκενεσ Κιςάμου (φωτο:
προςωπικό αρχείο).

Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη
είλαη φηη σο πξνο ηελ ηππνινγία, θπξηαξρνχλ
νη δξνκηθέο θαηαζθεπέο ζηελ ζπληξηπηηθή
ηνπο πιεηνςεθία. Πξφθεηηαη γηα νξζνγψληαο
θάηνςεο
θηίζκαηα
ζηηο
πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο κνλφρσξα, ρσξίο λα ιείπνπλ θαη
ηα δίρσξα.
ην ζχλνιφ ηνπο θαη ρσξίο θακία
εμαίξεζε ζηεγάδνληαη κε νμπθφξπθνπο ζφινπο
πνπ άιινηε εληζρχνληαη κε ζθελδφληα θαη
άιινηε φρη. Σν ζηνηρείν απηφ θαζαξά
πξνεξρφκελν
απφ
ηελ
βελεηνγνηζηθή
αξρηηεθηνληθή, έθηαζε ζηελ Κξήηε κεηά ηελ
θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Βελεηνχο ην 1211 θαη
επεξέαζε ηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ
ζξεζθεπηηθψλ θηηζκάησλ ηεο ππαίζξνπ κέρξη
θαη ηνλ 20ν αηψλα. Πάλησο ηνλ 19ν αηψλα πνπ
εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε ε ζηέγαζε
ησλ λαψλ κε ηελ ρξήζε νμπθφξπθνπ ζφινπ,
θπξηαξρεί ζηελ χπαηζξν.

Εικόνα 165, Θ παραςτάδα από τθν βίλλα Clussia,
Δραπανιάσ Κιςάμου, ςιμερα ςε ερειπιϊδθ κατάςταςθ
(φωτο: προςωπικό αρχείο)
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Χο πξνο ηα επί κέξνπο κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, νη επηδξάζεηο ζηελ λανδνκία
ηνπ 19νπ πξνέξρνληαη απφ ηα εθαηνληάδεο
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δηαηεξεκέλα παξαδείγκαηα ηεο θξεηηθήο
ππαίζξνπ κφλν πνπ ηψξα ην κέγεζνο
απμάλεηαη θαη πξνζδίδεηαη κεγαιχηεξν θχξνο.
ε ζρέζε κε ηνπο πνιπάξηζκνπο,
κηθξφηεξσλ δηαζηάζεσλ, λανχο ηεο θξεηηθήο
ππαίζξνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ θαηά ηνπο
πξψηνπο αηψλεο ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ, ε
λανδνκία ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ
αηψλα δηαθξίλεηαη γεληθά απφ ηε κεγαιχηεξε
πνζφζησζε θαη θιίκαθα ησλ αλνηγκάησλ.
Παξάιιεια ππάξρεη κία δηαξθήο αλαδήηεζε
κλεκεηαθφηεηαο
πνπ
εθθξάδεηαη
186
πνηθηιφκνξθα ζηα αλνίγκαηα απηά .

επηθάλεηα ησλ παξαγγειηνδνηψλ, δειαδή ησλ
θνηλνηήησλ πνπ έρηηδαλ ηνπο λανχο απηνχο γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ηνπ.
Δξεπλψληαο, επνκέλσο ηα δεδνκέλα
πνπ παξνπζηάζηεθαλ, κπνξεί λα ιερζεί, φηη ε
αξρηηεθηνληθή ησλ 16νπ θαη 17νπ αηψλα,
άζθεζε θαηαιπηηθή επηξξνή ζηελ λανδνκία
ηνπ 19νπ ηφζν σο πξνο ηελ ηππνινγία φζν θαη
σο πξνο ηελ κνξθνινγία θαη ηελ επηινγή ησλ
δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ.

Δίδακε, άιισζηε, παξαδείγκαηα κε
λανχο λα δηαζέηνπλ αλνίγκαηα κε πνηθίιεο
δηαθνζκήζεηο ζηα πεξηγξάκκαηά ηνπο έρνληαο
σο παξάδεηγκα γλσζηά ζέκαηα απφ ηα
δηάζεκα κλεκεία ηεο θξεηηθήο Αλαγέλλεζεο
(Αξθάδη, Αγ. Σξηάδα Σδαγθαξφισλ, Καζνιηθφ
Αθξσηεξίνπ, Μνλή Γδεξλέηνπ, Άγ. Ρφθθν
Υαλίσλ θ.α), ελψ είδακε θαη άιιεο
πεξηπηψζεηο φπνπ ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία
έρνπλ ιεθζεί απφ ηνπο παιαηφηεξνπο λανχο κε
πζηεξνγνηζηθή δηαθφζκεζε. Δπηπιένλ, είδακε
θαη λανχο κε ζπλδπαζκφ δηαθνζκεηηθψλ
ζεκάησλ εκπλεπζκέλσλ θαη απφ ηηο δπν απηέο
πεξηφδνπο.
ε γεληθέο γξακκέο ζα κπνξνχζε λα
εηπσζεί θαηά θάπνην ηξφπν, φηη ε λανδνκία
ζηελ χπαηζξν ησλ Υαλίσλ αιιά θαη ηεο
Κξήηεο γεληθφηεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα
ηάζε εθιεθηηθηζκνχ ησλ βελεηζηάληθσλ
πξνηχπσλ. Δίλαη, ινηπφλ, θαλεξφ φηη ηα
δηαθνζκεηηθά
ζέκαηα
ζηνπο
λανχο
ιακβάλνληαλ ζνβαξά ππφςε ελψ ππήξρε
ειεπζεξία σο πξνο ηελ επηινγή θαη ηνλ
ζπλδπαζκφ ηνπο. Αλαθνξηθά φκσο κε ηελ
κλεκεηαθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ παξαηεξείηαη
φηη δελ απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
πνπ εμεηάζηεθαλ. Πξνθαλψο εδψ ζα
δηαδξακάηηζε ξφιν θαη νη νηθνλνκηθή
186
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ην πξνεγνχκελν θεθάιαην έγηλε
θαηαλνεηφ φηη ε λανδνκία ηνπ 19νπαηψλα
ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηάζε εθιεθηηθηζκνχ
ησλ βελεηζηάληθσλ πξνηχπσλ, ζε έλα πνιχ
κεγάιν πιήζνο παξαδεηγκάησλ απφ φιν ηνλ
λνκφ.

3.Α) Νένη λανί ζηελ ζέζε ησλ παιηώλ
Έλα αθφκα ζηνηρείν πνπ θαίλεηαη φηη
ελέηεηλε ην γεγνλφο ηεο ζχλδεζεο απηήο κε ην
βελεηζηάληθν παξειζφλ ηεο Κξήηεο ήηαλ θαη ε
χπαξμε ήδε ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λαψλ
ηεο πεξηφδνπ ηεο βελεηνθξαηίαο 13νο – 17νο
αηψλα ζηελ ζέζε ησλ νπνίσλ νηθνδνκήζεθαλ
νη λεψηεξνη έπεηηα απφ θαηεδάθηζε. Έλα
ζεκαληηθφηαην ζηνηρείν γη απηή ηελ
αληηζηνίρεζε είλαη θαη ε Απνγξαθή ησλ
Μνλψλ θαη Δθθιεζηψλ πνπ έιαβε ρψξα ην
1637187 απφ ηηο ελεηηθέο αξρέο. Απνγξαθή πνπ
αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηνλ θάζε λαφ ή κνλή
ππφρξεν ζε θαηαβνιή θφξνπ ζην δεκφζην
ηακείν, ηνλ ηεξέα πνπ ηεξνπξγνχζε εθεί αιιά
θαη ην πνζφ πνπ φθεηιε λα θαηαβάιεη εηεζίσο.
Έλαο αξηζκφο απφ απηνχο ηνπο λανχο
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ απνγξαθή
έρεη ζήκεξα πηα ραζεί ελψ έλαο άιινο
ηαπηίδεηαη κε πθηζηάκελνπο παιαηνχο λανχο
ζηα ρσξηά ηνπ λνκνχ. Τπάξρεη φκσο θαη κηα
ζεηξά λαψλ ηνπ 19νπ αηψλα ζηα ρσξηά,
αθηεξσκέλσλ ζηνπο ίδηνπο αγίνπο κε απηνχο
πνπ θαηαγξάθνληαη ην 1637, ζπλνιηθά 33 απφ
ηνπο 100 πνπ κειεηήζεθαλ.

Αληηιακβαλφκαζηε, επνκέλσο, φηη
απνηεινχζε πάγηα πξαθηηθή ηεο επνρήο ε
θαηεδάθηζε ησλ παιαηψλ, κηθξφηεξσλ ζε
δηαζηάζεηο, λαψλ θαη ε νηθνδφκεζε ζηελ ζέζε
ηνπο λέσλ κεγαιχηεξσλ188. Ζ ζπλήζεηα απηή
εηθάδεηαη φηη ζπλέβαηλε γηα ηελ εμππεξέηεζε
ηνπ απμεκέλνπ εθθιεζηάζκαηνο.
εκαληηθή καξηπξία γηα ηελ πξαθηηθή
απηή παξαδίδεηαη απφ αξρεηαθέο πεγέο ζηελ
θεληξηθή Κξήηε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ λαφ
ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Σχιηζν Ζξαθιείνπ
πνπ ρξνλνινγείηαη ζηα 1883. ηελ πεξίπησζε
ηνπ λανχ απηνχ ζηελ Σχιηζν έιαβε ρψξα
επίζεο ε ζπλήζεο πξαθηηθή ηεο απνδφκεζεο
ηνπ παιαηφηεξνπ λανχ θαη ε αλέγεξζε ελφο
κεγαιχηεξνπ ζηε ζέζε ηνπ: «Ο Ναόο ζέιεη
νηθνδνκεζεί εηο ηνλ Πεξίβνινλ ελ σ θείηαη
ζήκεξνλ ε παιαηά εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
Νηθνιάνπ». Μία ελδηαθέξνπζα ιεπηνκέξεηα
είλαη ε πξφβιεςε ζην ζπκβφιαην γηα
πξφδξνκε θαηεδάθηζε ηνπ παιαηνχ λανχ πξηλ
ηελ αλέγεξζε ηνπ θαηλνχξηνπ, θαζψο ζε άιιεο
πεξηπηψζεηο ν παιαηφο λαφο παξέκελε ζηελ
ζέζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ρξεζηκεχνληαο
ζαλ ππνζηχισκα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ
θηηζίκαηνο 189 .Ζ πξαθηηθή απηή, γηα
παξάδεηγκα, είρε ιάβεη ρψξα θαη ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Καζνιηθνχ ηεο Μνλήο Αγίνπ
Γεσξγίνπ Απαλσζήθε, ην αξρηθφ θαζνιηθφ
ηνπ νπνίνπ, έξγν ηεο ψξηκεο θξεηηθήο
Αλαγέλλεζεο, είρε πάζεη ζνβαξέο δεκηέο απφ
ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1856. Πξνθξίζεθε ινηπφλ ε
πιήξεο θαηεδάθηζή ηνπ θαη ε νηθνδφκεζε
λένπ δίρσξνπ λανχ ηελ πεξίνδν 1861 – 63190
(εηθ. 166).
Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή, φκσο, καξηπξία
γηα αληηθαηάζηαζε παιαηνχ κε λέν λαφ
πξνέξρεηαη απφ ηελ Μνλή ηνπ Υξηζηνχ
188
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Βλ. για τθν δθμοςίευςθ του αρχείου: Χαιρζτθ 1968,
355 – 388
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Υαιέπαο Μπινπνηάκνπ. Δθεί, ζην πιαίζην ηεο
αλαζπγθξφηεζεο ηεο κνλήο ζηηο αξρέο ηνπ
20νπαηψλα,γίλεηαη
πξνζπάζεηα
λα
θαηαζθεπαζηεί λαφο κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ
πνπ φκσο δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Σν
θέιπθνο ηνπ λένπ θαζνιηθνχ, πνπ δίλεη ηελ
εληχπσζε επηβιεηηθήο θαηαζθεπήο θαη
κεγαιεπήβνισλ, εθ κέξνπο ησλ αλαθαηληζηψλ
ζρεδίσλ, θηίδεηαη κε ληφπηα ζθνπξφρξσκε
πέηξα έσο ην χςνο πεξίπνπ ηεο ζηέγεο ζε
απφζηαζε 0,50 έσο 1,30 κέηξσλ πεξηκεηξηθά
ηνπ παιαηνχ θαζνιηθνχ. ηελ δπηηθή φςε ην
λέν νξζνγψλην ζχξσκα πιαηζηψλεηαη απφ δπν
θίνλεο πνπ παηνχλ ζε βάζεηο θαη θέξνπλ
επίθξαλα, ελψ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά
παξέκεηλε εκηηειέο ηνπ ηξηκεξέο ηεξφ βήκα191
(εηθ. 167, 168).

Εικόνα 166, Κακολικό Μονισ Αγ. Γεωργίου Επανωςιφθ (ι
Απανωςιφθ) - 1861 - 63 (fφωτο: www.dimos-archanonasterousion.gr)

Εικόνα 168, Σο κακολικό τθσ Μονισ Χαλζπασ όπου
διακρίνεται θ απόπειρα οικοδόμθςθσ του νζου γφρω από
το παλιό (φωτο: www.orthodoxcrete.com)

Απφ ηα παξαδείγκαηα απηά, γίλεηαη
αληηιεπηφ, φηη νη λανί ηεο πεξηφδνπ
βελεηνθξαηίαο, πνπ ππήξραλ ζηα ρσξηά ηνπ
λνκνχ, απνηεινχζαλ κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ
19νπ
αηψλα
ηνπο
θχξηνπο
ρψξνπο
εθθιεζηαζκνχ ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ.
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, πνιινί λανί έπεζαλ
ζχκαηα ησλ ερζξνπξαμηψλ ζηηο επαλαζηάζεηο
ηνπ 19νπ αηψλα. Δπηπιένλ, ζεκαληηθή ήηαλ
αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ρξηζηηαληθνχ
ζηνηρείνπ ζηελ χπαηζξν κε απνηέιεζκα νη
κηθξνί λανί λα κελ επαξθνχλ.
Με ηνλ ηξφπν πνπ είδακε, νη παιηνί
λανί θαηεδαθίδνληαλ θαη ζηελ ζέζε ηνπ
νηθνδνκνχληαλ
λένη,
αθνινπζψληαο
πηζαλφηαηα ηελ ηππνινγία ηνπ παιαηνχ, κε
ηνλ νπνίν ήηαλ εμνηθεησκέλνη νη πηζηνί.
ηνλ λνκφ Υαλίσλ, απφ ηα εθαηφ
πεξίπνπ παξαδείγκαηα πνπ κειεηήζεθαλ, ηα
ηξηάληα ηξία ζπλαληψληαη ζηελ απνγξαθή ηνπ
1637θαη έρνπλ πιένλ λα θάλνπλ κε λανχο ηνπ
19νπ αηψλα, ρσξίο λα ππάξρεη ίρλνο πηα ηνπ
παιαηνχ.

Εικόνα 167, Σο κακολικό τθσ Μονισ
Χαλζπασ
Μυλοποτάμου - το παλαιό κακολικό και το νζο (φωτο:
Φραϊδάκθ 2011)
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3.Β) Δπεθηάζεηο παιαηώλ λαώλ

Μηα αθφκα κέζνδνο πνπ ζπλδέεη ην
παιηφ κε ην λέν, είλαη θαη ε πξνζζήθε ελφο
λένπ θιίηνπο ζηνλ παιηφ λαφ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε δελ θαηεδαθίδεηαη ν αξρηθφο
λαφο.Ζ πξαθηηθή απηή βέβαηα δελ ήηαλ
θαηλνχξγηα κηα θαη εθαξκφδνληαλ ζπρλφηαηα
θαη ζηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο (π.ρ. Άγ.
Γεψξγηνο θαη Γεκήηξηνο ζην Θέξηζν
Κπδσλίαο). Σν λέν θιίηνο, θαηαζθεπαζκέλν
κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θπξηαξρνχζαλ ηνλ
19ν - αξρέο 20νπ αηψλα, ελψλεηαη κε ηνλ παιηφ
λαφ κέζσ θακάξαο πνπ αλνίγεηαη ζηελ
ηνηρνπνηία. Σέηνηα παξαδείγκαηα ζπλαληψληαη
ζηνλ Άγ. Παληειεήκνλα ζηνλ νηθηζκφ Άε
Κπξγηάλλε Κηζάκνπ (εηθ. 169), ζηνλ Άγ.
Βαζίιεην Βαβνπιέδσ Κηζάκνπ (εηθ. 170),
ζηελ Παλαγία Καιαζελψλ Κηζάκνπ θαη
αιινχ.
ηνλ Άγην Νηθφιαν ζηελ Γξαθφλα
Κπδσλίαο (εηθ. 172α – β), κηα αθφκα
ελδεηθηηθή πεξίπησζε, νη θηήηνξεο ηνπ 19νπ
αηψλα πξνζπάζεζαλ λα κηκεζνχλ ζην κέγεζνο
θαη ηελ κνξθή ηνλ αξρηθφ λαφ, ηνλ νπνίν
δηπιαζίαζαλ πξνζζέηνληαο ζηελ βφξεηα
πιεπξά ηνπ έλα αθφκα θιίηνο. Ζ ζηέγαζε θαη
εδψ γίλεηαη κε νμπθφξπθε θακάξα ελψ
ππάξρνπλ θαη απινί θπθιηθνί θεγγίηεο ζηα
ηχκπαλα ησλ ηξηγσληθψλ απνιήμεσλ ηνπ
δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ ηνίρνπ. Παξφια
απηά, φκσο, δελ δηακφξθσζαλ ηηο δπν λέεο
εηζφδνπο κηκνχκελνη ην ζχξσκα ηνπ αξρηθνχ
λανχ, αιιά ηηο δηαθνξνπνίεζαλ εθαξκφδνληαο
αλνίγκαηα κε ρακεισκέλν ηφμν θαη επίζηεςε
κε πξνεμέρνληα θπκαηνεηδή γείζα θαη
εκηθπθιηθά
αλαθνπθηζηηθά
ηφμα.
Αθνινχζεζαλ ην ξεχκα ηεο επνρήο
ηνπο, ζέινληαο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην παιηφ
κε ην λέν αιιά παξάιιεια θαη λα ζπλδέζνπλ
αξκνληθά ηηο δπν επνρέο.
Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 169, Άγ. Παντελειμων ςτον Άθ Κυργιάννθ Κιςάμου 14οσ και 19οσ αιϊνασ. (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 170, Άγ. Βαςίλειοσ - Σίμιοσ ταυρόσ, Βαβουλζδω
Κιςάμου - 15οσ - αρχζσ 20ου αιϊνα (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Γελ ιείπνπλ, βέβαηα, θαη νη
πεξηπηψζεηο φπνπ ν παιαηφηεξνο λαφο
επεθηείλεηαη σο πξνο ηελ ηνηρνδνκία ηνπ θαη
ηελ νξνθή ηνπ θαη «αλαθαηλίδεηαη»
θξαηψληαο κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ αξρηθνχ
ππξήλα ηνπ. Γπν ηέηνηα παξαδείγκαηα είλαη
θαη ν λαφο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι ζηελ
πειηά Κηζάκνπ, κε ρξνλνινγία ηειεπηαίαο
αλαθαίληζεο ην 1849 θαη πξψηεο ην 1614 (εηθ.
171) φπσο θαη ν λαφο ηεο Αγ. Βαξβάξαο ζηα
Γεξαθηαλά Κηζάκνπ ηνπ 1882. Δθεί, ζχκθσλα
κε πξνθνξηθέο καξηπξίεο, ν λαφο θηίζηεθε
απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ ζην ρψξν ηεο
πξνυπάξρνπζαο κηθξφηεξεο εθθιεζίαο ηεο
Αγίαο Βαξβάξαο ε νπνία γθξεκίζζεθε
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κεξηθψο θαη επεθηάζεθε θαηά κήθνο θαη θαζ’
χςνο απφ ηελ βφξεηα θαη λφηηα πιεπξά192.

οσ

οσ

Εικόνα 172β, Άγ. Νικόλαοσ, Δρακϊνα Κυδωνίασ - 16 - 19
αιϊνασ - βόρεια και δυτικι άποψθ (φωτο: προςωπικό
αρχείο)

3.Γ)

Παξαηεξήζεηο
γηα
«ζύλδεζε» κε ην παξειζόλ

ηελ

Εικόνα 171, Μιχαιλ Αρχάγγελοσ, πθλιά Κιςάμου - 1614 1849 (φωτο: Λιμαντηάκθ Λαμπρινι)

οσ

οσ

Εικόνα 172α, Άγ. Νικόλαοσ, Δρακϊνα Κυδωνίασ - 16 - 19
αιϊνασ - δυτικι όψθ (φωτο: προςωπικό αρχείο)

Έγηλε θαηαλνεηφ, επνκέλσο, φηη νη
ηερλίηεο ηνπ 19νπ αηψλα είραλ έλα αθφκα ιφγν
γηα λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηππνινγία ησλ λαψλ
ηνπο νπνίνπο αληηθαζηζηνχζαλ ή επεμέηεηλαλ.
Ο ηχπνο ηνπ δξνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο
ζηεγαζκέλνπ κε θακάξα, απνηειεί ηελ εχθνιε
θαη νηθνλνκηθή ιχζε γηα ηελ ζηέγαζε
ιαηξεπηηθψλ ρψξσλ απφ παιηά. ηελ Κξήηε
φκσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο είρε γίλεη πιένλ
παξάδνζε. Έρεη επηθξαηήζεη ηφζν σο
κνλφρσξνο φζν θαη σο δίρσξνο ή θαη
ηξίρσξνο ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο. Ζ ρξήζε ηεο
νμπθφξπθεο θακάξαο έρεη επίζεο επηθξαηήζεη
ήδε απφ ηνλ 13ν αηψλα θαη έρεη εληαρζεί
πιήξσο ζην ηνπίν ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ
ρσξηψλ δηαγξάθνληαο ελ πνιινίο ηηο
βπδαληηλέο κλήκεο.
Έηζη ινηπφλ, νη λέεο απμεκέλεο
αλάγθεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ κε ηνλ
ηχπν λανχ πνπ ήηαλ ήδε γλσζηφο θαη
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δνθηκαζκέλνο. Μφλν πσο ηψξα νη δηαζηάζεηο
είλαη κεγαιχηεξεο ελψ ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα
ηεο θνηλφηεηαο κπνξεί λα πξνβιεζεί κε ηελ
ρξήζε αλάγιπθσλ δηαθνζκήζεσλ ζηα
αλνίγκαηα θαη ζηα θσδσλνζηάζηα.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4

Ζ εθινγή φκσο ησλ δηαθνζκεηηθψλ
ζεκάησλ θαη εδψ πξνέξρεηαη απφ ηα
παξαδείγκαηα γνηζηθά, αλαγελλεζηαθά θαη
νζσκαληθά κε ηα νπνία ήηαλ εμνηθεησκέλνη νη
άλζξσπνη ηεο ππαίζξνπ, αλακεκεηγκέλα κε
ζηνηρεία
ηεο
ηνπηθήο
παξαδνζηαθήο
193
αξρηηεθηνληθήο .

Πνιχ
ζεκαληηθφ
ξφιν
ζηελ
νπ
νηθνδνκηθή έμαξζε ηνπ 19
αηψλα
δηαδξακάηηζαλ νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζην λεζί. Όπσο
έγηλε θαηαλνεηφ θαη ζε πξνεγνχκελν
θεθάιαην, ε αχμεζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ
πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ θαη ε ζηαδηαθή
ζπξξίθλσζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ, πνπ
ζπλνδεχηεθε απφ ηελ παξαρψξεζε πξνλνκίσλ
θαη ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο επίζεο
θαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ,
παγίσζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε
ρψξσλ ιαηξείαο. ε απηφ βέβαηα ζπλέβαιαλ
θαη σο έλα βαζκφ νη θαηαζηξνθέο απφ ηηο
ερζξνπξαμίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ ηνπ 19νπ αηψλα.Σα
ηδξχκαηα απηά δελ είραλ ζηφρν κφλν ηελ
δηεθπεξαίσζε
ησλ
ζξεζθεπηηθψλ
ππνρξεψζεσλ ησλ θαηνίθσλ ελφο ρσξηνχ,
αιιά απνηεινχζαλ θαη ηξφπν επίδεημεο ηεο
νηθνλνκηθήο επκάξεηαο θαη δχλακεο ηνπ
ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ έλαληη ηνπ θζίλνληνο
κνπζνπικαληθνχ.

Η ΚΑΣΑΚΔΤΗ

Ζ νηθνδνκηθή, επνκέλσο, έμαξζε ζηελ
επαξρία ηνπ λνκνχ, κε βεβαηφηεηα ζα
πξνυπέζεηε θαη ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ
ζπλεξγείσλ θαη καζηφξσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε
είλαη έλαο αθφκα ζνβαξφο παξάγσλ. Γηα ηελ
δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ απηψλ δελ ζα πξέπεη
λα παξαβιεθζεί θαη ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ νη νπνίεο είλαη θαη ν βαζηθφο
εξγνδφηεο θαη φρη ε επίζεκε Δθθιεζία.
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4.Α) Αξρηηέθηνλεο θαη ζπλεξγεία

Ο εληνπηζκφο πιεξνθνξηψλ γηα ηα
ζπλεξγεία θαη ηνπο αξρηηέθηνλεο είλαη ιίγεο ζε
απηήλ ηελ κειέηε δηφηη ηα δεκνζηεπκέλα
αξρεηαθά ηεθκήξηα απφ ηνλ λνκφ Υαλίσλ είλαη
πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο
κεγάινπο λανχο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ.
Απφ ηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ νη
πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ειάρηζηεο
επηγξαθέο ζηα ππέξζπξα ησλ εηζφδσλ αιιά
θαη απφ θαηαγξαθέο ζηα βηβιία εζφδσλ θαη
εμφδσλ ησλ ελνξηψλ. Αλάινγα δεκνζηεπκέλα
παξαδείγκαηα εληνπίδνληαη ζηελ θεληξηθή
Κξήηε φπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηξηψλ λαψλ ζε
ηξία δηαθνξεηηθά ρσξηά (Αγ. Νηθνιάνπ ζηελ
Σχιηζν, Μεηακφξθσζεο ζην Αξθαινρψξη θαη
Αγ. Σξηάδαο ζηα Βαζηιηθά Αλψγεηα
Ζξαθιείνπ) ηελ πεξίνδν 1880 - 1890,
ζπληάρζεθαλ ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο 194 .
Βάζεη απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα
ππνηεζεί φηη θάηη αληίζηνηρν ζα ζπλέβαηλε θαη
ζηα Υαληά. Αιιά θαη ζε απηέο αθφκα ηηο
πεξηπηψζεηο δελ αλαθέξεηαη ν φξνο
«αξρηηέθησλ» αιιά «εξγνιάβνο» ρσξίο φκσο
λα είκαζηε βέβαηνη εάλ νη ππεχζπλνη ησλ
ελνξηψλ απεπζχλζεθαλ πξψηα ζε θάπνηνλ
αξρηηέθηνλα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζρεδίσλ
θαη έπεηηα ζε εξγνιάβν γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπο.
Απφ νξηζκέλνπο κφλν λανχο ζψδνληαη
ηα νλφκαηα ησλ αξρηηεθηφλσλ πνπ
εξγάζηεθαλ αιιά πηζαλφηαηα ν φξνο λα κελ
έρεη ηελ ζεκεξηλή έλλνηα, αιιά λα ελλνείηαη ν
αξρηηερλίηεο. Πρ. ηνλ λαφ ηνπ Αγ. Σίηνπ θαη
Κνηκήζεσο ζηνλ Δκπξφζλεξν Απνθνξψλνπ
ηνπ 1894 δηαθξίλεηαη ην φλνκα ηνπ
αξρηηέθηνλα «ΧΚΧΓΟΜΖΘΖ ΔΝ ΔΣΔΗ 1894
ΤΠΟ ΣΟΤ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΟ ΓΔΧΡ
194
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ΓΔΧΡΓΑΡΑΚΖ ΔΝ ΚΔΦΑΛΑ195» (εηθ. 173).
ε έλαλ άιιν λαφ, απηφλ ηνπ Αγ.
Γεσξγίνπ ζην Μνπξί Κηζάκνπ ηνπ 1890,
κλεκνλεχεηαη ζην ππέξζπξν ηεο εηζφδνπ έλαο
αθφκα «ΑΡΥΖΣΔΚΣ ΜΗΥ ΥΑΣΕΖΓ» (εηθ
174), ελλνψληαο πξνθαλψο θάπνηνλ Μηραήι
Υαηδεδάθε, ρσξίο ινηπέο πιεξνθνξίεο.

Εικόνα 173, Θ επιγραφι όπου μνθμονεφεται το όνομα του
αρχιτζκτονα ςτον Άγ. Σίτο, Εμπρόςνερου Αποκορϊνου
(φωτο: προςωπικό αρχείο).

Εικόνα 174, Θ επιγραφι όπου μνθμονεφεται ο αρχιτζκτων,
ςτον Άγ. Γεϊργιο, Μουρί Κιςάμου (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Μηα άιιε καξηπξία πξνέξρεηαη απφ
ηνλ λαφ Αγ. Γεσξγίνπ Γξηκπηιηαλψλ Κηζάκνπ
ηνπ 1887, φπνπ ζηα αξρεία ηνπ λανχ
αλαθέξεηαη ν αξρηηέθηνλαο Παλαγηψηεο
Πεηξηγηάλλεο ν νπνίνο είρε πεξηζζφηεξνπο
απφ πελήληα βνεζνχο. Σν 1881, φηαλ έθιεηζε

195

Επιγραφι ςτθν βορειοδυτικι είςοδο του ναοφ.
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ν ζφινο ηνπ λανχ, πήξε ζαλ δψξν 107,2
γξφζηα196.
Μηα αθφκα πιεξνθνξία γηα κάζηνξα,
παξαδίδεηαη απφ ηνλ λαφ ηνπ Αξραγγέινπ
Μηραήι θαη ηεο Παλαγίαο ζηνλ Καιιηθξάηε
θαθίσλ,
φπνπ
κλεκνλεχεηαη
«Ο
ΔΠΔΞΔΡΓΑ[]ΘΔΗ ΚΧ. ΚΑΦΑΛΑΚΖ» ν
νπνίνο πξνθαλψο ζα ήηαλ θάπνηνο ηερλίηεο.
Μειεηψληαο ηα ζηνηρεία απηά, κπνξεί
λα γίλεη ε αλαγσγή ζηα ζπλεξγεία καζηφξσλ
ηεο
ειιεληθήο
ελδνρψξαο
(Ζπείξνπ,
Πεινπνλλήζνπ θ.α.), ηα νπνία πεξηθεξφκελα
απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή έθηηδαλ γεθχξηα,
νηθίεο, εθθιεζίεο θ.α. Ζ ηθαλφηεηά ηνπο λα
αλαιακβάλνπλ
έξγα
κε
ηδηαίηεξεο
θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, είρε ζαλ
απνηέιεζκα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζε
θνηλφηεηεο πνπ επεκεξνχζαλ. Ζ έιεπζε ησλ
εηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ ελφο ζπλεξγείνπ
(ηζλαθηνύ) καδί κε ηνπο καζεηεπφκελνχο ηνπο,
δελ απέθιεηε θαη ηελ ζπκκεηνρή ζηελ
δηαδηθαζία θαη θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ, πνπ
φκσο
απαζρνινχληαλ
ζε
βνεζεηηθέο
εξγαζίεο 197 .Άιισζηε πνιχ ζπρλά ζε λανχο
πνπ εξεπλήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε,
αλαθέξεηαη φηη ζηηο εξγαζίεο ζπκκεηείραλ θαη
νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ. Γηα ηα λεζηά φκσο, ην
ππάξρνλ πιηθφ δελ έρεη κειεηεζεί ζε έθηαζε,
φπσο βέβαηα θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο
Κξήηεο. Πάλησο ε πςειήο ζηάζκεο
θαηαζθεπέο
πνπ
ραξαθηεξίδνπλ
ηηο
πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζπλζέζεηο
νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ζηελ Κξήηε
ζα δξνχζαλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγία.

19ν αηψλα ηφζν ζηα Υαληά φζν θαη ζην
Ρέζπκλν. ην ρσξηφ εθείλν άιισζηε
ζπλαληψληαη θαη κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα
δείγκαηα λανδνκίαο ζηνλ λνκφ Υαλίσλ (ν Άγ.
Αληψληνο, Ζ Παλαγία θαη νη Σαμηάξρεο)
γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ παξάδνζε ζηελ
θαηεξγαζία πέηξαο.
Μεγάιε παξάδνζε ζηελ ιηζνμντθή
ηέρλε δηαηεξνχληαλ επίζεο θαη ζην
Γαβαινρψξη Απνθνξψλνπ νη θάηνηθνη ηνπ
νπνίνπ είλαη πεξήθαλνη γη απηφ: «Έλα από ηα
ζπνπδαηόηεξα
ιατθά
επαγγέικαηα
ηνπ
Γαβαινρσξίνπ από ηνπο βπδαληηλνύο αθόκε
ρξόλνπο ήηαλ ηνπ ιηζνμόνπ ή πειεθάλνπ πνπ
αιεζηλά κεγαινύξγεζε ζηα ηειεπηαία 200
ρξόληα. Λατθνί δεκηνπξγνί ζην ζύλνιό ηνπο νη
Γαβαινρσξηαλνί ζξηάκβεπζαλ δεκηνπξγώληαο
αιεζηλά θνκςνηερλήκαηα όπσο αλώθιηα,
θαηώθιηα, παξαζηάηεο γηα πόξηεο θαη
παξάζπξα,
θνξλίδεο,
ζθάιεο,
ηδάθηα,
θακηλάδεο, θνιόλεο θαη θεθαινθόινλα,
πδξνξξνέο, ζηόκηα πεγαδηώλ, θακπαλαξηά
εθθιεζηώλ, θιπ.» 198 . Παξάιιεια, ζην πνιχ
ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ θαη ιανγξαθηθφ κνπζείν
ηνπ ρσξηνχ, εθηίζεληαη εξγαιεία ιηζνμντθήο
ηεο πεξηφδνπ ηνπ 19νπ αηψλα (εηθ. 175).
Άιισζηε, ην φηη ε Κξήηε είρε
παξάδνζε ζηα εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία
καζηφξσλ, ιηζνμφσλ θαη θηηζηψλ, απφ ηελ
πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο, είλαη ήδε
γλσζηφ 199 . Πξνθαλψο, ινηπφλ, απηή ε
παξάδνζε ζπλερίζηεθε θαη κέρξη ηνλ 19ν
αηψλα θαη αθφκα ηνλ 20ν.

Απφ πξνθνξηθέο καξηπξίεο πάλησο
αληρλεχεηαη ην ζπλεξγείν ηνπ Σδετξάλε απφ
ηνλ Κεθαιά Απνθνξψλνπ, πνπ έδξαζε ζηνλ
196
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4.Β) Οηθνδνκηθέο ηερληθέο
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο

Εικόνα 175, Εργαλεία λικοξοϊκισ από το Ιςτορικό και
Λαογραφικό
Μουςείο
Γαβαλοχωρίου
(πθγι:
www.yanniskakanos.gr)

θαη

Οη νηθνδνκηθέο ηερληθέο θαη νη
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ
νηθνδφκεζε ησλ λαψλ ηεο ππαίζξνπ, δελ
έρνπλ ηχρεη έσο ηψξα αλαιπηηθήο κειέηεο. Οη
πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηελ παξαηήξεζε
θαη ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. Σα ιίγα, φκσο
δεκνζηεπκέλα αξρεηαθά ηεθκήξηα, θαη πάιη
απφ ηελ θεληξηθή Κξήηε, δείρλνπλ έλα
γεληθφηεξν πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαλ
ε θαηαζθεπή λαψλ ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Κξήηε.
Ο ηξφπνο δφκεζεο ησλ λαψλ εηνχησλ,
δελ θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ
απηφλ ηεο πεξηφδνπ ηεο βελεηνθξαηίαο. Σν
θχξην πιηθφ δφκεζεο ήηαλ ν πσξφιηζνο.
Παξάιιεια, γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ
δηαθνζκεκέλσλ αλάγιπθσλ ηκεκάησλ φπσο
π.ρ. ζηα αλνίγκαηα, ηηο γσληαθέο παξαζηάδεο,
ηα θσδσλνζηάζηα, ηα γείζα ηεο νξνθήο, ηα
εζσηεξηθά εληζρπηηθά ηφμα αιιά θαη ηα
απαξαίηεηα γηα ηελ ζεία ιεηηνπξγία ηκήκαηα
(π.ρ. ε πξφζεζε ηνπ ηεξνχ), ρξεζηκνπνηνχληαλ
θαηεξγαζκέλα ιίζηλα κέιε. Δάλ θξίλνπκε
κάιηζηα απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ «ζθνπιηφξσλ»
θαη «κνπξάξσλ» ηεο βελεηνθξαηνχκελεο
Κξήηεο,
πξνκεζεχνληαλ
ηα
πιηθά
εκηθαηεξγαζκέλα απφ ηα ιαηνκεία, θαη ηα
δηακφξθσλαλ ζην εξγνηάμην200. Αλαθνξέο γηα
ιαηνκεία ηνπ 19νπ αηψλα δελ ππάξρνπλ
δεκνζηεπκέλεο, αιιά ε πξνθνξηθή παξάδνζε
ζέιεη λα βξίζθνληαη ζηα ίδηα ή θνληηλά ζεκεία
κε ηα ζεκεξηλά, φπσο π.ρ. ζηελ Αιθά
Μπινπνηάκνπ, ζηνλ Βάκν, ηνλ Δκπξφζλεξν,
ηνλ Κεθαιά, ηνλ Φνλέ, ηηο Βξχζεο
Απνθνξψλνπ, ζηελ Ρφθθα Κηζάκνπ, ζε
ζεκεία ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη αιινχ.
200
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Αλαθνξηθά κε ηελ δφκεζε ησλ ηνίρσλ
θαη
ησλ
κεγάισλ
ηκεκάησλ,
απηή
πινπνηνχληαλ κε αξγνιηζνδνκή θαη ζπλδεηηθφ
θνλίακα (εηθ. 176 θαη 177), ε νπνία
θαιχπηνληαλ κε επίρξηζκα. Σα δηαθνζκεηηθά
πιαίζηα ησλ αλνηγκάησλ, ηα ζθελδφληα θαη
γεληθά ηα ιίζηλα ζηνηρεία πνπ πξνεμείραλ
δνκνχληαλ κε πξνζεγκέλνπο θαηεξγαζκέλνπο
θαη νξζνγσληζκέλνπο ιηζφπιηλζνπο πνπ
εθάξκνδαλ κεηαμχ ηνπο κε ειάρηζηα νξαηφ
αξκφ.

Εικόνα 177, Σίμιοσ ταυρόσ, Μάηα Αποκορϊνου - 1886.
Διακρίνεται το κτίςιμο με αργολικοδομι όπωσ
αποκαλφφκθκε κατά τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ (φωτο: ΕΦΑ
Χανίων)

Εικόνα 176, Άγ. πυρίδων Κίςαμοσ - 1865. Φαίνεται ο
τρόποσ δόμθςθσ με αργολικοδομι, μετά τθν πρόςφατθ
απομάκρυνςθ των επιχριςμάτων, ςτο πλαίςιο εργαςιϊν
εξωραϊςμοφ του ναοφ.

Φαντάκης Γιάννης

Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζφισλ
ρξεζηκνπνηνχζαλ θαινχπηα (εηθ. 178) μχιηλα
πάλσ ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαλ νη ιίζνη κε ην
θνλίακα. πρλά θαη νη ιίζνη ηνπ ζφινπ
εζσηεξηθά ήηαλ θαηεξγαζκέλνη φπσο π.ρ. ζηνλ
Άγ. Ησάλλε Πξφδξνκν ζηνλ Κνπξλά
Απνθνξψλνπ (εηθ. 179). Άιιε κηα ρξήζηκε
καξηπξία πξνέξρεηαη απφ ηνλ λαφ ηνπ Αγ.
Νηθνιάνπ ζηελ Σχιηζν φπνπ: «Ζ Ξπινπξγηθή
Δξγαζία πξνο Καηαζθεπήλ Καινππηώλ, ηα
γπξίζκαηα ησλ ζόισλ, Κακαξώλ θαη
παξαζύξσλ, ζέιεη είζζε εηο βάξνο ηνπ
εξγνιάβνπ, ε δε όκνηα εξγαζία ε απαηηνύκελε
κεηά ην πέξαο ηεο νηθνδνκήο ηνπ Νανύ δελ
ζέιεη επηβαξύλεη νπδώισο απηόλ.»
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θαη ιίαλ Σερληθά 201 . ε αλαθνξά άιινπ
ζπκβνιαίνπ γηα ηνλ λαφ ηεο Αγίαο Σξηάδαο
Βαζηιηθψλ Αλσγείσλ, πιεξνθνξνχκαζηε φηη
«άπαλ ην πιηθόλ νίνλ άζβεζηνο, πέηξα, ζίδεξα,
μπιεία θαη όηη άιιν ρξήδεη πξνο νηθνδνκήλ,
επηβαξύλεη ηελ θνηλόηεηα ηνπ ρσξίνπ
Βαζηιηθώλ Αλσγείσλ Καηλνπξίνπ202».

Εικόνα 177, Σρόποσ καταςκευι κόλου. Πφργοσ Αλθδάκθ
Εμπρόςνεροσ Αποκορϊνου 2018. (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Εικόνα 178, Άγ. Ιωάννθσ Πρόδρομοσ, Κουρνάσ Αποκορϊνου
- 1884. Διακρίνεται ο τρόποσ δόμθςθσ του κόλου (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων)

Γηα
ηελ
ίδηα
πεξίπησζε,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, γίλεηαη κλεία ζην
ζπκβφιαην φηη ε δφκεζε ζα γηλφηαλ κε πέηξα,
ελψ κε θαηεξγαζκέλνπο ιίζνπο, ηα πειέθηα,
«Αη Γσλίαη (Κνιόλαη), θαζώο θαη αη εηο ην
κέζνλ ηνπ Νανύ δύν Κνιώλαη, ζέινπζηλ είζζε
ίζαη ηνπ Πιάηνπο ηνπ ρεδίνπ, Πειεθαίληαη
Πξάγκαηη θαη εμέρνπζαη ηνπ άιινπ ηνίρνπ θαηά
ην ζρέδηνλ. Αη Θύξαη, ηα παξάζπξα, ην
Κσδσλνζηάζηνλ, αη εζσηεξηθέο Κακάξεο, ηα
Πεξβάδηα θαη όια ελ γέλεη όζα ζέινπζη
θαηαζθεπαζζή εθ Πειεθηώλ ζα ώζηλ Καλνληθά
Φαντάκης Γιάννης

Αλαθνξηθά ηψξα κε ηηο δηαζηάζεηο
ηνπο, αλαθέξζεθε φηη αθνινπζνχλ ηελ
ηππνινγία ησλ λαψλ ηεο βελεηνθξαηίαο αιιά
πιένλ ε θιίκαθα είλαη κεγαιχηεξε. Ζ ζπλήζεο
πξαθηηθή ηελ επνρή πνπ κειεηνχκε είλαη φηη
νη δπν θαηά κήθνο πιεπξέο, δειαδή ν βφξεηνο
θαη λφηηνο ηνίρνο είλαη κεγαιχηεξνπ πάρνπο
απφ ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ. Σνχην είλαη
ινγηθφ δηφηη νη ηνίρνη απηνί ζεθψλνπλ θαη ην
βάξνο ηνπ νμπθφξπθνπ ζφινπ. χκθσλα θαη
πάιη κε ηα δεκνζηεπκέλα ζπκβφιαηα, γηα ηελ
θαηαζθεπή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζηα Βαζηιηθά
Αλψγεηα π.ρ. «πιάηνο ηνπ ηνίρνπ εθ ησλ
πιεπξώλ ελ κέηξνλ γαιιηθόλ θαη δέθα εθαηνζηά
ηνπ κέηξνπ, πιάηνο ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο
πξνζόςεσο εμήθνληα εθαηνζηά ηνπ γαιιηθνύ
κέηξνπ, ύςνο ηέζζαξα κέηξα γαιιηθά έσο ην
γείζν» 203 . Πξάγκαηη, ηα πάρε απηά ηεο
ηνηρνπνηίαο, ιίγν έσο πνιχ, αληαπνθξίλνληαη
ζηα κεγέζε πνπ ζπλαληψληαη ζηνπο
πθηζηάκελνπο λανχο θαη ζηελ χπαηζξν ησλ
Υαλίσλ. πρλά, γηα ιφγνπο ζηήξημεο ηνπ
ζφινπ θαη αθξηβψο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ
δηαζηάζεσλ πνπ θαινχληαη απηνί λα
θαιχςνπλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ειθπζηήξεο νη
νπνίνη εμνπδεηεξψλνπλ ηηο θαηαθφξπθεο
πηέζεηο (εηθ. 179 & 180).
Γηα ηηο ιαηξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
πνηκλίνπ αιιά θαη γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ην
ηεξφ βήκα βξίζθεηαη πάληα θαηά κία έσο ηξεηο
βαζκίδεο ππεξπςσκέλν απφ ην δάπεδν ηνπ
θπξίσο λανχ. Ζ θαηαζθεπή απηή ησλ
201
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βαζκίδσλ γίλεηαη επίζεο κε ιαμεπκέλνπο
ιίζνπο, εθαξκνζκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε πνιχ
ιεπηφ αξκφ.

ηκήκαηα ηα δνκεκέλα κε αξγνιηζνδνκή
παξέκελαλ επηρξηζκέλα κε θνλίακα γεγνλφο
πνπ απνηππψλεηαη ζε πάκπνιια παξαδείγκαηα
(ελδεηθηηθά βι. Άγ. Γεψξγην Καξπδίνπ
Απνθνξψλνπ εηθ. 29, Παλαγία ζηελ Δμψπνιε
Απνθνξψλνπ εηθ. 38, Παλαγία ζηνλ Κεθαιά
Απνθνξψλνπ εηθ. 181, ζηνλ Άγ. Νηθφιαν
Γξαπαληά Κηζάκνπ εηθ. 182, ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν Βνπβψλ Κηζάκνπ εηθ. 61, ζηελ Αγ.
Παξαζθεπή Κνληφπνπισλ Κπδσλίαο εηθ. 83,
ζηνλ Πέηξν θαη Παχιν Βαηφιαθθνπ Κπδσλίαο
εηθ. 183 θαζψο θαη ζε πνιιέο άιιεο
πεξηπηψζεηο).

Εικόνα 179α, Ελκυςτιρεσ ςτον Ευαγγελιςμό Καλουδιανϊν
Κιςάμου - δεκαετία 1890 (φωτο: προςωπικό αρχείο).

Εικόνα 180, Παναγία ςτον Κεφαλά Αποκορϊνου.
Διακρίνεται θ εμφανισ λαξευμζνθ λικοδομι ςτθν δυτικι
όψθ και θ επιχριςμζνθ νότια (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 180β, Ελκυςτιρεσ ςτον Άγ. Ελευκζριο Γερανίου
Κυδωνίασ - περ. 1850 )φωτο: προςωπικό αρχείο)

Εικόνα 181, Άγ. Νικόλαοσ Δραπανιά Κιςάμου. Κι εδϊ
διακρίνονται τα εμφανι ανεπίχριςτα λίκινα μζρθ (φϊτο:
προςωπικό αρχείο)

Δπηπιένλ, φια ηα ιαμεπκέλα ιίζηλα
ζηνηρεία πνπ πξνεμέρνπλ απφ ηελ ηνηρνπνηία
θαηαζθεπάδνληαλ γηα λα είλαη εκθαλή, ελψ ηα
Φαντάκης Γιάννης
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πιεξνθνξνχκαζηε φηη ζεκειηψζεθε ην 1883
θαη εγθαηληάζηεθε ην 1888.

Εικόνα 182, Διακρίνονται οι ανεπίχριςτεσ γωνιακζσ
παραςτάδεσ, κακϊσ και τα υπόλοιπα λίκινα τμιματα του
ναοφ. (φωτο: προςωπικό αρχείο).

4.Γ) Γηάξθεηα

Ζ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο
είλαη έλα αθφκα δήηεκα πνπ άπηεηαη ησλ
δηαδηθαζηψλ
θαηαζθεπήο.
Απφ
ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ κειεηήζεθαλ, δηαπηζηψλεηαη
φηη ε δηάξθεηα νηθνδφκεζεο κπνξεί αλ
πνηθίιεη απφ 5 έσο 20 ρξφληα, αλάινγα κε ηηο
νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχζαλ.
Οη
πιεξνθνξίεο
απηέο
αληινχληαη απφ ηηο θηηηνξηθέο επηγξαθέο ησλ
λαψλ αιιά θαη απφ πξνθνξηθέο θαη αξρεηαθέο
καξηπξίεο.

Εικόνα 183, Θ κτιτορικι επιγραφι ςτον Άγ. Γεϊργιο Βλθκιά
ελίνου - 1884 - 1904. (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Γίλεηαη, επνκέλσο θαηαλνεηφ φηη νη
εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ελφο λανχ,
κπνξνχζαλ λα δηαξθέζνπλ απφ 5 έσο 20
ρξφληα, αλ θαη απηή ε πεξίπησζε κάιινλ ζα
είρε λα θάλεη κε πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο
θχζεο.

ηνλ λαφ ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ Βιεζηά
ειίλνπ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ θξάηεζε 20 ρξφληα βάζεη ηεο
επηγξαθήο (εηθ. 184), ελψ ζηνλ Άγ. Γεψξγην
Γξηκπηιηαλψλ, απφ ηα αξρεία ηεο ελνξίαο
καζαίλνπκε φηη ν λαφο ζεκειηψζεθε ην 1880
θαη εγθαηληάζηεθε ην 1887 204 . Δπίζεο ζηνπο
Αγ.
Απνζηφινπο
Βαθέ
Απνθνξψλνπ
204
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θαηνίθσλ, ή θαη πξνζσπηθή
νινθιεξψλνληαλ ε νηθνδφκεζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΣΗΣΟΡΔ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΔΓΟΜΔΝΑ

Σν γεγνλφο ηεο άλζηζεο ηεο λανδνκίαο
ηελ πεξίνδν ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 19νπ αηψλα,
είλαη, βέβαηα, σο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ
απνηέιεζκα ησλ ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ
θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ
πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ, αιιά θάηη ηέηνην
δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ εάλ δελ ππήξρε ε
ζέιεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ ιαηξείαο ηνπο.

εξγαζία,

πρλά βιέπνπκε λα κλεκνλεχνληαη ζε
επηγξαθέο νη αλαθαηληζηέο ή νη επίηξνπνη κε
ηελ πξσηνβνπιία ησλ νπνίσλ νηθνδνκήζεθε ν
λαφο φπσο π.ρ. ζηνλ λαφ ηνπ Αξραγγέινπ
Μηραήι πειηάο Κηζάκνπ ηνπ 1849 (εηθ. 185).

5.Α) Οη θηήηνξεο
εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αλάπηπμε
απηνχ ηνπ εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο
αλέγεξζεο ησλ λαψλ ζηα ρσξηά ηεο ππαίζξνπ,
δηαδξακάηηζαλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Μεηά ηελ
επλντθή λνκνζεζία θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο
ειεπζεξίεο, νη ίδηνη νη πνιίηεο ησλ ρσξηψλ
ζέιεζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο ιαηξείαο
ηνπο,
απνθηψληαο
κεγαιχηεξνπο
θαη
σξαηφηεξνπο λανχο. Φνξείο πιένλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ε επίζεκε εθθιεζία
φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα αλψηεξα
φξγαλά ηεο, αιιά νη ίδηνη νη άλζξσπνη.
Οη ελνξηαθέο επηηξνπέο μεθίλεζαλ κηα
ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή
πξνζπάζεηα
ζπγθέληξσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα
ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ έξγσλ απηψλ. Γελ είλαη
ιίγεο νη θνξέο πνπ νη νηθνλνκηθά ηζρπξνί
πξνχρνληεο ησλ θνηλνηήησλ δηέζεηαλ γε205 θαη
θάπνηα πνζά γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ
ελψ κε εξάλνπο θαη ζπλδξνκέο ησλ ππνινίπσλ

205

Προφορικι μαρτυρία για τον
Θεοτόκου ςτα Καλουδιανά Κιςάμου.

Φαντάκης Γιάννης

Ευαγγελιςμό

Εικόνα 184, Αρχάγγελοσ Μιχαιλ, πθλιά Κιςάμου. Θ
επιγραφι των υπευκφνων τθσ ανακαίνιςθσ του ναοφ
(φωτο: Λαμπρινι Λιμαντηάκθ)

πλήζσο νη επηγξαθέο βξίζθνληαη
πάλσ απφ ηελ θχξηα είζνδν ησλ λαψλ ή ζε
θάπνην εκθαλέο ζεκείν.
Χο επί ησ πιείζην νη ζπκκεηέρνληεο
πξνέξρνληαλ απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ
εθάζηνηε νηθηζκνχ πνπ ζα αλεγείξνληαλ λαφο.
Ζ θνηλσληθή ηνπο ζέζε πηζαλφηαηα
αληηζηνηρνχζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο
επηθάλεηα,
εληαζζφκελε
ζηελ
ηφηε
αλαδπφκελε
νηθνλνκηθή
δχλακε
ηνπ
206
ειιελνξζφδνμνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο .
ε άιιεο πεξηπηψζεηο φινη νη θάηνηθνη
ελφο ρσξηνχ ζπκκεηείραλ ζηελ νηθνδφκεζε
θαη κάιηζηα ε θνηλή πξνζπάζεηα αλαθέξεηαη
ζε αληίζηνηρε θηηηνξηθή επηγξαθή «Ζ
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ΓΔΝΝΖΗ ΣΖ ΘΔΟΣΟΚΟΤ. Ο ΝΑΟ
ΟΤΣΟ
ΑΝΧΚΟΓΟΜΖΘΖ
ΔΚ
ΘΔΜΔΛΗΧΝ
ΣΖ
ΤΝΔΡΓΔΗΑ
ΣΧΝ
ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ ΠΑΠΑΓΗΑΝΑ
ΔΝ ΔΣΔΗ ΧΣΖΡΗΧ 1894» (εηθ. 186).

Γελ ιείπνπλ, βέβαηα, θαη νη λανί φπνπ
λαη κελ ζπκκεηέρεη φιν ην ρσξηφ ζηελ
νηθνδφκεζή ηνπο, αιιά κλεκνλεχνληαη θαη νη
πξσηεξγάηεο επίηξνπνη φπσο ζηνλ Άγ.
Νηθφιαν ζην Οξζνχλη Κπδσλίαο ηνπ 1887:
«ΓΑ ΔΠΗΣΑΗΑ ΣΟΤ ΥΟΡΗΟΤ ΟΡΘΟΤΝΗ
ΔΝ ΓΔΝΟ ΣΖ ΣΖ ΝΔΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ
ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 5 ΗΟΤΛΗΟΤ 1887
Δ. ΠΗΣΡΧΠΟΝ Ν.Γ. ΚΑΣΟΤΛΑΚΖ Π.
ΠΑΠΑΣΑΜΑΣΑΚΖ
.
Ν.
ΜΑΡΑΓΚΟΤΓΑΚΖ Β.Μ. ΚΟΤΛΑΚΖ»
(εηθ. 187).

Εικόνα 185, Θ κτιτορικι επιγραφι του ναοφ τθσ Γζννθςθσ
τθσ Θεοτόκου ςτα Παπαδιανά Κιςάμου - 1894.

Άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη
θάηνηθνη είλαη νη θνξείο ηεο αλέγεξζεο ηνπ
λανχ, είλαη ζην λαφ ησλ Αγ. Απνζηφισλ ζηνλ
Βαθέ Απνθνξψλνπ φπνπ ε θηηηνξηθή
επηγξαθή αλαθέξεη: «ΑΝΖΓΔΡΘΖ ΚΟΗΝΖ
ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝ ΔΣΔΗ 1883», ζηνπο Αγ.
Παηέξεο
Πνιπξξήληαο
Κηζάκνπ
«ΧΚΟΓΟΜΗΘΗ ΓΑΠΑΝΗ ΣΟΝ ΚΑΣΗΚΟΝ
ΣΟΤ ΥΟΡΗ». Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη
ζηελ Αγ. Σξηάδα Βιάηνπο Κηζάκνπ φπνπ
αλαθέξεηαη:
«ΑΝΑΚΑΗΝΗΘΖ
ΓΗΑ
ΓΑΠΑΝΖ ΣΖ ΚΧΜΖ ΣΑΤΣΖ
ΒΛΑΣΟ ΣΖ ΗΑ΄ ΗΟΤΝΗΟΤ ΑΧΞΒ΄ - 1862»
Άιιε θνξά πάιη, φπσο ζην Άγ.
Γεκήηξην Πιαηαληά Κπδσλίαο ηνπ 1848,
θνξέαο θαη ρξεκαηνδφηεο ηεο αλέγεξζεο είλαη
ν ίδηνο ν ηεξέαο «ΟΗΚΟΓΟΜΖΘΖ ΟΤΣΟ Ο
ΘΔΗΟ
ΝΑΟ
ΣΟΤ
ΑΓΗΟΤ
ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΓΗΑ
ΤΝΓΡΟΜΖ
ΚΑΗ
ΔΞΟΓΧΝ
ΣΟΤ
ΑΗΓΔΗΜΟΣΑΣΟΤ
ΗΔΡΔΧ
ΠΑΠΑ
ΗΧΑΝΝΟΤ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΗΟΤΛΗΟΤ 1Ο
1848».
Φαντάκης Γιάννης

Εικόνα 186, Θ κτιτορικι επιγραφι από τον Άγ. Νικόλαο ςτο
Ορκοφνι Κυδωνίασ - 1887 (φωτο: ΕΦΑ Χανίων)

Με ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθά δεδνκέλα,
κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηνλ 19ν αηψλα,
θνξέαο ηεο αλέγεξζεο ελφο λανχ, πνπ κάιηζηα
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειεί θαη ηνλ
ελνξηαθφ λαφ ηνπ ρσξηνχ, είλαη νη ίδηνη νη
θάηνηθνη παξφιν πνπ γηα ηηο δηαβνπιεχζεηο κε
ηνπο ηερλίηεο θαη ηα ζπλεξγεία ππεχζπλνη ζα
πξέπεη λα ήηαλ νη επίηξνπνη καδί κε ηνλ ηεξέα.

5.Β) Οηθνλνκηθά δεδνκέλα
Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα, νη ηηκέο θαη
ηα θφζηε γηα ηελ αλέγεξζε ησλ λαψλ απηψλ
Σελίδα 77

είλαη κηα αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ
ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί.
Αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηα πνζά πνπ
δαπαλνχληαλ δελ είλαη πάληα δηαζέζηκεο, νχηε
κπνξεί λα γίλεη ε αλαγσγή ηεο αγνξαζηηθήο
ηνπο δχλακεο ζήκεξα. Δμάιινπ νη ίδηεο νη
αξρεηαθέο πεγέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ελίνηε
ζπγθερπκέλεο.
Σα ζπκβφιαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ηξεηο
εθθιεζίεο ηεο Κεληξηθήο Κξήηεο παξέρνπλ
νξηζκέλεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηάμε
ησλ κεγεζψλ πνπ ζπδεηνχκε.
Γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο ησλ
εξγαζηψλ ζπκπιήξσζεο ζηνλ, πξνθαλψο
κηθξφηεξσλ
δηαζηάζεσλ,
λαφ
ηεο
Μεηακφξθσζεο ηνπ σηήξα ην 1883 ζα
θφζηηδε 7.500 γξφζηα. Ζ εμ νινθιήξνπ
θαηαζθεπή ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ην
1886 ζα θφζηηδε 63.000 γξφζηα, ελψ ε
θαηαζθεπή ηνπ λανχ ηεο Αγίαο Σξηάδαο κε
βάζε ην ζπκβφιαην ηνπ 1888 ζα θφζηηδε
25.000 γξφζηα207. Δπηζεκαίλνπκε, βέβαηα, φηη
νη παξαπάλσ εθθιεζίεο είλαη δίρσξεο, άξα ζα
πξέπεη λα ππνινγηζηεί φηη ε πνζφηεηα ησλ
πιηθψλ θαη ην θφζηνο εξγαζίαο ζα ήηαλ
κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηνπο κνλφρσξνπο
πνπ απαληψληαη θαηά πιεηνςεθία ζηελ
χπαηζξν ησλ Υαλίσλ. Πάλησο νη ελ ιφγσ λανί,
δηαζέηνπλ πνιχ αμηφινγν γιππηφ δηάθνζκν
θαη θαιήο πνηφηεηαο ιίζηλα ιαμεπηά ζηνηρεία,
νπφηε εηθάδνπκε φηη ηα πνζά ηα νπνία
παξαδίδνληαη
ζα
κπνξνχζαλ
λα
αληαπνθξηζνχλ θαη ζηηο αλάινγεο πεξηπηψζεηο
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ.
Χο έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ θφζηνπο
ηεο αλέγεξζεο ελφο λανχ, κπνξνχκε λα
ζπγθξίλνπκε ηα πνζά ηεο πίζησζεο ηεο
κηζζνδνζίαο ησλ επηζθφπσλ θαζψο θαη ηνπ
Μεηξνπνιίηε Κξήηεο θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ

αηψλα. πγθεθξηκέλα ν Μεηξνπνιίηεο Κξήηεο
ιάκβαλε εηεζίσο ην πνζφ ησλ 50,000
γξνζίσλ, ν Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ 38.000
γξφζηα, ν Ρεζχκλεο θαη Απινπνηάκνπ 32.000
θαη απφ 24.000 γξφζηα νη ππφινηπνη
επίζθνπνη. Ζ ζπλνιηθή πίζησζε γηα ηελ
κηζζνδνζία ηνπ Μεηξνπνιίηε θαη ησλ
Δπηζθφπσλ Κξήηεο αλέξρνληαλ ζε 264.000
γξφζηα ηνλ ρξφλν208.
Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα,
ινηπφλ, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ην
πνζφλ ησλ 63.000 γξνζίσλ πνπ ήηαλ ην
θφζηνο αλέγεξζεο γηα έλαλ δίρσξν λαφ, κε
πνιχ θαιή πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη πιηθά,
ιαμεπκέλνπο
ιίζνπο
θαη
αλάγιπθεο
δηαθνζκήζεηο ζηα αλνίγκαηα, δελ ήηαλ πνζφ
ππεξβνιηθφ. Οκνίσο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
θαη ην δψξν ησλ 107,2 γξνζίσλ πνπ πήξε ν
αξρηηέθηνλαο Παλαγηψηεο Πεηξηγηάλλεο γηα
ηνλ Άγ. Γεψξγην Γξηκπηιηαλψλ Κηζάκνπ, δελ
ήηαλ θάπνην πνζφ ππεξβνιηθφ.
Δπνκέλσο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη άιινη
απινχζηεξνη λανί, κνλφρσξνη θαη ρσξίο πνιιά
δηαθνζκεηηθά ιίζηλα ζηνηρεία, ζα θφζηηδαλ
ζεκαληηθά
ιηγφηεξν.
πλππνινγίδνληαο
αθνινχζσο ηα πνζά απφ ηηο κηζζνδνζίεο ησλ
αξρηεξέσλ ηεο εθθιεζίαο, κπνξνχκε λα
αληηιεθζνχκε φηη γηα κηα θνηλφηεηα δελ ζα
ήηαλ δπζβάζηαρην νηθνλνκηθφ βάξνο ε
αλέγεξζε ελφο ηέηνηνπ λανχ. Άιισζηε ε ιχζε
ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηχπνπ ηνπ δξνκηθνχ
νηθνδνκήκαηνο ζηεγαζκέλνπ κε νμπθφξπθε
θακάξα, απφ ηελ επνρή ηεο βελεηνθξαηίαο
ήδε, απνηεινχζε κηα αμηφπηζηε θαη
νηθνλνκηθή ιχζε ζηέγαζεο ιαηξεπηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε νηθνδνκηθή
έμαξζε απηνχ ηνπ ηχπνπ λανχ, κφιηο ην
επέηξεςαλ νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, δελ ζα
πξέπεη λα θαίλεηαη άηνπν. Πξφθεηηαη γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαη απιή ιχζε ζηέγαζεο ηεο
208
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ιαηξείαο, ελψ ν ηξφπνο θνηλσληθήο πξνβνιήο
ηεο θνηλφηεηαο κέζσ ηνπ λανχ ηεο
πξνβάιιεηαη απφ ηα επί κέξνπο: γιππηφο
δηάθνζκνο
εζσηεξηθά
θαη
εμσηεξηθά,
αλνίγκαηα, θσδσλνζηάζηα, ππιψλεο απιείνπ
ρψξνπ θ.α.

5.Γ)
Παξαηεξήζεηο
θηήηνξεο
θαη
ηνλ
παξάγνληα

γηα
ηνπο
νηθνλνκηθό

θαηεδαθίδεηαη ν παιαηφο κηθξφηεξνο λαφο θαη
θηίδεηαη ζηελ ζέζε ηνπ ν λένο, ή αθφκα
δηεπξχλεηαη ν παιαηφο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ
λεψηεξνπ θιίηνπο δίπια ζηνλ αξρηθφ.
Καηαλννχκε,
επνκέλσο,
φηη
ε
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηαδηθαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
αξρηηεθηνληθήο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην
ηκήκα ηεο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηηο επηγξαθέο
ζηα ππέξζπξα ησλ εηζφδσλ νξηζκέλσλ λαψλ,
γεγνλφο γηα ην νπνίν νη ζπλεηζθέξνληεο
πξέπεη λα ήηαλ ππεξήθαλνη.

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ ζην
θεθάιαην απηφ, έγηλε θαηαλνεηφ φηη ε
δηαδηθαζία αλέγεξζεο ηφζσλ λαψλ, εκπεξηέρεη
θαη κηα θνηλσληθή θαζψο θαη νηθνλνκηθή
δηάζηαζε
πέξα
απφ
ηελ
θαζαξά
αξρηηεθηνληθή.
Έγηλε θαηαλνεηφ φηη θνξείο πιένλ ηεο
αλέγεξζεο είλαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο κέζσ
ησλ εθθιεζηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Σα κέιε
απηά πξνέξρνληαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θνηλσλίεο,
θπξίσο κηθξά ρσξηά θαη θσκνπφιεηο, γεγνλφο
πνπ δειψλεη φηη νη άλζξσπνη ηεο επνρήο είραλ
ιφγσ πάλσ ζε αξρηηεθηνληθά δεηήκαηα, κηαο
θαη ζα ήηαλ απηνί πνπ ζα επέιεγαλ ηα ζρέδηα
πνπ ζα εθάξκνδαλ νη ηερλίηεο θαη βέβαηα ζα
επέβιεπαλ θαη ηηο εξγαζίεο.
Δδψ, εμάιινπ, ππεηζέξρεηαη θαη ν
νηθνλνκηθφο παξάγσλ, ζηνηρείν απαξαίηεην
πνπ θαζνξίδεη ην κέγεζνο θαη ηελ δηαθφζκεζε
ηνπ λανχ. Δίδακε φηη ηα θφζηε δελ ήηαλ
απαγνξεπηηθά γη απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο λανχο.
Τπνινγίδεηαη φκσο, φηη ξφιν ζα δηαδξακάηηδε
θαη ε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θάζε θνηλφηεηαο.
Άιισζηε ε εμεχξεζε νηθνπέδνπ γηα ηελ
αλέγεξζε ήηαλ έλαο αθφκα παξάγνληαο ζηελ
πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο. ε δηαθνξεηηθέο
πεξηπηψζεηο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί,
Φαντάκης Γιάννης
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Οη λανί ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ χπαηζξν
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ αιιά θαη ηεο Κξήηεο
γεληθφηεξα, απνηεινχλ έλα πεδίν έξεπλαο ελ
πνιινίο παξζέλν. Σα ίδηα ηα θηίζκαηα
δηαζέηνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ
ηδηαίηεξα αμηφινγα ελψ απφ κφλα ηνπο
απνηεινχλ
κηα
νιφθιεξε
μερσξηζηή
θαηεγνξία γηα ηελ λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή,
πνπ δελ κνηάδεη κε θακία ζε άιιεο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη
αθνξκή
γηα
νξηζκέλεο
δηαπηζηψζεηο
αλαθνξηθά κε ηηο πξννπηηθέο πνπ απηά ηα
θηίζκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ.

6.Α)Τθηζηάκελε θαηάζηαζε

Ζ ειηθία ησλ λαψλ απηψλ έρεη πιένλ
μεπεξάζεη ηνλ έλα αηψλα θαη κηζφ, κε
απνηέιεζκα λα έρνπλ αξρίζεη λα εληνπίδνληαη
νξηζκέλα ζέκαηα ζπληήξεζεο. Σν γεγνλφο
φκσο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
πξφθεηηαη γηα ελνξηαθνχο λανχο ζεκαίλεη φηη
ηα θηίξηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη αλειιηπψο.
Ζ ζπλερήο ρξήζε έρεη βέβαηα θαη ηηο
ζπλέπεηέο ηεο. Παξά θάπνηεο θαηά θαηξνχο
αηπρείο επεκβάζεηο φπσο ε επέθηαζε ηεο
δπηηθήο πιεπξάο κε πξφλαν θαηαζθεπαζκέλν
ζπλήζσο
απφ
νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα
(επεκβάζεηο θπξίσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην
Πφιεκν) ή ν ρξσκαηηζκφο ησλ ιίζηλσλ
δηαθνζκεηηθψλ ζηνηρείσλ κε έληνλα ρξψκαηα,
ζε γεληθέο γξακκέο ηα θηίξηα απηά έρνπλ πνιχ
θαιή ζηαηηθή ζπκπεξηθνξά.

Πέξα απφ θάπνηνπο λανχο πνπ έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί
ζαλ
κλεκεία,
νπφηε
πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ,
ε
κεγάιε
πιεηνςεθία ζπληεξείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο
ελνξίεο κέζσ ηδησηψλ εξγνιάβσλ ζπρλά κε ηηο
ζπκβνπιέο ηεο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο. Σν
γεγνλφο βέβαηα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
ησλ θζνξψλ βειηηψλεη θαηά πνιχ ηελ ζηαηηθή
ηνπο επάξθεηα.
Παξφια απηά δελ ιείπνπλ θαη
νξηζκέλεο
αηπρείο
επεκβάζεηο
φπσο
πξνζζήθεο επεθηάζεσλ κε ηελ ρξήζε
νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπεκβάζεηο νη
νπνίεο έιαβαλ ρψξα γηα λα απμήζνπλ ηνλ
σθέιηκν ρψξν ησλ λαψλ (π.ρ. βι. εηθ. 188,
189).Άιινπ είδνπο παξφκνηεο ελέξγεηεο
ιάκβαλαλ ρψξα θπξίσο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960
- 70, κε ηελ ρξήζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο
γηα ηελ ζηεγάλσζε ηεο ζηέγεο ησλ λαψλ (εηθ.
190)
κε
απνηέιεζκα
ζήκεξα
λα
αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα απνζάζξσζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαη νμείδσζεο ηνπ ζηδεξνχ
νπιηζκνχ.
ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ
δεηήκαηα ξσγκψλ ή θαη πγξαζίαο πνπ
αληηκεησπίδνληαη ζπρλά κε ηελ κέζνδν ησλ
ιηζνζπξξαθψλ (εηθ. 190) θαη ηεο πιήξνπο
αλαθεξάκσζεο ησλ ζφισλ.

Εικόνα 187, Ευαγγελίςτρια Καλουδιανϊν Κιςάμου - περ.
1890. Θ δυτικι προςκικθ ζγινε τθν δεκαετία του 1960.
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Εικόνα 188, Άγ. Γεϊργιοσ ςτον Άγ. Γεϊργιο Κιςάμου. Θ
προςκικθ ςτα δυτικά μιμικθκε απόλυτα τον κυρίωσ ναό.

Εικόνα 190, Σίμιοσ ταυρόσ - Άγ. Βαςίλειοσ Παλιά Ροφματα
Κιςάμου. Μζκοδοσ λικοςυρραφϊν για τθν αποκατάςταςθ
των ρθγματϊςεων (φωτο: ΕΦΑ Χανίων).

Εικόνα 189, Άγ. Νικόλαοσ, Πεμόνια Αποκορϊνου.
Διακρίνεται του οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτθν ςτζγθ (φωτο:
ΕΦΑ Χανίων).
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Μειεηψληαο, επνκέλσο, ηα ζηνηρεία,
δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη λανί απηνί
βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε ράξε ζηελ
ζπλερή ρξήζε ηνπο, επεηδή αθξηβψο
απνηεινχλ ηκήκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη
ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ ρσξηψλ. Μπνξεί λα
δηαπηζησζεί, κάιηζηα, απφ πξνζσπηθή
παξαηήξεζε, φηη πιένλ ππάξρεη ε ηάζε ζηνπο
ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ ρσξηψλ λα
απνθαζίζηαληαη κε ζσζηφ ηξφπν νη
επεκβάζεηο ηνπ παξειζφληνο γηα λα
απνθαζίζηαηαη ε αξρηθή κνξθή ησλ θηηξίσλ
απηψλ.
ε
αξθεηέο
πεξηπηψζεηο
απνκαθξχλνληαη
νη
αηαίξηαζηεο
κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο, θαηεδαθίδνληαη
ηα
ηζηκεληέληα
θσδσλνζηάζηα
θαη
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απνθαζίζηαληαη ηα αξρηθά ιίζηλα ζηελ αξρηθή
ηνπο ζέζε.

6.Β) Πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ

Ο 19νο αηψλαο, φπσο έγηλε αληηιεπηφ,
ππήξμε κηα ηδηαίηεξα γφληκε επνρή γηα ηελ
εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ζηελ χπαηζξν
ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαη ζηελ Κξήηε
γεληθφηεξα. Ζ ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ηεο πξνζπάζεηαο απηήο κε ηα πξφηππα πνπ
ππήξραλ ήδε ζην λεζί απφ ηελ πεξίνδν ηεο
βελεηνθξαηίαο απέθεξε αξθεηά εμαηξεηηθά
απνηειέζκαηα ζε πνηφηεηα αξρηηεθηνληθήο
αιιά θαη γιππηηθήο ηέρλεο πνπ κπνξεί λα
εηπσζεί φηη απνηεινχλ έλα κνλαδηθφ είδνο ζην
θεθάιαην ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο.
Απηή ε ηνπηθή κνλαδηθφηεηα, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσλίεο, θαζηζηά ηα
θηίζκαηα απηά ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε
ρσξηφ θαη θσκφπνιε. Σν γεγνλφο φηη είλαη
«δσληαλά» θνκκάηηα ηεο δσήο θάζε νηθηζκνχ
θαη ρψξνη φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα θνηλσληθέο
εθδειψζεηο ηνπο πξνζδίδεη θαη κηα
ζπνπδαηφηεηα.
ε νξηζκέλεο, εμάιινπ, ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο, ε αξρηηεθηνληθή αμία απηψλ ησλ
νηθνδνκεκάησλ έρεη αλαγλσξηζηεί θαη γη απηφ
ηνλ ιφγν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ζαλ ηζηνξηθά
δηαηεξεηέα κλεκεία φπσο ε Παλαγία, ν Άγ.
Αληψληνο θαη νη Σαμηάξρεο ζηνλ Κεθαιά
Απνθνξψλνπ, Σα Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ ζηνλ
Κνπκαξέ Αθξσηεξίνπ, ε Κνίκεζε ζηελ
Ληηζάξδα Απνθνξψλνπ θαη ν Άγηνο Νηθφιανο
ζηνλ Γξαπαληά Κηζάκνπ.
Ζ πξννπηηθή ζσζηήο ζπληήξεζεο θαη
απνθαηάζηαζεο ησλ θηηζκάησλ απηψλ κπνξεί
λα ζπκβάιεη θαη ζηελ αλάδεημή ηνπο. Οη
πεξηζζφηεξνη, νχησο ή άιισο, λανί απηνχ ηνπ
Φαντάκης Γιάννης

είδνπο, βξίζθνληαη κέζα ζηα ζπλεθηηθά
ηκήκαηα
νηθηζκψλ,
πνιιέο
θνξέο
παξαδνζηαθψλ κε πνιιά δείγκαηα θαη
παξαδνζηαθήο νηθηζηηθήο αξρηηεθηνληθήο (π.ρ.
ν Κεθαιάο, ην Γαβαινρψξη, ην Κφθθηλν
Υσξηφ, ε Ληηζάξδα, ν Γξαπαληάο θ.α) ή ζε
ζεκεία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο (π.ρ.
Οξζνχλη, Καξάλνπ, Βνχβεο, Ραβδνχραο θ.α) ή
αθφκα θαη ζε πεξηνρέο κεγάινπ ηζηνξηθνχ θαη
αξραηνινγηθνχ
ελδηαθέξνληνο
(π.ρ.
Φξαγθνθάζηειν, Πνιπξξήληα). Άιινη πάιη
λανί βξίζθνληαη κέζα ζε νηθηζκνχο κε κεγάιε
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε φπσο ν Πιαηαληάο, ην
Γεξάλη ή ην Κνιπκβάξη.
Σα παξαπάλσ δεδνκέλα κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζηελ ζθέςε φηη ηα θηίξηα απηά
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε ηνπξηζηηθέο
δηαδξνκέο θαη λα απνηειέζνπλ πφιν έιμεο
θαη, σο έλα βαζκφ, ιφγν πξνβνιήο ελφο ηφπνπ,
ζπκπιεξψλνληαο ηα ππφινηπα αμηνζέαηα πνπ
πηζαλψο δηαζέηεη. Πέξα, βέβαηα, απφ ηελ
ζξεζθεπηηθή ζεκαζία πνπ νη εθθιεζίεο απηέο
δηαηεξνχλ, ε ππνζεηηθή έληαμή ηνπο ζηα
ελδηαθέξνληα ελφο ηφπνπ ζα κπνξνχζε λα
απνθέξεη θαη έζνδα γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο.
Άιισζηε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη
ζεκαληηθά βήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ιεγφκελνπ «Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ», κε
ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζπκπεξίιεςή
ηνπο ζε απηφ ην πιαίζην, επνκέλσο, δελ ζα
ήηαλ άζθνπε ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη
έλα λέν πεδίν αλάπηπμεο.
αλ «επίγεπζε», ινηπφλ, απηνχ ηνπ
θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα κείλεη ε εληχπσζε φηη
νη λανί ηνπ 19νπαηψλα ζηελ χπαηζξν ησλ
Υαλίσλ, δηαηεξνχλ πνιχ ελδηαθέξνληα
ζηνηρεία ζχλδεζεο κεη ελ πεξίνδν ηεο
Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ
ε ζσζηή ζπληήξεζε θαη αλάδεημή ηνπο, πέξα
απφ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ έρνπλ λα
επηηειέζνπλ, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη θαη
ζηελ αλάδεημε ελφο ηφπνπ θαη θαη' επέθηαζε
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ζηελ απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο κέζσ
ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ηα
πξνεγνχκελα
θεθάιαηα
εμεηάζηεθε ην θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο πνπ
άζθεζε
ε
αξρηηεθηνληθή
ηεο
βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο, θπξίσο ηνπ
θαηλνκέλνπ πνπ απνθαιείηαη απφ ηελ δηεζλή
βηβιηνγξαθία Κξεηηθή Αλαγέλλεζε, ζηελ
λανδνκία ηνπ 19νπ ζηελ χπαηζξν ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ.
Δπηιέρζεθε ν 19νο αηψλαο δηφηη
απνηειεί γηα ηελ Κξήηε κηα επνρή κεηαίρκην.
Ζ επαλάζηαζε ηνπ 1821, πνπ νδήγεζε ζηελ
δεκηνπξγία ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο,
επεθηάζεθε επζχο ακέζσο θαη ζηελ Κξήηε
ρσξίο, φκσο, ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έηζη
ε χπαηζξνο ηεο Κξήηεο δελ αθνινχζεζε ηηο
εμειίμεηο θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα
ζην λέν ειιεληθφ θξάηνο αλαθνξηθά κε ηελ
εθθιεζηαζηηθή
αξρηηεθηνληθή.
Καη
αλαθεξφκαζηε ζηελ χπαηζξν, δηφηη ζηηο
κεγάιεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ νη επηδξάζεηο ήηαλ
πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ιφγσ ησλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.
Σα δεηήκαηα πνπ απηή ε εξγαζία
πξαγκαηεχζεθε αθνξνχλ αθξηβψο ζε απηφ ην
θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ησλ πξνηχπσλ πνπ
ππήξραλ ήδε ζην λεζί κε κηα ρξνληθή
απφζηαζε δηαθνζίσλ πεξίπνπ ρξφλσλ, δειαδή
απφ ην 1645 φηαλ θαηαιήθζεθε ε πεξηνρή ησλ
Υαλίσλ, κέρξη ην 1856, φηαλ πιένλ επεηξάπε
ε αλνηθνδφκεζε λέσλ εθθιεζηψλ.
ΗΣΟΡΗΚΔ – ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ
ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ
Βαζηθφο παξάγσλ γηα ηελ νηθνδνκηθή
απηή έμαξζε ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ χπαηζξν,
δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ ε θηιειεπζεξνπνίεζε
ηεο ζξεζθεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχζε ε
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Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία έλαληη ησλ
αιιφζξεζθσλ ππεθφσλ ηεο. Δίδακε φηη πξνο
απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφ ξφιν
δηαδξακάηηζαλ ηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα θαη
ε πξνζπάζεηα θαηεπλαζκνχ πνπ επερείξεζε ε
νζσκαληθή δηνίθεζε. εκαληηθφ επίζεο ξφιν
είραλ θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο κε
ηηο ζπλερείο επεκβάζεηο ηνπο.
Ζ αλνηθνδφκεζε απηή βέβαηα δελ ζα
ήηαλ δπλαηή εάλ δελ ππήξρε κηα ζεκαληηθή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε θπξίσο κεηαμχ ηνπ
ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο ππαίζξνπ.
Δίδακε φηη ζε φινλ ηνλ 19ν αηψλα, ν αξηζκφο
ησλ κνπζνπικάλσλ θαηνίθσλ κεηψλνληαλ
βαζκηαία ελψ ε γε ηνπο αγνξάδνληαλ ζε
νινέλα θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ
ρξηζηηαλνχο. Ζ δηαδηθαζία απηή κε
βεβαηφηεηα ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ
αλάπηπμε
απηνχ
ηνπ
απζφξκεηνπ
πξνγξάκκαηνο λανδνκίαο ζηελ χπαηζξν.
Άιισζηε έγηλε ήδε θαηαλνεηφ φηη θνξείο ηεο
πξνζπάζεηαο απηήο ήηαλ βαζηθά νη ίδηνη νη
θάηνηθνη
ησλ
ρσξηψλ
κέζσ
ησλ
εθθιεζηαζηηθψλ επηηξνπψλ. Δίλαη, ινηπφλ,
απαξαίηεην λα θαηαιάβεη θαλείο φηη
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δξαζηεξηφηεηα
δηαδξακάηηζε ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή επεκεξία
ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ. Παξάιιεια ε
ζπξξίθλσζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ
ζα πξέπεη λα δεκηνχξγεζε κηα αίζζεζε
ππεξνρήο ε νπνία εθθξάζηεθε κε ηνλ ηξφπν
πνπ εμεηάδεηαη.
Σα θφζηε είλαη έλαο αθφκα πνιχ
ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζίρηεθε. Ζ
δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ πάληα απνηεινχζε ηελ
θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ εθηέιεζε ελφο
έξγνπ. Απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαιχζεθαλ
ινηπφλ, είδακε φηη ηα πνζά δελ ήηαλ
απαγνξεπηηθά
ζπγθξίλνληάο
ηα
κε
κηζζνδνζίεο αξρηεξέσλ θαη θάλνληαο βέβαηα
ηελ επηβεβιεκέλε αλαγσγή.
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ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Απφ
ηα
παξαδείγκαηα
πνπ
κειεηήζεθαλ εμάγεηαη θαη έλα αθφκα
ζπκπέξαζκα. Παξαηεξνχκε φηη ε κεγάιε
πιεηνςεθία ησλ λαψλ ηνπ 19νπ
αηψλα,
νηθνδνκήζεθε ζηηο ηξεηο βφξεηεο επαξρίεο ηνπ

λνκνχ Υαλίσλ, Κηζάκνπ, Κπδσλίαο θαη
Απνθνξψλνπ (εηθ. 191).
Ζ λφηηα επαξρία θαθίσλ έρεη ιίγα
παξαδείγκαηα ελψ ε επαξρία ειίλνπ κφλν
έλα. Πξνζσπηθή εθηίκεζε είλαη φηη έρεη λα
θάλεη βέβαηα κε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα.

Εικόνα 192, Θ εξάπλωςθ των ναϊν του 19ου αιϊνα ςτο νομό Χανίων (πθγι: GoogleEarth).

Εικόνα 191, Ο χάρτθσ τθσ Κριτθσ κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ τθσ οκωμανικισ διοίκθςθσ - 1861. Με το κόκκινο χρϊμα
δθλϊνονται οι περιοχζσ με ζντονο το μουςουλμανικό ςτοιχείο. Πθγι: https://el.wikipedia.org
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Σα θαθηά είλαη ε ιηγφηεξν πινχζηα επαξρία,
πεξηζζφηεξν άγνλε θαη θέληξν ζπρλψλ
επαλαζηάζεσλ ηελ επνρή εθείλε. Θα ήηαλ
επνκέλσο ινγηθφ ε πξνζπάζεηα αλαλέσζεο
ησλ λαψλ λα πζηεξήζεη. Ζ επαξρία ειίλνπ
απφ ηελ άιιε θαηά ηνλ 19ν αηψλα δηαηεξνχζε
κεγάιν πνζνζηφ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ
(βι. ηνλ ράξηε ζηελ εηθ. 192), ν νπνίνο
εγθαηέιεηςε ηελ πεξηνρή ππφ ηελ ζπλνδεία
ζηξαηεπκάησλ ησλ Πξνζηαηηδψλ Γπλάκεσλ
κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Απηφλνκεο Κξεηηθή
Πνιηηείαο. Σνχην ζπλέβε δηφηη κεηά ηελ
ηειεπηαία επαλάζηαζε ηνπ 1897 209 , γίλνληαλ
ζπλερψο αληηθείκελν επηζέζεσλ απφ ηνπο
εμεγεξκέλνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο θαη
ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, λέεο εθθιεζίεο
νηθνδνκήζεθαλ θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή.

Ζ ΝΑΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ
χκθσλα κε φζα αλαπηχρζεθαλ ζηα
πξνεγνχκελα
θεθάιαηα,
απνθαζηζηηθήο
ζεκαζίαο, γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ
αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ θαη ηεο ηππνινγίαο
πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ λανδνκία ηνπ 19νπ
αηψλα ζηελ χπαηζξν ησλ Υαλίσλ, ήηαλ ε
εθθιεζηαζηηθή
αξρηηεθηνληθή
πνπ
αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηεζζάξσλ
θαη πιένλ αηψλσλ ηεο βελεηηθήο θπξηαξρίαο.
ε απηή ηελ κειέηε, έγηλε πξνζπάζεηα
λα απνδεηρζεί κε αληηπαξαβνιή ζηνηρείσλ,
απηφ πνπ δηάθνξνη εξεπλεηέο αλέθεξαλ, αιιά
εληειψο επηγξακκαηηθά, ζρεδφλ ζαλ κηα
πξνζσπηθή
παξαηήξεζε.
Ο
φξνο
«λενβελεηηθέο», πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε Ο.
Γθξάηδηνπ 210 απερεί ζε απηή αθξηβψο ηελ
δηαπίζησζε. Υξεζηκνπνηήζεθε, βέβαηα, γηα λα
απνδεηρζεί ε επαλεκθάληζε ζηνλ 19ν αηψλα
ηνπ ηχπνπ ησλ δίρσξσλ ηζνδχλακσλ λαψλ.
Δλφο ηχπνπ πνπ δηαδφζεθε επξέσο ηνπο 16ν
209
210

Ανδριϊτθσ 2004, 72
Γκράτηιου 2010, 145
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θαη 17ν αηψλα γηα λα εμππεξεηήζεη φκσο
δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο.
Παξάιιεια,
αλάινγεο δηαπηζηψζεηο έρνπλ θάλεη θαη άιινη
εξεπλεηέο, αζρνινχκελνη κε δεηήκαηα ηεο
θξεηηθήο αξρηηεθηνληθήο, φπσο ν Μ.
Αλδξηαλάθεο, ν . Μακαινχθνο 211 θαη νη
Υαξηηφπνπινο - Γξαθάθεο - Διεψηε212.
Απφ ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πξνεγήζεθε βήκα πξνο βήκα, έγηλε
πξνζπάζεηα λα πξνβιεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο ησλ καζηφξσλ
ηνπ 19νπ αηψλα. Μειεηήζεθε ε ηππνινγία ησλ
δπν πεξηφδσλ, έγηλε πξνζπάζεηα λα
εξκελεπηνχλ ηα κνξθνινγηθά δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο ζηα αλνίγκαηα θαη
ζηα ιίζηλα δηαθνζκεηηθά ηκήκαηα ησλ
θαηαζθεπψλ,
φπσο
νη
πξνεμέρνπζεο
παξαζηάδεο, ε ηζφδνκε εκθαλήο δφκεζε κε
δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα θαη ηα πξνεμέρνληα
θπκαηνεηδή γείζα.
Αλαιπηηθφηεξα, έγηλε θαλεξφ φηη ν
ηχπνο ηνπ δξνκηθνχ κνλφρσξνπ ή δίρσξνπ
νηθνδνκήκαηνο, πνπ είρε επηθξαηήζεη θαηά
θφξνλ ζηελ πεξίνδν ηεο βελεηνθξαηίαο,
επαλήιζε ζηνλ 19ν αηψλα σο κηα εχθνιε,
αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθή ιχζε ζηέγαζεο ηεο
ιαηξείαο.
Ζ
ζηέγαζε
απηνχ
ηνπ
νηθνδνκήκαηνο κε νμπθφξπθν ζφιν, φκσο,
είλαη θαζαξά δπηηθή επίδξαζε. Ζ ρξήζε ηνπ
ηχπνπ απηνχ αθφκα θαη ζηα πην πξνβεβιεκέλα
εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο Κξεηηθήο
Αλαγέλλεζεο, φπσο ζην θαζνιηθφ ηεο Μνλήο
Αξθαδίνπ 213 , δείρλεη αθξηβψο πφζν είρε
επεξεάζεη ηελ θξεηηθή αξρηηεθηνληθή.
Παξφιν πνπ ην νμπθφξπθν ζηνηρείν
παξαπέκπεη ζε παιαηφηεξε πεξίνδν θαη φρη
ζηελ θαζεαπηή Αλαγέλλεζε, εληνχηνηο
επηθξάηεζε κε πνιχ κεγάιν δπλακηζκφ ζηελ
211

Μαμαλοφκοσ - Νίνοσ 2011, 153 και Μαμαλοφκοσ
2005.
212
Χαριτόπουλοσ - Δρακάκθσ - Ελθϊτθ 2017
213
Δθμακόπουλοσ 1997, 22
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Κξήηε. Σν ίδην απηφ ζηνηρείν, πνπ δελ έπαςε
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαδνζηαθή ιατθή
αξρηηεθηνληθή ηεο θξεηηθήο ππαίζξνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ζφισλ θαη ηελ γεθχξσζε
αλνηγκάησλ 214 , επαλήιζε ζηελ λανδνκία ηεο
ππαίζξνπ. Θα κπνξνχζε βέβαηα λα ηζρπξηζηεί
θαλείο φηη ην νμπθφξπθν κνηίβν ζηέγαζεο δελ
είλαη κφλν θξεηηθφ θαηλφκελν αιιά απαληάηαη
ζηνλ 19ν αηψλα θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ
ειιεληθνχ ρψξνπ. Όκσο πξφθεηηαη γηα κέξε
πνπ είραλ έληνλεο ηηο δπηηθέο επηδξάζεηο, φπσο
ζε θάπνηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ215, ζηελ Κχπξν
ή ηα Δπηάλεζα216, πνπ φκσο εθεί δελ ππήξμε
πνηέ ε δηαθνπή ηεο επαθήο κε ηελ Γχζε.
Πέξα απφ ηα θαζαξά ηππνινγηθά
ζηνηρεία, νη επηδξάζεηο επεθηάζεθαλ θαη ζηα
επηκέξνπο κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Δίδακε ηνλ δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ ηνίρν ησλ
λαψλ λα πξνεμέρνπλ ζρεκαηίδνληαο αεηψκαηα
ζηα ηχκπαλα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ θπθιηθνί ή
νβάι θεγγίηεο θαζψο θαη πξνεμέρνληα ιίζηλα
γείζα πεξηκεηξηθά ηεο ζηέγεο. Δίδακε επίζεο
θνκκέλα
αεηψκαηα
ζαλ
βάζε
γηα
θσδσλνζηάζηα ελψ δελ ιείπνπλ θαη ηα
αεηψκαηα κε θιηκαθσηή ζηέςε θαη γείζα κε
ιάμεπζε
πνπ
ζπκίδνπλ
ηηο
ιίζηλεο
δηαθνζκήζεηο ζηηο ζθάιεο ησλ ελεηηθψλ
επαχιεσλ, αιιά θαη ησλ νζσκαληθψλ ιίγν
αξγφηεξα, ζηηο πφιεηο θαη ζηελ επαξρία ηεο
Κξήηεο217. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
ειαθξά πξνεμέρνπζεο γσληαθέο παξαζηάδεο
δνκεκέλεο κε ηζφδνκε δφκεζε κε ειάρηζην
αξκφ, θακηά θνξά θνζκεκέλεο κε θνξδφλη
ζηελ βάζε ή επίθξαλν ζηελ θνξπθή. Έλα
αθφκα,
δειαδή,
ραξαθηεξηζηηθφ
πνπ
ζπλαληάηαη
ζηελ
αξρηηεθηνληθή
ηεο
βελεηνθξαηνχκελεο Κξήηεο.

214

Διδϊνθ - Μποηενίκθ 1984
Μποφρασ 1994, 474 - 475
216
Μποφρασ 2001, 239
217
Δθμακόπουλοσ 1977, 132 κ.ε. πιν. 80 - 81

Μηα αθφκα επηκέξνπο αιιά πνιχ
ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ κειεηήζεθε ήηαλ
θαη ε δηαθφζκεζε ησλ αλνηγκάησλ ζηα
παξαδείγκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ. Θπξψκαηα
θαη παξάζπξα κε επζχγξακκν αλψθιη θαη
επίζηεςε κε ηξηγσληθφ αέησκα απνηεινχκελν
απφ πξνεμέρνληα θαηαέηηα θαη νξηδφληηα
γείζα, θέξνπλ θαηαπιεθηηθέο νκνηφηεηεο κε
παξαδείγκαηα δεπηεξεπνπζψλ ζπξψλ απφ ηελ
Μνλή Αγ. Σξηάδνο Σδαγθαξφισλ, ηελ Μνλή
Αξθαδίνπ, ηελ είζνδν ζην κεηφρη ηνπ Αγ.
Ησάλλνπ Δξεκίηε Γνπβεξλέηνπ, ηελ λφηηα
είζνδν ηνπ Αγ. Ρφθθνπ ζηα Υαληά θιπ.
Αλάινγνπ χθνπο είλαη θαη ηα ζπξψκαηα κε
εκηθπθιηθφ
αλψθιη
θαη
πξνεμέρνλ
θπκαηνεηδέο γείζν κε αεησκαηηθή επίζηεςε ή
φρη. Απηέο νη κνξθέο ζπκίδνπλ έληνλα ηα
ζπξψκαηα φπσο ζην κέγαξν ηνπ ξέθηνξα ζηα
Υαληά, ηελ είζνδν ζηελ έπαπιε Ρνδσπνχ, ηα
ηνμσηά αλνίγκαηα ηεο Βίιιαο Ρεηφληα ζηηο
Καιάζελεο,
αιιά
θαη
πνιιά
άιια
παξαδείγκαηα ζε Υαληά θαη Ρέζπκλν. Άιια
πάιη ζπξψκαηα ζπλαληψληαη θνζκεκέλα κε
ζέκαηα ιίγν παιαηφηεξα, πνπ παξαπέκπνπλ
ζηα ιεγφκελα κεηαβαηηθά πζηεξνγνηζηθά καληεξηζηηθά παξαδείγκαηα εκπλεπζκέλα απφ
πάκπνιιεο εθθιεζίεο ηεο ππαίζξνπ αιιά θαη
ησλ πφιεσλ (π.ρ. Αγ. Αηθαηεξίλε Υαλίσλ,
παξεθθιήζη ησλ Ρεληέξ επίζεο ζηελ παιηά
πφιε Υαλίσλ, ζχξσκα Αγ. Διεπζεξίνπ
Μνπξληψλ θ.α). Γελ ιείπνπλ επίζεο θαη ηα πην
απιά, απνηεινχκελα απφ επζχγξακκα
αλψθιηα θαη πξνεμέρνληα θπκαηνεηδή γείζα
κε ρακεισκέλν αλαθνπθηζηηθφ ηφμν ή θαη
θαζφινπ αλαθνπθηζηηθφ ηφμν. Καη απηά κε
ηελ ζεηξά ηνπο παξαπέκπνπλ ζε παξαδείγκαηα
πνπ ζπλαληψληαη ζε βελεηζηάληθα θηίζκαηα
ηφζν ησλ πφιεσλ φζν θαη ηεο ππαίζξνπ218.
Αθνινχζσο, κέζσ δεκνζηεπκέλσλ
αξρεηαθψλ πεγψλ, είδακε φηη ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο νη λανί ηνπ 19νπ αηψλα θηίδνληαη

215

Φαντάκης Γιάννης

218
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ζηελ ζέζε παιαηφηεξσλ, αθνχ απηνί
εζθεκκέλα θαηεδαθίδνληαη. Φπζηθά ε κέζνδνο
απηή νδήγεζε ζηελ απψιεηα κεγάινπ αξηζκνχ
παιαηψλ
πηζαλψο
ηνηρνγξαθεκέλσλ
εθθιεζηψλ, φκσο ην λέν αθνινχζεζε ηνλ ηχπν
ηνπ παιηνχ ρξεζηκνπνηψληαο γηαηί φρη ηηο ίδηεο
ή παξεκθεξείο κεζφδνπο νηθνδφκεζεο. ε
άιια παξαδείγκαηα ν παιηφο θαη λένο λαφο
ζπλππάξρνπλ ελσκέλνη αθνχ ν δεχηεξνο
απνηειεί επέθηαζε ηνπ πξψηνπ, φηαλ βέβαηα
ππήξρε ρψξνο.
εκαληηθή
παξάκεηξνο
ηεο
νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είδακε φηη είλαη
θαη νη θνξείο πνπ πξσηνζηαηνχζαλ ζηελ
αλέγεξζε ησλ λαψλ απηψλ. ε απηφ ην
γεγνλφο πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έπαηδαλ νη
ηνπηθέο θνηλσλίεο ζρεδφλ νινθιεξσηηθά. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο φινη νη θάηνηθνη
ζπλεηζέθεξαλ γηα ην έξγν αθφκα θαη κε
πξνζσπηθή εξγαζία.
Έλαο αθφκα παξάγσλ ήηαλ νη ίδηνη νη
αξρηηέθηνλεο - κάζηνξεο, νη νπνίνη ζα πξέπεη
λα ππνζέζνπκε φηη ήηαλ θαη θνξείο
επηδξάζεσλ. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο
άιισζηε πνπ ζπλαληάκε νκάδεο λαψλ κε
παξφκνηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε
ρσξηά ησλ επαξρηψλ. Νανί κε παξφκνηαο
γιππηήο δηαθφζκεζεο αλνίγκαηα απαληψληαη
ζε θνληηλά ρσξηά (π.ρ. ν Άγ. Γεψξγηνο
Γξηκπηιηαλψλ Κηζάκνπ, ν Άγ. Γεψξγηνο
Γξαθφλαο Κηζάκνπ, ν Άγ. Νηθφιανο Βνπβψλ
Κηζάκνπ θ.α. κε ηξηγσληθά αεηψκαηα ζηα
αλνίγκαηα, ή ν Πξνθήηεο Ζιίαο Αξκέλσλ
Απνθνξψλνπ, νη Άγ. Απφζηνινη Βαθέ
Απνθνξψλνπ, ή ην Άγ. Πλεχκα ζην Νίππνο
Απνθνξψλνπ κε πξνεμέρνλ θπκαηνεηδέο γείζν
θαη ρακεισκέλν αλαθνπθηζηηθφ ηφμν) θαζψο
θαη ζε άιιεο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Απηφ
θαλεξψλεη πεξηθεξφκελα ζπλεξγεία καζηφξσλ
πνπ κεηαθέξνπλ ηηο κνξθνινγηθέο επηινγέο
ηνπο κέζσ ζρεδίσλ ζηνπο εξγνδφηεο ηνπο,

πξαθηηθή πνπ ζπλέβαηλε θαη ζηνλ επεηξσηηθφ
θαη λεζησηηθφ ειιεληθφ ρψξν.

Ζ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ
χκθσλα κε φζα αλαπηχρζεθαλ ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαηαβιήζεθε ε
πξνζπάζεηα λα ηεθκεξησζεί ε αλάπηπμε ηεο
λανδνκίαο ηνπ 19νπ αηψλα κέζα απφ ηηο
ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο
θαη λα ζπλδεζεί ε κνξθνινγηθή θαη
ηππνινγηθή εμέιημή ηεο κε ηελ πεξίνδν ηεο
χζηεξεο βελεηνθξαηίαο θαη ηελ γλσζηή ζε
φινπο Κξεηηθή Αλαγέλλεζε.
Έλα θαηλφκελν φκσο πνπ αμίδεη λα
εξεπλεζεί θαη λα εξκελεπζεί είλαη γηαηί νη
άλζξσπνη ησλ ρσξηψλ ηεο θξεηηθήο ππαίζξνπ,
θαη ζηελ πεξίπησζή καο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ,
επέιεμαλ λα αλαπαξάγνπλ ή λα εθιέμνπλ ηα
πξφηππα ησλ λαψλ ηνπο απφ ηα παξαδείγκαηα
ηεο χζηεξεο βελεηνθξαηίαο πνπ φπσο είδακε
είραλ ζπλερψο κπξνζηά ηνπο;
Ζ κειέηε ησλ λαψλ απηψλ, έδεημε φηη
πνιχ ιίγα θνηλά έρνπλ κε ηελ λανδνκία ηνπ
19νπ αηψλα ζηνλ ππφινηπν ειιεληθφ ρψξν.
Υσξίο βέβαηα λα απνθιείνληαη νξηζκέλεο
επηδξάζεηο κέζσ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ
ζα θπθινθνξνχζαλ ηφζν ζην ειιεληθφ θξάηνο
φζν θαη ζηελ Κξήηε. Άιισζηε ηα
βελεηζηάληθα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 16νπ - 17νπ
αηψλα ζπλαληήζεθαλ κε «ηελ αλαλεσηηθή ηάζε
ηνπ Νενθιαζηθηζκνύ» φπσο πξαγκαηεχζεθε ν
Μ. Αλδξηαλάθεο 219 ηελ επνρή πνπ ζπδεηάκε.
Λνγηθφ επαθφινπζν, επνκέλσο, ζα ήηαλ
νξηζκέλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά λα
απαληψληαη θαη ζε λανχο ηεο θπξίσο Διιάδαο.
Σέηνηα είλαη θάπνηα θιαζηθίδνληα αλνίγκαηα,
φπσο ζηνλ Άγ. Νηθφιαν Δθεζίσλ Καιακάηαο
ηνπ 1856 - 74 220 φπνπ βιέπνπκε ηνμσηφ
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ζχξσκα κε αεησκαηηθή επίζηεςε θαη επίζεο
ηνμσηά παξάζπξα. Κιαζηθίδνληα, επίζεο,
ζπξψκαηα κε ηνμσηφ αλψθιη, παξαζηάδεο θαη
ηξηγσληθφ αέησκα, εληνπίδνληαη θαη ζηνλ λαφ
Αγ. Γηνλπζίνπ ζηελ Παρεηά Ράρε Αίγηλαο ηνπ
1813 - 1864221 θαη ζε πνιινχο άιινπο λανχο.
Ζ ηππνινγία ηνπο φκσο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη
κε κηα ζπκβνιηθή έξεπλα πνπ πξνεγήζεθε,
είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Γελ είλαη δπλαηφλ λα
κηινχκε γηα παξάιιεια παξαδείγκαηα κεηαμχ
θξεηηθήο θαη ειιαδηθήο ππαίζξνπ. Πνιχ
πεξηζζφηεξν εάλ ιάβνπκε ππφςε θαη
παξαδείγκαηα απφ ηελ θεληξηθή θαη βφξεηα
Διιάδα, φπσο π.ρ. ηελ λανδνκία ηνπ 19νπ
αηψλα ζηα Θεζζαιηθά Άγξαθα 222 , ή ηνπ
λνκνχ Σξηθάισλ 223 ή αθφκα θαη ζηελ
Αηησιναθαξλαλία224. Πεξηπηψζεηο βέβαηα πνπ
δελ έρνπλ ηίπνηα ζρεδφλ θνηλφ κε ηα
παξαδείγκαηα ηεο Κξήηεο θαη δε ηνπ λνκνχ
Υαλίσλ.
Απηφ πνπ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ
ζηελ πεξίπησζε πνπ εξεπλάηαη, είλαη φηη ζηελ
Κξήηε επηθξαηνχλ πιήξσο ηα πξφηππα πνπ
ήδε ππήξραλ. Όκσο θαηαλννχκε φηη δελ
έρνπκε λα θάλνπκε κε αληηγξαθή απηψλ ησλ
πξνηχπσλ. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, έμη 225
απφ απηά ηα εθθιεζηαζηηθά θηίζκαηα, έρνπλ
ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέα κλεκεία απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ κε ηελ
ηεθκεξίσζε: «…θηίζκα πνπ θέξεη εθθπιηζκέλα
ελεηηθά αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία. Οη κλεκεηαθνί
ππιώλεο θαη ν πεξίβνιόο ηνπ απνηεινύλ
ραξαθηεξηζηηθά
δείγκαηα
εθθιεζηαζηηθήο
αξρηηεθηνληθήο ηνπ β' κηζνύ ηνπ 19νπ αηώλα κε
ζηνηρεία από ηελ παξάδνζε ηεο ελεηνθξαηίαο,
όπσο πέξαζαλ ζηε ιατθή παξάδνζε, θαη ην
ζύγρξνλν ξεύκα ηνπ λενθιαζηθηζκνύ 226 …».
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Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη ε αμία απηψλ ησλ
θηηξίσλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαηεξνχλ,
έρεη αξρίζεη ζηγά ζηγά λα αλαγλσξίδεηαη. Ο
φξνο, βέβαηα, «…εθθπιηζκέλα…» ίζσο θαη λα
εκπεξηέρεη θαη κηα αξλεηηθή ρξνηά, κε ην
ζθεπηηθφ φηη ην αξρηθφ είλαη ην ζσζηφ, ελψ ε
κίκεζε είλαη εθθπιηζκφο. ηηο πεξηπηψζεηο,
φκσο, πνπ κειεηψληαη εδψ, πηζηεχσ φηη δελ
κπνξνχκε λα κηιάκε γηα απιή κίκεζε αιιά
γηα δεκηνπξγηθή αθνκνίσζε θαη πξνζαξκνγή.
Όπσο ζπλέβε δπν αηψλεο πξηλ, φηαλ νη
ληφπηνη «ζθνπιηφξνη» θαη «κνπξάξνη» δελ
κηκήζεθαλ, απιψο, ηα πξφηππα πνπ έξρνληαλ
κπξνζηά ηνπο απφ ηα βηβιία, αιιά «κε κηα
εθιεθηηθή ρξήζε ησλ επηκέξνπο κνξθώλ κέζσ
κηαο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο δεκηνύξγεζαλ
πξσηόηππεο ζπλζέζεηο»227, έηζη θάπσο ζα έγηλε
θαη ζηνλ 19ν αηψλα. Απηά ηα έξγα απνηέιεζαλ
πεγή
έκπλεπζεο
θαη
δεκηνπξγηθήο
πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα απφ ηνπο
ηερλίηεο.
Δίδακε φηη νη δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ
απμάλνληαη ζηελ επνρή πνπ ζπδεηάκε δηφηη
απμάλνληαη θαη νη αλάγθεο πνπ έπξεπε λα
εμππεξεηήζνπλ. Έηζη ινηπφλ νη ηερλίηεο
θαίλεηαη φηη είραλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο λα
πξνζαξκφδνπλ θάζε θνξά ηα ζρέδηα ζηηο
απαηηνχκελεο δηαζηάζεηο. Καηαλνήζακε φηη
εκπλεχζηεθαλ απφ ηα γιππηά δηαθνζκεηηθά
ζέκαηα
πνπ
ζπλαληνχζαλ
θαη
ηα
ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηηο λέεο ηνπο ζπλζέζεηο.
Απφ ηελ έσο ηψξα έξεπλα, εμάιινπ, ζα
κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα
πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλαληψληαη
ζηα κνλαζηήξηα ηεο Κξήηεο. Σα πιαίζηα ησλ
δηαθφξσλ ζπξσκάησλ πνπ είδακε απαληψληαη
θαη ζηα κεγάια κνλαζηήξηα ελψ θαηαιπηηθή
είλαη ε επίδξαζε πνπ άζθεζε ε Μνλή
Αξθαδίνπ ζηελ κνξθνινγία θπξίσο ησλ
θσδσλνζηαζίσλ ηνπ 19νπ αηψλα. ε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ην θσδσλνζηάζην ηνπ Αξθαδίνπ
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έγηλε αληηθείκελν κίκεζεο δηά κέζνπ φκσο ηεο
ιατθήο ηέρλεο.
Ζ επηινγή ησλ κνλαζηεξηψλ σο
πξφηππα δελ πξέπεη λα ήηαλ ηπραία ζηνλ
ηαξαγκέλν 19ν αηψλα. Απηά δηαδξακάηηδαλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηα επαλαζηαηηθά θηλήκαηα
ελψ ην γεγνλφο ηνπ Οινθαπηψκαηνο ηνπ
Αξθαδίνπ ην 1866 ζα πξέπεη λα ζπληάξαμε
ηνπο ζχγρξνλνπο.
Έλαο αθφκα ιφγνο πνπ επειέγεζαλ
πξφηππα απφ ηελ πεξίνδν ηεο ελεηηθήο
θπξηαξρίαο ήηαλ θαη ε ζχλδεζε κε ην
παξειζφλ. Ζ ηζηνξηθή ζπγθπξία θαη ζε απηή
ηελ πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αγλνείηαη. Ο Υ.
Μπνχξαο έγξαςε γηα ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία
ησλ κλεκείσλ ηεο βελεηνθξαηίαο: «Σα
βελεηηθά κλεκεία έξρνληαη λα ζπλδέζνπλ ηελ
ειιεληθή αξρηηεθηνληθή κε ηελ επξσπατθή ζε
θξίζηκεο γηα ηνλ ηόπν επνρέο. ηελ απνκόλσζε
ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο γίλνληαη ηεθκήξηα
ηεο επαθήο κε ηελ νινέλα θαη αλαπηπζζόκελε
Γύζε, πηζηνπνηώληαο έηζη απξνζδόθεηα ηελ
επξσπατθή καο ηδηόηεηα. Όπσο θαη ζηνπο
άιινπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνύ, έηζη θαη ζηελ
αξρηηεθηνληθή, κπνξεί λα δεη θαλείο ζηα
βελεηνθξαηνύκελα
κέξε,
έκκεζεο
αληαπνθξίζεηο πξνο ηα θηλήκαηα ηνπ δπηηθνύ
πλεύκαηνο. Σα κλεκεία ηεο, έξγα ιίγν ή πνιύ
βγαικέλα από ειιεληθά ρέξηα, καξηπξνύλ κηα
πξόζεζε γηα νξγάλσζε πνπ αληηηίζεηαη ζηελ
αλαηνιίηηθε κνηξνιαηξεία θαη έκκεζα δείρλνπλ
ηηο δηαθνξέο ησλ θαηαβνιώλ αλάκεζα ζηηο
πεξηνρέο πνπ ε ηύρε ηηο ρώξηζε λα δνύλ θάησ
από ηελ βελεηηθή ή ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία.
ηα
βελεηνθξαηνύκελα
εδάθε
ζα
παξνπζηαζηνύλ ηνπηθέο πξαγκαηνπνηήζεηο,
θηίζκαηα ζηα νπνία ζπλαηξνύληαη βελεηζηάληθα
ζηνηρεία κε εγρώξηνπο θαιιηηερληθνύο ηξόπνπο
αληαπνθξηλόκελνπο
ζηηο
αλάγθεο
κηαο
θνηλσλίαο ειιεληθήο θαη νξζόδνμεο ζηελ
πιεηνςεθία ηεο. ηελ Κξήηε θαη ηα Δπηάλεζα,
ε αξρηηεθηνληθή απηή εληάζζεηαη ζην πιαίζην

ελόο πνιηηηζκνύ απηνηεινύο θαη ηδηόξξπζκνπ,
κεγίζηεο όκσο ζεκαζίαο γηα ηνλ Νέν
Διιεληζκό 228 ». Απηή ε άπνςε γηα ηελ
ζεκαζία ησλ αξρηηεθηνληθψλ κλεκείσλ ηεο
βελεηνθξαηίαο, ηα νπνία ζπλδένπλ ζηελ νπζία
ηνλ ειιεληζκφ κε ην επξσπατθφ πλεχκα θαη
απνδεηθλχνπλ ηελ επξσπατθή πνξεία παξά ηα
ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, έρεη, ίζσο,
θαη ηνλ αληίθηππφ ηεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ
19νπ αηψλα θαη ζηελ Κξήηε.
ε κηα πεξίνδν πνπ κέζα απφ ζπλερείο
επαλαζηάζεηο θαη αλαηαξαρέο, νη Κξεηηθνί
πάζρηδαλ λα ελσζνχλ κε ηελ θπξίσο Διιάδα,
έπξεπε λα δείμνπλ φηη έρνπλ δηαθνξά απφ ηνπο
«αλαηνιίηεο δπλάζηεο» ηνπο. Όθεηιαλ λα
πείζνπλ, ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ηεο επνρήο
πξσηίζησο, φηη είλαη θαη απηνί ηκήκα ηεο
επξσπατθήο θνπιηνχξαο θαη κέηνρνη ηνπ
δπηηθνχ πλεχκαηνο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο
Αλαγέλλεζεο. Ίζσο ινηπφλ, ε επηινγή γηα ηελ
ζηέγαζε ηεο ιαηξείαο, ελφο αξρηηεθηνληθνχ
ηχπνπ πνπ ζπλδέεη ην παξφλ κε ην
βελεηζηάληθν, δειαδή επξσπατθφ, παξειζφλ,
λα κελ ήηαλ θαη εληειψο ηπραία. Ζ αλάκλεζε
ηεο Κξεηηθήο Αλαγέλλεζεο κέζσ ηεο
αξρηηεθηνληθήο,
ζπλδπαζκέλε
θαη
κε
απνρξψζεηο λενθιαζηθηζκνχ, λα κπνξνχζε λα
γίλεη ν ζπλδεηηθφο θξίθνο. ηελ ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία
ησλ
πεξηπηψζεσλ
δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε άιινο αξρηηεθηνληθφο ηχπνο
πέξα απφ απηφλ πνπ κειεηήζεθε.
Έηζη, ελψ ζηελ ππφινηπε ρψξα έρεη
επηλνεζεί,
γηα
παξάδεηγκα,
ν
«Διιελνβπδαληηλόο
Ρπζκόο»
ζηελ
εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή (δηφηη ε Διιάδα
δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο αζπλήζηζηεο
κνξθέο ησλ επξσπατθψλ εθθιεζηψλ) φπσο
αθνινχζεζε κε επθνιία ηνλ λενθιαζηθηζκφ
πνπ εκπλεφηαλ απφ ηε δηθή ηεο ηελ
αξραηφηεηα. Σε ρσξίδνπλ κε ηε Γχζε άιινη
ξπζκνί –ξσκαληθφο, γνηζηθφο– θαη βεβαίσο
228
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άιια δφγκαηα θαη έλα ζξεζθεπηηθφ ζρίζκα229.
ηελ Κξήηε επνκέλσο, ε νπνία αθφκα
βξίζθνληαλ εθηφο εζληθνχ θνξκνχ, έπξεπε
πξψηα λα απνδεηρζεί ν επξσπατζκφο ηεο. Ζ
δπηηθή εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή, ππήξρε
ήδε ζηελ παξάδνζε ηνπ λεζηνχ. Δπνκέλσο
απηή αθξηβψο ε παξάδνζε έπξεπε πξψηα λα
ηνληζηεί γηα λα απνδεηρζεί ζηνπο ππφινηπνπο
Δπξσπαίνπο φηη θαη ε Κξήηε είλαη επξσπατθφ
έδαθνο
πνπ
βξίζθεηαη
θάησ
απφ
«αλαηνιίηηθε» θαηνρή. Δίλαη επίζεο άμην
ιφγνπ ην γεγνλφο φηη κεηά ηελ Έλσζε κε ηελ
Διιάδα (ζηελ νπζία απφ ην 1905 θαη κεηά),
πιεζαίλνπλ νη «ειιελνβπδαληηλνύ ξπζκνύ»
ηξνπιαίνη λανί ζε ξπζκφ ζηαπξνεηδνχο
εγγεγξακκέλνπ, αιιά κε θιαζηθίδνληα
ζηνηρεία (πρ. Άγ. Νηθφιανο Αξκέλσλ
Απνθνξψλνπ
1909,
Εσνδφρνο
Πεγή
Μειηδνλίνπ Απνθνξψλνπ δεθαεηία 1910, Αγ.
Σξηάδα Καιακίηζη Αιεμάλδξνπ Απνθνξψλνπ
αξρψλ 20νπ αηψλα, θ.α). Σν γεγνλφο απηφ ζα
κπνξνχζε λα εξκελεπζεί βέβαηα γηα ηνπο
αλζξψπνπο ηεο επνρήο εθείλεο φηη «πιένλ
πξέπεη θαη επηζηξέςνπκε ζηελ δηθή καο
βπδαληηλή ζξεζθεπηηθή παξάδνζε».
Παξφια απηά φκσο ν αξρηηεθηνληθφο
ηχπνο ηνπ δξνκηθνχ νηθνδνκήκαηνο κε
νμπθφξπθν ζφιν, δελ εγθαηαιείθζεθε
ζπλερίδνληαο ηελ παξαγσγή ηνπ θαη κέρξη
ζρεδφλ ηνλ Μεζνπφιεκν.

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΠΗΣΧΔΗ
Ζ παξνχζα κειέηε, έδεημε έλα κεγάιν
αξρηηεθηνληθφ πινχην πνπ βξίζθεηαη ζηελ
χπαηζξν ηεο Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
λνκφ Υαλίσλ. Δίλαη κηα αξρηηεθηνληθή
παξάδνζε κνλαδηθή ζηελ Διιάδα θαη κε
ηδηαίηεξν ηνπηθφ ραξαθηήξα πνπ φπσο θάλεθε
εδψ πεξηέρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηξξνέο απφ
229

ηελ πινχζηα παξάδνζε ηεο Κξεηηθήο
Αλαγέλλεζεο. πλδηαιεγφκαζηε κε θηίζκαηα
ηδηαίηεξα θξνληηζκέλεο θαηαζθεπήο πνιιά
απφ ηα νπνία θέξνπλ πνιχ θαιά δείγκαηα
ιατθήο ηέρλεο. Ζ γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη
θάζε έλα απφ απηά είλαη θαη δηαθνξεηηθφ,
δηαηεξψληαο κηα απηνηέιεηα πνπ έρεη λα θάλεη
θπξίσο κε ηα επηκέξνπο δηαθνζκεηηθά
ζηνηρεία θαη φρη ηφζν κε ηνλ αξρηηεθηνληθφ
ηχπν ν νπνίνο παξακέλεη ιίγν πνιχ
παγησκέλνο.
Απφ
ηελ
κειέηε
ησλ
παξαδεηγκάησλ δηαθξίλεηαη έλαο πινχηνο
ζπλζέζεσλ πνπ δείρλεη ηελ εθεπξεηηθφηεηα
ησλ θαηαζθεπαζηψλ αιιά θαη ηελ παηδεία ησλ
παξαγγειηνδνηψλ. Απφ απηά ηα δεδνκέλα
θαίλεηαη φηη νη επηινγέο ησλ ζεκάησλ ήηαλ
πνιιέο θαη ππήξρε ειεπζεξία ζηελ επηινγή
ηνπο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ πεξηνξίδνληαλ απφ
απζηεξνχο θαλφλεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλνπ
ζέκαηνο
αιιά
πεηξακαηίδνληαλ
κε
ζπλδπαζκνχο.
Ζ λανδνκία ηνπ 19νπ αηψλα ζηελ
χπαηζξν ηεο Κξήηεο είλαη έλα πεδίν πνπ
ειάρηζηα έρεη κειεηεζεί ζαλ ζπλνιηθφ
θαηλφκελν. Ζ ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ησλ
λαψλ απηψλ, κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ
πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ
ηεο ππαίζξνπ ηνλ 19ν αηψλα. Γεκηνπξγεί έλα
πνιιά ππνζρφκελν πεδίν πξσηνγελνχο
έξεπλαο ελψ ε έληαμή ηνπο ζηα κλεκεία θαη
αμηνζέαηα ελφο ηφπνπ ζα κπνξνχζε λα
ζπκβάιεη θαηά θάπνην ηξφπν θαη ζηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ κέζσ ηνπ
ιεγφκελνπ «ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ». Σέινο,
ε ζπζηεκαηηθφηεξε κειέηε ηνπ ηξφπνπ
δφκεζεο θαη ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο, ζα
κπνξνχζε
λα
ζπκβάιεη
θαη
ζηελ
νξζνινγηθφηεξε ζπληήξεζή ηνπο ψζηε λα
δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ε
απζεληηθφηεηά ηνπο.

Φιλιππίδθσ 2001, 97 κ.ε.
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