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Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ* 

Ό ναός των 'Αγίων Γεωργίου1 καί Χαραλάμπου βρίσκεται στό χωριό 
'Επισκοπή, 8 περίπου χλμ. βόρεια της 'Ιεράπετρας. Στην ίδια θέση τοποθε
τείται, κατά τή Β' βυζαντινή περίοδο τής Κρήτης (961-1210), ή επισκοπική 
έδρα τής 'Ιεράς, πού περιελάμβανε τήν επαρχία τής 'Ιεράπετρας. Μετά τό 
1210, όταν άρχισε ή βενετσιάνικη κατοχή, ή επισκοπή μεταβλήθηκε σε 
λατινική καί διατήρησε τήν ίδια έδρα μέχρι τό 1571, οπότε μεταφέρθηκε στή 
Σητεία. 

'Από τό αρχικό κτίριο σώζονται τό βόρειο καί τό κεντρικό τμήμα, ενώ 
στή θέση του καταστραμμένου νότιου κτίστηκε ό νεότερος ναός του 'Αγίου 
Χαραλάμπου (Είκ. 1). Τό μνημείο αναφέρεται γιά πρώτη φορά άπό τόν G. 
Gerola, ό όποιος τό είχε χαρακτηρίσει ώς βαπτιστήριο, καί πρόσφατα άπό 
τους Μπορμπουδάκη, Gallas καί Wessel2. 'Αποτελείται άπό έναν κεντρικό 
τετράγωνο χώρο, στον όποιο ανοίγονται, ανατολικά καί δυτικά, δυό 
ημικυκλικές εξέχουσες αψίδες, πού γίνονται, εσωτερικά, πεταλόμορφες3 

(Είκ. 2). Βόρεια υπάρχει ενα στενό παραλληλόγραμμο διαμέρισμα, ενώ τό 
αντίστοιχο νότιο έχει καταστραφεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω 4. 

Τό κεντρικό τετράγωνο στεγάζεται μέ τρούλο καί τό βόρειο διαμέρισμα 
μέ ήμικυλινδρική καμάρα. Ό τρούλος αποτελείται άπό ορθογώνια βάση, 
ακανόνιστο κυκλικό, ελαφρά πεπλατυσμένο στή βάση τύμπανο καί παραβο-
λοειδή θόλο, μέ κυματιστές εξωτερικά παρυφές. Στηρίζεται σέ τέσσερα 
σφαιρικά τρίγωνα καί τέσσερα ημικυκλικά τόξα. Τά δυό άπ' αυτά συγχω
νεύονται στά μέτωπα τού ανατολικού καί τού δυτικού τεταρτοσφαιρίου. Τά 
δύο άλλα, βόρειο καί νότιο, κλείνονται μέ τύμπανο πού καταλήγει προς τά 
κάτω, βόρεια μέν σέ κυκλικό χαμηλωμένο τόξο, νότια δε σέ οξυκόρυφο, τού 

* Μιά πρώτη προσπάθεια παρουσίασης έγινε τόν 'Απρίλιο του 1983 στό Γ' Συμπόσιο τής 

Χ.Α.Ε., σέ συνεργασία μέ τήν αρχιτέκτονα Νίκη Κριτσωτάκη, που έκανε τήν αποτύπωση καί 

παρουσίασε τά σχέδια μέ σύντομη περιγραφή. 

Ευχαριστώ θερμά τόν καθηγητή κ. Χαράλαμπο Μπούρα γιά τίς πολύτιμες υποδείξεις του 

καί τήν ουσιαστική βοήθεια πού μέ προθυμία μου πρόσφερε. Ευχαριστώ ακόμη τήν κ. Στέλλα 

Παπαδάκη-Ökland γιά τή βοήθεια της. 

1. G. G e r o l a , Monumenti veneti nell'isola di Creta, Venezia 1908, 2, σ. 94. 

2. G e r o l a , δ.π., σ. 94. M. B o r b o u d a k i s , Κ.Gallas, Κ. Wessel, Byzantinisches Kreta, 

München 1983, σ. 443-446. 

3. Π. Λ. Β ο τ ο κ ό π ο υ λ ο ς , Ή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις τήν Δυτικήν Στερεάν 

'Ελλάδα καί τήν Ήπειρον' άπό τοϋ τέλους τού 7ου μέχρι τού τέλους του 10ου αιώνα, 

θεσσαλονίκη 1975, σ. 152, ϋποσημ. 7. Πεταλόμορφες είναι οί κόγχες τοϋ 'Αγίου Γεωργίου στό 

Άπεσωκάρι Καινούριου 'Ηρακλείου, βλ. G e r o l a , δ.π., σ. 232, σημ. 2, καί τών 'Αγίων 

'Αποστόλων στην Κάτω 'Επισκοπή Σητείας. 

4. G e r o l a , δ.π., είκ. 54. 

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/02/2020 17:35:21 |

http://epublishing.ekt.gr


442 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΑΚΗ 

000 100 

Εΐκ. 1. 'Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Δυτική όψη. 'Αριστερά 
τό βόρειο καί κεντρικό διαμέρισμα της αρχικής φάσης, δεξιά τό νεότερο κλίτος του 'Αγίου 

Χαραλάμπου. 

Εΐκ. 2. Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Κάτοψη. 
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Είκ. 3. 'Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Τομή Α-Α. 

οποίου τό κλειδί βρίσκεται εκτός άξονος. Καί τά δύο τόξα είναι κτισμένα μέ 
λαξευτούς θολίτες καί καταλήγουν σέ παραστάδες. Οί τρεις άπ ' αυτές είναι 
κτιστές μέ πελεκητούς πωρόλιθους καί πώρινα έπίκρανα, ένώ ή τέταρτη, ή 
βορειοανατολική, αποτελείται άπό παλαιοχριστιανικό άμφικιονίσκο παρα
θύρου μέ στρεπτές ραβδώσεις, στον όποιο έχει επίσης προστεθεί πώρινο 
έπίκρανο (Είκ. 3). 

Τό εσωτερικό φωτίζεται ελάχιστα άπό στενή θυρίδα της ανατολικής 
αψίδας καί άπό δύο μικρά παραλληλόγραμμα παράθυρα, ανοιγμένα στη 
βόρεια καί τή δυτική πλευρά του τύμπανου τοϋ τρούλου5. 

Ή είσοδος, μέ βενετογοτθικό θύρωμα6, βρίσκεται στή δυτική αψίδα, τής 
οποίας ή καμπύλη όψη έπιπεδοποιήθηκε εν μέρει εξωτερικά μέ άπότμηση 
τής τοιχοποιίας, πού επέφερε μείωση τού πάχους της. 'Αριστερά τοϋ 
θυρώματος καί μπροστά στό κατώφλι διακρίνονται αντίστοιχα μέ σαφήνεια 
ή άποκεκρουμένη παρειά καί τό αρχικό πάχος τής τοιχοποιίας. 

Τό κτίριο είναι κτισμένο άπό πέτρες τού ποταμού, αδρά λαξευμένες, καί 
σκληρή συνεκτική ύλη, πού αποτελείται άπό χονδρόκοκκη ποταμίσια άμμο, 
άσβεστη καί θηραϊκή γή. Τά κενά πού δημιουργούνται γεμίζονται μέ 

5. Τό 1901-1903, όταν ό Gèrola επισκέφθηκε τό μνημείο, βρήκε ανοικτά καί τά τέσσερα 

παράθυρα τοϋ τρούλου, δ.π., σ. 94. 

6. Τό θύρωμα ανήκει στή 6' φάση τοΰ μνημείου μέ σημαντική χρονολογική απόσταση άπό τό 

θύρωμα τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπου. 
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όστρακα και κομμάτια άπό πλίνθους. 'Υπάρχουν πάντως καί ολόκληρες, 
τοποθετημένες οριζόντια, σε πολύ αραιά διαστήματα7. 

Στίς όψεις, άλλα καί εσωτερικά, έχει διατηρηθεί σε σημαντική έκταση τό 
αρχικό κονίαμα, πάνω στό όποιο υπάρχουν χαράγματα με μυστρί, πού 
μιμούνται ίσόδομη τοιχοποιία. Ή διακόσμηση αυτή συναντάται σε μνημεία 
τού 11ου αϊ. στην Κωνσταντινούπολη καί σε περιοχές των οποίων ή 
αρχιτεκτονική επηρεάζεται ά π ' αυτή8. Στην Κρήτη έχουν επισημανθεί σέ 
μεσοβυζαντινές εκκλησίες, όπως είναι ό "Αγιος Ιωάννης Ρουκανίου Τεμέ
νους καί ή Παναγία Φόδελε Μαλεβυζίου στό 'Ηράκλειο9. Στά Χανιά, 
υπάρχουν στην 'Αγία Βαρβάρα Λατζιανών Κισάμου1 0 (Είκ. 4). 

Ή εξωτερική όψη τοϋ κτιρίου διαρθρώνεται άπό ζώνες τυφλών άψιδω-
μάτων1 1, οί όποιες καταλαμβάνουν τά ανώτερα τμήματα τού τύμπανου τού 
τρούλου καί τών δύο αψίδων. Τά άψιδώματα είναι πλινθόκτιστα μέ τήν 
τεχνική της κρυμμένης πλίνθου (consealed brick)12, περιβάλλονται άπό ζώνη 
τετράφυλλων φιαλοστομίων χωρίς έφυάλωση κι έχουν μονόλιθα τύμπανα, 
αδρά έργασμένα13. Στην οριζόντια πλευρά τών καμπυλόπλευρων τριγώνων, 
πού δημιουργούνται μεταξύ τών τυφλών άψιδωμάτων τού τρούλου, υπάρ
χουν πλίνθοι τοποθετημένες λοξά, παράλληλα μέ τή φορά πού έχουν οί 
κυματιστές παρυφές της στέγης του 1 4 . Μειώνεται έτσι ή κλίση τού κονιάμα
τος της στέγης καί αποτρέπεται ή άπότμηση τών παρυφών της (Είκ. 5). Τά 
καμπυλόπλευρα τρίγωνα καί τών τριών διακοσμητικών ζωνών «γεμίζονται» 
μέ φιαλοστόμια ή οριζόντιες πλίνθους -υπάρχει κι εδώ ή τεχνική τής 

7. Ν. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς , Βυζαντινοί ναοί τής Θεσσαλίας, Αθήνα 1979, σ. 78. 

8. P. L. V o c o t o p o u l o s , The role of Constantinopolitan Architecture during the Middle and 

Late Byzantine Period, XVI. Internationaler Byzantinisten Kongress. Akten. JOB 31 (1981), σ. 

557. 

9. V o c o t o p o u l o s , ο.π., a. 557, σημ. 24. 

10. Μ. Ά ν δ ρ ι α ν ά κ η ς , Ό ναός τής 'Αγίας Βαρβάρας στά Λατζιανά Κισάμου, Γ' 

Συμπόσιο Χ.Α.Ε. 1983, Πρόγραμμα καί περιλήψεις ανακοινώσεων, 'Αθήνα 1983, σ. 9. 

11. Οί διαστάσεις τών τυφλών άψιδωμάτων ποικίλλουν' ελάχιστο ΰψος 0,40 μ. καί μέγιστο 

0,515 μ., ελάχιστο πλάτος 0,53 μ. καί μέγιστο 0,68 μ. Οί πλίνθοι έχουν μήκος 0,32 μ. καί πάχος 

0,035-0,04 μ. 

12. P. V o c o t o p o u l o s , The Concealed Course Technique; Further Examples and Remarks, 

JOB 28 (1979), σ. 260. Στην Κρήτη ή τεχνική τής κρυμμένης πλίνθου έχει μέχρι στιγμής 

επισημανθεί σ' ένα ακόμη μνημείο, τήν 'Αγία Βαρβάρα Λατζιανών Κισάμου, βλ. Ά ν δ ρ ι α ν ά -

κης, δ.π., σ. 9. Στά άψιδώματα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τό κονίαμα είναι λοξό, βλ. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς , 

δ.π., σ. 56. 

13. Ά ρ. Π α σ α δ α ϊ ο ς , Ό κεραμοπλαστικός διάκοσμος τών βυζαντινών κτηρίων τής 

Κωνσταντινουπόλεως, έν 'Αθήναις 1973, σ. 60, πίν. 30α. 

14. R. K r a u t h e i m e r , Early Christian and Byzantine Architecture, Harmondsworth 1965, 

πίν. 134, 148a. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Ή μεσοβυζαντινή τέχνη,ΊστΕΕ Η', 'Αθήνα 1979, σ. 293, 

295, 296. 
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Είκ. 4. 'Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Δυτική οψη βόρειου 
διαμερίσματος. Χαράγματα με μυστρί στό κονίαμα. 

.*>..•• *Λ . "ΐΠι 

Είκ. 5. Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-'Αγιος Χαράλαμπος. Δυτική όψη τοϋ 
τρούλου. 
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κρυμμένης πλίνθου-, χωρίς γεωμετρική διάθεση, στοιχείο πού χαρακτηρίζει 
ολόκληρο τό μνημείο15. 

Στην ανατολική αψίδα διατηρείται τμήμα τής αρχικής στέψης τής τοιχο
ποιίας άπό πλίνθους, τής οποίας τά φθαρμένα τμήματα αντικαταστάθηκαν 
αργότερα άπό πλακοειδεΐς πέτρες. 

Στή δυτική όψη τοϋ βόρειου διαμερίσματος υπάρχει τοξωτό παράθυρο, 
τοϋ οποίου τό άνοιγμα κτίστηκε σέ μεταγενέστερη φάση. Είναι καί αυτό 
πλινθόκτιστο μέ τήν τεχνική τής κρυμμένης πλίνθου καί περιβάλλεται άπό 
ζώνη τετράφυλλων φιαλοστομίων. Οί πλίνθοι σταματούν 0,05 μ. επάνω άπό 
τήν πέτρινη ποδιά του καί πατούν σέ πλακαρή πέτρα. 

Στό νοτιοδυτικό τμήμα τής στέγης τού βόρειου διαμερίσματος καί σ' 
επαφή σχεδόν μέ τή βάση τού τρούλου, διακρίνεται τό στόμιο πήλινου 
σωλήνα, τοποθετημένου κατακόρυφα στην τοιχοποιία, ό όποιος δέν είναι 
ορατός άπό τό εσωτερικό τού μνημείου (Είκ. 6). 

"Ολες οί στέγες ήταν καλυμμένες μέ κονίαμα άσβεστη, ποταμίσιας άμμου 
καί θηραϊκής γής. 'Αργότερα έγινε επάλειψη μέ κουρασάνι καί σέ τελευταία 
φάση προστέθηκε στό βόρειο διαμέρισμα ένα παχύ στρώμα κονιάματος μέ 
πολύ άσβεστη, μεγάλα κομμάτια πλίνθων καί μικρές πέτρες. 

Τό κτίριο φαίνεται πώς πρωτοχρησιμοποιήθηκε ώς ναός στή μεταβυζαν
τινή περίοδο. Τότε πρέπει νά ανοίχτηκε ή είσοδος στή δυτική αψίδα καί νά 
τοποθετήθηκε τό βενετογοτθικό θύρωμα, ένώ ή ανατολική μεταβλήθηκε σέ 
ιερό. Ή 'Αγία Τράπεζα, πού βρίσκεται έδώ, αποτελείται άπό μιά μεγάλη 
πώρινη πλάκα καί τετράγωνη κτιστή βάση, διευρυμένη στό ανώτερο τμήμα 
της. Ή βάση τής 'Αγίας Τράπεζας θά ήταν αρχικά καλυμμένη μέ κονίαμα. 
Στή βόρεια πλευρά τής αψίδας εφάπτεται ή πώρινη επίσης πρόθεση μέ 
κτιστή κι αυτή βάση. 

Τό φθινόπωρο τού 1981, μέ εντολή τής 13ης 'Εφορείας, πραγματοποιήθη
κε άπό τήν υπογράφουσα ανασκαφική έρευνα στό εσωτερικό τού μνημεί
ου 1 6 . Ερευνήθηκε τμήμα τού κεντρικού χώρου κάτω άπό τόν τρούλο, ή 
δυτική αψίδα καί τό βόρειο διαμέρισμα. Κάτω άπό τό σύγχρονο μωσαϊκό 
δάπεδο υπήρχε λιθόστρωτο καί χαμηλότερα βρέθηκαν κιβωτιόσχημοι τάφοι, 
φτιαγμένοι πρόχειρα άπό ασύνδετο υλικό σέ δεύτερη χρήση. Τό υλικό αυτό 
αποτελούσαν ακατέργαστες πέτρες, πλάκες ολόκληρες ή σπασμένες καί 
τετράγωνες πλίνθοι, μέ υπολείμματα σκληρής συνεκτικής ύλης. Οί τάφοι 
περιείχαν αποθέσεις οστών. Τό δάπεδο τους, πού ήταν άπό χώμα, βρισκό
ταν 0,45 μ. χαμηλότερα άπό τό σύγχρονο μωσαϊκό. Ά π ό νόμισμα τής 

15. P. A Michelis, Valeur du pittoresque dans l'art byzantin, Πεπραγμένα τού Θ' Διεθνούς 

Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1953, 'Αθήναι 1955, 1, σ. 296-300. 

16. Στην ανασκαφή συμμετείχαν ή αρχαιολόγος Π. Γκαλανάκη καί ό Κ. Gallas. 
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Εϊκ. 6. Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-'Αγιος Χαρά
λαμπος. Νοτιοδυτικό τμήμα τής στέγης του βόρειου διαμερί

σματος. Διακρίνεται ό πήλινος σωλήνας, αεραγωγός. 

Κρητικής Πολιτείας του 1900, άλλα καί άπό τά νεότερα όστρακα, χρονολο
γούνται στίς αρχές τοϋ 20ου αιώνα. 

Ή έπίχωση, σ' όλους τους χώρους πού ερευνήθηκαν, ήταν διαταραγμένη. 
'Υπήρχε μεγάλη ποσότητα υγρασίας καί αιθάλης, καθώς καί τετράγωνων 
πλίνθων, θραυσμάτων άπό δάπεδα κουρασανιού καί άπό κονιάματα τοιχο
ποιίας. Στή στενή ανατολική πλευρά τού βόρειου διαμερίσματος βρέθηκε 
«θρανίο»17 άπό μεγάλες ορθογώνιες, αδρά έργασμένες πέτρες. Στό βόρειο 
τοίχο τού ίδιου χώρου, στην έρευνα γιά επισήμανση τοιχογραφιών, αποκα
λύφθηκε πλινθόκτιστο τοξωτό άνοιγμα, στό τύμπανο ενός μεγαλύτερου 
ημικυκλικού τόξου. Στον κεντρικό χώρο, κάτω άπό τόν τρούλο, βρέθηκε 
πλινθόκτιστη κατασκευή καταστραμμένη στό δυτικό τμήμα της. Ή κατα
σκευή αυτή είναι δίχωρη, τό βόρειο τμήμα της είναι στενό παραλληλόγραμ
μο, ένώ τό νότιο καί μεγαλύτερο είναι κυκλικό, εγγεγραμμένο στό τετράγω
νο. Στην έπίχωση τού βόρειου διαμερίσματος βρέθηκαν επίσης δύο μή 
έφυαλωμένα φιαλοστόμια πού δέν ανήκουν στό εξεταζόμενο μνημείο -ενα 
τρίτο προέρχεται άπό τόν κεντρικό χώρο-, ενα κομμάτι άπό πήλινο σωλήνα 
κ.ά. 1 8 . 

17. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς . Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, έν Αθήναις 1927, σ. 60, εϊκ. 92, 93. 

18. Ή κλίμακα καθόδου πού παρουσιάζει ό οδηγός των B o r b o u d a k i s , Gal las , Wessel, 

είναι τελείως φανταστική, βλ. Byzantinisches Kreta, σ. 443, πίν. 417. 
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Ό "Αγιος Γεώργιος παρουσιάζει στενή τυπολογική σχέση με τά βυζαντι
νά λουτρά τής Καισαριανής1 9, τής μονής Παναγίας στό Δερβενοσάλεσι20 καί 
τής Σπάρτης 2 1. Τήν υπόθεση ό ναός νά ήταν αρχικά λουτρό ενισχύουν: α) 
αυτός ό ίδιος ό αρχιτεκτονικός του τύπος, β) οί δύο άτεχνες νευρώσεις πού 
σώζονται κοντά στίς παραστάδες τοΰ βόρειου διαμερίσματος22, γ) τό 
θρανίο 2 3 τοΰ ίδιου χώρου, δ) τά υπολείμματα τοιχοποιίας κάτω άπό τίς 
βάσεις τών παραστάδων τοΰ βόρειου διαμερίσματος, ή οποία απομόνωνε τό 
χώρο αυτό άπό τόν κεντρικό, ε) ό πήλινος σωλήνας πού σώζεται στή στέγη 
(αεραγωγός)2 4, στ) τό τοξωτό άνοιγμα στό βόρειο τοίχο, πού θά μπορούσε 
νά ήταν είσοδος τοΰ θερμού αέρα στά ύπόκαυστα2 5, καί ζ) ή πλινθόκτιστη 
κατασκευή πού ήταν πιθανότατα μιά μικρή κυκλική δεξαμενή νερού 2 6 (Είκ. 
7-9). 

Πεσσίσκοι ύποκαύστων δέ βρέθηκαν, δέν αποκλείεται όμως νά έχουν 
σωθεί στην ανατολική αψίδα καί τό κλίτος τού 'Αγίου Χαραλάμπου. Ή 
έπίχωση πάντως, έκτος άπό τή μεγάλη διατάραξη πού παρουσίαζε, φαινό
ταν πώς σ' ενα μικρό τουλάχιστον μέρος της είχε μεταφερθεί στον "Αγιο 
Γεώργιο άπό κάπου άλλου. Αυτό πιστοποιείται άπό τήν ανεύρεση μαρμάρι
νων πεσσίσκων μέ ανάγλυφη διακόσμηση καί δύο θραυσμάτων πώρινου 
βενετογοτθικού θυρώματος σέ μεγάλο βάθος (1,23 μ.). 'Υποθέτει κανείς ότι, 
αφού προηγήθηκε κάποια σημαντική καταστροφή στό δάπεδο, ή μεταφορά 
αυτή τών μπάζων έγινε γιά νά καλυφθούν κάποια κενά καί ν' ανεβεί ή 
στάθμη τού δαπέδου. 

Οί τετράγωνες έξαλλου πλίνθοι πού βρέθηκαν κατά δεκάδες, καί συγκε
κριμένα όσες είχαν επιχρισμένες καί τίς δυό τους επιφάνειες, δέν αποκλείε
ται νά προέρχονται άπό τους καταστραμμένους πεσσίσκους ενός ύποκαύ-
στου, ένώ εκείνες πού διατηρούσαν υπολείμματα συνεκτικής ύλης στή μιά 
τους μόνο πλευρά νά άνηκαν προφανώς στό δάπεδο 2 7 . Αργότερα, ή 
καταστροφή τών στοιχείων τής ταυτότητας τού μνημείου ολοκληρώθηκε άπό 
τους κιβωτιόσχημους τάφους. Ό βόρειος κατά συνέπεια χώρος θά πρέπει 
νά ήταν τό frigidarium τού λουτρού, ό μεσαίος τό caldarium καί ό νότιος τό 
tepidarium. 

19. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 62-64. 

20. Ό . π . , σ. 59-61. 

21. Χ. Μ π ο ύ ρ α ς , Έ ν α βυζαντινό λουτρό στή Λακεδαιμόνια, ΑΕ 1982, σ. 99-112. 

22. Ό . π . , σ. 103. 

23. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 60. 

24. Ό . π . , σ. 63. 

25. Ό . π . , είκ. 92, 93. Μ π ο ύ ρ α ς , ο.π., σ. 104, είκ. 3. 

26. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ό.π., σ. 61. 

27. Alex, van Mil l ingen, Byzantine Churches in Constantinople, London 1912 (1974), o. 

31. Β ο κ ο τ ό π ο υ λ ο ς , 'Εκκλησιαστική 'Αρχιτεκτονική, σ. 150. Ν ι κ ο ν ά ν ο ς , Βυζαντινοί ναοί, 

σ. 15, ύποσημ. 24. 
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Είκ. 7. Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος 
Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Βόρειο 
διαμέρισμα. Διακρίνονται αριστερά, κά
τω άπό τη βάση της παραστάδας τά υπο
λείμματα τού τοίχου, πού απέκλειε τό 
βόρειο διαμέρισμα (δεξαμενή) άπό τόν 
κεντρικό χώρο. Δεξιά διακρίνεται τό 
θρανίο καί σέ πρώτο πλάνο ή πλινθόκτι
στη μικρή δεξαμενή τοϋ κεντρικοί χώρου 

(caldarium). 

Είκ. 8. Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-
"Αγιος Χαράλαμπος. 'Ανατολικός τοίχος βόρειου 
διαμερίσματος (δεξαμενής). Διακρίνεται, αριστερά 
τοϋ άμφικιονίσκου, ή νεύρωση πού ενίσχυε τή γωνί

α της δεξαμενής άπό τή διάβρωση. 

Είκ. 9. 'Επισκοπή Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Κεντρικός χώρος 
j(caldarium). Ή πλινθόκτιστη δεξαμενή νερού. ι 

Τό μνημείο ανήκει χωρίς αμφιβολία στά μεσοβυζαντινά χρόνια. Ή βαριά 

καί αρχαϊκή μορφή του, καθώς καί ό παραβολοειδής τρούλος του, όδηγοΰν 
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σέ μιά πρώιμη χρονολόγηση. Την πρωιμότητά του ενισχύουν οι εσωτερικά 
πεταλόμορφες σέ κάτοψη αψίδες του καί ή αυστηρά περιορισμένη, στά 
ανώτερα τμήματα των αψίδων καί του τύμπανου του τρούλου, ζώνη τών 
τυφλών άψιδωμάτων, πού αφήνει άκόσμητη μιά αρκετά μεγάλη επιφάνεια 
ώς τή βάση του κτιρίου' στοιχείο, πού υπενθυμίζει τήν άνωδομή τού 
τρούλου του 'Αγίου 'Ιωάννη Βαπτιστή Μεσημβρίας (10ος αι . ) 2 8 -ή οποία 
θεωρείται λίγο μεταγενέστερη άπό τό υπόλοιπο κτίριο 2 9- στον όποιο μιά 
όμοια διάταξη αναπτύσσεται στον τρούλο στην ίδια θέση, μέ όμοιας μορφής 
τυφλά άψιδώματα. Επιπλέον, τά χωρίς έφυάλωση φιαλοστόμια έχουν βάση 
κυκλική επίπεδη, αντίθετα μέ τά μεταγενέστερα τού ελλαδικού χώρου, πού 
είναι όξυπύθμενα καί έφυαλωμένα30. Τό στέλεχος τους είναι κυλινδρικό καί 
έχει μήκος 0,12 μ. Τό κονίαμα τής στέγης τά καλύπτει μέχρι τήν περίμετρο 
τού άνθους, μέ αποτέλεσμα νά σωθούν σέ άριστη κατάσταση3 1. Ό πηλός 
τους είναι ακάθαρτος, μέ πολλές προσμείξεις άσβεστη, κακοζυμωμένος καί 
κακοψημένος32. Τά φιαλοστόμια πού βρέθηκαν στην ανασκαφή έχουν 
κοντύτερο κατά 0,03 μ. στέλεχος καί δέ φαίνεται ν' ανήκουν στό εξεταζόμε
νο κτίριο. Μιά ουσιαστική διαφορά τους άπό τά φιαλοστόμια τού 'Αγίου 
Γεωργίου είναι ότι στά τελευταία ό κάλυκας τού άνθους είναι βαθύτερος, τά 
πέταλα σχηματίζουν οξύτερες καί ραδινότερες ακμές, ή φόρμα τους είναι 
περισσότερο ελεύθερη καί διακοσμητική (Είκ. 10-11). 

Μή έφυαλωμένα φιαλοστόμια διατηρούνται, άποκεκρουμένα, στον κοι-
μητηριακό ναό τού 'Αγίου Χαραλάμπου Καλαμάτας τού 11ου αι. 3 3 . Ή 
πρωιμότερη εξάλλου εμφάνιση φιαλοστομίων -πού ό Millet θεωρεί έπείσα-
κτα καί συσχετίζει μέ τά τετράφυλλα άνθη, πού αποτύπωναν οι "Αραβες 
πάνω σέ πλίνθους 3 4- σημειώνεται στην Πρεσλάβα καί χρονολογείται στον 
9ο ή 10ο αι.35. 

28. K r a u t h e i m e r , Architecture, πίν. 129b. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , ο.π., σ. 292. 

29. C. Mango, Architettura bizantina, σ. 306. 

30. Π α σ α δ α ϊ ο ς , ο.π., σ. 69-70, πίν. 43. 

31. Άνεφυάλωτα φιαλοστόμια, καλυμμένα μέ κονίαμα μέχρι τίς παρυφές του άνθους, 

σώζονται επίσης ακέραια στό Kalinic, βλ. G. Mil let, L'école grecque dans l'architecture 
byzantine, London, Variorum Reprints, 1974, σ. 284, είκ. 133. 

32. Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , 'Ανασκαφή τής βασιλικής 'Αγίου 'Αχίλλειου, ΕΕΠΣΠΘ 1971-

1972, σ. 172. Π α σ α δ α ί ο ς , ο.π., σ. 68 γ-ε. 

33. Α. Bon, Églises byzantines de Calamata, Actes du Vie Congrès Intern. d'Études 
Byzantines, II, Paris 1951, σ. 44. E. Sentavi, Quatre édifices inédits ou mal connus; contribu
tions à l'histoire de l'art byzantin, CA 10 (1959), σ. 254. A. S. Megaw, Byzantine Reticulated 

Revetments, Χαριστήριον εις Άναστάσιον Όρλάνδον, Γ', 'Αθήναι 1966, σ. 22. Κ. Κ α λ ο κ ύ -

ρ η ς , Βυζαντινοί έκκλησίαι τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 46. 

Ν ι κ ο ν ά ν ο ς , ο.π., σ. 162, σημ. 607. 

34. Fr. Sarre - Ε. Herzfe ld, Archäologische Reise in Euphrat und Tigris - Gebiet 1, Berlin 
1911, είκ. 94-95. Mi l le t , ο.π., σ. 283. 

35. Megaw, ο.π., σ. 12, σημ. 11. 
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Είκ. 10. 'Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. 'Αριστερά καί e 
κέντρο τά φιαλοστόμια πού βρέθηκαν στην ανασκαφή, οεξιά τού 'Αγίου Γεωργίου. 

Είκ. 11. 'Επισκοπή 'Ιεράπετρας. "Αγιος Γεώργιος-"Αγιος Χαράλαμπος. Οι κυκλικές βάσεις 
των φιαλοστομίων. 

Μέ βάση κυρίως τη μορφή του τρούλου, πού θυμίζει μνημεία της 
γειτονικής Καρπάθου -"Αγιος Μάμας στίς Έξήλες 3 6-, τά χαράγματα μέ 
μυστρί στό κονίαμα, πού χρονολογούνται στον 11ο αι., την αρχαϊκή μορφή 
των φιαλοστομίων καί γενικότερα τίς επιμέρους ομοιότητες μέ πρώιμα 
μνημεία, ή πρώτη φάση τού κτιρίου πρέπει νά τοποθετηθεί στον 11ο αι. Ή 
δεύτερη φάση, πού περιλαμβάνει τό βενετογοτθικό θύρωμα, τή διάνοιξη τής 
θύρας στή δυτική αψίδα, τά εσωτερικά επιχρίσματα μέ κουρασάνι, τήν 
ίδρυση τής 'Αγίας Τράπεζας καί τής πρόθεσης, γενικότερα τή μεταβολή τού 
λουτρού σέ ναό, καθώς καί τό κτίσιμο τού ανοίγματος τού παραθύρου καί 
τού τόξου τού βόρειου διαμερίσματος, χρονολογείται στίς αρχές ή τά μέσα 
τής ενετοκρατίας. Ή μορφή πάντως τών παραστάδων είναι όμοια μέ τους 
σταθμούς τών δίλοβων ανοιγμάτων στό ενετικό καμπαναριό τού 'Αγίου 
Γεωργίου Βραχασώτη στό Βραχάσι Μιραμπέλλου, πού χρονολογείται μέ 
επιγραφή στό 1558. 

36. Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Κάρπαθος' σημειώσεις ιστορικής τοπογραφίας καί αρχαιολο

γίας, Θεσσαλονίκη 1978, σ. 388-389, είκ. 86, πίν. 129-130. 
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Στην ϊδια περίπου εποχή ανήκει τό νεότερο κλίτος του Αγίου Χαραλάμ
που, με ψηλή δίρριχτη στέγη. Ή τοιχοποιία του αποτελείται άπό μέτριου 
μεγέθους αργές πέτρες, πού περιβάλλονται άπό φαρδεϊς αρμούς μέ χαλί
κια 3 7 . Τό θύρωμά του αποτελείται άπό αρχιτεκτονικά μέλη σέ δεύτερη 
χρήση, μέ φανερή τήν προσπάθεια ανταπόκρισης σέ αναγεννησιακά πρότυ
πα. Κάτω άπό τό ορθογώνιο παράθυρο της νότιας όψης υπάρχει ψηφοθέτη-
μα άπό πήλινες ψηφίδες μέ τετράγωνα διάχωρα καί χρίσμα. 'Αριστερά του 
παραθύρου, επίσης άπό πήλινες ψηφίδες, διακρίνεται σταυρός πού στηρίζε
ται σέ κυκλική βάση καί δίπλα του αστέρι τοϋ Δαβίδ, πιθανότατα άποτρο-
παϊκά. 

'Αθήνα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΙΤΑΚΗ 

SUMMARY 

THE CHURCH OF SS. GEORGE AND CHARALAMBOS 

AT EPISCOPI, NEAR IERAPETRA, IN CRETE 

The church of SS. George and Charalambos at Episcopi near Ierapetra, was 
originally a tripanite Byzantine bath, from which the north and the central 
room have been preserved. The conversion took place during the Venetian 
era, possibly the 16th century. A new nave, dedicated to St. Charalambos took 
then the place of the ruined south room of the bath. 

The decoration of the façades of the monument, that is blind arcades with 
the recessed brick technique, unglazed miniature cups with quatrefoil lips 
(φιαλοστόμια), incisions on the plaster to imitate ashlar blocks and the form of 
the dome, as well as the similarities with other middle Byzantine baths (as at 
Kaisariani, Dervenossalesi and Sparta) could date the monument in the 
eleventh century. 

The excavation, partly carried out in 1981, pointed out that the digging of 
some tombs in the first decades of our century, have been disastrous for some 
parts of the monument. 

C. C. MYLOPOTAM1TAKI 

37. "Ιδιας μορφής τοιχοποιία συναντάται στην ενετική έπαυλη των Godio, στό Πίκρι 

Ρεθύμνου, βλ. G e r o l a , Monumenti 3, είκ. 182' στην οικία τών Συμβούλων τής Φορτέτζας 

Ρεθύμνου, βλ. Ι. Σ τ ε ρ ι ώ τ ο υ , Οί βενετικές οχυρώσεις τοΰ Ρεθύμνου 1540-1646. Συμβολή στή 

φρουριακή αρχιτεκτονική τοΰ 16ου-17ου αι., Β', Θεσσαλονίκη 1979, πίν. 199-207. Ό Gerola 

υπέθεσε πώς ό νότιος τοίχος τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπου άνηκε στό αρχικό κτίριο, βλ. G e r o l a , 

ό.π., 2, είκ. 54. Οί αφαιρέσεις όμως κονιαμάτων, πού έγιναν στην τοιχοποιία, έδειξαν ότι 

πρόκειται γιά διαφορετικό σύστημα δόμησης. 
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