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Γενικά για την Κρητική Σχολή 

 

Στα τέλη του 15ου αι οι επαφές με τη Βενετία έφεραν επιρροές της 
Αναγεννησιακής ιταλικής ζωγραφικής στην Κρήτη, σε επίπεδο 

τεχνοτροπίας και θεματογραφίας, οι οποίες συγκεράστηκαν με την 
βυζαντινή παράδοση, διαμορφώνοντας ένα εντελώς ξεχωριστό ύφος 

κατά τον 16ο και 17ο μ.Χ αιώνα, αυτό που ονομάζουμε Κρητική 
Σχολή Αγιογραφίας. 

Κύριος εκπρόσωπος της Κρητικής Σχολής είναι ο Θεοφάνης 
Στρελίτζας ή αλλιώς Θεοφάνης ο Κρης από το Ηράκλειο Κρήτης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 1600 το Ηράκλειο είχε 20.000 κατοίκους 
και 200 ζωγράφους, ένα νούμερο ιδιαίτερα υψηλό που δείχνει την 

καλλιτεχνική άνθιση στην Κρήτη. Η άνθιση αυτή δυστυχώς 
διακόπηκε βίαια με την κατάληψη του Ηρακλείου από τους Τούρκους 

το 1669. 

Τον 17ο αιώνα συνεχίζεται η κυριαρχία της Κρητικής τέχνης, η οποία 
όμως συνδυάζεται με στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, που 

προέρχονται κυρίως από τη δυτική Ελλάδα. Τα σημαντικότερα έργα 

αυτής της περιόδου είναι οι τοιχογραφίες στην Τράπεζα και στο 
παρεκκλήσι του Ακάθιστου ύμνου στη μονή Διονυσίου, 

φιλοτεχνημένες από τον Μακάριο το 1615 και στη φιάλη της μονής 
Μεγίστης Λαύρας. Όλες σχεδόν οι μονές του Αγίου όρους διαθέτουν 

εικόνες της κρητικής σχολής. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι εικόνες 
(δεσποτικές, αποστολικές και δωδεκαεόρτου) που ζωγράφισε ο 

Θεοφάνης Στρελίτζας μαζί με τους υιούς 

Μετά από 8 χρόνια θα συναντήσουμε τον Στρελίτζα μοναχό στη μονή 
της Λαύρας στο Άγιο Όρος όπου θα ζωγραφίσει (1535) το καθολικό 

της μονής με τέτοιο τρόπο, ώστε υπήρξε υπόδειγμα για τους 

μεταγενέστερους. Εκεί διαμορφώνονται οι κανόνες και οι αισθητικές 
αρχές της Κρητικής Σχολής στην αγιογραφία. 

Ο Θεοφάνης ο Κρητικός φαίνεται να' ναι ο πρώτος ολοκληρωμένος 

συνεχιστής των παλαιών μαστόρων. Φέρει το πνεύμα τους χωρίς να 
μιμείται την εποχή τους. Ζωγραφίζει μέσα στο πνεύμα της 

Ορθόδοξης Λατρείας. Η χαρμολύπη, το γνησιότερο αίσθημα της 
Πίστεώς μας, διαπνέει όλη του τη ζωγραφική. 

Το ολοκληρωμένο του έργο, που απαντούμε στον Άγιο Νικόλαο 
Αναπαυσά και στο Άγιον Όρος (1545-46) τον καθιερώνει ως πατέρα 

και διδάσκαλο για τους επόμενους λειτουργούς ης τέχνης και 
Εκκλησιαστικής μας ζωγραφικής. Ιστορεί ό,τι παρέλαβε σε πνεύμα 

και σχήμα, δίνοντας το χρώμα του “νυν” στα αναλλοίωτα 
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Παλαιότερα υπήρχε η εντύπωση οτι ο Θεοφάνης ήταν ο Δημιουργός 

ενός σημαντικού αριθμού νέων εικονογραφικών τύπων που 
επικράτησαν το 16ο και 17ο αιώνα σε τοιχογραφίες και εικόνες, 

κυρίως από το δωδεκάορτο 

Στη ζωγραφική των κρητικών, όσο προχωρεί ο καιρός τόσο η 
παρουσία της ανθρώπινης μορφής αποβαίνει περισσότερο 

κυριαρχική. Το τοπίο, τα κτίρια, οι πόλεις και τα έπιπλα 
περιορίζονται, με τάση να αποτελούν στα έργα του 16ου αιώνα 

βοηθητικά σκηνογραφήματα. Υπάρχει μια ανθρωποκεντρική τάση. 
Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι σκοτεινότεροι προπλασμοί, κυρίως στα 

πρόσωπα, όπου χρησιμοποιείται, το καφέ και όχι το πράσινο χρώμα 

της Μακεδονικής Σχολής. Η τέχνη είναι απλή με μυστικό ασκητικό 
χαρακτήρα. Το φως είναι πλέον λιγοστό και μοιάζει να πηγάζει από 

κάποιο βάθος, στοιχείο που υποβάλλει στον θεατή αποφατισμό και 
βαθιά κατάνυξη.  
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Τεχνοτροπία 

Κύρια γνωρίσματα της σχολής είναι η τελειότητα των μορφών, οι 

οποίες αποδίδονται πιο γήινες. Η τεχνοτροπία είναι πιο αυστηρή, 

αφαιρετική, λιτή, με δυνατά χρώματα και έντονες αντιθέσεις. Οι 
μορφές είναι ψηλόλιγνες, λιπόσαρκες και διαθέτουν μια 

χαρακτηριστική ασκητική ευγένεια. 

Στις εικόνες δεν υπάρχει προσπάθεια να δημιουργηθεί τρίτη 
διάσταση. Πρόκειται ουσιαστικά για επίπεδη σύνθεση, όπου με 

ελαφρά φωτοσκίαση οι μορφές αναδύονται σαν ανά-γλυφες. Τη 
δομή την οργανώνει ένας γεωμετρικής υφής κάναβος, που 

λειτουργεί σαν στερεός σκελετός. Αποτελείται από μελετημένους 
άξονες, κατακόρυφους, οριζόντιους, διαγώνιους και υπολογισμένες 

αντιστοιχίες και ανταποκρίσεις. Υπάρχει στις κινήσεις, στις στάσεις, 

στις χειρονομίες των ανθρώπων και στη μορφή του κάθε φορέματος 
αλλά και στη διάταξη των αρχιτεκτονημάτων, του τοπίου και των 

άλλων στοιχείων που παριστάνονται. Με τον τρόπο αυτό η σύνθεση 
γίνεται πιο στερεή και πιο σφιχτοδεμένη. 

Τη σύνθεση εμψυχώνει 

ένας γαλήνιος ρυθμός, 
καθώς όλα υποτάσσονται 

σε μία μουσικού 
χαρακτήρα ρυθμική 

κίνηση. Υπάρχει 

ευρυθμία. Στα έργα του 
Θεοφάνη συναντάται 

συχνά η ''μαγικής'' 
ποιότητας ιδιότητα η 

οποία προκαλεί ευάρεστο 
αισθητικό αποτέλεσμα. 

Αποτέλεσε παλαιά 

παράδοση τα σημαντικά 
μοναστήρια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας να 

επιλέγουν τους άριστους 
καλλιτέχνες για τη 

διακόσμηση τους. Το β' 
τέταρτο του 16ου αιώνα 

θα απευθυνθούν στους 
ήδη φημισμένους 

ζωγράφους της Κρήτης, 
οι οποίοι θα αναπτύξουν 

αυτήν την περίοδο ένα 
πλήρες εικονογραφικό πρόγραμμα για την διακόσμηση ναών, 
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προσαρμόζοντας την τεχνική των φορητών εικόνων στις απαιτήσεις 

της εντοίχειας μνημειακής ζωγραφικής. 

Ο Θεοφάνης τώρα, υπέταξε τα δάνεια στοιχεία της Ιταλικής 
ζωγραφικής στη βυζαντινή τεχνοτροπία. Στο έργο του συνδυάζει 

στοιχεία της παλαιολόγειας παράδοσης και της δυτικής τέχνης, 
δημιουργώντας ένα έξοχο προσωπικό ύφος. Δούλεψε περισσότερο 

στο βουνό Άθως. Θα κληθεί να τοιχογραφήσει τα Μετέωρα, τη μονή 
του Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά το 1527. 

Η κρητική τέχνη επιστρέφει στα παλαιολόγεια υποδείγματα του 14ου 
αιώνα, αλλά σε αυτά επιβάλλει μια πιο οργανωμένη συγκρότηση και 

αφαιρεί το λυρικό στοιχείο. Μεγάλοι κύκλοι αναπτύσσονται με 
ισορροπημένες, ρυθμικά οργανωμένες και λιγόλογες αυστηρές 

συνθέσεις. Χαρακτηριστικός είναι ο κλασικίζων μνημειακός 
χαρακτήρας των μεμονωμένων όρθιων μορφών, σε σκούρο 

ουδέτερο κάμπο. Η πτυχολογία είναι σκληρή, αλλά χρωματικά 
μάλλον πλούσια. Τις κορμοστασιές, τις στάσεις, και τις χειρονομίες 

εμπνέει αρχοντική ευγένεια. Το πλάσιμο, διαφορετικό για πρόσωπα 
διαφόρων ηλικιών, συχνά με συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, 

όπου δε λείπουν οι πλάγιες ματιές προς τον θεατή υποδηλώνει 
ιταλικές επιδράσεις. Ο φωτισμός ,όπως προαναφέρθηκε, είναι 

εσωτερικός και απόκοσμος, χωρίς συγκεκριμένη φωτιστική πηγή. 

Ξένες επιδράσεις, υστερογοτθικές και αναγεννησιακές, φαίνονται 
στις δευτερεύουσες συνθέσεις, ενώ σαφής και συνεχής είναι η 

προσπάθεια ένταξης και προσαρμογής των καινούριων αυτών 
στοιχείων στις αισθητικές αρχές της ορθόδοξης παράδοσης. Η 

διατύπωση του χώρου είναι συμβατική, χωρίς προφανή λάθη αλλά 
και χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα για την απόδοση του βάθους. Οι ήρεμες 

σκηνές με τις άψογες δογματικά και καθιερωμένες σχέσεις 
προσώπων, κτιρίων και τοπίων εκφράζουν απαρασάλευτη αλήθεια, 

κάτι που προσδίδει στην τέχνη αυτή χαρακτήρα κλασσικό. Υπάρχει 
απαλή διαβάθμιση τόνων, ειδικότερα στο πλάσιμο των προσώπων, 

μαλακότερη πινελιά στις πτυχές και τρυφερότερο ήθος της 
παράστασης.  

Η Κρητική ζωγραφική προτιμήθηκε και ευνοήθηκε από την ανώτατη 
ιεραρχία της εκκλησίας και επιβλήθηκε σχεδόν ως μια επίσημη 

μορφή ορθόδοξης τέχνης σε πολλές ελλαδικές περιοχές, ιδίως σε 
μοναστήρια. Διαδίδεται στη Μακεδονία, τη Μολδαβία, τη Βλαχία, 

ακόμη και στη Γεωργία, όπου συγχωνεύεται με παλαιότερες σχολές 
και τοπικές παραδόσεις. Σταδιακά και προς το τέλος του 16ου αιώνα 

αρχίζει να επαναλαμβάνεται άκριτα, χωρίς πρωτοτυπίες και 
δημιουργικότητα.  
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Σύμφωνα με την ανθρωποκεντρική τάση που χαρακτηρίζει τις 

συνθέσεις, και οι μοναχικές μορφές γίνονται όχι μόνο πιο 
πολυάριθμες και πυκνές, αλλά και προβάλλονται περισσότερο με την 

κλίμακα του μεγέθους τους σε σχέση με τις σκηνές. Οί μορφές αυτές 
θα μπορούσαν να χωριστούν: α) σε όσες λειτουργούν σαν 

λατρευτικές εικόνες και β) σε όλες τις άλλες που εικονίζονται στους 
τοίχους, στα τόξα και στον τρούλο. 

Σε όλες τις κατηγορίες αγίων είναι κοινά τα ''μέτρα του ανθρώπου'', 

δηλαδή οι αναλογίες στα μέρη του σώματος και μεταξύ τους και με 
το σύνολο. Από 

δειγματολογικές 

μετρήσεις 
συνάγεται ότι 

στις τοιχογραφίες 
της Μονής 

Σταυρονικήτα 
υπάρχει ένας 

σταθερός 
κανόνας που 

τηρείται όμως με 
αρκετή 

ελευθερία. Ο 
κορμός είναι 

διπλάσιος από 
την κεφαλή, και 

τα πόδια, από τη μέση και κάτω, είναι διπλάσια από τον κορμό. Με 

τις αναλογίες αυτές το κεφάλι είναι σχετικά μικρό, η μέση ψηλά και 
τα πόδια είναι μάλλον υψηλά, με τους μηρούς και τις κνήμες ίσα. 

 

Ειδικότερα, οι προφήτες και οι προπάτορες, καθώς γεμίζουν 
ψηλόστενες επιφάνειες, έχουν τις αναλογίες ραδινότερες, γιατί τα 

σώματα είναι στενότερα, ενώ οι στρατιωτικοί άγιοι με τις εξαρτήσεις 
τους είναι πλατύτεροι. Οι νεότεροι σε σχέση με τους ηλικιωμένους, 

καθώς έχουν λαιμό πιο ψηλό, έχουν και τη μέση λίγο πιο χαμηλά και 
το κεφάλι μικρότερο. Όλα αυ-τά αποτελούν απλές παραλλαγές του 

βασικού κανόνα. Ενδιαφέρει ακόμη η διαπίστωση ότι οι αναλογίες 

αυτές είναι σταθερές και στα άλλα γνωστά έργα του Θεοφάνη. Αυτό 
αποτελεί ακόμα μια ένδειξη για τον ουσιαστικό ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα της τέχνης του. 

Τα σκηνογραφικά κτίρια σχεδιάζονται σύμφωνα με τη μεσαιωνική 
ανάστροφη προοπτική και η αρκετά πολύπλοκη μορφολογία τους 

ειναί συμβατική, αλλά με αρκετή σαφήνεια καθορίζουν τον τόπο της 
δράσης και ταυτόχρονα πλαισιώνουν τα κύρια πρόσωπα. Το τοπίο 

κλείνει επάνω με διάφορους τρόπους: με ένα κάστρο, δηλαδή 
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οχυρωμένη πόλη ή με βουνά σε διαφορετικά επίπεδα ή με μεγάλες 

θεϊκές μορφές. Μόνο σε λιγότερο επίσημες παραστάσεις μπορεί να 
τελειώνει επάνω με προοπτική φυγή σε μακρινό ορίζοντα. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 
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Πηγές, συνεργασία, επικοινωνία 
 

 http://www.eikonografos.com/indexgr.php 

 
 

 http://christiancrete.wikispaces.com/%CE%98%CE%B5%CE
%BF%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CE%B

F+%CE%9A%CF%81%CE%B7%CF%82 

 http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1993/10/10101993.pdf 
 

 
 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Theophanes_the_Cretan 
 

 
 Συνεργασία με Διάκονο Αρσένιο Προκοπάκη  

 
 

 Μανόλης Χατζηδάκης Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, , 
εκδ. Ι.Μ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1986 
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