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The Byzantine and Post-Byzantine Collection of Chania has been hosted 
since 1997 in the katholikon of the Monastery of San Salvatore next to 

the bastion of the same name on the western side of the Venetian forti-
fications. On the south side of the monument, the cloister (chiostro), that 
housed the cells of the Franciscan monks, is still preserved. 

The original church, which probably dates to the 15th century, was the 
small domed section on the east side. This was extended to the west in 
the following century, following the same type of a vaulted hall with strainer 
arches. In the mid-17th century the church was extended to the north by 
the addition of two rectangular rooms with an entrance on the west side. 
These rooms, in which a limited use of Late Gothic motifs can be observed, 
were roofed by cross-vaults and communicated with the central nave via 
large archways. During the period of Ottoman rule the church was con-
verted into a mosque (the Aga Khan Tzamisi) the original church being 
detached and a sanctuary apse (mihrab) created at the southwest corner 
of the south aisle. 

The Collection includes finds gathered from excavations conducted by the 
former 13th Ephorate of Byzantine Antiquities, as well as retrieved materials 
and donations, which provide an outline of the historic and artistic profile 
of the county of Chania in the Byzantine and Post-Byzantine periods. The 
objects, strictly selected due to the limited exhibition space available, do 
not exhaust the subject to which they are related – the dynamic role of the 
county of Chania prefecture in Byzantine and Post-Byzantine Greece – but 
they do comprise representative examples of this long historical period.

The objects in each unit are presented in chronological order, and maps 
and explanatory panels inform visitors about the provenance of the items 
on display and their historical context. Exhibits are grouped by genre. Each 
object reflects one or more aspects of everyday life (daily ware pottery, 
metal lamps), burial customs (items of minor arts, chiefly jewelry that served 
as funerary offerings; funerary inscriptions), the economy (coins and coin 
hoards), secular (door frames and coats-of-arms from the Venetian period) 
and church architecture (column capitals, closure panels, part of a mosaic, 
wood sculptures), or Byzantine and Post-Byzantine art (frescos, icons).
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Τα έργα της κάθε ενότητας παρουσιάζονται σε χρονολογική διαδοχή, 
ενώ χάρτες και επεξηγηματικοί πίνακες κατατοπίζουν τον επισκέπτη σχετικά 
με την προέλευση των εκθεμάτων και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής τους. 

Τα εκθέματα ομαδοποιήθηκαν κατά είδος σε ενότητες. Καθένα από τα αντι-
κείμενα αυτά αντικατοπτρίζει πτυχές της καθημερινής ζωής (κεραμικά χρηστι-
κά σκεύη, μεταλλικοί λύχνοι), των ταφικών εθίμων (είδη μικροτεχνίας, κυρίως 
κοσμήματα ως κτερίσματα σε τάφους, επιτύμβιες επιγραφές), της οικονομίας 
(νομίσματα και θησαυρός νομισμάτων), της κοσμικής (θυρώματα και οικόση-
μα της ενετικής περιόδου) και εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (κιονόκρανα, 
θυρώματα, απότμημα ψηφιδωτού, ξυλόγλυπτα), αλλά και της βυζαντινής και 
μεταβυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας (τοιχογραφίες, εικόνες).

H Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή Χανίων φιλοξενείται από το 1997 
στο καθολικό της μονής του San Salvatore, δίπλα στον ομώνυμο προ-

μαχώνα, στη δυτική πλευρά των ενετικών οχυρώσεων. Στη νότια πλευρά 
του μνημείου σώζεται ακόμη η σκεπαστή στοά (chiostro), όπου υπήρχαν τα 
κελιά των Φραγκισκανών μοναχών. 

Ο αρχικός ναός, που πιθανότατα χρονολογείται στον 15o αιώνα, ήταν το 
μικρών διαστάσεων καμαροσκέπαστο τμήμα στην ανατολική πλευρά. Το τμή-
μα αυτό επεκτάθηκε τον επόμενο αιώνα προς τα δυτικά, ακολουθώντας την 
ίδια τυπολογία του καμαροσκέπαστου, με ενισχυτικά σφενδόνια, χώρου. Στα 
μέσα του 17ου αιώνα ο ναός επεκτάθηκε προς τα βόρεια με την προσθήκη 
δύο ορθογώνιων χώρων που είχαν είσοδο στη δυτική πλευρά. Οι χώροι αυτοί, 
στους οποίους παρατηρείται περιορισμένη χρήση υστερογοτθικών μοτίβων, 
καλύπτονται με σταυροθόλια και επικοινωνούν με τον κυρίως ναό με μεγάλα 
τοξωτά ανοίγματα. Κατά την τουρκοκρατία ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί (Αγά 
Χαν Τζαμισί) με την αποκοπή του αρχικού ναού και τη διαμόρφωση κόγχης 
ιερού (mihrab) στη νοτιοδυτική γωνία του νότιου κλίτους. 

Η Συλλογή περιέχει ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί από τις ανασκα-
φές της τότε 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αλλά και από πε-
ρισυλλογές και δωρεές, σκιαγραφώντας την ιστορική και καλλιτεχνική φυ-
σιογνωμία του νομού Χανίων κατά τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς 
χρόνους. Tα αυστηρά επιλεγμένα, εξαιτίας του περιορισμένου μουσειακού 
χώρου, αντικείμενα δεν εξαντλούν το θέμα το οποίο πραγματεύονται – τη 
δυναμική παρουσία του νομού Χανίων στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή Ελ-
λάδα –, αποτελούν, όμως, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτής της πολύ-
χρονης ιστορικής διαδρομής. 
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https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Βυζαντινή+καί+Μεταβυζαντινή+Συλλογή+Χανίων/@35.5185062,24.0109081,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x149c7dbca0026cfb:0xf6b6a465c3c8586c!2zzpLPhc62zrHOvc-EzrnOvc6uIM66zrHOryDOnM61z4TOsc6yz4XOts6xzr3PhM65zr3OriDOo8-FzrvOu86_zrPOriDOp86xzr3Or8-Jzr0!8m2!3d35.5185063!4d24.0151299!3m4!1s0x149c7dbca0026cfb:0xf6b6a465c3c8586c!8m2!3d35.5185063!4d24.0151299
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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