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ΝΕΩΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 

(ΠΙΝ. 37 - 60) 

Ή Μητρόπολη, το αρχαιότερο μνημείο τοο Μυστρά, ξεχωρίζει με τήν 
ποικιλία στις τεχνοτροπίες τής ζωγραφικής της διακόσμησης, καθώς και 
με τήν κάποια ακαταστασία ώς προς το εικονογραφικό πρόγραμμα, σέ ορι
σμένα σημεία. Συνάμα είναι τό μνημείο τό πιο πλούσιο σέ επιγραφικές μαρ
τυρίες. Μετά τους πρόσφατους καθαρισμούς των τοιχογραφιών παρουσιά
σθηκαν μερικά καινούρια στοιχεία, εικονιστικά και επιγραφικά, τα όποια, 
σέ συνδυασμό μέ νέες διαπιστώσεις από προσεκτικότερη εξέταση τοΟ μνη
μείου, καθώς και μέ πληροφορίες από νεώτερα δημοσιεύματα για τα ιστορι
κά τής μητρόπολης Λακεδαιμόνιας, άλλα καί τής εποχής, νομίζω ότι επι
τρέπουν τήν αναθεώρηση τής ιστορίας τής μητρόπολης καθώς καί του μνη
μείου, σέ ουσιαστικά σημεία καί, σέ συνέπεια, τήν τοποθέτηση ορισμένου 
κύκλου τοιχογραφιών σέ εποχή παλαιότερη άπό αυτήν πού είχαμε παρα
δεχθεί ώς τώρα. 

Ι. 

ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

1. Στό τεταρτοσφαίριο τής αψίδας τοΰ Ίεροϋ, ή παράσταση τής ολόσωμης 
όρθιας Παναγίας ήταν ολόκληρη έπιζωγραφισμένη μέ τήν ίδια παράσταση 
από τήν εποχή πού είχαν γίνει καί οί άλλες μεταγενέστερες τοιχογραφίες 
στην κόγχη τής αψίδας. Ή αφαίρεση τής έπιζωγράφισης αποκάλυψε όχι 
μόνο τή γνήσια μορφή τής Παναγίας αλλά καί τή μορφή ιεράρχη σέ στά
ση εδαφιαίας προσκύνησης, αριστερά — για τό θεατή — άπό τήν Πανα
γία (Πίν. 37α) ι. 'Από τή μορφή αυτή όμως σώζεται μόνο τό περίγραμμα, 
γιατί δχει ξυσθεΐ συστηματικά τόσο ή επιφάνεια τής μορφής, δσο καί ή 
σχετική επιγραφή. Ή θεληματική αυτή εξάλειψη μιας σημαντικής μαρτυ-

1. Ν. Ζ ί α ς , ΑΔ 24 (1969) Β1, Χρον. 169. Ό Ι δ ι ο ς , AAA, 1/3 (1968), 238 - 240. 
Ol εργασίες έγιναν μέ τήν επίβλεψη τοο καλλιτέχνη συντηρητή κ. Φώτη Ζαχαρίου, τον 
οποίο ευχαριστώ καί άπό έδώ για όσες φωτογραφίες μου παραχώρησε. 
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ρίας για τήν Ιστορία του μνημείου άλλα καί της μητρόπολης της Λακεδαι
μόνιας δίδει τήν εντύπωση οτι πρόκειται για damnatio memoriae2. 

2. 'Ανάλογη σκόπιμη καταστροφή, πού δεν έχει σημειωθεί ώς τώρα, πα
ρατηρούμε στή δεύτερη κολόνα της νότιας κιονοστοιχίας, δηλ. στή μεσαία. 
Στο ψηλότερο μέρος, φαίνονται υπολείμματα κονιάματος λεπτού καί σκλη
ρού, ενώ χαμηλότερα, στή δυτική οψη, στα ελάχιστα υπολείμματα τοΰ κο
νιάματος διακρίνονται ίχνη γραμμάτων καί στο μάρμαρο χτυπήματα ελα
φρά για να πιάσει το κονίαμα. Ή ζωγραφιστή αυτή επιγραφή, πού έχει κα
ταστραφεί συστηματικά, είναι πιθανό να αναφερόταν στή ζωγραφική δια
κόσμηση τοΰ ναού ενώ οί άλλες, πού βρίσκονται στις γειτονικές κολόνες, 
οι χαράκτες, αναφέρονται κυρίως σέ οικοδομικά έργα μητροπολιτών καί 
σέ κτηματικά θέματα3. 

3. Στο Διακονικό, αφιερωμένο στους αγίους άναργύρους Κοσμά καί Δα
μιανό καί σέ άλλους θεραπευτές αγίους, παριστάνονται ολόσωμοι στο βό
ρειο τοίχο, ανάμεσα στο άνοιγμα προς τό 'Ιερό καί στο τέμπλο, ό άγιος Παν
τελεήμονας καί δίπλα ένας ιεράρχης μέ φωτοστέφανο, γυρισμένος κατά τα 
τρία τέταρτα προς τήν κόγχη, μέ τα δυο χέρια ενωμένα σέ παράκληση καί 
μέ τό βλέμμα προς τό Χριστό Πολυέλαιο, τον εικονισμένο στο τεταρτο-
σφαίριο τής αψίδας. Ή παράσταση τοΰ ιεράρχη είναι σέ κακή κατάσταση, 
λείπει τό κάτω μέρος καί στο πρόσωπο έχει αλλοιωθεί ή επιφάνεια μέ τα 
χρώματα. 'Εντούτοις φαίνεται ακόμη οτι ή εικόνα είχε έντονο προσωπογρα
φικό χαρακτήρα (Πίν. 39α). 'Αντίθετα, ή διπλανή εικόνα τοΰ αγίου Παντε
λεήμονα διατηρείται πολύ καλύτερα (Πίν. 39γ). 

Μετά τον καθαρισμό αποκαλύφθηκε καθαρότερη ή επιγραφή πού πλαι-

2. Στή δεύτερη κολόνα πού είναι απέναντι περίπου από τή βόρεια είσοδο του ναού καί 
στην οψη της τή γυρισμένη προς αυτήν ώστε να διαβάζεται από όποιον μπαίνει από τή 
βορεινή πόρτα, έχει επίσης εξαλειφθεί μέ προσεκτικό σφυροκόπημα κάθε γράμματος μια 
μεγάλη χαράκτη επιγραφή σέ 19 σειρές πού σχημάτιζαν σταυρό. Ό G. M i l l e t , In
scriptions byzantines de Mistra, BCH 23 (1899), 126-127, αρ. XVI (ό Κ. Ζ η σ ί ο υ , 
Έπιγραφαί χριστιανικών χρόνων, Μέρος Α', Βυζαντίς, Α' (1909) και ανάτυπο 51 - 56, άρ. 
127 - 129, δέν τή μνημονεύει) είχε κατορθώσει να διαβάσει αρκετές σειρές ή λέξεις μο
ναχικές άπό τή χαλασμένη αυτή επιγραφή. 'Ομολογώ ότι δέν κατόρθωσα να ελέγξω τήν 
ακρίβεια τής μεταγραφής. Άπό τό δημοσιευμένο αποσπασματικό κείμενο μπορεί κανείς 
να συμπεράνει ότι πρόκειται για αφορισμό προσώπου (Ίωάννην τον λίδην) πού 6γινε 
μετά τό μητροπολίτη Νείλο, δηλαδή μετά τό 1339 (βλ. πιο κάτω σημ. 3). Ή εξάλειψη τής 
επιγραφής μέ τον αφορισμό δέν ξέρομε πότε έγινε. 

3. M i l l e t , Ë.ô. Ν. Β έ η ς (Bees), Ό Μητροπολίτης Σουγδαίας καί πρόεδρος Λα
κεδαιμόνιας Λουκάς καί αϊ έπιγραφαί 'Αγίου Δημητρίου Μυστρα, Byz.-Neugr. Jahrb. 
13 (1935), 158 - 160 (= ΔΧΑΕ, περ. Γ, τ. 3, 1935 -1936). 
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σιώνει δεξιά και αριστερά το κεφάλι του ίεράρχη, με άσπρα κεφαλαία, ή 

οποία διαβάζεται, νομίζω, μέ λίγα κενά, έτσι: 

P@?^»(J 

IK Vi 
It*' (Σχέδιο G. Millet) 

Ο ΑΓΙΩΤΑ(τος) Μ(ητρ)ΟΠΟ 

ΛΙΤΗΣ ΛΑΚΕ 

ΔΑΙΜΟΝΙ 

ΑΣ Κ(αί) ΕΘΝ 

ΙΚ[ΩΝ] ΥΠ(ερ) 

ΤΙΜΟΣ 

Ο ΕΥΓΕ 

ΝΕΙΟΣ 

Ό άγιώτατος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας και εθνικών νπέρτιμος ό Εν-

γένειος 

Ό G. Millet είχε προτείνει διστακτικά το δνομα Εύσέβιος, άλλα μετά τον 

καθαρισμό δέν υπάρχει αμφιβολία στην ανάγνωση 4 . Τό νέο στοιχείο καί, 

δσο ξέρω, μοναδικό σέ «φήμη» μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας είναι ό εΐ-

δικός προσδιορισμός τής δικαιοδοσίας του καί στους «εθνικούς», πού δέν 

μπορεί να είναι άλλοι άπο τους Μηλιγγούς τοΰ Ταϋγέτου5. 

4. M i l l e t , έ.ά. 129, άρ. XX. Στο όνομα τοΰ μητροπολίτη, μόνο του δεξιά, τα γράμ
ματα Ο ΕΥ Ε ΕΙΟΣ διαβάζονται καθαρά. 'Από τό τέταρτο γράμμα διακρίνονται τα ίχνη 
όρθιας κεραίας. 'Από τό έκτο δύο κεραίες πού ταιριάζουν περισσότερο στό Ν. 'Από τα 
άλλα ονόματα πού μπορούσαν να προταθούν: Εύμένιος καί Εναέβιος, στο πρώτο τό Μ 
δέν χωρεί στην τέταρτη θέση καί στό δεύτερο τό Β δέν ταιριάζει μέ τα ϊχνη τοΰ γράμματος 
στην έκτη θέση. 

5. Ό M i l l e t διάβαζε έθνιχ[οϋ], πού δέν παρέχει ικανοποιητικό νόημα. Για τήν έν
νοια τών «εθνικών» ώς των αλλοφύλων κατοίκων τοΰ «δρόγγου τοΰ Μελιγκοΰ» καί όχι 
ως ειδωλολατρών, βλ. Σ. Κ ο υ γ έ α ς, Περί τών Μελιγκών τοΰ Ταϋγέτου κλπ., Πραγμ. 
Άκαδ. 'Αθηνών, τ. 15, άρ. 3, 'Αθήνα 1950, 13-15. Πρβλ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ό ς, Οί Σλά
βοι έν 'Ελλάδι (12ος αι.): τών τήν χώραν λαχόντων τών εθνικών, οΰς δή και Μηλιγγούς 
καλεΐν εΐώθασιν. Πρβλ. D. G e o r g a k a s , The mediaeval Names of Melingi and Ezeritae, 
BZ 43 (1950), 301 - 327, Ιδ. 305 - 307 καί H. A h r w e i 1 e r - G 1 y k a t z i, Une inscription 
méconnue sur 1er Mélinges du Taygète, BCH 86 (1962), 1 - 10. 

lu 
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4. Μετά τον καθαρισμό τών τοιχογραφιών διαπιστώθηκε ότι στο δυτικό 
τοίχο του ναού τα πλάγια ανοίγματα προς το νάρθηκα είχαν μεγαλώσει 
κάποια εποχή, ίσως στον καιρό τοΟ Ματθαίου, αν κρίνει κανείς άπό την 
αδιαφορία πού τον χαρακτήριζε για τήν καταστροφή τών τοιχογραφιών. 
Στο βόρειο άνοιγμα, για να ψηλώσει, και οχι να πλατύνει όπως στο νότιο, 
καταστράφηκε το κάτω μέρος παράστασης τών αγίων Σαράντα πού έπιανε 
το τύμπανο επάνω άπό το αρχικό τόξο 6. Στο στενό τμήμα τοίχου ανάμεσα 
στο βόρειο εσωράχιο και στο βόρειο τοίχο αποκαλύφθηκε κάτω άπό επί
χρισμα, στο υψος της κεφαλής τοϋ παρακείμενου στρατιωτικού αγίου, υπό
λειμμα επιγραφής άπό πέντε γραμμές, μέ μαΰρα κεφαλαία, σέ άνοικτόχρωμο 
κάμπο μέσα σέ πλαίσιο, όπου έχουν χαθεί περίπου τέσσερα γράμματα άπό 
τήν αρχή κάθε γραμμής (Πίν. 37β). Διαβάζομε 

[+ΜΝΗ]ΣΤΥΤΙ ΚΕ ΤΗΝ 

[ΕΞΟΔ]ΟΝ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ 

[ΣΟΥ ΘΕ]ΡΑΠΟΝΟΣ ΑΧ ΤΟΥ 

[ ] ΙΤΗ ΤΟΥ ΕΥΓΕ 

[Νΐ']ΟΥ 

+Μνήστυτη Κ(ύρι)ε την 

έξοδον τοϋ δούλου 

σου Θεράπονος (μον)αχ(οϋ) τοϋ 

[ ]ιτη τοϋ Εύγε -

νιου7 

Το πλάτος του τοίχου είναι 35 έκ. και το πλάτος του σωζόμενου τμήμα
τος τής επιγραφής στο επάνω μέρος είναι 15 έκ. και το πλαίσιο αφήνει περι
θώριο προς τον τοίχο 3 έκ. Μπορούμε να λογαριάσομε δτι, έάν άφηνε το 
ίδιο περιθώριο και προς τήν εξω μεριά, τότε το αρχικό πλάτος τοϋ πλαισίου 
τής επιγραφής θα ήταν (35-6) = 29 έκ. περίπου. Το ΰψος τοΰ πλαισίου είναι 
24,5 έκ. 

'Επισημαίνομε τή λιτότητα στή διατύπωση, τήν αδιαφορία για τήν ορθο
γραφία και για τή σωστή απόδοση τών φθόγγων (μνήστντι) και τής κλήσης 
τών ονομάτων (Θεράπονος) πού έρχονται σέ αντίθεση μέ τις λογιότατες 
επιγραφές τοΰ Νικηφόρου και τών άλλων μητροπολιτών τού 14ου αΐώνα. 

"Η επιγραφή αυτή πρέπει να συνδέεται άμεσα μέ το χορηγό για τις τοιχο
γραφίες γιατί, είναι γραμμένη στό ίδιο στρώμα και στην ίδια και συνεχή 
χρωματική επιφάνεια μέ τις τοιχογραφίες τών αγίων Σαράντα και μέ τους 
στρατιωτικούς αγίους τοΰ Β. τοίχου. Παρέχει δηλαδή το δνομα τοΰ άφιερω-

6. Ν. Ζ ί α ς, ΑΔ 24 (1969), Β1 Χρον., 169. Τόν κ. Ν. Ζία ευχαριστώ για τήν άδεια 
να χρησιμοποιήσω τήν επιγραφή, πού δέν είχε μνημονευτεί. 

7. Για τόν τύπο μνήστητι, πού άπαντα ήδη σέ παπύρους, βλ. Ν. Α. Β έ η ς, Βυζαντι
νά! έπιγραφαί έξ 'Αττικής, Rom. Quartalschrift 26 (1912), σελ. ανατ. 2. Ή έξοδος = δα
πάνη, είναι έκφραση τρέχουσα σέ επιγραφές αφιερωματικές. Ή συμπλήρωση τής λέξης 
πού λείπει στην τέταρτη σειρά οπού υπάρχει θέση για τέσσερα γράμματα δέν είναι ως 
τώρα Ικανοποιητική. Ό τύπος Θεράπονος αντί -πόντος, ταιριάζει στή γλωσσική απλό
τητα τού κειμένου. 
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τή «Θεράπονος μονάχου» πού ώς μόνο τίτλο του παρουσιάζει κάποια σχέ

ση εξάρτησης μέ έναν Ευγένιο, πρόσωπο βέβαια γνωστό στην εποχή του. 

Για να μπορέσομε νά συσχετίσομε τα τέσσερα νέα αυτά στοιχεία και με

ταξύ τους και μέ όσα ήδη ξέραμε, ώστε να φθάσομε σε συμπεράσματα κά

πως θετικά πού νά διαφωτίζουν τήν πρώτη φάση στην οικοδόμηση και στή 

ζωγραφική διακόσμηση της Μητρόπολης, θα πρέπει πρώτα νά έξακριβώ-

σομε ανατρέχοντας στην ιστορία της μητρόπολης αν τα αναφερόμενα πρό

σωπα είναι γνωστά για νά μπορέσομε νά έντοπίσομε και νά έκμεταλλευθοο-

με τα νέα στοιχεία. 

Τό νέο πρόσωπο πού εμφανίζεται τώρα δυο φορές είναι ό μητροπολίτης 

Ευγένιος. Τό όνομα δέν είναι ξένο τήν εποχή αυτή στο Μυστρά. Μνημο

νεύεται στην επιγραφή τοΰ Νικηφόρου Μοσχόπουλου στην κολόνα τοΟ 

ναού ώς ιδιοκτήτης γειτονικών στή Μητρόπολη σπιτιών πού αγοράστηκαν 

άπό τό Νικηφόρο8. Ό Ευγένιος όμως αυτός ήταν «σακελλάριος και χαρτο-

φύλαξ» της μητροπόλεως και αργότερα έγινε επίσκοπος Άμύκλης, χειρο

τονημένος άπό τον Λακεδαιμόνιας Γρηγόριο Βουτά περί τό 13249. Ό εικο

νιζόμενος στο διακονικό ύπέρτιμος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Ευγένιος 

πρέπει νά είναι άλλο πρόσωπο, άγνωστο, άν δέν κάνω λάθος, εως τώρα. Τα 

μόνα πού μπορούμε νά διαπιστώσουμε χωρίς αμφιβολία είναι πρώτο οτι 

όταν έγινε ή προσωπογραφία του ό Ευγένιος ήταν ήδη κεκοιμημένος, όπως 

δηλώνει ό φωτοστέφανος, και έπειτα ότι οί επίγονοι ήθελαν νά τιμήσουν 

τή μνήμη του και μάλιστα μέ τρόπο εμφαντικό: είναι ό μόνος ιεράρχης πού 

παριστάνεται στο Διακονικό και είναι ολόσωμος. 'Ανάλογη τιμητική εκδή

λωση βλέπομε και σέ δύο ναούς της 'Αττικής στα μέσα του Που αιώνα για 

τή μνήμη του μακαριστού μητροπολίτη τους Μιχαήλ Χωνιάτη 1 0. Επομένως 

ό μητροπολίτης Ευγένιος πάντως προηγείται άπό τήν τοιχογράφηση τοϋ 

ναοϋ. 

Ό Θεράπων ό μοναχός πού συνδέεται ώς χορηγός μέ ορισμένες τοιχο

γραφίες, και μάλιστα τοΰ βόρειου κλίτους, χάρη στή νέα επιγραφή, αύτο-

προσδιορίζεται μόνο μέ τή σχέση του μέ τον Ευγένιο ό όποιος, δπως θα 

ιδούμε, δέν μπορεί νά είναι παρά ό «ύπέρτιμος» μητροπολίτης. 'Αλλά 

8. M i l l e t , 6.ά. «ήγόρασα δέ καί τα σύνεγγυς τής εκκλησίας οσπήτια τοϋ χαρτοφύλα-
κος Ευγενίου». Για τον Ευγένιο αυτόν βλ. Ν. Α. Β έ η ς, Τό περί κτίσεως τής Μονεμβα
σίας Χρονικόν, αί πηγαί καί ή ιστορική σημαντικότης αύτοΟ, Βυζαντίς Α' (1909), 86 - 87. 

9. Β έ η ς, 6.ά. 
10. Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΕΕΒΣ 21 (1951), 210 - 214. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η , Οί βυζαντινές 

τοιχογραφίες τών παρεκκλησίων τής Σπηλιάς τής Πεντέλης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 7 (1973 -
1974), 107. Ν. C o u m b a r a k i - P a n s é l i n o u , Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara 
et la chapelle de la Vierge de Mérenta, Θεσσαλονίκη 1976, 67 κέ., πίν. 11-12. 'Ανάλο
γες προσωπογραφίες μητροπολιτών στή Σερβία μνημονεύει ό V. D j u r i 6, στο La pein
ture au XlIIe siècle, Sopocani 1965, 166 καί σημ. 80. 
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Θεράπων μοναχός δέν εϊναι άγνωστος στη μητρόπολη Λακεδαιμόνιας. 

Στο Συνοδικό της 'Εκκλησίας Λακεδαιμόνιας τοΰ κώδικα της 'Οξφόρδης 

τον όποιο είχε αφιερώσει στη Μητρόπολη ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος 

μνημονεύεται 24ος μητροπολίτης: Θεράποντος τοϋ μονάχου11. 

Θα προσπαθήσομε τώρα να τοποθετήσομε χρονολογικά τα νέα αυτά πρό

σωπα. 'Επειδή είχαν προκύψει διαφωνίες ώς προς τή χρονολογική τοποθέ

τηση τοο Θεράποντα και για να εύκολύνομε τήν πάρα πέρα έκθεση, παρα-

θέτομε από τους καταλόγους των μητροπολιτών Λακεδαιμόνιας τα ονόματα 

αυτών πού μας ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα, α) δπως τους παραδίδει το Συνο

δικό και β-γ) όπως τους συμπληρώνουν και τους χρονολογούν οί εκδότες 

του Jenkins-Mango καί V. Laurent12. 

α. Συνοδικό 'Οξφόρδης β. Jenkins-Mango γ. V. Laurent 

23. Νικολάου ή Νική

τα 

24. Θεράποντος του 

μοναχού 

25. Ίωάννου-Ίωσήφ 

23. Νικήτας 

(πιθανώς τέλος 

12ου) 

24. Θεράπων μοναχός 

(προ του 1207) 

25. Ίωάννης-Ίωσήφ 

προ τών Φράγκων) 

26. Θεοδόσιος -1272 

27. 'Ιωάννης 1285 

25. 

26. 

Νικόλαος (Νική

τας) (τέλη 12ου -

αρχές 13ου) 

Θεράπων - Θεοδό

σιος (1272) 

26. Νικηφόρου 

της 

Κρή- 28. Νικηφόρος Μο

σχόπουλος 

27. Ίωάννης-Ίωσήφ 

(1285) 

28. Νικηφόρος Μο

σχόπουλος 

'Από τήν παραβολή τών τριών πινάκων φαίνεται πού οί εκδότες διαφω

νούν στή χρονική τοποθέτηση μερικών μητροπολιτών και τό σπουδαιό

τερο, ότι ανάμεσα στον κατάλογο τοΰ Συνοδικού και στους άλλους δύο κα

ταλόγους, συμπληρωμένους άπό άλλες πηγές, υπάρχουν διαφορές: παραλεί

πεται στο Συνοδικό ό ιστορικά τεκμηριωμένος τό 1272 ιεράρχης Θεοδόσιος, 

υπέρτιμος, προφανώς ώς δηλωμένος οπαδός της ενωτικής πολιτικής τοδ 

Μιχαήλ Η' 1 3 . Ή διαπίστωση αυτή μας επιτρέπει να θεωρήσομε ότι στο 

11. Πρόκειται για το χειρόγραφο MS Holkham gr. 6 (172), βλ. R. J. Η. J e n k i n s 
and C. M a n g o , A Synodicon of Antioch and Lacedaemonia, DOP 15 (1961), 225 - 242 
καί V. L a u r e n t , La liste episcopale du Synodicon de la Métropole de Lacédémonie, 
REB 19 (1961 = Mélanges R. Janin), 209 - 226. Ό G ο u i 11 a r d, Le Synodicon de l'Or
thodoxie, Travaux et Mémoires 2 (1967), 277 - 278, συμφωνεί μέ τον Laurent για τή χρο
νολόγηση τών Νικολάου καί Θεράποντα. 

12. J e n k i n s - M a n g o , δ.ά. καί 241. L a u r en t, 6. ά. 226. 
13. J e n k i n s - M a n g o , 241. L a u r e n t , 222. 
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Συνοδικό εκφράζεται ορισμένη πολιτική τοΰ 'Ανδρόνικου Β', αντίθετη μέ 

τήν ενωτική πολιτική τοϋ πατέρα του Μιχαήλ Η', καί, σέ συνέχεια, δτι οί 

διαφορές πού διαπιστώνομε εμείς ανάμεσα στο Συνοδικό καί στή μαρτυρία 

τοΟ μνημείου, δηλαδή δτι παραλείπεται σ' αυτό ό Ευγένιος, δεν μπορεί 

παρά να οφείλεται στον ίδιο λόγο, ότι δηλαδή ήταν καί αυτός λατινόφρων. 

Γι' αυτό θυμίζομε μερικές χρήσιμες χρονολογίες τής περιόδου αυτής. 

1274. Ό Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος (1261 - 1282) υπογράφει τήν Ένωση τών 

εκκλησιών στή Λυόν μετά άπό μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, εξω 

καί μέσα. 

1275-1282. Πατριάρχης ό 'Ιωάννης Βέκκος, οπαδός τής Ενώσεως. 

1282. Ό 'Ανδρόνικος Β' ό Παλαιολόγος (1282- 1328) εγκαινιάζει πολιτική 

αντίθετη μέ τοϋ πατέρα του Μιχαήλ Η' 1 4 . 

1283 - 1289. Πατριάρχης Γρηγόριος Β' ό Κύπριος, πολέμιος τής Ενώσεως. 

1283. Πρώτη Σύνοδος καταδικάζει τους ενωτικούς μέ πατριαρχική απόφαση. 

1285. Δεύτερη Σύνοδος Βλαχερνών καταδικάζει τους ενωτικούς15. 

1286- 1289- 1315. Στο διάστημα αυτό ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος, μητρο

πολίτης Κρήτης, έχει διοριστεί καί πρόεδρος Λακεδαιμόνιας. 

Μέσα στα χρονικά αυτά πλαίσια είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε 

καί να έντάξομε τα νέα στοιχεία πού παρέχει το μνημείο. 'Εάν δεχθούμε 

τήν ταύτιση τοΰ Θεράποντος μοναχού τής επιγραφής μέ τον 24ο μητροπο

λίτη τοΰ Συνοδικού, υπόθεση πού είναι πολύ ελκυστική, επειδή το δνομα 

είναι ελάχιστα συνηθισμένο καί επειδή καί στις δύο περιπτώσεις τονίζεται 

ή ιδιότητα τοΰ μοναχού, ϊσως άπορήσομε γιατί στην επιγραφή δέν μνημο

νεύεται ό αρχιερατικός τίτλος του καί περιορίζεται στην αναφορά στον 

Ευγένιο, πού βεβαιώνει πάντως δτι ό Ευγένιος ήταν γνωστή καί σημαντική 

προσωπικότητα τής εκκλησίας τοϋ Μυστρά. Ή λιτότητα στή διατύπωση 

επιτρέπει δύο ερμηνείες. Ή μία είναι δτι όταν γραφόταν ή επιγραφή ό 

14. Βλ. G. O s t r o g o r s k i , Geschichte des byzantinischen Staates, εκδ. 3η, Μόναχο 
1960, 329 - 332. Για τήν ιστορική αξία τών Συνοδικών βλ. J e n k i n s - M a n g o , 236. 

15. Για τίς άντιενωτικές συνόδους: P e t r i de s, Sentence synodique contre le clergé 
unioniste (1283), Échos d'Orient 14 (1911), 133 - 136. V. G r u m e l , En Orient après 
le Concil de Lyon, Échos d'Orient 24 (1925), 321 κέ. V. L a u r e n t , Les signatures du 
second Synode de Blachernes (1285), Échos d'Orient 30 (1927), 129 - 147. Πρβλ. H ef β
ίε, Histoire des Conciles, VI, 1934, 133 κέ., 168 κέ. Γιά τό Ν. Μοσχόπουλο, Μ. Μ α-
ν ο ύ σ α κ α ς , Νικηφόρου Μοσχόπουλου επιγράμματα σέ χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης 
του, Ελληνικά 15 (1957), 232 - 246. Πρβλ. J e n k i n s - M a n g o , 241 κέ. Πρβλ. V. 
L a u r e n t , Les régestes du Patriarcat de Constantinople de 1208 -1309, τόμ. Ι, τεϋχ. IV, 
Παρίσι 1971, άρ. 1463, σ. 252-253 (του 1283) καί άρ. 1485 (τοο 1285). Στο ίδιο, τόμ. Ι, 
τεδχ. V ( D a r r o u z è s ) de 1310 à 1376, Παρίσι 1977, άρ. 2044: στο τέλος τοδ 1315 ή 
έδρα τής μητρόπολης είναι κενή καί παραχωρείται στον Πατρών. 
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Θεράπων δεν είχε ακόμη προαχθεί σέ μητροπολίτη. Στην περίπτωση αυτή, 

πού είναι πιθανή άλλα οχι βέβαιη, γεννιέται το ερώτημα: ποιος θα ήταν 

μητροπολίτης δταν ό Θεράπων έκανε τήν «εξοδον» για τις τοιχογραφίες, 

άφοΟ ό Ευγένιος είχε ήδη πεθάνει; 'Απάντηση έτοιμη δέν έχομε στο ερώ

τημα αυτό. Πρέπει να συλλογιστούμε ότι ό αμέσως προηγούμενος άπα το 

Θεράποντα μνημονευόμενος στο Συνοδικό μητροπολίτης, ό Νικόλαος ή 

Νικήτας, ομόφωνα τοποθετείται άπό τους εκδότες τοΰ Συνοδικοϋ στο τέλος 

τοϋ 12ου αίώνα και ότι, όπως σημειώσαμε, για τους Jenkins-Mango ό Θερά

πων είναι ενδεχόμενο να ανήκει καί αυτός στην πριν από τους Φράγκους 

εποχή, ένώ για τον Laurent ανάμεσα στο Νικόλαο καί το Θεράποντα υπάρ

χει τό κενό της Φράγκικης κατοχής της Λακεδαιμόνιας (1207-1263)1β. 'Α

κόμη, οτι έάν παραδεχθούμε τήν άποψη Laurent δέν είναι εύλογο να δεχθού

με ώς αυτονόητη τήν προτεινόμενη επίσης άπό τον Laurent ταύτιση τοΰ Θε

ράποντα μέ τό Θεοδόσιο τοΰ 1272, αφού τα δύο ονόματα μνημονεύονται χω

ριστά σέ επίσημα κείμενα διαφορετικού δμως πολιτικού προσανατολισμού, 

καί, έπί πλέον, δτι ή ταύτιση δέν λύνει κανένα πρόβλημα. Επομένως πρέπει 

να τους θεωρήσομε ώς δύο χωριστά πρόσωπα. 

Ό μητροπολίτης λοιπόν Θεράπων, ό όποιος μετά τήν αποκάλυψη τής επι

γραφής έχει ακόμη λιγότερες πιθανότητες να ανήκει στην πρό των Φράγ

κων εποχή, όπως είχαν προτείνει μέ επιφυλάξεις οί Jenkins - Mango, πρέ

πει τώρα να τοποθετηθεί στη μετά τό Μιχαήλ Η' εποχή, άφοΰ γίνεται 

αποδεκτός στο άντιενωτικό Συνοδικό, δηλαδή μετά τους δύο «ύπέρτιμους» 

μητροπολίτες πού έχουν παραλειφθεί άπό αυτό: τον Ευγένιο, πού εικονίζε

ται στο Διακονικό, καί τό Θεοδόσιο, μαρτυρημένο τό 12721 7.Άπό τους χρο

νολογικούς αυτούς συσχετισμούς δπου μας οδηγούν τα πράγματα, συνάγεται 

δτι, τον καιρό πού ό ενδεχόμενος απλός μοναχός Θεράπων θα έξόδευε για 

τις τοιχογραφίες, ό πιθανότερος μητροπολίτης θα ήταν ό Θεοδόσιος. Ώ ς 

προς τή χρονολογική τοποθέτηση τοΰ τελευταίου, τίποτε δέν εμποδίζει να 

είχε καταλάβει τήν έδρα Λακεδαιμόνιας πρίν άπό τό 1272, καθώς καί να 

έμεινε σ' αυτήν ίσως καί εως τό τέλος τοΰ 1282, οπότε πεθαίνει δ Μιχαήλ 

Η'. 'Οπωσδήποτε πρόκειται γιά απλή δυνατότητα. Τήν ερμηνεία τής τοιχο-

γράφησης άπό τον απλό μοναχό Θεράποντα, ευνοεί ή σκέψη δτι ή μνεία 

τοΰ Ευγένιου στην επιγραφή, πού χαρακτηρίσαμε ώς ενωτικό, θα ήταν δύσ-

16. J e n k i n s - M a n g o , 241. L a u r e n t , 222. 
17. M. M. IV, 379. Μέλος τής πατριαρχικής συνόδου τοϋ 1272. Πρβλ. Z a k y t h i n o s , 

Le despotat, Η, 1953, 284. Νομίζομε δτι προηγείται ό Ευγένιος, επειδή είναι ήδη μετα
ξύ τών νεκρών όταν γίνεται ή τοιχογράφηση, ό οποίος είναι ίσως και ό πρώτος μητροπο
λίτης που ορίζεται μετά τήν απελευθέρωση τής Λακεδαινομίας, άπό τό Μιχαήλ Η', καί 
οτι ακολουθεί ό Θεοδόσιος, που είναι δύσκολο να είναι ό πρώτος. 
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κολο να γίνεν έπί 'Ανδρόνικου Β' — οταν δηλαδή θεωρούμε δτι ό Θεράπων 

έγινε μητροπολίτης. 

Ή άλλη ερμηνεία τής επιγραφής είναι να θεωρήσομε οτι ό μητροπολίτης 

Θεράπων, μάλλον αγράμματος και σεμνός καλόγερος, δέν θέλησε να μνημο

νεύσει τους αρχιερατικούς τίτλους του, όπως δέν μνημονεύει και τους αντίστοι

χους τίτλους τοϋ Ευγένιου.Ή αντίρρηση πού σημειώσαμε για τή μνεία τοΰ Ευ

γένιου θα μπορούσε νά ξεπεραστεί μέ τή σκέψη δτι δέν κατορθώσαμε να διευ-

κρινίσομε τή σχέση αυτή και προ πάντων, οτι είναι πιθανότερο νά είναι σέ θέση 

νά ξοδεύει για τοιχογραφίες ένας μητροπολίτης παρά ένας απλός καλόγερος. 

Πάντως ενδιαφέρει νά ορισθεί ακριβέστερα ό χρόνος της θητείας του Θε

ράποντα στην έδρα της Λακεδαιμόνιας. Σημειώσαμε δτι αυτή περιορίζεται 

στα χρόνια μετά τό 1282, αλλά, προσθέτομε, καί στα πριν από τό 1285, χρο

νιά πού κατέχει τήν έδρα ό 'Ιωάννης, έπειτα μοναχός 'Ιωσήφ. Αυτός μνημο

νεύεται στο Συνοδικό αμέσως μετά τό Θεράποντα καί ταυτίζεται μέ τό δη

λωμένο οπαδό της νέας άντιενωτικής πολιτικής τοΰ 'Ανδρόνικου Β', αυτόν 

πού υπογράφει τό 1285 τήν καταδίκη τοΰ «λατινόφρονος» πατριάρχη 'Ιωάν

νη Βέκκου18. Δηλαδή μένουν για τό Θεράποντα τα χρόνια 1283- 1284 καί 

για τον'Ιωάννη 1285 - 1288(;). Τό 1289 εϊχε ήδη ορισθεί πρόεδρος Λακε

δαιμόνιας ό Κρήτης Νικηφόρος. 

Σύμφωνα μέ αυτούς τους συλλογισμούς, ή σειρά των μητροπολιτών πού 

προτείνομε ώς πολύ πιθανή είναι ή ακόλουθη: 

1 παραλείπονται άπό τό Συνοδικό. 

23. Νικόλαος ή Νικήτας, τέλος 12ου 

24. Ευγένιος, 1263(;) - προ τοΰ 1272 

25. Θεοδόσιος, 1272 -1282(;) 

26. Θεράπων ό μοναχός, 1283 - 1284 

27. 'Ιωάννης, ό έπειτα μοναχός 'Ιωσήφ, 1285 - 1288(;). 

28. Νικηφόρος Μοσχόπουλος, 1288(;) εως τό 1315. 

'Εάν τό σχήμα αυτό, πού περιέχει ελάχιστα υποθετικά στοιχεία, είναι σω

στό, μποροΰμε νά ταυτίσομε τον ίεράρχη πού ή μορφή του έξαλείφθηκε στην 

παράσταση της κόγχης τοΰ Ίεροΰ μέ έναν άπό τους δύο μητροπολίτες πού 

τό δνομά τους παραλείφθηκε άπό τό κείμενο τοΰ Συνοδικοΰ. Αυτός δέν μπο

ρεί παρά νά είναι ό Θεοδόσιος καί δχι ό Ευγένιος, γιατί αυτός, όπως σημειώ

σαμε, δέν ζει τον καιρό της τοιχογράφησης, έκτος έάν πρόκειται για τρίτον, 

άγνωστο για τήν ώρα, έξοβελιστέο μητροπολίτη. Πάντως έχει σημασία δτι 

ό εικονιζόμενος στο τεταρτοσφαίριο τοΰ Ίεροΰ — καί ξυσμένος — δέν είναι 

πιθανός κτήτωρ τοΰ ναοΰ, γιατί στα χέρια του δέν κρατεί ομοίωμα του. 

18. L a u r e n t , Les signataires, Échos d'Or. 30 (1927), 146. Ό ί δ ι ο ς , Liste, 223. 
J e n k i n s - M a n g o , 241. Βλ. V. L a u r e n t - J . D a r r o u z è s , Dossier grec de 
l'Union de Lyon (1273 -1277), Παρίσι 1976. 
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'Εξάλλου ή διατήρηση τής μορφής τοο Ευγένιου μέσα στο Διακονικό, και 

ταυτόχρονα ή παράλειψη του άπό τό Συνοδικό, επιδέχεται δύο ερμηνείες 

α) επειδή ή θητεία του στην έδρα ανάγεται στην εποχή πριν άπα το μητρο

πολίτη Θεοδόσιο (1272), δηλαδή πριν επισημοποιηθεί ή ενωτική πολιτική 

τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου μέ τή συμφωνία της Λυών (1274) δεν θα είχε προ

σωπικά καταδικασθεί, ή β) ώς οπωσδήποτε συνδεόμενος μέ τή διοίκηση 

τοο Μιχαήλ Παλαιολόγου ήταν έξοβελιστέος (Συνοδικό), άλλα επειδή ή 

εικόνα του δεν βρισκόταν σε θέση περίοπτη άπό το εκκλησίασμα, δέν τή 

χάλασαν εντελώς, άλλα οπωσδήποτε τήν ταλαιπώρησαν (Πίν. 39α). Θεω-

ροϋμε τή δεύτερη ώς πιθανότερη. 

Σύμφωνα μέ τά παραπάνω ή καθιερωμένη 'έως τώρα ιστορία του μνημείου 

και της παλιότερης ζωγραφικής διακόσμησης θά πρέπει νά αναθεωρηθεί. 

Προτείνομε ώς πιο πιθανές, μέ τά σημερινά δεδομένα, τις ακόλουθες φάσεις. 

Ή εκκλησία κτίζεται στα πρώτα χρόνια μετά τό 1263, ίσως άπό τον Ευγέ

νιο, και οί παλιότερες τοιχογραφίες γίνονται α) άπό τό Θεοδόσιο ή άπό άλ

λον άγνωστον ώς τώρα μητροπολίτη στο 'Ιερό, στο Διακονικό και σέ μέρος 

τοο νότιου κλίτους και β) άπό το Θεράποντα στο βόρειο κλίτος, αρχίζοντας 

άπό τήν Πρόθεση, είτε έπί Θεοδοσίου, περί το 1272, είτε έπί Θεράποντα, 

περί τό 1283 - 1284, δλες πάντως πριν άπό τό 1285. Έάν δεχθοομε όμως ότι 

ëva μικρό μέρος τοιχογραφιών στο νότιο κλίτος (όπου παρουσιάζεται κά

ποια αταξία στή συνέχεια και στή διάταξη τών παραστάσεων) οφείλεται 

στις αλλεπάλληλες αλλαγές μητροπολιτών στα χρόνια 1283 - 1289 (Θερά

πων- Ίωάννης-Νικηφόρος) και ότι ενα μέρος είναι ενδεχόμενο νά οφείλεται 

στο μητροπολίτη 'Ιωάννη - 'Ιωσήφ (1285), δέν αλλάζει ουσιαστικά ή χρο

νολόγηση (βλ. πιο κάτω σ. 173). 

'Εννοείται ότι οί προτάσεις αυτές άπαιτοΰν πρώτα συντονισμό μέ τις γνω

στές ώς τώρα επιγραφικές μαρτυρίες και έπειτα επαλήθευση άπό τή μαρτυ

ρία τοο ίδιου τοϋ μνημείου, δηλαδή άπό τή χρονολογική τοποθέτηση τών 

τοιχογραφιών, μόνο άπό τά εσωτερικά στοιχεία. Ή εξέταση τοΰ τελευ

ταίου θέματος θά αποτελέσει τό δεύτερο κεφάλαιο αυτής της μελέτης. 

Πραγματικά, τά συμπεράσματα αυτά άρχονται σέ απόλυτη αντίθεση μέ 

όσα ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος βεβαιώνει σέ τρεις επιγραφές στην εκκλη

σία και σέ αφιερωτικό σημείωμα. Θυμίζομε τις σχετικές περικοπές: 

α. 'Επιγραφή στο νότιο εξωτερικό τοίχο, τοϋ 1291 -92, χαράκτη 1 9 : 

Τον θείον οίκον τόνδε καινουργεϊ πόθω 

Κρήτης πρόεδρος εντελής Νικηφόρος (κλπ.) 

19. Βλ. τή σωστή χρονολόγηση Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , ΔΧΑΕ, περ. Δ', 1 (1959), 
72, 79. 
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β. Στο μαρμάρινο υπέρθυρο τής δυτικής πόρτας επιγραφή χαράκτη 2 0 : 

Τόνδε δόμον πόδεσι, φίλος, εμβεβαόις άγανοΐσι 

μνώεο Νίκηφόροιο δομήτορος άρχιερήος 

γ. Στην πρώτη κολόνα δεξιά μπαίνοντας από δυτικά, μεγάλη επιγραφή 

χαράκτη, τοϋ 1312, πού αρχίζει έ τ σ ι 2 1 : 

-{-'Εγώ ό ταπεινός μητροπολίτης 

Κρήτης και πρόεδρος Λακεδαιμόνιας 

Νικηφόρος ωκοδόμηοΌ τόνδε τον vaòv (κλπ.) 

δ. Στον κώδικα τής 'Οξφόρδης πού περιέχει το Συνοδικό βιβλίο της 

Λακεδαιμόνιας, στο αφιερωματικό σημείωμα τοΰ Νικηφόρου αναφέρεται 

ρητά 2 2 : 

Το παρόν συνοδικον βιβλίον άφιερώθη και ανετέθη παρ' εμοΰ τοϋ ταπεινού 

χρηματίααντος μητροπολίτου Κρήτης Νικηφόρου τη άγιωτάτη μητροπόλει 

Λακεδαιμόνιας εν τω παρ' εμοΰ δομηθέντι ναώ τοϋ άγιου ενδόξου (κλπ.) 2 3 

Δεν είναι διόλου εύκολο να παραδεχθεί κανείς οτι οί πανηγυρικές αυτές 

διαβεβαιώσεις του ιεράρχη ήταν πέρα για πέρα ανακριβείς. Έ ά ν δεχθούμε, 

όμως, τις μαρτυρίες τοϋ Νικηφόρου ώς πέρα για πέρα ειλικρινείς, τότε προ

κύπτουν δυσκολίες, πού δέν βλέπομε πώς μπορούν να ξεπερασθούν. Δηλα

δή, αν κτήτωρ και χορηγός των τοιχογραφιών τής Μητρόπολης ήταν ό 

Νικηφόρος, δέν βλέπομε εναντίον τίνος — μεταγενέστερου άπό αυτόν — 

ιεράρχη στρέφεται ή damnatio, ή οποία πάντως δέν στρέφεται εναντίον του. 

Επομένως, ό σβησμένος ιεράρχης - άφιερωτής τοιχογραφιών στην κόγχη 

τοΰ 'Ιερού δέν μπορεί να εϊναι ό Νικηφόρος, ώστε, τουλάχιστον αυτές 

τις τοιχογραφίες δέν τις έκαμε ούτως ή άλλως ό Νικηφόρος. 'Επιβεβαίωση 

20. M i l l e t , ë.à. άρ. 12. Κ. Ζ η σ ί ο υ. Έπιγρ. Χριστ. χρόνων τής 'Ελλάδος, Α' 
Πελοπόννησος, Βυζαντίς Α' (1909), 50 άρ. 123. 

21. M i l l e t , ε.ά. 112. Ζ η σ ί ο υ, ε.ά. 51, άρ. 127. "Ισως δέν είναι χωρίς σημασία ότι 
για την εκκλησία χρησιμοποιεί τή λέξη ώκοδόμησα, καινονογεί, ένώ γιά τους «μυλωνάς» 
πού αναφέρονται στην ϊδια επιγραφή λέει: ανήγειρα δε εκ βάθρων. 

22. J e n k i n s - M a n g o , 225 - 226. 
23. Στο ίδιο, 230. Στην ίδια τή Μητρόπολη ό μητροπολίτης Ματθαίος του 15ου, πού 

απλώς πρόσθεσε στην αρχική τρίκλιτη βασιλική τήν υπάρχουσα άνωδομή, διατυπώνει 
τήν κτητορική του επιγραφή: ό κτήτωρ μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Ματθαίος, καΐ τήν 
τοποθετεί και αυτός επάνω στο δικό του κτίσμα. Βλ. M i l l e t , Inscriptions, 127 - 128 
και Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Μυστρδς. 'Ιστορία - μνημεία-τέχνη, β' εκδ., 'Αθήνα 1956, 
36 κέ. 
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αυτής της άποψης διαβλέπομε στή διαπίστωση ότι στις εμφαντικές διακηρύ

ξεις των έργων του ό Νικηφόρος αναφέρεται μόνο σέ οικοδομικά έργα α) και-

νονργεϊ, β) δομήτορος, γ) φκοδόμησα, δ) εν τω παρ' εμοϋ δομηθέντι ναώ. 

Ζωγραφική διακόσμηση δέν υπονοείται κατά κανένα τρόπο. Άλλα τότε θα 

έπρεπε να δεχθούμε ότι, άφοΰ ό κτήτωρ Νικηφόρος δέν έκαμε τοιχογραφίες, 

— βλ. μέρος II — οί παλαιότερες τοιχογραφίες θα έγιναν μετά τή χάραξη της 

επιγραφής τοο Νικηφόρου τοϋ 1312, αν όχι μετά τήν αποχώρηση του άπα τό 

Μυστρά(1315).Ή άποψη όμως αύτη παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Μερικές 

σημειώσαμε πιο πάνω. Θυμίζομε δτι επώνυμος άφιερωτής τοιχογραφιών είναι 

γνωστός ώς τώρα μόνο ό μοναχός Θεράπων. Θα έπρεπε λοιπόν να δεχθούμε 

οτι μετά τήν αποχώρηση τοΰ Νικηφόρου άπό τή μητρόπολη Λακεδαιμό

νιας (1315) ένας άγνωστος, μισητός αργότερα, ιεράρχης — πάντως κανένας 

άπό όσους μνημονεύονται στις κολόνες — άρχισε τήν τοιχογράφηση άπό 

το 'Ιερό, ό όποιος τιμά και ένα παλιότερο, αγιασμένο πια μητροπολίτη, τον 

Ευγένιο, και αυτόν μεταγενέστερο άπό τό Νικηφόρο, άφοϋ δέν περιλαμβά

νεται στο Συνοδικό του. Αυτός ό ανώνυμος μητροπολίτης θά είχε τήν Ιδέα 

να παραστήσει τον εαυτό του σέ προσκύνηση στα πόδια τής Παναγίας τοϋ 

'Ιερού, ή μορφή του όμως αφανίσθηκε άπό τους μεταγενέστερους. Τήν τοι

χογράφηση θά συνέχισε ένας απλοϊκός καλόγερος, ό Θεράπων, στην Πρό

θεση και στο βόρειο κλίτος, τιμώντας Ιδιαίτερα όχι τον επίσημο κτήτορα 

Νικηφόρο, άλλα τον ξεχασμένο — άγνωστο γιατί — Ευγένιο. ΟΙ είκασίες 

αυτές δέν φαίνονται πολύ λογικές στην πρακτική τους αντιμετώπιση, γιατί 

σύμφωνα μέ τους συλλογισμούς αυτούς, ή τοιχογράφηση θά έγινε πολύ 

αργότερα και άφοΟ μεσολάβησαν τουλάχιστο δύο μητροπολίτες — ό Ευ

γένιος και ό ανώνυμος σβησμένος — και αυτό είναι απαράδεκτο όχι μό

νο άπό άποψη τεχνοτροπίας (βλ. μέρος III) άλλα και γιατί στον κατάλογο 

τών μητροπολιτών Λακεδαιμόνιας τοϋ 14ου αιώνα δέν χωρούσαν στην 

πρώτη πενηνταετία δύο ακόμη σημαντικοί μητροπολίτες24. 

Τέλος, τήν ανωμαλία στο θέμα τής τοιχογραφίας υποστηρίζει ή δεύτερη 

άπό τις διαπιστώσεις μας (βλ. πιο πάνω, σ. 144), δηλαδή δτι έχει καταστρα

φεί συστηματικά επιγραφή στή δεύτερη κολόνα, ζωγραφιστή αυτή και όχι 

χαράκτη δπως οί άλλες, ή οποία επομένως αναφερόταν στή ζωγραφική δια

κόσμηση. Και έδώ θέλησαν ΐσως να εξαλείψουν τή μνήμη ενός ίεράρχη-

άφιερωτή τοιχογραφιών. Για νά ξεπεραστούν αυτές οί δυσκολίες, είμαστε 

υποχρεωμένοι νά έπανέλθομε στα ιστορικά συμπεράσματα, δπως διατυπώ

θηκαν πιο πάνω, σύμφωνα μέ τά όποια δλα βρίσκουν μια λογική εξήγηση: 

ό Νικηφόρος ούτε έκτισε ούτε ζωγράφισε τή Μητρόπολη. 

Τό ειδικότερο συμπέρασμα τώρα είναι δτι δέν πρέπει νά θεωρηθεί τυχαία 

24. Βλ. τον κατάλογο τών μητροπολιτών, Z a k y t h i n o s , Le despotat, Π, 285. 
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ή παράλειψη τοΟ Νικηφόρου να μνημονεύσει τή διακόσμηση τοΟ ναοϋ μέ 
τοιχογραφίες, γιατί ενα μέρος άπό αυτές πρέπει να υπήρχαν πριν και άλ
λες να έγιναν μετά άπό αυτόν. Και επειδή είμαστε άπό τά πράγματα υπο
χρεωμένοι να δεχθούμε ότι ό Νικηφόρος ηύρε τήν εκκλησία κτισμένη καί, 
έν μέρει τουλάχιστον, τοιχογραφημένη όταν ήρθε στή μητρόπολη Λακε
δαιμόνιας, δεχόμαστε ότι ό Νικηφόρος, λέγοντας τή μισή αλήθεια στις 
επιγραφές του, δέν αποκλείεται να έκαμε και αυτός πραγματικά οικοδομικά 
έργα, δηλ. να πρόσθεσε στην τρίκλιτη βασιλική το νάρθηκα μαζί μέ τή δυ
τική στοά πού σχηματίζουν οί τρεις (τέσσερις αρχικά) κατά τον άξονα κα
μάρες. Ενδεικτική για τήν άποψη αυτή είναι ή θέση, δπου τοποθέτησε ό 
Νικηφόρος τις δύο βασικές κτητορικές επιγραφές : καί οί δύο στο νάρθη
κα, (πιο πάνω, α καί β), στο νότιο εξωτερικό του τοίχο καί κοντά στή δυ
τική γωνία, ή μία, ή άλλη επάνω άπό τή δυτική πόρτα (βλ. σημ 23). 

Μέ τά μέσα αυτά 'ό Νικηφόρος Μοσχόπουλος, εκπρόσωπος τής νέας εκ
κλησιαστικής πολιτικής τοο 'Ανδρόνικου Β', όταν φθάνει στην έδρα του 
στο Μυστρδ, φαίνεται ότι φροντίζει, σβήνοντας καί γράφοντας, νά εξαλεί
ψει συστηματικά τή μνήμη τών μητροπολιτών εκείνων πού είχαν κατά κά
ποιο τρόπο συνδεθεί μέ τήν ενωτική πολιτική τοΟ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 
καί στή θέση τους νά προβάλει τό δικό του — ορθόδοξο —• έργο. Ό φανατι
σμός τής εποχής γιά τό θέμα τής "Ενωσης μέ τή Δυτική 'Εκκλησία είχε εντα
θεί μέ τις τρομακτικές διώξεις του Μιχαήλ γιά τους αντιπάλους καί αυτές 
πάλι είχαν προκαλέσει τις αντίστοιχες σέ ένταση διώξεις τών «λατινοφρό-
νων» όταν ήρθε ό γιος του 'Ανδρόνικος25. Τό κλίμα αυτό τού φανατισμού 
καθώς καί ή όχι ανιδιοτελής επίδειξη νομιμοφροσύνης26 εξηγούν ώς ενα 
βαθμό τήν ανορθόδοξη γιά μας παραποίηση τής πρόσφατης ιστορίας πού 
επιχειρεί ό Νικηφόρος. "Αλλωστε ό Νικηφόρος δέν έγραφε ιστορία. Διά
λεγε καί όριζε μόνον ποιους πρέπει νά μνημονεύουν στις προσευχές τους 
οί χριστιανοί. Είναι χαρακτηριστικό οτι στον κώδικα μέ τό Συνοδικό πού 
χαρίζει ό ίδιος στή μητρόπολη του, ό Νικηφόρος βρίσκει φυσικό νά αφανί
σει καί έκεΐ όχι μόνο τή μνήμη τουλάχιστο δύο μητροπολιτών, άλλα καί 
του ίδιου τοο αυτοκράτορα Μιχαήλ Η ' 2 7 . 

25. Βλ. πιο πάνω, σημ. 14 καί 15. 
26. Ό Νικηφόρος πετυχαίνει ετήσια επιχορήγηση από τον αυτοκράτορα διακόσιους 

χρνσίνους. Μ α ν ο ύ σ α κ α ς , Ελληνικά 15 (1957), 242. Ό Νικηφόρος είχε υπογράψει 
τήν καταδίκη τοϋ αίρετικοδ πατριάρχη Ίω. Βέκκου τό 1285 ώς πρόεδρος Κρήτης. 

27. J e n k i n s - M a n g o , 235: «the list were compiled in the reign of Andronikus II, 
whose father Michael VIII is omitted as heretical». Ό Νικηφόρος φροντίζει στην ίδια 
αφιέρωση νά μήν πάθει τά ίδια ό ίδιος στο μέλλον καί αφορίζει προκαταβολικά: εϊτις 
δέ βονληθει τα παρόντα, άπαλεϊψαι καί άφανίσαι γράμματα ha επιαπαται (sic) τάς αράς 
κλπ. 
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IL 

οι ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ 

Είχε προταθεί και είχε γίνει δεκτή ή διάκριση των τοιχογραφιών στή 

Μητρόπολη σέ «σχολές» από τις όποιες παλαιότερη θεωρήθηκε ή «σχολή 

Α» πού χαρακτηρίσθηκε τοπική και «αρχαΐζουσα». Σ' αυτήν είχαν αποδοθεί 

οί τοιχογραφίες τοΰ Ίεροϋ και τοϋ βόρειου κλίτους, της Πρόθεσης καθώς 

και του Διακονικού μέ μέρος από το νότιο κλίτος 2 8. Ή χρονολογική τοπο

θέτηση της συντηρητικής αυτής σχολής γενικά στις αρχές τοϋ 14ου αιώ

να έγινε επειδή ήταν φυσικό να θεωρείται δεμένη χρονολογικά μέ τό κτί

σιμο τής Μητρόπολης από τό Νικηφόρο. Μετά τή σωστή χρονολόγηση 

τής κτητορικής επιγραφής στα 1291/229 όλοι συμφώνησαν ότι οί τοιχο

γραφίες τής «σχολής Α» πρέπει νά ανήκουν στην τελευταία δεκαετία του 

Που αιώνα3 0. 

'Εάν τά ιστορικά συμπεράσματα μας, βασισμένα στα νέα στοιχεία, είναι 

σωστά, τότε θά πρέπει ή χρονία του κύκλου αύτοΰ των τοιχογραφιών (Α) 

νά ανεβεί περίπου κατά μία 'έως δύο δεκαετίες. 

Οί τοιχογραφίες πού έχουν ενταχθεί στή σχολή Α αποτελούνται άπό μι

κρότερα σύνολα, οριζόμενα άπό τό χώρο πού διακοσμοϋν καί αυτά θά εξε

τάσαμε χωριστά, μέ τή σειρά : α) τεταρτοσφαίριο "Ιερού, β) Διακονικό καί 

ανατολικό μέρος νότιου κλίτους καί γ) Πρόθεση μέ τό βόρειο κλίτος. 

α. Τ ό Ιερό. Στις τοιχογραφίες πού σκεπάζουν τό χώρο τοΰ Ίεροΰ πρέ

πει νά ξεχωρίσομε τους πλάγιους τοίχους άπό τό τεταρτοσφαίριο τής κόγ-

28. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Μυστράς, 40 κέ. Ό ί δ ι ο ς, Ή ζωγραφική στο Μυ-
στρδ, 'Αγγλοελληνική Επιθεώρηση, 6 τεϋχ. Ι (1953), 52 - 54. Πρβλ. Η. B e l t i n g , στό 
R. N a u m a n n - Η. B e l t i n g , Die Euphemia Kirche am Hippodrom zu Istanbul 
und ihre Fresken, Βερολίνο 1966, 167. Τή διάκριση, πιο αόριστη, είχε ήδη επισημάνει 
ό G. M i l l e t , στην Histoire de l'art τοϋ Α. Michel, τ. Ill, Παρίσι 1909, 944 κέ., άπό 
όπου ό C h. D i e h 1, Manuel de l'art byzantin2, Παρίσι 1926, II, 807. 

29. Βλ. πιό πάνω σημ. 19. 
30. Μ. C h a t zi d a k is, στην Propyläen Kunstgeschichte, τ. 3, Βερολίνο 1968, 

239, είκ. 182. S. D u f r e n n e, Les programmes iconographiques des églises byzantines 
de Mistra, Paris 1970, 5 - 6. V. D j u r i c, La peinture murale byzantine. Xlle et XlIIe siè
cles, XVe Congrès Intern. d'Études byzantines, Rapports et co-rapports, III, Art et Archéo
logie, 'Αθήνα 1976, 73. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 8 (1975 - 76), 6. Ό V. L a-
ζ a r e ν, Storia della pittura bizantina, Milano 1967, 380, ένώ γνώριζε τή σωστή χρο
νολόγηση, θεωρούσε τΙς τοιχογραφίες αυτές άρχων 14ου, «prima del 1312». 'Εντούτοις, 
ή M. S ο t i r i ο u, Mistra, 'Αθήνα 1956, 21, νόμιζε ότι τό κτήριο καί ορισμένες τοιχο
γραφίες ανήκουν στό τέλος τοο Που ή αρχές τοΟ 13ου αιώνα, χωρίς νά δικαιολογήσει τήν 
άποψη αυτή. Κα'ι ό Α. Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Θ' (1961), 34, χρονολογεί τό ναό 
«μέσων ή τέλους 12ου» χωρίς άλλη ανάλυση. 
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χης. Στους πλάγιους τοίχους, από κάτω εως καί τήν καμάρα, παριστάνονται 
κάτω ολόσωμοι ιεράρχες συλλειτουργοΰντες, έπειτα ζώνη μέ στρογγυλά 
στηθάρια επισκόπων, πιο πάνω δύο επάλληλες ζώνες μέ σκηνές: ή αρχή 
καί το τέλος τοΰ κύκλου του Δωδεκαόρτου καί του Πάθους του Χριστού 
πού περιτρέχει το μεσαίο κλίτος. 'Επάνω, σειρά προφητών άπο τους οποίους 
διατηρούνται μόνο τέσσερις31. Θεωρούμε το στρώμα μέτή διακόσμηση αυτή 
πού δέν έχει ακόμη απαλλαγεί εντελώς από τα άσβεστικά άλατα, καί το όποιο 
προχωρεί καί στην κάτω ζώνη τοΰ 'Ιερού, ως μεταγενέστερο άπο τοΰ τεταρ-
τοσφαίριου πού μας ενδιαφέρει32. 

'Εκεί παριστάνεται ή Παναγία ολόσωμη, όρθια, κρατώντας μέ τα δυό 
της χέρια εμπρός στο στήθος της το μικρό Χριστό, πού ευλογεί μέ τό δεξί 
χέρι 3 3. "Η Παναγία Νικοποιός ή Κυριώτισσα στέκει μόνη της σαν στήλη 
στον κάμπο της ευρύχωρης κόγχης, μέ τό κεφάλι σχετικά μεγάλο (Πίν. 38). 
'Αριστερά της — γιά μας — παριστανόταν, όπως σημειώσαμε πιο πάνω, 
ή μορφή ιεράρχη σέ προσκύνηση. Διατηρείται καθαρό τό περίγραμμα της 
ακάλυπτης κεφαλής, τών δύο χεριών σέ δέηση πού δέν κρατούν τίποτε κα
θώς καί της γραμμής τής ράχης εως τα πόδια 3 4 (Πίν. 37α). 

Τό πρόσωπο τής Παναγίας δέν απέχει άπό τον προσωπογραφικό ρεαλι
σμό πού θα βρούμε καί άλλου. Αύγόσχημο, μέ μάτια αρκετά κοντά στή ρίζα 
τής μύτης, μέ τή χαρακτηριστική τριγωνική σκιά ανάμεσα στα φρύδια καί 
τα καλογραμμένα βλέφαρα, μέ τό πλάγιο βλέμμα, μέ τήν κοντυλένια μύτη 
καί τό καλοσχεδιασμένο μικρό στόμα, μέ τα πλατιά φωτεινά μάγουλα, βρί
σκει τα πλησιέστερα παράλληλα της σέ δύο μορφές τοΰ Διακονικού, τόσο 
από άποψη προσωπογραφικής αναζήτησης καί εκφραστικής έντασης, οσο 
καί άπό τήν άποψη τής τεχνικής στο πλάσιμο: στο αγένειο νεανικό πρόσωπο 
τοΰ αγίου Παντελεήμονα καί στο Χριστό Πολυέλαιο τής κόγχης (Πίν. 39γ 
καί Πίν. 43β). Ό σβησμένος ιεράρχης πού παριστανόταν στο επιφανέ
στερο σημείο τοΰ ναοΰ πρέπει να ήταν ό υπεύθυνος γιά τήν τοιχογράφη-
ση τής κόγχης, τοΰ Ίεροΰ, τοΰ Διακονικού, καθώς καί ενός μέρους τοΰ 
νότιου κλίτους, πού συγγενεύουν τεχνοτροπικά περισσότερο. 

31. D u f r e n n e , ë.û. πίν. 5, αρ. 18,21 -42,53 -54, 76 - 77. M i l l e t , Mistra, 66.1,3, 
84.1,4. 

32. Διαπιστώσαμε οτι στην κάτω ζώνη τής κόγχης τού ΊεροΟ υπάρχουν δύο στρώματα, 
παλιότερα άπό τήν έπιζωγράφιση τής Τουρκοκρατίας. 

33. D u f r e n n e, έ.ά. πίν. 5, άρ. 1, είκ. 8 (προ τοϋ καθαρισμού). 
34. "Ολη ή κάτω ζώνη τοΰ τεταρτοσφαίριου τής αψίδας είχε υποφέρει από υγρασία καί 

γι' αυτό τό κάτω μέρος τής Παναγίας — τής έπιζωγραφισμένης — είχε πέσει. Μετά τή 
συστηματική αφαίρεση τής έπιζωγράφισης φάνηκε δτι έλειπαν εντελώς άπό τήν Πανα
γία μόνο μικρό μέρος άπό τα πόδια, άπό τή μέση τής κνήμης καί κάτω, ένώ ή μορφή τοϋ 
Ιεράρχη σέ πολύ ψηλότερο σημείο, έδειχνε καθαρά οτι είχε ξυσθεί μέσα στό περίγραμμα 
της. Πρβλ. Ν. Ζ ί α ς, Ε.ά. (όπως σημ. 1). 
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β. T ò Δ ι α κ ο ν ι κ ό κ α ι μ έ ρ ο ς τ ο ΰ Ν. κ λ ί τ ο υ ς . Ή διακό

σμηση του Διακονικοϋ αποτελείται από τρεις χωριστές ζώνες, από κάτω 

εως τήν κοιλότητα της καμάρας. Στην πρώτη κάτω ζώνη μέ λίγες διαθέσιμες 

επιφάνειες, παριστάνονται οί θεραπευτές άγιοι Σαμψών ό Ξενοδόχος (Πίν. 

37β) και Παντελεήμονας (Πίν. 39γ) καθώς και ό μητροπολίτης Λακεδαιμό

νιας Ευγένιος (Πίν. 37α). "Η δεύτερη ζώνη, πού περιλαμβάνει και ολόκληρη 

τήν κόγχη της αψίδας, εϊναι αφιερωμένη στους αγίους Κοσμά και Δαμιανό, 

πού εικονίζονται ολόσωμοι στο ήμικυλινδρικό μέρος της κόγχης, γυρισμέ

νοι, μέ τα χέρια ενωμένα σέ δέηση, προς τό Χριστό Πολυέλαιο πού παρι

στάνεται στηθαϊος πιο ψηλά, στο τεταρτοσφαίριο τής αψίδας (Πίν. 42α -

43β). Τό παράθεμα τοΰ ανοικτού βιβλίου «άσθενοΰντας θεραπεύετε, νεκρούς 

εγείρετε, λεπρούς καθαρίζετε, δαιμόνια έκβάλετε» κλπ. (Ματθ. 10, 8) κα

θορίζει τό νόημα τής εικονογράφησης τοϋ Διακονικού μέ θεραπευτές α

γίους. Και ή παρουσία τοΰ αγιασμένου μητροπολίτη Ευγένιου, γυρισμένου 

σέ δέηση προς τό Χριστό Πολυέλαιο, δεν μπορεί παρά να έχει τό νόημα 

ότι δέεται για τή θεραπεία τών «άσθενούντων». Στην ίδια ζώνη, στους 

πλάγιους τοίχους παριστάνονται τέσσερα θαύματα άπα τό συναξάρι τών 

αγίων 'Αναργύρων (Πίν. 40α - β, 41α-β). Στην τρίτη καί ψηλότερη ζώ

νη καθώς καί στην καμάρα παριστάνονται δύο θέματα υψηλού συμβο

λισμού μέ έσχατολογικό περιεχόμενο, πού αναφέρονται δηλαδή καί τα 

δύο στή Δευτέρα Παρουσία. Στο τύμπανο τοΰ ανατολικού τοίχου, επάνω 

άπό τήν αψίδα παριστάνεται ό Χριστός ενθρονος «έν δόξη» καί στους δύο 

πλάγιους τοίχους, δεκαοκτώ άγγελοι πού προσκυνούν τό Χριστό (Πίν. 42α, 

44, 47) ·*. Ή μεγάλη αυτή σύνθεση θυμίζει τό χωρίο τοΰ Ματθαίου 25,31: 

«δταν δέ ελθη ό υίός τοΰ άνθρωπου έν τή δόξη αύτοΰ καί πάντες οί άγγελοι, 

τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αύτοΰ». Τό Χριστό παραστέκουν δύο μεγάλα 

έξαπτέρυγα μέ τήν επιγραφή πολιόματα σεραφείμ καί έξαπτέρυγα χερου

βείμ. Κάτω άπό τό θρόνο οί τέσσερις «τροχοί» καί στις κάτω ακραίες γω

νίες τοΰ τύμπανου δύο αντικριστοί στηθαΐοι προφήτες, ό 'Ιεζεκιήλ (Πίν. 42β) 

καί ό Ίωήλ, προσβλέπουν προς τό Χριστό κρατώντας ανοικτά είλητάρια 

['Ιεζεκιήλ 1,4 (= Ματθ. 24, 30) ΊωήλΙΠ, 12 ( = Ματθ. 25, 32)]. 'Ανάμεσα τους 

επιγραφή σέ τρεις σειρές μέ άσπρα κεφαλαία μέ κείμενο άπό τον Β' Κανό-

35. Στο διάγραμμα τής D u f r e n n e , 6.ά. πίν. 7, στο Διακονικό ot άρ. 1 -15 να διορθω-
θοΟν ή συμπληρωθοΟν: 3 καί 4: Κοσμάς καί Δαμιανός. 11: "Αγιος 'Ιωάννης ό θαυματουρ
γός. 12: άγιος Ρωμανός ό νέος. 13: ό Λακεδαιμονίας Ευγένιος. 15: ό άγιος Σαμψών ό Ξε
νοδόχος. Ό άρ. 5 'Ετοιμασία τοδ Θρόνου, νά περιορισθεί στην οροφή, ένώ στον τοίχο, 
συνέχεια ό άρ. 1. Στα νότιο κλίτος, οί άρ. 16 - 23, 40 - 48. Νά συμπληρωθεί: 23: 'Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος. Στοϋ G. M i l l e t , Mistra, πίν. 64.2, 65.1,73.2-3, 74.1,2,3, 75.1-4 
86.1,3,4. Χρωματιστή εΙκόνα τών αγίων Κοσμά καί Δαμιανοο στο P. K a n e l l o p o u -
1 ο s, Mistra, Μόναχο 1962, 5. 
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να, ώδή Η' στη Σύναξη των 'Ασωμάτων, στις 8 Νοεμβρίου, παραφράζοντας 

κείμενο τοΟ Δανιήλ (7, 9) παρέχει το νόημα πού θέλησαν νά δώσουν στην 

παράσταση : ώς φοβεράν την ελευσιν της δευτέρας Καθέδρας σου εκδηλοποιών 

ό Δανιήλ προέλεγεν ώς θρόνοι / έταίθησαν και ο Παλαιός έκάθησε36. 'Ανα

γωγή τής παράστασης στή Β' Παρουσία σημαίνουν και οί χειρονομίες 

τοϋ Χριστού: το δεξί, σέ θέση υποδοχής — δεΰτε οι ευλογημένοι (Ματθ. 23, 

34) και το αριστερό σέ θέση αποτροπής: πορεύεσθε άπ έμον κατηραμένοι 

(Ματθ. 25, 41). Είναι οί τυπικές χειρονομίες τοΰ Χριστού Δίκαιου Κριτή 

στην παράσταση τής Β' Παρουσίας. 

Οί δεκαοκτώ άγγελοι στους πλάγιους τοίχους, όρθιοι, μέ βήμα ανοικτό, 

σκύβοντας ελαφρά, δλοι γυρισμένοι προς τό Χριστό, έχουν διαταχθεί, άπό 

εννέα σέ κάθε πλευρά, σέ τρεις στίχους προς τα μέσα και επάνω. Στή Ν. 

πλευρά, φθαρμένες οί επιγραφές ΑΓΓΕΛΟΙ, ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΡΧΑΙ και στή Β. 

ΘΡΟΝΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΑΙ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΕΣ (Πίν. 44 και 47). 

Ή σύνθεση αυτή πού απλώνεται σέ τρεις τοίχους δεν χωρίζεται μέ τή 

συνεχόμενη παράσταση τής Ετοιμασίας τοΟ Θρόνου, πού πιάνει όλη τήν 

κοίλη επιφάνεια τής καμάρας (Πίν. 44, 45): ό φωτεινός κυκλικός ουρανός, 

μέ διαβαθμίσεις γαλάζιου χρώματος σέ τέσσερα δακτυλίδια μέ τό τελευταίο 

και φωτεινότερο έναστρο, περικλείνει χαμηλά θρόνο ογκώδη, χωρίς ράχη, 

σχεδιασμένο μέ κάπως τολμηρή προοπτική αντίληψη, όπου τονίζεται τό 

τρισδιάστατο ενός στραβά τοποθετημένου έξάπλευρου ορθογώνιου υποπο

δίου. Ό θρόνος σκεπάζεται μέ τό πλούσιο κόκκινο ύφασμα τής χλαμύδας 

τού 'Ιησού. 'Επάνω άπό τό θρόνο μέσα σέ φωτεινό ρόμβο τό λευκό περιστέ

ρι, τό βιβλίο, ή στάμνα και επάνω άπό τό ρόμβο, πάντα στον κεντρικό άξο

να, υψώνεται ό σταυρός βαθύχρωμος ανάμεσα στή λόγχη και στο σπόγγο. 

Άπό κάθε μεριά τοΰ θρόνου άπό τρεις άγγελοι — τό όλον εξι — μικρότε

ροι άπό τους κάτω, άλλα τοποθετημένοι στον άξονα τής μεσαίας τους σει

ράς. 'Αριστερά: ΑΓΓΕΛΟΙ, δεξιά: ΑΡΧΑΙ. 

'Αξίζει νά σημειωθεί οτι κάθε ομάδα τών τριών αγγέλων στοιχημένη προς 

τα μέσα, δέν έχει τις τρεις μορφές στην ίδια στάση: κάθε επόμενη μορφή 

είναι πιο όρθια άπό αυτήν πού είναι μπροστά της, ώστε ή τρίτη και τελευ

ταία νά είναι εντελώς όρθια και νά φαίνεται γι' αυτό μεγαλύτερη άπό τις 

δύο προηγούμενες (Πίν. 45 - 46). Ή ανάπτυξη αυτή είναι σύμφωνη μέ τή 

βυζαντινή ανάστροφη προοπτική και επιτρέπει τό άπλωμα τών επαναλαμ

βανόμενων ρυθμικών σχημάτων σέ συγκλίνουσα προς τό θρόνο διάταξη. 

'Εξάλλου μέ τή ρυθμική και συνθετική συσχέτιση τών δύο επάλληλων 

ομάδων αγγέλων δημιουργείται ή εντύπωση μεγάλης ενιαίας σύνθεσης πού 

36. 'Ολόκληρη τή διπλή παράσταση ύπομνημάτισε ό G. M i l l e t , La dalmatique du 
Vatican, Παρίσι 1945, 38 - 42. Πρβλ. D u f r e n n e , S.a. 7,32. Χρωματιστή λεπτομέρεια 
αγγέλων, K a n e l l o p o u l o s , έ.ά. είκ. 7. 



160 Μ. ΧΑΤΖΗΔΆΚΗΣ 

παρέχει έντονη τήν αίσθηση αυστηρής τελετουργικής τάξης, σοφής ρυθμι
κής διάταξης, αντίστοιχης ποικιλίας στή χρωματική διαβάθμιση, άλλα καΐ 
αρμονίας, δηλαδή ενιαίας σκέψης για τήν εντυπωσιακή απόδοση των δύο 
έσχατολογικων συγγενικών θεμάτων. Οι αρετές τοϋ έργου, τόσο στο επί
πεδο τοΰ νοήματος όσο και τής τέχνης, πρέπει να οφείλονται σε ενα έμπει
ρο και σοφό καλλιτέχνη, κάθε άλλο άπό επαρχιώτη (Πίν. 42α και 44), σέ 
συνεργασία μέ θεολογικά σκεπτόμενο και κάτοχο των λειτουργικών κει
μένων ίεράρχη-παραγγελιοδότη. 

Έν τούτοις, οί επάνω έξι άγγελοι είναι ολότελα διαφορετικοί άπό τους 
κάτω δεκαοκτώ αγγέλους, τόσο στο προσωπογραφικό μέρος οσο και στην 
πτυχολογία. Τα πρόσωπα τών εξι είναι αβρά, μέ κάποια κλασική εύμορφιά, 
ένώ τα φωτεινά φορέματα έχουν αποδοθεί μέ συνοπτική πτυχολογία, οπού 
οί αραιές πτυχές διαγράφονται μέ γραμμές ευθείες, μέ καμπύλες και μέ γω
νιώδη σχήματα, ένώ οί ομαλές διαβαθμίσεις τοΰ φωτός τονίζουν τή στρογ-
γυλότητα του σώματος (Πίν. 44). Άσχετοι μέ τήν «κυβιστική» αυτή αντί
ληψη τής μορφής, οί δεκαοκτώ κάτω άγγελοι, έχουν στα φορέματα τις πτυ
χές βαθιές και πυκνές, μέ γραμμές πού διαγράφουν πολλές καμπύλες και 
μερικά γωνιώδη τσακίσματα, άλλα ρέουν σέ αδιάσπαστες συνέχειες, ένώ 
κρέμονται άπό τους βραχίονες «άποπτύγματα» κυματιστά και πλούσια σέ 
βαθιές σκιές (Πίν. 48). Στα πρόσωπα υπάρχουν διαφορές: στο δεξιό όμιλο 
τα μάγουλα είναι πλατιά, τα μέτωπα χαμηλά καί δέν υπάρχει καμιά ανα
ζήτηση πνευματικότητας, ευγένειας ή απλώς εφηβικής αβρότητας (Πίν. 
48α). 'Αντίθετα στον αριστερό όμιλο τα πρόσωπα τής τελευταίας σειράς 
είναι πλησιέστερα στους έξι αγγέλους. 

'Αν βρίσκαμε τις διαφορετικές αυτές μορφές σέ διαφορετικά μνημεία, 
θα αρκούσαν τέτοιες παρατηρήσεις για νά διαφοροποιήσομε οχι μόνο το 
ζωγράφο αλλά καί τήν εποχή. 'Εδώ ή μόνη πραγματική διαφοροποίηση πού 
μας επιτρέπουν τεχνικές παρατηρήσεις είναι οτι τό στρώμα του σοβά, όπου 
είναι ζωγραφισμένοι οί κάτω δεκαοκτώ άγγελοι, δέν είναι τό ίδιο μέ τό επάνω, 
άλλα σχηματίζει ελαφρό αναβαθμό στην επάνω γραμμή οπού χωρίζονται οί 
δύο ζώνες, ό όποιος είναι αρκετός για νά αλλοιώσει τήν καμπύλη τής άκρης 
τοϋ τόξου τής καμάρας (Πίν. 42α). Πρόκειται άραγε για μεταγενέστερη προσ
θήκη τής κάτω ζώνης μέ τους δεκαοκτώ αγγέλους, ή απλώς για άλλο «μερο
κάματο», δηλ. για άλλη στρώση σοβά πού έγινε επόμενη εργάσιμη ήμερα, 
κάπως άτεχνη ώστε νά δημιουργηθεί διαφορά επιπέδου; 'Επειδή διαπιστώ-
νομε οτι καί στο μνημείο αυτό μπορούν νά συνυπάρχουν παράλληλα δια
φορετικές τεχνοτροπίες μέσα στην ίδια σύνθεση ή μέσα στην ίδια ενότητα 
μιας επιφάνειας τοϋ κτηρίου, προτιμούμε τή δεύτερη λύση. "Αλλωστε τα 
σχέδια στα άκρα πόδια τών επάνω αγγέλων συνεχίζονται ομαλά στην κάτω 
ζώνη, σαν νά μήν υπάρχει διακοπή ή ανακατασκευή, καί ή επιφάνεια στο 
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στρώμα αυτό μεταβαίνει ομαλά σ' εκείνη τής πιο κάτω ζώνης (Πίν. 46). 

Τήν τεχνοτροπία «τών εξι αγγέλων» θα τή βρούμε στα τέσσερα θαύματα 

τών αγίων Κοσμά και Δαμιανοΰ: τα κοντά σώματα μέ τις γερές πατούσες, τή 

λιτή «κυβιστική» πτυχολογία, τις λίγες εκφραστικές χειρονομίες (Πίν. 

40α - β). Έδώ τα μεγάλα κεφάλια τών αγίων μέ τα έντονα χαρακτηρισμένα 

πρόσωπα θ' αποκτήσουν Ιδιαίτερη σημασία μέσα στον πίνακα, ένώ μόνο 

δευτερεύοντα νεανικά πρόσωπα θα κρατήσουν τήν ουδέτερη αβρότητα 

τών αγγέλων (Πίν. 41α - β). 

Στή συνέχεια δέν θα φανεί περίεργο δτι οί δύο εικόνες του Χριστού 

στον ανατολικό τοίχο τοϋ Διακονικού, πού βρίσκονται στον ίδιον άξονα, 

δέν είναι ταυτόσημες. Ζωγραφισμένες σέ διαφορετική κλίμακα, οχι μόνο 

ανήκουν σέ διαφορετικό ανθρώπινο τύπο, άλλα και διαφέρουν τεχνοτρο-

πικά και μεταξύ τους και μέ τίς άλλες μορφές πού ανήκουν στην ίδια πα

ράσταση. Ό κάτω Χριστός, στηθαΐος, μέ τήν επιγραφή «ό Πολυέλαιος» 

'έχει το πρόσωπο αύγόσχημο, τό μέτωπο ψηλό, τό πλάσιμο γλυπτικό, μέ πλα

τιές και καθαρές φωτεινές επιφάνειες στα μάγουλα και τίς σκιές σέ καθαρά 

σχήματα, ολα απαρτίζουν ήθος σοβαρό και περήφανο3 7 (Πίν. 43β). 'Αντί

θετα, ό ενθρονος Χριστός «έν δόξη» έχει τό πρόσωπο πλατύ, τό μέτωπο χα

μηλό, τό πλάσιμο μέ περιορισμένες φωτεινές επιφάνειες πού τονίζονται μέ 

συστήματα από λεπτόγραμμα φώτα (Πίν. 43α). Μέ τήν προϋπόθεση ότι ή 

μορφή τοΟ Χριστού πρέπει να είναι έργο του πρωτομάστορα και να υπερέχει 

σέ ποιότητα, θεωρούμε δτι συνδέεται μέ τεχνικά χαρακτηριστικά μέ τίς 

γύρω του μορφές τών 'Αναργύρων, αλλά και μέ αγίους στις πιο κάτω ζώνες 

Ιδιαίτερα μέ τον άγιο Σαμψών τον ξενοδόχο (Πίν. 42β) καθώς και ό επάνω 

Χριστός συνδέεται μέ τους δεκαοκτώ αγγέλους πού τον περιβάλλουν. Δέν 

είναι περίεργο, δτι ή πυκνή έκφραση τοΰ προσώπου του διαφέρει άπό τήν 

κάπως πλαδαρή έκφραση τών αγγέλων. 

'Ανάλογες τεχνοτροπικές διαφορές θα βρούμε πιο πέρα στο νότιο κλίτος, 

οπού ή επιλογή και ή διάταξη τών εικόνων παρουσιάζει κάποια περίεργη 

ακαταστασία. Έκτος άπό τίς πέντε σκηνές τοΰ βίου τής Παναγίας, αρχίζουν 

και τα θαύματα τοΰ Χριστού (Γάμος Κανά) άλλα ή συνέχεια τους στο δυ

τικό τμήμα τής καμάρας ανήκει σέ μεταγενέστερη εποχή. Οί εικόνες τών 

αγίων είναι επίσης ακατάστατες, και ή κάτω σειρά μέ τίς δώδεκα ολόσωμες 

μορφές τών αποστόλων, πού ανήκουν και αυτές σέ άλλη εποχή, αρχίζουν 

κάτω άπό τίς παλιότερες σκηνές τοΰ βίου τής Παναγίας (Πίν. 59). Ή εντύ

πωση πού παρέχεται είναι δτι κάπου έδώ σταμάτησε απότομα ή πρώτη 

φάση τής τοιχογράφησης τοΰ ναοΰ. 

Φόρμα καί πτυχολογία «κυβιστική», θα βροΰμε στις μόνες καλά διατηρη-

37. Γιά τον καθαρισμό βλ. πιο πάνω, σημ. 1. 

11 
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μένες μορφές από τα Είσόδια της Θεοτόκου, μεγάλη σύνθεση στον όρθιο 

νότιο τοίχο: ό άγγελος και ή Παναγία στα Άγια τών Αγίων (Πίν. 49α) 

καθώς και στή Γέννηση της Παναγίας, ιδιαίτερα στην κοντή κλειστή μορφή 

τής άνακαθισμένης "Αννας, τής οποίας το πρόσωπο μοιάζει ακόμη μέ τα 

πρόσωπα των αγίων 'Αναργύρων (Πίν. 49β) ένώ στον Ευαγγελισμό της "Αν

νας τό πρόσωπο της έχει τήν ευγένεια τών αγγέλων της Ετοιμασίας. 'Ακόμη 

τήν πτυχολογία αυτή βρίσκομε στην Ευλόγηση των 'Ιερέων, στή βόρεια 

πλευρά της καμάρας, όπου διατηρούνται καλύτερα οί κοντές βαριές μορφές 

τής "Αννας και του 'Ιωακείμ, πού κρατεί στα σκεπασμένα χέρια τή μικρή 

Παναγία, ένα» οί τρεις ιερείς κάθονται πίσω άπό ημικυκλικό τραπέζι μπροστά 

σέ βαρύ οικοδόμημα: κοίλος τοίχος σαν εξέδρα μέ δύο προβόλους στηριγ

μένους σέ κολόνα3 8 (Πίν. 48α). 'Εντύπωση κάνει ό τονισμός του όγκου τών 

προβόλων μέ τήν ανάστροφη προοπτική, ακριβώς όπως στο υποπόδιο του 

Θρόνου (Πίν. 43). Αυτόν τον τρόπο απόδοσης τών αρχιτεκτονημάτων, πού 

δημιουργεί χώρο μέσα στον όποιο κινούνται τα πρόσωπα και πού ανταπο

κρίνεται στον αντίστοιχο τρόπο απόδοσης τοϋ όγκου τών σωμάτων, θα τον 

βρούμε στή σειρά αυτή τών παραστάσεων μόνο στα Είσόδια και ακόμη 

στο Γάμο τοΰ Κανά, ένώ στις άλλες σκηνές, ακόμη και στο Χριστό διδά

σκοντα στο ναό, τα κτήρια, απλούστερα, έχουν τή μορφή οπτικά επίπεδη 

και χρησιμεύουν ως βάθος στην παράσταση (Πίν. 50β), όπως συμβαίνει 

και στα θαύματα τών αγίων 'Αναργύρων (Πίν. 40α - β). 

Συμπεραίνοντας θα λέγαμε οτι οί τοιχογραφίες τοΰ Διακονικού και άπό τό 

νότιο κλίτος οί παραστάσεις τοΰ βίου τής Παναγίας μαζί μέ τό Χριστό δι

δάσκοντα και τό Γάμο τοΰ Κανά, παρουσιάζουν διαβαθμίσεις στην ποιό

τητα καθώς και σέ τεχνοτροπικές αντιλήψεις, μέ χαρακτηριστικό όμως συγ

κερασμό τους είτε στην ίδια επιφάνεια (Διακονικό) είτε στην ίδια σκηνή (τα 

βαριά σώματα μπροστά σέ κτήρια επίπεδα ή τριδιάστατα—μορφές «ρεαλιστι

κές» ή ιδανικές). Σημάδια πώς οί τοιχογραφίες αυτές ανήκουν σέ εποχή μετα

βατική, δέν αποκλείεται όμως να δούλεψαν ζωγράφοι διαφορετικής γενιάς. 

γ. Ή Π ρ ό θ ε σ η μ έ τ ό Β. κ λ ί τ ο ς . Τό βόρειο κλίτος μαζί μέ τήν 

Πρόθεση, αφιερωμένα στον άγιο Δημήτριο, παρέχουν μια μεγάλη ενότητα 

επιφανειών — κόγχη, βόρειος τοίχος, καμάρα — όπου διαπιστώνομε ενό

τητα προγράμματος και συνάμα σημαντική ποικιλία παραλλαγών τής τε

χνοτροπίας, όμως μέσα σέ ορισμένα πλαίσια πού ορίζει ή εποχή και σέ 

στενή σχέση μέ όσες τοιχογραφίες είδαμε ώς τώρα. Θα μπορούσαμε να 

38. Στην είκονογραφία τών σκηνών αυτών αναφέρεται ή J. L a f o n t a i n e - D o 
s o g n e, Iconographie de l'Enfance de la Vierge dans l'Empire Byzantin et en Occident, 
Ι, Βρυξέλλες 1964, 131, 158. Βλ. M i l l e t , Mistra, πίν. 73,4 (φωτογρ.), 74,1 (σχέδιο), 
75,1-4 (σχέδια). 
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ποϋμε οτι κάθε κατηγορία θεμάτων έχει τις τεχνοτροπικές της Ιδιομορ

φίες. Οί έντεκα σκηνές τοϋ συναξαρίου του αγίου Δημητρίου στο ανατο

λικό τμήμα της καμάρας με τον άγιο στηθαίο στο τεταρτοσφαίριο της κόγ

χ η ς 3 9 (Πίν. 40α - β), καθώς και τα πέντε θαύματα στο δυτικό τμήμα4 0, έχουν 

τη στοιχειώδη απλότητα στην αφήγηση πού βρίσκομε σέ παλιότερα χει

ρόγραφα ή τοιχογραφημένα μηνολόγια, αυτήν πού συναντήσαμε και στα 

τέσσερα θαύματα των αγίων 'Αναργύρων στο Διακονικό (Πίν. 40α - β). Στις 

σκηνές παίρνουν μέρος λίγα πρόσωπα, ολα στο ίδιο επίπεδο, μπροστά άπό 

αρχιτεκτονήματα ή βουνά, ολα στο ίδιο περίπου δεύτερο επίπεδο (Πίν. 51-52). 

Τα πρόσωπα, μέ χαρακτηριστικά ελάχιστα ευγενικά, Ιδιαίτερα όσα παριστά

νονται άπό τό πλάγι, πού είναι πολλά, χωρίς δντονη πλαστικότητα, έχουν 

τήν έκφραση κάπως ουδέτερη, τήν κίνηση συχνά ζωηρή άλλα γενικά αδέ

ξια, τις κορμοστασιές κοντές, βαριές και άχαρες (Πίν. 51α - β, 52α - β). Οί 

φορεσιές τών δημίων, δταν δέν είναι φράγκικες πανοπλίες, είναι άπλες σύγ

χρονες αστικές φορεσιές μέ ανοιχτά χρώματα. 

Υπάρχουν όμως διαφορές και μέσα στην ίδια κατηγορία παραστάσεων, 

γιατί όλες οί σκηνές τοϋ άγιου Δημητρίου δέν πρέπει να έχουν γίνει άπό τον 

'ίδιο ζωγράφο. Χωριστή ομάδα αποτελούν σκηνές, όπως είναι ό Δημήτριος 

στο Μαξιμιανό (Πίν. 51α), ό Δημήτριος διδάσκει, ό Δημήτριος στή φυλακή 

(Πίν. 52α) και τό μαρτύριο τοΰ Νέστορα, όπου τα κτήρια είναι ψηλόστενοι 

πύργοι μέ πολλά μικρά στενά παράθυρα, σέ προοπτική γοτθίζουσα και σέ 

πυκνούς συνδυασμούς πού δημιουργούν φανταστικές προσόψεις. Ξεχωρίζει 

τό Μαρτύριο τοϋ αγίου Δημητρίου (Πίν. 52β), όπου τό μοναδικό κτήριο 

πλαισιώνει τον άγιο, ενώ τό βουνό έχει ασυνήθιστη διαμόρφωση μέ έντονη 

κυβιστική σχηματοποίηση (βλ. σημ. 47), και ακόμη ή σύνθεση διατηρεί 

πολλά στοιχεία αρχαϊκά στην τεχνοτροπία: αναλογίες, πτυχολογία, φυ

σιογνωμίες, καθώς και ή ιδιαίτερα εντυπωσιακή διαφορά στα μεγέθη ανά

μεσα στις κύριες και στις δευτερεύουσες μορφές, όπως παρατηρούμε και 

στην παράσταση τοΰ Χριστού πού διδάσκει στό ναό στο νότιο κλίτος (Πίν. 

50β). Στις άλλες σκηνές, όσες σώζονται καλύτερα, δπως ή πάλη τοΰ Νέ

στορα μέ τό Λυαΐο, τα κτήρια είναι λιγότερα, αραιότερα, χαμηλότερα, παρα

μένουν δπως πάντοτε σέ ένα ενιαίο δεύτερο επίπεδο, όλες οί μορφές είναι 

πιο ψηλές και πιο ραδινές καί, ώς προς τα μεγέθη, εξισώνονται. Τά πέντε 

θαύματα στό ίδιο κλίτος ταιριάζουν περισσότερο μέ τή δεύτερη αυτή ομά

δα (Πίν. 53α). 

Χωριστή κατηγορία αποτελούν οί είκοσιτέσσερις προσωπογραφίες-είκό-

νες τών μαρτύρων καί αγίων πού αποτελούν τήν πρώτη άπό επάνω προς τά 

39. D u f r e n n e, ë.à. πίν. 8, àp. 63 - 74. M i l l e t , Mistra, πίν. 45.1, 68.2,3,69.1-4, 
70.1-4. 

40. D u f r e n n e, δ.ά. πίν. 8, άρ. 58 - 62. M i 11 e t, Mistra, πίν. 71.1,2,72.1, 2, 73.1 
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κάτω σειρά παραστάσεων τοϋ βόρειου και τοΰ νότιου τοίχου επάνω άπό τα 

τόξα 4 1 : μέσα σέ οριζόμενα άπό τέσσερες γωνίες πλαίσια, μέ καλογραμμένα 

λευκά κοσμήματα πού μοιάζουν να μιμοΟνται ένθετική τεχνική (τα φυτευτά), 

περικλείνονται στρογγυλά στηθάρια αγίων, «ένοπλοι εικόνες» μέ τήν άντυ-

γα οδοντωτή σέ ανάγλυφο, μέ τον κάμπο διαδοχικά βαθυγάλαζο ή κόκκινο 

(Πίν. 53β). Οί περίτεχνες αυτές εικόνες δέν υποβάλλουν μόνο μέ το σχήμα 

καί μέ τήν πλαισίωση τους ζωηρή τήν ανάμνηση τής αρχαίας εικονιστικής 

προσωπογραφίας, άλλα καί μέ τή φροντίδα για τήν ακρίβεια στο σχέδιο 

και στή φωτοσκίαση τών χαρακτηριστικών, για τή σωστή, χωρίς ώραιο-

ποίηση, διαγραφή τοϋ χαρακτήρα τοϋ κάθε προσώπου. Ή πτυχολογία, δπου 

φαίνεται, είναι καί έδώ έντονα γωνιώδης καί δέν λείπει σ' αυτήν ή μίμηση 

τής χρυσογραφίας τών φορητών εικόνων. Μέ το είδος αυτό συγγενεύουν 

καί ώς προς το πλάσιμο, οσο μπορεί κανείς να κρίνει άπό τις καλύτερα 

διατηρημένες μορφές, σφικτό καί στιλπνό, μέ περιορισμένες φωτεινές επι

φάνειες, μέ τίς μικρές δέσμες άπό λευκά φώτα (Πίν. 54α)4 2. Θυμίζουμε ότι 

στο Διακονικό ανάλογα χαρακτηριστικά τεχνικής καί ύφους βρήκαμε στο 

«Χριστό έν δόξη» (Πίν. 43α). 

Μέ ανάλογο πνεύμα προσωπογραφικού ρεαλισμού έχει εκτελεσθεί καί ή 

επόμενη σειρά αγίων ολόσωμων άπό τους οποίους σώζονται είκοσιένας *·. 

Μέσα στην Πρόθεση παριστάνονται επίσκοποι, πού μας παρέχουν μια σει

ρά εντυπωσιακών πορτραίτων επιβλητικών γερόντων, στα όποια κυριαρ

χεί τό ζωγραφικότερο πλάσιμο, μέ Εντονες φωτοσκιάσεις καί μέ ιδιαίτερα 

τονισμένα μεγάλα καί σαρκώδη αυτιά (Πίν. 54β). Οί στάσεις είναι μετωπι

κές, οί χειρονομίες τυπικές, ή πτυχολογία δμως τών αμφίων καί τών στολών 

τών μαρτύρων καί αγίων είναι διαφοροποιημένη. Στους ολόσωμους επίσκο

πους, πού υπερέχουν στην ποιότητα άπό τους άλλους αγίους τής σειράς, ή 

πτυχολογία είναι σοφότερη, χωρίς να χάνει τή γεωμετρικότητά της. Στον 

άγιο Βαβύλα, τό πλούσιο άπόπτυγμα τοΰ φελονίου πού κρέμεται άπό τον 

αριστερό βραχίονα, δημιουργεί μέ τίς βαθιές πτυχές καί τα σκιερά του άνα-

διπλώματα ζωηρή πλαστική αίσθηση τρίτης διάστασης (Πίν. 57), πού το

νίζεται καί άπό τό μεγάλο πλάγιο βιβλίο (βλ. πιο κάτω, τα σχετικά μέ τό 

υποπόδιο τοΰ θρόνου). Σέ άλλον ανώνυμο ίεράρχη, ή πτυχολογία εϊναι γεω-

4 1 . D u f r e n n e , ε.ά. πίν. 8, άρ. 82-86,96-114, είκ. 9. Μ i l i e t, Mistra, πίν. 81.1,2. 
42. Βλ. εικόνες άπό τή Μ. Μεγ. Λαύρας τής εποχής Μ. C h a t z i d a k i s , L'icone 

byzantine, Saggi e Memorie di Storia dell'Arte, Istituto G. Cini, Βενετία, τ. II, 1959 (=Stu-
dies in Byz. Art and Archaeology, Λονδίνο 1972, XVI), είκ. 18, ó άγιος Δημήτριος καί 
στοο ί δ ι ο υ (όπως πιο κάτω στή σημ. 64) ό άγιος Στέφανος, είκ. 5 καί ό άγιος Μα
μάς τοΟ Μυστρα, είκ. 4. 

43. D u f r e n n e, Ε.ά. πίν. 8, άρ. 87 - 92, 115 -129 καί είκ. 9. M i l l e t , Mistra πίν. 
83. 1,2. 84.3, 85.3-4. 
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μετρικότερη, οί πτυχές αραιότερες καί πιο βαθιές4 4 όπως τοϋ προφήτη Η 

σαΐα στο Διακονικό (Πίν. 39β). Στους αλλους αγίους — δσους διατηρούνται 

καλύτερα — ή πτυχολογία είναι συνοπτική, συνοψίζεται δηλαδή σέ μεγάλα 

σχήματα (Πίν. 53β). Θυμίζομε ότι τή χαρακτηριστική αυτή πτυχολογία τήν 

ηύραμε καί στο νότιο κλίτος, όπου μερικά πορτραίτα ιεραρχών — από άλ

λο ζωγράφο — πλαισιωμένα σαν φορητές εικόνες, έχουν ανάλογα χαρα

κτηριστικά μέ τα πρόσωπα τών Ιεραρχών τοϋ βόρειου κλίτους (Πίν. 56α - β, 

59). Πρέπει να θεωρήθηκε δτι οί άγιοι στίς δύο αυτές ζώνες αντικαθιστούν 

κρεμασμένες φορητές εικόνες4 5. 

Τέλος, ή τελευταία προς τά κάτω σειρά ολόσωμων στρατιωτικών αγίων, 

σέ κακή κατάσταση, έχει χαρακτήρα διαφορετικό. Μεγαλόσωμοι—• διπλά

σιοι από τους ολόσωμους αγίους τής επάνω σειράς **, μέ πόδια λεπτά καί μέ 

σώματα ραδινά, παριστάνονται σέ στάσεις κινημένες, ή σέ κινήσεις ήρεμες, 

μέ απαλό πλάσιμο στα πρόσωπα (Πίν. 58). 

Παρ' όλες αυτές τις διαφορές, δταν περιδιαβάζει κανείς τις τοιχογραφίες 

τοϋ βόρειου κλίτους, έχει καθαρή τήν εντύπωση δτι πρόκειται για ενιαίο 

πρόγραμμα πού έχει εκτελεσθεί άπό μια ενιαία ζωγραφική «σχολή», μέ 

ποικιλία στους τεχνικούς καί εκφραστικούς τρόπους καί μέ άνισες αίσθητι-

κά επιδόσεις. 

Δύσκολο να καθορίσομε τώρα το συγκεκριμένο ρόλο τοϋ άφιερωτή τών 

τοιχογραφιών Θεράποντα τοϋ μοναχού στην επιλογή καί κατανομή αυτής 

τής ανθολογίας άπό τεχνοτροπίες. Ή θέση τής επιγραφής στο δυτικό τέλος 

τοϋ κλίτους καί δίπλα στους στρατιωτικούς αγίους σημαίνει οπωσδήποτε 

δτι σχετίζεται αμέσως τουλάχιστον μέ τή σειρά αυτή τών παραστάσεων. 

Άπό τήν επισκόπηση — δχι δσο λεπτομερειακή θά επιθυμούσαμε — τών 

τοιχογραφιών στο 'Ιερό καί στα δύο πλάγια κλίτη θά μποροϋσε να συναχθεί 

τό συμπέρασμα δτι κάθε ενότητα χώρου έχει κάποια Ιδιομορφία — άφοϋ 

βρήκαμε ανάμεσα στους χώρους αυτούς τεχνοτροπικές διαφορές, διαπιστώ

σαμε όμως καί τεχνοτροπικές συγγένειες — καί ακόμη δτι καί μέσα στή δια

κόσμηση κάθε χώρου ξεχωρίσαμε ομάδες παραστάσεων μέ κάπως Ιδιαίτερα 

για τήν κάθε μία χαρακτηριστικά. Προτείνομε ως καθοριστική για τις παραλ

λαγές αυτές τή σημασία τής κατηγορίας τών παραστάσεων, χωρίς νά άπο-

44. Εικόνα ανώνυμου άγιου, βλ. L a z a r e ν, Storia, είκ. 546 καί Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , 
Ό ναός τών Άγιων Θεοδώρων τής Λακωνικής Τρύπης, ΕΕΒΣ 25 (1955), 62 - 63, είκ. 19. 

45. Βλ. στο Backovo, καί στή Zica, π.χ., σειρά ζωγραφισμένες εικόνες στηθαίων ιεραρ
χών μέ τα καρφιά καί τους κρίκους. Τ. V e 1 m a n s, Rayonnement de l'icone au Xlle 
siècle et au début du XIHe siècle, XVe Congrès Intern. d'Études byzantines, Rapports et 
co-rapports, 'Αθήνα 1976, 202 κέ., πίν. XL1I 3. Lazarev, Storia, είκ. 346 καί 351. 

46. D u f r e n n e , ε.ά. πίν. 8, άρ. 130 - 134. M i l l e t , Mistra, πίν. 83.1,2, καί 87.9 
(σχέδιο). 
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κλείσομε και το ρόλο τής αλλαγής τοΟ ζωγράφου ή τοϋ συνεργείου. Ειδι

κότερα, συνοψίζομε: ή κόγχη τοϋ Ίεροΰ αποτελεί ενότητα μέ το Διακονικό, 

πού συνδέεται στενά μέ τό ανατολικότερο τμήμα τοϋ νότιου κλίτους. Διαπι

στώσαμε δτι μέ την ομάδα αύτη τών χώρων οί τοιχογραφίες της Πρόθεσης 

και τοο βόρειου κλίτους παρουσιάζουν διαφορές ποιοτικές και τεχνοτροπι-

κές, πού είναι ενδεχόμενο να έχουν σχέση μέ την πάντως οχι μεγάλη χρο

νική διαφορά τών άφιερωτών πού προτείναμε (Θεοδόσιος-Θεράπων). Πέρα 

όμως άπό τις παραλλαγές αυτές υπάρχει μια ουσιαστικότερη ενότητα σέ 

όλους αυτούς τους κύκλους παραστάσεων, ή οποία μπορεί να οφείλεται σέ 

καλλιτεχνικούς τρόπους και σέ τεχνικές συνήθειες πού δεσπόζουν ορι

σμένη χρονική περίοδο. Μένει να καθορίσομε ακριβέστερα, αν εϊναι δυνα

τόν, ποια είναι αυτή ή χρονική περίοδος. 

III. 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Για τις τοιχογραφίες, ώς τελευταίο όριο (terminus ante) προέκυψε τό 

έτος 1285 - (1288;), ένώ τό αρχικό όριο (terminus post) δέν είναι τόσο συγκε

κριμένο, άλλα δέν μπορεί παρά να προηγείται, οχι πολύ, άπό το 1272. Τό 

χρονικό πλαίσιο πού μας παρέχουν δηλαδή τα ιστορικά πράγματα δέν μπο

ρεί να εϊναι μεγαλύτερο άπό 10-15 χρόνια. Πρέπει λοιπόν, τώρα πού ση

μειώθηκαν τά κυριότερα χαρακτηριστικά τών τοιχογραφιών, να εξακριβω

θεί, έάν πραγματικά αυτές μπορούν νά ενταχθούν στα χρονικά αυτά όρια, 

τά όποια στο μεγαλύτερο μέρος ανήκουν στή βασιλεία τού Μιχαήλ Η'. 

Τά κυριότερα χαρακτηριστικά πού αποτελούν τον κοινό παρονομαστή 

στις τοιχογραφίες πού είχαμε αποδώσει στή «σχολή Α» εϊναι ή παράλληλη 

παρουσία διαφορετικών τεχνοτροπιών ή τρόπων, άπό τους οποίους μερικοί 

εϊναι «αρχαϊκοί», ένώ, όπως διαπιστώσαμε, στις άξιολογότερες παραστά

σεις κυριαρχεί ή κυβιστική αντίληψη της φόρμας, πού προσδίδει στις 

μορφές κάποιο βάρος και όγκο, καί, σύμφωνα μέ αυτήν, οχι μόνο ή πτυ-

χολογία διατυπώνεται μέ πτυχές συχνά στερεομετρικής τομής καί μέ τις 

ακμές τών πτυχών τσακισμένες σέ γωνίες άλλα καί τό τοπίο διαρθρώνεται 

μέ τμήματα κύβων. Ή αντίληψη αυτή είναι διάχυτη σέ έργα της εποχής 

τού Μιχαήλ Η ' 4 7 καί έχει χαρακτηρισθεί, οχι πολύ πετυχημένα, heavy style. 

47. Ο. D e m u s, The style of the Kariye Djami and its place in the Development of 
Palaeologan Art, στο P. A. U n d e r w o o d , The Kariye Djami, 4, Princeton 1975, 145 
(γραμμένο το 1960). ΕΙδικότερα, τήν καθαρά «κυβιστική» διαμόρφωση τών βράχων πού 
σημειώσαμε στο Μαρτύριο τοϋ αγίου Δημητρίου (πιο πάνω σ. 163, πίν. 52β) τήν βρί-
σκομε στή σερβική Moraèa τοϋ 1252, Βλ. πρόχειρα Ο. D e m u s, Die Entstehung des 
Paläologenstils in der Malerei, Μόναχο 1958, 46, πίν. 5, ό προφήτης 'Ηλίας. 
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Θεωρείται ότι τήν τελευταία δεκαετία του Που αιώνα, οί τοιχογραφίες του 

Αγίου Κλήμεντα στην Άχρίδα (1295) όδηγοϋν τήν κυβιστική τάση στις 

έσχατες συνέπειες της 4 8 και αυτή τή φάση βέβαια δέν τή γνώρισαν οί 

τοιχογραφίες του Μυστρδ. 

Οί τοιχογραφίες μας έχουν ήδη συνδεθεί μέ μνημεία τής τεχνοτροπίας και 

της εποχής αυτής, άλλα ή χρονολογία πού τους είχε δοθεί μέ βάση τήν 

παλιότερη σφαλερή χρονολόγηση τής θεωρούμενης κτητορικής επιγρα

φής, οδηγούσε στην άποψη ότι επρόκειτο για «αρχαΐζουσα» σχολή ή για 

επαρχιακές επιβιώσεις τέχνης τοΰ Που στο 14ο αΐώνα. Ειδικότερα, ό Belting 

θεωρούσε — και αυτό είναι σημαντικό — δτι ορισμένες από τις τοιχογρα

φίες αυτές αντιπροσωπεύουν τήν επιβίωση ενός σταδίου εξέλιξης τής κων-

σταντινουπολίτικης ζωγραφικής προγενέστερου από αυτό πού αντιπροσώ

πευαν οί τοιχογραφίες τής 'Αγίας Ευφημίας — τίς όποιες χρονολόγησε γύ

ρω στά 129049 — ένω ό Lazarev, θεωρώντας και αυτός τήν τεχνοτροπία στή 

Μητρόπολη ώς επιβίωση του Που μέσα στον 14ο αιώνα, σχετίζει τίς αγιο

λογικές ειδικότερα σκηνές μέ εκείνες τοϋ βίου του αγίου Νικολάου στή 

Bojana (1259) και αναγνωρίζει έντονο «ρομανικό» χαρακτήρα στις σκηνές 

τοϋ βίου τοΰ αγίου Δημητρίου5 0. 

Τώρα νομίζω ότι μπορούμε εμείς να προτείνομε ότι δέν πρόκειται ούτε για 

επιβιώσεις ούτε για αρχαϊσμούς, άλλα για τρέχουσα στην εποχή της καλλιτε

χνική γλώσσα και μάλιστα όχι μέ τρόπο επαρχιακό, άλλα, καθώς ή ποιότητα 

τοΰ έργου μας έδειξε, μέ αντιστοιχία ισοτιμίας μέ έργα τής μεγάλης τέχνης. 

Θα έπιχειρήσομε τή σύντομη έρευνα, μέ συσχετίσεις κατά το δυνατόν 

συγκεκριμένες μέ έργα ζωγραφικής, κατά προτίμηση χρονολογημένα, μι

κρογραφίες ή τοιχογραφίες, αδιάφορο, αλλά και μέ τίς γενικότερες ροπές 

τής ζωγραφικής τής εποχής, πάντοτε σέ έργα ορισμένου επιπέδου. Μέ τον 

τρόπο αυτό ϊσως κατορθώσομε να τοποθετήσομε τήν ομάδα των τοιχογρα

φιών μας σέ κάπως στενότερα χρονικά πλαίσια μέσα στην τελευταία τριαν-

ταετία τοΰ Που αιώνα. 

Ή συσχέτιση των σκηνών τοΰ μαρτυρίου τοΰ Δημητρίου και τοΰ Νέστορα 

48. W. G r a ρ e, Zum Stil der Mosaiken in der Kilise Camii in Istanbul, Pantheon 32, 
1. T. (1974) 3 κέ. D e m u s , ε.ά. Η. B e l t i n g , C. M a n g o , D. M o u r i k i , The 
Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at Istanbul, Dumbar
ton Oaks Studies Fifteen, Washington D.C. 1978, 95, 103 κέ., 110 (Belting). Πρβλ. M. 
C h a t z i d a k i s , Byz. Zeit. 61 (1968), 107: «il y a [...] une conception stéréométrique 
de la forme exprimée aussi bien sur les figures humaines que dans les paysages. Ils sont 
décomposés à des surfaces découpées d'une manière géométrique avec des contours sou
vent anguleux, avec des plis cassés. On pourrait reconnaître dans ces caractéristiques plu
tôt l'aboutissement d'un style, la fin d'une époque, comme l'a déjà fait A. Frolow». 

49. Β e 11 i n g, ε.ά. (όπως σημ. 28). 
50. L a z a r e v , ë.û. (όπως σημ. 30). 
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— των εξι δυτικότερων άπο τις ένδεκα — με τις αντίστοιχες του βίου τοο 
Νικολάου στή Bojana (1259) και θά προσθέταμε, καί μέ εκείνες στο Μα-
nastir (1271)5] σημαίνει ότι στή σειρά αυτή διατηροϋνται τα βασικά χαρα
κτηριστικά της αφηγηματικής αυτής κατηγορίας, όπως διαμορφώθηκαν ήδη 
άπό το 10ο αιώνα, μέ τή διαφορά οτι είναι κοινή καί ή συσχέτιση μέ δυτικά 
έργα «ρομανικά» κατά το Λάζαρεφ ή «γοτθίζοντα» όπως θά λέγαμε, για τις 
πέντε πρώτες σκηνές, δπως σημειώθηκε πιο πάνω. Οί παραστάσεις αυτές 
δέχονται διαφόρων ειδών δυτικές επιδράσεις, καθώς συνηθίζεται τήν εποχή 
αυτή, κατ'εξοχήν, στις ελληνικές χώρες τις κατεχόμενες άπό τους Φράγκους, 
άλλα όχι μόνο σ' αυτές52. 

Έκτος δμως άπό τά συγκεκριμένα πραγματιστικά στοιχεία, πού σημειώσα
με πιο πάνω στις φυσιογνωμίες, στις κινήσεις καί στα ενδυματολογικά τών 
μορφών, καθώς καί στα χαρακτηριστικά τών κτηρίων, όλα αναμφισβήτητα 
αποτελέσματα συνάφειας μέ δυτικούς τρόπους ζωγραφικής, προσθέτομε έδώ 
ακόμη καί το συμβατικό τρόπο να παριστάνεται ενα πρόσωπο στο εσωτερικό 
κτηρίου, κάτω άπό ëva ή περισσότερα τόξα, σαν νά πρόκειται για τομή τοο 
κτηρίου, για τοξοστοιχία πού προβάλλεται στον αέρα, ένώ σύγχρονα παρι
στάνεται ή στέγη τοΟ κτηρίου για νά δηλωθεί τό είδος τοο αρχιτεκτονήματος 
— φυλακή, λουτρό, εκκλησία κλπ. — αυτόν δηλαδή πού βρίσκομε στή Φυ
λακή τοο 'Αγίου Δημητρίου καθώς καί στο Μαρτύριο του (Πίν. 52α - β) 
θά τον βρούμε καί στο σιναϊτικό Ψαλτήρι του 1274 (gr. 61) καί σέ φύλλο 
άλλου ψαλτηρίου άπό τό ίδιο μοναστήρι, τώρα στο Λένινγκραντ (gr. 269) 
πού αποδίδεται στον καιρό τοο Μιχαήλ Η'5 3, καί πολύ συχνά στις μικρογρα
φίες του γνωστού κώδικα τοΰ Σκυλίτζη τής Μαδρίτης, όπου θεωρήθηκε 
στοιχείο ιταλικό Μ. 'Εξάλλου ή χρωματική κλίμακα, μέ τόνους φωτεινούς, 

51. Τής Bojana, Α. G r a b a r , La peinture religieuse en Bulgarie, Παρίσι 1928, πίν. 
XVII, XIX. Για τή μονή 'Αγίου Νικολάου Manastir, στην περιοχή Μορίοβο, βλ. D. Κ ο-
c o - P . M il j k o vi é - P e p e k , Manastir, Σκόπια 1958, σχ. 113, 114. Χρήσιμη είναι 
ή παραβολή μέ τις σκηνές τοϋ βίου καί μαρτυρίου τοΟ άγιου Γεωργίου στην Επισκοπή 
Μάνης, χωρίς χρονολογική ένδειξη. Ό Ν . Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Βυζαντινοί τοιχογραφίαι 
Μέσα Μάνης, 'Αθήνα 1964, 103 κέ. πίν. 85 - 89, τίς τοποθετεί στό τέλος τοΟ 12ου αΐώνα. 

52. Βλ. M. C h a t z i d a k i s , Aspects de la peinture du XIHe siècle en Grèce (1965) 
στο L'art byzantin du XIHe siècle (Sopocani 1965), Βελιγράδι 1967, 68,73. Τήν ίδια εποχή 
στην Πόλη διακοσμούν ενα παρεκκλήσι αφιερωμένο στον δγιο Φραγκίσκο στό Kalen-
derhane Djami (Κυριώτισσα; Ακατάληπτου;) μέ τοιχογραφίες σημαντικές για τήν τέχνη 
στην Πόλη τον καιρό τής φράγκικης κατοχής. Βλ. C. S t r i k e r and Y. D ο g a n 
K u b a n , DOP 22 (1968), 189 - 192, είκ. 19 - 26. Πρβλ. D j u r i c , ε.ά. (όπως σημ. 30), 
48 - 49. Βλ. για τίς φράγκικες επιδράσεις καί D e r a u s , έ.ά. 136 - 139. 

53. Γιά τό 61, βλ. Η. B e l t i n g , Das illuminierte Buch in der spätbyz. Gesellschaft, 
Χαϊδελβέργη 1970, πίν. XIII, είκ. 19. Γιά τό 269, L a z a r e ν, 6.ά. είκ. 415. Βλ. Κ. 
W e i t z m a n n, στό Jahrb. d. Ost. Byz. Ges. 1957,128 κέ. Πρβλ. D e m u s, ε.ά. 146. 

54. Βλ. Πρόχειρα Α. G r a b a r , Les illustrations de la Chronique de Jean Skylitzes. 
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μέ έντονες κηλίδες κόκκινες και άσπρες, δεν είναι ή συνηθισμένη στις βυ
ζαντινή ζωγραφική τής εποχής. Ή αφθονία αύτη των φράγκικων επιδράσεων 
περιορίζεται αισθητά στή διάρκεια τοΟ 14ου αιώνα. 

Μπορούμε να επισημάνομε ενδεικτικά, αρκετά παράλληλα προς τα ποικί
λα μοτίβα ή προς τους ποικίλους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς τρόπους 
πού ήδη ξεχωρίσαμε. Π.χ. σημειώσαμε στην Ετοιμασία τοϋ Θρόνου του 
Διακονικού ενα μοτίβο πού δίδει τήν εντύπωση μιας «μοντέρνας» αντίληψης: 
εννοούμε τό ογκώδες, έντονα τριδιάστατο ορθογώνιο υποπόδιο πού είναι 
επιδεικτικά και αδικαιολόγητα τοποθετημένο στραβά, σέ θέση δηλαδή λοξή 
από κάτω προς τά επάνω και από μέσα προς τα εξω, ώστε ν' αποτελεί μικρό 
στοιχείο αταξίας στην ισόρροπη, επίπεδη και ήρεμη σύνθεση (Πίν. 45). 
Έ ν τούτοις, ανάλογη τοποθέτηση του υποποδίου θρόνου, περισσότερο ή 
λιγότερο λοξή, βρίσκομε σέ μια σειρά εικόνων μετωπικών ευαγγελιστών 
σέ ορισμένα χειρόγραφα του Που αιώνα, όπως τό 'Ιβήρων 5, τό Παρισ. 54, 
τό Garret 2, τό Εύαγγελιστάριο Σμύρνης. Έκτος άπό τό Σμύρνης πού εϊναι 
χρονολογημένο στα 1298, ή χρονία τών άλλων χειρογράφων αλλάζει θέση 
μέσα στο δεύτερο μισό του 13ου αίώνα, κατά τό συγγραφέα55. Άλλάτό λοξό 
υποπόδιο θά τό βρούμε και σέ τοιχογραφία, τεράστιο και ογκώδες, στο Στι-
χηρό τών Χριστουγέννων — Τί σοι προσενέγκωμεν —· στον "Αγιο Κλή-
μεντα τής Άχρίδας (1295), τό παλιότερο γνωστό έργο τών Μιχαήλ και 
Ευτύχιου Άστραπά, πού έχει χαρακτηρισθεί ώς ενα άπό τα τελευταία δείγ
ματα τής «βαριάς» τεχνοτροπίας Μ . Μέ τις ίδιες τοιχογραφίες βρίσκομε και 
άλλη, εξίσου επεισοδιακή σχέση πού εκφράζει όμως και ανάλογη διάθεση. 
Στο νότιο κλίτος, στην παράσταση τής Ευλόγησης τών ιερέων σημειώσαμε 
τό βαρύ αρχιτεκτόνημα — εξέδρα όπου εκφράζεται αίσθηση τοΰ όγκου ανά
λογη μέ τοϋ θρόνου — υποποδίου (Πίν. 50). Τό ίδιο κτήριο μέ τήν ίδια 
διάρθρωση και μέ ανάλογη αίσθηση τοΰ όγκου βρίσκομε στην ίδια σκηνή 
στον "Αγιο Κλήμεντα5 7. "Αλλωστε, ή εικονογραφική συγγένεια τής παρά-

C. Arch. 21 (1971), είκ. 16. Ό G r a b a r, 205, θεωρεί τον τρόπο αυτό ώς ιταλικό γιατί 
βρίσκεται σέ Exultet τοο 1200. 

55. Βλ. πρόχειρα για τις μικρογραφίες: Ιβήρων 5 (μέσα 13ου), Paris. 54 (τέλος 13ου;) 
L a ζ a r e ν, Storia, είκ. 384 και 390, Garret 2 (περί τό 1300) Κ. W e i t z m a n n, Con-
stantinopolitan Book Illumination, Gaz. des Beaux-Arts 86 (1944) 193 - 214 (= Studies on 
Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Σικάγο και Λονδίνο 1971, είκ. 311 και 
312). Πρβλ. B e l t i n g , Das illuminierte, 35. Για τό Σμύρνης: Σ. Π α π α δ ά κ η - O e k -
1 a n d, Οί μικρογραφίες ενός χαμένου χειρογράφου τοο 1298, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 8 (1975 - 76), 
πίν. 29. Πρβλ. καί πίν. 32, τό Φιλόθεου 5. Βλ. και σέ εικόνες τής εποχής (Παναγία τής 
Washington) L a ζ a r e ν, έ.ά. είκ. 445. 

56. M i l l e t - F r ο 1 ο w, III, πίν. 14,1. Τό μοτίβο έχει πολύ παλαιότερη καταγωγή, 
άλλα έδώ ενδιαφέρει να εντοπισθεί στό 13ο αιώνα. Βλ. πιο πάνω σ. 166-167. 

57. Στό ίδιο, πίν. 1,3. 
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στάσης αυτής στα δύο μνημεία έχει ήδη σημειωθεί38. Φυσικά στή Μητρό

πολη, ό περιορισμένος χώρος προσδίδει στην παράσταση κλίμακα διαφο

ρετική και ή προσήλωση στή «βαριά» τεχνοτροπία είναι πολύ πιο φανερή. 

Είναι περιττό να υπογραμμισθεί δτι ή έξαρση αυτή τής τρίτης διάστασης 

στα αρχιτεκτονήματα δέν αποτελεί γνώρισμα Ιδιαίτερο μνημείων τοΰ τέ

λους του 13ου αίώνα. Θυμίζομε μόνο τη Σοπότσανη (1263-68)δΒ. 

'Αξίζει όμως νά τονισθεί δτι ό τρόπος αυτός τής παράστασης αρχιτεκτο

νημάτων πού εκφράζει αυξημένο ενδιαφέρον για τήν απόδοση τοϋ χώρου, 

δπως διαπιστώσαμε και στα Εΐσόδια και στην Ευλόγηση των ιερέων, στο 

νότιο κλίτος (Πίν. 49α και 50α), είναι διαμετρικά αντίθετος προς εκείνον πού 

βλέπομε στις άλλες σκηνές άπό το βίο τής Παναγίας, στο Χριστό διδά

σκοντα (Πίν. 50β), καθώς και στις αγιολογικές σκηνές των 'Αναργύρων και 

τοϋ αγίου Δημητρίου. Σ' αυτές τά κτήρια είναι ουσιαστικά επίπεδα, αν και 

«κυβιστικά», τά αρχιτεκτονικά μέλη απλά, μέ στέγες οριζόντιες ή άετωμα-

τικές — στοιχεία «ρομανικά», κατά τον Λάζαρεφ — πού έχουν μέσα στή 

σύνθεση τό σκοπό νά πλαισιώνουν ή νά απομονώνουν τά κύρια πρόσωπα. 

Τον επίπεδο αυτό τρόπο τής αρχιτεκτονικής πλαισίωσης θά τόν βρούμε 

νά επιζεί και σέ τοιχογραφίες του 1275 στή Μάνη ("Ανω Μπουλαριοί)6 0 και 

συχνά σέ χειρόγραφα τής εποχής, στο Ευαγγέλιο Burney 20 τοΰ Λονδίνου 

τοϋ 1285, στην Όκτάτευχο Βατοπεδίου61, κ.ά. Ή αμφίρροπη αυτή στάση 

απέναντι σέ ενα τόσο καίριο τεχνοτροπικό στοιχείο, θά πρέπει νά θεωρηθεί 

δτι άντιπροσο^πεύει στάδιο μεταβατικό. 

ΕΙδικότερες σχέσεις μέ ορισμένες τοιχογραφίες τοϋ Β. κλίτους μπο

ρούμε ακόμη νά βροϋμε στις σκορπισμένες μικρογραφίες ενός χειρογρά

φου τοΰ 13ου αιώνα β2.Έννοοΰμε τό άτονο πλάσιμο στα πλατιά, μάλλον ανέκ

φραστα, πρόσωπα, τή γραμμική απλή πτυχολογία μέ τις συνεχόμενες πτυ

χές, στοιχεία στις σκηνές τοϋ αγίου Δημητρίου στο βόρειο κλίτος και κυ

ρίως στα Θαύματα (Πίν. 53α). Δέν είναι τυχαίο δτι τό τόξο πού πλαισιώνει 

τους ευαγγελιστές αυτούς μέ τό χαρακτηριστικό κυμάτιο, τό βρίσκομε όμοιο 

στο Μαρτύριο τοΰ αγίου Δημητρίου (Πίν. 52β). 

'Εξάλλου, ή συνοπτική πτυχολογία, μέ τις αραιές, γεωμετρικοΰ χαρακτήρα, 

γραμμικές πτυχές πού διαπιστώσαμε στην ομάδα των εξι αγγέλων τοΰ 

58. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , 6.ά. (οπως σημ. 38) 131, πίν. VII, 21. 
59. A n k a S t o j a k o v i é , La conception de l'espace défini par l'architecture peinte 

dans la peinture murale serbe du XIHe siècle, Sopocani 1965, Βελιγράδι 1967, 175 κέ. 
60. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , É.à. πίν. 49. 
61. Για τό Burney 20, L a z a r e ν, Storia, είκ. 395 - 996. Για τήν Όκτάτευχο, Βατοπέδι 

602, στο ίδιο, πίν. 412. 
62. Illuminated Greek Manuscripts from American Collections, ed. G. V i k a n. 

Exhibition in Honour of Kurt Weitzmann, Princeton 1973, άρ. 48 - 49. 
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Θρόνου μέ τα ογκώδη σώματα (Πίν. 46), καθώς και σέ αγίους και μάρτυρες 

της δεύτερης σειράς τοο βόρειου κλίτους (Πίν. 53β) δεν είναι ξένη σέ μνη

μεία τής εποχής. Στο Gradac (1276) θα τήν άναγνωρίσομε σέ ογκώδεις και 

«βαριές» μορφές, όπως οί απόστολοι στην Κοίμηση, χωρίς αυτό να σημαί

νει οτι μέ το είδος αυτό τής πτυχολογίας τυλίγονται όλες οί μορφές στο 

ναό ω — οπως ακριβώς συμβαίνει και στή Μητρόπολη — καθώς και στο 

Arilje (1296), στις μορφές του 'Ιωσήφ και τοϋ βοσκοδ στή Γέννηση τοϋ 

Χρίστου Μ . 

'Αντίθετη τάση εκφράζεται στίς παραστάσεις τών ολόσωμων ιεραρχών, 

στο ίδιο κλίτος και στην ίδια σειρά. Τήν πτυχολογία, μέ πτυχές πού τσακί

ζουν σέ γωνίες καί κολπώνονται βαθιά, σχηματίζοντας μεγαλύτερα γεωμε

τρικά σχήματα καί περικλείοντας μικρότερα (Πίν. 57), τήν άναγνωρίζομε 

σέ ευαγγελιστές τών γνωστών χειρογράφων του 13ου αιώνα πού σημειώσα

με, προσθέτοντας το ευαγγέλιο Φλωρεντίας VI.28 τοϋ 1285 καθώς καί το 

Ευαγγέλιο Σμύρνης τοΰ 1298œ. Τις βρίσκομε καί στις τοιχογραφίες τής 

'Αγίας Ευφημίας στην Πόλη (περί το 1290)6β καθώς καί στην Όμορφη 

'Εκκλησιά τής 'Αττικής (τελευταία εικοσαετία 13ου αιώνα)6 7, ακόμη καί 

στην 'Αγία Σοφία Τραπεζούντας (1260)Μ. Οί στερεές, επιβλητικές αυτές 

κορμοστασιές τοο Μυστρδ στηρίζουν σύμμετρα κεφάλια μέ εντυπωσιακά 

πορτραίτα (Πίν. 54β καί 55α-β). Άναγνωρίζομε σ' αυτά παράδοση ριζωμένη 

στην υψηλή τέχνη του πρώιμου Που αιώνα (Mileseva, Ωρωπός) 6 9 . Πλησιά-

63. M i l l e t - F r ο low, 11,58,3-4. 
64. Στο ίδιο, πίν. 72, 2. Ή καταγωγή τοϋ τρόπου αύτοΟ μποροϋσε ν' αναχθεί τουλάχιστο 

στή Sopocani. Βλ. V. D j u r i c, Sopocani, Βελιγράδι 1963, πίν. IX. Ό τρόπος αυτός με
ταφέρεται σέ επαρχιακά μνημεία όπως στον "Αγ. Γεώργιο Άποδούλου στην Κρήτη. Βλ. 
M. C h a t z i d a k i s , Classicisme et tendances populaires au XlVe siècle. Actes du XlVe 
Congrès Intern, des Études Byzantines, Ι, Βουκουρέστι 1974, είκ. 7. Πρβλ. μέ τους αγγέ
λους, στο ίδιο, είκ. 6. 

65. Βλ. πιο πάνω, σημ. 53. Τό Ευαγγέλιο τής Φλωρεντίας, Η. B e l t i n g , Das illumi
nierte, πίν. XXVI, 38, τής Σμύρνης, Σ. Π α π α δ ά κ η - O e k l a n d , ε.ά. (όπως στή 
σημ. 55) πίν. 25. 

66. Ό B e l t i n g , (όπως στή σημ. 28) 169, πίν. 26 - 28, θεωρεί οτι οί τοιχογραφίες 
αυτές ανήκουν σέ στάδιο παλιότερο από τής 'Αγίας Ευφημίας. 

67. Α. Β α σ ι λ ά κ η - Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Οί τοιχογραφίες τής "Ομορφης 'Εκκλη
σιάς στην 'Αθήνα, 'Αθήνα 1971, πίν. 16. 

68. D. Τ. R i c e and others, The church of Hagia Sophia at Trebizond, ΈδιμβοΟρ-
γο 1968. 

69. S v. R a d o j é i c , Mileseva, Βελιγράδι 1963, π. XXIV, XXIX. Πρβλ. D j u r i c , 
έ.ά. (όπως σημ. 30) 63. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Βυζαντινές τοιχογραφίες στον 'Ωρωπό, 
ΔΧΑΕ, περ. Δ', 4 (1960) (= Μ. C h a t z i d a k i s , Studies in Byzantine Art and Archaeo
logy, Λονδίνο 1972, XIV) 87 κέ. πίν. 36, 37, 39. Πρβλ. D j u r i é, ë.a. 69. Σχετικά είναι καί 
τα πορτραίτα στην Κάτω Παναγιά "Αρτας. Βλ. C h a t z i d a k i s , (όπως στή σημ. 52), 
είκ. 1. 
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ζουν όμως ώς προς τήν εκφραστική ένταση, διατυπωμένη μέ αντίστοιχους 

ζωγραφικούς τρόπους για τήν απόδοση έντονης πλαστικότητας, μέ έμφαση 

στα σαρκώδη αυτιά, στή Σοπότσανη (1265), περισσότερο από άλλου7 0. Στο 

ϊδιο μνημείο θ' άναγνωρίσομε, ιδιαίτερα στην παράσταση του ευαγγελιστή 

Ματθαίου7 1 τήν καταγωγή της πυκνής, γραμμικής, και μέ οργανική διάρ

θρωση πτυχολογίας πού ξεχωρίζει στους δεκαοκτώ αγγέλους του Διακονικού 

(Πίν. 45). Πλησιέστερη ακόμη είναι ή πτυχολογία αυτή μέ τής Όκτατεύχου 

602 στο Βατοπέδι, πού αποδίδεται καί αυτή στα χρόνια τοϋ Μιχαήλ Η' 7 2 . 

Έξαλλου τα πλατιά βαλκανικά πρόσωπα τής ίδια ομάδας αγγέλων, μέ τήν 

κάπως πεζή έκφραση, θά βρούμε σ' ένα μνημείο κατεξοχήν συντηρητικό 

τής εποχής (1271), στο Manastir 7 3 (Πίν. 48α-β), ένω τήν άμεση κατα

γωγή τους θά τή βρούμε σέ παλιότερα μνημεία τοΰ Που αιώνα, όπως στην 

Επισκοπή Ευρυτανίας74. 

Σημαντική χρονολογική ένδειξη μπορεί να μας δώσει ή παραβολή μέ τις 

τοιχογραφίες των 'Αγίων Θεοδώρων στο Μυστρδ, καθώς έχουν ήδη σχετισθεί 

οι μεγάλοι στρατιωτικοί άγιοι τής κάτω σειράς τοΰ βόρειου κλίτους τής 

Μητρόπολης μέ τις αντίστοιχες μορφές στους 'Αγίους Θεοδώρους, γύρω 

στα 1290. Χαρακτηρίζονται καί αυτές άπό στάσεις ανάλογες, άπό τά ίδια 

λιγνά πόδια, άπό όμοιες λιγερές κορμοστασιές, άλλα ή σχέση αυτή νομί-

ζομε ότι είναι σχέση εξάρτησης, καθώς οί μορφές τών 'Αγίων Θεοδώρων 

είναι ζωγραφισμένες κάπως συνοπτικά καί πρόχειρα, μέ κάποια αστάθεια 

καί χωρίς επεξεργασία τών λεπτομερειών75 (Πίν. 60β). Γι' αυτό θά δίναμε 

όχι μόνο τό ποιοτικό άλλα καί το χρονολογικό προβάδισμα στις είκόνες τής 

Μητρόπολης. 

'Εξάλλου, στο ίδιο συμπέρασμα μας οδηγεί ή καλύτερα διατηρημένη μορ

φή καθιστού αποστόλου άπό τήν πολύ φθαρμένη Πεντηκοστή, στην ϊδια 

70. V. D j u r i 6, Sopocani, πίν. Ill - VI, XLIV. Για τήν εξέλιξη τής μορφής τοϋ αύτιοϋ 
βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Αί τοιχογραφίαι τών άγ. Τεσσαράκοντα είς τήν Άχειρο-
ποίητον, ΑΕ 1957 ('Αθήνα 1961), 21 - 23. Τα σαρκώδη αυτιά μέ τάση να σχηματοποιηθούν 
είναι χαρακτηριστικό παλιότερο άπό τή Sopocani. Πάντως αξιόλογη ή συγγένεια μέ 
ιεράρχες στην Πόρτα - Παναγιά, τού 1282. ΑΔ, 22 (1967). πίν. 36. 

71. D j u r i c, Sopocani, είκ. στή σελ. 57. 
72. L a z a r e ν, έ.ά. είκ. 411-413. Κ. W e i t z m a n n , Aus den Biblioteken des 

Athos, ΆμβοΟργο 1963, 21 κέ. Ή πτυχολογία τοϋ Ματθαίου στή Sopocani δέν είναι 
αυτή πού κυριαρχεί στο μνημείο αυτό. 

73. Manastir, (όπως στή σημ. 51), πίν. XVI, XVII. 
74. Μ. C h a t z i d a k i s , στό La peinture byzantine au XIIIe siècle, Sopocani 1965, 

Βελιγράδι 1967, 62 - 63, είκ. 4 - 6. Βυζαντινές τοιχογραφίες καί εΙκόνες — Κατάλογος 
"Εκθεσης, 'Αθήνα 1976, 27 - 37 (κείμενο Μ.Χ.). 

75. Βλ. M i l l e t , Mistra, πίν. 83.1,2. D u f r e n n e, ê.à. είκ. 2 - 5. Πρβλ. Χ α τ ζ η 
δ ά κ η ς , Μυστρος, σ. 53 καί Ό ί δ ι ο ς , 'Αγγλοελληνική 'Επιθεώρηση 6 (1953), 53. 
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εκκλησία, όπου άναγνωρίζομε τη γωνιώδη πτυχολογία πού σχηματίζει πυκνά 

τριγωνικά σχήματα, χωρίς τις βαθιές σκιές πού συναντήσαμε συχνά στη 

Μητρόπολη (Πίν. 60α). 

'Ανάλογη χρονολογική ένδειξη παρέχουν οι τοιχογραφίες τής Χρυσαφί-

τισσας, οχι μακριά από το Μυστρά, τοϋ 12927β. Μια σειρά στρογγυλά στη-

θάρια ιεραρχών μέσα σέ τετράγωνα πλαίσια μοιάζει να μιμείται τή σειρά 

μέ τα ανάλογα στηθάρια αγίων στο βόρειο τοίχο τής Μητρόπολης, ένώ ή 

τεχνοτροπία τών εικόνων τής Χρυσαφίτισσας είναι γραμμικότερη καί πιο 

επίπεδη, θάλεγες δτι τό θέμα έχει μεταφερθεί από τοπικό ζωγράφο. Καί έδώ 

τό χρονολογικό - καί καλλιτεχνικό - προβάδισμα φαίνεται να ανήκει στή 

Μητρόπολη. 

Θα μπορούσαμε να συνεχίσομε, εάν χρειαζόταν ακόμη, ν' άποδείξομε 

αυτό πού έλπίζομε ότι έχει γίνει φανερό, δτι, λίγο πολύ, τα μοτίβα, οί ζω

γραφικοί τρόποι, οί τάσεις πού εκφράζονται ή υποδηλώνονται στις διάφο

ρες ομάδες τοιχογραφιών πού μας απασχόλησαν στή Μητρόπολη, όχι μόνο 

βρίσκουν τήν αντιστοιχία τους εύκολα στα έργα τοΟ τελευταίου τρίτου τοΰ 

13ου αι., άλλα καί πάντως προηγούνται από τοπικά έργα του 1290 ("Αγιοι 

Θεόδωροι, Χρυσαφίτισσα). Θα λέγαμε ακόμη δτι τίποτε δεν εμποδίζει να 

τοποθετηθούν ορισμένες τοιχογραφίες πριν άπό τό 1280, άφοΰ βρίσκουν 

παράλληλα σέ έργα τής εποχής τοΰ Μιχαήλ Η'. Θα ήταν εντούτοις παρά

τολμο,στο σημερινό στάδιο τής έρευνας, ν' άναζητήσομε μόνο μέ τεχνοτρο-

πικά κριτήρια εγγύτερη χρονολογική διαβάθμιση ομάδων τοιχογραφιών 

μέ τόση ποικιλία εκφραστικών τρόπων. Οί τρόποι αυτοί αντιστοιχούν ενδε

χόμενα σέ διαφορετικά στάδια καλλιτεχνικής εξέλιξης, ή παρουσία τους 

δμως δέν ανταποκρίνεται αναγκαστικά σέ αντίστοιχες χρονολογικές φά

σεις — καί αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό σημάδι για μια εποχή πού, για 

διάφορους λόγους, δέν παρουσιάζει ενιαία εξελικτική γραμμή. "Αλλωστε 

καί ή ίδια ή ποικιλία τών τρόπων πού εναλλάσσονται τόσο συχνά στους 

ίδιους χώρους καί στις ίδιες σειρές ή περιχαρακωμένες επιφάνειες, ή οποία 

παρέχει τήν εντύπωση μεταβατικής εποχής, νομίζω δτι μπορεί ν' αποτελέσει 

για τό μνημείο μας χρονολογικό κριτήριο αξιόλογο, πού μας απομακρύνει 

πολύ άπό τό τέλος τοϋ 13ου αίώνα, γιατί, δσο πλησιάζομε προς τό 1300, 

τόσο ή τάση προς τήν ενότητα δυναμώνει καί εγκαταλείπονται βαθμιαία άλλα 

οριστικά οί παραδόσεις πού είχαν τις ρίζες τους στην τέχνη τοΰ 12ου αιώνα. 

Μέ σταθερές διαδικασίες ή ζωγραφική τής εποχής τών Παλαιολόγων απο

κτά τα χαρακτηριστικά πού θα τής προσδώσουν τήν ταυτότητα της. Άνάμε-

76. D j u r i e, ë.û. (οπως σημ. 30) πίν. XVII. Για τή Χρυσαφίτισσα, Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , 
Άγγλοελλ. 'Επιθεώρηση 6 (1953), 53 είκ. 4. Ν. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Εικονογραφικά τοΟ 
'Οσίου Νίκωνος, Πελοποννησιακά 5 (1962), 315, είκ. 9. Πρβλ. M i l l e t , Recherches sur 
l'iconographie de l'Évangile, 49. 
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σα σ' αυτές, στοιχείο σημαντικό και για τήν άρτίωση τίίς ενότητας, αποτελεί 

ή αναβίωση και ή καλλιέργεια τής «κλασικής τάσης» στή ζωγραφική, πού 

παίρνει τή μορφή εμπλουτισμού τοΰ θεματολογίου των στάσεων και τών κι

νήσεων, τών σχέσεων της ανθρώπινης μορφής μέ το χώρο όπου στέκεται ή 

κινείται, τών τύπων τών κτηρίων ή τοΟ τοπίου. Θάλεγες δτι εισάγεται, και 

ακόμη ότι απλώνεται βαθμιαία σέ πλατύτερους κύκλους μια νέα όραση του 

κόσμου, μέ διάθεση ευγενική, χαριτωμένη ή δραματική, Ιδωμένου δμως μέ

σα από αρχέτυπα πού είχαν κληρονομηθεί άπό τήν αρχαιότητα και είχαν 

φθάσει ως τα χρόνια αυτά μέ διαδικασίες αρκετά πολύπλοκες πού έχουν 

ονομασθεί, ύπερβάλοντας, «αναγεννήσεις», καλύτερα να πούμε «αναβιώ

σεις». Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα προπάντων μεταφέρουν, αντιγρά

φοντας άπό παλιότερα, μοτίβα και τρόπους, κοινούς τόπους τής ζωγραφικής 

της 'Αρχαιότητας77. 

Θυμίσαμε γνωστά πράγματα για να μπορέσομε να τονίσομε πόσο εξω 

άπό το νέο πνεύμα αυτό είναι ό κύκλος τών τοιχογραφιών τής Μητρόπολης 

πού μας απασχόλησε, πόσο απόλυτα άντικλασικό είναι το πνεύμα πού τις 

εμπνέει. Οί σκόρπιες αναφορές στην κλασική παράδοση — τα πορτραίτα 

και τα στρογγυλά στηθάρια στο βόρειο τοίχο — αποτελούν νομίζω τυπο

ποιημένους απόηχους άπό ορισμένες παλιότερες φάσεις στο 13ο αίώνα, 

δπου αναβιώνουν οί δεσμοί μέ τήν κλασική παράδοση, όπως μαρτυρούν 

μνημεία πρώτης σειράς πριν άπό τήν απελευθέρωση τής Πόλης (1261), σαν 

τα έξοχα πορτραίτα τών αγίων Κοσμά και Δαμιανού, καθώς και τής μητέ

ρας των Θεοδότης, στηθάριο στρογγυλό, «ένοπλος είκών» μέ περίτεχνη 

άντυγα, από τή χαμένη Επισκοπή Ευρυτανίας78, και μετά το 1261, στή Σο-

πότσανη ή στην Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα, ένώ αργότερα φαίνεται 

οτι το ενδιαφέρον αυτό ατονεί (Gradac 1276, Arilje 1296 και άλλα). 

Ή άντικλασική αυτή ροπή, πού εκφράζεται καί μέ τό «heavy style» είναι 

ιδιαίτερα αισθητή στή ζωγραφική τοΰ ελλαδικού χώρου στο 13ο αίώνα καί 

αυτήν είχαμε συσχετίσει μέ δυτικές επιδράσεις τις όποιες βρήκαμε άφθονες 

καί στις τοιχογραφίες μας. Ή απόσταση τών τοιχογραφιών μας άπό τή μετα

γενέστερη τή λεγόμενη «δεύτερη» φάση τόσο τής κλασικής άλλα καί τής 

άντικλασικής τάσης, τής παλαιολόγειας ζωγραφικής αποτελεί ακόμη μία 

χρονολογική ένδειξη πού μας απομακρύνει πολύ άπό το τέλος τοΰ 13ου 

αίώνα7 9. 

77. Βλ. M. C h a t z i d a k i s, ë.à. (όπως σημ. 64) 177 - 182. D e m u s, Ê.à. (όπως σημ. 
47) 134 - 136. 

78. M. C h a t ζ i d a k i s, Aspects (όπως στή σημ. 74), 63, είκ. 6 καί Βυζαντινές τοι
χογραφίες καί εικόνες, Κατάλογος "Εκθεσης, 31, πίν. VI - IX (χρωμ.) (κείμενο Μ. Χ). 

79. M. C h a t z i d a k i s , Ê.à. (δπως στή σημ. 64) 183-186. Ό P. K a n e l l o p o u l o s (όπως 
στή σημ. 35) 19 -20 διαπιστώνει τον άντικλασικό χαρακτήρα τής «σχολής Α» άλλα άμφι-
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Συμπερασματικά το σύνολο των γενικών καθώς και τών ειδικών παρατη
ρήσεων και ενδεικτικών συσχετίσεων τόσο στο τυπολογικό όσο και στο 
τεχνοτροπικο επίπεδο, όδηγοϋν στο συμπέρασμα ότι ό κύκλος τών τοιχογρα
φιών πού μας απασχόλησε μπορεί να τοποθετηθεί άνετα σαν σύνολο, στα 
χρονικά πλαίσια πού μας καθόρισαν οι ιστορικές συσχετίσεις : 1270-1285. 
Ή διαπίστωση αύτη αποτελεί ενα είδος επαλήθευσης τών προτάσεων μας 
καί, σέ συνέπεια, εάν θεωρηθούν οί προτάσεις αυτές ως ιστορικά στοιχεία 
πολύ πιθανά, θα μπορούσαν να βοηθήσουν, αυτά πλέον, για να διαβαθμι-
σθοΰν χρονολογικά οί μικρότερες ομάδες τοιχογραφιών μέσα σέ οριζόμενα 
χρονολογικά πλαίσια σέ συνάρτηση μέ τους πιθανούς άφιερωτές τους: Θε
οδόσιο, Θεράποντα, Ίωάννη-Ίωσήφ. Ή εργασία όμως αυτή είναι εξω άπό 
τα πλαίσια αυτής της έρευνας, πού έχει οπωσδήποτε προκαταρκτικό χαρα
κτήρα καί δέν αποβλέπει στην οριστική ένταξη τών τοιχογραφιών αυτών 
στην τέχνη της εποχής των. 

Έξαλλου, οί ίδιες συσχετίσεις φέρνουν τις τοιχογραφίες μας κοντά σέ 
κύκλο μνημείων πού μπορούν να θεωρηθούν δτι αντιπροσωπεύουν τήν καλ
λιτεχνική έκφραση της εποχής, σέ υψηλό επίπεδο, καθώς συνδέονται μέ 
ηγετικούς κύκλους Ελληνικούς καί άλλους. Ή τέχνη δηλαδή τών τοιχογρα
φιών αυτών τοΰ ευρύτερου βυζαντινού χώρου, συνδέεται, κατά τον ëva ή 
τον άλλο τρόπο, μέ τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Θεσσαλονίκη, καί κάθε 
εξέταση τών τοιχογραφιών τής Μητρόπολης θα πρέπει να γίνεται σέ συσχέ
τιση μέ κέντρα αυτού τοΰ επιπέδου, για να είναι αποτελεσματική. Πάντως, 
στον κύκλο αυτό, έάν οί προτάσεις μας γίνουν δεκτές, οί τοιχογραφίες αυτές 
στή Μητρόπολη έρχονται να προσθέσουν μαρτυρία πολύτιμη για τήν τέχνη 
μιας κρίσιμης εποχής, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, καί μπορούν να βοηθήσουν 
στή χρονική τοποθέτηση καί άλλων αξιόλογων μνημείων. 

Μ. ΧΛΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Φ ω τ ο γ ρ α φ ί ε ς : 

Φωτ. 'Αρχ. Έθν. Ίδρ. Έρ. (Βυζαντινό Μουσείο), Πίν. 45, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 56, 60. 
Φ. Ζ α χ α ρ ί ο υ, Πίν. 37α, 38, 39β, 49 α - β, 41 α - β, 42α, 54 α - β, 44, 47, 50 α - β, 

51, 52 α-β, 53 α - β , 58, 59. 

T o ö σ υ γ γ ρ α φ έ α , Πίν. 37β, 39α καί γ, 42β. 

βάλλει έάν ό ορός μπορεί να χρησιμοποιηθεϊ,γιατί νομίζει οτι ό χαρακτήρας αυτός οφείλε
ται σέ «αγνοία» (Unkenntnis) τής κλασικής παράδοσης καί όχι σέ αντίθεση σέ αυτήν. Νο
μίζω οτι ή ποιότητα τής ζωγραφικής αυτής οδηγεί σέ αμφιβολία για τήν άγνοια. Διδακτι
κή άπό τήν άποψη αυτή είναι ή παραβολή τοο Μαρτυρίου τοο άγιου Δημητρίου (Πίν. 
52β) μέ τήν ίδια παράσταση στους 'Αγίους 'Αποστόλους τής Θεσσαλονίκης, γύρω στά 
1315. Βλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ή τοιχογραφία τοΟ μαρτυρίου τοο 'Αγίου Δημητρίου 
είς τους 'Αγίους 'Αποστόλους Θεσσαλονίκης, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 8 (1975 - 76), 1 κέ., πίν. 
1-4 καί φορητή εικόνα, πίν. 5. Πρβλ. Α. Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο ς , Ό εικονογραφικός κύ
κλος τής ζωής τοδ αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 1970. 



R É S U M É 

DU NOUVEAU SUR L 'HISTOIRE ET SUR L'ART 
DE LA M É T R O P O L E DE MISTRA 

(PL. 37-60) 

Le nettoyage récent des peintures murales de la Métropole (note 1), 
la publication de certains documents ainsi que des observations plus 
attentives sur le monument même ont apporté un certain nombre de 
nouvelles données. Leur examen a amené l'auteur à procéder à une 
reconsidération aussi bien de l'histoire de la métropole de Lacedèmone 
que de la datation de la partie la plus ancienne des peintures murales 
de l'église, étroitement liées à l'histoire de ce siège. Les nouvelles données 
sont les suivantes: 

a) la découverte d'une inscription dédicatoire mutilée, auprès des pein
tures de la nef nord où le moine Thérapon apparaît comme donateur 
se réclamant d'un certain Eugénios (PI. 37β). 

b) dans la demi-coupole de l'abside a apparu la figure originale de la 
Vierge du type Nikopios, et à côté d'elle la silhouette d'une figure soi
gneusement effacée d'un prélat en proskynèse (PI. 37a). 

c) une lecture attentive d'une autre inscription dans le diaconicon, 
connue depuis longtemps et accompagnant le portrait nimbé et plutôt 
détériorée (v. le dessin p. 145 et PI. 39a) d'un métropolite hypertime de 
Lacedèmone et des "εθνικοί" ( = Mélinges) nous a donné le nom d'Eu-
génios, qui devait être une personnalité importante, puisque sanctifié 
après décès (notes 4 et 5). 

d) il a été constaté que la deuxième colonne à droite portait une in
scription peinte dont le crépi a été soigneusement détruit. 

Une contribution précieuse à la tâche de préciser la place de ces deux 
personnages nouveaux, Thérapon - Eugénios, dans l'histoire de la mé
tropole de Lacedèmone, ainsi que d'identifier le prélat de l'abside, con
damné à une "damnatio memoriae" (note 3) est apportée par le Syno-
dicon de la métropole de Lacedèmone publié en 1966 (note 11), dans 
la liste duquel paraît comme 24e métropolite Thérapon le moine, tandis 
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qu'Eugénios n'est pas mentionné. La recherche s'appuyant a) sur les 
données du Synodicon, b) sur les listes épiscopales complétées par les 
éditeurs du Synodicon Jenkins-Mango et V. Laurent et c) sur les don
nées épigraphiques de l'église, a abouti aux résultats suivants: le Syno
dicon, volume offert par le métropolite de Crète et proèdre de Lace
dèmone Nikiphoros Moschopoulos (1289(?) - 1315), exprime l'esprit 
de la réaction contre la politique unioniste de Michel V I I I Paléologue 
(1261 - 1282), réaction inaugurée par son fils Andronic, car toute per
sonnalité ayant participé à cette politique est effacée de la liste: le mé
tropolite Théodose, qui avait participé au Synode de 1272, pour l'Union 
des églises, et l'empereur Michel lui-même ne sont pas mentionnés dans 
le Synodicon. Donc, Eugène, qui ne figure pas dans cette liste, a dû 
avoir occupé le siège pendant le règne de Michel VI I I mais avant Thé
odose (1272). Tandis que Thérapon, mentionné dans le Synodicon, a 
dû obtenir le siège après le décès de Michel et l'avènement d'Andronic 
II (1282 - 1328), mais avant 1285, année où le métropolite Jean, 25e 
sur la liste du Synodicon, signe à Constantinople un acte contre l'Union. 
Le métropolite Thérapon le moine, présumé identique avec le donateur 
des peintures de la nef nord, lié d'une manière ou d'une autre avec Eu-
génios, ne doit pas donc être le même avec le prélat effacé de l'abside, 
qui doit être un "latinophron". Le prélat condamné ne peut pas être 
Eugénios non plus, puisqu'au moment de l'exécution des fresques du 
diaconicon — qui appartiennent au même groupe que celles de l'abside— 
ce prélat était mort, car son portrait était nimbé. Il ne reste donc que 
Théodose, ou alors un prélat inconnu, appartenant toujours au règne 
de Michel VI I I . 

En tout cas, le seul qui ne peut pas être représenté dans l'abside, c'est 
Nikiphoros, dont le nom figure dans plus d'une inscription gravée de 
l'église. En effet, d'après ces données, difficilement discutables, l'église 
n'a été ni bâtie, ni décorée de peintures par Nikiphoros, malgré ses as
sertions. Il ne faut pourtant pas exclure que ce prélat ait ajouté le nar-
thex, puisque deux des inscriptions gravées qui le mentionnent sont 
placées sur cette partie de l'église. D'autre part dans toutes les inscri
ptions qui le concernent (notes 19 - 22) il n'est question que de bâti
ment, et pas de peintures. Donc, d'après toute probabilité, les prélats 
responsables pour les peintures qui nous occupent seraient Théodose( ?) 
autour des années 1272 (abside-diaconicon) et Thérapon, 1283 - 1284 
(nef nord). Pourtant, puisque d'autres éventualités ne sont pas exclues 
(p. ex. si le moine Thérapon avait fait sa donnation avant son érection 
au siège, ou si le prélat effacé n'était pas Théodose mais un autre, in-

12 
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connu, du règne toujours de Michel VII I ) , nous acceptons que l'ensem
ble de ce groupe de peintures ("l'école A") ne pourraient être exécutées 
qu'entre les dates approximatives 1270 - 1286. 

Dans la deuxième partie de l'étude, l'analyse des peintures groupées 
d'après les parties de l'église amène aux conclusions suivantes : 

L'analyse iconographique de la grande composition qui couvre la 
partie supérieure et la voûte du diaconicon (le Christ trônant entouré 
de 18 anges et l'Hétimasie du trône entourée de 6 anges) (PI. 42a, 44, 
45), déjà faite par G. Millet (note 36) indique une haute pensée théolo
gique, et l'analyse de la composition grandiose amène à la conclusion 
qu'il s'agît d'un maître de grande envergure, ni archaïsant, ni provincial. 
Il y aurait pourtant à faire des distinctions de traitement entre les di
verses parties: les anges de l'Hétimasie sont de tout point de vue diffé
rents de ceux du Christ trônant (PI. 46 et 47), le Christ Polyélaios de la 
conque n'est pas traité de la même manière que le Christ trônant (PI. 
43a - β), saint Pantéleimon (PI. 39γ) ressemble à la Vierge de l'abside 
(PI. 38), etc. D'autre part, des liens étroits sont constatés entre les pein
tures de la partie est de la nef sud (scènes de la Vie de la Vierge, le 
Christ enseignant, les Noces de Cana) (PI. 49, 50 et 59) et celles du dia
conicon, qui se rapportent au "heavy style" : la plupart des statures sont 
trapues de caractère "cubique" (PI. 46), d'autres sont plus élancées. 
Les draperies sont de caractère tantôt géométrique, tantôt plus fluides, 
plus denses et plus profondes (PI. 47). Les architectures sont figurées 
tantôt plates (PI. 41 et 50β), tantôt en perspective (PI. 50a). Les ressem
blances et les divergences aussi bien quant à la qualité que quant au 
traitement ou à la facture, correspondant à des phases différentes de 
l'évolution de la peinture, sont signalées dans des scènes qui se trouvent 
l'une à côté de l'autre, ce qui indique non seulement que plusieurs mains 
y ont travaillé, mais aussi que ce groupe de peintures doit appartenir 
à une période de transition. 

On pourrait faire les mêmes remarques sur les peintures de la Pro
thèse et de la nef nord, qui forment un groupe à part, exécutées par une 
autre équipe de peintres. Dans la voûte se développent onze scènes de la 
vie et du martyre de saint Démètre et cinq miracles du Christ. Certaines 
scènes sont plus archaïsantes (PI. 52β), d'autres sont moins attachées au 
"heavy style", ainsi que les Miracles (PI. 52a et 53a). Pourtant le cara
ctère différent de chaque série d'images : les scènes hagiologiques, des 
icônes du type d'"imago clipeata" (PI. 53ß et 54a), la série suivante 
avec des images de saints sur pied (PI. 53β, 54α, 55α - β et 57) et la 
dernière série (de haut en bas) des saints militaires (PI. 59) de propor-
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tions et de facture différentes pourrait être expliqué par le caractère 
différent de chacune des séries d'images; la collaboration de plusieurs 
peintres aurait aussi joué un certain rôle. 

Pour vérifier jusqu'à un certain point les résultats chronologiques de 
la recherche historique, des sondages sont effectuées dans les monuments 
de peinture les plus importants et les mieux datés du dernier tiers du 
13e siècle. On constate que chacune des manières et des "topoi" s'y 
retrouve aisément: les scènes hagiographiques trouvent leur pendant 
à Bojana (1259) et à Manastir (1271) avec les mêmes influences occi
dentales; en plus, les motifs de la figure isolée sous un arc en profil, 
surtout dans des manuscrits (PI. 52α - β, notes 4 9 - 5 1 ) . Le motif du 
soupied posé de travers dans l'Hétimasie (PI. 45) se retrouve dans une 
série de miniatures et d'autres peintures de la seconde moitié du 13e 
siècle (notes 53 - 54), où se manifeste en même temps le rendu des archi
tectures en trois dimensions (PI. 50a) signalé déjà à Sopocani (notes 
55 - 57). D'autres part, la manière archaïsante aux architectures plates 
est encore courante dans des monuments aussi bien du Magne (1275) 
que dans des manuscrits de l'époque (notes 58 - 59). Des comparaisons 
sont faites avec d'autres manuscrits (note 60) pour les draperies des 
Miracles, ainsi qu'avec des peintures murales, pour constater que la 
manière "cubique" des six anges de l'Hétimasie (PI. 46, 49a - ß) est 
plutôt courante à Gradac (1276) ainsi qu'à Arilje (notes 61 -62) . Les 
draperies plus élaborées des autres anges (PI. 47) et des prélats de la 
nef nord (PI. 57) se trouvent dans des peintures de Sainte-Euphémie 
(1280) et ailleurs (notes 63-70) ainsi que les visages prosaïques des 
anges (PI. 48a - β). D'autre part, des peintures comme celles des Saints-
Théodores de Mistra (PI. 60a - ß) et de Chrysaphitissa (1292) sont 
nettement postérieures, dépendant de la Métropole. 

L'ensemble donc du groupe des peintures qui a été le sujet de cette 
étude préliminaire peut se placer aisément dans la période 1270- 1285 
et leur caractère, considéré dans l'ensemble non périphérique et en même 
temps nettement anticlassique, confirme leur éloignement de la fin du 
siècle, car à cette époque, les caractéristiques propres à la peinture des 
Paléologues sont déjà crystallises (notes 75 - 77). 

MANOLIS CHATZIDAKIS 



Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ! ΠΙΝ. 37 

Κόγχη Ίεροΰ. α. Η Παναγία Νικοποιος. 'Αριστερά κάτω, μορφή ίεράρχη σε 

προσκύνηση, σβησμένη, β. Ή επιγραφή του Θεράποντα στο Β. κλίτος. 
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Ή Παναγία μέ το βρέφος (λεπτομέρεια του Πίν. 37). 



Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ! ΠΙΝ. 39 

Διακονικό, α. Ό μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Ευγένιος, β. Ό προφήτης· 
'Ιεζεκιήλ, γ. Ό άγιος Παντελεήμων. 
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Διακονικό. Νότιος τοίχος, α. Θαϋμα των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, 
β. Θαϋμα των αγίων Κοσμά και Δαμιανού. 
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α. Λεπτομέρεια από τον Πίν. 40α. β. Λεπτομέρεια άπο τον Πίν. 40β. 
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Διακονικό, α. "Αποψη άπό το ΰψος της δεύτερης ζώνης. β. Ό άγιος Σαμψών ό 

ξενοδόχος. 
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Διακονικό. "Ανοψη καμάρας. 
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διακονικό. Ή Ετοιμασία του Θρόνου. 
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Νότιο κλίτος, α. Ευλόγηση των ιερέων, β. Ό Χριστός διδάσκει στο ναό. 
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Βόρειο κλίτος, α. Ή κόγχη της Πρόθεσης μέ τον άγιο Δημήτριο, τό τύμπανο 

μέ τον άγιο στο Μαξιμιλιανό και ή αρχή της καμάρας, β. "Ανοψη της 

καμάρας. 
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Βόρειο κλίτος, α. Ό άγιος Δημήτριος στη φυλακή, β. Μαρτύριο του αγίου 

Δημητρίου. 
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Βόρειο κλίτος, α. Ή Θεραπεία των λεπρών, δυτικό τύμπανο, β. Οί δύο επάνω 
σειρές αγίων Β. τοίχου. 
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Βόρειο κλίτος. Πρόθεση, βόρειος τοίχος. Οί άγιοι Βαβύλας και "Ανθιμος. 
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Βόρειο κλίτος, βόρειος τοίχος (δυτικό τμήμα). 
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ZÊ \ì ν 

Νότιο κλίτος, νότιος τοίχος (ανατολικό τμήμα) (βλ. Πίν. 56). 
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