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ΤΟ ΣΠΙΤΙ TOY ΛΑΣΚΑΡΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ 

JV-Ιέσα στό χώρο τοΰ ερειπωμένου Μυστρα, δχι μα
κριά άπό τη Μητρόπολη, ξεχωρίζει ή φυσιογνωμία 
του σπιτιού «όπερ δλως αυθαιρέτως ή παράδοσις ονο
μάζει σπίτι του Λάσκαρη ή των Λασκάρεων», δπως 
γράφει ό 'Ορλάνδος 1 (Είκ. 1). 
Στίς δημοσιεύσεις του γιά τό Μυστρα ό 'Ορλάνδος τό 
περιγράφει ώς ενα διώροφο σπίτι, τό ισόγειο του 
οποίου ήταν ανοιχτός σταύλος, ό πρώτος όροφος ίσως 
αποθήκη καί ό δεύτερος κατοικία, όπου βρισκόταν καί 
ό τρίκλινος. ' Η ανάλυση του, όπως καί όσων άλλων 
ασχολήθηκαν μέ τό θέμα, περιορίζεται σέ ενα μόνο 
τμήμα τοΰ ερειπωμένου συγκροτήματος, τό στενόμα
κρο τμήμα μέ τό χαρακτηριστικό ηλιακό μέ τά τοξύλ-
λια καί τά φουρούσια, πού προεξέχει άπό τήν επιμε
λημένη πρόσοψη 2 (Είκ. 2). Τό συγκρότημα όμως πε
ριλαμβάνει καί ενα τμήμα ίσης περίπου επιφάνειας 
προς Ν. καί ίσως άλλη μιά πτέρυγα στή βορειοδυτική 
γωνία3. Γιά τό νότιο τμήμα ό 'Ορλάνδος σημειώνει 
οτι προσκολλήθηκε αργότερα στό βόρειο, πού θεωρεί 
ότι ήταν αρχικό, οτι καί αυτό είχε ηλιακό μέ φουρού
σια καί οτι θά ανήκε σέ κάποιο στενό συγγενή. Δέν τό 
θεωρούσε επομένως πολύ νεότερο, χωρίς όμως νά 
χρονολογεί μέ περισσότερη ακρίβεια τίς δύο φάσεις4. 
Λεπτομερής εξέταση τοΰ συγκροτήματος αποκάλυψε 
οτι οί φάσεις, άπό τίς όποιες πέρασε γιά νά καταλήξει 
στή μορφή πού τό βλέπουμε σήμερα, ήταν περισσότε
ρες άπό δύο καί οτι ή εξέλιξη ακολούθησε κάπως δια
φορετικό δρόμο5. 

ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΘΜΗ 

Ή χαμηλότερη στάθμη περιλαμβάνει τρεις παράλλη
λους καί ίσου περίπου μήκους χώρους (Είκ. 5). "Αλλα 
κτίσματα ήταν άλλοτε προσκολλ.ημένα προς Β. καί 
προς Ν. καί όλα έβλεπαν προς τό σημερινό μονοπάτι 
πού πρέπει νά υπήρξε σημαντικός δρόμος τοΰ μεσαιω-
νικοΰ οικισμού. Στην πρόσοψη διακρίνονται παλαιό
τερες γενέσεις θόλων (Είκ. 4, 6). Ό νοτιότερος άπό 
τους τρεις χώρους καλύπτεται άπό ενα στενό θόλο 
ήμικυλινδρικής διατομής, όπως τών διαβατικών, ενώ 
οί άλλοι δύο άπό ενα σύστημα χαμηλωμένων θόλων 
καί σταυροθολίων, μέσω τών οποίων καί συνδέονται 
μεταξύ τους. Τά εξωτερικά περιθώρια τών ανοιγμάτων 
τοΰ κεντρικού χώρου έχουν συμπληρωθεί πρόσφατα, 
εσωτερικά όμως διασώζονται τά αρχικά τοξωτά τους 
υπέρθυρα (Είκ. 7). Ό θόλος πού καλύπτει τό χώρο 
κρύβει λίγο τό ενα άπό αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ή 
κάλυψη τών δύο χώρων, πού συνδέονται μέ τό σύστη

μα θόλων καί σταυροθολίων, ήταν αρχικά διαφορετι
κή 6 . Δέν είναι σαφές πώς καί αν έκλεινε ό βορειότερος 
χώρος προς τό δρόμο. 'Ανωμαλίες καί αρμοί στην 
επιφάνεια τοΰ θόλου κοντά στην πρόσοψη άποτελοΰν 
ενδείξεις οτι ίσως υπήρχε εξωτερικός τοίχος διαμορ
φωμένος όπως στό διπλανό χώρο (Είκ. 8). Οί θόλοι καί 
τά σταυροθόλια, άπό άργολιθοδομή μέ παχύ κονίαμα, 
δέν είναι ούτε πολύ επιμελημένοι ούτε πολύ αυστηρής 
γεωμετρίας. 
Στή δεύτερη στάθμη ή διάκριση ανάμεσα στό βόρειο 
καί τό νότιο τμήμα είναι σαφής (Είκ. 9). Τό βόρειο 
αποτελείται άπό μιά σειρά σταυροθόλια, δπως τής 

* Ευχαριστούμε θερμά τη Ρ. ' Ετζέογλου, πού ώς προϊσταμένη τής 
'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων Μυστρα μας ανέθεσε τό 1971 
τή μελέτη τοΰ ηλιακού τοΰ Λάσκαρη, μέ σκοπό τήν αναστήλωση 
του, άπό τήν οποία καί προέκυψε τό άρθρο αυτό. ' Επίσης ευχαρι
στούμε τήν Αίμ. Μπακούρου, προϊσταμένη τής 5ης 'Εφορείας Βυ
ζαντινών 'Αρχαιοτήτων Σπάρτης, πού επέτρεψε τήν αποτύπωση 
ολόκληρου τοΰ σπιτιού, τόν καθηγητή Χ. Μπούρα, στά μαθήματα 
εμβάθυνσης τοΰ οποίου, στό ΕΜΠ, παρουσιάστηκε τό υλικό αυτό, 
τό δρ. R. Cormack καί τήν 'Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή γιά τήν 
άδεια δημοσίευσης τών σχεδίων τού W. George. Οί απόψεις σχετικά 
μέ τόν ηλιακό καί τά φουρούσια παρουσιάστηκαν καί στό Τοπικό 
Συνέδριο πού οργάνωσε στους Μολάους ή 'Εταιρεία Πελοποννη
σιακών Σπουδών τόν 'Ιούνιο τοΰ 1982. 

1. Ά . Κ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , Τά παλάτια καί τά σπίτια τοΰ Μυστρα, 
ΑΒΜΕ Γ ' (1937), σ. 109. 
2. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 109-113. Α. C. O r l a n d o s , Quelques notes 
complémentaires sur les maisons paléologuiennes de Mistra, Art et 
Société à Byzance sous les Paléologues, Venise 1971, σ. 75-82, passim, 
ιδ. 78 καί είκ. 3, 5, 12 (τόΐδιο άρθρο ελληνικά, ΛακΣπ Β' (1975), σ. 
77-84). A d o l f S t r u c k , Mistra. Eine mittelalterliche Ruinenstadt, 
Wien-Leipzig 1910, σ. 112. G. Velenis, Wohnviertel und Wohnungs
bau in den byzantinischen Städten, Wohnungsbau im Altertum, 3, 
Berlin 1978, σ. 230-235. Ό G a b r i e l Mil let, Monuments byzantins 
de Mistra, Paris 1910 (Είκ. 5.IE), δημοσιεύει τήν κάτοψη ολόκληρου 
τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Λάσκαρη, χωρίς όμως νά προσδιορίζει οτι πρόκει
ται γ ι ' αυτό. 

3. Δέν αναφέρεται καθόλου άπό τόν 'Ορλάνδο ούτε σημειώνεται 
στην είκ. 5.ΙΕ τοΰ Millet. 
4. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , δ.π., σ. 113, είκ. 101, σ. 111. Πρβλ. καί σ. 92. 
5. 'Αρχικά, τό φθινόπωρο τού 1971 καί τήν άνοιξη τοΰ 1972, έγιναν 
μετρήσεις μόνο στά τοξύλλια, τά φουρούσια καί τμήμα τής πρόσο
ψης, καί γιά τό σκοπό αυτό κατασκευάσθηκε ειδική σκαλωσιά. ' Η 
αποτύπωση τοΰ συγκροτήματος έγινε τό 1984. 'Ανάμεσα στό 1973 
καί τό 1984 κατέρρευσε τό τέταρτο φουρούσι άπό αριστερά, τοΰ 
οποίου καί οί τρεις λίθοι ήταν κομμένοι (Είκ. 13 καί 21). 

6. ' Επιβεβαίωση τής προσθήκης άποτελοΰν διάφοροι αρμοί μεταξύ 
τής θολωτής κατασκευής καί τών παλαιότερων τοίχων. Γιά τά δια
βατικά, βλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , δ.π., σ. 60 καί O r l a n d o s , ό.π., σ. 76-77. 
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Είκ. 1. Σπίτι τον Λάσκαρη. Γενική άποψη άπό τά ανατολικά (φωτ. 1973). 
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πρώτης στάθμης, πού πατούν σέ βαρείς πεσσούς καί 
αγκαλιάζουν σέ σχήμα Γ ένα θολωτό κτίσμα, τόν ανα
τολικό τοίχο του οποίου καλύπτουν έν μέρει. Τά 
σταυροθόλια στηρίζονται, μέ Οχι πολύ κομψό τρόπο, 
στό βορινό τοίχο του θολωτού κτίσματος. Ό θόλος 
του, αρκετά κακής κατασκευής, φαίνεται έν μέρει ξα
ναχτισμένος. Φέρει εγκάρσια ενισχυτικά τόξα καί 
προς Ν. τυφλά τόξα, ενώ άλλη σειρά τόξων ανοιγόταν 
προς τά σταυροθόλια. Τμήμα τοΰ θολωτού κτίσματος 
κλείστηκε σέ μεταγενέστερη εποχή 7 (Είκ. 10, 12). 
Κάτω άπό τό δυτικότερο σταυροθόλιο προεξέχει ή 
γωνία ενός παλαιότερου κτίσματος. Ά π ό τά δύο 
ανοίγματα πού διακρίνονται στό βορινό τοίχο τό δυτι
κότερο, αν και αλλοιωμένο, αντιστοιχεί στή θέση τής 
αρχικής πόρτας, γιατί μέσα στον τοίχο σώζεται ή μα
κριά τρύπα γιά την αμπάρα. Τό άλλο άνοιγμα αποτελεί 
νεότερη μετασκευή μιας κόγχης, όπως αυτή πού δια
σώζεται στον ίδιο τοίχο. 

Στον ανατολικό τοίχο εμφανίζεται εξωτερικά ενα μεγά
λο τόξο, κατασκευασμένο άπό πώρινους θολίτες πού 
εναλλάσσονται μέ δύο πλίνθους (Είκ. 13). Ή κατα
σκευή του ήταν συνδυασμένη μέ τήν κατασκευή ενός 
σύνθετου ανοίγματος, ίχνη τοΰ οποίου, δηλαδή οί 
ακραίοι κατακόρυφοι λαμπάδες καί τμήμα των ημικυ
κλικών υπερθύρων, διακρίνονται εσωτερικά8 (Είκ. 8, 
11 ). Τό κομμάτι ανάμεσα στους δύο λαμπάδες έχει συμ-
πληρωθεϊ μεταγενέστερα καί περιλαμβάνει καί τά 
δύο όρθογωνικά παράθυρα πού εμφανίζονται στην πρό
σοψη. Ά π ό τά υπέρθυρα τους καί ως τό κλειδί τού 
τόξου τής πρόσοψης έχει προστεθεί ενα κομμάτι τοί
χου γιά νά στηρίξει πρόχειρα τό ψηλότερο τμήμα της 
(Είκ. 13). Πώς ακριβώς ήταν διαμορφωμένη αρχικά ή 
πρόσοψη δέν είναι εντελώς βέβαιο. Θά πρέπει νά υπο
θέσουμε δτι υπήρχε τριπλό άνοιγμα, δηλαδή εκτός 
άπό τά δύο ακραία πού σώζονται τά ίχνη τους καί ενα 
κεντρικό, λίγο ψηλότερο, ή κάποιος στρογγυλός φεγ
γίτης, γιατί άν τό μεσαίο κομμάτι ήταν κλεισμένο μέ 
τοίχο δέν θά είχε καταρρεύσει. "Οπως θά δούμε ή κα
ταστροφή οφείλεται στό χάντρωμα τών φουρουσιών 
πού φέρουν τά τοξύλλια τού ηλιακού καί τόν τραυμα
τισμό άπό τήν κατασκευή αυτή καί τοΰ τόξου καί τής 
πρόσοψης. 

Οπως στην πρώτη στάθμη έτσι καί στή δεύτερη τά 
σταυροθόλια δέν ανήκουν στην αρχική κατασκευή, 
όπως αποδεικνύεται άπό τό γεγονός οτι ή θολωτή κα
τασκευή δέν δένει μέ τόν εξωτερικό τοίχο καί καλύ
πτει έν μέρει τό υπόλειμμα τοΰ ενός παραθύρου προς 
τήν Α ν α τ ο λ ή , οτι διακρίνονται καθαρά αρμοί μεταξύ 
πεσσών καί παλαιότερων τοίχων, δτι καλύπτονται έν 
μέρει οπές ικριωμάτων στους παλαιότερους τοίχους 
καί οτι οί οπές τών ικριωμάτων τών νεότερων κατα
σκευών σταματοΰν στην επιφάνεια τών παλαιότερων 
τοίχων. 

-TÄA r/XJS*. . ',; •• .' 4 Λ LûaJ 

Μ 

4-1 

Είκ. 2-3. Σπίτι του Λάσκαρη. Δύο κατόψεις, τομή καί δψη. 
'Αποτύπωση τοΰ Walter S. George, μεταξύ τοΰ 1906 καί τον 
1915 

Τό νότιο τμήμα τής δεύτερης στάθμης περιλαμβάνει 
ανατολικά ένα χώρο πού καλυπτόταν άλλοτε μέ σταυ
ροθόλια, πού έχουν καταρρεύσει κατά τό μεγαλύτερο 
μέρος τους, ενα άπό τά όποια τόν συνέδεε μέ τό βόρειο 
τμήμα. ' Η αρχική μορφή τών ανοιγμάτων τοΰ άνατο-
λικοΰ τοίχου είναι άγνωστη, όπως καί τό άν είχε 
ανοίγματα ό νότιος τοίχος (Είκ. 14). "Ενα μεγάλο μέ
ρος τοΰ δυτικού τοίχου υπήρξε αρχικά εξωτερικός 
τοίχος ενός ξεχωριστοΰ επιμήκους κτίσματος πού 

7. Ό 'Ορλάνδος στην κάτοψη, δ.π., είκ. 101, σ. 111, δέν σημειώνει 
σωστά τά ανοίγματα τοΰ θολωτοΰ κτίσματος. 
8. Ό 'Ορλάνδος θεωρούσε δτι υπήρχε αρχικά κιγκλιδωτό άνοιγμα 
προς τά Ιξω, δ.π., σ. 109, είκ. 102, σ. 112. Ό Βελένης παρατήρησε 
τήν ύπαρξη τών υπολειμμάτων τοΰ άρχικοΰ κουφώματος καί σχε
δίασε, πάνω στό σχέδιο τοΰ 'Ορλάνδου, δύο παράθυρα, θεωρώντας 
δτι τό μεσαίο κομμάτι ήταν κλειστό (Velenis, δ.π., είκ. 4b, σ. 233). 
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προχωρεί δυτικότερα. ' Η μία εξωτερική γωνία του, ή 
νοτιοανατολική, διακρίνεται καθαρά πάνω στον τοί
χο, ενώ ή άλλη καλύπτεται άπό τά σταυροθόλια (Είκ. 
9). Τό κτίσμα αυτό ήταν αρχικά μιά στενομέτωπη διώ
ροφη αυτοτελής κατοικία, μέ λίγα ανοίγματα καί κόγ
χες στους τοίχους, ενός τύπου διαδεδομένου στό Μυ-
στρά9. 

"Ισως ή κάτω στάθμη νά συνδεόταν μέσω μιας τοξωτής 
πόρτας μέ τό θολωτό κτίσμα τοΰ βόρειου τμήματος, τό 
δώμα τοΰ οποίου χρησιμοποιούσαν πιθανόν γιά εξώ
στη. ' Η κατασκευή τών τοίχων, τά αρμολογήματα καί 
οΐ λεπτομέρειες τού τμήματος αυτού διαφέρουν αισθη
τά άπό τοΰ υπόλοιπου συγκροτήματος (Είκ. 15). 

"Ενα ακόμη ξεχωριστό κτίσμα, πολύ μικρών διαστά
σεων καί πολύ αλλοιωμένο σήμερα, ενσωματώθηκε 
στό νότιο τμήμα τού συγκροτήματος. Στους τοίχους 
του διακρίνουμε δύο παράλληλους αρμούς σάν ξυλο-
δεσιές (Είκ. 4). 

ΤΡΙΤΗ ΣΤΑΘΜΗ 

Ό ηλιακός καί ή μεγάλη ενιαία αίθουσα, πού έχει 
διαστάσεις 19Χ5 μ., καταλαμβάνουν τό βόρειο τμήμα 
τοΰ συγκροτήματος (Είκ. 16). Τήν αίθουσα στολίζουν 
οί τοξοστοιχίες πού τήν περιβάλλουν, μέ οκτώ τόξα σέ 
κάθε μακριά πλευρά, τρία στή δυτική, άπό τά όποια τό 
κεντρικό έχει μετατραπεί σέ τζάκι σέ νεότερη εποχή, 
καί δύο στην ανατολική, οπού υπήρχε καί ένας στρογ
γυλός φεγγίτης1 0 (Είκ. 17, 18, 20). " Η κατασκευή τών τό
ξων είναι μεικτή, μέ μέτωπα άπό λίθους ή πωρόλιθους 
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9. Ό 'Ορλάνδος δέν τό περιλαμβάνει έν τούτοις ανάμεσα στους Είκ. 4. Σπίτι τον Λάσκαρη. Ή νότια Οψη. 

τέσσερις τύπους σπιτιών πού προτείνει (* Ο ρ λ ά ν δ ο ς , δ.π., είκ. 45, 
σ. 55 καί O r l a n d o s , δ.π., σ. 75 καί είκ. Ι). Πρβλ. Ch. B o u r a s , Είκ. 5. Σπίτι του Λάσκαρη. Πρώτη στάθμη. Κάτοψη. 

Houses in Byzantium, ΔΧΑΕ, περ. Δ ' τ. ΙΑ' (1982-83), σ. 18-19 καί β { κ 6 J Q r f n r o ~ Λ ά σ κ α ρ η Τ μ ή μ α τ ή ς ά ν α τ ο λ ι κ ή ς π ρ ό σ ο . 

10. Ή στέγη κατά την τουρκοκρατία είχε μετατραπεί άπό δίριχτή ψ ' ' 

σέ τρίριχτη ή τετράριχτη, O r l a n d o s , δ.π., είκ. 12. Ό διαχώρισα- ^Ίκ. 7. Σπίτι τον Λάσκαρη. Τομή 11-11 ' 
κός τοίχος αποτελεί επίσης μετασκευή τής εποχής της τουρκοκρα

τίας. 
Είκ. 8. Σπίτι του Λάσκαρη. Τομή 1-1 
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Είκ. 9. Σπίτι τον Λάσκαρη. Δεύτερη στάθμη. Κάτοψη 
Είκ. 10. Σπίτι τον Λάσκαρη. Δεύτερη στάθμη. Στανροθόλια 
καί τόξα τον θολωτού κτίσματος. 
Είκ. 11. Σπίτι τον Λάσκαρη. Δεύτερη στάθμη. Βόρειο τμήμα. 

'Ανατολικός τοίχος. 
Είκ. 12. Σπίτι τον Λάσκαρη. Τομή ΗΙ-ΙΙΙ ' 
Είκ. 13. Σπίτι τον Λάσκαρη. Τοξύλλια καί φονρούσια τής 
πρόσοψης. 'Αξονομετρικό 
Είκ. 14. Σπίτι τον Λάσκαρη. Δεύτερη στάθμη. Νότιο τμήμα. 
Στανροθόλια καί ανοίγματα, προς τά εξω. 
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πρόχειρα λαξευμένους, εναλλάξ μέ μία πλίνθο, καί τό 
υπόλοιπο βάθος άπό άργολιθοδομή πού καλύπτεται 
άπό παχύ κονίαμα. Δύο τόξα του βόρειου τοίχου έχουν 
οπές γιά καπνοδόχο, άλλα μόνο του δυτικότερου είναι 
σύγχρονη μέ την κατασκευή του τόξου". Τά τόξα του 
τοίχου αύτοΰ έκλειναν προς τά εξω, εν ολω ή εν μέρει. 
"Ενα μόνο απέναντι άπό τη σκάλα ανόδου δέν φαίνε
ται νά είχε αρχικά καθόλου προεξοχές. Στό σημείο 
αυτό θά πρέπει νά βρισκόταν ή κύρια καί μάλλον ή 
μοναδική είσοδος προς τήν αίθουσα καί προς τήν τρί
τη στάθμη (Eue. 18). 

Τά δύο τόξα της ανατολικής πλευράς ήταν καί τά 
ανοίγματα μέ τά όποια επικοινωνούσε ή αίθουσα μέ 
τόν εξώστη. Διαφέρουν άπό τά υπόλοιπα ανοίγματα, 
όπως διαφέρει άπό τους υπόλοιπους τοίχους όλόκλη-

Είκ. 15. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Αυτοτελές σπίτι δοτικά. Ό 
άλλοτε εξωτερικός τοίχος. 
Είκ. 16. Σπίτι τον Λάσκαρη. Τρίτη στάθμη. Κάτοψη. 
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ρη ή επιμελημένη πρόσοψη μέ την πλινθοπερίκλειστη 
τοιχοποιία σέ σχεδόν ίσόδομο σύστημα1 2. Μόνο στό 
νότιο τμήμα του συγκροτήματος, στίς γωνίες, βρί
σκουμε τόν ίδιο τρόπο κατασκευής (Είκ. 4). ' Υπάρχει 
πιθανότητα, άν τό συγκρότημα στέγαζε κάποιον ανώ
τατο αξιωματούχο, ή επιμέλεια στην πρόσοψη καί τόν 
ηλιακό νά σχετίζεται μέ μιά ειδική λειτουργία τοΰ 
εξώστη. Τό κάπως ακανόνιστο σχήμα του οφείλεται 
στό γεγονός ότι ό ανατολικός τοίχος τής αίθουσας, ό 
όποιος κατασκευάστηκε έτσι ώστε νά όρθογωνίζει τό 
σχήμα της, κάτι πού διευκόλυνε τήν κατασκευή τής 
ξύλινης στέγης, δέν είναι παράλληλος προς τόν ανα
τολικό τοίχο του 1 3 . Στή χαμηλότερη στάθμη ό ανατο
λικός τοίχος είναι ακόμη πιό λοξός καί έγινε μιά προ
σπάθεια νά ισιώσει κάπως πιό ψηλά μέ τή σταδιακή 
αύξηση τής προβολής των φουρουσιών, ή οποία άπό 
0,24 μ. στή βορινή άκρη φθάνει τά 0,635 μ. στή νότια 
(Είκ. 13, 16 καί 21). 

Ή κατασκευή των φουρουσιών είναι απλή, άπό μα-
κρεΐς επάλληλους λίθους, πολύ πρόχειρα λαξευμέ
νους. Είναι ολα τριπλά εκτός άπό τά δύο κεντρικά πού 
ήταν διπλά 1 4 (Είκ. 13). Τά τοξύλλια, μεικτής κατα
σκευής, έχουν μέτωπο άπό λαξευτό πώρινο θολίτη πού 
εναλλάσσεται μέ δύο πλίνθους, ένώ τό βάθος τους, 
όπως καί στά τόξα τής αίθουσας, είναι άπό άργολιθο-
δομή μέ κονίαμα (Είκ. 19). Γιά τήν εδρασή τους πάνω 
στον τοίχο στρωνόταν μιά σειρά πλίνθων σέ σχήμα 
ημικυκλίου. ' Η εδραση πάνω στά φουρούσια γίνεται 
μέσω μιας πλίνθου μέ λοξή προεξοχή, πάνω στην 
οποία θά πρέπει νά είχαν στηριχθεί οί θολότυποι κατά 
τήν κατασκευή τών τοξυλλίων. Τό κλειδί των τοξυλ-
λίων φθάνει σέ τέτοιο ϋψος, ώστε τό δάπεδο του εξώ
στη δέν θά μπορούσε νά είναι ενιαίο καί θά έμενε 
οπωσδήποτε κάποιο σκαλί ή φαρδύ στηθαίο 1 5. 
Προς τό κέντρο τού τοίχου παρατηρείται μιά μεταβο
λή του ύψους τών φουρουσιών καί τά κεντρικά αποτε
λούνται άπό δύο μόνο λίθους. Ό 'Ορλάνδος απέδιδε 
τή μείωση στό ότι τό κλειδί τοΰ εξωτερικού τόξου 
ήταν τοποθετημένο πολύ ψηλά 1 6. "Αν όμως τά φουρού
σια είχαν κατασκευασθεί συγχρόνως μέ τό τόξο, θά 
είχαν φροντίσει κατά τήν κατασκευή νά τοποθετή
σουν τό κλειδί στό κατάλληλο ϋψος. Στό σχέδιο τής 
πρόσοψης ό ' Ορλάνδος τοποθετεί τά κεντρικά φουρού
σια ψηλότερα άπό τους θολίτες του τόξου 1 7. Πιό προ
σεκτική παρατήρηση τής κατασκευής δείχνει οτι τά 
τέσσερα κεντρικά φουρούσια βρίσκονται στό ίδιο 
ακριβώς ΰψος μέ τους θολίτες του τόξου, οί όποιοι 
χρειάστηκε νά αφαιρεθούν εντελώς γιά τήν τοποθέτη
ση τών φουρουσιών (Είκ. 22, πρβλ. καί Είκ. 2-3). 'Αλλά 
καί τά αμέσως επόμενα φουρούσια χαντρώθηκαν πάνω 
στό τόξο, χωρίς όμως μεγάλη καταστροφή (Είκ. 13, 
21). Δέν είναι τυχαίο, επομένως, δτι τά ακραία τοξύλ
λια καί φουρούσια σώζονται ακέραια, ένώ τό κεντρικό 

κομμάτι παρουσιάζει εικόνα καταστροφής, τά τοξύλ
λια έχουν καταρρεύσει, τά φουρούσια είναι κομμένα, 
τό τόξο έχει ρωγμές καί ό τοίχος είναι πρόχειρα κλει
σμένος (Είκ. 1, 13, 21). 

' Η προσθήκη τών φουρουσιών καί τών τοξυλλίων στον 
ανατολικό τοίχο μέ τό εξωτερικό τόξο καί τό σύνθετο 
άνοιγμα έγινε σέ τέτοιο ϋψος, ώστε ή στάθμη τών το
ξυλλίων νά πλησιάσει δσο ήταν δυνατό τή στάθμη τοΰ 
δαπέδου τής αίθουσας καί τοΰ εξώστη. Τά φουρούσια 
χαντρώθηκαν ακριβώς πάνω στό τόξο καί ή επέμβαση 
τραυμάτισε τήν κατασκευή. Τμήμα τοΰ τοίχου κατέρ
ρευσε κάποια στιγμή καί κλείστηκε μέ μιά κατασκευή 
διαφορετικής αντίληψης άπό τήν αρχική. 

' Ο εξώστης συνεχιζόταν καί στό νότιο τμήμα τοΰ σπι-
τιοΰ μπροστά άπό μιά δεύτερη αίθουσα. Τό σχήμα του, 
πού σήμερα είναι εντελώς τριγωνικό, πρέπει νά ήταν 
τραπεζοειδές αρχικά, γιατί καί εδώ υπήρχαν τοξύλλια 
καί φουρούσια, λίγα άπό τά όποια, σέ πολύ κακή κατά
σταση, σώζονται ακόμη (Είκ. 6). 
Είναι μάλλον απίθανο νά άκολουθοΰσε ανατολικά σέ 
ευθεία γραμμή τό όριο τοΰ βορινοΰ ήλιακοΰ. Στην πε
ρίπτωση αυτή ή προεξοχή θά ξεπερνούσε τό 1.50 μ. 
καί τά υπάρχοντα υπολείμματα τών φουρουσιών δέν 
δικαιολογούν μιά τόσο μεγάλη προεξοχή 1 8 . 
Προς τόν εξώστη βλέπει μιά τετράγωνη αίθουσα μέ 
διαστάσεις 6 Χ 6 μ., πού επικοινωνεί μέ τή μεγάλη αί
θουσα μέσω τριών τόξων. Οί δύο εξωτερικοί τοίχοι 

11. Ή μετασκευή είναι εμφανής στό μέτωπο τοΰ δεύτερου τόξου 
άπό δεξιά, βλ. Είκ. 17. Ό Βελένης (Velenis, δ.π., είκ. 3b, σ. 231, 
234) παρατήρησε τήν ύπαρξη τής αρχικής καπνοδόχου. 
12. Κανένα άλλο σπίτι τοΰ Μυστρά, έκτος ίσως άπό τή γωνία τοΰ 
πύργου τοΰ αρχοντικού Α ' ( ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 82 καί είκ. 85, σ. 
93), δέν έχει στην πρόσοψη λαξευτή τοιχοποιία καί πλινθοπερί-
κλειστο σύστημα. Ό 'Ορλάνδος στό κέντρο τής πρόσοψης τοΰ 
σπιτιού τοΰ Λάσκαρη σχεδίασε μιά τριπλή τυφλή κόγχη (δ.π., είκ. 
100, σ. 110 καί είκ. 102, σ. 112). Τήν ύπαρξη τοΰ στρόγγυλου φεγγί
τη παρατήρησαν καί ό George (Είκ. 3) καί ό Βελένης (δ.π., είκ. 4b, 
σ. 233 καί 233-235). 

13. Ό 'Ορλάνδος απέδωσε τή μή παραλληλία στην προσπάθεια να 
δημιουργηθεί, στην τρίτη στάθμη, μεγαλύτερο μέτωπο προς τήν 
αύρα πού έρχεται άπό τό Λακωνικό κόλπο (δ.π., σ. 109, 110). 

14. Στό σχέδιο τοΰ George, Είκ. 3, τά δύο κεντρικά φαίνονται μονά 
καί τά επόμενα δύο διπλά. 

15. Αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά σχετικά μέ τό πόσο αναγ
καία ήταν ή προσθήκη φουρουσιών καί μήπως ή χρήση τους στό 
Μυστρά ακολούθησε κάποιο συρμό καί είναι μορφοκρατικό στοι
χείο. 

16. "Ο.π., σ. 112. 
17. "Ο.π., είκ. 100, σ. 110 καί είκ. 102, σ. 112. 

18. Λόγω τής ύπαρξης τοΰ ήλιακοΰ στην τρίτη στάθμη, ή νοτιοανα
τολική γωνία στή στάθμη αυτή δέν βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφο 
μέ τίς χαμηλότερες στάθμες (βλ. Είκ. 4). 
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της αίθουσας έχουν επίσης τοξωτά ανοίγματα, πού 
αλλοιώθηκαν πολύ κατά τη διάρκεια της τουρκοκρα
τίας 1 9 (Είκ. 23). Στό δυτικό τοίχο, παρά τίς αλλοιώ
σεις, είναι εμφανής ή προσπάθεια νά ενσωματωθούν 
τά στοιχεία των παλαιότερων κτισμάτων καί, ίσως, νά 
δημιουργηθεί καί εδώ ό ρυθμός τών τόξων μέ επεμβά
σεις καί προσαρμογές στά υπάρχοντα ανοίγματα. 

' Η σκάλα γιά την τρίτη στάθμη βρίσκεται περίπου 
στην Χδια θέση μέ την αρχική. Τό πλατύσκαλο της 
εξυπηρετεί καί τήν ερειπωμένη πτέρυγα προς Β., πού 
δέν φαίνεται νά είχε είσοδο άπό άλλου καί γιά τό λόγο 
αυτό θά πρέπει νά δεχθούμε οτι αποτελούσε μέρος τοΰ 
συγκροτήματος. Δέν θά ταίριαζε στό κάπως επίσημο 
υφός τοΰ σπιτιού νά μοιράζεται τό πλατύσκαλο του μέ 
ενα άλλο, ασήμαντο σπίτι. Στην περίπτωση αυτή 'ίσως 
τό τζάκι —γιά τό όποιο είχε' αφεθεί καπνοδόχος στό 
δυτικότερο τόξο της μεγάλης α'ίθουσας— νά έβλεπε 
προς τήν πτέρυγα αυτή, πού θά πρέπει νά εξυπηρετού
σε βοηθητικές λειτουργίες. Τό γεγονός οτι δέν φαίνε
ται νά υπήρχε εσωτερική σκάλα συνηγορεί στό νά δε
χθούμε οτι τό συγκρότημα περιλάμβανε οπωσδήποτε 
κάποια αυλή. Θά ήταν απίθανο ή δεύτερη καί ή τρίτη 
στάθμη νά επικοινωνούσαν μόνο μέσω τών κοινόχρη
στων χώρων τοΰ οικισμού2 0. 

19. Είχαν αποκτήσει φεγγίτες, όπως καί τό σπίτι τοΰ Φραγγόπου-
λου, βλ. Εϊκ. 28-30. Πρβλ. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., είκ. 70, σ. 32. 
20. Πρβλ. Mil let, Mistra^ÌK. 5.5, όπου παρουσιάζεται μιά ανάλογη 
περίπτωση μέ αυλή. "Ισως σέ νεότερη εποχή νά είχε κατασκευασθεί 
εσωτερική σκάλα στό χώρο τοΰ μικροϋ προσκτίσματος προς Ν. 
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Είκ. 17. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Τρίτη στάθμη. Τόξα του βό
ρειου τοίχου, κοντά στη βορειοανατολική γωνία 
Είκ. 18. Σπίτι του Λάσκαρη. Τρίτη στάθμη. Τόξα του βό
ρειου τοίχου, κοντά στη βορειοδυτική γωνία, τό μεσαίο άπό 
τά όποια ήταν ίσως ή είσοδος 

Είκ. 19. Σπίτι του Λάσκαρη. Λεπτομέρεια της κατασκευής 
ενός άπό τά τοξύλλια τοΰ ήλιακοΰ 
Είκ. 20. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Τρίτη στάθμη. Ό ανατολικός 
τοίχος άπό μέσα 

Είκ. 21. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Τοξύλλια καί φουρούσια στή 

νότια γωνία τοΰ ήλιακοΰ (φωτ. 1973) 

Είκ. 22. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Λεπτομέρεια της εδρασης ενός 

άπό τά φουρούσια τοΰ ήλιακοΰ, πάνω στό τόξο τής πρόσο

ψη 

Είκ. 23. Σπίτι τοΰ Λάσκαρη. Τρίτη στάθμη. Ή νοτιοανατο
λική γωνία 
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Είκ. 24-25. Σπίτι τον Λάσκαρη. Κατόψεις της δεύτερης 
στάθμης: α. Φάσεις 1 καί 2, β. Φάση 3 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

'Από την ανάλυση πού προηγήθηκε είναι φανερό οτι 
τό βόρειο τμήμα με τόν ηλιακό δέν υπήρξε τό αρχικό 
κτίσμα του συγκροτήματος. ' Η ανάπτυξη φαίνεται νά 
ακολούθησε τήν έξης πορεία2 1: 
1. Πάνω σ ' ενα δρόμο του Μυστρά υπήρχε μιά σειρά 
άπό μονώροφα κτίσματα, ίσως μαγαζιά ή εργαστήρια. 
"Ενα στενό διαβατικό ανάμεσα τους οδηγούσε σέ μιά 
διώροφη στενομέτωπη κατοικία τοποθετημένη κάθετα 
προς τήν κλίση τού εδάφους (Είκ. 24). 
2. Παράλληλα μέ τήν κατοικία χτίστηκε ενα θολωτό 
κτίσμα μέ τοξωτά ανοίγματα, τό δώμα τού οποίου 
χρησίμευε ως εξώστης τής κατοικίας (Είκ. 24). 
3. 'Ορισμένα άπό τά μονώροφα κτίσματα κατά μήκος 
τού δρόμου αναπτύχθηκαν καθ' υψος καί έκλεισαν 
μερικά άπό τά εξωτερικά ανοίγματα τής κατοικίας καί 
τής επέκτασης της. Στην πρόσοψη τού ενός άπό τά 
πρώην μονώροφα κτίσματα κατασκευάσθηκε μέ επιμέ
λεια ενα μεγάλο τόξο συνδυασμένο μέ ενα σύνθετο 
άνοιγμα (Είκ. 25). 

4. "Ολα τά κτίσματα συνενώθηκαν σέ ενα μεγάλο συγ
κρότημα. ' Η σύνδεση στην πρώτη καί τή δεύτερη 
στάθμη έγινε μέ σταυροθόλια. Στην τρίτη στάθμη δη
μιουργήθηκαν δύο μεγάλες αίθουσες καί ένας διπλός 
ηλιακός μέ τοξύλλια. Μιά πτέρυγα προς Β. περιέλαβε 
ορισμένους βοηθητικούς χώρους, όπως τό μαγειρείο. 
Τό συγκρότημα έκλεινε μέ κάποια αυλή προς ΒΑ. καί 
περιλάμβανε καί άλλα προσκτίσματα (Είκ. 26-27). 

5. Κατά τήν τουρκοκρατία έγιναν σημαντικές άλλα-
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γές, τά ίχνη τών οποίων διασώζονται καί θά πρέπει νά 
αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. 

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στό Μυστρά, άπό ο,τι είναι γνωστό, τό συγγενέστερο 
κτίσμα προς τό σπίτι τού Λάσκαρη είναι τό λεγόμενο 
σπίτι τού Φραγγόπουλου22 (Είκ. 28-30). Πολύ απλούστε
ρο, είναι ενα επίμηκες ορθογώνιο κτίσμα, πού υψώνε
ται σέ τρεις στάθμες, ή χαμηλότερη άπό τίς όποιες 
είναι ή στέρνα. ' Η μεσαία καλύπτεται μέ σταυροθόλια 
πού πατούν σέ πεσσούς καί ή ανώτερη είναι μιά μεγά
λων διαστάσεων (5Χ15 μ. περίπου) ενιαία αίθουσα μέ 
τοξοστοιχίες στίς δύο μακριές καί τήν πίσω στενή 
πλευρά της. ' Ο ηλιακός προεξέχει προς τή θέα μέ σει
ρά τοξυλλίων καί φουρουσιών πολύ επιμελημένων. Σέ 
αντίθεση μέ τού σπιτιού τού Λάσκαρη ό εξωτερικός 
τοίχος προς τόν ηλιακό είναι εντελώς πρόχειρα κατα
σκευασμένος καί τά ανοίγματα νεότερα. "Οπως καί 
σήμερα έτσι καί σέ όλες τίς παλαιότερες απεικονίσεις 
του σπιτιού διακρίνονται αρμοί στό σημείο συνάντη
σης τού τοίχου αυτού μέ τους δύο μακρεΐς κάθετους 
τοίχους. Οί αρμοί αυτοί δείχνουν οτι κάποτε κόπηκαν 
οί γωνίες τού σπιτιού καί κόντυναν οί μακρεΐς τοίχοι. 
Ό τοίχος προς τή θέα ξαναχτίστηκε πιό μέσα. Είναι 
πιθανό στοΰ Φραγγόπουλου ό εξωτερικός τοίχος νά 
υψωνόταν αρχικά πάνω στά τοξύλλια χωρίς νά υπάρ
χει ηλιακός 2 3. 

θ ά πρέπει νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα οτι τό 
σπίτι τού Φραγγόπουλου χτίστηκε σέ μία φάση καί 
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Είκ. 26-27. Σπίτι τον Λάσκαρη. Κατόψεις της δεύτερης καί 

της τρίτης στάθμης. Φάση 4 

περιλάμβανε εξαρχής τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: 
σταυροθόλια στη χαμηλότερη στάθμη, μεγάλη αίθου
σα μέ τοξοστοιχίες ψηλά καί φουρούσια καί τοξύλλια 
στην πρόσοψη, δηλαδή τά στοιχεία πού χαρακτηρί
ζουν τήν τέταρτη φάση τοΰ σπιτιού τοΰ Λάσκαρη. 

' Ο ' Ορλάνδος συνδέει τήν πτέρυγα Ε των παλατιών του 
Μυστρά μέ τό Τεκφούρ Σεράι ή ανάκτορο του Πορφυ
ρογέννητου της Κωνσταντινουπόλεως. "Ομως, ή σχέ
ση των δύο μνημείων περιορίζεται στό σχήμα τής κά
τοψης καί τήν ύπαρξη μεγάλης αίθουσας 2 4 (Είκ. 31). 
' Η σύγκριση του ανακτόρου τής Πρωτεύουσας μέ τό 
σπίτι τοΰ Λάσκαρη έχει, αντίθετα, ενδιαφέρον. Ή 
επιφάνεια των δύο κτιρίων δέν διαφέρει πολύ, αν καί ή 
μεγάλη αίθουσα στό Τεκφούρ Σεράι, λόγω του πλά
τους καί του ύψους της, δημιουργεί τήν εντύπωση οτι 
τό κτίριο είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Καί τά 
δύο κτίρια έχουν ενσωματώσει παλαιότερα κομμάτια, 
καί τά δύο έχουν χαμηλότερα σταυροθόλια καί ψηλό
τερα α'ίθουσες μέ τοξοστοιχίες, καί στην πρόσοψη τοΰ 
σπιτιού τοΰ Λάσκαρη βρίσκουμε έναν απόηχο τής 
διακοσμητικής διάθεσης πού κυριαρχεί στίς προσό
ψεις τοΰ κωνσταντινουπολίτικου μνημείου2 5. 'Εξάλ
λου, καί στά δύο βρίσκουμε ακανόνιστου σχήματος 
εξώστες μέ τοξύλλια καί φουρούσια. Οί διαφορές είναι 
πολλές, ανάμεσα τους τό γενικό σχήμα τής κάτοψης 
τοΰ Τεκφούρ Σεράι, ή εσωτερική σκάλα καί οί διακο
σμητικές ζώνες στίς προσόψεις. Ειδικά αυτά τά στοι
χεία τά συναντούμε στό ανάκτορο τοΰ Νυμφαίου2 6. 
"Αν καί ή σχέση μέ τό σπίτι τοΰ Λάσκαρη φαίνεται 
κάπως πιό μακρινή, δέν θά πρέπει νά παραβλέψουμε 

οτι είχε σταυροθόλια καί μεγάλη αίθουσα, πιθανόν μέ 
τοξοστοιχίες. ' Η σχέση λοιπόν τής διάταξης πού συ-
ναντοΰμε κατά τήν τέταρτη φάση τοΰ σπιτιοΰ τοΰ Λά
σκαρη μέ δύο άπό τά ελάχιστα σωζόμενα μή εκκλη
σιαστικά μνημεία τών παλαιολόγειων χρόνων πού 
σχετίζονται μέ τους αυτοκρατορικούς κύκλους, είναι 
αναμφισβήτητη. 

' Η χρήση τών σταυροθολίων γιά τήν ανάπτυξη τής κά
τοψης, πού είναι τόσο χαρακτηριστική τής παλαιολό-

21. Μερικά στοιχεία στά σχέδια αποκατάστασης είναι ενδεικτικά 
(Είκ. 32-34). ' Ο ακριβέστερος προσδιορισμός τους απαιτεί ανασκα
φική έρευνα. 
22. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ο.π., σ. 106-109, είκ. 61, σ. 73 καί είκ. 98-99, σ. 
107-108. O r l a n d o s , ο.π., είκ. 2, 10. S t r u c k , ο.π., σ. 111, καί είκ. 
49. Mil let, Mistra, είκ. 13.5. 
23. Ό 'Ορλάνδος, ο.π., σ. 109, βασιζόμενος στό σχέδιο τοΰ Struck, 
υποστήριζε ότι είχε τοξωτά ανοίγματα πού κατέρρευσαν (πρβλ. ο.π., 
είκ. 61, σ. 73). 
24. "Ο.π., σ. 50-51. Βλ. όμως σ. 75, όπου συγκρίνει τά τοξύλλια τοΰ 
Τεκφούρ Σεράι μέ τοΰ Λάσκαρη. 
25. W. S a l z e n b e r g , Alt-christliche Baudenkmäle von Konstantino
pel, Berlin 1855, σ. 124-128 καί πίνακες XXXVI-XXXVII. Β. Meyer-
P l a t h - Α. M. S c h n e i d e r , Die Landmauer von Konstantinopel, II, 
Berlin 1943, σ. 95-100. W. Mü l l e r -Wiene r , Bildlexikon zur Topo
graphie Istanbuls, Tübingen 1978, σ. 244-247. C. M a n g o , Byzantine 
Architecture, New York 1976, σ. 275-277. 

26. S. Eyice, Le palais byzantin de Nymphaion près d'Izmir, XL 
Internationaler Byzantinisten Kongress, München 1958, Akten, σ. 
150-153, είκ. XXVI-XXIX. T. K i r i l o v a - K i r o v a , Un Palazzo ed 
una casa di età tardobizantina in Asia Minore, FelRav 3-4 (1972), σ. 
275-295. Η. Buchwald, Lascarid Architecture, JOB 28 (1979), σ. 
263-268, είκ. 1-3. 

273 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ - ΧΑΡΙΣ ΚΑΛΛΙΓΑ 

Γ, τ 

! / 

'·; 

îocnbeb. · 

~ η *·-'·;.. 

W-AfcÄT-WI-s» 31>>* ' * * "^ . r1 

,Μ* 

Είκ. 28-30. Σπίτι του Φραγγόπουλου. 'Αποτύπωση τον Walter S. George μεταξύ του 1906 καί του 1915 
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\ ,1 Ê 3J ί 3 - L J ί—ί jì—Τ 
R. PLAN 

Hsl 

ι — 
TT 

\ 

, ώ . _ f^TLf-n 
qROQTsfo ρίχοκ ρΙλΜ 

ι' y .111 i n a i — c d i 

6y «Mr of Morrh 

•yZWnm 

γειας αρχιτεκτονικής της Κωνσταντινουπόλεως, ενι
σχύει την άποψη οτι ή συνένωση των μικρότερων κτι
σμάτων καί ή δημιουργία ενός συγκροτήματος μέ αί
θουσες μεγαλόπρεπες θά πρέπει νά αποδοθεί στην πα
ρουσία στό Μυστρα κάποιου αξιωματούχου πού είχε 
άμεση σχέση μέ τήν Πρωτεύουσα2 7. 

Ό σ ο ν άφορα τά παλαιότερα κτίσματα τοΰ συγκροτή
ματος του Λάσκαρη, υπάρχουν δύο πού ξεχωρίζουν 
καί ανάγονται σέ γνωστούς τύπους. Τό στενομέτωπο, 
μακρόστενο διώροφο σπίτι καί τό τετράγωνο κτίσμα 
μέ τό μεγάλο τόξο καί τό σύνθετο άνοιγμα στην πρό
σοψη. Ό τύπος του στενομέτωπου σπιτιού είναι πολύ 
διαδεδομένος καί ανάλογα παραδείγματα βρίσκουμε 
οχι μόνο στό Μυστρα, άλλα καί σέ πολλά άλλα μέρη, 
όπως στή γειτονική Μονεμβασία2 8. Ό τύπος αυτός 
δέν είναι διαδεδομένος στό Γεράκι, παρά τό γεγονός 
οτι ή εντύπωση πού δίνουν τά σπίτια του Γερακιου 
είναι οτι μοιάζουν μέ τοϋ Μυστρα 2 9 (Είκ. 35). "Αν 
εξαιρέσουμε όμως κάποια συνάφεια στην τοιχοποιία 
καί τά κονιάματα, τά ελάχιστων διαστάσεων, αρχικά 
μέ μονόριχτες στέγες καί σχεδόν πρωτόγονα σπίτια 
στό Γεράκι δέν έχουν καμιά σχέση μέ τοϋ Μυστρα. 

Ένα πολύ αξιόλογο δείγμα τοϋ τύπου τοϋ τετράγωνου 
κτίσματος σώζεται στην Καρύταινα3 0. Ή συγγένεια 
στή διαμόρφωση της πρόσοψης μέ τήν τρίτη φάση τοϋ 
σπιτιού τοϋ Λάσκαρη είναι μεγάλη. "Αλλο ανάλογο 
παράδειγμα υπάρχει στό Λογγανίκο3 1. Στον ίδιο τό 
Μυστρα εκτός άπό τό λεγόμενο Παλατάκι βρίσκουμε 

καί άλλα παραδείγματα, ενα άπό τά όποια είχε δύο 
στάθμες, ήταν ξυλόστεγο καί είχε ισόγειο θολωτό καί 
όροφο μέ τόξο στην πρόσοψη, μέσα στό όποιο δια
μορφώνονταν τρία ανοίγματα3 2. 
Η ανάλυση πού προηγήθηκε αποσαφήνισε τή διάκρι-

27. P. L. V o c o t o p o u l o s , The Role of Constantinopolitan Architec
ture during the Middle and Late Byzantine Period, XVI. Internationa
ler Byzantinistenkongress, Wien 1985, Akten, 1/2, σ. 555. 
28. Α. Γ. Κ α λ λ ι γ ά ς - Χ. Α. Κ α λ λ ι γ ά , Μονεμβασία, 'Αθήνα 
1986, σ. 15-16, 33. 
29. Γιά τό κάστρο τοϋ Γερακιου βλ. R. T r a q u a i r , Laconia I. 
Mediaeval Fortresses, BSA 12 (1905-1906), σ. 262-270 καί 
Α. Bon, La Morée Franque, Paris 1969, σ. 594-598, 642-645 μέ τήν 
παλαιότερη βιβλιογραφία. Καμιά μελέτη δέν έχει δημοσιευθεί γιά 
τά σπίτια. ' Η εμπεριστατωμένη μελέτη των Ρ. Χριστοδουλόπουλου 
καί "Αν. - Μ. Σιμάτου, πού παρουσιάστηκε ώς διάλεξη στή Σχολή 
'Αρχιτεκτόνων τοΰ ΕΜΠ στίς 19-2-1987, προσφέρει πολλά καί εν
διαφέροντα στοιχεία. 

30. Ν. Κ. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ς , Ά π ό τή βυζαντινή Καρύταινα, Πελο
ποννησιακά 16 (1985-86), σ. 145-163, είκ. 4-19. Θά έπρεπε νά παρα
τηρήσει κανείς όμως ότι τό κτίσμα Ίσως περιλαμβάνει περισσότερες 
άπό μία φάσεις, δτι οί τοίχοι "ίσως δέν συναντώνται ύπό εντελώς 
ορθή γωνία καί δτι οπωσδήποτε υπήρχε ξύλινο δάπεδο στή στάθμη 
εισόδου καί οτι ή σπάνια συναντώμενη πολύπλοκη οργάνωση στην 
εσωτερική επικοινωνία έχει εντελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ή 
ύπαρξη της ενδιάμεσης στάθμης θά έπρεπε νά ληφθεί υπόψη μαζί μέ 
μερικές ακόμη λεπτομέρειες στην αναπαράσταση τοΰ σύνθετου 
εξωτερικού ανοίγματος. 

31. B o u r a s , δ.π., είκ. 15, σ. 21. 
32. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , δ.π., είκ. 54, σ. 65, είκ. 75α, σ. 86, σ. 93-102 καί 
είκ. 85-91. 

275 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ - ΧΑΡΙΣ ΚΑΛΛΙΓΑ 

Είκ. 31. Τεκφούρ Σεράι Κωνσταντινουπόλεως. Τό εσωτερικό 

ση των επί μέρους τμημάτων του συγκροτήματος πού 
ονομάζεται σπίτι τοΰ Λάσκαρη καί πού ή κλίμακα του 
συναγωνίζεται την κλίμακα των παλαιότερων τμημά
των των παλατιών τοΰ Μυστρα, υπάρχουν όμως πλευ
ρές της αρχιτεκτονικής του ιστορίας, όπως ή χρονολό
γηση του καί ή εξακρίβωση τής λειτουργίας των χώ
ρων, πού δέν είναι δυνατό νά φωτισθούν χωρίς συστη
ματικές ανασκαφές: "Αν γιά τή χρονολόγηση καταφύ
γει κανείς σέ υποθέσεις, οι παλαιότερες φάσεις δέν 

είναι εύκολο νά προσδιορισθούν πιό συγκεκριμένα, 
λόγω τής διάδοσης τών δύο χαρακτηριστικών τύπων 
που περιλαμβάνουν. Μόνο γιά τήν τέταρτη φάση, πού 
σχετίζεται μέ τό Τεκφούρ Σεράι, θά μπορούσε νά προ
ταθεί τό πρώτο μισό τοΰ Μου αιώνα3 3. 

' Η θαυμάσια θέα άπό τόν ηλιακό τοΰ Λάσκαρη δέν 
διαφέρει πολύ άπό τών άλλων σπιτιών τοΰ Μυστρα, ή 
κλίμακα του όμως τό ξεχωρίζει άπό τά περισσότερα, 
δεδομένου ότι ή μόνη μεγαλύτερη αίθουσα βρίσκεται 
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Είκ. 32. Σπίτι τον Λάσκαρη. Ή δψη κατά την τέταρτη φάση 
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Είκ. 33. Σπίτι τον Λάσκαρη. Τομή κατά μήκος κατά τήν 

τέταρτη φάση, σέ αποκατάσταση 

Είκ. 34. Σπίτι τον Λάσκαρη. 'Εγκάρσια τομή κατά τήν τέ

ταρτη φάση, σέ αποκατάσταση 

Είκ. 35. Κατόψεις σπιτιών στό Γεράκι. 

στην πτέρυγα Ε των παλατιών. "Αν ή παράδοση πού 
συνδέει τό συγκρότημα μέ τήν οικογένεια Λάσκαρη 
δέν είναι αυθαίρετη, θά ήταν πολύ ελκυστικό νά συ
σχετίσει κανείς τήν εισαγωγή στό Μυστρά των κων-
σταντινουπολίτικης καλαισθησίας στοιχείων, όπως τά 
σταυροθόλια, οί τοξοστοιχίες καί τά μπαλκόνια μέ τά 
φουρούσια, στην παρουσία, ακριβώς πρίν άπό τά μέσα 
του Μου αιώνα καί τήν έλευση τών δεσποτών, μιας 
προσωπικότητας στενά συνδεδεμένης μέ τους αυτο
κρατορικούς κύκλους, τοΰ 'Αλεξίου Λάσκαρη Μετο-
χίτη Παλαιολόγου, κυβερνήτη της βυζαντινής Πελο
ποννήσου 3 4. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΓΑΣ 

ΧΑΡΙΣ Α. ΚΑΛΛΙΓΑ 

33. Χ. θ . Μ π ο ύ ρ α ς , Μαθήματα 'Ιστορίας της 'Αρχιτεκτονικής, 
Β', 'Αθήναι 1975, σ. 253. M e y e r - P l a t h - S c h n e i d e r , ο.π., σ. 95 
κ.έ. R. K r a u the im e Γ, Early Christian and Byzantine Architecture, 
Harmondsworth 1965, σ. 309. 
34. D. A. Z a k y t h i n o s , Le Despotat grec de Morée, I, London 1975, 
σ. 335. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, εκδ. E. 
Trapp - R. Walther - H. V. Beyer, Wien 1976 κ.έ., αριθ. 17977. 
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SUMMARY 

THE LASCARIS HOUSE AT MYSTRAS 

V^lose examination of the house attributed by local 
tradition to 'Lascaris' reveals that the ruin described by 
Orlandos is only part of a large complex that gradually 
evolved from several smaller structures which are still 
discernible. These were: a row of single-storey buildings, 
possibly shops or workshops, fronting the west side of 
the street, and behind and above them a long two-storey 
house on an east-west axis with a later, vaulted, single-
storey addition to its north. A second storey was added 
to some of the roadside houses, including the square 
house immediately in front of this later addition, whose 
first-floor front wall contained a three-light window 
surrounded by a large decorative arch. The upper floor 
of these front houses was level with the ground floor of 
the two-storey house behind. In the fourth phase all 
these buildings were joined together to form the existing 
three-level complex. Cross-vaults were constructed over 
the 'shops' on the lowest level and another series of 
cross-vaults was built on top of them, hemming in the 
ground floor of the two-storey house on its east and 
north sides, behind the arched façade of the square 
house, to form the floor for the third level. Two large 
intercommunicating rooms were built on top of these 
cross-vaults: a square one (6x6 m) to the east of the 
upper floor of the two-storey house and a long one 
(5x19 m) to the north. Entrance to the long room was 
from a courtyard to its north. A separate wing, 
presumably containing service rooms, bordered the 
western side of the courtyard. Excavation will be needed 
to determine the precise limits of the service wing, and 
indeed of the ruins as a whole. The large rooms opened 
on to a long terrace looking out over the street and the 

breathtaking view beyond. Part of the terrace was 
supported by a series of vaults resting on rough-hewn 
stone corbels. The level of the large upper rooms was 
such that the corbels cut into the arch of the second-
level façade, possibly causing the subsequent collapse of 
the fine triple window below it and necessitating the 
construction of the massive supporting wall that is still 
standing, pierced by two rectangular windows. More 
alterations were made later by the Turks, but further 
research is needed on these. 
The building complex has many features in common 
with the so-called Frangopoulos House at Mystras and 
the Tekfur Serai in Constantinople, and also with the 
palace at Nymphaion. The use of cross-vaults, which is 
characteristic of Palaeologan architecture in Constanti
nople, suggests that the complex may have been built by 
an important dignitary having close ties with the capital, 
probably in the first half of the fourteenth century. If 
the local tradition is not completely unfounded, this 
person could be Alexios Lascaris Metochites Palaeo-
logos, Governor of the Byzantine territory in the 
Péloponnèse before the establishment of the Despotate. 
The square two-storey house with the arched front bears 
similarities to other houses at Mystras and also at 
Longanikos, and strongly resembles one at Karytaina. 
The two-storey rectangular type of house is common in 
the wider area: it is to be found at Monemvasia, among 
other places, but not at Geraki, where, even though the 
masonry resembles that of Mystras, the house types are 
different. 

ALEXANDER G. CALLIGAS 
H ARIS A. CALLIGAS 
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