Αναστάσιος Τάντσης
Η χρονολόγηση του ναού της Οδηγήτριας στο Μυστρά
Η ναοδομία του Μυστρά παραμένει ένα σημαντικό πεδίο διερεύνησης για τους σύγχρονους μελετητές. Στην πόλη του Μοριά σώζονται
σημαντικά εκκλησιαστικά κτήρια με ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής1. Η ιστορία τους συνδέεται με σημαντικές προσωπικότητες της πρωτεύουσας της παλαιολόγειας Πελοποννήσου, ενώ έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις και θεωρίες για τη χρονολόγησή τους. Η συνολική αποτίμηση όμως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους θα μπορούσε να προσφέρει, σε ορισμένες
περιπτώσεις, απαντήσεις σε ερωτηματικά τα οποία παραμένουν. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ο ναός που είναι γνωστός ως
«Αφεντικό», ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια και
ανήκει στο οικοδομικό συγκρότημα της Μονής Βροντοχίου2.
 Η μελέτη παρουσιάστηκε από το συγγραφέα σε μία πρώτη μορφή στο 33ο Συμπόσιο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας σε ανακοίνωση με τίτλο «Ποιος
ήταν το “Αφεντικό”». Σε μια πιο εκτενή μορφή παρουσιάστηκε στο 35ο Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας με τον τίτλο «Η χρονολόγηση
του ναού της Οδηγήτριας στο Μυστρά». Ευχαριστώ τη συνάδελφο Σοφία Γεωργιάδου
για τη συμβολή της στην τελική μορφή του κειμένου.
1. Για τους ναούς του Μυστρά και την αρχιτεκτονική τους έχουν δημοσιευθεί πολυάριθμες μελέτες. Για τη γενική βιβλιογραφία βλ. Στ. Σίνος (εκδ.), Τα Μνημεία του
Μυστρά. Το Έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά / The Monuments
of Mystras. The Work of the Committee for the Restoration of the Monuments of Mystras, Αθήνα 2009 (στο εξής: Στ. Σίνος [εκδ.], Τα Μνημεία του Μυστρά). Επιπλέον έχουν
εκπονηθεί τρεις εκτενείς μελέτες: Aspasia Louvi, L’Architecture et la Sculpture de la
Perivleptos de Mistra, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Paris 1980. – Γεωργία Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος. Η Μητρόπολη του Μυστρά, [Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 78] Αθήνα 2002 και Στ. Σίνος, Η Αρχιτεκτονική του Καθολικού της
Μονής της Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012 (στο εξής: Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα).
2. Για τη Μονή Βροντοχίου και την οικοδομική ιστορία του συγκροτήματος ή των
ναών της δεν έχει δημοσιευθεί αυτοτελής μελέτη. Για τις γενικές απόψεις και τη σημαντικότερη βιβλιογραφία βλ. Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου, στο Στ. Σίνος (εκδ.), Τα
Μνημεία του Μυστρά, σ. 136-154 (στο εξής: Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου), καθώς επί-
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Η Μονή Βροντοχίου εμφανίζεται στην ιστορία του Μυστρά ήδη
από τα τελευταία χρόνια του 13ου αιώνα. Πολύ πιθανόν ιδρύθηκε μετά
τη μεταφορά της έδρας της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας στη νέα πόλη.
Τα κτήρια της Μητρόπολης και της Μονής Βροντοχίου βρίσκονται σε
μικρή απόσταση μεταξύ τους, στο κατώτερο τμήμα της εντός των τειχών περιοχής την οποία ορίζουν ουσιαστικά στη βορειανατολική γωνία. Έχει γίνει αποδεκτό στη σύγχρονη βιβλιογραφία πως η Μονή
Βροντοχίου παρουσίασε μία έντονη οικοδομική δραστηριότητα ήδη
από τα τελευταία χρόνια του 13ου και τις αρχές του 14ου αιώνα3. Η
πρώτη εκκλησία που κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση της μοναστικής κοινότητας είναι ο ναός των Αγίων Θεοδώρων, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στο συγκρότημα της Μητρόπολης4. Ο ναός της Παναγίας Οδηγήτριας θεωρείται το δεύτερο χρονολογικά καθολικό της
Μονής (Εικόνα 1). Η ανέγερσή του τοποθετείται περί το 1310 και αποδίδεται στο μοναχό και πρωτοσύγκελο Παχώμιο.
Η οικοδόμηση του ναού συνδέεται με μία φάση συνολικής επέκτασης της περιοχής την οποία κάλυπτε η Μονή προς τα δυτικά. Τα
αίτια για αυτή την επέκταση καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο
που λειτουργούσε το ίδρυμα, πριν και μετά από αυτή, παραμένουν
υπό διερεύνηση5. Ο ναός της Οδηγήτριας φαίνεται πως αποτελεί το
κέντρο (ως καθολικό αυτό είναι κατανοητό) ενός περιβόλου τα όρια
του οποίου διακρίνονται στην αποτύπωση των αρχών του 20ου αιώνα6.
σης Ροδονίκη Ετζέογλου, Ο Ναός της Οδηγήτριας του Βροντοχίου στον Μυστρά. Οι
Τοιχογραφίες του Νάρθηκα και η Λειτουργική Χρήση του Χώρου, [Πραγματείαι της
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 67] Αθήνα 2013 (στο εξής: Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας). Για τη χρονολόγηση των δύο ναών βλ. Α. Κ. Ορλάνδος, Δανιήλ ο πρώτος κτίτωρ των Αγίων Θεοδώρων του Μυστρά, Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 12
(1936) 443-448.
3. Η χρονολόγηση του δεύτερου (όπως θεωρείται) καθολικού της Μονής, που είναι
αφιερωμένο στην Παναγία Οδηγήτρια, βασίζεται σε μία αφιέρωση σε κώδικα. Βλ. Ρ.
Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 15. Για την ιστορία της Μονής βλ. Μ. Χατζηδάκης,
Μυστράς. Η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο, Αθήνα 1987, σ. 47-67 (στο εξής: Μ.
Χατζηδάκης, Μυστράς) καθώς και Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου.
4
. Για τη διάταξη των μονών εντός του Μυστρά και ένα σύντομο ιστορικό τους βλ.
Γεωργία Μαρίνου, Οι παρά τα τείχη της πόλης βυζαντινές μονές του Μυστρά και οι
οχυρώσεις τους, στο Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «15 χρόνια
έργων αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» (Ρόδος 14-18 Νοεμβρίου
2001), Αθήνα 2007, σ. 412-421.
5. Την αμηχανία των ερευνητών εκφράζει ο Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 48 και η
Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς. Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός,
Αθήνα 2003, σ. 32 (στο εξής: Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς).
6. Βλ. τα σχέδια στο G. Millet, Monuments byzantins de Mistra. Matériaux pour
l'étude de l'architecture et de la peinture en Grèce aux XIVe et XVe siècles, [Monuments
de l’art byzantin II] Paris 1910, πίν. 1 και 16 (στο εξής: G. Millet, Mistra).
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Ποια ήταν η έκταση του μοναστηριού πριν την οικοδόμηση του ναού
αυτού δεν είναι ξεκάθαρο και η αποσαφήνισή του προϋποθέτει ανασκαφική έρευνα, τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο περίβολό του.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα από μία σειρά επαγωγικών παραδοχών και
με ελάχιστα ιστορικά στοιχεία, αναφέρεται πως ο ναός των Αγίων Θεοδώρων αποτελούσε το αρχικό καθολικό της Μονής Βροντοχίου, ενώ
σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα αποφασίστηκε η επέκταση της
Μονής δυτικότερα με την κατασκευή του νέου καθολικού που είναι
αφιερωμένο στην Παναγία Οδηγήτρια.
Το βέβαιο είναι πως η Μονή Βροντοχίου σχετίζεται ως προς τις
θρησκευτικές αφιερώσεις της τόσο με τους αγίους Θεοδώρους όσο και
με την Παναγία Οδηγήτρια7. Επιπλέον, μέσα από μια σειρά εγγράφων
(αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα) τα οποία έχουν διασωθεί, φαίνεται
πως η αφιέρωση στην Οδηγήτρια τελικά υπερίσχυσε8.
Ο ναός της Οδηγήτριας κατέχει μία ιδιαίτερη θέση στην ιστορία
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής9. Θεωρείται το πρωιμότερο παράδειγμα
ναού διαμορφωμένου στο λεγόμενο τύπο του Μυστρά10. Είναι ένα
διώροφο κτήριο με διάταξη η οποία συσχετίζεται με τον τύπο της βασιλικής στο ισόγειο και του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο
στον όροφο. Το σχήμα του ναού συμπληρώνεται με μια σειρά προσκτισμάτων στη νότια, δυτική και βόρεια πλευρά. Πρόκειται για προσθήκες στον κυρίως ναό οι οποίες χρονολογούνται σε διάφορες περιόδους11.
Σύμφωνα με μία καθοριστική για τη σύγχρονη έρευνα μελέτη, ο
μεικτός τύπος ή τύπος του Μυστρά προέκυψε σε μια προσπάθεια κάλυψης αναγκών, οι οποίες δημιουργήθηκαν στην «πρωτεύουσα» του
7. Η διαπίστωση προκύπτει από το όνομα που δόθηκε στον υιό της [κυρα καλης
καβασαλεας], Θεόδωρο-Οδηγητριανό και αναφέρεται στο θεωρούμενο ως κτητορικό
πορτραίτο στην εκκλησία γνωστή ως Άι-Γιαννάκης στο Μυστρά. Βλ. Ν. Δρανδάκης, Ο
Άι-Γιαννάκης του Μυστρά, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 14
(1987-1988) 61-82, ιδιαίτερα 78 και εικ. 28.
8. Το κείμενο των χρυσόβουλλων όπου και η αναφορά στο όνομα της Μονής έχει
εκδοθεί από τον G. Millet, Inscriptions byzantines de Mistra, Bulletin de Correspondance Hellénique 23 (1899) 97-156 και συγκεκριμένα 100-118 (στο εξής: G. Millet, Inscriptions).
9. Ήδη από την εποχή του G. Millet, L’Ecole grecque dans l’architecture byzantine,
[Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes. Sciences religieuses, vol. 26] Paris 1916, σ. 9,
95.
10. Για τον τύπο του Μυστρά και τη θεωρία εμφάνισής του, βασικό παραμένει το
άρθρο του H. Hallensleben, Untersuchungen zur Genesis und Typologie der “Mystratypus”, Marburger Jahrbuch der Kunstwissenschaft 18 (1969) 105-118 (στο εξής: H. Hallensleben, Mistratypus).
11. Για τη χρονολόγησή τους βλ. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 56 και Στ. Σίνος, Μονή
Βροντοχίου 146 κ.ε.
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Βυζαντινού Μοριά μετά από μία μεταβολή στη διάρκεια διαμονής του
εκάστοτε διοικητή που όριζε ο αυτοκράτορας από την Κωνσταντινούπολη12. Ο Delvoye, ο οποίος διατύπωσε αυτή τη θεωρία, υποστήριξε
πως τα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα ο Ανδρόνικος Β΄ αποφάσισε να
ορίσει διοικητές στο Μυστρά με μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στη
θέση αυτή από τον ένα χρόνο που ίσχυε μέχρι τότε13. Αυτή η απόφαση,
σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, οδήγησε στη δημιουργία μιας τοπικής
αυλής με επίκεντρο τον αυτοκρατορικά ορισμένο διοικητή. Συνεπώς ο
μεικτός τύπος διαμορφώθηκε για την εισαγωγή υπερώων πλήρους ανάπτυξης, σε έναν τυπικό κατά τα άλλα ναό, προκειμένου να μεταφερθεί η συνήθεια η οποία ήταν γνωστή από την Κωνσταντινούπολη
για την παρακολούθηση των ιερών ακολουθιών από τον αυτοκράτορα
και την αυλή του από τα υπερώα, κυρίως στην Αγία Σοφία αλλά και
σε άλλους ναούς στην πρωτεύουσα14.
Σχετικά με τη χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων του ναού, η
επικρατούσα άποψη έχει διατυπωθεί από τον H. Hallensleben, ο οποίος
υποστήριξε ότι ο ναός απέκτησε υπερώα σε μια αλλαγή των σχεδίων
κατά τη διάρκεια των εργασιών ανέγερσής του15. Σύμφωνα με τον εν
λόγω μελετητή, οι διαστάσεις και αναλογίες των μεγεθών στην κάτοψη
και στην τομή του κτηρίου αποτελούν ενδείξεις πως ο σχεδιασμός βασίζεται στις γενικές αρχές του σταυροειδούς εγγεγραμμένου, τόσο στον
όροφο, που αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά και στο ισόγειο, όπου διαφαίνεται η διάταξη της βασιλικής16. Επιπλέον παρατήρησε κάποιες
ιδιαιτερότητες στη δομή των θόλων του ισογείου του νάρθηκα αλλά
και των θόλων στις πλευρές του κυρίως ναού. Σε αυτά τα σημεία προκύπτει πως η κατασκευή του δαπέδου του ορόφου είναι μία εκ των
υστέρων προσαρμογή και δεν ακολουθεί τη διάταξη των φερόντων
στοιχείων όπως αυτά ήταν αρχικά διαμορφωμένα στο ισόγειο17. Πιο
συγκεκριμένα, τα εγκάρσια τόξα μεταξύ των θόλων που καλύπτουν το
ισόγειο του νάρθηκα (και φέρουν το δάπεδο του υπερώου στο ίδιο
σημείο) δεν αντιστοιχούν στις παραστάδες που υπάρχουν στην ανατολική πλευρά του δυτικού τοίχου μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού
(Εικόνα 2). Καθώς από την άλλη αυτή η ασυνέχεια δεν παρατηρείται
12. Ch. Delvoye, Considérations sur l’emploi des tribunes dans l’église de la Vierge
Hodigitria de Mistra, Actes du XIIe Congrès International d’Etudes Byzantines, τ. III,
Belgrade 1964, σ. 41-47 (στο εξής: Ch. Delvoye, Considérations).
13. Ch. Delvoye, Considérations 41-42.
14. Για το θέμα των υπερώων και της χρήσης τους βλ. Α. Τάντσης, Το υπερώο στη
Βυζαντινή Ναοδομία, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008.
15. H. Hallensleben, Mistratypus 108 κ.ε.
16. H. Hallensleben, Mistratypus 112 κ.ε.
17. H. Hallensleben, Mistratypus 108 κ.ε. και Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 144-145.
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στον όροφο, ο Hallensleben υποστήριξε ορθά πως o όροφος είναι μία
προσθήκη σε ένα ναό ο οποίος ήταν αρχικά ισόγειος18. Βασιζόμενος
στην επικρατούσα άποψη για την ιστορική ερμηνεία της ανάγκης κατασκευής υπερώων του Delvoye και υιοθετώντας τις τρέχουσες απόψεις, που διέβλεπαν την κατασκευή και ολοκλήρωση του ναού στην
πρώτη δεκαετία του 14ου αιώνα, πρότεινε ότι η προσθήκη των υπερώων έγινε με αλλαγή των σχεδίων κατά τη διάρκεια ανέγερσης19. Έτσι
πρότεινε ότι ο πυρήνας του κτηρίου αποτελείται από δύο διακριτές
φάσεις οι οποίες εξηγούν και τις δομικές ιδιαιτερότητές του20. Η θεωρία αυτή, που κάνει λόγο για αλλαγή στην πορεία ανέγερσης, συνδέεται με την ανάγκη για προσθήκη υπερώων σε ένα ναό ο οποίος είχε
σχεδιασθεί χωρίς αυτά21.
Μία σειρά όμως από στοιχεία στη δομή και το διάκοσμο του κτηρίου, τα οποία δεν εξηγούνται από την επικρατούσα θεωρία, επιτρέπουν να διατυπώσουμε μια νέα πρόταση για τη χρονολόγηση των διαδοχικών φάσεών του. Αποδεχόμενοι την άποψη ότι τα υπερώα αποτελούν μια ξεχωριστή οικοδομική φάση θα υποστηρίξουμε ότι υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις για μία αρκετά μεταγενέστερη χρονολόγησή της από
αυτή που έχει υποστηριχθεί μέχρι σήμερα.
Στο νοτιοδυτικό χώρο του ισογείου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα ακριβώς στο νάρθηκα της εκκλησίας, τοποθετήθηκε η κλίμακα ανόδου
στα υπερώα. Ο χώρος προφανώς έχει διπλό ύψος συνεπώς πρέπει να
απέκτησε αυτή τη μορφή μετά την κατασκευή των υπερώων22. Εκεί, σε
μία εντυπωσιακή παράσταση, έχουν αποτυπωθεί τέσσερα έγγραφα
(αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα) τα οποία είχαν εκδοθεί στο πρώτο τέταρτο του 14ου αιώνα από τον Ανδρόνικο Β΄ και τον υιό του Μιχαήλ
Θ΄ και απέδιδαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και διοικητική αυτονομία στη Μονή23. Αποδέκτης των εγγράφων ήταν ο αρχικός κτήτο18. Δεν είναι βέβαιο κατά πόσο ο ναός αρχικά ήταν σχεδιασμένος χωρίς νάρθηκα
όπως υποστηρίζει ο Hallensleben. Στη μορφή που είναι σήμερα οι ανατολικές παραστάδες στο νάρθηκα (αυτές προς τον κυρίως ναό) έχουν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ
τους από αυτές στα δυτικά (προς τον εξωτερικό τοίχο). Ο δυτικός τοίχος πιθανώς ανακατασκευάστηκε στη φάση προσθήκης του δαπέδου προκειμένου να στηρίζει καλύτερα το κεντρικό σταυροθόλιο, το οποίο είναι μετά την ανακατασκευή των παραστάδων στο δυτικό τοίχο σχεδόν ισόπλευρο.
19. H. Hallensleben, Mistratypus 108.
20. Για τη διάκριση των φάσεων του κτηρίου βλ. H. Hallensleben, Mistratypus 106
εικ. 1 και Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 145 κ.ε.
21. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι ναοί που ακολουθούν τον τύπο του σταυροειδούς
εγγεγραμμένου σχεδιάζονται χωρίς πλήρη υπερώα. Βλ. Α. Τάντσης, Βυζαντινά Υπερώα
στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικέων Πόλις 10 (2003) 85-90.
22. Αφού περιλαμβάνει την κλίμακα ανόδου σε αυτά.
23. Για το κείμενο των εγγράφων βλ. σημ. 8.
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ρας αρχιμανδρίτης Παχώμιος. Το τελευταίο από αυτά φέρει ημερομηνία 1322 οπότε και έχει χρονολογηθεί η «ολοκλήρωση» του διακόσμου τουλάχιστον σε αυτόν το χώρο24. Κάτω από το σημερινό
στρώμα τοιχογραφιών όμως διακρίνεται ένα παλαιότερο, στο οποίο
εμφανίζεται το κείμενο ενός διοικητικού εγγράφου που δεν ταυτίζεται
με κανένα από τα έγγραφα του νεότερου στρώματος. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη δύο στρωμάτων τοιχογραφιών θα πρέπει να συνδέεται με μια σημαντική, μετά την αρχική, οικοδομική φάση του κτηρίου,
η οποία μάλιστα θα πρέπει να απέχει και κάπως χρονικά από αυτή
ώστε να δικαιολογείται η επιζωγράφιση25. Εξαιτίας της τοποθέτησης
σε αυτό το χώρο της κλίμακας ανόδου, προφανώς το δεύτερο στρώμα
σχετίζεται με την προσθήκη των υπερώων. Από την άλλη δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται η χρονολογία της δημιουργίας της παράστασης με την εποχή της έκδοσης των εγγράφων26. Άλλωστε αυτά παρέμεναν επίκαιρα διαχρονικά.
Στο νάρθηκα του ναού, όπως ειπώθηκε ήδη, διακρίνονται τα δομικά στοιχεία των διαδοχικών φάσεων: πρόκειται για τα εγκάρσια τόξα ενίσχυσης της κατασκευής των θόλων που φέρουν το δάπεδο του
υπερώου πάνω από το νάρθηκα. Τα τόξα αυτά αντιστοιχούν με τις
παραστάδες του εξωτερικού τοίχου, δεν αντιστοιχούν όμως με τις παραστάδες του ενδιάμεσου τοίχου μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού. Η
συνέχεια των δομικών στοιχείων αποκαθίσταται στο εσωτερικό του
ναού. Έτσι, καθώς το ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας όπου βρίσκονται
τα εγκάρσια τόξα σχετίζεται με την προσθήκη των υπερώων, είναι ενδιαφέρον να αναρωτηθεί κανείς για τη χρονολόγηση των τοιχογραφιών οι οποίες βρίσκονται στο νάρθηκα, στο ανώτερο τμήμα της τοιχοποιίας (προφανώς το κατώτερο τμήμα έφερε κάλυψη με ορθομαρμάρωση όπως και στο σύνολό του ο ναός)27.
Στο τύμπανο της εισόδου προς τον κυρίως ναό η παράσταση της
Παναγίας δεόμενης με το νεαρό Χριστό και τους προπάτορες Ιωακείμ
24. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 66-67. Τη χρονολόγηση αυτή δέχονται και όλοι οι μεταγενέστεροι μελετητές.
25. Διαφορετικά αναρωτιέται κανείς για το λόγο συνολικής αλλαγής του διακόσμου αν δεν είχε προκύψει αλλαγή στην οικοδομή. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 66-67.
26. Καθώς η παράσταση των τεσσάρων εγγράφων φαίνεται ενιαία, προφανώς ως
terminus post quem θα πρέπει να θεωρείται το 1322 για το σύνολο της ζωγραφικής
σύνθεσης. Η αιτία που το έγγραφο του κατώτερου στρώματος δεν επαναλήφθηκε στο
νεότερο παραμένει αναπάντητο. Πιθανώς να μην ήταν αυτοκρατορικό χρυσόβουλλο ή
να είχε εκδοθεί νεότερο όμοιό του.
27. Για την ορθομαρμάρωση βλ. Α. Κ. Ορλάνδος, Η Ορθομαρμάρωσις του εν Μυστρά ναού της Οδηγητρίας (Αφεντικού), Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος 1 (1935) 152-160 (στο εξής: Α. Κ. Ορλάνδος, Η Ορθομαρμάρωσις).
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και Άννα σε δέηση, φέρει την επιγραφή «Η Ζωοδόχος Πηγή» (αν και
το «Πηγή» δεν σώζεται) (Εικόνα 3)28. Η παράσταση αυτή όπως και το
σύνολο των τοιχογραφιών έχουν χρονολογηθεί στη δεύτερη δεκαετία
του 14ου αιώνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάκοσμος ακολούθησε την
οικοδόμηση του ναού29. Ειδικά η απεικόνιση της Ζωοδόχου Πηγής θεωρείται η παλαιότερη σωζόμενη παράσταση του τύπου, ως η απαρχή
του, ενώ τα παραδείγματα που αναφέρονται ως παράλληλα, χρονολογούνται στην Κωνσταντινούπολη και αλλού από το 1340 ή και αργότερα30. Επιπλέον έχει σημειωθεί η συνάφεια σε εικονογραφικό και τεχνοτροπικό επίπεδο μεταξύ των παραστάσεων των θαυμάτων του
Χριστού που ολοκληρώνουν το διάκοσμο του νάρθηκα με αντίστοιχα
παραδείγματα, αλλά σε ψηφιδωτό, από το νάρθηκα της Μονής της
Χώρας στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία χρονολογούνται στις αρχές

28. Στην παράσταση έχουν αναφερθεί εκτενώς πολλοί μελετητές. Πιο πρόσφατα την
αναλύει διεξοδικά και παραθέτει τη σχετική βιβλιογραφία η Ρ. Ετζέογλου, Ναός της
Οδηγήτριας 47-59. Βασική παραμένει η παλαιότερη βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα D. Medaković, Théotokos «Ζωοδόχος Πηγή» dans l’art serbe (στα σερβικά με γαλλική περίληψη), Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 5 (1958) 203-218. – Tania Velmans, L’Iconographie de la « Fontaine de vie » dans la tradition byzantine à la fin du
moyen âge, στο A. Grabar (εκδ.), Synthronon. Art et archéologie de la fin de l'Antiquité
et du Moyen âge, [Bibliothèque des Cahiers Archéologiques 2] Paris 1968, σ. 119-134. – Δ.
Πάλλας, Η Θεοτόκος Ζωοδόχος Πηγή, Αρχαιολογικόν Δελτίον 26 (1971), Μελέται
201-224. – Alice-Mary Talbot, Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes Peges and
Its Art, Dumbarton Oaks Papers 48 (1994) 135-165 (στο εξής: A.-M. Talbot, Epigrams).
– Natalia Teteriatnikov, The image of the Virgin Zoodochos Pege: two questions concerning its origin, στο Maria Vassilaki (εκδ.), Images of the Mother of God. Perceptions
of the Theotokos in Byzantium, Aldershot 2005 (στο εξής: M. Vassilaki [εκδ.], Images of
the Mother of God), σ. 225-238 (στο εξής: N. Teteriatnikov, Zoodochos Pege). – Rhodoniki Etzeoglou, The Cult of the Virgin Zoodochos Pege at Mistra, στο M. Vassilaki (εκδ.),
Images of the Mother of God, σ. 239-249 (στο εξής: Rh. Etzeoglou, Zoodochos Pege).
29. Είναι η χρονολόγηση που δέχονται όλοι οι πιο πάνω μελετητές.
30. Βλ. τη βιβλιογραφία στη σημ. 28. Ειδικά τη Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας
48-49 κ.ε. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη συγκέντρωση των σωζόμενων παραδειγμάτων έχει
γίνει από την Tatjana Starodubcev, The cult of the Virgin Ζωοδόχος πηγή and its reflection in the painting of the Palaiologan era (στα σερβικά με αγγλική μετάφραση),
Zograf 33 (2009) 101-119 (στο εξής: T. Starodubcev, The Virgin Ζωοδόχος πηγή). Για τη
χρονολόγηση των ψηφιδωτών του καθολικού της Μονής της Χώρας βλ. P. A. Underwood, The Kariye Djami, τ. 1-3, New York 1966, τ. 4, Princeton 1975 και ειδικά τ. 1, σ.
295-299 και τ. 3, πίν. 550-552 (στο εξής: P. A. Underwood, The Kariye Djami). Το συσχετισμό της παράστασης στο νάρθηκα της Οδηγήτριας με το ψηφιδωτό στη Μονή της
Χώρας κάνουν όλοι οι μελετητές παρά τις προφανείς διαφορές που αναλύονται πιο
κάτω. Βλ. ενδεικτικά Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 49 (το ψηφιδωτό του τάφου
από τη Μονή της Χώρας αναφέρεται λανθασμένα στο νότιο παρεκκλήσιο του καθολικού της Μονής).
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του 14ου αιώνα31. Το στοιχείο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για να υποστηριχθεί περαιτέρω η χρονολόγηση των τοιχογραφιών στο νάρθηκα
της Οδηγήτριας λίγο μετά τα ψηφιδωτά του καθολικού της Μονής της
Χώρας. Φυσικά η όποια συνάφεια παρατηρείται μεταξύ των δύο συνόλων δεν συνεπάγεται χρονολογική εγγύτητα αναγκαστικά. Επιπλέον η παράσταση της Παναγίας στον τύπο της Βλαχερνίτισσας (η κεντρική σκηνή του εικονογραφικού προγράμματος του νάρθηκα στην
Οδηγήτρια) σε δέηση και το προσωνύμιο «Η Ζωοδόχος Πηγή» χρήζει
επανεξέτασης και ως προς τη χρονολόγησή της.
Η δημιουργία και εμφάνιση της εικονογραφίας της Παναγίας ως
Ζωοδόχου Πηγής έχει συνδεθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία με την ιδιαίτερη σημασία την οποία φαίνεται πως απέκτησε το προσκύνημα
της Θεοτόκου της Πηγής στην Κωνσταντινούπολη32. Το προσκύνημα
βρισκόταν έξω από τα τείχη της πρωτεύουσας και αναφέρεται πως αναβίωσε μετά την εποχή του Ανδρόνικου Β΄. Τα ιστορικά ζητήματα
που σχετίζονται με την αναβίωση του προσκυνήματος και τη συγγραφή των σχετικών κειμένων (ιστορία, θαύματα, ιδιαίτερες ακολουθίες33)
και κατ’ επέκταση με τη διαμόρφωση της σχετικής εικονογραφίας δεν
έχουν αποσαφηνιστεί με βεβαιότητα, παρά την εκτενή μέχρι σήμερα
βιβλιογραφία. Το θέμα παραμένει πολύπλοκο και κάποια στοιχεία του
χρήζουν επανεξέτασης. Το κείμενο της ιστορίας του προσκυνήματος
της Πηγής, που συγγράφηκε στη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα, αναφέρει το προσωνύμιο Ζωοδόχος Πηγή μόνο μία φορά και αυτό όχι
αποκλειστικά για το χώρο αλλά σαν μια από τις ιδιότητες της Παναγίας34. Το προσωνύμιο αυτό εντοπίζεται και σε παλαιότερη υμνογραφία, συνεπώς η εμφάνιση της εικονογραφικής απόδοσής του δεν είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του προσκυνήματος της Θεοτόκου στην Πηγή, αν και προφανώς σχετίζεται εν τέλει και με αυτό 35. Το
31. Για τη χρονολόγηση των ψηφιδωτών της Μονής της Χώρας βλ. P. A. Underwood,
The Kariye Djami.
32. Το ζήτημα αναφέρουν όλοι οι μελετητές που ασχολήθηκαν με το θέμα. Βλ. ενδεικτικά N. Teteriatnikov, Zoodochos Pege καθώς και Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 48 κ.ε.
33. Αμβρ. Παμπέρεως (έκδ.), Νικηφόρου Κάλλιστου του Ξανθόπουλου Περί Συστάσεως του Σεβασμίου οίκου της εν Κωνσταντινουπόλει Ζωοδόχου Πηγής και τον εν
αυτώ υπερφυώς τελεσθέντων θαυμάτων, Λειψία 1802. Για την ιστορία του αγιάσματος
βλ. S. Bénay, Le monastère de la Source à Constantinople, Échos d’Orient 3 (1899-1900)
223-228 και 295-300 καθώς επίσης και ΜΙΣΝ (Μιλτ. Νομίδης), Η Ζωοδόχος Πηγή, Ιστανμπούλ 1937 (στο εξής: ΜΙΣΝ [Μιλτ. Νομίδης], Η Ζωοδόχος Πηγή).
34. ΜΙΣΝ (Μιλτ. Νομίδης), Η Ζωοδόχος Πηγή 34-36 και A.-M. Talbot, Epigrams, ειδικά σ. 136.
35. Η Teteriatnikov, η οποία προσπαθεί να συνδέσει τον εικονογραφικό τύπο με τα
κείμενα που περιγράφουν την εικονογράφηση εντός του προσκυνήματος στην Κων-
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ίδιο παρατηρείται και στους στίχους της ακολουθίας για την εορτή του
αγιάσματος, η οποία καθιερώθηκε για την Παρασκευή της εβδομάδας
της διακαινησίμου: και σε αυτό το κείμενο το προσωνύμιο δεν έχει παρά περιορισμένη χρήση36. Συνεπώς δεν είναι σίγουρο ότι συνδέθηκε
άμεσα και αποκλειστικά με το προσκύνημα της Θεοτόκου της Πηγής
ώστε η ανάπτυξη της εικονογραφίας με τον τίτλο Ζωοδόχος Πηγή να
σχετίζεται και χρονολογικά με την ιστορία του αγιάσματος. Άλλωστε
στην Κωνσταντινούπολη πολύ πιθανόν υπήρχε και άλλη μονή της Θεοτόκου Ζωοδόχου χωρίς καμία ιδιαίτερη σχέση με τη Θεοτόκο της Πηγής37.
Είναι πιο πιθανό ότι η ονομασία Ζωοδόχος Πηγή για τη Θεοτόκο
συνδέθηκε με το άγιασμα της Παναγίας της Πηγής αρκετά αργότερα
από την αναβίωση του προσκυνήματος στις αρχές του 14ου αιώνα. Η
ανάπτυξη του σχετικού εικονογραφικού τύπου είναι πιθανώς ακόμη
μεταγενέστερη38.
Αν θεωρήσουμε πως ο συσχετισμός του προσωνυμίου με το προσκύνημα στη θέση Πηγή και το αγίασμα συνέβαλε στη διαμόρφωση
του εικονογραφικού τύπου, στον οποίο η Παναγία εικονίζεται με τον
Χριστό στην αγκαλιά της σε μία παραλλαγή του τύπου της Βλαχερνίτισσας, αλλά εντός μίας δεξαμενής από την οποία ρέει νερό στις πλευρές της, τότε θα πρέπει να εξεταστεί πότε περίπου διαμορφώθηκε η
σχετική εικονογραφία39. Το σύνολο των μελετητών που ασχολήθηκαν
με το θέμα αναφέρουν δύο παραδείγματα ως παλαιότερα: την τοιχογραφία στο νάρθηκα της Οδηγήτριας στο Μυστρά και το ψηφιδωτό
στον τάφο του δεσπότη Δημητρίου Παλαιολόγου στη βόρεια πλευρά
του νάρθηκα του καθολικού της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη (Εικόνα 4). Η χρονολόγηση του πρώτου παραδείγματος βασίζεται στη χρονολόγηση του κτηρίου στην τελική του μορφή, στα τέλη
της πρώτης ή στη δεύτερη δεκαετία του 14ου αιώνα και θεωρώντας ότι
σταντινούπολη, αναφέρει την περιγραφή από τον Νικηφόρο Ξανθόπουλο αλλά δίνει
λανθασμένα το επίθετο «life bearing» ως Ζωοδόχος ενώ στο κείμενο το επίθετο που
χρησιμοποιείται είναι Ζωηφόρος. Tetariatnikov, Zoodochos Pege 225.
36
. Βλ. σημ. 34.
37. R. Janin, La Géographie Ecclésiastique de l'Empire byzantin. Première partie, Le
siège de Constantinople et le patriarcat œcuménique. Tome III, Les églises et les monastères, Paris 1969, σ. 225, καθώς επίσης και τις απόψεις των εκδοτών ενός εγγράφου του
Ανδρονίκου Γ΄ για μία μονή της Ζωοδόχου η οποία αποδίδεται ως μετόχιο στη Μονή
της Λαύρας: P. Lemerle κ.ά. (έκδ.), Actes de Lavra, τ. III: De 1329 à 1500, [Archives de
l’Athos 10] Paris 1979, no. 119, 9-11, οι οποίοι υποστηρίζουν την άποψη πως πρόκειται
για ένα άλλο, διαφορετικό του προσκυνήματος ίδρυμα.
38. Τα σαφώς χρονολογημένα παραδείγματα εμφανίζονται μετά τα μέσα του 14 ου
αιώνα. Βλ T. Starodubcev, The Virgin Ζωοδόχος πηγή.
39. Για το συσχετισμό των δύο τύπων βλ. Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 51-52.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 31 (2014) 179-204

188

Αναστάσιος Τάντσης

η τοιχογράφηση έγινε την ίδια εποχή. Για το δεύτερο οι μελετητές αναφέρονται στην άποψη του Underwood ο οποίος ασχολήθηκε με τον
ψηφιδωτό διάκοσμο του καθολικού της Μονής της Χώρας. Επιλέγουν
όμως τη χρονολογία 1340 ως δεδομένη ενώ ο ίδιος ο Underwood παραδέχεται ότι μπορεί να χρονολογείται και μεταγενέστερα, αν και προτιμάει το 1340 χωρίς όμως τεκμηρίωση ούτε καν στιλιστική40.
Οι δύο παραστάσεις παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς
το περιεχόμενο και το νόημά τους, παρότι και στις δύο χρησιμοποιείται το προσωνύμιο Ζωοδόχος Πηγή. Συνεπώς και μόνο εξαιτίας των
διαφορών θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι δεν σχετίζονται ούτε μεταξύ τους. Επιπλέον και μετά όσα ειπώθηκαν πιο πάνω, δεν είναι
σίγουρο πως η χρήση του προσωνυμίου σχετίζεται άμεσα χρονικά με
την αναβίωση του προσκυνήματος και του αγιάσματος της Θεοτόκου
της Πηγής στην Κωνσταντινούπολη ως κοινή καταγωγή. Στην περίπτωση του ψηφιδωτού στον τάφο στο καθολικό της Μονής της Χώρας,
η Παναγία εμφανίζεται στο τύμπανο ενός αρκοσολίου μόνη της στον
τύπο της Βλαχερνίτισσας, ενώ ο Χριστός εικονίζεται από επάνω της
μέσα σε μετάλλιο με το προσωνύμιο «Η Χώρα των Ζώντων»41. Ο συνδυασμός των δύο απεικονίσεων και η αναγραφή των δύο προσωνυμίων σχετίζεται προφανώς με τη χρήση τους σε ένα ταφικό μνημείο. Αποτελούν συνεπώς δέηση για τη μεσολάβηση της Πηγής της Ζωής για
τη διασφάλιση της ένταξης του νεκρού στον όμιλο των ζώντων μετά
θάνατον. Στο τύμπανο του τόξου που περιβάλει την είσοδο από το
νάρθηκα προς τον κυρίως ναό στο καθολικό της Οδηγήτριας, το περιεχόμενο της παράστασης είναι εντελώς διαφορετικό: η Παναγία με το
νεαρό Χριστό στην αγκαλιά της στον τύπο της Βλαχερνίτισσας εντός
μίας μάζας νερού η οποία αναβλύζει από τη Θεοτόκο (κάτι που δεν
είναι και πολύ ξεκάθαρο διότι το κατώτερο τμήμα της παράστασης
έχει καταστραφεί) και όχι μέσα σε δεξαμενή νερού. Την παράσταση
εμπλουτίζει η απεικόνιση των προπατόρων Ιωακείμ και Άννας, στοιχείο το οποίο εισάγει ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Η παρουσία τους
τονίζει το ζήτημα της ευγονίας και το ρόλο της Παναγίας, η οποία με
τη γέννηση του Χριστού έγινε Πηγή της Ζωής (ενώ τονίζεται η μεσολάβησή της διότι Τον δέχτηκε αρχικά και στη συνέχεια πήγασε από

40. Για τη χρονολόγηση από τον P. Α. Underwood, The Kariye Djami, τ. 1, σ. 297298. Για την πλήρη αποδοχή αυτής της άποψης βλ. π.χ. A.-M. Talbot, Epigrams 136,
σημ. 8 και πιο πρόσφατα ξανά Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 49.
41. Είναι το προσωνύμιο που χρησιμοποιείται σε πολλές άλλες απεικονίσεις του στο
ναό. P. A. Underwood, The Kariye Djami.
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Αυτήν). Αντίστοιχα τονίζεται ο ρόλος των προπατόρων στη γέννηση
της Πηγής αυτής42.
Η παράσταση στο ταφικό παρεκκλήσι του γειτονικού ναού των
Αγίων Θεοδώρων στη Μονή Βροντοχίου, όπου βρίσκονται τουλάχιστον δύο ταφές με αντίστοιχα πορτραίτα και στην κόγχη η Ζωοδόχος
Πηγή, αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση αναφορά στη μεσολάβηση
της Παναγίας για την κατάκτηση της μετά θάνατον ζωής. Η εικονογράφηση του παρεκκλησιού αυτού έχει τοποθετηθεί περί το 140043.
Επιστρέφοντας στο θέμα της τοιχογραφίας στο νάρθηκα της Οδηγήτριας, φαίνεται πως αυτή πρέπει να επανεξετασθεί44 ενώ η επιχειρηματολογία για τη χρονολόγησή της, η οποία εμπλέκει την περίοδο αναβίωσης του προσκυνήματος της Θεοτόκου της Πηγής, χρειάζεται αναθεώρηση. Η καθιέρωση ενός εικονογραφικού τύπου με τον τίτλο
Ζωοδόχος Πηγή θα πρέπει να θεωρηθεί αρκετά οψιμότερη και η μεταφορά του στο Μυστρά πολύ πιθανό να έγινε ακόμη αργότερα και πιο
κοντά στα επόμενα παραδείγματα, αυτά από το παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδώρων και τον Άι-Γιαννάκη45. Συνεπώς καλό θα ήταν να επανεξετάσουμε το θέμα της χρονολόγησης των τοιχογραφιών της εκκλησίας της Μονής Βροντοχίου.
Στα βόρεια του νάρθηκα βρίσκεται χώρος που έχει διπλό ύψος και
σε αυτό μπορεί να συσχετιστεί με το συμμετρικό του στη νότια πλευρά,
ο οποίος έχει αντίστοιχο ύψος και χρησιμοποιείται για άνοδο στα υπερώα. Μάλιστα αυτός στα βόρεια είναι υψηλότερος. Έτσι και οι δύο
χώροι με το διπλό ύψος θα πρέπει να συσχετίζονται και για λόγους
ισορροπίας της σύνθεσης αλλά και λογικής της δομής του κτηρίου με
42.

Για το θέμα της απεικόνισης της Παναγίας με τους προπάτορες και τη διάκριση
ενός οικογενειακού χαρακτήρα σε αυτή βλ. Ντούλα Μουρίκη, Η Παναγία και οι Θεοπάτορες: Αφηγηματική σκηνή ή εικονιστική παράσταση, Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας 5 (1969) 31-56 (την επισήμανση του εν λόγω άρθρου οφείλω
στο συνάδελφο Αθανάσιο Σέμογλου, τον οποίο και ευχαριστώ). Το θέμα, χωρίς να
καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα, αναλύει διεξοδικά για τη συγκεκριμένη παράσταση
η Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 56 κ.ε.
43. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 51. Μία ακόμη παράσταση της Παναγίας ως Ζωοδόχος Πηγή (χωρίς να διασώζεται η επιγραφή) βρίσκεται στον Άι-Γιαννάκη του Μυστρά,
αλλά και σε αυτή την περίπτωση ο χαρακτήρας είναι ταφικός. Για τον Άι-Γιαννάκη βλ.
Ν. Δρανδάκης, Ο Άι-Γιαννάκης του Μυστρά, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 14 (1987-1988) 61-82 και ειδικά 66-67 και 72-73, όπου και η παλαιότερη
βιβλιογραφία.
44. Η Ετζέογλου το έχει συσχετίσει με τον κύκλο ιαματικών θαυμάτων του Χριστού, τους ιαματικούς αγίους και την ακολουθία του μηνιαίου αγιασμού στο νάρθηκα
της εκκλησίας. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν εξηγείται η συμπλήρωση της παράστασης με τη δέηση των προπατόρων και επιπλέον ο συσχετισμός ο ίδιος δεν είναι
προφανής. Βλ. Rh. Etzeoglou, Zoodochos Pege, ειδικά σ. 241 κ.ε.
45. Βλ. σημ. αρ. 43.
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το σχεδιασμό και την κατασκευή του στη φάση που αυτό απέκτησε
όροφο.
Στο βόρειο χώρο υπάρχουν δύο τάφοι μπροστά από διαμορφώσεις
αρκοσολίων: ο ένας στο δυτικό τοίχο αποδίδεται στον κτήτορα της
Μονής Παχώμιο, ο οποίος πέθανε πιθανώς κοντά στα μέσα του 14ου
αιώνα (Εικόνα 5). Η ταύτιση της μορφής έχει γίνει παρά το γεγονός ότι
δεν έχει διασωθεί σχετική επιγραφή46. Ο δεύτερος τάφος ανήκει στον
Θεόδωρο Α΄ Παλαιολόγο, δεσπότη, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση του
Μυστρά ως πρώτος εκπρόσωπος από τη δυναστεία των Παλαιολόγων
(Εικόνα 6)47. Ο Θεόδωρος πέθανε στα 1407 ως Θεοδώρητος μοναχός
και τάφηκε στο παρεκκλήσι αυτό, σύμφωνα με τη σχετική επιγραφή.
Απεικονίζεται μάλιστα εντός του αρκοσολίου σε ένα διπλό πορτραίτο
ως δεσπότης και ως μοναχός48. Η χρονολόγηση των τοιχογραφιών αυτού του χώρου αποτελεί ένα ζητούμενο και δεν έχει αντιμετωπισθεί με
συνέπεια ως προς το προφανές ασυμβίβαστο της ύπαρξης των δύο τάφων με απόσταση σχεδόν εκατό χρόνων (αν ο χώρος αυτός είχε εικονογραφηθεί επί ηγουμένου Παχωμίου όταν ολοκληρώθηκε ο ναός και
η τοιχογράφησή του), οι οποίοι είναι ενταγμένοι σε ένα εικονογραφικό πρόγραμμα που θεωρείται όμως ενιαίο49. Έτσι οι μελετητές αφήνουν να εννοηθεί ότι η κατασκευή του τάφου του Θεόδωρου Α΄ έγινε
σε ένα χώρο ο οποίος είχε διαμορφωθεί από την εποχή του Παχωμίου,
αφού το εικονογραφικό πρόγραμμα του παρεκκλησιού χρονολογείται
σε αυτή την εποχή.
Στο αρκοσόλιο το οποίο θεωρείται τάφος του Παχωμίου διασώζεται σε κακή κατάσταση μία απεικόνιση κτητορικής θεματολογίας με
ένα μοναχό ο οποίος προσφέρει το ομοίωμα ενός ναού στη Θεοτόκο. Ο
συσχετισμός με τον Παχώμιο είναι κατανοητός αλλά κάποιες λεπτομέρειες στο αρχιτεκτονικό ομοίωμα του ναού αποτελούν αφορμή για επανεξέταση του θέματος. Το κτήριο το οποίο προσφέρει ο μοναχός
46.

Rodoniki Etzeoglou, Quelques remarques sur les portraits figurés dans les églises
de Mistra, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32.5 (1982) 513-521, σ. 514-515,
εικ. 6 και Τ. Παπαμαστοράκης, Επιτύμβιες παραστάσεις κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 19 (1996-1997)
285-304, ειδικά 290-293 όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
47. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 64.
48. G. Millet, Portraits byzantins, Revue de l’Αrt Chrétien 61 (1911) 445-451, ο οποίος
έχει δημοσιεύσει και το καλύτερο σχέδιο.
49. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 64-66 και Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας 27-28
ανάμεσα σε πολλούς. Βέβαια αν κανείς προσέξει πώς προσαρμόζονται τα δύο αρκοσόλια στο ευρύτερο εικονογραφικό πρόγραμμα του χώρου θα παρατηρήσει ότι το περίγραμμα του αρκοσολίου του τάφου του Θεόδωρου προσαρμόζεται στις μορφές των
αγγέλων που το περιβάλλουν, ενώ το περίγραμμα του αρκοσολίου του τάφου του κτήτορα φαίνεται να έχει μπει εκ των υστέρων. Βλ. G. Millet, Mistra πίν. 96 και 99.
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φέρει ξεκάθαρα το σύνολο των χαρακτηριστικών που είχε ο ναός της
Οδηγήτριας στην τελική του μορφή (Εικόνα 7)50.
Στο σχέδιο του κτηρίου εντός της τοιχογραφίας φαίνεται πως
πρόκειται για διώροφο ναό, ο οποίος απεικονίζεται από τα νοτιοδυτικά και έτσι σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το κωδωνοστάσιο στη γωνία
και η προς νότο κατασκευασμένη διώροφη στοά. Τα στοιχεία αυτά
όμως θεωρούνται οι τελευταίες προσθήκες στο ναό της Οδηγήτριας
(Εικόνα 1)51. Μάλιστα πρέπει να χρονολογούνται στην ίδια περίοδο,
καθώς παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά κυρίως ως προς τη
διαμόρφωση διακοσμητικών τυφλών αψιδωμάτων κάτω από ανοίγματα (Εικόνα 8-9)52. Στα τύμπανα των αψιδωμάτων αναπτύσσονται διακοσμητικά μοτίβα παρόμοια και στα δύο τμήματα του κτηρίου. Επιπλέον και στις δύο κατασκευές εντοπίζονται τμήματα διαμορφωμένα
με πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποιίας. Και τα δύο αυτά στοιχεία
απουσιάζουν από το υπόλοιπο κτήριο. Επιπλέον, αν εξετάσουμε τα
κωδωνοστάσια των υπολοίπων ναών που έχουν σωθεί στο Μυστρά,
αυτά βρίσκονται στο ναό της Αγίας Σοφίας και στην Παντάνασσα. Το
κωδωνοστάσιο της Αγίας Σοφίας διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, ενώ
η κορύφωσή του δεν σώζεται. Ο σχηματισμός τυφλών αψιδωμάτων
εμφανίζεται και στο κωδωνοστάσιο της Αγίας Σοφίας όπως και στον
πύργο της Οδηγήτριας53. Καθώς τα στοιχεία τα οποία βοηθούν στη
χρονολόγηση των διαδοχικών οικοδομικών φάσεων του ναού της Οδηγήτριας είναι λίγα, ο συσχετισμός των οικοδομικών λεπτομερειών
μεταξύ των δύο ναών έχει ενδιαφέρον, καθώς στην περίπτωση της Οδηγήτριας η νότια στοά και το κωδωνοστάσιο είναι τα μόνα σημεία με
κεραμοπλαστικό διάκοσμο. Επιπλέον η νότια στοά θα μπορούσε να
θεωρηθεί ως συνέχεια του νοτιοανατολικού παρεκκλησιού. Στην κόγχη
αυτού του χώρου υπάρχει ένα τμήμα το οποίο μοιάζει με πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοδομίας και επιπλέον η κατασκευή του έχει συν50.

Η καλύτερη αποτύπωση του πίνακα υπάρχει στη μελέτη του G. Millet, Mistra
πίν. 99. Βλ. επίσης Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 149-150.
51. Ο Hallensleben χρονολογεί τη νότια στοά, το νοτιοανατολικό παρεκκλήσι και το
κωδωνοστάσιο στην τελευταία σημαντική οικοδομική φάση του ναού. Βλ. H. Hallensleben, Mistratypus 106, εικ. 1. Ο Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 147 χρονολογεί τις
στοές σε διαφορετική φάση, καθώς και το νοτιοανατολικό παρεκκλήσι μαζί με τις αλλαγές στη νότια στοά. Παρ’ όλα αυτά η νότια στοά δεν φαίνεται να μοιάζει με τη βόρεια και τη δυτική.
52. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κυρίως στις φωτογραφίες του G. Millet, Mistra πίν. 23
και 25 (όπου φαίνεται ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος στη νότια στοά και η χρήση
πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας στους πεσσούς της στοάς) και στον πίν. 24 (όπου διακρίνεται ο παρόμοιος διάκοσμος στα μικρά τυφλά αψιδώματα του καμπαναριού και
επιπλέον η χρήση πλινθοπερίκλειστης τοιχοποιίας για την κατασκευή του).
53. Για τα στοιχεία αυτά στην Αγία Σοφία βλ. G. Millet, Mistra πίν. 32.
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δεθεί με τον ηγούμενο Κυπριανό, το μονόγραμμα του οποίου βρίσκεται
στην τοιχογράφηση του εσωτερικού πάνω από τη δυτική είσοδο54.
Εξετάζοντας περαιτέρω τα τρία κωδωνοστάσια του Μυστρά μαζί
παρατηρούμε πως διαφέρουν ως προς το ύψος: της Αγίας Σοφίας είναι
το χαμηλότερο και αυτό της Παντάνασσας το υψηλότερο55. Το γεγονός
πως αυτό του καθολικού της Οδηγήτριας από άποψη ύψους είναι το
ενδιάμεσο ίσως αποτελεί ένδειξη και για την εποχή κατασκευής του.
Δεν θα ήταν διόλου απίθανο να υπήρχε κάποιου είδους ανταγωνισμός
για τη σηματοδότηση μέσω του μεγάλου ύψους της σημασίας του εκάστοτε ιδρύματος.
Αυτό όμως που μπορεί να υποστηριχθεί είναι ότι η διάρθρωση της
νότιας πλευράς, με τη διώροφη στοά και το κωδωνοστάσιο στη νοτιοδυτική γωνία του κτηρίου, αποτελούν μια όψιμη φάση της διαμόρφωσης του ναού της Οδηγήτριας η οποία προφανώς προϋποθέτει την
προσθήκη των υπερώων. Η οικοδομική αυτή φάση (της νότιας στοάς
και του κωδωνοστασίου) έχει συσχετισθεί με το δεύτερο μισό του 14ου
αιώνα και μάλιστα με τη δραστηριότητα του ηγουμένου Κυπριανού
όπως ήδη αναφέρθηκε: το μονόγραμμα του Κυπριανού υπάρχει στην
τοιχογράφηση του νοτιοανατολικού παρεκκλησιού56. Πρόκειται για
τον ηγούμενο της Μονής Βροντοχίου κατά τη μετάβαση στη διοίκηση
του Μυστρά από τους Καντακουζηνούς στους Παλαιολόγους με την
εγκατάσταση του Θεόδωρου Α΄, τον τάφο του οποίου βρίσκουμε στο
βορειοδυτικό ταφικό χώρο του ναού.
Εξετάζοντας και πάλι τον άλλο τάφο και το πορτραίτο του δωρητη, παρατηρούμε ότι ο μοναχός-κτήτορας παρουσιάζει στην Παναγία
το ναό στην τελική του μορφή και μάλιστα το ομοίωμα είναι σχεδιασμένο από τη νοτιοδυτική πλευρά ώστε να φαίνονται οι εκεί προσθήκες και το κωδωνοστάσιο. Παρόλο που θεωρείται δεδομένο ότι πρό54.

Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 64-66 και Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς 38.
Για το κωδωνοστάσιο της Παντάνασσας βλ πιο πρόσφατα Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 220-249.
56. Για τη νότια στοά και κυρίως το εικονογραφικό πρόγραμμα του χώρου βλ. πιο
πρόσφατα T. Papamastorakis, Reflections of Constantinople. The Iconographic Program
of the South Portico of the Hodegetria Church, Mystras, στο Sharon E. J. Gerstel (εκδ.),
Viewing the Morea. Land and People in the Late Medieval Peloponnese, [Dumbarton
Oaks Byzantine Symposia and Colloquia 5] Washington D.C. 2013, σ. 371-395, και ιδίως
386 κ.ε. όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία. Ο Παπαμαστοράκης υποστηρίζει πως
υπάρχει συνάφεια μεταξύ της εικονογράφησης της νότιας στοάς και του χώρου με τα
χρυσόβουλλα και κατ’ επέκταση με το νάρθηκα και την υπόλοιπη εκκλησία. Χρονολογεί όμως το σύνολο σχεδόν της εικονογράφησης στη δεκαετία του 1320, το οποίο είναι
αμφίβολο αν λάβει κανείς υπόψη του τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της νότιας
στοάς που σχετίζονται με το κωδωνοστάσιο και τη φραγή των ανοιγμάτων του χώρου,
στοιχεία τα οποία θα επέτρεπαν μία χρονολόγηση αρκετά πιο όψιμη.
55.
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κειται για τον τάφο του Παχώμιου τα στοιχεία δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Αν μη τι άλλο η απεικόνιση δεν περιορίζεται αποκλειστικά
στην οικοδομική δραστηριότητα του Παχώμιου αλλά περιλαμβάνει
και αυτή του Κυπριανού. Συνεπώς θα πρέπει να χρονολογηθεί στον
όψιμο 14ο αιώνα ώστε να δικαιολογούνται οι απεικονίσεις των τελικών προσθηκών. Με αυτόν τον τρόπο εξηγείται καλύτερα και η εντύπωση για το σύνολο της τοιχογράφησης του ταφικού παρεκκλησιού,
το οποίο περιλαμβάνει τον τάφο του δεσπότη Θεόδωρου Α΄ που πέθανε ως μοναχός Θεοδώρητος το 1407. Συνεπώς ο μοναχός που απεικονίζεται ως δωρητής του ναού είναι είτε ο Παχώμιος, αλλά σε μία ετεροχρονισμένη απεικόνιση στην οποία προσφέρει στην Παναγία το καθολικό όπως διαμορφώθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα, ή απεικονίζεται ο
Κυπριανός ως δεύτερος κτήτορας εξαιτίας των σημαντικών οικοδομικών προσθηκών που έκανε στο κτήριο.
Μία σειρά λοιπόν από προσθήκες που εντοπίζονται στην περίμετρο του ναού και προϋποθέτουν τη διώροφη διαμόρφωση εντάσσονται σε μία οικοδομική φάση η οποία είναι απομακρυσμένη από την
αρχική, στα τέλη του 14ου αιώνα. Είναι επιπροσθέτως πολύ πιθανό ότι
αυτές οι περιμετρικές επεκτάσεις σχετίζονται με την προσθήκη υπερώων στον αρχικό ναό. Πέρα από την αύξηση των λειτουργικών χώρων,
οι περιμετρικές προσθήκες προσφέρουν ενίσχυση στο κτήριο την οποία
προφανώς χρειάστηκε μετά την προσθήκη του ορόφου. Με αυτόν τον
τρόπο η θεωρία του Hallensleben, ότι τα υπερώα είναι μια προσθήκη
σε ένα ναό που αρχικά ξεκίνησε να κατασκευάζεται ως μονώροφος
σταυροειδής εγγεγραμμένος και τα σχέδια άλλαξαν στην πορεία κατασκευής, αποκτάει μια διαφορετική βαρύτητα. Η προσθήκη των υπερώων φαίνεται πως έγινε σε ένα ναό ήδη κατασκευασμένο ως σταυροειδή εγγεγραμμένο και έτσι εξηγείται και η συνολική επέκταση με τους
επιπλέον περιμετρικούς, ως επί το πλείστον, διώροφους χώρους. Η μετατροπή αυτή έγινε σε μια διακριτή οικοδομική φάση σημαντικά απομακρυσμένη χρονικά από την αρχική.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή και η ασάφεια ως προς τη
χρονολόγηση των τοιχογραφιών του ταφικού παρεκκλησιού αλλά και
το γεγονός ότι στον διαμετρικά ισοδύναμο χώρο όπου βρίσκεται η
κλίμακα ανόδου στα υπερώα η τοιχογράφηση με τα χρυσόβουλλα έχει
γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη διακρίνεται σε ένα τμήμα του βόρειου
τοίχου του χώρου, όπου κάτω από το ζωγραφισμένο χρυσόβουλλο διακρίνεται ένα διαφορετικό κείμενο, πιθανώς κι εκείνο ένα αντίστοιχο
διοικητικό έγγραφο. Επιπλέον γίνεται κατανοητό ότι και η χρονολόγηση των τοιχογραφιών του νάρθηκα και ειδικά το θέμα της Παναγίας
ως Ζωοδόχου Πηγής εμφανίζεται σε μια ιστορική φάση στην οποία
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είχε ήδη διαμορφωθεί αλλού και δεν αποτελεί το πρώτο χρονολογημένο παράδειγμα. Φαίνεται πως τόσο για την οικοδομική ιστορία του
ναού της Οδηγήτριας όσο και για την τοιχογράφησή του θα πρέπει να
αναζητήσουμε μια δεύτερη σημαντική περίοδο μετά την αρχική οικοδόμηση από τον ηγούμενο Παχώμιο. Προφανώς και εκ των δεδομένων
φαίνεται πως πρόκειται για την περίοδο εγκατάστασης του Θεόδωρου
Α΄ ως πρώτου Παλαιολόγου δεσπότη στο Μυστρά με την οριστική λήξη της διένεξης μεταξύ Καντακουζηνών και Παλαιολόγων, η οποία
μετά το 1354 μεταφέρεται από την Κωνσταντινούπολη και τη Βόρεια
Ελλάδα στην Πελοπόννησο. Άλλωστε κάτι τέτοιο υποδεικνύεται και
από τη σχέση του Θεόδωρου/Θεοδώρητου με τη Μονή και από το γεγονός του ενταφιασμού του στον ίδιο χώρο με τον ηγούμενο-κτήτορα.
Τα ιδρύματα που έχουν σχετιστεί με τη δραστηριότητα των Καντακουζηνών στο Μυστρά είναι η Αγία Σοφία και η Μονή Περιβλέπτου57. Η Αγία Σοφία σχετιζόταν με το Παλάτι, το οποίο ούτως ή άλλως απέκτησε μια ιδιαίτερη σημασία με την επέκταση από τον Μανουήλ Καντακουζηνό. Η εκκλησία ήταν ένα πραγματικό οικογενειακό μανιφέστο καθώς στους κίονες της στοάς της ο Fourmont κατέγραψε μία
έμμετρη επιγραφή αναφορά στην αυτοκρατορική γενιά των Καντακουζηνών58. Η εκκλησία πιθανώς μετατράπηκε σε καθολικό μοναστηριού για το οποίο εκδόθηκε πατριαρχικό σιγίλλιο σχετικό με τη διοικητική ανεξαρτησία της. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιθανό ότι δεν
θεωρήθηκε κατάλληλη για να φιλοξενήσει τον Θεόδωρο Α΄ Παλαιολόγο, ο οποίος πρέπει να συνδέθηκε με ιδιαίτερους δεσμούς με τη Μονή
Βροντοχίου και το καθολικό της Παναγίας Οδηγήτριας και ίσως εκεί
να πέρασε τις τελευταίες μέρες του ως μοναχός Θεοδώρητος, αφού τάφηκε εντέλει εκεί. Άλλωστε η Μονή Βροντοχίου είναι συνδεδεμένη με
τους Παλαιολόγους: τα χρυσόβουλλα που εξασφαλίζουν την αυτονομία της Μονής έχουν εκδοθεί από τον Ανδρόνικο Β΄ και τον υιό του
Μιχαήλ Θ΄, ενώ εκτός από τον Θεόδωρο Α΄ σε παρεκκλήσι των Αγίων
Θεοδώρων έχει ταφεί ένας ακόμη Παλαιολόγος59.
57

. Παλαιότερα είχε προταθεί πως και η Παντάνασσα ήταν χορηγία του Μανουήλ
Καντακουζηνού. Την άποψη αναλύει και αντικρούει ο Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 359.
58. Την επιγραφή εξέδωσε ο Fourmont και διόρθωσε ο G. Millet, Inscriptions 142145. Τα στοιχεία συνοψίζει η Melita Emmanuel, Religious Imagery in Mystra. Donors
and Iconographic Programmes, στο M. Grünbart κ.ά. (εκδ.), Material Culture and WellBeing in Byzantium (400-1453). Proceedings of the International Conference (Cambridge, 8-10 September 2001), [Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Denkschriften 356 – Veröffentlichungen zur Byzanzforschung
Band XI] Wien 2007, σ. 119-127, ειδικά 120 (στο εξής: M. Emmanuel, Imagery in Mystra).
59. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 51.
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Αν λοιπόν η προσθήκη υπερώων σε έναν τυπικό μονώροφο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό σχετίζεται με τη θεωρία του Delvoye την οποία δέχτηκε και ο Ηallensleben, που τα συνδέει με χρήση από μέλη της
αυλής (στην Πρωτεύουσα ή σε περιφερειακό κέντρο), προφανώς κάτι
τέτοιο γίνεται περισσότερο κατανοητό ως απαίτηση με την εγκατάσταση στο Μυστρά μελών της οικογένειας των Παλαιολόγων. Φαίνεται
πως θα ήταν δύσκολο να χρησιμοποιήσουν την Αγία Σοφία αν μάλιστα ήταν τόσο έντονα συνδεδεμένη με την οικογένεια των Καντακουζηνών. Επιπλέον έχει ήδη σημειωθεί ότι η σημαντική αλλαγή στη διοικητική δομή της Πελοποννήσου πραγματοποιείται με την εγκατάσταση μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας, τα οποία ήδη έχουν τον
υψηλό τίτλο του δεσπότη όπως ο Μανουήλ Καντακουζηνός και ο Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος. Ακόμη εμφανίζεται στη βιβλιογραφία η θεωρία του Delvoye πως στα πρώτα χρόνια του 14ου αιώνα γίνεται μια
πρώτη αλλαγή στη διακυβέρνηση του Μυστρά η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την προσθήκη των υπερώων στην Οδηγήτρια, αλλά το επιχείρημα αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί αδύναμο60.
Η νέα πρόταση για τη χρονολόγηση της προσθήκης των υπερώων
στην Οδηγήτρια στον όψιμο 14ο αιώνα εξηγεί προφανώς την ονομασία
«Αφεντικό» αν ο «αυθέντης», όπως αναφέρεται στην επιγραφή στον
τάφο του Θεόδωρου Α΄, είναι που ευθύνεται για τη λαϊκή ονομασία
αλλά και για την ανακατασκευή του κτηρίου εκείνη την περίοδο61.
Έτσι η πρώτη εμφάνιση του «μεικτού τύπου» στο Μυστρά στο καθολικό της Οδηγήτριας δεν απέχει περισσότερο από εκατό χρόνια από τη
δεύτερη στην Παντάνασσα και την τρίτη στη Μητρόπολη και επιπλέον
σχετίζεται με την περίοδο των Παλαιολόγων στη διοίκηση του Μυστρά, στοιχείο το οποίο προφανώς δικαιολογεί περισσότερο και τον
πολλαπλασιασμό των παραδειγμάτων του τύπου εντός ενός σύγχρονου πολιτιστικού πλαισίου62.
Υπάρχει ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συσχετισθεί με τη χρονολόγηση της προσθήκης των υπερώων σε δεύτερη διακριτή οικοδομική φάση απομακρυσμένη από την πρώτη και το οποίο
βρίσκεται εντός του κυρίως ναού. Στο σημείο που διαχωρίζονται τα
δύο επίπεδα του κυρίως ναού, το ισόγειο από τον όροφο, έχει τοποθετηθεί ένας μαρμάρινος κοσμήτης ο οποίος προεκτείνεται πέρα από τον
κυρίως ναό και περιτρέχει το εσωτερικό της κόγχης του ιερού, η οποία
στην τελική της μορφή καλύπτει με το ύψος της και τα δύο επίπεδα. Σε
60.

Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου, 144 και του ίδιου, Η Παντάνασσα 372.
Το ζήτημα της ονομασίας αυτής σχολιάζει εκτενώς η Ρ. Ετζέογλου, Ναός της
Οδηγήτριας 36-38.
62. Βλ. M. Emmanuel, Imagery in Mystra 125.
61.
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αυτό το σημείο ο κοσμήτης διαχώριζε τα δύο επίπεδα της ορθομαρμάρωσης και της διαμόρφωσης των πλαισίων των τοιχογραφιών. Στον
κοσμήτη στο εσωτερικό του ιερού έχει χαραχθεί ένα κείμενο το οποίο,
αν και δεν σώζεται, αποκαθίσταται ως απόσπασμα από την προφητεία
του Αγγαίου: «Μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ
τὴν πρώτην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Εικόνα 10)63. Το κείμενο
αναφέρεται στη δεύτερη οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα και
προφανώς έχει επιπλέον εσχατολογικές προεκτάσεις ως προς την παλαιά και τη νέα διαθήκη. Τόσο όμως η θέση όσο και το κυριολεκτικό
περιεχόμενό του μπορούν να συνδεθούν με μία σημαντική ανοικοδόμηση του ναού της Οδηγήτριας, ο οποίος προφανώς ήταν πλέον λαμπρότερος: είχε διπλάσιο ύψος, περισσότερα προσκτίσματα, πολλαπλούς τρούλους, ορθομαρμάρωση στο εσωτερικό και ένα λαμπρό εικονογραφικό πρόγραμμα.
Εξετάζοντας και πάλι το χώρο του νάρθηκα όπου εντοπίζονται
και τα περισσότερα στοιχεία για τις αδεξιότητες στη δομή του κτηρίου
από τη σημαντική προσθήκη, φαίνεται πως μία σειρά από στοιχεία
όταν γίνουν αντιληπτά συνδυαστικά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
ναός διαμορφώθηκε σε δύο διακριτές οικοδομικές φάσεις και τα υπερώα δεν προστέθηκαν στη διάρκεια της αρχικής ανέγερσης. Με αυτόν
τον τρόπο εξηγούνται επιπλέον τρία βασικά ζητήματα της εικονογράφησής του: Η επαναζωγράφιση των χρυσόβουλλων στο χώρο της κλίμακας, το ενιαίο του προγράμματος στον ταφικό χώρο και το παράδοξο της εμφάνισης μιας ανεπτυγμένης δέησης με τους προπάτορες Ιωακείμ και Άννα και τη Θεοτόκο Ζωοδόχο Πηγή στο νάρθηκα του ναού
της Παναγίας Οδηγήτριας.
Η ιδιαίτερη σχέση του ναού με τον Θεόδωρο Α΄, ο οποίος από το
1382 εγκαταστάθηκε στο Μυστρά ως ο πρώτος Παλαιολόγος δεσπότης, απετέλεσε προφανώς την αφορμή για σημαντικές αλλαγές στο ναό
ίσως και με χορηγία του, αφού εν τέλει τάφηκε εκεί64. Η απεικόνιση
της Παναγίας ως Ζωοδόχου Πηγής με τους γονείς της δημιουργεί μία
αίσθηση οικογενειακού χαρακτήρα σε ένα μοναστηριακό καθολικό
και σίγουρα δεν έχει χαρακτήρα ταφικό. Είναι πολύ πιθανό να συνδέεται με δέηση του Θεόδωρου και της συζύγου του Μπαρτολομέα Ακ63. Α. Κ. Ορλάνδος, Η Ορθομαρμάρωσις 158-159 και Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 57.
Η κόγχη του ιερού είναι εξάπλευρη στο τμήμα κάτω από την πρώτη σειρά παραθύρων
και οκτάπλευρη από τα παράθυρα και πάνω, μία ακόμη ένδειξη για την ανοικοδόμησή της κατά την προσθήκη υπερώων. Βλ. Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 147-148.
64. Για τον Θεόδωρο Α΄ βλ. D. A. Zakythinos, Le Despotat grec de Morée. Histoire
Politique. Edition revue et augmentée par Chryssa Maltezou, Variorum Reprints, London
1975, σ. 125-165 και 340-348.
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κιαουόλι για να αποκτήσουν τον πολυπόθητο απόγονο65. Ως γνωστόν
ο Θεόδωρος πέθανε άκληρος.

65. Πρόσφατα η M. Emmanuel, Imagery in Mystra 121-122 έχει προτείνει έναν αντίστοιχο προσωπικό-οικογενειακό χαρακτήρα για την εικονογραφία σε ένα από τα παρεκκλήσια της Αγίας Σοφίας, την τοιχογράφηση του οποίου αποδίδει στην Ισαβέλλα
των Λουζινιάν ως προσωπική παράκληση για την απόκτηση παιδιού.
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Anastasios Tantsis
The chronology of the Hodegetria church in Mystras
The church dedicated to the Virgin Hodegetria in the Brontochion
Monastery in Mystras is a key building for understanding transformations of Palaiologan church architecture. The building’s history is a
complex issue, yet it is dated to the first quarter of the 14 th c. Reexamining certain peculiarities offers the possibility for a different interpretation.
The church is the product of two distinct building phases, the second connected to the inclusion of fully developed galleries enveloping the
nave. Yet the addition of galleries presupposes the building’s reinforcement, which probably included the construction of the porticos and the
chapels all around.
Of the two chapels to the west, the one to the south, which includes
the painted chrysobulls, seems to have been remodeled in order to include the staircase leading to the galleries and therefore it needed repainting (of which there is evidence). On the other side, the northwestern funerary chapel has two tombs: one belongs to Theodore I Palaiologos (d. 1407); the other shows a monk/builder offering the katholikon
to the Virgin. The monk might be Pachomios, yet the building he offers
shows the church in its finished state that includes the south portico and
the bell tower. These two are most probably the latest building additions
and date to the end of the 14th c. More specifically, they share similarities with building techniques found on the Hagia Sophia and the Pantanassa church. Thus even if it is Pachomios depicted, this has been done
at a later date closer to Theodore’s burial, or the monk shown is someone
else responsible for the completion of the building, probably Cyprianos
known for his involvement in decorating the southeastern chapel.
Moreover the narthex decoration, which includes a prominent depiction of the Virgin as Zodochos Pege with the young Christ at her bosom and her parents Joachim and Anna as supplicants on either side, is
most probably much later in date than has been previously proposed.
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The iconographic prototype for the Virgin as Zoodochos Pege seems to
have come from Constantinople and was probably adopted in Mystras
late in the 14th c. and was favored by the house of the Palaiologoi who
took over Morea’s administration after 1382 with Theodore I. In addition, the representation of the Virgin as Zoodochos Pege with her parents reinforces its family rather than its burial character.
From the above it seems that the transformation of the building into
a galleried church was carried out in the last part of the 14 th c. in order
to accommodate the presence of Theodore I, the first Palaiologos despot
residing in Mystras. He died as the monk Theodoretos and his burial in
the northwestern chapel indicates his close connection to the monastery
and its katholikon. The narthex decoration was probably initiated by the
despot and his wife’s desire for an heir. The fact that the church has two
distinct building phases is further corroborated by the inscription on the
cornice encircling the bema and dividing the ground from the gallery
level; significantly, its text is taken from Haggai: “The glory of this latter
house shall be greater than of the former, saith the LORD of hosts”.
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Εικόνα 1. Ο ναός της Οδηγήτριας της Μονής Βροντοχίου στο Μυστρά. Τομή και κάτοψη του ισογείου με διάκριση των οικοδομικών φάσεων σύμφωνα με τον Hallensleben
(από: H. Hallensleben, Mistratypus 106 εικ. 1-2).
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Εικόνα 2. Λεπτομέρεια από τον ανατολικό τοίχο μεταξύ νάρθηκα και κυρίως ναού
όπου διακρίνεται η έλλειψη προσαρμογής του εγκαρσίου τόξου μεταξύ των παραστάδων στους μεγάλους κατά μήκος τοίχους του νάρθηκα (από: Στ. Σίνος, Μονή Βροντοχίου 144 εικ. 19).

Εικόνα 3. Μήτηρ Θεού η Ζωοδόχος Πηγή με τους προπάτορες από το νάρθηκα της
Οδηγήτριας στο Μυστρά (από: Ρ. Ετζέογλου, Ναός της Οδηγήτριας πίν. 30).
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Εικόνα 4. Τα ψηφιδωτά στο αρκοσόλιο του τάφου που βρίσκεται στο βόρειο τοίχο του
νάρθηκα στο καθολικό της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Στο τύμπανο
διακρίνεται η Μήτηρ Θεού η Ζωοδόχος Πηγή και στο εσωράχιο του τόξου σε μετάλλιο
ο Χριστός Η Χώρα των Ζώντων (από: P. A. Underwood, The Kariye Djami,τ. 3, σ. 552).

Εικόνα 5. Σχεδιαστική αποτύπωση των τοιχογραφιών στο αρκοσόλιο και πάνω από
αυτό στον τάφο του κτήτορα-μοναχού στο βορειοδυτικό παρεκκλήσι της Οδηγήτριας
στο Μυστρά (από: G. Millet, Mistra πίν. 96).
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Εικόνα 6. Σχεδιαστική αποτύπωση των τοιχογραφιών στο αρκοσόλιο και πάνω από
αυτό στον τάφο του Θεόδωρου Α΄ στο βορειοδυτικό παρεκκλήσι της Οδηγήτριας στο
Μυστρά (από: G. Millet, Mistra πίν. 99).

Εικόνα 7. Λεπτομέρεια της εικόνας 5.

Εικόνα 8. Η όψη της νότιας στοάς στην Οδηγήτρια του Μυστρά. Διακρίνεται ο ποικίλος κεραμοπλαστικός διάκοσμος εντός των αψιδωμάτων και ενδιάμεσά τους. Επίσης
διακρίνονται τμήματα με πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία (από: G. Millet, Mistra πίν.
25).
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Εικόνα 9. Το κωδωνοστάσιο της Οδηγήτριας από νοτιοδυτικά. Διακρίνεται ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος εντός αψιδωμάτων και ανάμεσά τους καθώς και το κτίσιμο με
πλινθοπερίκλειστη τοιχοδομία (από: G. Millet, Mistra πίν. 24).

Εικόνα 10. Τομή κατά μήκος του ναού της Οδηγήτριας στο Μυστρά με αποκατάσταση
της ορθομαρμάρωσης του εσωτερικού. Σημειώνεται με γκρίζο η θέση του κοσμήτη με
την επιγραφή (από: Α. Κ. Ορλάνδος, Η Ορθομαρμάρωσις).

