Αναστάσιος Τάντσης
Παλαιολόγοι και Καντακουζηνοί ως χορηγοί εκκλησιών στον
Μυστρά*
Ο Μυστράς είναι ένας ερειπιώνας στην Πελοπόννησο. Αποτελεί
πεδίο μελέτης για τους ερευνητές της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και
τέχνης αλλά συνάμα και για ζητήματα της βυζαντινής ιστορίας πόλεων1. Τον έχουν περιγράψει με πολλούς τρόπους. Για πολλούς είναι η
πρωτεύουσα του δεσποτάτου του Μοριά. Στην πραγματικότητα, «δεσποτάτο» ως ξεχωριστή πολιτική και διοικητική περιφέρεια δεν υπήρξε2. Ο Μυστράς ήταν η έδρα ενός διοικητή (μιας ευρύτερης περιοχής
στην Πελοπόννησο), τον οποίο διόριζε η κεντρική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης. Στα 1349 ο Ιωάννης Στ΄ Καντακουζηνός έστειλε εκεί
τον δευτερότοκο γιο του Μανουήλ3, ο οποίος είχε ήδη λάβει το αξίωμα

* Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον συγγραφέα σε μία πρώτη μορφή στο ΛΣΤ΄
Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 2224 Μαΐου 2015) με τον ίδιο τίτλο. Ευχαριστώ την ομότιμη καθηγήτρια του Α.Π.Θ.
Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα για τις διορθώσεις της και τη συνάδελφο Σοφία
Γεωργιάδου για τις υποδείξεις και τη συμβολή της στην τελική μορφή του κειμένου. Τα
εναπομείναντα λάθη αποτελούν ευθύνη του συγγραφέα.
1. Για τον τρόπο που η μελέτη του Μυστρά διαμορφώθηκε, συχνά με στρεβλώσεις,
ενδεικτικές της εποχής που διεξήχθη, βλ. K. Kourelis, Byzantine Houses and Modern
Fictions: Domesticating Mystras in 1930s Greece, Dumbarton Oaks Papers 65-66 (20112012) 297-331 (στο εξής: Κ. Kourelis, Domesticating Mystras).
2. P. Wirth, βιβλιοκρισία του B. Ferjančić, Despoti u Vizantiji i južnoslovenskim
zemljama [Srpska Akademija Nauka i Umetnosti. Posebna Izdanja Kniga 336], Beograd
1960, στο Byzantinische Zeitschrift 56 (1963) 352-353.
3. Alice-Mary Talbot, «Manouel Kantakouzenos», στο The Oxford Dictionary of Byzantium, εκδ. Α. P. Kazhdan κ.ά., τ. Ι-ΙΙΙ, New York - Oxford 1991, τ. ΙΙ, σ. 1292 (στο
εξής: ODB και A.-M. Talbot, «Manouel Kantakouzenos»). – D. M. Nicol, The Byzantine
Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus), ca. 1100-1460 [Dumbarton Oaks Studies
11], Washington, D.C. 1968, σ. 122-129 (στο εξής: D. Nicol, Kantakouzenos). – D. A.
Zakythinos, Le Despotat grec de Morée. Histoire politique. Edition revue et augmentée
par Chryssa Maltezou [Variorum Reprints], London 1975, σ. 95-113 και 335-338 (στο
εξής: D. Zakythinos, Despotat grec I).
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του δεσπότη4, τίτλος ο οποίος εκείνη την εποχή αποδιδόταν στα αδέλφια ή στενούς συγγενείς του αυτοκράτορα. Μετά την απομάκρυνση
του Καντακουζηνού από τον θρόνο ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος προσπάθησε να απομακρύνει και τον Μανουήλ από τον Μυστρά. Ο Μανουήλ κατάφερε να παραμείνει, άλλωστε ήταν αδελφός της Ελένης
Καντακουζηνής, συζύγου του Ιωάννη Ε΄. Ποιός ήταν ακριβώς ο ρόλος
του Μανουήλ στη διακυβέρνηση τμήματος της αυτοκρατορίας, είναι
δύσκολο να γίνει αντιληπτό σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, οι Παλαιολόγοι αποκατέστησαν την παρουσία διοικητή στην Πελοπόννησο από
τα άμεσα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας με την τοποθέτηση του
επίσης δεσπότη Θεόδωρου5, (o οποίος στη βιβλιογραφία αναφέρεται
ως Θεόδωρος A΄, ονομασία που εντείνει την αίσθηση μιας ξεχωριστής
διοικητικής ενότητας για τον Μυστρά), αδελφού του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, επικεφαλής της διοίκησης στην Πελοπόννησο.
Περισσότερο από τη διοίκηση της περιοχής και τον ρόλο της πόλης του Μυστρά, στην παρούσα εργασία εξετάζεται η φυσιογνωμία
του οικισμού ως πεδίου δραστηριότητας χορηγών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων από μέλη των οικογενειών των Παλαιολόγων και των Καντακουζηνών. Άλλωστε, τον Μυστρά χαρακτηρίζουν κατεξοχήν τα εκκλησιαστικά ιδρύματα (Εικόνα 1).
Προφανώς η χρήση του παρωχημένου τίτλου «η πρωτεύουσα του
δεσποτάτου του Μορέως» χρειάζεται μια σειρά από διευκρινίσεις, για
να χρησιμοποιηθεί6. Επιπλέον προϋποθέτει πως η σημασία και η λει4. A. P. Kazhdan, «Despotes», στο ODB, τ. I, σ. 614. – R. Guilland, Recherches sur les
institutions byzantines, τ. Ι-ΙΙ [Berliner byzantinistische Arbeiten Bd. 35], Berlin 1965, τ.
ΙΙ, σ. 1-24. – A. Failler, Les insignes et la signature du despote, Revue des Etudes Byzantines 40 (1982) 171-186. Για το θέμα του αξιώματος του Δεσπότη βλ. επίσης την εκτενή
εισαγωγή στο Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Το αξίωμα του «δεσπότη» και τα δεσποτικά έγγραφα της Ηπείρου, στο Μεσαιωνική Ήπειρος. Πρακτικά Επιστημονικού
Συμποσίου (Ιωάννινα, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999), εκδ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, Ιωάννινα
2001, σ. 73-97 (στο εξής: Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Δεσπότης), όπου και η παλαιότερη
βιβλιογραφία επί του θέματος.
5. Ο Θεόδωρος Παλαιολόγος είχε λάβει το αξίωμα του Δεσπότη το 1376 και του
είχε ανατεθεί η διοίκηση της Θεσσαλονίκης. Στην Πελοπόννησο εγκαταστάθηκε το
1382. Alice-Mary Talbot, «Theodore I Palaiologos», στο ODB, τ. III, σ. 2040 και D.
Zakythinos, Despotat grec I 125 κ.ε.
6. Ενδεικτικά αναφέρονται: S. Runciman, Mistra: Byzantine Capital of the Peloponnese, London 1980. – Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς. Η μεσαιωνική πολιτεία και το κάστρο, Αθήνα 1987, σ. 10-11, 13-20 (στο εξής: M. Χατζηδάκης, Μυστράς) και Στ. Σίνος,
Η ιστορία του βυζαντινού οικισμού του Μυστρά, στο 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, εκδ. Στ.
Σίνος, Αθήνα 2009 (στο εξής: Τα Μνημεία του Μυστρά), σ. 14-18. Πιο πρόσφατα μία
επισκόπηση της βιβλιογραφίας και των εδραιωμένων απόψεων έχει γίνει από τη So-
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τουργία του οικισμού παρέμεινε αμετάβλητη από τα μέσα του 13ου έως
τα μέσα του 15ου αιώνα, ένα ζήτημα το οποίο επίσης χρειάζεται αποσαφήνιση. Η ονομασία πρωτεύουσα, δημιουργεί πράγματι αξιώσεις
για τη διάρθρωση του αστικού χώρου, τις δομές, τους θεσμούς αλλά
και τα ιδρύματα, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα και αναμενόμενα
σε μία πρωτεύουσα.
Πρόσφατα η σημασία του οικισμού έχει αμφισβητηθεί. Η αμφισβήτηση έγινε πρώτα σε αρχαιολογικό επίπεδο και κατά δεύτερο λόγο
σε θεσμικό7. Η αλήθεια είναι πως ο οικισμός του Μυστρά δεν διαθέτει
χαρακτηριστικά «αστικότητας», τουλάχιστον όχι τέτοια, τα οποία εντοπίζονται σε άλλες σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως
προφανώς η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Νίκαια κ.ά.8. Ο
Μυστράς συνήθως εξετάζεται σε αναλογία με άλλα περιφερειακά κέντρα διοίκησης του 13ου και 14ου αιώνα, όπως η Άρτα και η Τραπεζούντα9. Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία και οι ζυμώσεις
που οδήγησαν στη διαμόρφωση αυτών των πόλεων είναι διαφορετικές
από τις αντίστοιχες συνθήκες ανάπτυξης του Μυστρά.
Από άποψη υλικών καταλοίπων η περίπτωση του Μυστρά είναι
επίσης ιδιαίτερη. Ο οικισμός, όπως έχει διασωθεί μέχρι σήμερα, χωρίζεται σε τρία τμήματα και περιλαμβάνει την ακρόπολη, την άνω πόλη
και την κάτω πόλη. Το οδικό δίκτυο αποτελείται από σπειροειδή, ως
επί το πλείστον λιθόστρωτα, μονοπάτια, τα οποία ακολουθούν ή κόβουν τις ισοϋψείς της πλαγιάς, πάνω στην οποία εκτείνεται ο οικισμός
(Εικόνα 2). Διάσπαρτα στον χώρο, που ήταν τειχισμένος, υπάρχουν
πολλά κτήρια, τα περισσότερα από αυτά σε άσχημη κατάσταση. Ο μεγαλύτερος αριθμός είναι κατοικίες διαφόρων μεγεθών και τρόπου
κατασκευής, ενώ υπάρχουν αρκετές εκκλησίες, οι περισσότερες ως

phia Kalopissi-Verti, Mistra. A Fortified Late Byzantine Settlement, στο Heaven and
Earth. Cities and Countryside in Byzantine Greece, εκδ. Jenny Albani - Eugenia Chalkia,
Athens 2013, σ. 224-239 (στο εξής: S. Kalopissi-Verti, Mistra).
7
. T. Papamastorakis, Myzithras of the Byzantines / Mistra to Byzantinists, στο Οι
βυζαντινές πόλεις: 8ος-15ος αιώνας. Προοπτικές της έρευνας και νέες προσεγγίσεις,
εκδ. Τόνια Κιουσοπούλου, Ρέθυμνο 2012, σ. 277-296 (στο εξής: T. Papamastorakis,
Myzithras) και Τόνια Κιουσοπούλου, Οι «αόρατες» βυζαντινές πόλεις στον ελλαδικό
χώρο: 13ος-15ος αιώνας, Αθήνα 2013, ιδιαίτερα σ. 132 κ.ε.
8. Η S. Kalopissi-Verti, Mistra 227 αντίθετα θεωρεί πως ο Μυστράς είναι μια μεγάλη
πόλη.
9. Βλ. Ch. Delvoye, Considérations sur l’emploi des tribunes dans l’église de la Vierge
Hodigitria de Mistra, στο Actes du XIIe Congrès International d’Etudes Byzantines, τ.
III, Belgrade 1964, σ. 41-47, σποράδην (στο εξής: Ch. Delvoye, Considérations).
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τμήματα κτηριακών συγκροτημάτων10. Το σημαντικότερο οικοδομικό
συγκρότημα είναι το παλάτι, ένα αινιγματικό σύμπλεγμα τριώροφων
κτηρίων, τα οποία αποδίδονται σε διαφορετικές εποχές και απεικονίζουν ανάμεσα στα άλλα τις αλλαγές στα πρόσωπα της διοίκησης της
πόλης, αλλά πιθανώς και αλλαγές στη διοικητική ιεραρχία του οικισμού ανάμεσα στις πόλεις της περιοχής11.
Το παλάτι του Μυστρά είναι ένα εκτενές οικοδομικό συγκρότημα,
παράλληλο του οποίου δεν έχει σωθεί στη βυζαντινή επικράτεια. Το
γνωστό ως Τεκφούρ Σαράι12 στην Κωνσταντινούπολη, το λεγόμενο
παλάτι του Βουκολέοντος13 αλλά και ό,τι έχει απομείνει από το παλάτι των Βλαχερνών14, είναι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με τα εντυπωσιακά κτήρια του Μυστρά. Αλλά και όσα κτήρια παλατιών έχουν
σωθεί σε άλλες περιοχές, στο Νυμφαίο15 στη Βιθυνία και στην Τραπεζούντα16 στον Πόντο, δεν μπορούν να συγκριθούν σε μέγεθος και μεγαλοπρέπεια με το συγκρότημα της έδρας της διοίκησης στον Μυστρά.
Για τα υπόλοιπα κτήρια στην πόλη τα στοιχεία είναι διφορούμενα. Από τη μία υπάρχουν δύο ή τρεις σχετικά ευμεγέθεις κατοικίες πέριξ του παλατιού και από εκεί και πέρα οικίες, οι οποίες δύσκολα θα

10. Για την οργάνωση του οικισμού βλ. Γεωργία Μαρίνου, Η πολεοδομική
οργάνωση του οικισμού, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 55-78 (στο εξής: Γ. Μαρίνου,
Πολεοδομική οργάνωση) και S. Kalopissi-Verti, Mistra 227-228.
11. A. K. Ορλάνδος, Τα παλάτια και σπίτια του Μυστρά, Αρχείον των Βυζαντινών
Μνημείων της Ελλάδος 3 (1937) 3-114 (στο εξής: A. Ορλάνδος, Παλάτια και σπίτια)
και Στ. Σίνος, Το Παλάτι, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 337-373 και επίσης S. Kalopissi-Verti, Mistra 229.
12. M. Ahunbey, Tekfur Saray, στο S. Ćurčić - Ευαγγελία Χατζητρύφωνος, Κοσμική
Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια 1300-1500 και η Διατήρησή της,
Θεσσαλονίκη 19972, 248-251 και C. Mango, «Tekfur Sarayi», στο ODB, τ. III, σ. 20212022.
13. C. Mango, The Palace of the Boukoleon, Cahiers Archéologiques 45 (1997) 41-50.
14. I. B. Papadopoulos, Les palais et les églises des Blachernes, Thessalonique 1928 και
W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis,
Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Tübingen 1977, σ. 223-228 και πιο
πρόσφατα Ruth Macrides, The “other” palace in Constantinople: the Blachernai, στο
The Emperor’s House. Palaces from Augustus to the Age of Absolutism, εκδ. M.
Featherstone κ.ά., Berlin - Boston 2015, σ. 159-168.
15. E. Freshfield, The Palace of the Greek Emperors of Nicaea at Nymphio,
Archaeologia 49.2 (1886) 382-390. – S. Eyice, Le palais byzantin de Nymphaion près
d’Izmir, στο Akten des XI. internationalen Byzantinistenkongresses, εκδ. F. Dölger - H.G. Beck, Munich 1960, σ. 150-153.
16. D. Talbot Rice, Trebizond, a Medieval Citadel and Palace, The Journal of Hellenic
Studies 52.1 (1932) 47-54 και A. Bryer - D. Winfield, The Byzantine Monuments and
Topography of the Pontos [Dumbarton Oaks Studies 20], Washington, D.C. 1985,
ιδιαίτερα σ. 184-186 και 191-195.
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χαρακτηρίζονταν ως αρχοντικές, αν και αυτό απαντά στη σύγχρονη
βιβλιογραφία συχνά17.
Έτσι, εκτός από το συγκρότημα των παλατιών τα κτήρια που δεσπόζουν στον ερειπιώνα του Μυστρά είναι τα εκκλησιαστικά (Εικόνα
1). Καθώς μάλιστα είναι αυτά τα οποία πρώτα αναστηλώθηκαν, ήδη
από τις δεκαετίες πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η επικράτηση αυτή στο τοπίο είναι αναμενόμενη18. Επιπλέον, οι περισσότερες εκκλησίες ήταν τμήματα μοναστηριακών συγκροτημάτων, κάποια
από τα οποία ήταν αρκετά εκτενή και οι περίβολοί τους διακρίνονται
μέχρι σήμερα.
Φαίνεται λοιπόν πως στον χώρο και το τοπίο του Μυστρά, όποιος
κι αν ήταν ο πραγματικός χαρακτήρας του και το επίπεδο της αστικότητάς του, κυριαρχούσαν τα εκκλησιαστικά συγκροτήματα19. Η δημιουργία τους συνέβαλε συνεπώς σημαντικά στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας του οικισμού. Η διαδικασία αυτή κράτησε πολλά χρόνια
και απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ο χώρος της υστεροβυζαντινής πόλης. Αν λοιπόν ο Μυστράς αποτελεί ένα παράδειγμα ως οικισμός, ίσως αυτό σχετίζεται περισσότερο με τον ρόλο των
εκκλησιαστικών/μοναστηριακών ιδρυμάτων στη διαμόρφωση του τοπίου, περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη υστεροβυζαντινή
πόλη, καθώς ο Μυστράς ουσιαστικά αναπτύχθηκε μετά τα μέσα του
13ου αιώνα.
Υπό αυτή την έννοια η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αλλά και η σωστή χρονολόγηση των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων
του Μυστρά αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση του ρόλου
τους ως στοιχείων διαμόρφωσης του χώρου της πόλης και επιπλέον για
την αναγνώρισή τους ως μέσο απεικόνισης της δραστηριότητας των
χορηγών, που υπήρξαν υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους. Ένα από τα
17. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις των οικιών που είναι γνωστές ως «οικία
του Λάσκαρη» και «οικία του Φραγκόπουλου». Πρόκειται για συμβατικές ονομασίες,
οι οποίες όμως συνδέουν ταπεινά κτήρια με θεωρούμενους επιφανείς πολίτες της
αριστοκρατίας. A. Ορλάνδος, Παλάτια και σπίτια 106-113. – Γεωργία Μαρίνου, Οικία
Λάσκαρη, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 246-273. – Της ίδιας, Οικία
Φραγκόπουλου, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 289-298. Για την οικία
Φραγκόπουλου βλ. επίσης Στ. Σίνος, Η αρχιτεκτονική του καθολικού της Μονής της
Παντάνασσας του Μυστρά, Αθήνα 2012, σ. 18 (στο εξής: Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα).
Για μία πρόσφατη κριτική στο θέμα βλ. K. Kourelis, Domesticating Mystras 303-305.
18. Για την ιστορία των αναστηλώσεων στον Μυστρά αλλά και τις νεότερες
εργασίες βλ. Τα Μνημεία του Μυστρά.
19. Γεωργία Μαρίνου, Οι παρά τα τείχη της πόλης βυζαντινές μονές του Μυστρά
και οι οχυρώσεις τους, στο 15 Χρόνια Έργων Αποκατάστασης στη Μεσαιωνική Πόλη
της Ρόδου. Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Ρόδος, 14-18 Νοεμβρίου 2001), εκδ. Φανή Σέρογλου - Χαρούλα Φανταουτσάκη, Αθήνα 2007, σ. 412-421.
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σημαντικότερα ζητήματα στην έρευνα για τον Μυστρά είναι το γεγονός πως, ενώ έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις για την ιστορία αυτών των ιδρυμάτων, πολλές βασίζονται περισσότερο σε υποθέσεις και
επιχειρήματα και λιγότερο σε αδιάσειστα στοιχεία20. Η προσεκτικότερη εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κτηρίων, της
αρχιτεκτονικής και του διακόσμου τους μαζί με τα ιστορικά και επιγραφικά δεδομένα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επανεξέταση
κάποιων ζητημάτων.
Στον Μυστρά, λοιπόν, σώζονται αρκετά μικρά παρεκκλήσια21 και
έξι μεγάλοι ναοί. Πρόκειται για αυτούς που χρονολογούνται μεταξύ
του 13ου και του 15ου αιώνα, καθώς υπάρχουν και κάποιοι
μεταγενέστεροι22.
Παλαιότερος σημαντικός ναός θεωρείται ο μητροπολιτικός (Εικόνα 3). Πιθανώς κατασκευάστηκε κατά την περίοδο εγκατάστασης του
μητροπολίτη Λακεδαιμονίας στη νέα πόλη. Ήταν αφιερωμένος στον
Άγιο Δημήτριο, του οποίου εκτενής εικονογραφικός κύκλος έχει διασωθεί στο βόρειο τμήμα του κυρίως ναού23. Η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου θεωρείται έργο των μητροπολιτών, αν και χρονολογικά η ανέγερσή του τοποθετείται στην περίοδο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου. Η
αφιέρωση στον Άγιο Δημήτριο αποτελεί μια ένδειξη πως ίσως πρόκειται για αυτοκρατορική χορηγία, καθώς ο Άγιος Δημήτριος ήταν ο
προστάτης της δυναστείας των Παλαιολόγων24. Ο Μιχαήλ είχε από την
αρχή της θητείας του στον θρόνο τη συνείδηση δημιουργίας μιας νέας
δυναστείας με αναφορές στο ένδοξο παρελθόν της οικογένειας και τον
προστάτη άγιο των Παλαιολόγων. Ένα από τα πρώτα οικοδομικά έργα του ήταν η αποκατάσταση και ανανέωση μίας εκκλησίας αφιερωμένης στον μάρτυρα της Θεσσαλονίκης στην πρωτεύουσα, η οποία ή-

20.

Βλ. τις εύστοχες παρατηρήσεις του T. Papamastorakis, Myzithras.
Χατζηδάκης, Μυστράς 108-109 και Στ. Σίνος, Τα παρεκκλήσια, στο Τα Μνημεία
του Μυστρά, σ. 221-241.
22. Όπως για παράδειγμα ο Άγιος Νικόλαος, βλ. Στ. Σίνος, Άγιος Νικόλαος, στο Τα
Μνημεία του Μυστρά, σ. 216-220.
23
. Η μητρόπολη απετέλεσε θέμα διδακτορικής διατριβής η οποία εκδόθηκε, όπου
και η παλαιότερη εκτενής βιβλιογραφία: Γεωργία Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος. Η Μητρόπολη του Μυστρά [Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου αρ. 78], Αθήνα 2002
(στο εξής: Γ. Μαρίνου, Η Μητρόπολη). Για τον εικονογραφικό κύκλο του Αγίου Δημητρίου βλ. πιο πρόσφατα στο F. A. Bauer, Eine Stadt und ihr Patron. Thessaloniki und
der Heilige Demetrios, Regensburg 2013, σ. 354-358.
24. H. Grégoire (έκδ.), Imperatoris Michaelis Palaeologi de vita sua, Byzantion 29-30
(1959-1960) 447-475, σ. 461-463 και XI-XII. Επίσης βλ. τα σχόλια της Alice-Mary
Talbot, The Restoration of Constantinople under Michael VIII, Dumbarton Oaks Papers
47 (1993) 243-261, ιδιαίτερα σ. 254.
21.
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ταν χορηγία του πατριάρχη της οικογενείας25. Με αυτόν τον τρόπο
ουσιαστικά εξηγείται και η κατασκευή στο δεύτερο μισό του 13 ου αιώνα ενός ναού αφιερωμένου στον άγιο της Θεσσαλονίκης στη νέα πόλη
της Πελοποννήσου. Κάτι τέτοιο άλλωστε προφανώς θα συσχετίστηκε
με το ενδιαφέρον του αυτοκράτορα για την αναδιάρθρωση της διοίκησης της περιφέρειας, ειδικά μετά την ανακατάληψη σημαντικών εδαφών (και του Μυστρά) στον απόηχο της μάχης της Πελαγονίας. Δυστυχώς δεν έχουν σωθεί στοιχεία που να μπορούν να ενισχύσουν τη
συγκεκριμένη άποψη. Αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί αναμενόμενο,
καθώς η μνήμη του Μιχαήλ υπέστη τις επιπτώσεις της ενωτικής
πολιτικής του και της αντιστροφής της στα χρόνια του υιού του
Ανδρόνικου Β΄26.
Οι ναοί της μονής Βροντοχίου θα μπορούσαν να συνδέονται με
χορηγίες του Ανδρόνικου Β΄ και του υιού του Μιχαήλ Θ΄, καθώς είναι
γνωστή η μέριμνά τους για την απόδοση διαφόρων οικονομικών και
διοικητικών προνομίων σε αυτή, μέσω του ηγουμένου Παχωμίου (Εικόνα 4). Στον νοτιοδυτικό χώρο του ναού της Οδηγήτριας έχουν ζωγραφιστεί τέσσερα χρυσόβουλα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Ανδρόνικο Β΄ και τον Μιχαήλ Θ΄27 (Εικόνα 5). Αρκετά χρόνια αργότερα
ενταφιάστηκε στη μονή ο δεσπότης Θεόδωρος (Α΄) Παλαιολόγος ως
μοναχός Θεοδώρητος. Η ταφή του στον ναό της Οδηγήτριας συνδέεται
με μια όψιμη ανακατασκευή της28. Στον άλλο ναό της μονής, τον αφιερωμένο στους Αγίους Θεοδώρους, τάφηκε ένα ακόμη μέλος της
οικογένειας των Παλαιολόγων, ο Μανουήλ, για τον οποίο όμως δεν
υπάρχουν περισσότερα στοιχεία29. Συνεπώς, οι ιδιαίτεροι δεσμοί της
25.

Έχει υποστηριχθεί ότι και στον Άγιο Δημήτριο Θεσσαλονίκης έγιναν εργασίες
από τον Μιχαήλ Η΄. Βλ. Βασιλική Α. Φωσκόλου, Ο Ῥώμης ἄναξ στην επιγραφή του
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Χορηγία, αυτοκρατορική πολιτική και ιδεολογία
στα χρόνια του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, Βυζαντινά Σύμμεικτα 23 (2013) 11-31 και
ιδιαίτερα σ. 18 κ.ε. (σε αυτό το άρθρο και η παλαιότερη βιβλιογραφία επί του
θέματος).
26. Έχει σημειωθεί η προσπάθεια απάλειψης κάποιων προσώπων χορηγών, πιθανώς
μητροπολιτών από παραστάσεις στον χώρο του ιερού, όπου προφανώς θα υπήρχαν
και επιγραφές σχετικές με την ίδρυση του ναού. Βλ. Μ. Χατζηδάκης, Νεώτερα για την
ιστορία και την τέχνη της Μητρόπολης του Μυστρά, Δελτίον της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας 9 (1977-1979) 143-179.
27. 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 23.1 (1899) 97-156, σ. 100-118 (στο εξής: G. Millet, Inscriptions).
28. Για το θέμα βλ. Α. Τάντσης, Η χρονολόγηση του ναού της Οδηγήτριας στον
Μυστρά, Βυζαντιακά 31 (2014) 179-204 (στο εξής: A. Τάντσης, Οδηγήτρια), όπου και
η παλαιότερη βιβλιογραφία.
29. G. Millet, Inscriptions 120-121. – G. Millet, Monuments byzantins de Mistra. Matériaux pour l'étude de l'architecture et de la peinture en Grèce aux XIVe et XVe siècles,
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οικογένειας με το συγκεκριμένο ίδρυμα τεκμηριώνονται με μεγαλύτερη
βεβαιότητα και για ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Η σχέση αυτή
επιβεβαιώνεται και από τη λαϊκή ονομασία της εκκλησίας της
Οδηγήτριας ως Αφεντικό, που τη συνδέει με τους διοικητές του Μυστρά Παλαιολόγους30.
Ο ναός που είναι γνωστός ως Αγία Σοφία είναι χορηγία του πρώτου δεσπότη που ανέλαβε τη διοίκηση στον Μυστρά, του Μανουήλ
Καντακουζηνού (Εικόνα 6)31. Στο εσωτερικό της εκκλησίας, στα επίκρανα των παραστάδων εκατέρωθεν των δύο κιόνων στον κυρίως ναό
υπάρχουν συμπιλήματα του ονόματός του: «Δεσπότης Καντακουζηνός»32. Στους κίονες ενός εκ των δύο προστώων του ναού (πιθανώς του
δυτικού) ο Fourmont ανέγνωσε μια επιγραφή (την εξέδωσε εντέλει ο G.
Millet), ένα είδος οικογενειακού μανιφέστου, στο οποίο δεν υπάρχει
καμία αναφορά στην οικογένεια των Παλαιολόγων33. Το κείμενο της
επιγραφής είναι εκτενές και εστιάζει στην ιστορία και την αξία των
γονιών του Μανουήλ. Φαίνεται ως μία προσπάθεια να τονιστεί το δυναστικό δικαίωμά του μέσα από τους «βασιλείς» γονείς του34. Δεν α[Monuments de l’art byzantin II] Paris 1910, πίν. 91, 3 (στο εξής: G. Millet, Mistra) και
M. Χατζηδάκης, Μυστράς 51.
30. Το ζήτημα της ονομασίας αυτής σχολιάζει εκτενώς η 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, σ. 36-38, καθώς και ο Α. Τάντσης, Οδηγήτρια 191.
31. Για τον ναό δεν έχει γίνει μια συνολική μελέτη. Πιο πρόσφατα έχουν εκδοθεί
δύο μελέτες για τη ζωγραφική και τους κτήτορες, βλ. Melita Emmanuel, Religious
Imagery in Mystra. Donors and Iconographic Programmes, στο Material Culture and
Well-Being in Byzantium (400-1453). Proceedings of the International Conference
(Cambridge, 8-10 September 2001), εκδ. M. Grünbart κ.ά. [Veröffentlichungen zur
Byzanzforschung Bd. XI], Wien 2007, σ. 119-127 (στο εξής: Μ. Emmanuel, Imagery in
Mystra), καθώς και της ίδιας, Η Αγία Σοφία του Μυστρά. Παρατηρήσεις στις
τοιχογραφίες και στο εικονογραφικό πρόγραμμα, στο Μίλτος Γαρίδης (1926-1996).
Αφιέρωμα, εκδ. A. Παλιούρας - A. Σταυροπούλου, τ. Ι-ΙΙ [Δωδώνη, Παράρτημα αρ.
66], Ιωάννινα 2003, τ. Ι, σ. 153-198 (στο εξής: Μ. Εμμανουήλ, Αγία Σοφία). Για τον ναό
γενικά και την παλαιότερη βιβλιογραφία βλ. Γεωργία Μαρίνου, Αγία Σοφία, στο Τα
Μνημεία του Μυστρά, σ. 155-174 (στο εξής: Γ. Μαρίνου, Αγία Σοφία).
32. Στην πραγματικότητα δεν αναφέρεται το όνομα Μανουήλ. Τα μονογράμματα
πρώτος εξέδωσε ο G. Millet, Inscriptions 142-143 και G. Millet, Mistra, πιν. 56, 5-6.
Συχνά αναφέρεται πως τα μονογράμματα περιέχουν και τις λέξεις «Μανουήλ»,
«Παλαιολόγος» και «Κτήτωρ». Βλ. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 69 και Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς. Ιστορικός και αρχαιολογικός οδηγός, Αθήνα 2003, σ.
56 (στο εξής: Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς). Αντίθετα, σωστά αναφέρει μόνο
το «Δεσπότης Καντακουζηνός» η Γ. Μαρίνου, Αγία Σοφία 172, ενώ η Μ. Εμμανουήλ,
Αγία Σοφία 154 σωστά αναφέρει την ίδια επιγραφή, αλλά συμπεριλαμβάνει και μονογράμματα σε κίονες εκτός από τις παραστάδες.
33. G. Millet, Inscriptions 143-146.
34. Την ιδιαιτερότητα αυτή σημειώνει και η Μ. Εμμανουήλ, Αγία Σοφία 154.
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ναφέρεται η σύζυγος του Μανουήλ, Ισαβέλλα. Η επιγραφή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο τόσο για την ιστορία της πόλης αλλά και
για τον ρόλο των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και των χορηγών τους.
Επιπλέον, αποδεικνύεται η προσπάθεια διακυβέρνησης από την πλευρά του Μανουήλ της περιφέρειάς του ως ανεξάρτητου κρατιδίου κατά
την περίοδο αυτή. Είναι γνωστό άλλωστε πως ο Ιωάννης Ε΄ προσπάθησε να τον απομακρύνει και να διορίσει άλλους στη θέση του, αλλά
ουσιαστικά απέτυχε και ο Μανουήλ παρέμεινε στον Μυστρά μέχρι τον
θάνατό του35. Ακόμη, φαίνεται πως τα εκκλησιαστικά ιδρύματα τα
οποία αποτελούσαν χορηγίες των επιφανών προσωπικοτήτων υπήρξαν και ένα στοιχείο «εικονογράφησης» της παρουσίας και της δράσης
τους μέσα από τις επιγραφές και άλλα, ίσως λιγότερο ευανάγνωστα,
στοιχεία. Έτσι, στον ναό που κατασκεύασε ο Μανουήλ βρίσκουμε
δείγματα καταγραφής της επιθυμητής ταυτότητας του κτήτορα να
προβάλλονται μέσω των επιγραφών.
Ποια ήταν η θέση του ναού στην πόλη δεν είναι ξεκάθαρο. Στη
σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, αλλά
κάποια σημεία παραμένουν αδιευκρίνιστα. Ο ναός αναφέρεται συχνά
ως η «εκκλησία του παλατιού»36. Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται
αυθαίρετα και δεν ανταποκρίνεται σε κάποια πηγή, η οποία να περιγράφει την ύπαρξη ενός ναού που να λειτουργούσε κατ’ αυτόν τον
τρόπο. Η χρήση του όρου είναι μια ένδειξη της προσπάθειας των σύγχρονων μελετητών να εντοπίσουν ή να περιγράψουν αναλογίες μεταξύ
της Κωνσταντινούπολης και του Μυστρά, αναλογίες οι οποίες δεν είναι βέβαιο πως υπήρχαν. Ο ναός βρίσκεται κοντά μεν στην περιοχή
των παλατιών αλλά όχι και σε άμεση γειτνίαση.
Στην πρόσφατη έρευνα η περίοδος του Μανουήλ Καντακουζηνού
θεωρείται μια εποχή άνθησης και ανάπτυξης του οικισμού37. Έτσι, δεν
είναι περίεργο πως ένα σημαντικό τμήμα του συγκροτήματος του παλατιού έχει χρονολογηθεί σε αυτή την περίοδο38. Είναι πολύ πιθανό
πως ο Μανουήλ Καντακουζηνός αλλά και άλλα μέλη της οικογένειάς
του που βρέθηκαν στον Μυστρά (ο πατέρας του Ιωάννης και ο αδερφός του Ματθαίος) διέμειναν στο παλάτι και εκκλησιάζονταν στον
ναό. Η αρχική του αφιέρωση δεν είναι βέβαιη.
35.

D. Zakythinos, Despotat grec I 95-113 και D. Nicol, Kantakouzenos 125.
Βλ. π.χ. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 69. – Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς
56. – Γ. Μαρίνου, Αγία Σοφία 156, αλλά και Μ. Εμμανουήλ, Αγία Σοφία 186.
37. Βλ. A.-M. Talbot, «Manuel Kantakouzenos» 1292. – Στ. Σίνος, Η ιστορία του
βυζαντινού οικισμού του Μυστρά, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 155.
38. Α. Ορλάνδος, Παλάτια και σπίτια 25-32, καθώς και πιο πρόσφατα S. KalopissiVerti, Mistra 229.
36.
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Ο ναός έχει συνδεθεί με τη μονή που ίδρυσε ο Μανουήλ στον Μυστρά και είναι γνωστή από ένα πατριαρχικό έγγραφο, το οποίο παραχωρεί σε αυτήν ανεξαρτησία από τον τοπικό επίσκοπο39. Το έγγραφο
χρονολογείται στον Ιούνιο του 1365, αλλά δεν αναφέρεται στην ίδρυση της μονής, η οποία μπορεί να προϋπήρχε. Η μονή, την οποία ίδρυσε
ο Μανουήλ, φέρει το όνομα του Χριστού Ζωοδότη, στοιχείο που έχει
συσχετισθεί με την εκ παραδόσεως γνωστή ονομασία του εν λόγω ναού
ως Αγία Σοφία40. Έχει υποστηριχθεί η ταύτιση του ναού της Αγίας
Σοφίας με το καθολικό της μονής του Χριστού Ζωοδότη για μία σειρά
από λόγους: α) το μονόγραμμα του Μανουήλ Καντακουζηνού που αναφέρθηκε μαζί με την επιγραφή στους κίονες του προστώου, β) η απεικόνιση του Χριστού στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού που
ενισχύει την ταύτιση με ναό αφιερωμένο στον Χριστό41, γ) το γεγονός
ότι πέριξ του ναού διασώζονται κατάλοιπα κτηρίων, τα οποία δείχνουν πως ήταν όντως καθολικό μονής42.
Η ταύτιση της Αγίας Σοφίας με το καθολικό της μονής Ζωοδότη
είναι βάσιμη, αλλά υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που χρήζουν επανεξέτασης: δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η κατασκευή του ναού και η
ίδρυση της μονής συμπίπτουν χρονικά. Προφανώς η έννοια της εκκλη39. Το έγγραφο έχει εκδοθεί στο F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata graeca
medii aevi sacra et profana, τ. I, Vindobonae 1860, σ. 472-474.
40. Στην επιγραφή που αναφέρθηκε πιο πάνω (βλ. σημ. 33) διαβάζουμε: «τὸν δὲ
σηκὸν ἀνεγείρας ἐκ βάθρων τῷ παντοποιῷ τοῦ θ[εο]ῦ π[ατ]ρ[ὸ]ς λόγῳ» διατύπωση
που σχετίζεται με αφιέρωση στον Χριστό. Ο ναός είχε μετατραπεί σε οθωμανικό
τέμενος κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και το κωδωνοστάσιό του είχε μετασκευαστεί σε μιναρέ, όπως φαίνεται και από την προσθήκη κοχλιωτής κλίμακας στον
πυρήνα του. Η μετατροπή αυτή φαίνεται πως θεωρείται ενισχυτική της λαϊκής παράδοσης που αναφέρει την εκκλησία ως Αγία Σοφία, δεδομένου ότι υπάρχει η αίσθηση
πως οι εκκλησίες αυτές μετατρέπονταν σε τζαμιά ανεξαιρέτως. Η συγκεκριμένη ονομασία είναι που εντείνει και την παράλληλη απόδοση στην Αγία Σοφία της λειτουργίας της ως εκκλησίας των ανακτόρων.
41. Πρόσφατα έχει υποστηριχθεί πως την ταύτιση αυτή ενισχύει η ύπαρξη
ανάγλυφου με το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο σήμερα βρίσκεται εντοιχισμένο
στην ανατολική πλευρά του κωδωνοστασίου. Το στοιχείο αυτό όμως προϋποθέτει, αν
μη τι άλλο, πως το εν λόγω ανάγλυφο βρισκόταν εκεί από την κατασκευή του κωδωνοστασίου, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται, αλλά η ενδιάμεση μετατροπή του ναού σε
οθωμανικό τέμενος εγείρει ερωτήματα. Βλ. Στ. Ι. Αρβανιτόπουλος, Ανάγλυφη εικόνα
από το κωδωνοστάσιο της Αγίας Σοφίας του Μυστρά, Χριστιανική Αρχαιολογική
Εταιρεία, 35ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης.
Περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων (Αθήνα, 23-26 Απριλίου 2015), Αθήνα
2015, σ. 22-23.
42. Για την ταύτιση του ναού βλ. π.χ. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 69,. – Μ.
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς 56-60. – Γ. Μαρίνου, Αγία Σοφία 155-157 και
ειδικά για τα κτίσματα του μοναστηριού βλ. 158-167, αλλά και Μ. Εμμανουήλ, Αγία
Σοφία 153-156.
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σίας του παλατιού και το μοναστηριακό καθολικό δεν είναι απόλυτα
συμβατές χρήσεις. Επιπλέον, δεν είναι απίθανο ο Μανουήλ Καντακουζηνός να ίδρυσε περισσότερα του ενός εκκλησιαστικά ιδρύματα43. Το γεγονός πως μόνο για ένα από αυτά υπάρχει αναφορά σε
πηγή σχετίζεται προφανώς με τη σημασία του ιδρύματος, το ενδιαφέρον του δεσπότη Μανουήλ αλλά και την ιδιαίτερη σχέση του με το
εν λόγω ίδρυμα44.
Η μονή του Χριστού Ζωοδότη, με την οποία έχει ταυτιστεί ο ναός
που αναφέρεται ως Αγία Σοφία, ήταν ανδρώα. Η Αγία Σοφία υπήρξε
καθολικό μονής αλλά και χώρος ταφής και μάλιστα χώρος ταφής γυναικών45. Είναι γνωστό από τις πηγές πως σε αυτή τάφηκαν γυναίκεςμέλη της οικογένειας των Παλαιολόγων46. Αν και η ύπαρξη ταφών της
οικογένειας των Παλαιολόγων δεν είναι ασύμβατη χρήση ούτε για μία
ανδρώα μονή ούτε για μία μονή με κτήτορα τον Μανουήλ Καντακουζηνό, αν μη τι άλλο η σημασία της παρατήρησης θα πρέπει να εκτιμηθεί ξανά. Απ’ ό,τι φαίνεται άλλες συνθήκες ώθησαν τον Μανουήλ να
συμπεριλάβει την εκτενή επιγραφή στους κίονες του προστώου και να
ζητήσει την παραχώρηση στο ίδρυμά του ανεξαρτησίας από τον τοπικό επίσκοπο και εντελώς διαφορετικές ήταν οι συνθήκες, όταν αρκετά
χρόνια αργότερα σύζυγοι των Παλαιολόγων ενταφιάστηκαν σε αυτή.
Πρόσφατα μία επανεξέταση της εικονογράφησης του νοτιοανατολικού παρεκκλησιού του ναού συνδέθηκε με μία άλλη γυναικεία
43.

Βλ. σημ. 48 και 97.
Η μονή του Ζωοδότη Χριστού στον Μυστρά είναι γνωστή και από ένα
χειρόγραφο που αφιερώθηκε σε αυτή από τον Νικηφόρο Κανάβη. Το χειρόγραφο είχε
αντιγραφεί στη μονή των Μαγγάνων στην Κωνσταντινούπολη το 1363-1364 και περιείχε λειτουργικά κείμενα. Βλ. D. Α. Zakythinos, Le Despotat grec de Morée. Vie et
institutions. Edition revue et augmente par Chryssa Maltézou [Variorum Reprints],
London 1975, σ. 298 (στο εξής: D. Zakythinos, Despotat grec II). – H. Omont, Fac-similés
des manuscrits grecs datés de la Bibliothèque Nationale du IXe au XIVe siècle, Paris
1890, σ. 21 και Σ. Λάμπρος, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι και κτήτορες κωδίκων κατά
τους μέσους αιώνας και επί τουρκοκρατίας, Νέος Ελληνομνήμων 4.2 (1907) 152-187, σ.
168-169. Σε αυτήν όμως τη σημείωση απλά επιβεβαιώνεται η ύπαρξη της μονής πριν
από το πατριαρχικό σιγίλιο του 1365 και επίσης η σχέση του Ιωάννη Καντακουζηνού
(και συνεπώς και του Μανουήλ) με τη μονή των Μαγγάνων. Για τη σχέση του Ιωάννη
Στ΄ με τη μονή των Μαγγάνων βλ. D. Nicol, Kantakouzenos 94.
45. Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσι του ναού έχει ανασκαφεί τάφος γυναίκας. Βλ.
Γ. Μαρίνου, Αγία Σοφία 157 και Ώρες Βυζαντίου: Η Πολιτεία του Μυστρά, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2001, σ. 148 κ.ε.
46. Στη μονή του Ζωοδότη μεταφέρθηκαν μετά το 1429 τα οστά της συζύγου του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Θεοδώρας Tocco, ενώ στην ίδια μονή τάφηκε το 1433 η
Cleopa Malatesta, σύζυγος του Θεόδωρου (Β΄) Παλαιολόγου. Βλ. D. Zakythinos,
Despotat grec I 190, 211 (όπου και οι αναφορές στις πηγές) και του ίδιου, Despotat grec
II 298.
44.
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παρουσία, αυτή της συζύγου του Μανουήλ, Ισαβέλλας των Λουζινιάν.
Στον χώρο αυτόν υπάρχει μία ευμεγέθης παράσταση της Γέννησης της
Παναγίας, εικονογράφηση η οποία ερμηνεύτηκε ως μία χορηγία/τάμα
στην προσπάθεια απόκτησης παιδιού από το ζεύγος του Μανουήλ και
της Ισαβέλλας, οι οποίοι ως γνωστόν δεν απέκτησαν εντέλει απογόνους (Εικόνα 7)47. Έτσι ενισχύεται η ιδιαίτερη σχέση του καθολικού με
παρουσία γυναικών σε αυτό, αν η παραπάνω ερμηνεία ευσταθεί. Πρόκειται δηλαδή για γυναικεία παρουσία και στην περίπτωση των Καντακουζηνών (μέσω της Ισαβέλλας) αλλά και των Παλαιολόγων σε μια
ανδρώα μονή.
Ο Μανουήλ τόσο στα συμπιλήματα στο εσωτερικό του ναού όσο
και στην εκτενή επιγραφή στους κίονες του προστώου δεν χρησιμοποιεί το όνομα της οικογένειας των Παλαιολόγων. Αντίθετα σε μία
κρήνη, στον ευρύ χώρο μπροστά από τα λεγόμενα παλάτια, ο Fourmont κατέγραψε μία επιγραφή που αναφέρεται σε προσφορά του Μανουήλ Καντακουζηνού, στην οποία όμως χρησιμοποιεί και το επίθετο
των Παλαιολόγων48. Το στοιχείο αυτό πρέπει να συνεκτιμηθεί, καθώς
οι σχέσεις των δυο οικογενειών πέρασαν από διάφορες διακυμάνσεις
και δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνει κανείς τι εκφράζει η χρήση
των δύο επιθέτων μαζί, ή η αποφυγή του ενός49.
Το καθολικό της μονής Περιβλέπτου έχει συνδεθεί με τη σύζυγο
του Μανουήλ Καντακουζηνού Ισαβέλλα των Λουζινιάν, αν και δεν
έχουν βρεθεί ξεκάθαρα στοιχεία για μία τέτοια σύνδεση (Εικόνα 8). Οι
μόνες ενδείξεις για αυτό είναι μία σειρά από λιθανάγλυφα, στα οποία
περιλαμβάνονται λέοντες σε συνδυασμό με σταυρούς των Ιωαννιτών
ιπποτών και κρινάνθεμα, τα οποία έχουν ερμηνευθεί ως εραλδικά σύμβολα συσχετισμένα με την οικογένεια των Λουζινιάν50. Το επιχείρημα
47.

Την άποψη αυτή έχει υποστηρίξει σε δύο διαφορετικές δημοσιεύσεις με τα ίδια
επιχειρήματα η Εμμανουήλ (βλ. σημ. 31).
48. Την επιγραφή, μαζί με σχέδιο των συμπιλημάτων, εξέδωσε ο G. Millet, Inscriptions 146.
49. Προφανώς το θέμα είναι μεγάλο και σοβαρό, αλλά θα πρέπει να θεωρείται
κοινός τόπος τουλάχιστον ο αρχικός ανταγωνισμός. Η επίδραση που μπορεί αυτός να
είχε στη δράση των δύο οικογενειών ως χορηγών εκκλησιαστικών κτηρίων συζητείται
σε αρχικό επίπεδο από τη Μ. Εμμανουήλ, Αγία Σοφία 180-186.
50. Για τη μονή Περιβλέπτου υπάρχει μία εκτενής μελέτη από την Aspasia Louvi, L’
architecture et la sculpture de la Perivleptos de Mistra, αδημοσίευτη διδακτορική
διατριβή, Paris 1980, με μία περιληπτική δημοσίευση στο Ασπασία Λούβη-Κίζη, Οι
κτήτορες της Περιβλέπτου του Μυστρά, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής
Εταιρείας 24 (2003) 101-118 (στο εξής: Α. Λούβη-Κίζη, Περίβλεπτος). Επιπλέον, βλ.
Γεωργία Μαρίνου, Μονή Περιβλέπτου, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 175-188 (στο
εξής: Γ. Μαρίνου, Μονή Περιβλέπτου). – Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 73-89 και Μ.
Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς 63-77. Πιο πρόσφατα, με το ζήτημα της ζωγρα-

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 32 (2015) 257-290

Παλαιολόγοι και Καντακουζηνοί ως χορηγοί εκκλησιών στον Μυστρά

269

δεν είναι αβάσιμο, αλλά και πάλι οι λεπτομέρειες χρειάζονται περισσότερες επεξηγήσεις.
Στον δυτικό τοίχο του κυρίως χώρου του ναού της Περιβλέπτου
έχει διασωθεί κτητορικό πορτραίτο ζεύγους. Στη σύγχρονη έρευνα υπάρχει μία σύγχυση ως προς την ταυτότητα των απεικονιζομένων, καθώς δεν υπάρχει επιγραφή και έχει παρατηρηθεί πως το ζεύγος δεν φορεί δεσποτικά ενδύματα. Επίσης, φαίνεται πως τα εραλδικά ανάγλυφα
έχουν εν μέρει απολαξευθεί, γεγονός το οποίο έχει ερμηνευθεί ως προσπάθεια απάλειψης της μνήμης της Ισαβέλλας51. Προφανώς το ζήτημα
αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ως προς την ιστορία της ίδιας της
μονής. Αν όντως πρόκειται για χορηγία της Ισαβέλλας των Λουζινιάν,
η οποία προσπάθησε να προβάλει μέσα από αυτή στοιχεία της οικογενειακής της ταυτότητας, τότε θα πρέπει να αναζητήσει κανείς λόγους
για τους οποίους θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν σωθεί στοιχεία που να δείχνουν πως η Ισαβέλλα προσπάθησε να προβάλει την
καταγωγή της52. Και επιπλέον δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα ήταν η στάση της κοινωνίας του Μυστρά απέναντι σε αυτό. Βέβαια, θα μπορούσε
να προταθεί μία πιο απλή εξήγηση: ίσως η Ισαβέλλα μεταβίβασε τη μονή (έναντι χρηματικού ποσού ή άλλης συμφωνίας) και στη συνέχεια
κάποιος άλλος κτήτορας προσπάθησε να απαλείψει την ταυτότητα του
προηγούμενου. Ίσως έτσι να μπορεί να εξηγηθεί και η ύπαρξη στο
Μουσείο του Μυστρά του γνωστού επιστηλίου με τα συμπιλήματα της
Ισαβέλλας, στα οποία αναφέρεται μόνο το πατρικό της όνομα και όχι
ο συσχετισμός της με την οικογένεια των Καντακουζηνών (Εικόνα 9)53.
Το καθολικό της Περιβλέπτου έχει πολλές ομοιότητες, κυρίως ως
προς τον αρχιτεκτονικό τύπο και τον τρόπο οικοδόμησής του, με το
φικής του ναού και τους κτήτορες ασχολήθηκε η Μελίτα Εμμανουήλ, Το εικονογραφικό πρόγραμμα του καθολικού της Μονής Περιβλέπτου στον Μυστρά και το
ζήτημα του κτήτορα, στο Αφιέρωμα στον Ακαδημαϊκό Παναγιώτη Λ. Βοκοτόπουλο,
εκδ. Β. Κατσαρός - Αναστασία Τούρτα, Αθήνα 2015, σ. 407-416. Σε αυτήν τη μελέτη
γίνεται μία προσπάθεια σύνδεσης του εικονογραφικού προγράμματος του ναού της
Περιβλέπτου με τον Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνό. Πέρα από όσα αναφέρει η συγγραφέας, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως και η ονομασία της μονής Περιβλέπτου
σχετίζεται με τη μονή της Νέας Περιβλέπτου, με την οποία συνδέθηκε το όνομα του
Ιωάννη Καντακουζηνού, είτε ως αυτοκράτορα είτε ως μοναχού Ιωάσαφ. Βλ. D. Nicol,
Kantakouzenos 94.
51. Βλ. Α. Λούβη-Κίζη, Περίβλεπτος 102-109. Το θέμα επαναλαμβάνεται με τα ίδια
επιχειρήματα από την S. Kalopissi-Verti, Mistra 234-235.
52. Στον ναό του Αγίου Γεωργίου στον Λογκανίκο της Λακωνίας υπάρχει
επιγραφή, στην οποία αναφέρεται απλά ως Μαρία, σύζυγος του Μανουήλ Καντακουζηνού. Βλ. Olympia Chassoura, Les peintures murales byzantines des églises de
Longanikos (Laconie), Athènes 2002, σ. 19-20.
53. Το θέμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και θα πρέπει να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος.
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καθολικό της μονής Ζωοδότη (την Αγία Σοφία)54. Αυτό θα μπορούσε
να θεωρηθεί πως ενισχύει την άποψη για μία χρονολόγηση στην ίδια
περίοδο και προέλευση της χορηγίας από το ζεύγος του Μανουήλ και
της Ισαβέλλας. Το μαρμάρινο επιστύλιο τέμπλου που εκτίθεται στο
Μουσείο του Μυστρά, στο οποίο υπάρχουν συμπιλήματα με το όνομα
της Ζαμπέας ντε Λεζηνάω είναι μια επιπλέον ένδειξη55. Αν όντως προέρχεται από το καθολικό της Περιβλέπτου, όπου έχει διασωθεί ένα επιστύλιο τέμπλου που φαίνεται πως δεν ταιριάζει56, ίσως έγινε συνειδητή προσπάθεια για απαλοιφή της μνήμης και της δωρεάς της Ισαβέλλας από μία άλλη αριστοκρατική οικογένεια της περιοχής. Εξού και η
ταπεινή ενδυμασία του ζεύγους των κτητόρων, αν οι απεικονιζόμενοι
είναι αυτοί που ανέλαβαν τη μονή μετά την Ισαβέλλα.
Αν για τον ναό της Περιβλέπτου υπάρχουν ακόμη αναπάντητα
ερωτήματα, ο ναός της Ευαγγελίστριας παραμένει ένα μυστήριο (Εικόνα 10)57. Ελάχιστα γνωρίζουμε για τον ναό, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ
της Μητρόπολης του Αγίου Δημητρίου και της μονής Βροντοχίου58.
Στο βόρειο τμήμα του δημιουργείται περίβολος, ο οποίος σήμερα είναι
πολύ μικρός, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο θα μπορούσε να
είναι καθολικό μοναστηριού. Περιλαμβάνει μια σειρά από προσκτίσματα που φαίνεται πως περιείχαν τάφους, οι οποίοι θα μπορούσαν
να είναι τάφοι χορηγών59. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του κυρίως ναού
ομοιάζει τόσο έντονα με την Αγία Σοφία και την Περίβλεπτο, ώστε η
χρονολόγηση στην ίδια περίοδο να είναι πολύ πιθανή60.
54.

G. Millet, Mistra, πίν. 28, 2 και πίν. 31, 1-2.
G. Millet, Mistra, πίν. 58, 1 και 3.
56. Το θέμα σημειώνουν πολλοί μελετητές. Βλ. Γ. Μαρίνου, Μονή Περιβλέπτου 181183.
57. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 90-93. – Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς 29-32
και Γεωργία Μαρίνου, Ευαγγελίστρια, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 189-195 (στο
εξής: Γ. Μαρίνου, Ευαγγελίστρια).
58. Την άγνοια τονίζει ο M. Χατζηδάκης, Μυστράς 91.
59. Γ. Μαρίνου, Ευαγγελίστρια 189.
60. Και οι τρεις ναοί είναι κατασκευασμένοι ως σταυροειδείς εγγεγραμμένοι τρουλαίοι με ιδιαίτερα επιμηκυμένο το δυτικό σκέλος του σταυροειδούς πυρήνα και τον
χώρο του ιερού συγχωνευμένο με το ανατολικό σκέλος, ενώ τον τρούλο στηρίζουν δύο
κίονες στα δυτικά και οι τοίχοι που χωρίζουν τους χώρους του ιερού στα ανατολικά.
Η διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας της τοιχοποιίας και στους τρεις ναούς ακολουθεί το πλινθοπερίβλητο σύστημα δόμησης, ενώ με παρόμοιο τρόπο διαμορφώνονται τα ανώτερα τμήματα των κεραιών του σταυροειδούς πυρήνα στις όψεις. Την
ομοιότητα του τύπου και του τρόπου δομής τονίζουν όλοι οι μελετητές. Βλ. Γ. Μαρίνου, Ευαγγελίστρια 189. Η βασική όμως ιδιαιτερότητα που συνδέει τους τρεις ναούς
είναι η διαμόρφωση με τις δύο παραστάδες στο εσωτερικό, οι οποίες αντιστοιχούν μεν
στους δύο κίονες, αλλά δεν συνδέονται δομικά μαζί τους, παρόλο που έχουν μέχρι και
επίκρανο μαρμάρινο με ανάγλυφη διακόσμηση.
55.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 32 (2015) 257-290

Παλαιολόγοι και Καντακουζηνοί ως χορηγοί εκκλησιών στον Μυστρά

271

Αν η συνάφεια του αρχιτεκτονικού τύπου και οι ομοιότητες σε
οικοδομικές λεπτομέρειες μπορεί να αποτελούν ενδείξεις για έναν ναό
της ίδιας περιόδου, θα μπορούσε να υποστηριχθεί και παρόμοια προέλευση της χορηγίας. Αν δεν υπάρξουν όμως περισσότερα στοιχεία, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να υποστηριχθεί.
Το καθολικό της μονής της Παντάνασσας61 θεωρείται το πιο όψιμο εκκλησιαστικό κτήριο στον Μυστρά κατασκευασμένο με χορηγία
από έναν υψηλό αξιωματούχο, ο οποίος άφησε επιγραφές με το όνομά
του σε διάφορα σημεία του κτηρίου: στο επίθημα του δυτικού κίονα
της νότιας κιονοστοιχίας υπάρχουν τέσσερα συμπιλήματα «ΚΤΗΤΩΡ
ΙΩΑΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΡΑΤΩΡ»62. Στο πλαίσιο της
κεντρικής παράστασης στον τρουλίσκο του ορόφου του νάρθηκα ο
Millet είχε διαβάσει «πολλων τυχων σου τῶν χαριτων παρθενε/ μικρὸν
κομίζω σοι δωρον νεὸν τονδε/ ιωανν[η]ς φραγγοπουλος πρωτοστρα[τ]ω[ρ]/ ου προβλ[ητος] ενδεξιοῦ τυχειν θελων»63. Στα ημιτοξύλια που πλαισιώνουν τα δυτικά ανοίγματα του ορόφου του νάρθηκα
μια σειρά από ζωγραφισμένα συμπιλήματα αναφέρουν «ΚΤΗΤΩΡ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΡΑΤΩΡ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ
ΜΕΣΑΖΩΝ»64. Από όλες αυτές τις επιγραφές λείπει η ημερομηνία.
Η χρονολόγηση του καθολικού της Παντάνασσας βασίζεται σε μία
επιγραφή που κατέγραψε ο Fourmont και δημοσίευσε ο Millet, η οποία
σήμερα σώζεται μόνο εν μέρει65. Η επιγραφή αναφέρει: «θυσιαστηριον
θειον καί αΓΙΟΝ της βασιλεικης και ΠΡαρχικης μονης της ὑπεραγίας
ἡμῶν θκοῦ τῆς επονομαζομενης παντανασσης τοῦ τελεισθαι ἐν αυτω
ταις [Τ]ΕΛΕταις καθηερωθεν καὶ αγιασθεν παρα τοῦ πανιεροτάτου
μροπολίτου της αγιωτατης μροπολεως λακεδαιμονίας Κυζ ΝΕΙΛΟΥ
κατ’ ἐπιτροπη τοῦ αγιωτάτου καὶ οικουμε[νικου πατριαρ]χου Κυζ
διονυσίου, ἐπὶ βασιλεῖας τῶν εὐσεβεστάτων βασιλειων ἡμῶν Κυζ
θεοδώρου παλαιολόγου τοῦ πορφυρογενήτου κατά μηνα σεπτεμβριου
του Ϛϡλζ (6937=1428) ετους τῆς ενε[στωσης … ινδικτιωνος]»66.
61. Η πιο πρόσφατη μελέτη για την αρχιτεκτονική του ναού δημοσιεύτηκε από τον
Στ. Σίνο (βλ. σημ. 17). Μερικά χρόνια νωρίτερα είχε δημοσιευτεί εκτενής μελέτη των
τοιχογραφιών, βλ. Μαίρη Άσπρα-Βαρδαβάκη - Μελίτα Εμμανουήλ, Η Μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, Αθήνα 2005 (στο εξής: Μ.
Άσπρα-Βαρδαβάκη - Μ. Εμμανουήλ, Η Μονή της Παντάνασσας).
62. G. Millet, Inscriptions 135-136. Τις επιγραφές σχολιάζει παραθέτοντας τη βιβλιογραφία ο Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 17 κ.ε.
63. G. Millet, Inscriptions 136-137.
64. G. Millet, Inscriptions 134-135.
65. Ένα τμήμα της πλάκας εντόπισε ο T. Papamastorakis, Myzithras 293-295, ο
οποίος τόνισε πρώτος μετά τον Ζακυθηνό τις ανακρίβειες του κειμένου.
66. G. Millet, Inscriptions 137-138 και Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 17.
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Βάσει της επιγραφής τα εγκαίνια του ναού χρονολογούνται στα
1428. Στην επιγραφή έχουν ήδη επισημανθεί σοβαρές ανακρίβειες 67:
αναφέρεται το έτος 1428 ως χρονιά καθιέρωσης της Αγίας Τράπεζας
επί πατριάρχη Διονυσίου, μητροπολίτου Νείλου και επί βασιλείας του
Θεοδώρου Παλαιολόγου του Πορφυρογέννητου. Πατριάρχης με το
όνομα Διονύσιος υπήρξε μετά το 1467. Μητροπολίτης Νείλος υπάρχει
στη Λακεδαιμονία το 1387. Από μία άλλη επιγραφή στη Γορτυνία, η
οποία δεν περιέχει λάθη, είναι γνωστό πως ο μητροπολίτης Λακεδαιμονίας το 1427/1428 είχε το όνομα Ματθαίος68.
Στην επιγραφή η μονή ονομάζεται βασιλική, αλλά αναφέρεται ως
βασιλέας ένας Θεόδωρος Παλαιολόγος. Αν το 1428 ήταν σωστό, τότε
αυτοκράτορας ήταν ο Ιωάννης Η΄ και στον Μυστρά επικεφαλής της
διοίκησης ο δεσπότης Θεόδωρος (Β΄). Και οι δύο αναφέρονται με σωστούς τίτλους στην επιγραφή της Γορτυνίας και με τις συζύγους τους.
Προφανώς, ένα επιπλέον πρόβλημα είναι το γεγονός πως η επιγραφή
της Αγίας Τράπεζας δεν αναφέρει τον Ιωάννη Φραγκόπουλο. Ενώ
σώζονται τρεις επιγραφές με το όνομά του και την ιδιότητά του ως
κτήτορα της μονής, στην επιγραφή της καθιέρωσης το όνομά του
απουσιάζει πλήρως.
Στην Παντάνασσα έχουν σωθεί δύο τάφοι με άμεση σχέση με το
καθολικό, ο ένας σε αρκοσόλιο στη νότια πλευρά του νάρθηκα. Η επιγραφή σε αυτόν αναφέρει έναν ευγενή της πόλης, τον Μανουήλ Λάσκαρη Χατζίκη, επί δεσπότου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου το 144569.
Μία δεύτερη ταφή στη βάση του κωδωνοστασίου χρονολογείται στις
αρχές του 16ου αιώνα70. Φαντάζει περίεργο πως δεν σώθηκε ο τάφος
του κτήτορα της μονής Ιωάννη Φραγκόπουλου. Είναι πιθανό αυτός να
βρισκόταν σε ένα από τα δύο μεγάλα αρκοσόλια στον δυτικό τοίχο
του νάρθηκα του ναού.
Τα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Ιωάννη Φραγκόπουλο δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και η ημερομηνία 1428 μπερδεύει τα
πράγματα περισσότερο. Από διάφορες πηγές έχουν εντοπιστεί ιστορικά πρόσωπα που αναφέρονται με οικογενειακό όνομα Φραγκόπουλος

67.

O D. Zakythinos, Despotat grec II 286, 298 επισημαίνει τις ανακρίβειες. Ο T.
Papamastorakis, Myzithras 293-296 επιβεβαίωσε πως δεν έφταιγε ο Fourmont, αλλά η
επιγραφή.
68. D. Feissel - A. Philippidis-Braat, Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions
historiques de Byzance. III. Inscriptions du Péloponnèse (à l’exception de Mistra), Travaux et Mémoires 9 (1985) 267-396, σ. 349-350 και T. Papamastorakis, Myzithras 289.
69. G. Millet, Inscriptions 138-139.
70. G. Millet, Inscriptions 140-141.
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(χωρίς να είναι πάντα γνωστό το βαπτιστικό τους)71. Είναι προφανές
πως όλοι όσοι αναφέρονται με αυτό το όνομα δεν ανήκουν απαραίτητα στην ίδια οικογένεια. Καλύτερα τεκμηριωμένη είναι η παρουσία
δύο Φραγκόπουλων, για τους οποίους έχουν διασωθεί αναφορές στην
εποχή του Θεοδώρου (Α΄). Ο πρώτος είναι γνωστός χωρίς μικρό όνομα,
ενώ ο δεύτερος έπαιξε σημαντικό ρόλο και είναι γνωστός ως Μανουήλ
Φραγκόπουλος72. Ο Μανουήλ Φραγκόπουλος υπήρξε πρωτοστράτορας
επί Θεόδωρου (Α΄) και το 1394 συνόδεψε τον δεσπότη στην υπογραφή
της συνθήκης με τους Ενετούς στη Μεθώνη. Επίσης, υπάρχει επιστολή
που του απευθύνει ο Μανουήλ Β΄ μεταξύ 1392-139673.
Από τα παραπάνω προκύπτει πως η απόδοση του ναού σε κάποιον Ιωάννη Φραγκόπουλο στα 1428 χρήζει επανεξέτασης. Ο Δ. Ζακυθηνός έχει ήδη επισημάνει τις αμφιβολίες του για τη γνησιότητα της
επιγραφής της Αγίας Τράπεζας, τόσο ως προς τα ονόματα όσο και ως
προς τη χρονολογία. Θεωρεί πως η δράση του Ιωάννη Φραγκόπουλου
θα πρέπει να τοποθετηθεί περί το 1444, όταν εκδίδεται και αργυρόβουλο σιγίλιο με εντολή του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου που απευθύνεται σε αυτόν74. Είναι προφανές πως η επιγραφή της Αγίας
Τράπεζας έχει γραφεί εκ των υστέρων και αποτελεί ένα συνονθύλευμα
από ιστορικές ανακρίβειες75.
Η χρονολόγηση ανέγερσης του ναού στα 142876 αποτελεί ένα επιπλέον παράδοξο, καθώς πρόκειται για κτήριο αρκετά εντυπωσιακό
και από άποψη μεγέθους και πολυτέλειας, που ανεγείρεται σε μια εποχή κατά την οποία δεν γνωρίζουμε να κατασκευάζονται άλλα μνημεία
αυτής της ποιότητας σε όλη την, εξαιρετικά συρρικνωμένη, επικράτεια
του Βυζαντίου.
Στην πρόσφατη μελέτη του για τον ναό της Παντάνασσας, ο Στ.
Σίνος περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Ο ναός θεωρείται
από τον μελετητή ως η πιο συνεπής εφαρμογή του λεγόμενου μεικτού
71.

Για τα μέλη της οικογένειας που έδρασαν στον Μυστρά βλ. D. Zakythinos,
Despotat grec II 97 κ.ε.
72. F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana, τ. ΙI,
Vindobonae 1862, σ. 249-250.
73
. D. Zakythinos, Despotat grec II 138 και G. Dennis (έκδ.), The Letters of Manuel II
Palaeologus, Washington, D.C. 1977, σ. 67 καθώς επίσης και Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα
18-20.
74. D. Zakythinos, Despotat grec II 98-99 και Σπ. Λάμπρος, Παλαιολόγεια και Πελοποννησιακά Δ΄, Αθήνα 1930, σ. 18.
75. T. Papamastorakis, Myzithras 293-296.
76. Την κοινή αποδοχή αυτής της άποψης σημειώνει ο Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 1720 και ειδικά 20 όπου αναφέρει: «Με τα αναφερθέντα έως σήμερα ιστορικά δεδομένα,
λοιπόν, ο πρωτοστράτωρ Ιωάννης Φραγκόπουλος ιδρύει το 1428 τη μονή της
Παντάνασσας …».
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τύπου και ο μόνος στον Μυστρά που κατασκευάστηκε εξαρχής σε αυτό το σχήμα77. Εν τούτοις, ο Σίνος μετά από λεπτομερή αποτύπωση
παρατήρησε πως η διάταξη των τεσσάρων τόξων (που αντιστοιχούν
στους τέσσερις βασικούς κίονες, οι οποίοι ολοκληρώνουν το σχήμα του
σταυροειδούς εγγεγραμμένου στο ισόγειο) δεν βρίσκονται κάθετα
προς τους εξωτερικούς τοίχους προς Βορρά και Νότο (Εικόνα 11). Αντίθετα παρουσιάζουν κλίση προς το κέντρο και με αυτόν τον τρόπο
μειώνεται το μέγεθος του τετραγώνου, στο οποίο εγγράφεται ο κεντρικός τρούλος78. Το στοιχείο αυτό για τον μελετητή δεν αποτελεί παρά
μία απλή αδυναμία κατά τον σχεδιασμό στην προσπάθεια επανάληψης
του σχήματος της Οδηγήτριας. Στην Οδηγήτρια το σχήμα του διώροφου ναού έχει προκύψει με καθ’ ύψος επέκταση του αρχικού ισόγειου
ναού79. Στην Παντάνασσα, από την άλλη, θεωρείται πως το σχήμα αυτό προέκυψε ως εξαρχής επιλογή.
Και σε αυτόν τον ναό όμως ο Στ. Σίνος προσδιορίζει μία μεταγενέστερη της αρχικής φάση, η οποία περιλαμβάνει την τελική μορφή του
καμπαναριού και την επένδυση στις κόγχες του ιερού με τα διακοσμητικά στοιχεία δυτικής προέλευσης από λαξευμένο πωρόλιθο (Εικόνα
12)80. Προσεκτικότερη όμως παρατήρηση του τρόπου προσαρμογής
του βόρειου προστώου, το οποίο συναρμόζεται με το κωδωνοστάσιο,
προδίδει πως πρόκειται για προσθήκη στο σώμα του ναού, ειδικά στο
σημείο που το ανατολικό τόξο της στοάς εδράζεται στη βορειοανατολική γωνία του κτηρίου (Εικόνα 13), ενώ και η διάρθρωση των εγκαρσίων τόξων της στοάς προδίδει προχειρότητα στον σχεδιασμό και μια
ad hoc προσαρμογή (Εικόνα 11)81. Συνεπώς, καθώς και η τελική μορφή
του καμπαναριού φαίνεται ως μετασκευή, είναι πολύ πιθανό αυτή να
ολοκληρώθηκε παράλληλα με την προσθήκη της βόρειας στοάς.
Ομοίως, και στην ανατολική πλευρά του καθολικού ο Σίνος αναγνωρίζει ορθώς πως τα πώρινα διακοσμητικά στοιχεία αποτελούν μία
εκ των υστέρων προσθήκη. Εξετάζοντας τώρα τα τρία τμήματα του
κτηρίου, τα οποία φαίνεται πως διαμορφώθηκαν εκ των υστέρων (τη
βόρεια στοά, το κωδωνοστάσιο και την όψη των κογχών των χώρων
77

. Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 357-359.
Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 357-358.
79. Για τον ναό της Οδηγήτριας βλ. Ch. Delvoye, Considérations 41-47 και H.
Hallensleben, Untersuchungen zur Genesis und Typologie der “Mystratypus”, Marburger
Jahrbuch der Kunstwissenschaft 18 (1969) 105-118. Πιο πρόσφατα το θέμα αναπτύχθηκε στο Α. Τάντσης, Οδηγήτρια, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
80. Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 224 κ.ε., 287, 296.
81. Αυτό φαίνεται και από την ανάλυση του Στ. Σίνου, όπου σημειώνονται οι
αστοχίες της προσαρμογής των στοιχείων της θολοδομίας του βόρειου προστώου στον
βόρειο εξωτερικό τοίχο του ναού. Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 190 κ.ε.
78.
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του ιερού στην ανατολική πλευρά) παρατηρούμε πως αυτό που τα
διαφοροποιεί από την υπόλοιπη κατασκευή είναι πως περιλαμβάνουν
ιδιαίτερα στοιχεία διακόσμου. Στην ανατολική όψη, οι γιρλάντες με
κρινάνθεμα και φύλλα που διαμορφώνουν συνεχή τοξύλια τριπλής
καμπυλότητας με οξυκόρυφη διάταξη82 αποτελούν ένα διακοσμητικό
μοτίβο που συνδυάζει γοτθικά με ανατολίτικα στοιχεία και ανάλογά
τους εντοπίζονται στη Νότια Ευρώπη, όπως στη Βενετία. Ομοίως και
το καμπαναριό περιλαμβάνει οξυκόρυφα τόξα και διαμορφώσεις με
διάτρητα τρίλοβα ανοίγματα πώρινου πλαισίου, τα οποία ακόμη και
στη διάταξή τους θυμίζουν δυτική διακοσμητική83. Στη νότια στοά,
τέλος, τα πρόσωπα των τόξων που διαμορφώνουν τις διαδοχικές καλύψεις του χώρου τονίζονται με διπλή σειρά φιαλοστομίων, ένα στοιχείο μοναδικό στην αρχιτεκτονική του Μυστρά. Συνεπώς, αυτό που
διακρίνει και τα τρία τμήματα που φαίνονται ως προσθήκες στο καθολικό είναι η έντονη διακοσμητικότητά τους.
Φαίνεται λοιπόν πως μία σειρά από σημαντικές προσθήκες στο
αρχικό κτήριο άλλαξαν ριζικά τη μορφή του. Είναι πιθανό λοιπόν η
δραστηριότητα του Ιωάννη Φραγκόπουλου να μπορεί να συνδεθεί με
μία φάση αναμόρφωσης του καθολικού και την προσθήκη επιπλέον
στοιχείων, όπως αυτά που μόλις περιγράφηκαν84. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μια αναμόρφωση ενός υπάρχοντος ναού σε μία
φάση πιο κοντά στο 1444, όταν η παρουσία ενός Ιωάννη Φραγκόπουλου στον Μυστρά τεκμηριώνεται καλύτερα85.
Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί μία επιπλέον λεπτομέρεια. Στα
ημιτοξύλια των ανοιγμάτων του ορόφου της δυτικής όψης τα ζωγραφισμένα συμπιλήματα του ονόματος και των τίτλων του Ιωάννη Φραγκόπουλου86 φαίνεται να ομοιάζουν ως τεχνική απόδοσης με τον τρόπο που έχουν αποδοθεί τα επιζωγραφισμένα διακοσμητικά στοιχεία
της ανατολικής όψης του κωδωνοστασίου, τα οποία μιμούνται τα πώρινα κυκλικά πλαίσια με τα τρίλοβα ανοίγματα87. Επιπλέον, η λάξευση
82.

Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 277 κ.ε.
Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 231-232.
84. Ο Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 362 χρονολογεί την αναμόρφωση του κωδωνοστασίου και της ανατολικής όψης του ναού από τον Ιωάννη Φραγκόπουλο σε μια
όψιμη περίοδο μετά το 1446 και τη σύνοδο της Φλωρεντίας. Με αυτόν τον τρόπο
εξηγεί την έντονη δυτική χροιά των προσθηκών.
85. Ο A. H. Struck, Mistra, eine mittelalterliche Ruinenstadt. Streifblicke zur
Geschichte und zu den Denkmälern des fränkisch-byzantinischen Zeitalters in Morea,
Wien - Leipzig 1910, σ. 127-130 ταύτισε την Παντάνασσα με το καθολικό της μονής
Ζωοδότη και θεωρεί πως ο Φραγκόπουλος απλά ανακαίνισε έναν προϋπάρχοντα ναό.
86. G. Millet, Inscriptions 134-135.
87. Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 247-248 αναφέρει πως σύμφωνα με τις φωτογραφίες
των Schultz - Barnsley που δημοσιεύει (Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα 16, εικ. 16), αλλά και
83.
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των συμπιλημάτων του ονόματός του και των ιδιοτήτων του στο επίθημα του κίονα της νότιας κιονοστοιχίας φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί σε δεύτερη φάση, καθώς η ποιότητα της γραμμής, ο τρόπος λάξευσης και το βάθος των γραμμάτων είναι διαφορετικός από το φυτικό
ανάγλυφο που υπάρχει στις πλευρές των συμπιλημάτων, αλλά και σε
σχέση με τα κομβία με σταυρούς που υπάρχουν στα υπόλοιπα επιθήματα (Εικόνα 14).
Η αρχική κατασκευή του καθολικού της μονής Παντάνασσας θα
πρέπει να αναζητηθεί σε μια περίοδο άνθησης της πολιτείας του
Μυστρά με την παρουσία των Παλαιολόγων δεσποτών μετά το 1382,
ίσως όταν τον Μυστρά διοικούσε ο Θεόδωρος (Α΄). Πολύ πιθανόν
μάλιστα να πρόκειται για μία αυτοκρατορική χορηγία. Υπό αυτή την
έννοια δύο τουλάχιστον στοιχεία παραμένουν ακριβή στην επιγραφή
της πλάκας της Αγίας Τράπεζας, η κατασκευή του ναού επί
μητροπολίτη Νείλου και βασιλέα Θεόδωρου (αφού άλλωστε ο Δεσπότης καλείται και Βασιλέας88), αλλά και το γεγονός ότι η μονή
χαρακτηρίζεται ως βασιλική.
Σε παλαιότερη εργασία υποστήριξα πως ο ναός της Οδηγήτριας,
το καθολικό της μονής Βροντοχίου, αναμορφώθηκε ριζικά κατά την
περίοδο της εγκατάστασης στον Μυστρά του δεσπότη Θεόδωρου (Α΄),
ο οποίος είναι ενταφιασμένος στο βορειοδυτικό παρεκκλήσι του εν
λόγω ναού89. Αυτό σημαίνει πως ο ναός της Οδηγήτριας έλαβε το σχήμα του διώροφου ναού (μεικτός τύπος ή τύπος Μυστρά) κατά την περίοδο της εγκατάστασης σημαντικών μελών της οικογένειας των Παλαιολόγων ως διοικητών της Πελοποννήσου μετά την εποχή των Καντακουζηνών. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η μονή Βροντοχίου ήταν συνδεδεμένη με την οικογένεια των Παλαιολόγων ήδη
από την εποχή του Ανδρονίκου Β΄ και του υιού του Μιχαήλ Θ΄. Στην
περίοδο μετά το 1382 φαίνεται τελικά πως εντάσσεται και ο δεύτερος
ναός που ακολουθεί το διώροφο σχήμα, το καθολικό της μονής Παντάνασσας. Με αυτόν τον τρόπο ορισμένες λεπτομέρειες αποκτούν περισσότερο νόημα. Κατ’ αρχάς έχει ήδη παρατηρηθεί πως εκτός από την
αρχιτεκτονική οι δύο ναοί, η Οδηγήτρια και η Παντάνασσα, έχουν
πολλά κοινά χαρακτηριστικά και στον ζωγραφικό τους διάκοσμο 90.
του G. Millet, Mistra, πίν. 36, 2, πίν. 37, 1 και πίν. 41, 15, στις οποίες περιλαμβάνονται
διάφορες απόψεις της ανατολικής όψης του κωδωνοστασίου, αυτές οι επιζωγραφισμένες διαμορφώσεις δεν υπάρχουν. Προσεκτικότερη μελέτη των φωτογραφιών επιβεβαιώνει για το αντίθετο.
88. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Δεσπότης, σποράδην και ιδιαίτερα σ. 89.
89. Α. Τάντσης, Οδηγήτρια 195-197.
90. Μ. Χατζηδάκης, Μυστράς 96, 102. – Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Μυστράς 78,
82 και Μ. Άσπρα-Βαρδαβάκη - Μ. Εμμανουήλ, Η Μονή της Παντάνασσας 329 κ.ε.
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Και οι δύο ομοιότητες αποκτούν περισσότερη σημασία, αν ενταχθούν
στο ίδιο καλλιτεχνικό και ιστορικό πλαίσιο. Η Παντάνασσα δεν είναι
η καλοσχεδιασμένη εκδοχή της Οδηγήτριας εκατό χρόνια μετά. Είναι
ένα εξίσου πειραματικό σχέδιο με μία ακροβατική λύση αλλά χωρίς τα
προφανή λάθη από την ανάγκη προσαρμογής σε ένα προϋπάρχον κτήριο91. Άλλωστε και η δημιουργία υπερώων έχει περισσότερο νόημα ως
χορηγία ενός μέλους της αυτοκρατορικής οικογένειας, ειδικά σε αυτή
την περίοδο και ειδικά στον απομακρυσμένο Μυστρά92.
Αν αυτή η θεωρία ευσταθεί, παραμένει ένα σημαντικό ερώτημα:
γιατί δεν έχει διατηρηθεί κάποιο ορατό στοιχείο αναφοράς στην αρχική χορηγία της οικογένειας των Παλαιολόγων, αλλά το κτήριο αποτελεί έναν προφανή φορέα της ιδιότητας του δεύτερου χορηγού Ιωάννη
Φραγκόπουλου; Η διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας μίας μονής είναι ένα θέμα, τις λεπτομέρειες του οποίου δεν γνωρίζουμε καλά. Από
την άλλη, ανακολουθίες αυτού του τύπου εντοπίζονται και σε άλλες
εκκλησίες του Μυστρά αλλά προφανώς και αλλού. Στον Μυστρά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύνολο των επιγραφών του μητροπολίτη Νικηφόρου Μοσχόπουλου στον ναό της Μητρόπολης. Παρά το
γεγονός ότι στις επιγραφές αναφέρεται ως κατασκευαστής του ναού,
στη σύγχρονη έρευνα έχουν αποδοθεί στον Νικηφόρο μόνο μικρής
κλίμακας επεμβάσεις93. Αντίθετα στην Περίβλεπτο, ενώ δεν υπάρχει
ούτε μία επιγραφή των Καντακουζηνών και της Ισαβέλλας των Λουζινιάν, στην πρόσφατη έρευνα θεωρείται πως νεότεροι χορηγοί απέλειψαν τα στοιχεία αυτά. Έτσι, ίσως δεν είναι τόσο περίεργο που εντέλει
ο νέος χορηγός προβλήθηκε περισσότερο στη νέα φάση του κτηρίου
του και στην περίπτωση της Παντάνασσας.
Η πρακτική της χορηγίας εκκλησιαστικών κτηρίων εμπεριέχει και
ένα στοιχείο ανταγωνισμού. Τα τρία κωδωνοστάσια στις εκκλησίες
του Μυστρά αποτελούν μια ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση94. Το
πρώτο κατασκευάστηκε στην Αγία Σοφία από τον Μανουήλ Καντακουζηνό μετά το 1346, το δεύτερο, που είναι υψηλότερο, στην Οδηγήτρια μετά το 1382 και λίγα χρόνια αργότερα το τρίτο και υψηλότερο
απ’ όλα στην Παντάνασσα.
91. Προσθήκη σε προϋπάρχον κτήριο είναι και ο όροφος που δημιουργήθηκε στον
Άγιο Δημήτριο, τη Μητρόπολη. Η μετατροπή αυτή συνδέεται με τον μητροπολίτη
Ματθαίο κατά την περίοδο διοίκησης στον Μυστρά του Θεόδωρου (Β΄) Παλαιολόγου.
Βλ. T. Papamastorakis, Myzithras 289.
92. Για το θέμα των υπερώων βλ. Α. Τάντσης, Το υπερώο στη βυζαντινή ναοδομία,
αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008.
93. Γ. Μαρίνου, Η Μητρόπολη 230-239 και Γεωργία Μαρίνου, Άγιος Δημήτριος, η
μητρόπολη του Μυστρά, στο Τα Μνημεία του Μυστρά, σ. 115 κ.ε.
94. Α. Τάντσης, Οδηγήτρια 191-192.

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 32 (2015) 257-290

278

Αναστάσιος Τάντσης

Αν αυτά αληθεύουν, τότε οι χορηγίες των δύο οικογενειών αποκτούν μια επιπλέον διάσταση: όπως οι δύο ναοί χορηγίες της οικογένειας των Καντακουζηνών, η Αγία Σοφία και η Περίβλεπτος, ομοιάζουν στην τυπολογία αλλά και την οικοδομική τεχνολογία, αντίστοιχα
οι ναοί που μπορούν να συσχετιστούν με χορηγίες από την οικογένεια
των Παλαιολόγων παρουσιάζουν σαφείς ομοιότητες τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον διάκοσμο.
Ο τρόπος που χωροθετήθηκαν στην απότομη πλαγιά του Μυστρά
αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο άξιο παρατήρησης: η μονή του Μανουήλ Καντακουζηνού καταλαμβάνει το ανατολικό άκρο της μέσης
πόλης και βρίσκεται δίπλα στην εκεί πύλη, ενώ η μονή Περιβλέπτου
κλείνει ουσιαστικά τη δυτική πλευρά της κάτω πόλης. Σε παρόμοιας
σημασίας θέση βρίσκονται η Οδηγήτρια και η Παντάνασσα στα αντίστοιχα διαμετρικά αντίθετα άκρα (Εικόνα 1).
Θα μπορούσε συνεπώς να υποστηριχθεί πως η πρακτική της χορηγίας, η οποία καταγράφει στον χώρο της πόλης με δραματικό τρόπο
(ειδικά στην περίπτωση του Μυστρά) την οικοδομική δραστηριότητα
των ισχυρών οικογενειών, οδηγεί σε έναν ανταγωνισμό ο οποίος διαμορφώνει κοινές επιλογές, αντιθέσεις και διαρρυθμίσεις που έχουν ως
στόχο να καταστήσουν το αποτέλεσμα ορατό και αναγνωρίσιμο.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, τα κτήρια δεν εκφράζουν μόνο τη
στιγμή της ανέγερσής τους και το ιδιαίτερο πλαίσιο στο οποίο κατασκευάστηκαν. Επιπλέον, γίνονται μάρτυρες και καταγράφεται επάνω
τους η ιστορία του τόπου, καθώς ακόμη και οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μεταβάλλονται σε χαρακτήρα. Οι δύο οικογένειες δεν αποτελούσαν πάντα πολιτικούς εχθρούς.
Επιστρέφοντας στην περίπτωση της αινιγματικής ταυτότητας της
Παντάνασσας, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι παλαιότερα είχε
προταθεί πως ο ναός ήταν οικοδόμημα του Μανουήλ Καντακουζηνού
και μάλιστα το καθολικό της μονής Ζωοδότη που αναφέρθηκε πιο πάνω95. Σε αυτή την ταύτιση σημαντικό ρόλο έπαιξε η ανακάλυψη δύο
τεμαχίων μαρμάρινης σαρκοφάγου. Από αυτά το ένα είχε χρησιμοποιηθεί ως Αγία Τράπεζα ενός μεταβυζαντινού παρεκκλησιού εντός του
περιβόλου στη μονή Παντάνασσας και το άλλο είχε τοποθετηθεί στην
κλίμακα που οδηγούσε από την κάτω αυλή στο επίπεδο του καθολικού (Εικόνα 15)96. Σήμερα τα τεμάχια αυτά βρίσκονται στο Μουσείο
του Μυστρά. Και στα δύο υπάρχει σε μεγάλο μέγεθος το συμπίλημα
των Καντακουζηνών στο κέντρο, με το συμπίλημα των Παλαιολόγων
95.

Βλ. σημ. 85.
G. Millet, Inscriptions 141-142. – G. Millet, Mistra, πίν. 56, 14 και πίν. 62, 15. – Στ.
Σίνος, Η Παντάνασσα 47.
96.
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σε πολύ μικρότερο μέγεθος στις διαγωνίους εντός ορθογωνίου
πλαισίου.
Η χρήση των δύο επιθέτων θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα για την
προέλευση του υλικού αλλά και για τις σχέσεις των δύο οικογενειών,
στις οποίες ήδη αναφερθήκαμε με αφορμή τη δραστηριότητά τους ως
χορηγών. Ο Ιωάννης Στ΄ και οι υιοί του Μανουήλ και Ματθαίος θα
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και τα δύο ονόματα και πιθανώς ο
Μανουήλ το είχε κάνει στην κρήνη που κατέγραψε ο Fourmont και
αναφέρθηκε πιο πάνω97. Μητέρα του Ιωάννη Στ΄ ήταν η Θεοδώρα Παλαιολογίνα-Αγγελίνα, ενώ και η σύζυγός του ήταν συγγενής του Ανδρόνικου Β΄ και της βουλγαρικής δυναστείας των Ασανιδών98.
Σε κάθε περίπτωση το συμπίλημα με το όνομα των Παλαιολόγων
είναι μικρότερο και φαίνεται να είναι σε δεύτερη μοίρα. Oι επιγραφές
του Μυστρά έχουν χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την απόδοση του λειτουργικού δισκοπότηρου, που είναι γνωστό ως «Ίασπις της μονής Βατοπεδίου»99. Στη βάση του σκεύους υπάρχουν τέσσερα συμπιλήματα
«Δεσπότης Μανουήλ Καντακουζηνός Παλαιολόγος» (Εικόνα 16). Ήδη
ο Millet τα είχε συνδέσει με τον Μανουήλ δεσπότη, διοικητή του Μυστρά και δικαιολογεί τη χρήση του ονόματος Παλαιολόγος, επειδή το
είχε συναντήσει στον Μυστρά, και επιπλέον καθώς η γιαγιά του από
τον πατέρα του ήταν η Θεοδώρα Παλαιολογίνα100. Για άλλους
μελετητές το σκεύος ανήκε στον Μανουήλ Β΄, από την εποχή που ως

97. Βλ. σημ. 48. Βέβαια, όπως ήδη τονίστηκε, δεν χρησιμοποιεί το επίθετο Παλαιολόγος σε καμία από τις δύο επιγραφές που σχετίζονται με την Αγία Σοφία (καθολικό
μονής Ζωοδότη). Ο G. Millet, Inscriptions 146 εξέδωσε μία ακόμη αινιγματική σειρά
από συμπιλήματα, τα οποία αναφέρουν τον Μανουήλ ως Καντακουζηνό, Παλαιολόγο,
Δεσπότη. Ο Fourmont αναφέρει πως βρέθηκαν σε «μία εκκλησία» για την οποία δεν
δίνει ονομασία. Το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Βλ. επίσης Α. Λούβη-Κίζη,
Περίβλεπτος 107.
98. D. Nicol, Kantakouzenos 35, 104.
99. Για τον Ίασπι βλ. G. Millet - J. Pargoire - L. Petit, Recueil des inscriptions
chrétiennes du Mont Athos, Ire partie [Bibliothèque des Ecoles d’Athènes et de Rome
fasc. XCI], Paris 1904, σ. 23. – Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Βυζαντινή μικροτεχνία, στο
Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου. Παράδοση, ιστορία, τέχνη, εκδ. Β. Δημητριάδης, τ.
Ι-ΙΙ, Άγιον Όρος 1996, τ. ΙΙ, σ. 458-499 και ιδιαίτερα 475-477 και σημ. 110, όπου
αναφέρεται η παλαιότερη βιβλιογραφία. Επίσης Κάτια Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Άγιο
Ποτήριο, γνωστό ως «ίασπις», στο Θησαυροί του Αγίου Όρους, Κατάλογος Έκθεσης,
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 302.
100. Την απόδοση στον δεσπότη Μανουήλ Καντακουζηνό, διοικητή του Μυστρά,
δέχονται και οι F. Dölger - E. Wiegand, Monchsland Athos, München 1943, σ. 156 και η
Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα (βλ. παραπάνω), η οποία όμως αναφέρει τον Μανουήλ του
Μυστρά ως εγγονό του Θεόδωρου Παλαιολόγου, δεσπότη του Μυστρά.
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δεσπότης υπήρξε διοικητής της Θεσσαλονίκης101. Μάλιστα, μια πληροφορία του 1570 θέλει τον υιό του Ανδρόνικο να γίνεται μοναχός στη
μονή Βατοπεδίου. Στην περίπτωση των αναγλύφων της σαρκοφάγου,
τα μονογράμματα του ονόματος των Καντακουζηνών έχουν κεντρική
θέση και υπερτερούν εκείνων των Παλαιολόγων. Αντίθετα στη βάση
του «Ιάσπιδος» τα δύο ονόματα χρησιμοποιούνται ισάξια. Αν και το
θέμα προφανώς είναι πιο πολύπλοκο και δεν μπορεί να εξαντληθεί στο
πλαίσιο αυτής της εργασίας, φαίνεται πως η απόδοση του σκεύους
στον Μανουήλ Β΄ είναι πιο πιθανή. Ο Μανουήλ Καντακουζηνός (του
Μυστρά) ήταν δεσπότης που έζησε τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των
δύο οικογενειών και μάλιστα δεινοπάθησε εξαιτίας του. Η παρουσία
της οικογένειας στον Μυστρά δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως θετική
χωρίς διευκρινήσεις. Για τον Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο τα πράγματα
ήταν διαφορετικά. Ήταν γιος της Ελένης Καντακουζηνής και ως εκ
τούτου εγγονός του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού. Σε ένα έγγραφο που
απέλυσε στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται σε μία σειρά από οικογενειακά
μνημόσυνα, που σχετίζονταν με χορηγία σε μία μονή από τη γιαγιά του
Άννα της Σαβοΐας και από τον ίδιο. Η δική του προσφορά προς τη
Νέα Μονή Θεσσαλονίκης συνδέεται με μνημόσυνο για τον παππού του
Ιωάννη Καντακουζηνό102. Ως φαίνεται, ο Μανουήλ ήταν περήφανος
για την καταγωγή του από τους Καντακουζηνούς και προέβαλλε αυτό
το στοιχείο. Συνεπώς είναι περισσότερο πιθανό να συνδέεται αυτός με
την ισότιμη χρήση των ονομάτων στο σκεύος της μονής Βατοπεδίου.
Στην περίοδο του Μανουήλ Β΄ η φήμη του Ιωάννη Στ΄ φαίνεται πως
είχε αποκατασταθεί πλήρως ακόμη και στα νέα μέλη της οικογένειας
των Παλαιολόγων.
Αυτή η αποκατάσταση της φήμης του Ιωάννη Στ΄ θα πρέπει να
κρύβεται και πίσω από την αινιγματική χρήση της μαρμάρινης πλάκας
ως Αγίας Τράπεζας στο παρεκκλήσι της Παντάνασσας, προφανώς αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα που περιγράφονται εδώ. Αν και υπάρχουν διάφορες απόψεις για το πού πέθανε και πού ετάφη ο Ιωάννης
Στ΄, ο ιστοριοδίφης που την περισυνέλλεξε πιθανώς πίστευε πως ανήκε
στον τάφο του αυτοκράτορα μοναχού Ιωάννη, Ιωάσαφ, ο οποίος ως
υπέρμαχος της ορθοδοξίας, ανθενωτικός και υπέρμαχος του ησυχασμού θα είχε αποκτήσει διαστάσεις θρύλου.
101. Τη βιβλιογραφία συγκεντρώνει η Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα στις δύο δημοσιεύσεις της. Βλ. σημ. 99.
102. To κείμενο έχει εκδοθεί από τον P. Lemerle, Autour d’un prostagma inédit de
Manuel II. L’aulé de Sire Guy à Thessalonique, Studi Bizantini e Neoellenici 9 (1957), [=
Silloge Bizantina in onore di Silvio Giuseppe Mercati] 271-286 και τους A. Guillou - P.
Lemerle - Denise Papachryssanthou - N. Svoronos (έκδ.), Actes de Lavra, τ. III: De 1329
à 1500 [Archives de l’Athos VIII], Paris 1979, σ. 163.
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Το πιθανότερο όμως είναι πως ανήκε σε κάποιον από τους δύο
υιούς του, Μανουήλ και Ματθαίο, οι οποίοι πέθαναν και ενταφιάστηκαν στον Μυστρά, ίσως στην Αγία Σοφία. Καθώς η Αγία Σοφία είχε
μετατραπεί σε τζαμί, είναι πολύ πιθανό η σαρκοφάγος με τα ονόματα
των Καντακουζηνών και των Παλαιολόγων να μεταφέρθηκε τότε στην
Παντάνασσα. Τούτο βέβαια δεν σημαίνει πως η Αγία Σοφία ήταν το
καθολικό της μονής Ζωοδότη, αν και είναι πολύ πιθανό.
Με παρόμοιο τρόπο ίσως εξηγείται η ταφή των δύο συζύγων Παλαιολόγων στη μονή του Χριστού Ζωοδότη. Αν η ταύτιση με την Αγία
Σοφία είναι σωστή, τότε η επιγραφή που κατέγραψε ο Fourmont και
αποτελεί έναν ύμνο στη βασιλική ταυτότητα του Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού, απέκτησε για τις επόμενες γενιές των Παλαιολόγων μια επιπλέον σημασία.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ο χώρος
της πόλης του Μυστρά σηματοδοτήθηκε από τα εκκλησιαστικά κτήρια, που διαμόρφωσαν την εικόνα του και συνδέθηκαν με τις βασιλικές
οικογένειες των Καντακουζηνών και των Παλαιολόγων αλλά και με
εκκλησιαστικούς παράγοντες και τοπικούς ευγενείς.
Τρία στοιχεία προκύπτουν με σαφήνεια: η σημασία της χορηγίας
εκκλησιαστικών κτηρίων ως φορέα προβολής της επιθυμητής ταυτότητας του χορηγού, η δυναμική εξέλιξη του στοιχείου αυτού σε βάθος
χρόνου αλλά κυρίως το γεγονός πως η μελέτη των κτηρίων στον Μυστρά περιλαμβάνει ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
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Palaiologoi and Kantakouzenoi as Sponsors of Religious Institutions
in Mystras
Mystras is a settlement dominated by its religious foundations.
Most of them are connected to several donors and sponsors, whose
names are either preserved or suggested by the structures’ details. Since
it is a town developed after the middle of the 13th c., it forms a case study
for sponsorship of religious institutions as a public endeavor and its influence on church art and architecture.
The earliest church preserved in Mystras was a public one, the metropolis dedicated to St. Demetrios. A large part of its interior wall decorations is dedicated to the martyr of Thessaloniki. This serves as an
indication of a possible donation from Michael VIII since St. Demetrios
was the patron saint of the Palaiologos family. Unfortunately, Michael
suffered a damnatio memoriae for his unionist policy and therefore no
record of this survives.
The Brontocheion monastery, built near the metropolis, is variously
connected to the Palaiologos family. In the southwest chamber of the
Hodegetria church, three chrysobulls issued by Andronikos II and Michael IX record donations by the emperors. The despot Theodore Palaiologos was buried in the northwest chamber. He died as the monk
Theodoret in the monastery. In the monastery’s other church, dedicated
to Sts. Theodore, the tomb of a Manuel Palaiologos is located. Thus, the
family is strongly associated with the Brontocheion for the most part of
its history. It is quite possible that the despot Theodore was actually responsible for remodeling the Hodegetria into a galleried church, since he
was the first Palaiologos residing as a governor in Mystras. Thus, his
close connection to the monastery and burial in its katholikon are better
explained.
The church known as Hagia Sophia is strongly associated with Manuel Kantakouzenos, the first despot acting as governor of the area. His
initials can still be seen in marble reliefs inside the church, while Four-
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mont recorded an extended inscription on the columns of one of the
building’s porticoes. This inscription is a lengthy celebration of the Kantakouzenos family. The church was probably the katholikon of a monastery founded by Manuel and dedicated to Christ the Life-giver. Despite
its connection to the Kantakouzenoi and being a male monastery, two
prominent ladies of the Palaiologos family were buried there.
The katholikon of the Peribleptos monastery has been connected to
the wife of Manuel, Isabel of Lusignan. On the building itself only the
lions in relief, partially preserved, might indicate the connection. Moreover, scholars believe that some other members of the family replaced
Isabel as the monastery’s donors. The church has a similar architectural
layout to Hagia Sophia, a further indication connecting it to the Kantakouzenos family. Similar in layout is also the church of the Evangelistria of which very little is known. If the architectural likeness is an indication for the origin of the sponsorship, then this might be a church
founded by the Kantakouzenoi as well.
The Pantanassa is firmly connected through numerous inscriptions
to the high official John Frangopoulos. It is dated based on a problematic
inscription (the only one not mentioning Frangopoulos) to 1428. It has
been shown that this inscription, partially preserved today, contains
enough errors to be dismissed. Still other records of Frangopoulos are
scarce as well. There is a mention of a John Frangopoulos operating closer to the middle of the 15th c. In any case, the date 1428 seems improperly late for the erection of such an elegant building.
The Pantanassa apparently has two major building phases. The
north portico seems to be an addition, as it is a part of the impressive
bell tower, as well as the decorative elements covering the eastern façade.
Most of Frangopoulos’ inscriptions seem a later addition as well. It could
well be that Frangopoulos was only a later patron of the monastery having funded only partial additions, not the building itself. His excesses in
inscriptions remind those of the metropolitan Nikephoros Moschopoulos
who left his name in various places in St. Demetrios, but modern scholars think that he only added some side chambers. Frangopoulos might
have taken over an establishment by the Palaiologos family in the same
way that modern scholars suggest a foundation by Isabel of Lusignan
was taken over by another local family.
Issues of patronage and the linking of Mystras’ religious foundations to specific families are in accord with the developments of the historical context of the city. In order to explain the peculiarities of these
establishments one has to interpret the details. The use of both names of
the mighty Palaiologos family and the Kantakouzenoi in marble slabs
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(probably from burials) is not mere a chance. It reflects the different
stages in the relations between the two families: civil war, intermarriages, bitter conflict, acceptance etc. There are indications that Manuel
Kantakouzenos used both names, as did later Palaiologoi.
Apparently, we still have much to discover from the study of patronage of religious art and architecture in Palaiologan Mystras.

Εικόνα 1. Τοπογραφικό διάγραμμα του Μυστρά. Σημειώνονται τα εκκλησιαστικά
ιδρύματα.
(από: Γ. Μαρίνου, Πολεοδομική οργάνωση, εικ. 1 με επεμβάσεις του συγγραφέα)
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Εικόνα 2. Τοπογραφικό διάγραμμα του Μυστρά. Σημειώνονται τα μονοπάτια.
(από: Γ. Μαρίνου, Πολεοδομική οργάνωση, εκ. 1 με επεμβάσεις του συγγραφέα)

Εικόνα 3. Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μυστρά. Άποψη από ΝΔ.
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Εικόνα 4. Μονή Βροντοχίου Μυστρά. Το καθολικό της Οδηγήτριας. Άποψη από ΒΑ.

Εικόνα 5. Μονή Βροντοχίου Μυστρά. Άποψη ενός από τα τέσσερα ζωγραφισμένα
χρυσόβουλα στο βόρειο τοίχο του χώρου νοτίως του νάρθηκα στο καθολικό
της Οδηγήτριας.
(από: Εφορεία Αρχαιοτήτων Σπάρτης)
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Εικόνα 6. Αγία Σοφία Μυστρά. Πιθανώς το καθολικό της Μονής Ζωοδότη. Άποψη
από Ανατολικά.

Εικόνα 7. Αγία Σοφία Μυστρά. Πιθανώς το καθολικό της Μονής Ζωοδότη. Γέννηση
της Θεοτόκου, τοιχογραφία από τον δυτικό τοίχο του ΝΑ παρεκκλησιού.

Εικόνα 8. Μονή Περιβλέπτου Μυστρά. Άποψη του καθολικού από ανατολικά.
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Εικόνα 9. Τμήμα μαρμάρινου επιστυλίου πιθανώς από το καθολικό της
Περιβλέπτου, σήμερα στο Μουσείο του Μυστρά.

Εικόνα 10. Ευαγγελίστρια Μυστρά. Άποψη από ΝΑ.

Εικόνα 11. Μονή Παντάνασσας Μυστρά. Κάτοψη του καθολικού όπου σημειώνονται
τα τόξα του τρουλαίου πυρήνα και τα τόξα της βόρειας στοάς με τις αποκλίσεις τους.
(από: Στ. Σίνος, Η Παντάνασσα, εικ. 55 με επεμβάσεις του συγγραφέα)
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Εικόνα 12. Μονή Παντάνασσας Μυστρά. Η ανατολική όψη του καθολικού όπου
διακρίνονται οι διακοσμητικές προσθήκες από πωρόλιθο.

Εικόνα 13. Μονή Παντάνασσας Μυστρά. Παλαιά φωτογραφία όπου φαίνεται ο αρμός
μεταξύ του ανατολικού τόξου της βόρειας στοάς και του καθολικού.
(από: G. Millet, Mistra, πίν. 37.1)

Εικόνα 14. Μονή Παντάνασσας Μυστρά. Τα επιθήματα των κιονόκρανων του
καθολικού.
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Εικόνα 15. Τμήματα μαρμάρινης πλάκας σαρκοφάγου με το μονόγραμμα της οικογένειας
των Καντακουζηνών σε μεγάλο μέγεθος και σε μικρότερο το μονόγραμμα της
οικογένειας των Παλαιολόγων, σήμερα στο Μουσείο του Μυστρά.
(από: Ώρες Βυζαντίου: Η Πολιτεία του Μυστρά, Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα 2001, σ. 182)

Εικόνα 16. Λεπτομέρειες από τη βάση του «Ιάσπιδος της μονής Βατοπεδίου».
Διακρίνονται τα μονογράμματα της οικογένειας των Παλαιολόγων και
των Καντακουζηνών.
(από: Θησαυροί του Αγίου Όρους, Κατάλογος Έκθεσης, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 303)

