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μάλλον τον επικεφαλής μιας υπηρεσίας (σεκρέτου), στην οποία εργάζο-
νταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού.

Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο («Μυστογράφος», σ. 117-
125), ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι συνδεόταν με γραμματειακές αρμο-
διότητες, ενώ η σύνδεσή του με το αξίωμα του μυστικού παραμένει ένα 
πρόβλημα λόγω των περιορισμένων πληροφοριών των πηγών, αν και δεν 
αποκλείεται να είχαν το ίδιο πεδίο δράσης και ο μυστογράφος να αποτε-
λούσε υφιστάμενο του μυστικού.

Όσον αφορά το αξίωμα του μυστολέκτη, ο συγγραφέας στο τέταρτο 
κεφάλαιο («Μυστολέκτης», σ. 127-131) υποστηρίζει ότι είναι πιθανότερο 
να εκτελούσε καθήκοντα διαγγελέα, ο οποίος ανακοίνωνε τις απόρρητες 
αποφάσεις που λάμβαναν στα «μυστήρια», δηλαδή τις συνεδριάσεις του 
αυτοκράτορα με τους συμβούλους του, ή καλούσε τους τελευταίους να 
λάβουν μέρος σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του μέρους αυτού («Δικαστικές 
αρμοδιότητες του μυστικού, σ. 133-137») ο συγγραφέας εξετάζει το πολύ 
ενδιαφέρον ζήτημα των δικαστικών αρμοδιοτήτων του μυστικού. Καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι ο μυστικός είχε δικαστικές αρμοδιότητες, αλλά 
δεν ήταν ούτε δικαστικός αξιωματούχος ούτε προκαθήμενος δικαστηρίου.

Ο συγγραφέας στο Γ΄ Μέρος ασχολείται με το αξίωμα του μυστικού 
από την περίοδο των Κομνηνών και εξής, καθώς και με την υποτιθέμενη 
σύνδεσή του με τον βουλγαρικό όρο taïnik.

Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 
εποχή των Κομνηνών, σ. 141-163), που είναι αφιερωμένο στην Κομνήνεια 
περίοδο, ο συγγραφέας επικεντρώνεται στο ζήτημα της σύνδεσης του 
αξιώματος του μυστικού από τον ΙΒ΄ αιώνα με οικονομικής και δημοσιο-
νομικής φύσης λειτουργίες. Μολονότι κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον 
πολύπλευρο «φανερό» ρόλο του μυστικού, που ανέδειξε ο P. Magdalino, 
σε σχέση με οικονομικής και δημοσιονομικής φύσης λειτουργίες, ωστόσο 
– υποστηρίζει ο Α. Ε. Γκουτζιουκώστας – δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο 
ότι πρόκειται για πάγιες αρμοδιότητες του αξιώματος, αλλά ότι μάλλον 
απόρρεαν από την εγγύτητά του προς τον αυτοκράτορα.

Την ανασύσταση του αξιώματος του μυστικού στην Αυτοκρατορία 
της Νίκαιας εξετάζει ο συγγραφέας στο δεύτερο κεφάλαιο (Η ανασύστα-
ση του μυστικού στην αυτοκρατορία της Νίκαιας, σ. 165-169), επισημαί-
νοντας ότι ο Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις (1204-1222), μετά τη σταθεροποίηση 
της εξουσίας του, προχώρησε στην ανασύσταση του πυρήνα του παλαι-
ού γραφειοκρατικού μηχανισμού για την κάλυψη των διοικητικών ανα-
γκών του κράτους, περιλαμβανομένου και του αξιώματος του μυστικού. 
Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές δραστηριότητες του αξιώματος, οι πηγές δεν 
μας διαφωτίζουν, παρά μόνο πιστοποιούν ότι επρόκειτο για ένα άτομο 

Βιβλιοκρισίες

393-397

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ

Τόμος 30ός

Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη
για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της 

Θεσσαλονίκη 2012-2013



 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

397

που βρισκόταν κοντά στον αυτοκράτορα και μπορούσε να αναλαμβάνει 
διάφορες αποστολές.

Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο (Ο μυστικός την εποχή των Παλαιολό-
γων, σ. 171-177), όπου ο συγγραφέας εξετάζει αναλυτικά τις σωζόμενες 
πληροφορίες για τους γνωστούς κατόχους του αξιώματος του μυστικού 
την περίοδο των Παλαιολόγων.

Στο τέταρτο, τέλος, κεφάλαιο (Η θεωρία της πρόσληψης του θεσμού 
του μυστικού από το δεύτερο βουλγαρικό κράτος, σ. 179-181) ο συγγρα-
φέας απορρίπτει την άποψη του I. Biliarsky ότι ο βουλγαρικός όρος taïnik 
συνδέεται με το βυζαντινό αξίωμα του μυστικού. Όπως πιο συγκεκριμένα 
υποστηρίζει, δεν πρόκειται για αξιωματούχους της βουλγαρικής αυλής 
αντίστοιχους με εκείνον του βυζαντινού κράτους, αλλά μάλλον για έναν 
γενικό προσδιορισμό των έμπιστων ανθρώπων ή συμβούλων του Βουλ-
γάρου τσάρου.

Στα Συμπεράσματα (σ. 183-186) ο συγγραφέας συνοψίζει τις απόψεις 
του, δίνοντας μια εμπεριστατωμένη περίληψη της εργασίας του.

Τη μελέτη συμπληρώνει το Παράρτημα, με ένα προσωπογραφικό 
κατάλογο των κατόχων του αξιώματος του μυστικού (Προσωπογραφικός 
κατάλογος μυστικών, σ. 187-203), όπου ο συγγραφέας παραθέτει αναλυτι-
κά τις σωζόμενες πληροφορίες των πηγών για τους γνωστούς μυστικούς. 
Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη, που διευκολύνει πολύ την έρευνα 
όχι μόνο για το αξίωμα του μυστικού αλλά γενικότερα της βυζαντινής 
διοίκησης.

Προστίθενται επίσης περίληψη στην Αγγλική (Summary, σ. 205-224) 
και ευρετήριο (Ευρετήριο, σ. 225-236), εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για 
κάθε μελέτη και κυρίως για εργασίες όπως αυτή, όπου παρατίθεται πλη-
θώρα ονομάτων, τίτλων, αξιωμάτων και διοικητικών και γεωγραφικών 
όρων.

Κλείνοντας την παρούσα βιβλιοκρισία, δεν μπορούμε να μην τονίσου-
με τη χρησιμότητα και την επιστημονική εγκυρότητα της μελέτης αυτής 
του Α. Ε. Γκουτζιουκώστα, που αποτελεί προϊόν της φιλοπονίας και της 
μεθοδικότητας του συγγραφέα της. Ο πλούτος του κατατιθέμενου υλικού, 
η ανάλυσή του και η εξαγωγή έγκυρων πορισμάτων αποτελούν εχέγγυα 
για την ποιότητα της εργασίας, τις αρετές της οποίας συμπληρώνουν η 
άρτια δομή και η επιστημονική και συνάμα γλαφυρή γλώσσα του συγ-
γραφέα. Αποτελεί οπωσδήποτε μια σπουδαία συμβολή στη μελέτη των 
βυζαντινών διοικητικών θεσμών και, θα μπορούσα ακόμη να ισχυριστώ, 
πρότυπο για παρόμοιες εργασίες στο μέλλον.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία
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Στ. Περδίκης - Δ. Μυριανθεύς, Ο ναός της Παναγίας στον Μουτουλλά, 
[Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου], Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τραπέζης Κύπρου - Ιερά Μητρόπολις Μόρφου, Λευκωσία 2009, σσ. 94 
+ 1 χάρτης + 11 σχεδιαγρ. + 60 εικ.

Ο ναός της Παναγίας του Μουτουλλά, στην ορεινή περιοχή της Μα-
ραθάσας, στο όρος Τρόοδος, είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
βυζαντινής Κύπρου. Η αξία του ναού οφείλεται στις εξαιρετικές τοιχογρα-
φίες που διακοσμούν όλο το εσωτερικό του, αλλά και στο γεγονός – που 
επισημαίνει ο συντάκτης του παρόντος οδηγού αρχαιολόγος Στ. Περδίκης 
– ότι «είναι το μοναδικό χρονολογημένο σύνολο μνημειακής ζωγραφικής της 
Κύπρου του 13ου αιώνα, που μας έχει διασωθεί» (σ. 11). Σύμφωνα με την 
κτιτορική επιγραφή, που σώζεται στο ανατολικότερο άκρο του βορείου 
τοίχου, στον χώρο του Ιερού Βήματος, ο ναός ανοικοδομήθηκε στις 30 Ιου-
λίου 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη συμβία του Ειρήνη (σ. 49)1.

Η παρούσα έκδοση εντάσσεται στη σειρά οδηγών των βυζαντινών 
μνημείων της Μητροπόλεως Μόρφου, που εκδίδει η οικεία μητρόπολη και 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, με την πρωτοβουλία του πα-
νιερωτάτου Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεοφύτου και σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου. Στη σειρά, που φέρει την ονομασία “Οδηγοί 
Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου”, έχουν ήδη εκδοθεί άλλοι τέσσερις 
οδηγοί, που είναι αφιερωμένοι στους ναούς ή τις μονές της Παναγίας της 
Φορβιώτισσας στην Ασίνου (2002, 2009)2, του Τιμίου Σταυρού του Αγια-
σμάτι στην Πλατανιστάσα (2004)3, της Παναγίας της Ποδύθου και της Θε-
οτόκου (ή του Αρχαγγέλου) στη Γαλάτα (2005)4 και του Αγίου Ιωάννου του 

1. Για την κτιτορική επιγραφή βλ. και Doula Mouriki, The Wall Paintings of the Church of 
the Panagia at Moutoullas, Cyprus, στο Byzanz und der Westen. Studien zur Kunst des europäischen 
Mittelalters, έκδ. Irmgard Hutter, [Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-
historische Klasse, Sitzungsberichte 432], Wien 1984, σ. 171-213, κυρίως 172.1-7. – Α. Παπαγεωρ-
γίου, Βυζαντινή επιγραφική στην Κύπρο, στο Κύπρος, το πολιτιστικό της πρόσωπο διά μέσου 
των αιώνων. Πρακτικά Συμποσίου, Λευκωσία 19-21 Απριλίου 2001, επιμ. Ι. Θεοχαρίδης, Λευ-
κωσία 2003, σ. 97-119, κυρίως 113.1-7.

2. Χρ. Χατζηχριστοδούλου - Δ. Μυριανθεύς, Ο ναός της Παναγίας της Φορβιώτισσας στην 
Ασίνου, [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου] Λευκωσία 20092 (α΄ έκδ. 2002).

3. Χρ. Αργυρού - Δ. Μυριανθεύς, Ο ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι, [Οδηγοί Βυζα-
ντινών Μνημείων της Κύπρου] Λευκωσία 2004. Για τον οδηγό αυτόν βλ. τη βιβλιοκρισία μου 
στα Βυζαντιακά 26 (2006-2007) 373-374.

4. Μαρία Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου - Δ. Μυριανθεύς, Οι ναοί της Παναγίας Ποδύ-
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Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη (2007)5. Πρόσφατα εκδόθηκε ένας 
ακόμη οδηγός, με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης 
Κύπρου και της Μητροπόλεως Λεμεσού, για τη μονή της Παναγίας Αμα-
σγού στο Μονάγρι6.

Με βάση την καθιερωμένη δομή της σειράς, ο οδηγός περιλαμβάνει τα 
εξής: Πρόλογος (σ. 5), Αρχιτεκτονική (σ. 9-10), Ο ναός της Παναγίας στον 
Μουτουλλά (σ. 11-12), Τοιχογραφίες κυρίως ναού (σ. 13-51), Καλλιτεχνική 
αξία τοιχογραφιών κυρίως ναού (σ. 51-56), Τοιχογραφίες στοάς (σ. 56-73), 
Θύρα - Εικονοστάσι - Εικόνες (σ. 74-78), Γλωσσάρι (σ. 79-80), Βιβλιογραφία 
(σ. 81-83) και Αρχιτεκτονικά σχέδια (σ. 84-94).

Πιο αναλυτικά:
Στην αρχή ο συγγραφέας περιγράφει λεπτομερώς την αρχιτεκτονική 

του ναού. Πρόκειται για έναν μικρού μεγέθους μονόκλιτο ναό, που περι-
βάλλεται από κλειστή στοά σε σχήμα Γ κατά μήκος της βόρειας και της 
δυτικής πλευράς του. Το γεγονός ότι καλύπτεται από ξύλινη στέγη τον 
κατατάσσει στον τύπο του ξυλόστεγου ναού, που αποτελεί χαρακτηριστι-
κό τύπο της κυπριακής ναοδομίας και απαντά αποκλειστικά στο Τρόοδος. 
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας (σ. 9), είναι το παλαιότερο χρονολογημένο 
παράδειγμα του τύπου αυτού που σώζεται στην Κύπρο. Στον Μουτουλλά 
σώζονται ακόμη δύο ναοί του ίδιου τύπου, που χρονολογούνται όμως στον 
ΙΗ΄ αιώνα: ο ναός του Αγίου Μάμαντος και ο ναός της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος.

Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του εικονογραφικού προγράμμα-
τος του ναού της Παναγίας, του οποίου το εσωτερικό είναι κατάγραφο από 
τοιχογραφίες. Ο συγγραφέας περιγράφει διαδοχικά τις τοιχογραφίες του 
κυρίως ναού και της στοάς. Από την πλούσια εικονογράφηση του κυρίως 
ναού σημειώνουμε ενδεικτικά τις παραστάσεις της Θεοτόκου Βλαχερνί-
τισσας στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Ιερού Βήματος, της Δεομένης 
Παναγίας και του Χριστού στην παραστάδα του βορείου και του νοτίου 
τοίχου αντίστοιχα, της Γέννησης και της Υπαπαντής του Χριστού στον νό-
τιο τοίχο, της Έγερσης του Λαζάρου, της Βαϊοφόρου και της Σταυρώσεως 
του Χριστού στον δυτικό τοίχο και της Αναστάσεως του Χριστού και της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον βόρειο τοίχο. Σώζονται επίσης αρκετές πα-

θου και της Θεοτόκου (ή του Αρχαγγέλου) στη Γαλάτα, [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της 
Κύπρου] Λευκωσία 2005.

5. Α. Παπαγεωργίου, Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Λαμπαδιστού στον Καλοπαναγιώτη, 
[Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου] Λευκωσία 2007. Για τον οδηγό αυτόν βλ. τη βι-
βλιοκρισία μου στα Βυζαντινά Σύμμεικτα 19 (2009) 305-309.

6. Δ. Μυριανθεύς - Ντόρια Νικολάου - Γ. Φιλοθέου - Χρ. Χατζηχριστοδούλου, Η Μονή 
της Παναγίας Αμασγού στο Μονάγρι, [Οδηγοί Βυζαντινών Μνημείων της Κύπρου] Λευκωσία 
2012.

398-400



 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

400 Βιβλιοκρισίες

ραστάσεις αγίων, όπως αυτές του Αγίου Χριστοφόρου και του Αποστόλου 
Παύλου στον νότιο τοίχο, των Αγίων Βαρβάρας, Μαρίνας και Αναστασίας 
στον δυτικό τοίχο και του Αγίου Γεωργίου και του Ιωάννη του Προδρόμου 
στον βόρειο τοίχο. Σημειώνουμε επίσης την παράσταση του Αγίου Στυ-
λιανού, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αποστόλου Πέτρου στον βόρειο 
τοίχο. Από την εικονογράφηση της στοάς ξεχωρίζουν οι παραστάσεις του 
Ιησού Χριστού και του Αγίου Γεωργίου στη δυτική όψη του δυτικού τοίχου 
και της Φλεγομένης Βάτου, της Αγίας Βαρβάρας, του Ευαγγελιστή Μάρ-
κου και της Δευτέρας Παρουσίας στη βόρεια όψη του βορείου τοίχου.

Στη συνέχεια ο συγγραφέας περιγράφει τη θύρα, το εικονοστάσι και 
τις εικόνες. Η αναφορά του αφορά τη νότια θύρα, που είναι η αρχική θύρα 
του ναού. Αποτελείται από δύο θυρόφυλλα και φέρει γλυπτό διάκοσμο 
στην εξωτερική της πλευρά. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας (σ. 74-75), 
είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα μεσοβυζαντινών θυρών με γλυπτό 
διάκοσμο που σώζονται στην Κύπρο και βρίσκονται στη θέση τους. Το 
σωζόμενο εικονοστάσι δεν είναι το αρχικό. Τμήματά του χρονολογούνται 
στον ΙΣΤ΄ αιώνα, ενώ το υπόλοιπο είναι της εποχής της Τουρκοκρατίας 
(ΙΗ΄-ΙΘ΄ αιώνας). Οι αρχικές εικόνες διασώζονται και εκτίθενται σήμερα 
στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, ενώ στη θέση τους έχουν τοποθε-
τηθεί αντίγραφα. Είναι τρεις δεσποτικές εικόνες του τέλους του ΙΓ΄ αιώνα, 
που παριστάνουν τον Ιησού Χριστό, την Παναγία την Οδηγήτρια και τον 
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας του Ιωάννη του Προ-
δρόμου παριστάνεται ο κτίτωρ του ναού Ιωάννης Μουτουλλάς σε στάση 
δέησης.

Την έκδοση συμπληρώνουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο γλωσσάρι, η βι-
βλιογραφία και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού, έργο του αρχιτέκτονα 
Διομήδη Μυριανθέα, όπως και στους περισσότερους οδηγούς της σειράς.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο οδηγός συνοδεύεται 
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ιδιαίτερα χρήσιμο για τον αναγνώστη 
στη μελέτη του εικονογραφικού προγράμματος του ναού. 

Πρόκειται αναμφίβολα για μια αξιόλογη έκδοση, που εμπλουτίζει τη 
σειρά οδηγών των βυζαντινών μνημείων της Μητρόπολης Μόρφου και 
τη βιβλιογραφία της βυζαντινής Κύπρου γενικότερα. Το γεγονός ότι συν-
εγράφη από έναν ειδικό στον τομέα του επιστήμονα αποτελεί εχέγγυο 
για την ποιότητα του έργου, που απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο 
και στο ευρύτερο κοινό. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της αξιόλογης αυτής 
σειράς, με τη συγγραφή οδηγών και για τα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία 
της Κύπρου.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία
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