
ΔΑΝΙΗΛ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΤΙΤΩΡ 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

Κατά τάς έν έτει 1935 γενομένας υπό την διευθυνσίν μου εργασίας 
άναστηλώσεως και συντηρήσεως των βυζαντινών μνημείων τοΰ Μυστρά έξε- 
τελέσθη μεταξύ άλλων και μικρά τις εκσκαφή κατά την ανατολικήν καί τήν 
βόρειον πλευράν τοΰ ναοΰ τών Άγ. Θεοδώρων τοΰ Βροντοχίου, προς τον 
σκοπόν τής άπομακρΰνσεως τών πέριξ τοΰ μνημείου τούτου κατά καιρούς 
σωρευθέντων χωμάτων, άτινα έ'πνιγον αυτό παραμορφοΰντα καί τάς αναλο
γίας του. Όμοίαν σκαφικήν εργασίαν, αλλά κατά τήν νοτίαν πλευράν τοΰ 
ναοΰ, είχεν εκτελέσει τώ 1907 καί ό κ. ’Αδαμάντιου καθ’ ήν, ως αναφέρει εν 
τή σχετική εκθέσει του1, εύρέθη «σειρά τάφων πληρών οστών παρατετειχι- 
σμένων εις τήν Ν. πλευράν τοΰ ναοΰ».

Κατά τήν ήμετέραν σκαφήν εύρέθησαν καί πάλιν τάφοι, ούτοι δμως 
ούχί μεμονωμένοι αλλά συσσωματωμένοι εις ορθογώνιον συγκρότημα, δπερ 
προσκολληθέν επί τής Β Α γωνίας τοΰ ναοΰ περιεβάλλετο κατά τάς τρεις 
αύτοΰ ελευθέρας πλευράς υπό παχέος (0.75) τοίχου (είκ. 1). Τό ταφικόν 
λοιπόν αυτό συγκρότημα, διαστάσεων 3.50x7,05, περιλαμβάνει πέντε εν δλφ 
ορθογώνια διαμερίσματα διατεταγμένα καθ’ ον τρόπον δεικνύει ή κάτοψις 
(εϊκ. 1), ήτοι τρία μέν προς άνατολάς, δύο δέ προς δυσμάς άντιστοιχοΰντα 
προς τά δύο ανατολικά, τοΰ τρίτου καταλαμβανομένου ύπό τής βορείου 
εισόδου τοΰ ναοΰ. Καί τά πέντε διαμερίσματα έχουσι σχήμα ορθογώνιον 
έπίμηκες διευθυνόμενον προς άνατολάς, είναι δ’ έκτισμένα διά κοινής τοιχο
ποιίας παραμεμιγμένης μετά τεμαχίων πλίνθων καί καλύπτονται διά κτιστής 
καμάρας, ήτις εις τά πλειστα έχει καταπέσει. Καί τό μέν πλάτος τών διαμε
ρισμάτων είναι είς πάντα περίπου τό αυτό ήτοι 0.62 έως 0.65, ωσαύτως δέ 
καί τό ύψος (κούφωμα 1.80 μ. είκ. 2)' τό μήκος του δμως διαφέρει- διότι, 
εν φ τών δύο δυτικών είναι 1.90, τών τριών ανατολικών φθάνει τά 2.95 μ. 
“Αξιόν δέ σημειώσεως είναι δτι εντός μέν τών ανατολικών διαμερισμάτων 
εύρέθησαν σεσωρευμένα πολλά ανθρώπινα οστά, εν φ εντός τών δυτικών 
ολίγα μόνον τεμάχια οστών συνελέγησαν. Βασιζόμενοι λοιπόν άφ’ ενός μέν 
είς τάς διαστάσεις άφ’ ετέρου δ’ είς τό πλήθος τών οστών δυνάμεθα τά μέν 
δυτικά διαμερίσματα νά χαρακτηρίσωμεν ως τάφους, τά δέ άνατολικά ως 
χωνευτήρια, ήτοι οστεοφυλάκια, είς δ κατετίθεντο μετά τήν άνακομιδήν τά

1 Πρακτ. Άρχ, Έταιρ. 1907 σ. 134.
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όσια των εν τοΐς πέριξ τοΰ ναοΰ τάφοις θαπτόμενων μοναχών. Προς τον 
σκοπόν μάλιστα τοΰτον ήσαν τά χωνευτήρια έφωδιασμένα και δι’ ορθογω

νίων στομίων, διαστάσεων 0.62x0.40, άτινα έσχηματίσθησαν διακοπείσης 
τής καμάρας έν τω μέσω τοΰ μήκους της καί καλυφθείσης δι’ οριζοντίων
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μαρμάρινων πλακών πάχους 0.08 (fix. 2), ών σώζονται τινες είσέτι κατά 
χώραν. Ή άνω επιφάνεια των πλακών τούτων εΰρίσκεται εις την στάθμην 
τοΰ εσωτερικού δαπέδου τοΰ ναοΰ, έν φ τό περιτείχισμα ΰψοΰτο κατά 0.35 
σχηματίζον είδος τι πεζουλλίου. Είναι λυπηρόν δτι έν τοΐς τάφοις οΰδέν 
άλλο εύρημα έγένετο πλήν δυο τορνεσίων, άτινα έν τοΰτοις άρκοΰσι διά νά 
χαρακτηρίσωσι την παλαιότητα τών κτισμάτων τούτων.

’Έξωθεν ακριβώς τής δυτικής πλευράς τοΰ ταφικοΰ συγκροτήματος 
(είκ. 1, α) εΰρέθη εις βάθος ενός περίπου μέτρου κάτωθεν τοΰ δαπέδου τό

έναντι είκονιζόμενον, πλήν δυστυχώς τεθραυμένον μαρμάρινον γλυπτόν 
(είκ. 3). ’Έχει δε τοΰτο μήκος μέν σφζόμενον 0.60 τομήν δέ λοξότμητον 
(είκ. 4), ήτις λόγω τής προς τά όπισθεν μειώσεως τοΰ πάχους, ήν δεικνύει, 
καί τής ανωμάλου έργασίας τής άνω έπιφανείας έν άντιθέσει προς τήν 
λειοτάτην κάτω έπιφάνειαν, μαρτυρεί δτι προέρχεται άναμφιβόλως έκ τέμπλου 
ναοΰ. Άπετέλει δέ μάλιστα τό έξεταζόμενον τεμάχιον τό αριστερόν άκρον τοΰ 
τέμπλου τούτου' διότι φέρει αριστερά λεΐον περιθώριον (είκ. 3) καί τήν 
αρχήν έπιγραφής, περί ής κατωτέρω.

Έπί τής λοξής έπιφανείας τοΰ μαρμάρου υπάρχει αριστερά μέν έλαφρώς 
άνάγλυπτον κόσμημα έκ συμπλεκόμενων ανθεμίων μέ κουφίζοντα στοιχεία, 
μεθ’ δ ακολουθεί δίσκος κυκλικός πεποικιλμένος διά πλοχμών καί μετ’ αυτόν 
ρομβοειδές τι κόσμημα (είκ. 3), ούτινος καί τό έσωτερικόν καί τά κατά τάς 
έ'ξω γωνίας τρίγωνα πληροΰνται δι’ άνακαμπτομένων ήμιανθεμίων.

Ή έργασία τοΰ κοσμήματος είναι λεπτοτάτη ή δέ πυκνότης αυτοΰ καί 
ή μικρά κλΐμαξ τής έκτελέσεως ιδιάζει μάλλον εις χειροκέντητα κοσμήματα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:43:39 EEST - 34.211.113.242



446 Άναστ. Κ. ‘Ορλάνδου

ή είς μαρμάρινα γλυπτά. Την μεγαλυτέραν συγγένειαν προς τό ήμέτερον ώς 
πρός τε τήν τεχνικήν και εν μέρει ώς πρός τό θέμα παρουσιάζει έκ τών εν τω

Είκ. 3. Τό εύρεθέν άνάγλυπτον τεμάχιον τοΰ τέμπλου.

μουσείφ Μυστρά άποκειμένων γλυπτών τό φέρον τα συμπιλήματα τής Ισα
βέλλας de Lusignan1 (Ζαμπέα ντε Λεζινάω), δπερ δμως χρονολογείται από 
τοΰ τέλους τοΰ 14ου αίώνος, έν φ τό ήμέτερον κόσμημα είναι κατά ενα τουλά

χιστον αιώνα προγενέστερον, ώς άποδεικνΰει ή επί τής 
άνω αυτού φας κεχαραγμένη είς ιαμβικούς τριμέτρουςι 
κολοβή δυστυχώς, επιγραφή, έχουσα ουτω (είκ. 4).

'Ο θείος οντος άνεγήγερται δόμος: 
τών Θεοδώρων Δανιήλ, Παχωμίω' 
εχειν μονα[χοϊς(;)...

ύψος γραμ. 0.025.
Έκ τής επιγραφής ταύτης διδασκόμεθα α) δτι τό περιγραφέν επιστύλιον, 

δπερ, ώς εδείξαμεν, προέρχεται εκ τέμπλου, ανήκει εις τό είκονοστάσιον αύτοΰ 
τούτου τοΰ ναού τών Άγ. Θεοδώρων καί β) δτι κτίτορες τοΰ ναοΰ τούτου

■'00tl0C0VT0CANtrHrePT?llZi0N0C-TON θεΟΆωΡωΝ ΛΆΝΙΗλπΑΧΜΜΙΜ-Γ.ΧΓ.ΙΝίιΙΟΝΚ

ήσαν δύο: ό Δανιήλ καί ό Παχώμιος, ών τα ονόματα εκφέρονται ενταύθα, 
χάριν τοΰ μέτρου, απροθέτους καί διά δοτικής.

Έπιστεύετο μέχρι τοΰδε δτι μόνος κτίτωρ τοΰ ναού τών 'Αγ. Θεο
δώρων ήτο ό πολύς αρχιμανδρίτης καί μέγας πρωτοσύγκελλος Πελοποννήσου 
Παχώμιος, τό θαϋμα τών Δωριέων κατά τήν εκφρασιν τοΰ Μανουήλ 
Φιλή2, αυτός εκείνος, δστις είς τά επί τών τοίχων τοΰ Ν Δ παρεκκλησίου τής 
Παναγίας Όδηγητρίας τοιχογραφημένα χρυσόβουλλα τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ Β' * *

1 "Ορα εικόνα παρά Millet, Bull, de Corr. Hellenique 1906 σ. 453 καί έν 
Monuments byz. de Mistra, Paris 1910 πίν. 58i,3.

* Miller, Manuelis Philae Carolina τόμ. A' o. 279.

Είκ. 4. Τομή 
τοΰ γλυπτοΰ.
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έπανειλημμένως1 άναφέρεται ώς κτίτωρ τοΰ ναοϋ τής Παναγίας (Αφεντικού). 
Έβασίζετο δέ ή γνώμη αυτή επί σημειώματος τοΰ ύπ3 άρ. 708 ελληνικού 
χειρογράφου κώδικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων1 2 τοΰ περιέχοντος 
ομιλίας Ίωάννου τού Χρυσοστόμου εις τινα Ίωάννην καί γραφέντος «κελεύ- 
σει μεν και έξόδω τοΰ πανοαιωτάτου καθηγουμένου τής πάνσεπτου μονής 
τών άγιων και θαυματουργών Θεωδώρων τοΰ Βροντοχίου, χειρι δέ εύτελοϋς 
νομικού Βααιλάκη εν έ'τει ζωδ' (1296) Ινδ. θ' κλπ»· διότι εν τώ ύπ3 άριθμ. 
223α"Ρ φύλλφ τού μνημονευθέντος κώδικος άναγινώσκονται είκοσι πέντε 
στίχοι τού είρημένου Βασιλάκη αφιερωμένοι εις τον δαπανήσαντα χάριν τού 
κώδικος ηγούμενον Παχώμιον, ών ή άκροστιχίς λέγει «Παχωμίφ Βρον- 
τηχίτη Βασιλάκης». Έν τοίς στίχοις λοιπόν τούτοις, ους εδημοσίευσε 
πρώτος ό αείμνηστος Σπ. Λάμπρος3, λέγεται καί τούτο (στ. 11) «δ Βρον
τοχίου Παχώμιος, φ βίβλος νΰν εγράφη μοι, ναόν άρας έκ 
βάθρων...» Όθεν δικαίως έθεωρήθη υπό τού Millet4, ό μέν Παχώμιος 
ώς κτίτωρ τοΰ ναού τών 'Αγ. Θεοδώρων, δ δέ ναός ώς άνεγερθείς μικρόν 
προ τοΰ 1296, έτους καθ’ δ εγράφη δ μνημονευθείς παρισινός κώδιξ.

Άλλ3 ήδη ή ευρεθεΐσα επιγραφή αναφέρει προς τφ Παχωμίφ καί έτε
ρον κτίτορα τών 'Αγ. Θεοδώρων, τον Δανιήλ, τούτον δέ μάλιστα πρώτον. 
Τί πρέπει εντεύθεν νά συμπεράνωμεν; Άναμφιβόλως δτι δ Δανιήλ οΰτος 
θά ήτο ηγούμενος τού Βροντοχίου προ τού Παχωμίου καί δτι δ ναός τών 
'Αγ. Θεοδώρων θά ήρξατο οίκοδο μου μένος υπό τοΰ Δανιήλ, θανόντος δ3 αυτού 
προ τής περατώσεως τοΰ ναοϋ, θά έτελείωσε τό κτήριον δ Παχώμιος, ολίγον 
πρό τού 1296, οπότε εγράφη τό ποίημα τού Βασιλάκη, δστις, θέλων προ
φανώς νά κολακεύση τον πολύν Παχώμιον, αυτόν μόνον αναγράφει ώς «τον 
ναόν ά'ραντα».

Διά τής νέας λοιπόν επιγραφής μανθάνομεν καί τό όνομα τού αμέσως 
πρό τοΰ Παχωμίου διατελέσαντος ηγουμένου τής μονής τού Βροντοχίου 
Δανιήλ, ώς διά τού υπέρ τήν θύραν τού ΝΑ παρεκκλησίου τοΰ ’Αφεντικού 
γραπτού συμπιλήματος5 6 εδιδάχθημεν τό όνομα τοΰ κατά τό 1366 χρηματί- 
σαντος ηγουμένου τής αυτής μονής Κυπριανού, δστις διετήρησε τού αυτούς 
καί δ Παχώμιος τίτλους τού αρχιμανδρίτου καί μεγάλου πρωτοσυγκέλλου °.

1 Χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου (1314-1315) Millet BCH 1899,102. 
Χρυσόβουλλον Άνδρ. Παλαιολ. Φεβρ. 1320 Millet Ένθ’άν. ο. 113σ τ. 15. Χρυσό
βουλλον’Ανδρονίκου Παλαιολόγου Σεπτ. 1322 Millet ’’Evft3 άν. 115 at. 2. Πβλ. καί 
Ζησίου, Σύμμικτα Άθήναι 1892 σ. 45-63.

2 Ο m ο n t, Fac similes du IX au XIV s. Paris 1891 o. 14 τής εισαγωγής.
3 Νέος Έλληνομνήμων Δ' 160α (1907).
* Bulletin Critique τόμ. 1 (2“ σειρά) 1895 σ. 717, ωσαύτως Le monastere de Da-

phni, Paris 1899 σ. 50 σημ. 1.
6 Millet, Bull, de Corr. Hellenique 1899 σ. 120, XI.
6 M i k 1 osich - M fill e r, Acta et diplomata 1, 480.
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Κατά ταΰτα ή χρονολογική σειρά τών ηγουμένων και τής οίκοδομής των έν 
τή μονή Βροντοχίου κτηρίων δυναται νά συνοψισθή ως εξής:
Περίπου 1290: Ηγούμενος Δανιήλ: ’Έναρξις οίκοδομίας ναοΰ 'Αγ. Θεοδώρων.

» 1295: Ηγούμενος ΙΤαχώμιος: Περάτωσις τοΰ ναοΰ τών 'Αγ. Θεο
δώρων, προσθήκη νάρθηκος καί κατασκευή τοΰ μαρμάρινου 
τέμπλου.

» 1310: Ηγούμενος Παχώμιος: Άνέγερσις ναοΰ Παναγίας Όδηγη-
τρίας (Άφεντικοΰ).

» 1366: Ηγούμενος Κυπριανός: Προσθήκη νοτίων καί βορείων πα-
ρεκκλησίων Άφεντικοΰ.

Προσθέτω έν τέλει δτι έσφαλμένως ύπέλαβεν ό Struck', δ'τι 6 έν 
Μυστρα ναός τών Άγ. Θεοδώρων «χαρακτηρίζεται έν τινι χρυσοβοΰλλφ 
ρητώς ως τοΰ Βροντοχίου»· διότι τό μέν εις τον έν Μυστρα ναόν τών Άγ. 
Θεοδώρων άναφερόμενον τμήμα χρυσοβοΰλλου τοΰ Άφεντικοΰ ουδόλως 
ποιείται μνείαν τοΰ Βροντοχίου1 2, ό δέ έν δυσιν άλλοις χρυσοβουλλοις τοΰ 
αΰτοΰ ναοΰ μνημονευόμενος ναός τών Άγ. Θεοδώρων3—δν προφανώς υπο
νοεί ό Struck4 — δεν είναι ό έν Μυστρα, άλλ’ομώνυμον «μετόχιον έπιλεγό- 
μενον τοΰ Βροντοχίου» καταλεγόμενον έν τοΐς χρυσοβουλλοις μετ’ άλλων 
μακρινών κτημάτων τής Μονής. Εις τό αυτό λάθος υπέπεσε παλαιότερον καί 
ό Λάμπρος5, δπερ διώρθωσεν ήδη ό Στέφ. Δραγουμης6.

Τέλος έπί τή ευκαιρία σημειώ, δτι ή αληθής έπίκλησις τοΰ έν Μυστρα 
ναοΰ είναι Άγιοι Θεόδωροι καί οΰχί Άγιος Θεόδωρος, ως έπανειλημμένως 
τον άποκαλεΐ είς τάς έκθέσεις του ό κ. Άδαμαντίου 7, βασισθεις προφανώς 
έπί τής έσφαλμένης άναγνώσεως τοΰ Omont8, ήν δμως διώρθωσεν αμέσως 
δ Λάμπρος9.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΛΟΣ

448 A. K. Όρλάνδου, Δανιήλ ό πρώτος κτίτωρ των άγ. Θεοδώρων τοΰ Μυστρί!

1 Mistra, eine mittelalterliche Ruinenstadt, Wien und Leipzig 1910 a. 88.
2 Millet, Bull. Corr. Hellenique 1899 a. 118, VI.
3 Millet, ί. a. a. 103, 25-110, 37.
4 Ένθ. άν. ιδίςι σελ. 102.
6 Ν. Έλληνομνήμων Α, (1904) 332.
6 ’Αθήνα, XXI (1909) σελ. 303.
1 Πρακτ. Άρχ. Έταιρ. 1906, 173-1907, 129-139 1908, 122-129.
8 Fac- similes κλπ. σ. 14.
!ι Ν. Έλληνομνήμων Α, (1904) 331 σημ. 2.
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