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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 Η μεγαλοπρεπής καστροπολιτεία του Μυστρά δεσπόζει στον αγέρωχο Ταΰγετο 
για οκτώ περίπου αιώνες, διασαλπίζοντας το πολιτισμικό μεγαλείο και την αίγλη της 
παλαίφατης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
 Η πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μορέως συνδέει την ύπαρξή της με την 
πρώτη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους Σταυροφόρους το 1204. 
Συγκεκριμένα, το 1262, μετά τη μάχη της Πελαγονίας και την ανακατάληψη της 
βυζαντινής πρωτεύουσας από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, ο ηττημένος Φράγκος 
ηγεμόνας Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος, για να εξασφαλίσει την ελευθερία του, παρα-
χώρησε στον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο τα κάστρα του Μυστρά, της Μεγάλης Μάνης 
και της Μονεμβασίας. Τα φρούρια αυτά, που είχαν ιδρυθεί για τη σταθεροποίηση της 
φραγκικής ηγεμονίας στην Πελοπόννησο, θα αποτελέσουν τον πυρήνα του Δεσπο-
τάτου του Μορέως (ή Μυστρά). Το Δεσποτάτο του Μορέως με κορυφαίο διοικητικό 
κέντρο τον Μυστρά αποτέλεσε ημιαυτόνομη περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορί-
ας στην Πελοπόννησο και ακολούθησε τη δική του πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή 
από το 1262 ως το 1460, όταν κατακτήθηκε από τον Μωάμεθ Β΄. Στο διάστημα αυτό, 
σοφοί ηγεμόνες, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, ο τελευ-
ταίος Έλληνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αλλά και πολλοί διαπρεπείς καλλιτέ-
χνες και λόγιοι, όπως ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, βοήθησαν, ώστε ο Μυστράς να 
εξελιχθεί σε κοιτίδα της αναγέννησης των Γραμμάτων και των Τεχνών και σε εστία 
της θρησκευτικής και πολιτικής ζωής της ύστερης βυζαντινής κοινωνίας. Ο σύγ-
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χρονος επισκέπτης της καστροπολιτείας βιώνει έντονα και ανεξίτηλα συναισθήματα 
αντικρίζοντας τον υποβλητικό χώρο της, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το συγκρό-
τημα των παλατιών, τη Μονή της Παντανάσσης, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Δημητρίου και τη Μονή Βροντοχίου να δεσπόζουν μέσα στον ιστορικό χωροχρόνο.
Η Ιερά Μητρόπολή μας προσπαθώντας να συντελέσει στην πνευματική καλλιέρ-
γεια των παιδιών μας, να ενισχύσει την πίστη τους στον Θεό και να ενδυναμώσει 
την ψυχή τους με τα νάματα των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων και της εθνικής 
μας ιστορίας, της οποίας την παραχάραξη σήμερα κάποιοι έχουν αναγάγει σε υπαρ-
ξιακό τους σκοπό, έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: 
«Γνωρίζω τις Βυζαντινές τοιχογραφίες του Μυστρά».
 Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εκπονήθηκε από τη Σχολή Αγιογραφίας 
«Φώτης Κόντογλου» και το Γραφείο Νεότητας της τοπικής μας Εκκλησίας και πραγ-
ματώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, ενώ παράλληλα τελεί υπό την αιγίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακω- 
νίας.
 Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η έκδοση του ανά χείρας πονήματος, 
ενός εξαιρετικού οδοδείκτη γνωριμίας των μαθητών με τις παλαιολόγειες αγιογρα-
φίες του Μυστρά. Ο περιηγητικός αυτός οδηγός είναι γραμμένος με εξαιρετική επι-
μέλεια, γλώσσα περιγραφική και ύφος οικείο, σαφές και λιτό. Η διαλογική μορφή, 
εύστοχα επιλεγμένη, με πρωταγωνιστές τον μέγα διδάσκαλο της αγιογραφίας Φώτη 
Κόντογλου, τον σοφό παππού γερο-Θοδωρή και την παρέα των φιλομαθών και ευαί-
σθητων παιδιών, προσδίδει ιδιαίτερη ζωντάνια, αμεσότητα και φυσικότητα.
 Συγχαίρω θερμά τη δραστήρια εκπαιδευτικό κ. Ελένη Παπαδόγιαννη, που 
επιμελήθηκε το παρόν πόνημα, και όλους τους άξιους συνεργάτες της στο Γραφείο 
Νεότητας και στη Σχολή Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας και εύχομαι παρά 
Κυρίου τα βέλτιστα.

+ Ο Μονεμβασίας και Σπάρτης ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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 Στα χρόνια του παππού μου η ζωή κυλούσε ήσυχα με το ρολόι της φύσης. 
Ξύπναγε με το λάλημα του πετεινού, δούλευε ολημερίς με την προκοπή της μέ-
λισσας και ηρεμούσε όσο φέγγιζαν τα άστρα στον θόλο του ουρανού. Τα σπίτια 
ήταν πετρόχτιστα με κεραμοσκεπές και χαγιάτια*. Εσωτερικά, υπήρχαν το 
επίσημο δωμάτιο, η σάλα με την ξυλόγλυπτη σερβάντα*, οι καμαρούλες για 
ύπνο και η κουζίνα με το μεγάλο σανιδένιο τραπέζι, που σύναζε ολόγυρα την 
πολύτεκνη οικογένεια. Υπήρχε και το χειμωνιάτικο δωμάτιο με το τζάκι και την 
κουνιστή πολυθρόνα για τα παραμύθια του παππού και της γιαγιάς. Επιπλέον, τα 
σπίτια είχαν το κατώι με τα λάδια, τα κρασιά και τα παστά. Εξωτερικά, απλώνο-
νταν η πλακόστρωτη αυλή με τις βιολέτες και τα βασιλικά, καθώς και ο κήπος 
με τα ζαρζαβατικά. Πιο πέρα βρισκόταν ο στάβλος με τα ζωντανά. Τίποτα δεν 
έλειπε, για να ζήσουν οι άνθρωποι και να γεμίζει το τσουκάλι*!
 Τα καλοκαίρια έξω από το σπίτι του παππού μου γινόταν η «ρούγα*». 
Όλη η γειτονιά ήταν εκεί. Οι άντρες καθισμένοι στο «ντουράκι*» μιλούσαν για 
τον θέρο, τον τρύγο, τον πόλεμο και για τα νέα που, όταν έφταναν στα αυτιά 
τους από τις τέσσερις άκρες του κόσμου, μπορεί πια και να είχαν παλιώσει. Οι 
γυναίκες παραδίπλα σε σκαμνάκια και κούτσουρα κουβέντιαζαν για το νοικοκυ-
ριό, τα παιδιά και τα εργόχειρα. Τα παιδιά, μπουλούκι ολόκληρο, πλατσούριζαν 
στα νερά που έφερνε το αυλάκι για πότισμα και έφτιαχναν νερόμυλους με πορ-
τοκάλια και φτερωτή* από σκισμένα καλάμια.

1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡ-ΦΩΤΗ ΤΟΝ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
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  Μια τέτοια βραδιά λοιπόν, στις αρχές του καλοκαιριού, ξεπρόβαλε από 
το μισοσκόταδο ένας ξένος. Μονομιάς όλοι σώπασαν και τα βλέμματα στρά-
φηκαν πάνω του. Ο άγνωστος κύριος κρατούσε ένα βαλιτσάκι, ενώ από τους 
ώμους του κρέμονταν δύο σακούλια. Ήταν απλά ντυμένος και η ηλικία του ήταν 
γύρω στα σαράντα. Τα μαλλιά του ήταν σγουρά και κάπως φουντωτά, τα μάτια 
του εκφραστικά. Δύο ρυτίδες αυλάκωναν το μέτωπό του, αλλά το πρόσωπό του 
έδειχνε ευγένεια και το χαμόγελό του ζεστασιά. Ο παππούς μου σηκώθηκε και 
καλωσόρισε τον ξένο. Η φιλοξενία, άλλωστε, από την αρχαιότητα χαρακτηρίζει 
τους Έλληνες. Αμέσως ήρθε η ψάθινη καρέκλα, ο δίσκος με το νεραντζάκι και 
το δροσερό νερό. Αφού τέλειωσε το κέρασμα, ήρθε η ώρα των ερωτήσεων. Είπε 
ο παππούς μου:

Εικόνα 1: « Παραδοσιακό σπίτι», σκίτσο Αναστάσιος Δ. Παππάς., 2020
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- Λοιπόν, εμένα με λένε γερο-Θοδωρή. Εσένα, πώς σε λένε του λόγου σου και 
από πού μας έρχεσαι;
- Φώτη Κόντογλου με λένε και έρχομαι από την Αθήνα. Η καταγωγή μου, 
ωστόσο, είναι από τη Μικρά Ασία. Το Αϊβαλί είναι η πατρίδα μου. Δυστυχώς, 
όμως, οι Τούρκοι μας ξερίζωσαν από τα πατρογονικά μας χώματα με φωτιά και 
μαχαίρι. Πατέρα δε γνώρισα, ορφάνεψα από μικρός. Η μάνα μου με πολύ κόπο 
μεγάλωσε εμένα και τα αδέρφια μου. Ευτυχώς, κοντά μας στάθηκε ο θείος μου, 
ο παπα-Στέφανος, και φρόντισε για τις σπουδές μου.
- Τι δουλειά κάνεις;
- Ασχολούμαι με τα γραψίματα και τη ζωγραφική. Ταξίδεψα στην Ευρώπη και 
γνώρισα πώς ζωγραφίζουν του λόγου τους οι Δυτικοί. Η ψυχή μου, όμως, δε 
γέμιζε. Αναζητούσα κάτι διαφορετικό. Ζητούσα μια τέχνη καθαρή και ανόθευτη. 
Ήθελα να αναμείξω μαζί με τα χρώματα στην παλέτα και την πατρίδα μου και 
τη θρησκεία μου.
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- Και πώς το κατάφερες αυτό;
- Γύρισα στην Ελλάδα και τα βήματά μου με οδήγησαν στο Άγιο Όρος. Εκεί, 
μέσα στους θολόκτιστους ναούς των μοναστηριών βρήκα μια τέλεια τέχνη, τη 
Βυζαντινή. Σαν ετούτη εδώ που έχετε και στον Μυστρά.
- Εγώ, κυρ Φώτη μου, τόσες φορές που έχω πάει στην Παντάνασσα και στον 
Άγιο Δημήτριο, κοιτάζω τους Αγίους στους τοίχους και τους παρακαλάω να 
πούνε στον Δεσπότη Χριστό και στην Κυρά τη Δέσποινα να μας φυλάνε από 
κάθε κακό. Δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεις την τελειότητα, αφού καλά καλά δεν 
φαίνονται οι τοιχογραφίες εδώ και εξακόσια- εφτακόσια χρόνια που τις ζωγρά-
φισαν στον καιρό των Παλαιολόγων.
- Αυτό, ακριβώς, εννοώ γερο-Θοδωρή. Η ιερή αυτή τέχνη δεν έχει σκοπό να στο-
λίσει τον ναό, για να είναι ευχάριστος και τερπνός* στους εκκλησιαζομένους, 
αλλά για να τους ανεβάσει στον μυστικό κόσμο της πίστεως1. Αυτή είναι η τε-
λειότητα της βυζαντινής τέχνης. Δουλεύει όπως το δίχτυ του ψαρά. Σαγηνεύει*, 
φυλακίζει το βλέμμα και το πνεύμα, και ο άνθρωπος ανοίγει κουβέντα με τον 
Θεό και τους Αγίους.
- Έχεις δίκιο, κυρ Φώτη μου. Τόσο καιρό δεν το είχα καταλάβει. Για τον Μυστρά 
ήρθες λοιπόν;
- Ναι.  Θα δουλέψω στις  Βυζαντινές εκκλησιές στη συντήρηση των τοιχογρα-
φιών.
- Τι ακριβώς είναι αυτό;
- Θα τις φροντίσω από τις φθορές του χρόνου και της υγρασίας.
- Έχεις ξαναέρθει στη Σπάρτη, κυρ Φώτη μου;
- Όχι, δε βλέπω την ώρα να γνωρίσω τις βυζαντινές τοιχογραφίες του Μυστρά 
και όχι μόνο. Έχω διαβάσει ότι ο τόπος σας έχει πολλά μοναστήρια, ασκηταριά* 
και ναούς, από τον καιρό του Ανδρόνικου Β΄ του Παλαιολόγου αλλά και μεταβυ-
ζαντινά, δηλαδή αυτά που φτιάξανε μέσα στα πικρά χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
Πολύ θα ήθελα να τα δω όλα, ένα προς ένα! Μόνο που δεν ξέρω πού είναι και 
πώς να πάω.
- Κυρ Φώτη μου, εμείς ζούμε εδώ. Γνωρίζουμε κάθε πέτρα του τόπου μας, τα 
μοναστήρια και τα ξωκλήσια στον Ταΰγετο και στον Πάρνωνα, γιατί όταν γιορ-

1 Κόντογλου, Φ. 1995. σελ.125-126
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τάζουνε, πηγαίνουμε οικογενειακώς. Την ιστορία τους, όμως, δεν την ξέρω. Θα 
ήθελα πολύ να τη μάθω, για να την λέω στα εγγονάκια μου. Καλά είναι και τα 
παραμύθια δίπλα στο τζάκι, αλλά και η ιστορία μάς διδάσκει! Να σου πω ένα 
πράγμα που συλλογιέμαι μερικές φορές. Αν εσύ έχεις ένα κειμήλιο*, ένα παλιό 
χρυσό κόσμημα ας πούμε, αλλά δεν το έχεις δει ποτέ, γιατί είναι κλειδωμένο στο 
σεντούκι, αν στο κλέψουνε, θα μπορέσεις ποτέ να το ξαναβρείς;
- Όχι, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι.
- Έτσι είναι, κυρ Φώτη μου, αν δεν ξέρουμε εμείς οι μεγάλοι και ακόμα περισ-
σότερο τα παιδιά μας τους θησαυρούς των προγόνων μας, θα μας τους κλέψουνε 
και δε θα καταλάβουμε και τίποτα.
- Έχεις δίκιο, γερο-Θοδωρή. Δεν επιτρέπεται να αδιαφορούμε για τα αρχαία μας, 
την ιστορία μας και την παράδοσή μας. Δυστυχώς, αν κοπούν οι ρίζες, ξεραίνε-
ται το δέντρο! Και τότε οι περαστικοί το κομματιάζουν με τσεκούρια και το αρ-
πάζουν. Ερημώνει ο τόπος και χάνεται η ελπίδα. Πολλά είπαμε όμως και καλύ-
τερα να φεύγω. Μου είπανε πως από εδώ είναι κοντά ο Μυστράς.
- Πού θα μείνεις, κυρ Φώτη μου;
- Θα βρω κανένα δωμάτιο.
- Άκου, τώρα έτσι κι αλλιώς νύχτωσε για τα καλά. Αλλά… γιατί δε μένεις μαζί 
μας; Έχουμε δίπλα στην αυλή ένα καλυβάκι όπου εκεί μένει ο γιος μου, ο γιατρός, 
όταν κατεβαίνει από την Αθήνα. Έχουμε και άλογα και μέσον για μετακίνηση. 
Θα ήταν χαρά μας να σε φιλοξενήσουμε και να σε βοηθήσουμε σε ό,τι χρεια-
στείς, αφού είσαι εδώ για τέτοιο καλό σκοπό.
- Ευχαριστώ πολύ. Με βγάζετε από πολύ κόπο. Δεν ξέρω πώς να σας το ξεπλη-
ρώσω!
 Όλη αυτή την ώρα τα παιδιά είχαν αφήσει το παιχνίδι τους με τους πορ-
τοκαλένιους νερόμυλους και παρακολουθούσαν διακριτικά την κουβέντα με τον 
κυρ Φώτη. Κάτι καινούριο είχε μπει στην ζωή τους. Πόσο θα ήθελαν να ανακα-
λύψουν αυτούς τους παλιούς θησαυρούς!
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 Ο παππούς μου, ο Θοδωρής, ήταν άνθρωπος που αγαπούσε πολύ τα γράμ-
ματα και την ιστορία του τόπου του. Όταν ήταν Κυριακή, μετά την εκκλησία 
έπαιρνε ένα βιβλίο και ανέβαινε στον σωρό από τα λιόκλαρα*, που είχαν φέρει 
από το χωράφι για τον φούρνο, και διάβαζε με τις ώρες. Έτσι μιλούσε ο παππούς, 
με το παράδειγμά του. Τώρα, λοιπόν, που ένας σπουδαγμένος άνθρωπος σαν τον 
κυρ Φώτη τον Κόντογλου ήταν φιλοξενούμενος, ο παππούς δε θα άφηνε την ευ-
καιρία να πάει χαμένη. Θα τον πήγαινε στον Μυστρά και σε όλα τα παλιά μονα-
στήρια και τους ναούς που ήξερε. Ο καλός μας ο παππούς, φυσικά, δεν αρνήθη-
κε να πάρει κι εμάς μαζί, για να ανοίγουνε, όπως έλεγε, τα μάτια μας.

2. Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

Εικόνα 2: «Ο λόφος του Βυζαντινού Μυστρά», (φωτ. Σπυρίδων Θ. Παπαδόγιαννης , 2010)
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 Την άλλη μέρα, πρωί πρωί, ξεκινήσαμε για τον Μυστρά, που ήταν αντίκρυ 
από το σπίτι μας. Με το που πήραμε την ευθεία, ο γερο-Ταΰγετος άπλωνε μπρος 
στα μάτια μας όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ο Μυστράς πρόβαλε ως ένας λόφος 
καταδεκτικός και όμορφος στην ανατολική του πλευρά, αφιλόξενος και με 
απροσπέλαστη* γκρεμίλα δυτικά. Ψηλά, στην κορυφή του λόφου το απόρθητο 
κάστρο δρακοθεμελιωμένο και δρακόχτιστο2 με τις βίγλες και τις πολεμίστρες 
του, έστελνε στα αυτιά μας τον απόηχο και τους αλαλαγμούς* των μαχών.
- Ζείτε σε ευλογημένο τόπο, γερο-Θοδωρή. Αντικρίζετε καθημερινά όλη αυτήν 
την ομορφιά του Ταϋγέτου και του ιστορικού Μυστρά.
- Ναι, ο τόπος μας έχει βαθιά διαδρομή στην ιστορία, κυρ Φώτη μου. Από την 
ισχυρή αρχαία Σπάρτη με τον γενναίο βασιλιά της, Λεωνίδα, που είπε στον Ξέρξη 
το θρυλικό «Μολών Λαβέ» το 480 π.Χ. στις Θερμοπύλες. Το κάστρο το έχτισε ο 
Γουλιέλμος ο Β΄ ο Βιλεαρδουίνος, αλλά δε θυμάμαι πότε.
- Το 1249 το έχτισε. Διάβασα ότι ο Γουλιέλμος, ο τότε πρίγκιπας της Αχαΐας, είχε 
έρθει εδώ στη Σπάρτη, για να περάσει τον χειμώνα του. Καθώς, λοιπόν, καθό-
τανε και χάζευε τον Ταΰγετο, σκέφτηκε ότι αυτός ο λόφος ήταν ό,τι πρέπει, για 
να χτίσει εκεί πάνω ένα κάστρο. Αφού το έχτισε, δεν πρόλαβε να το χαρεί και 
πολύ, γιατί στη μάχη της Πελαγονίας, που έγινε το 1259 ο Γουλιέλμος χάνει τη 
μάχη και φυλακίζεται από τον Μιχαήλ τον Η΄ τον Παλαιολόγο. Ο Παλαιολόγος 
τον άφησε στη φυλακή, ώσπου ο Γουλιέλμος δεν άντεξε άλλο και μετά από τρία 
χρόνια αντάλλαξε το κάστρο με την ελευθερία του. Έτσι, το κάστρο πέρασε στα 
χέρια των Βυζαντινών. Σε αυτό το ωραίο κάστρο, λοιπόν, έφερε την έδρα του 
ο βυζαντινός στρατηγός της Πελοποννήσου. Τότε οι κάτοικοι της πεδιάδας της 
Λακεδαιμονίας άρχισαν ο ένας πίσω από τον άλλον να χτίζουν τα σπίτια τους για 
ασφάλεια κοντά στο κάστρο.
- Ω! Είσαι πολύ διαβασμένος, κυρ Φώτη μου. Αλλά να σου πω κι εγώ ότι ο 
Μυστράς έγινε η έδρα και του ορθόδοξου Μητροπολίτη που τον έδιωξαν οι 
Φράγκοι. Φτιάχτηκε και η πρώτη εκκλησία, ο Άγιος Δημήτριος, που έγινε η  Μη-
τρόπολη του Μυστρά.
- Σωστά, γερο-Θοδωρή. Μετά από λίγο, το 1289, εδώ γίνεται η έδρα του διοι-
κητή της Πελοποννήσου. Ο Μυστράς γίνεται πραγματική καστροπολιτεία. Το 

2 https://www.culture.gov.gr/mystras-edu
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1348 αναβαθμίζεται και γίνεται Δεσποτάτο με πρώτο Δεσπότη τον Μανουήλ 
Καντακουζηνό. Το Δεσποτάτο κυβερνούν διαδοχικά μέλη των δύο αυτοκρατο-
ρικών οικογενειών των Καντακουζηνών και των Παλαιολόγων3. Τότε ήταν που 
χτίστηκαν τα παλάτια, τα αρχοντικά και οι πολλές εκκλησιές, και ήρθαν εδώ και 
άνθρωποι των γραμμάτων, όπως ο Πλήθων ο Γεμιστός και σπουδαίοι αρχιτέκτο-
νες και αγιογράφοι. Ο Μυστράς έγινε κέντρο εξουσίας και υψηλού πολιτισμού. 
Όλοι αυτοί μαζί δημιούργησαν την Παλαιολόγεια Αναγέννηση που διήρκεσε 
από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα.

 Εμείς, τα παιδιά, ακούγαμε με προσοχή όλη αυτή τη συζήτηση για τα 
παλιά. Τελικά, η Ιστορία είναι ενδιαφέρον μάθημα! Ούτε που καταλάβαμε πότε 
φτάσαμε στον Μυστρά. Σε λίγο περνάγαμε την κάτω πύλη. Μπήκαμε και ανε-
βήκαμε τα πέτρινα σκαλοπάτια. Ο κυρ Φώτης πνιγμένος από τα συναισθήματα 
κοιτούσε και θαύμαζε τη Βυζαντινή ετούτη γειτονιά του κόσμου. Πήραμε το μο-
νοπάτι δεξιά στην Κάτω Χώρα και περνώντας κάτω από την καμάρα βαδίζαμε 
προς τον Άγιο Δημήτριο, τη Μητρόπολη του Μυστρά. Δίπλα στη μικρή πύλη, 

3 https://www.culture.gov.gr/mystras-edu
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εμπρός στο προστατευτικό τείχος ήταν ακουμπισμένη μια επιγραφή, πάνω σε 
μια πέτρα περιφραγμένη ημικυκλικά με καγκελάκια.
- Τι είναι εδώ, παππού;
- Η πέτρα αυτή έχει πάνω μαρτυρικό αίμα. Εδώ οι Τούρκοι σκότωσαν τον μητρο-
πολίτη Λακεδαιμονίας Ανανία Λαμπάρδη στις 15 Απριλίου του 1760.
- Γιατί τον σκότωσαν, ξέρεις παππού;
- Ναι. Εκτός από άξιος μητροπολίτης, ήταν και ικανός στην τοπική αυτοδιοί-
κηση ως Μοραγιάνης, δηλαδή ως αρχηγός των προεστών της Πελοποννήσου4. 
Αγωνιζόταν για τους σκλαβωμένους Έλληνες και ίδρυσε τους πρώτους μπαρου-
τόμυλους για την επανάσταση. Η δράση του σύντομα κίνησε τον φθόνο του 
βεζίρη, Χαμζά πασά. Τον καταδίκασε με μυστικό φιρμάνι σε θάνατο και έστειλε 
εναντίον του σώμα με εκατόν πενήντα ιππείς. Τον ειδοποίησαν να φύγει για να 
σωθεί, αλλά ως γνήσιος ποιμενάρχης και γενναίος Έλληνας, προτίμησε τη θυσία 
παρά τη φυγή. Μπήκε στον Άγιο Δημήτριο, προσευχήθηκε και κοινώνησε των 
Αχράντων Μυστηρίων. Ύστερα, ήρεμος περίμενε τον θάνατο που ήρθε με το 
τουρκικό γιαταγάνι. Το αίμα του έβαψε αυτήν εδώ την πέτρα. Ο ίδιος, όμως, 
πέταξε ελεύθερος ψηλά στον Θεό και βάδισε την οδό των αθανάτων μαζί με 
όλους τους ανδρειωμένους της ιστορίας μας!
- Α! Δεν το ξέραμε. Τι σπουδαίος μητροπολίτης!
 Λίγα βήματα πιο πέρα από την πέτρα με το αίμα του ιερομάρτυρα συνα-
ντάμε την αψιδωτή πύλη του Αγίου Δημητρίου. Μια πέτρινη ημικυκλική σκάλα 
οδηγεί κάτω, στο εσωτερικό της αυλής. Στα δεξιά, πάνω στο τείχος της αυλής 
βρίσκεται μια κρήνη με αέτωμα και μια ανάγλυφη, μαρμάρινη επιγραφή. Εμπρός 
μας προβάλλει με όλη του τη Βυζαντινή μεγαλοπρέπεια ο Άγιος Δημήτριος, ο 
πρώτος ναός του Μυστρά, που μετράει πάνω από εφτακόσια χρόνια ζωής. Ο 
κυρ Φώτης βγάζει το καπέλο του και μπαίνει πρώτος στον ναό. Βάζει μετάνοια 
στο εικόνισμα του Αγίου. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς; Τον τρούλο με τον Πα-
ντοκράτορα που περιτριγυρίζεται από τις Αγγελικές Του Δυνάμεις, τα τρία κλίτη 
που χωρίζονται με μαρμάρινες κολώνες και τα σκαλιστά κιονόκρανα; Ή να θαυ-
μάσει το υπερώο, τον νάρθηκα και τις τοιχογραφίες που πάνω τους παιχνίδιζε το 
φως, καθώς έμπαινε σε πλαγιαστές δέσμες από τα παράθυρα;

4 http://www.immspartis.gr/?page_id=30



18

 Εμείς, τα παιδιά, εκπλαγήκαμε. Στη μέση του ναού στο δάπεδο ο μαρμά-
ρινος Δικέφαλος Αετός, το έμβλημα* των Παλαιολόγων. Ο δάσκαλος μάς είπε 
πως εδώ επάνω γονάτισε ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ ο Παλαιολόγος το 1449, όταν στέ-
φθηκε αυτοκράτορας. Απίστευτο! Πραγματικά μέσα σε τούτο τον ναό είχαμε 
τρυπώσει στο παρελθόν και μπροστά μας ζωντάνευε η ιστορία!

- Πες μας, κυρ Φώτη, την ιστορία με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
- Αχ, παιδιά! Σε ετούτον τον βασιλιά, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, δεν του 
πρέπει βασιλική ιστορία αλλά θρηνητικό συναξάρι*, γιατί δεν εστάθηκε κανένας 
ευτυχισμένος και πολυχρονεμένος στη ζωή του, αλλά βασανισμένος και πικρα-
μένος. Όσες μέρες έζησε στον κόσμο, ψωμί ειρηνεμένο δεν έφαγε. Φαρμάκι 
ήταν το νερό όπου έπινε! Ήρθε στον κόσμο σε καιρό φουρτουνιασμένο, για να 
γίνει βασιλιάς σε ένα έθνος που βρισκόταν σε αγωνία και αγώνα [...]. Αντί για 
κορώνα φόρεσε αγκάθινο στεφάνι. Τριμμένη και παλαιά ήταν η χλαμύδα του η 
βασιλική και ταπεινωμένο το σκήπτρο του.5
- Παππού, κάτι μας είχες πει για την μητέρα του Κωνσταντίνου, αλλά δε θυμάμαι 
καλά.
- Ναι. Η μανούλα του, η αυτοκράτειρα Ελένη Παλαιολογίνα, το γένος Δραγά-

Εικόνα 3: Μαρμάρινος «Δικέφαλος Αετός», Μυστράς, Άγιος Δημήτριος, 1270-1287 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)

5 Κόντογλου, Φ. 1953 σελ. 17-18
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τση, ήταν γεμάτη αγάπη, σοφία και υπομονή.  Ανέθρεψε τα οκτώ παιδιά της και 
γέμισε τις ψυχές τους με αρετές. Με πολλή υπομονή βάσταξε τις θλίψεις και τις 
αγωνίες εκείνου του καιρού. Μάλιστα, αφού μεγάλωσε τα παιδιά της, συμφώ-
νησε με τον άνδρα της, τον Μανουήλ, και φόρεσαν το μοναχικό σχήμα. Η αυτο-
κράτειρα Ελένη πήρε στην κουρά* της το όνομα Υπομονή και άγιασε.
- Πράγματι, τέτοιες σπουδαίες μητέρες αναθρέφουν παιδιά-θρύλους σαν τον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.
- Τι θα πει θρύλος, κυρ Φώτη;
- Να, όταν η Κωνσταντινούπολη δε βάσταγε άλλο την πολιορκία από τον Μωάμεθ 
τον Β΄ τον Πορθητή, ο Κωνσταντίνος πήγε στην Αγία Σοφία, κοινώνησε των 
Αχράντων Μυστηρίων και μετά ρίχτηκε με τους τελευταίους του στρατιώτες στη 
μάχη. Έπεσε ηρωικά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Στη συνείδηση, όμως, του 
λαού είναι ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο οποίος μια μέρα θα τραβήξει από το 
θηκάρι του το σπαθί και θα διώξει τους Τούρκους ως την Κόκκινη Μηλιά. Αυτός 
είναι ο θρύλος.
 Ο κυρ Φώτης ξεκάρφωσε τα μάτια του από τον Δικέφαλο Αετό και έστρεψε 
το βλέμμα του στον απέναντι τοίχο. Εκεί ξεδιπλώνονταν έντεκα σκηνές από 
τον βίο ενός άλλου μάρτυρα, του Αγίου Δημητρίου. Ο αγιογράφος έφτιαξε τον 
Άγιο να στέκεται υπομονετικά στη φυλακή και πιο δίπλα να τον κατατρυπούν 
με λόγχες οι δήμιοι. Πιο ψηλά βλέπουμε τις προτομές Αγίων μέσα σε κυκλικές 
διακοσμητικές κορνίζες στολισμένες με λουλουδένια σχέδια. Μετάλλια τα λένε, 
μας είπε ο κυρ Φώτης. Από αυτούς τους Αγίους ξεχώριζε ο Άγιος Μάμας, που 
είχε στην αγκαλιά του ένα ζωάκι σαν μικρή λεοπάρδαλη.
- Γιατί αυτός ο Άγιος κρατάει το ζωάκι, παππού;
- Γιατί ο Άγιος Μάμας είναι προστάτης των ζώων. Αν αρρωστήσουν τα βόδια 
του γεωργού, με τι θα οργώσει; Αν ψοφήσουν τα πρόβατα του τσοπάνη, πώς θα 
ζήσει; Έτσι είναι οι Άγιοι, πιάνουν φιλία με τον Θεό, με τα ζώα, αλλά και με όλη 
την πλάση και κάνουν θαύματα. Πιο ψηλά από τα μετάλλια βλέπουμε σκηνές 
από τα θαύματα του Ιησού Χριστού. Να ένας άνθρωπος πολύ ογκώδης και κο-
ντακιανός, που στέκεται εμπρός από τον Κύριο και κάτι του λέει παρακαλεστι-
κά, ενώ πολλοί άνθρωποι από αριστερά και δεξιά παρακολουθούν τη σκηνή.
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- Γιατί είναι έτσι παραφουσκωμένος εκείνος ο άνθρωπος, κυρ Φώτη;
- Είναι ο υδρωπικός, δηλαδή άνθρωπος που το σώμα του είναι γεμάτο νερό και 
γι’ αυτό ζητά τη θεραπεία του από τον Κύριο.
 Ύστερα, προχωρούμε δεξιά προς το ιερό, το Διακονικό, όπως λέγεται. 
Εκεί, λοιπόν, ψηλά στους πλαϊνούς τοίχους και στην καμάρα κοιτάμε και τι να 
δούμε! Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Άγγελοι αστραφτεροί στέκονταν σε σειρές 
με στάση σεβασμού. Πρόκειται για την ουράνια σκηνή της «Ετοιμασίας του 
Θρόνου». Ένα πορφυρό ύφασμα καλύπτει ανάλαφρα τον Θρόνο που περιβάλ-
λεται από Δόξα*, η οποία αποτυπώνεται με επάλληλους* κύκλους σε διαβαθ-
μισμένες αποχρώσεις του γαλάζιου. Το εξαιρετικό, όμως, ποιο ήταν; Ο πρώτος 
Άγγελος στην σειρά ήταν σε στάση ικεσίας*, δηλαδή σκυμμένος και με τις 
παλάμες απλωμένες προς τον Θρόνο. Ο δεύτερος Άγγελος λίγο πιο όρθιος και ο 
τρίτος περισσότερο.

Εικόνα 4: « Το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου», Μυστράς, Άγιος Δημήτριος, 1270-1287 
(φωτ. Γκλέκας Iωάννης, 2019)
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Μα και τα ποδαράκια του Θρόνου σαν να ήταν στραβά με τις γραμμές τους να 
έρχονταν προς τα έξω.
- Μα, κυρ Φώτη, γιατί οι γραμμές έρχονται ανάποδα προς τα έξω; Έχουν κάνει 
λάθος;
- Όχι, παιδιά. Αυτή η τεχνική λέγεται Βυζαντινή Ανάστροφη* Προοπτική και πε-
τυχαίνει να δίνει την αίσθηση ότι όλη η ζωγραφική έρχεται προς τα έξω και πλη-
σιάζει αυτόν που την βλέπει. Φαντάζομαι πόσο καιρό θα έκαναν οι Αγιογράφοι 
να φτιάξουν αυτήν τη δύσκολη τοιχογραφία!
- Σας πληροφορώ ότι έκαναν πολύ λίγες ώρες, για να τη φτιάξουν. Αν όχι όλη, 
τουλάχιστον, το κάθε νωπό κομμάτι της.
- Μα, πώς το ξέρετε, κυρ Φώτη;
- Η τεχνική αυτή θα σας θυμίσει το ψωμί!
- Το ψωμί;
- Ναι! Λέγεται τεχνική του «Φρέσκο» ή αλλιώς Νωπογραφία και είναι γνωστή 

Εικόνα 5: «Η ετοιμασία του Θρόνου», Μυστράς, Άγιος Δημήτριος 1270-1285 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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από πολύ παλιά. Με την τεχνική του «Φρέσκο» ή «εφ’ υγροίς», όπως την έλεγαν 
οι αρχαίοι, έχουν φτιαχτεί κατά την Μινωική περίοδο σπουδαίες τοιχογραφίες 
όπως αυτές στα Ανάκτορα της Κνωσού. Έχουν διατηρηθεί, ακόμα, τα έντονα και
χαρούμενα χρώματά τους. Εντυπωσιακές είναι οι τοιχογραφίες στο μέγαρο της 
βασίλισσας με τις όμορφες Μινωίτισσες, τις «γαλάζιες κυρίες», όπως τις ονόμα-
σαν και «τα δελφίνια» που κολυμπούν παρέα με πολλά ψάρια μέσα στα αφρι-
σμένα κύματα.

- Πώς γίνεται η Νωπογραφία;
- Πρώτα έχτιζαν τους τοίχους και ύστερα τους σοβάτιζαν. Στο πρώτο χέρι ανα-
κάτευαν χοντρή άμμο και ασβέστη. Μερικές φορές πρόσθεταν και ψιλό άχυρο 
για να κρατάει την υγρασία και να στερεώνει το κονίαμα.6 Στο τελευταίο χέρι 
σοβά ζύμωναν μαρμαρόσκονη μαζί με ασβέστη και έκαναν το μείγμα εύπλαστο 
σαν το βούτυρο που αλείφουμε πάνω στη φέτα του ψωμιού. Κατόπιν, άπλωναν 
το μείγμα στον τοίχο και λείαιναν τη ζωγραφική επιφάνεια όσο καλύτερα μπο-
ρούσαν. Μετά αποτύπωναν το σχέδιο με το ανθίβολο.

Εικόνα 6: «Ο Άγιος Μάμας», Μυστράς, Άγιος Δημήτριος 1270-1285 (φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)

6 Κατσαφάνας, Δ. 2020, σελ.82
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- Τι ήταν το ανθίβολο;
- Ήταν το σχέδιο που είχε πάνω στα περιγράμματά του τρυπούλες. Το στερέ-
ωναν στο σημείο, στο οποίο ήθελαν να ζωγραφίσουν, έπαιρναν ένα σακουλά-
κι με χρώμα σε σκόνη, και όπως το κουνούσαν έβγαινε σαν μικρό σύννεφο το 
χρώμα που περνούσε από τις τρυπούλες και αποτύπωνε το σχέδιο κάτω από το 
ανθίβολο στον τοίχο. Μετά μπορεί και να το χάραζαν ελαφρά, για να μην χαθεί 
το σχέδιο. Βέβαια, είχαν την ικανότητα να σχεδιάζουν και απευθείας πάνω στον 
τοίχο, αν χρειαζόταν. Από εκεί άρχιζε ο αγώνας ταχύτητας με τον χρόνο. Ανακά-
τευαν τα χρώματα που ήταν σε σκόνη με ασβεστόνερο και με τα πινέλα τους αγι-
ογραφούσαν και καλλιτεχνούσαν. Σιγά σιγά, όπως στέγνωνε ο σοβάς, ρουφούσε 
το χρώμα και το φυλάκιζε εκεί για… αιώνες.
- Αν στέγνωνε ο σοβάς και δεν προλάβαιναν να τελειώσουν, τι γινόταν;
- Δυστυχώς, έπρεπε να καταστρέψουν το κομμάτι που δεν πρόλαβαν να ολοκλη-
ρώσουν και το ζωγράφιζαν από την αρχή σε νέο σοβά!
- Ποπό! Πόσο δύσκολο θα ήταν!
- Τι υπομονή και συνεργασία θα είχαν μεταξύ τους!
- Αλήθεια, τα χρώματα πού τα έβρισκαν;
- Καλή ερώτηση. Όλα τα έβρισκαν στη φύση. Έβγαζαν τα χρώματα από φυσικές 
ουσίες, όπως την ώχρα, τον τσίγκο, τις σιέννες κ.ά.7 Μάλιστα, το αγαπημένο 
χρώμα εδώ στον Μυστρά ήταν η Πορφύρα, το βαθύ κόκκινο χρώμα, που προερ-
χόταν από ένα σπάνιο όστρακο που λέγεται Πορφύρα και υπάρχει μόνο στις θά-
λασσες της Μεσογείου. Με αυτό έβαφαν και τα βασιλικά τους ρούχα. Μάλιστα, 
από τότε αντί για μπλε άρχισαν να ζωγραφίζουν πορφυρό και το μαφόριο, το 
μαντίλι δηλαδή της Παναγίας, γιατί είναι η Βασίλισσα των Ουρανών.
 Οι ερωτήσεις έπεφταν βροχή στον κυρ Φώτη τον Κόντογλου που, όπως 
μας είπε, αγωνιζόταν μέχρι και στα υπουργεία, για να διακοσμούνται οι εκκλη-
σίες, σύμφωνα με την παράδοσή μας, στα Βυζαντινά πρότυπα και όχι όπως ζω-
γράφιζαν στην αναγεννησιακή Ευρώπη. Μέχρι και ο παππούς ζήτησε να λύσει 
τις απορίες του, τις οποίες είχε από παιδί.
- Πινέλα πού έβρισκαν, κυρ Φώτη μου, αυτοί οι χαρισματικοί άνθρωποι;
- Οι αγιογράφοι δε δούλευαν μόνοι τους. Είχαν ολόκληρο συνεργείο που τους 

7 Κατσαφάνας, Δ. 2020 , σελ. 83
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βοηθούσε στις σκαλωσιές, για να φτάνουν ψηλά ως τον τρούλο, στην παρα-
σκευή των κονιαμάτων*, στο πλύσιμο των πινέλων και στις χίλιες δυο δουλειές 
που απαιτούνταν, για να ολοκληρωθούν οι εξαιρετικές αυτές τοιχογραφίες. Τα 
πινέλα, λοιπόν, δεν τα έβρισκαν, γερο-Θοδωρή, τα κατασκεύαζαν μόνοι τους 
με πολλή επιδεξιότητα. Έκοβαν τούφες από το τρίχωμα διαφόρων ζώων, όπως 
του χοίρου που είναι ανθεκτικές και σκληρές και τις στερέωναν σε μικρό ξύλινο 
κονταράκι. Και δεν έφτιαχναν μόνο ένα πινέλο, αλλά όσα χρειάζονταν. Άλλα 
χοντρά, σκληρά και φουντωτά για τις μεγάλες επιφάνειες και άλλα λεπτά και 
μαλακά για τις λεπτομέρειες.
- Πώς τα σκέφτονταν όλα αυτά και πώς ξεπερνούσαν τόσο απίστευτες δυσκολί-
ες; Πώς έφτιαξαν τέτοια αριστουργήματα με τα μέσα εκείνης της εποχής; Είμαι 
σίγουρος, κυρ Φώτη μου, ότι τούτοι οι άνθρωποι δανείζανε τα χέρια τους στον 
Θεό και τους τα καθοδηγούσε!
 Μετά ο παππούς με τον κυρ Φώτη προχώρησαν προς τον νάρθηκα. Εμείς 
ακολουθούσαμε και θαυμάζαμε. Οι τοιχογραφίες, αν και φθαρμένες σε κάποια 
σημεία από τα χρόνια, πρόβαλλαν φωτεινές μέσα από τον σκουρόχρωμο φόντο. 
Ένας επιβλητικός Άγγελος στεκόταν εμπρός σε ένα αναλόγιο, το οποίο στηριζό-
ταν σε ένα σκαλιστό ψάρι και διάβαζε ένα μεγάλο βιβλίο.

Εικόνα 7: « Ο Άγγελος διαβάζει το μεγάλο βιβλίο», Άγιος Δημήτριος, Μυστράς, α΄ τέταρτο 14ου 
αιώνα. (φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Αλήθεια, διαβάζουν και οι Άγγελοι σαν κι εμάς, τους μαθητές;
- Όχι. Μόνο αυτός ο Άγγελος διαβάζει.
- Τι διαβάζει;
- Το βιβλίο της ζωής του κάθε ανθρώπου κατά την ημέρα της Κρίσεως.
- Ποτέ δεν είχα ξαναδεί τέτοιο Άγγελο. Πώς το σκέφτηκαν να τον ζωγραφίσουν 
έτσι;
- Το διάβασαν στην Αγία Γραφή. Όλες οι τοιχογραφίες έχουν πηγή έμπνευσης 
τα Ιερά Βιβλία της εκκλησίας και την Ιερά Παράδοση. Κάθε τοιχογραφία ήταν 
ταυτόχρονα και ένα ανοιχτό βιβλίο για τους πιστούς, γιατί τα βιβλία τότε ήταν 
ελάχιστα και χειρόγραφα και δύσκολα έφταναν στα χέρια τους. Έτσι, οι τοιχο-
γραφίες τούς βοηθούσαν να γνωρίσουν καλύτερα την πίστη τους. Οι Βυζαντινές 
τοιχογραφίες είναι σαγήνη, δίχτυ που φυλακίζει το βλέμμα και το πνεύμα.
- Και πώς γίνεται αυτό;
- Ακούστε, λοιπόν. Βλέπει ο άνθρωπος στον τοίχο απέναντί του, ας πούμε, τον 
Άγιο Δημήτριο. Στην αρχή αντιμετωπίζει την τοιχογραφία, ίσως, αδιάφορα. 
Μα σαν ξαναγυρίζει ήρεμα το βλέμμα του, αρχίζει να ελκύεται από τα όμορφα 
ταιριασμένα χρώματα, από την κίνηση των χεριών, από την ταπεινή κλίση της 
κεφαλής, από το απόκοσμο φως που περιλούζει τη μορφή. Θαυμάζει! Μα σαν 
φτάσουν και συναντηθούν τα δυο βλέμματα, τότε πιάνεται ο άνθρωπος στη 
σαγήνη! Αρχίζει η κουβέντα. Ο Άγιος σαν ένας παλιός, καλός φίλος ακούει με 
υπομονή τα προβλήματά μας, τους φόβους μας και τα μυστικά μας, και σαν 
στρατιωτικός Άγιος που είναι, σπαθίζει το κακό και μας βάζει κάτω από την 
ασπίδα της προστασίας του. Γλυκαίνεται τότε και η καρδιά μας και γεμίζουμε με 
τη χαρά του Παραδείσου! Έτσι, λοιπόν και ετούτοι εδώ οι Καντακουζηνοί και οι 
Παλαιολόγοι είχαν πολλούς τέτοιους αγαπημένους Αγίους. Αυτός είναι ο λόγος 
που γέμισαν τον Μυστρά με εκκλησίες και μοναστήρια. Ας συνεχίσουμε κι εμείς 
την περιήγησή μας, για να τα γνωρίσουμε.
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 Το πέτρινο μονοπάτι, που περνά έξω από τον Άγιο Δημήτριο, 
οδηγεί προς την βόρεια πλευρά της Κάτω Χώρας του Μυστρά. Η κα-
λοκαιρινή ζέστη κάνει κάποιους επισκέπτες από μακρινές χώρες του 
κόσμου να αναζητούν μια ανάσα δροσιάς κάτω από τον παχύ ίσκιο μιας 
συκιάς. Καθώς σηκώνει κανείς το κεφάλι του προς το κάστρο, βλέπει 
το περίτεχνο και μεγαλειώδες συγκρότημα των Παλατιών, τον κατάφυ-
το από χαμηλή βλάστηση λόφο και πολλά βαθυπράσινα κυπαρίσσια. 
Τα ερείπια των παλιών κατοικιών αγκαλιασμένα στους όρθιους ακόμα 
τοίχους από κισσό, επιδεικνύουν κάποιο τοξωτό παράθυρο ή μπαλκό-
νι στηριζόμενο σε τέλειες τοξοστοιχίες*. Πιο πέρα είναι χτισμένος ο 
ναός της Ευαγγελίστριας, μια μικρή αρχιτεκτονική ζωγραφιά με συ-
νταιριασμένες τις καμπύλες και τις ευθείες γραμμές της σε μια απίστευ-
τη αρμονία. Προχωρώντας στο μονοπάτι συναντάμε τους Αγίους Θεο-
δώρους με τον μεγάλο τρούλο, που στηρίζεται σε οκτώ τόξα. Χτίστηκε 
πριν το 1300 από τους μοναχούς Δανιήλ και Παχώμιο, όπως αναφέρε-
ται στην κτητορική επιγραφή* και ήταν ο πρώτος ναός της μονής Βρο-
ντοχίου. Λίγα μέτρα πιο πέρα, δίπλα από το ισχυρό εξωτερικό τείχος 
και τον πύργο, βρίσκεται ο επιβλητικός διώροφος ναός της Οδηγήτριας 
ή «Αφεντικό» με τα πυργόσχημα παρεκκλήσια και το τριώροφο καμπα-
ναριό.
- «Αφεντικό»! Τι περίεργο όνομα για εκκλησία!
- Γιατί την ονόμασαν έτσι, κυρ Φώτη;
- Το όνομα «Αφεντικό» σημαίνει «ναός αφεντικός» με κύρος, αριστο-
κρατικός και είναι «μια αντανάκλαση της Κωνσταντινούπολης στους 
πρόποδες του Ταϋγέτου»8. Το «Αφεντικό» είναι ο πρώτος ναός στον 

3. «ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΕΣ

8 http://www.fhw.gr/choros/mystras



28

Μυστρά, που φτιάχτηκε με υπερώα, όπως η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπο-
λη, γιατί από εκεί συνήθιζαν να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία τα μέλη της 
αυτοκρατορικής οικογένειας και οι άρχοντες. Άλλωστε, και τα τοιχογραφημένα 
χρυσόβουλλα* φανερώνουν ότι ο ναός αυτός είχε πολλούς δεσμούς και επιδρά-
σεις από την Κωνσταντινούπολη.
- Πραγματικά, κυρ Φώτη μου, αυτή η εκκλησιά έχει άλλον αέρα. Σε κάνει να 
σταθείς ακίνητος και να τη θαυμάσεις έτσι ψηλή που στέκεται.

 Μια ράμπα και μερικά σκαλιά οδηγούν στην είσοδο του ναού. Εσωτε-
ρικά, το μεγαλείο του ναού ακτινοβολεί παρά τις κλοπές που έχει διαπράξει ο 
χρόνος. Εδώ, στο νέο Καθολικό της μονής Βροντοχίου, οι αρχιτέκτονες έβαλαν 
όλη τους την τέχνη. Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων ήταν πανέμορφος, αλλά δεν 
είχε υπερώα*!

Εικόνα 8: «Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα» και «Ο γάμος στην Κανά», 
ναός Οδηγήτριας, Μυστράς, α΄ τέταρτο 14ου αι. (φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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 Τι να έκαναν, λοιπόν; Τους ήρθε η έμπνευση να αναμείξουν δύο αρχιτε-
κτονικούς ρυθμούς. Στο ισόγειο έφτιαξαν τρίκλιτη Βασιλική, δηλαδή ορθογώ-
νιο χώρο που χωρίζεται σε τρία μέρη με κίονες. Στα υπερώα ακολούθησαν τον 
σταυροειδή εγγεγραμμένο ρυθμό, δηλαδή στη στέγη σχηματίζεται ένας σταυρός 
με κέντρο τον τρούλο και γύρω γύρω τέσσερις μικρότερους τρούλους πάνω από 
τα υπερώα.9 Οι αρχιτέκτονες, λοιπόν, με την Οδηγήτρια από το 1310 (περίπου) 
είχαν δημιουργήσει κάτι νέο και μοναδικό που έμεινε στην ιστορία. Το έργο 
τελειοποιήθηκε με τις τοιχογραφίες που έχουν πιο εκλεπτυσμένη τεχνοτροπία 
σε σχέση με αυτές του Αγίου Δημητρίου. Χρησιμοποιούνται πιο πλούσια και 
φωτεινά χρώματα που ανακλούν ζωντάνια.
- Γιατί, κυρ Φώτη, δεν υπάρχουν τοιχογραφίες χαμηλά; Χάλασαν με τον καιρό;
- Όχι. Από ό,τι έχω διαβάσει είχαν επενδύσει ως ένα ύψος τους τοίχους με όμορφα 
μάρμαρα, τα οποία τώρα για κάποιο λόγο δεν υπάρχουν.
 Ο νάρθηκας* φιλοξενεί στους τοίχους του σκηνές από τα θαύματα του 
Ιησού Χριστού. «Η ίαση* του εκ γενετής τυφλού» και «Η ίαση της πεθεράς του 
Πέτρου» είναι διαδοχικές σκηνές δίχως διαχωριστικές κόκκινες ταινίες μεταξύ 
τους. Οι μορφές, τα ιμάτια, τα αρχιτεκτονήματα, τα βουνά, είναι ζωγραφισμένα 
με πολλή απλότητα, αλλά με πινελιές απαλές, που αποδίδουν το παιχνίδισμα του 
φωτός σε μια τέλεια χρωματική διαβάθμιση.
 Η κόγχη* του ιερού με το μαρμάρινο θυσιαστήριο περιστοιχίζεται από 
διπλή σειρά με ιεράρχες που σκυμμένοι πάνω στα ειλητάριά* τους σιγοψιθυ-
ρίζουν τις προσευχές τους αιώνες τώρα. Πιο πάνω συναντάμε τη σύνθετη τοι-
χογραφία της Ανάληψης του Κυρίου που ανεβαίνει μέσα σε Δόξα την οποία 
κρατούν Άγγελοι σε αέρινη κίνηση. Πιο δίπλα η Γέννηση, η Βάπτιση και λίγες 
ακόμα συνθέσεις που έχουν διασωθεί, θυμίζουν κατιτίς από τα μοτίβα της αρχα-
ϊκής ζωγραφικής, όπως αυτά μεταφέρθηκαν και αντιγράφτηκαν ως μικρογραφί-
ες* σε χειρόγραφους κώδικες.
- Κοιτάξτε παιδιά εκεί πάνω στον θόλο του υπερώου τη Θεοτόκο! Σεμνή Βασί-
λισσα με τα χέρια απλωμένα σε μια ευγενική κίνηση και το βλέμμα ολόισιο και 
μητρικό καλοδέχεται ως Αρχοντική Οικοδέσποινα όποιον μπαίνει στον ναό.

9 https://www.culture.gov.gr/mystras-ed
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- Παππού, φαντάζομαι πώς θα ακουγόταν εδώ μέσα το χερουβικό*, καθώς ο 
ύμνος περνούσε κάτω από τις στοές, αντηχούσε στον νάρθηκα και φτερούγιζε 
ψηλά ως τους θόλους!
- Ναι, παιδί μου, μόνο όταν κάποιος το ακούσει μπορεί να το νιώσει και δε θέλει 
να φύγει από εδώ. Τόσο, λοιπόν, αγάπησαν την εκκλησία αυτή ο λαός και ιδιαί-
τερα οι άρχοντες που μερικοί είναι ακόμα εδώ μέσα.
- Τι λες παππού; Είναι σε καμιά γωνία και μας βλέπουν;
- Δεν είναι σε γωνία, αλλά εδώ στα ταφικά παρεκκλήσια.
- Τι είναι τα ταφικά παρεκκλήσια;
- Οι Βυζαντινοί έχτιζαν μικρές εκκλησίες για ταφική χρήση, όπως η Ευαγγελί-
στρια, που συναντήσαμε πριν στον δρόμο μας και περιβάλλεται από τάφους και 
οστεοφυλάκια*. Άλλες φορές πάλι τα ταφικά παρεκκλήσια ήταν μέσα σε μεγα-
λύτερους ναούς, όπως εδώ στην Οδηγήτρια. Ελάτε να δείτε ότι είναι αλήθεια 
αυτό που σας έλεγα, πως δηλαδή μερικοί άρχοντες βρίσκονται ακόμα εδώ! Στο 
βορειοδυτικό παρεκκλήσιο.

Εικόνα 9: «Η ίαση του εκ γενετής τυφλού» και «Η ίαση της πεθεράς του Πέτρου», ναός Οδηγήτριας, 
Μυστράς, α΄ τέταρτο 14ου αι. (φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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 Εδώ βρίσκονται οι τάφοι του ηγουμένου Παχωμίου, που ως κτήτορας 
κρατά στα χέρια του ομοίωμα του ναού, και του Δεσπότη Θεοδώρου Β΄ του Πα-
λαιολόγου, που, όπως λέει η επιτύμβια* τοιχογραφία, είχε γίνει μοναχός με το 
όνομα Θεοδώρητος10. Χαρακτηριστικό είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ει-
κονίζεται και με τις δύο υποστάσεις του: ως κοσμικός με τη λαμπρή φορεσιά του 
Δεσπότη και ως μοναχός με τα μαύρα11.

 Εδώ μέσα οι αγιογράφοι έβαλαν τη μεγαλύτερή τους τέχνη. «Ο Χορός 
των Αγίων» είναι απλά ένα αριστούργημα! Πολλοί Άγιοι μαζί βρίσκονται στις 
ουράνιες σκηνές του Παραδείσου. Μορφές νεανικές, μακάριες, αγγίζουν ανά-
λαφρα τα πόδια στο έδαφος και κινούνται προς τον Χριστό. Τα χέρια τους είναι 
απλωμένα σε Δέηση και τα πρόσωπα φωτεινά, γαλήνια, χωρίς τις σκοτεινές πια 
ρυτίδες από τα βάσανα της ζωής. Τα ιμάτιά τους είναι επίσημα και στολισμένα 
με πετράδια. Τα υφάσματα απεικονίζονται ανάλαφρα και ζωηρόχρωμα σαν τα 
φρεσκοσιδερωμένα ρούχα, που πέφτουν με κατάισια λούκια προς τα κάτω.

Εικόνα 10: «Ο Χορός των Αγίων» Μυστράς Οδηγήτρια, α ΄τέταρτο του 14ου αι.
 ( φωτ. Μυστράς DVD, 2008)

10 http://exploringbyzantium.gr/EKBMM
11 Παπαμαστοράκης, Τ. 1996-1997, σελ. 297
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- Κυρ Φώτη, εμένα αυτοί οι Άγιοι μού θυμίζουν αγάλματα από την αρχαία 
Ελλάδα, που είδαμε με τον δάσκαλο στο μουσείο.
- Σωστά, η Βυζαντινή τέχνη είναι μια συνέχεια, ένας κρίκος που ενώνει το χθες 
με το σήμερα και το σπουδαιότερο είναι ότι κρύβει πολλά μυστικά.
- Τι μυστικά; Κρυμμένους θησαυρούς;
- Ναι, ακριβώς! Ελάτε να τους ανακαλύψουμε!
 Η παρέα των εξερευνητών κατευθύνθηκε προς τη νότια στοά, η οποία 
ήταν γεμάτη από τάφους αρχόντων. Ένιωσαν έκπληξη και θαυμασμό όχι μόνο 
για την τέχνη, αλλά και για τα ήθη και τα έθιμα που επικρατούσαν τόσους αιώνες 
πριν και μιλούσαν χωρίς λόγια!
- Να, ο θησαυρός! Οι όμορφες αρχόντισσες και οι άρχοντες που είναι ζωγραφι-
σμένοι πάνω από τους τάφους. Αφού εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φωτογραφί-
ες, τα νεκρικά πορτρέτα μάς δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή και την 
ενδυμασία στα χρόνια των Παλαιολόγων.

- Το είχα διαβάσει, γερο-Θοδωρή, είπε ο κυρ Φώτης, ότι έχει πολλά Αρκοσόλια 
ο ναός αυτός.
- Τι σημαίνει αυτή η λέξη; Τι είναι τα Αρκοσόλια;

Εικόνα 11 : αριστερά «Ζεύγος ικετών» και δεξιά «Ταφικό πορτρέτο του σκουτερίου Κανιώτη και 
της συζύγου του», Μυστράς Οδηγήτρια, α΄ τέταρτο του 14ου αι.( φωτ. Μυστράς DVD, 2008)
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- Είναι τάφοι σκαμμένοι στο βάθος του τοίχου και από πάνω έχουν εσοχή, που πε-
ριβάλλεται από χτιστή καμάρα. Εκεί ζωγραφίζονταν οι κεκοιμημένοι ως Ικέτες.
 Με σεβασμό και ελαφρά βήματα περπάτησαν στη στοά μη τυχόν και χα-
λάσουν τη γαλήνια ησυχία! Ένα ζεύγος ικετών με τα χέρια απλωμένα προς τη 
Θεοτόκο και τον μικρό Χριστό παρακαλούν για την αιωνιότητα. Οι φορεσιές 
τους, ως κάτω τα πόδια, είναι εντυπωσιακές με περίτεχνα χρυσοκέντητα σχέδια.     
Τα χρώματα ζωηρά κάνουν αντίθεση σε έναν τέλειο συνδυασμό της ώχρας με 
την πορφύρα. Ο ικέτης έχει στη ζώνη του δεμένο ένα λευκό μαντίλι χαρακτη-
ριστικό διακριτικό της ευγενικής του καταγωγής. Η ικέτισσα έχει μακρύ κεφα-
λομάντιλο, που πέφτει ανάλαφρο στους ώμους της. Λίγο πιο πέρα ο σκουτέ-
ριος Κανιώτης και η σύζυγός του. Φορούν κι αυτοί τα καλά τους ρούχα, όπως 
όταν κι εμείς θέλουμε να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Τι όμορφο 
φόρεμα! Σε απαλό τριανταφυλλί χρώμα, εφαρμοστό από τη μέση και πάνω, με 
στενά μακριά μανίκια που αναδεικνύουν την ευγενική κίνηση των χεριών. Από 
τη μέση και κάτω το φόρεμα φαρδαίνει και καταλήγει σε λούκια στολισμένα 
με χρυσές ταινίες. Ολόκληρη η όψη της αρχόντισσας ακτινοβολεί ομορφιά και 
αιώνια νεότητα! Άρωμα μιας άλλης εποχής τόσο διαφορετικής και τόσο όμοιας 
με τη δική μας!
- Και να μου το έλεγε κάποιος, δεν θα το πίστευα, ότι εδώ πραγματικά υπάρχουν 
τόσο πολύτιμες πληροφορίες για το παρελθόν.
- Κυρ Φώτη, εσύ που τόσα μας έχεις πει μέχρι τώρα, έλα να δεις και κάτι γραφές 
σε ολόκληρο τον τοίχο εκεί που είναι και η σκάλα για τα υπερώα.
- Ω! Εκεί θα είναι τα τοιχογραφημένα χρυσόβουλλα!
- Τι είναι τα χρυσόβουλλα;
- Ήταν επίσημα δημόσια έγγραφα, με τα οποία ο Αυτοκράτορας παραχωρούσε 
προνόμια και δωρεές. Ήταν γραμμένα πάνω σε περγαμηνή και στο κάτω μέρος 
είχαν τη χρυσή βούλα-σφραγίδα του αυτοκράτορα και την υπογραφή του με 
κόκκινο μελάνι. Τα χρυσόβουλλα ήταν πολύ σημαντικά έγγραφα και ίσχυαν για 
αιώνες. Για τον λόγο αυτό τα τοιχογράφησαν, μην τυχόν και χαθούν.
 Ο χώρος ήταν χωρίς παράθυρα. Είχε είσοδο από τον νάρθηκα. Εκεί ήταν 
αποτυπωμένα σε άψογη Βυζαντινή γραφή τα χρυσόβουλλα με τα προνόμια για 
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τη μονή Βροντοχίου. Δεν ήταν απλά γραμμένα στον τοίχο, αλλά γραμμένα μέσα 
σε τεράστιες ζωγραφισμένες περγαμηνές που τις κρατούσαν στιβαροί Άγγελοι. 
Ποιος, λοιπόν, μπορούσε να τα κλέψει;
- Πόση υπομονή πρέπει να είχε αυτός ο αγιογράφος για να γράψει όλα αυτά τα 
γράμματα στους τοίχους. Εμάς ο δάσκαλος μία σελίδα βάζει να γράψουμε και 
κουράζομαι!
- Όποιος έχει αγάπη για αυτό που κάνει δεν κουράζεται! Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
δεν αγαπάς τόσο πολύ τα γράμματα.
 Με χαμόγελα για το αστείο η παρέα βγήκε από την Οδηγήτρια. Όλοι ήταν 
πιο πλούσιοι από όταν μπήκαν, γιατί είχαν αποθηκεύσει στο νου τους ανεκτίμη-
τους κρυμμένους θησαυρούς!
- Γερο-Θοδωρή, την Περίβλεπτο δεν τη συναντήσαμε ακόμα. Πού είναι; Έχω 
διαβάσει τόσα για αυτόν τον ναό! Ανυπομονώ να πάμε.
- Βρίσκεται στην άλλη άκρη του λόφου κατά μήκος του εξωτερικού τείχους. 
Ελάτε! Ξεκινάμε!
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 Το γραφικό μονοπάτι οδηγούσε τα βήματά μας στη νοτιοανατολική 
πλευρά της Βυζαντινής πολιτείας. Σε κάποιο σημείο περάσαμε κάτω από μια 
καμάρα ενός ερειπωμένου κτιρίου.
- Καλά, παππού, δεν μπορούσαν να χτίσουν το σπίτι πιο δίπλα από το μονοπάτι; 
Ή μήπως το έφτιαξαν για ομορφιά;
- Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οι κάτοικοι εκείνον τον καιρό ήταν πολλοί και μοι-
ράζονταν ειρηνικά τον λίγο χώρο εντός των τειχών. Για τον λόγο αυτό, όταν χρει-
αζόταν να περάσει το μονοπάτι μέσα από το σπίτι τους, άφηναν έναν ελεύθερο 
καμαροσκέπαστο διάδρομο στο ισόγειο και περνούσε ελεύθερα όποιος ήθελε. 
Δεν ξέρω αν είχε και κάποια ιδιαίτερη ονομασία. Μήπως το έχεις διαβάσει, κυρ 
Φώτη μου;
- Ναι, ονομαζόταν «Διαβατικό» και ήταν δείγμα της επινοητικότητας και της 
προσφοράς του ενός προς τον άλλον.
 Φτάσαμε στο πλάτωμα με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο. Δεν αρνηθήκαμε 
να καθίσουμε λίγο κάτω από την σκιά του και να ξεκουραστούμε. Βρέξαμε και 
μερικά παξιμάδια στο νεράκι της κρήνης* και φάγαμε μαζί ελίτσες και ντομα-
τούλες που είχε βάλει η γιαγιά στο ταγάρι του παππού αποβραδίς. Το λιθόστρω-
το μονοπάτι συνέχιζε νότια. Στα δεξιά, το αρχοντικό της οικογένειας Λάσκαρη 
ξαφνιάζει τον διαβάτη με την αρχιτεκτονική του αρμονία και τις περίτεχνες το-
ξοστοιχίες. Ποιος δε θα ζήλευε να πιει το καφεδάκι του σε αυτό το μπαλκόνι με 
την υπέροχη θέα στην κοιλάδα του Ευρώτα!

4. Η ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ
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 Προχωρούμε. Στον δρόμο μας τα παρεκκλήσια του Αγίου Χριστοφόρου 
και του Αγίου Γεωργίου, χτισμένα από πέτρες τις οποίες διακόπτουν σειρές από 
διαγώνια χτισμένα τούβλα, τα οποία δημιουργούν όμορφα σχέδια και αψίδες. 
Πιο κάτω μας περίμενε και μια απρόσμενη έκπληξη. Μέσα απ’ την ξερολιθιά 
αργοσύρθηκε ένα μεγάλο φίδι, μα όταν μας είδε, περισσότερο φοβήθηκε αυτό 
παρά εμείς τα παιδιά. Στην προσπάθειά του να βρει χώρο να τρυπώσει, πήγαινε 
απεγνωσμένα αριστερά και δεξιά στο μονοπάτι και αναγκαστήκαμε να οπισθο-
χωρήσουμε λίγο.
- Μη φοβάστε, παιδιά, είναι δεντρογαλιά, είπε ο παππούς. Οι ξερολιθιές κρατάνε 
και φίδια και σκορπιούς, αλλά δεν πειράζουν κανένα, αν δεν τα ενοχλήσει. Αρκεί 
να προσέχουμε κι εμείς.
- Φτάνουμε στην Περίβλεπτο;
- Ναι, να το προστατευτικό τείχος και η πύλη της.
 Στο υπέρθυρο* το μονόγραμμα της Περιβλέπτου σκαλισμένο σε σχήμα 
σταυρού προστατεύεται από δύο όρθια ανάγλυφα λιοντάρια. Η παράσταση στο-
λίζεται από μια σειρά Κρινάνθεμα, όλα συμβολικά εμβλήματα των οικογενειών 
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του πιθανώς κτητορικού ζεύγους Μανουήλ Καντακουζηνού και της Ισαβέλλας 
Ντε Λουζινιάν. Η Περίβλεπτος υπολογίζεται ότι χτίστηκε το γ΄ τέταρτο του 14ου 
αιώνα και αποτελούσε μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία.

 Το απότομο μέρος ανάγκασε τον αρχιτέκτονα και τους τεχνίτες να γα-
ντζώσουν τον ναό και το καμπαναριό πάνω στον βράχο. Η είσοδος στον ναό από 
τον βορρά γίνεται από χαμηλή πορτούλα, που οδηγεί μέσω λαξευμένης στοάς 
στο εσωτερικό του ναού. Ναός μικρός, κατανυκτικός, με μικρό υπερώο. Τοιχο-
γραφίες παντού. Στην κάτω ζώνη ολόγυρα οι τοίχοι ζωγραφισμένοι με πολλούς 
στρατιωτικούς Αγίους. Επάνω τους είναι αποτυπωμένη η φθορά από τον χρόνο 
και τις άνανδρες βεβηλώσεις* των εχθρών.
 Αυτοί οι στρατιώτες δεν είναι στιβαροί*. Δεν έχουν τη λάμψη των στρατι-
ωτικών Αγίων του Αγίου Δημητρίου. Ετούτοι εδώ στέκονται κοντά κοντά ο ένας 

Εικόνα 12: «Στρατιωτικοί Άγιοι», Περίβλεπτος, Μυστράς , γ΄ τέταρτο του 14ου αι 
(φωτ .Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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στον άλλον, όπως παρατάσσονται οι στρατιώτες για άμυνα την ώρα της επίθεσης 
του εχθρού. Τα πρόσωπά τους έχουν τη θλίψη του επερχόμενου θανάτου. Με την 
όψη τους προδίδουν τις τελευταίες αναπνοές που έπαιρνε τότε η συρρικνωμέ-
νη* πια Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πολεμιστές με πόδια λεπτά και ασταθή, όμως 
πιστοί στο καθήκον, με τις φαρέτρες* γεμάτες, τα τόξα και τα δόρατα σε ετοιμό-
τητα. Κάποιοι τραβούν το σπαθί από το θηκάρι, για να ριχτούν στη μάχη. Ο κυρ 
Φώτης συγκλονίστηκε. Έμεινε βουβός για λίγα λεπτά από τη συγκίνηση. Με 
αγωνία πρόσμενε αυτή τη συνάντηση. Με βουρκωμένα μάτια και σιγανή φωνή, 
άφησε να ξεπηδήσουν βαθιά από την καρδιά του λόγια πνιγμένα στα συναισθή-
ματα.
- Κοιτάξτε τους πολέμαρχους! Στέκονται στη σειρά ένα γύρο, λίγο ψηλότερα από 
το χώμα, οι περισσότεροι με βγαλμένα μάτια, τρυπημένοι στο στήθος, πολλοί 
απ’ αυτούς κομματιασμένοι από τις σπαθιές. Σε πολλά κεφάλια έχει απομείνει 
γερό ένα μάτι μοναχά, μα ετούτο το μάτι βλέπει σαν δέκα ζωντανά. Μνήσθητί 
μου, Κύριε! Ανατριχιάζω. Σύγκρυο* με διαπερνά! Ετούτοι οι χορταριασμένοι 
τοίχοι είναι ζωντανοί, καρδιές χτυπάνε, νεύρα τανύζονται*, σπαθιά, σαργίτες*, 
ταρκάσια, σκουτάρια* τρίζουνε απάνω στα κορμιά. Ετούτοι είναι οι τελευταίοι 
στρατιώτες του Παλαιολόγου, τότε που ήρθανε και πιάσανε για μετερίζι* της 
απελπισίας το ξακουστό βουνό του Ταϋγέτου, σιμά στην αρχαία Σπάρτη12.
 Απομείναμε όλοι ακίνητοι, ίσα μόνο που παίρναμε αναπνοή. Η σιωπή 
αυτή ήταν πηγαία απόδοση τιμής, ενός λεπτού σιγή, μνημόσυνο για τον Κωστα-
ντίνο Παλαιολόγο και τους πιστούς στρατιώτες του και για όλους τους ανδρειω-
μένους που δεν το έβαλαν στα πόδια, αλλά αντιστάθηκαν, ώσπου να χυθεί όλο 
το μαρτυρικό αίμα τους.
- Κυρ Φώτη, γιατί οι βέβηλοι τους έβγαλαν τα μάτια;
- Γιατί δεν άντεχαν τη ματιά τους. Ένιωθαν ότι τους κοίταζαν! Ένιωθαν την 
ενοχή! Αλλά δε σήκωσαν οι ανόητοι λίγο πιο ψηλά το κεφάλι τους στον τρούλο 
να δουν ότι οι πράξεις τους δεν ξέφυγαν από τα μάτια του Παντοκράτορα!
Σηκώσαμε όλοι το βλέμμα ψηλά, στον τρούλο. Ο Παντοκράτορας με έναν 
σταυρό ζωγραφισμένο μέσα στο λαμπερό Του φωτοστέφανο, κρατούσε στο 
αριστερό χέρι κλειστό Ευαγγέλιο. Το άλλο χέρι δε φαινόταν ολόκληρο, υπήρχε 

12Κόντογλου, Φ. 1976 , σελ. 78
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φθορά σε εκείνο το σημείο. Γύρω από τον Παντοκράτορα υπήρχε επιγραφή με 
κεφαλαία, Βυζαντινά γράμματα. Ούτε αυτή φαινόταν ολόκληρη. Ο παππούς, 
παρά τα χρόνια του, διάβασε ό,τι φαινόταν:

-Κυρ Φώτη μου, μήπως ξέρεις τι άλλο γράφει η επιγραφή;
- Τι να γράφει η σβησμένη επιγραφή δεν ξέρω. Ξέρω, όμως, ότι εκεί όπου υπάρχει 
η φθορά ο Παντοκράτορας με το δεξί χέρι Του ευλογεί.
- Πώς το ξέρεις αυτό;
- Ακούστε. Όπως για τα μαθήματά σας ακολουθείτε το σχολικό πρόγραμμα, έτσι 
και σε κάθε ναό οι τοιχογράφοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο εικονογραφικό 
πρόγραμμα. Δε φτιάχνει καθένας ακατάστατα ό,τι θέλει και όπου θέλει. Υπάρχει 
τάξη. Πάντα, σε κάθε Βυζαντινό ναό στον κεντρικό θόλο ζωγραφίζεται ο Πα-
ντοκράτορας. Κρατά με το αριστερό χέρι Ευαγγέλιο, ενώ με το δεξί χέρι στέλνει 
από εκεί πάνω την ευλογία Του. Ολόγυρα από τον Παντοκράτορα Άγγελοι και 
Προφήτες με ξετυλιγμένα ειλητάρια.
- Εμένα πάντως όλος ο τρούλος με το φως που μπαίνει ολόγυρα από τα παράθυ-
ρα μού θυμίζει τον ουρανό.
- Σωστά το είπες! Ο τρούλος, συμβολίζει τον θόλο του ουρανού. Ο ναός είναι μια 
μικρογραφία του Σύμπαντος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πιο κάτω από τον τρούλο 
υπάρχει ο λεγόμενος Χριστολογικός κύκλος.
- Κυρ Φώτη, είναι δύσκολα αυτά που μας λες. Δεν τα καταλαβαίνω.
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- Όχι! Δεν είναι δύσκολα. Θα σας εξηγήσω. Οι τοιχογραφίες έχουν ως πηγή 
έμπνευσης τα Ιερά Βιβλία της εκκλησίας, την Αγία Γραφή, τους ύμνους, τα συνα-
ξάρια με τους βίους των Αγίων και την Ιερά Παράδοση. Ο Χριστολογικός κύκλος 
είναι όντως μια κυκλική σειρά από δώδεκα συνήθως τοιχογραφίες. Ο κύκλος 
αρχίζει με τον Ευαγγελισμό. Κοιτάξτε ψηλά στον αριστερό πεσσό, δηλαδή στην 
τετράγωνη κολώνα του Ιερού. Ο αρχάγγελος Γαβριήλ μόλις έχει φτάσει από τον 
ουρανό, και αγγίζει το ένα του πόδι στο έδαφος. Απέναντι, στην άλλη κολώνα 
η Θεοτόκος ξαφνιάζεται από την παρουσία του Αρχαγγέλου και της πέφτει το 
αδράχτι* από το χέρι, ενώ συνάμα αποδέχεται την επουράνια κλήση για να γίνει 
η μητέρα του Λυτρωτή και σκύβει ταπεινά το κεφάλι. Δίπλα, στην καμάρα βρί-
σκεται η Γέννηση!

 Η Γέννηση! Σύνθεση μοναδική! Στο κέντρο το σπήλαιο. Το ταπεινό 
«παλάτι» που περίμενε να υποδεχτεί τον μικρό Βασιλιά μέσα στη σιωπή της 
νύχτας, μακριά από τα φώτα και τους θορύβους της Ιερουσαλήμ. Η Θεοτόκος 

Εικόνα 13: «Η Γέννησις», Περίβλεπτος, Μυστράς , γ΄ τέταρτο του 14ου αι. 
(φωτ. Γλέκας Ιωάννης, 2019)
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αναπαύεται στη στρωμνή* της, γέρνοντας το κεφάλι της πάνω στο δεξί της χέρι. 
Δίπλα της ο Χριστούλης φασκιωμένος* μέσα στο παχνί δέχεται το χουχούλια-
σμα των ζώων. Το παχνί, που μοιάζει σαν μαρμάρινος τάφος, στέκεται συμβολι-
κά ανάμεσα στο σκοτάδι της σπηλιάς και στο φως.
 Πλήθος Αγγέλων δοξολογούν και προσκυνούν το νέο Βρέφος, ενώ στα 
δεξιά ένας άγγελος αναγγέλλει το χαρμόσυνο γεγονός στους ποιμένες που αγρυ-
πνούσαν. Το άστρο στέλνει στο σπήλαιο ένα γαλάζιο χρώμα μαρινέ σαν αντα-
νάκλαση από διαμάντι. Αριστερά, πάνω στα άλογα ο Μελχιόρ, ο Βαλτάσαρ και 
ο Γκασπάρ, οι τρεις μάγοι, φέρνουν σμύρνα, χρυσό και λίβανο. Κάτω αριστερά, 
δυο γυναίκες ανασκουμπωμένες πλένουν το Θείο Βρέφος στον λουτήρα, ενώ 
δεξιά ο Ιωσήφ σκεπτικός ακούει τις πονηριές που του λέει ένας καμπουριάρης 
γέρος. Όλα αυτά τα γεγονότα της Γέννησης, που απέχουν χρονικά και τοπικά 
μεταξύ τους, έχουν χωρέσει αρμονικά μέσα σε μια μόνο τοιχογραφία.
- Αυτή την τοιχογραφία, κυρ Φώτη μου, την έχω ξαναδεί!
- Πού, γερο-Θοδωρή;
- Σε μια κάρτα που μου έστειλε τα Χριστούγεννα ο ξάδελφός μου από την 
Αμερική.
- Δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτή η τοιχογραφία είναι πολύ διάσημη. Έχει ταξιδέ-
ψει με τα καρτ ποστάλ και τις φωτογραφίες των επισκεπτών σε όλο τον κόσμο.
 Αντικριστά στην τοιχογραφία της Γέννησης πάνω στη νότια καμάρα η 
Βάπτιση. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στέκεται στην όχθη του ποταμού Ιορδάνη και 
αγγίζει σεβαστικά με το δεξί του χέρι τα μαλλιά του Ιησού. Ο Βαπτιστής έχει 
στραμμένο το βλέμμα του ψηλά στον ουρανό, από όπου ακούστηκε η φωνή του 
Θεού Πατέρα και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα με μορφή λευκού περιστεριού. Ο 
τοιχογράφος έχει ζωγραφίσει αυτό το απόκοσμο* γεγονός με ρεαλιστικό τρόπο. 
Η πύλη του ουρανού είναι ανοιγμένη και από μέσα φαίνονται οκτώ απαστρά-
πτοντες Άγγελοι. Στις όχθες του ποταμού περιμένουν άνθρωποι με μωρά στην 
αγκαλιά, για να βαπτιστούν από τον Ιωάννη. Μέσα στα νερά του Ιορδάνη υπάρ-
χουν κολυμβητές και πολλά ψάρια.
- Κυρ Φώτη, όλα αυτά τα ψάρια που κολυμπούν στα νερά του Ιορδάνη μού θυ-
μίζουν την τοιχογραφία στο μέγαρο της βασίλισσας στην Κνωσό, που έχει το
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βιβλίο της Ιστορίας μας.
- Φυσικά. Σας το είπα ότι η τέχνη της αγιογραφίας δεν έπεσε σαν διάττοντας 
αστέρας* από τον ουρανό, αλλά αποτελεί μια συνέχεια από τα αρχαία χρόνια.
- Τι ζωντανά χρώματα έχει αυτή η τοιχογραφία, κυρ Φώτη!
- Συμφωνώ! Όλες οι μορφές έχουν λεπτότατη κίνηση και ζωντάνια. Οι καλλιτέ-
χνες εδώ έχουν βάλει πινελιές που θυμίζουν όχι μόνο την αρχαία ελληνική τέχνη 
αλλά και την Αναγέννηση. Αν κάποιος θέλει να περιγράψει τις λεπτομέρειες 
που έχουν όλες οι τοιχογραφίες της Περιβλέπτου, θα πρέπει να γράψει πολλούς 
τόμους. Τι άλλο να σας πω. Κοιτάξτε εδώ στην άλλη καμάρα. Η Μεταμόρφωση 
του Χριστού επάνω στο όρος Θαβώρ και δίπλα η Έγερση του Λαζάρου. Απένα-
ντι κολλητά, η Βαϊοφόρος και ο Μυστικός Δείπνος. Πιο κάτω, στον νότιο τοίχο 
ο Ιησούς που υπομένει καρτερικά στην πλάτη τον βαρύ σταυρό και σε επόμενο 
στιγμιότυπο ανεβαίνει στον Σταυρό. Η Αποκαθήλωση, ο Επιτάφιος Θρήνος, η 
εις Άδου Κάθοδος, η Ψηλάφηση της λογχισμένης πλευράς του Ιησού από τον 
Θωμά, η Ανάληψη και η Πεντηκοστή*.
- Πράγματι, κυρ Φώτη μου, όποιος ξέρει να διαβάζει ετούτες τις ζωγραφιές είναι 
σαν να διαβάζει τις Άγιες Γραφές!
- Ναι, γερο-Θοδωρή, συμφωνώ! Είναι και άλλη μια σπάνια τοιχογραφία, που
την κράτησα για να τη βρουν τα παιδιά.

Εικόνα 14: «Η Βάπτιση», Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. ( φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Ποια, ποια;
- Η Άρνηση του Πέτρου. Ο αγιογράφος έχει ζωγραφίσει και τον πετεινό. Είναι 
αυτός που λάλησε τρεις φορές και επιβεβαίωσε τα λόγια του Κυρίου.
- Ποια λόγια; Τι είχε πει;
- Είχε πει πρωτύτερα στον Πέτρο ότι θα Τον αρνηθεί τρεις φορές, πριν λαλήσει 
ο πετεινός. Ε, λοιπόν, να δω ποιος από εσάς θα ανακαλύψει τον πετεινό!
 Τα παιδιά άρχισαν να πηγαίνουν αριστερά και δεξιά, να ψάχνουν με τα 
μάτια πάνω κάτω, για να βρουν τον κόκορα. Ο «αλέκτωρ», όμως, ήταν καλά 
κρυμμένος ψηλά στην καμάρα του Διακονικού και τα παιδιά αργούσαν. Κοι-
τούσαν τον παππού μήπως τους κάνει κανένα νόημα, αλλά ούτε και ο παππούς 
ήξερε και σήκωσε χαμογελώντας τους ώμους. Μπήκε και αυτός στο παιχνίδι της 
αναζήτησης!
- Κυρ Φώτη, βοήθησέ μας λίγο.
- Ωραία. Για κοιτάξτε και από εδώ! Στο Διακονικό!

Εικόνα 15: « Η Άρνηση του Πέτρου», Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης 2019)
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 Όλα τα παιδιά μικρά και… μεγάλα, με αστραφτερά μάτια και χαμόγελα 
βρήκαν τον πετεινό. Ανεβασμένος πάνω στην κολώνα κυκλικού κτιρίου, καμα-
ρωτός, με όμορφο κοκκινωπό φτέρωμα, έγινε με το λάλημά του το μέσο για τα 
πικρά δάκρυα της μετάνοιας του Πέτρου.
- Πολύ ωραίο παιχνίδι, κυρ Φώτη. Πες μας να βρούμε και κάτι άλλο.
- Εντάξει. Βρείτε μία τανάλια και ένα μαχαίρι.
 Άρχισε πάλι η αναζήτηση. Το μαχαίρι ήταν εύκολο να βρεθεί. Πού αλλού; 
Στον «Μυστικό Δείπνο»! Πάνω στο στρωμένο τραπέζι ήταν τοποθετημένα 
ποτήρια και πιατέλες που στηρίζονταν σε ποδαράκι, όλα ζωγραφισμένα με μια 
εκλεπτυσμένη αισθητική. Υπήρχαν και τρεις πήλινες κανάτες. Σίγουρα, η μία 
είχε τον γλυκόπιοτο οίνο που ευλόγησε ο Κύριος. Να και τέσσερα μαχαίρια με 
ξύλινη λαβή. Απεικόνιση με εικαστική αρμονία αλλά και μια ιδιαιτερότητα. Ο 
τοιχογράφος τοποθέτησε τον Κύριο αντί στο κέντρο στην αριστερή άκρη της 
ημικυκλικής τράπεζας. Αυτό αποτελεί μια επίδραση από τα αρχαϊκά χρόνια, 
όπου ο οικοδεσπότης στα συμπόσια* καθόταν στην άκρη του τραπεζιού.

Εικόνα 16: «Ο Μυστικός Δείπνος», Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. 
( φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Η τανάλια όμως; Πού να είναι, κυρ Φώτη;
- Την τανάλια τη χρησιμοποιούμε, για να ξεκαρφώσουμε κάτι. Άρα, πού θα την 
αναζητήσετε;
- Στην Αποκαθήλωση! Εκεί μάλλον την χρειάστηκαν για να βγάλουν τα καρφιά 
από τα πόδια και τα χέρια του Χριστού.
 Αποκαθήλωση! Τοιχογραφία που έχει αποτυπωμένη τη θλίψη σε πρόσωπα 
και κινήσεις για την άδικη θανάτωση του Ιησού. Η Θεοτόκος, Γλυκοφιλούσα, 
εναγκαλίζεται μητρικά τον νεκρό Χριστό και αγγίζει τρυφερά το πρόσωπο του 
Υιού της. Ο Ιωάννης διπλωμένος από τον ψυχικό πόνο κρατά με το χέρι του το 
πρόσωπό του. Πάνω από τον σταυρό, αριστερά και δεξιά δύο Άγγελοι κρύβουν 
με τα χέρια τους τα μάτια τους μην αντέχοντας να βλέπουν νεκρό τον Δημιουργό 
των απάντων. Κάτω δεξιά, να ο άνθρωπος που κρατά την τανάλια και καταβάλ-
λει προσπάθεια να ξεκαρφώσει και το τέταρτο καρφί από το αριστερό πόδι του 
Ιησού, ενώ δίπλα υπάρχει ένα καλαθάκι με σύνεργα.

Εικόνα 17: «Η Αποκαθήλωση» , Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. ( φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Κυρ Φώτη μου, αν δε μας τα έλεγες όλα αυτά, μόνο με μια ματιά εμείς δε θα 
μπορούσαμε να δούμε όλες αυτές τις καταπληκτικές λεπτομέρειες, που κάνουν 
την κάθε τοιχογραφία μοναδική και συγκλονιστική!
- Ναι, γερο-Θοδωρή, το κάλλος, η ομορφιά και η αγάπη που κρύβεται στην καρδιά 
του καλλιτέχνη και κάθε ανθρώπου βρίσκει τρόπο να πηγάσει, να αποτυπωθεί 
ακόμα και πάνω σε έναν κρύο πέτρινο τοίχο. Αλλά, όπως και σε ένα ραδιόφω-
νο, μόνο όποιος ανοίξει τις κεραίες του μπορεί να ακούσει τα μηνύματα και να 
νιώσει τα συναισθήματα, που αιώνες τώρα στέλνουν οι χαρισματικοί αυτοί αγι-
ογράφοι.
 Το ενδιαφέρον για τη γνωριμία με τις τοιχογραφίες του Μυστρά όλο και 
μεγάλωνε. Όλοι μας είχαμε πια σαγηνευτεί και κοιτάζαμε τον κυρ Φώτη που 
άνοιγε μπροστά στα μάτια μας έναν έναν τους κρυμμένους θησαυρούς των τοι-
χογραφιών.
- Κυρ Φώτη, εσύ που ξέρεις τόσα για την Περίβλεπτο, μίλησέ μας λίγο και για 
τις παραστάσεις που είναι πάνω από τους στρατιωτικούς Αγίους. Είναι πολλές 
και δεν καλοφαίνονται όλες.
- Πολύ ευχαρίστως. Η Περίβλεπτος, όπως όλες οι εκκλησίες που είναι αφιερω-
μένες στην Παναγία, έχουν πολλές σκηνές από τον βίο της. Ο Θεομητορικός 
κύκλος εδώ έχει δύο αλλεπάλληλες σειρές. Από πού να αρχίσω;
- Κυρ Φώτη, πες τα μας σαν ιστορία, γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, για να 
μην μπερδευτούμε.
- Ωραία, λοιπόν. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Ιωακείμ και η Άννα 
ήταν οι γονείς της Θεοτόκου. Είχαν, όμως, ένα πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να 
αποκτήσουν παιδί και ήταν πολύ στενοχωρημένοι. Είχαν περάσει και τα χρόνια 
της νιότης τους και τίποτα. Η στενοχώρια τους έγινε δυσβάστακτη, όταν πήγαν 
στο ναό των Ιεροσολύμων, να προσφέρουν τα δώρα τους και ο αρχιερέας αρνή-
θηκε να τα δεχτεί.
- Γιατί αρνήθηκε; Για ποιο λόγο;
- Γιατί το να μην έχει κάποιος παιδιά ήταν τότε ένα δείγμα δυσαρέσκειας από 
τον Θεό. Σύμφωνα με τις Προφητικές Γραφές, δεν θα είχαν την πιθανότητα να 
γεννηθεί από τους απογόνους τους ο Μεσσίας Χριστός. Να, κοιτάξτε εδώ πάνω, 
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στην καμάρα της Αγίας Πρόθεσης βλέπουμε την τοιχογραφία με την «Άρνηση 
των προσφορών». Οι γονείς της Θεοτόκου φτάνουν για να προσφέρουν τα δώρα 
τους. Ο Ιωακείμ κρατά στα χέρια του δύο περιστεράκια. Αντίκρυ τους ο αρχιε-
ρέας έχει σηκώσει τα χέρια του σε άρνηση.
- Φαντάζομαι τη στενοχώρια τους!
- Πράγματι. Δεν έχασαν, όμως, την πίστη τους, ας είχαν περάσει και τα χρόνια 
τους. Ο Ιωακείμ πήρε τον ασκητικό δρόμο της ερήμου, για να προσευχηθεί μέσα 
στη σιωπή και να παρακαλέσει τον Θεό να τους στείλει ένα παιδί. Η Άννα προ-
σευχόταν και αυτή στον κήπο του σπιτιού τους.
- Και μετά τι έγινε;
- Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πληροφόρησε τον Ιωακείμ και την Άννα ότι οι προσευ-
χές τους εισακούστηκαν και ότι σύντομα θα αποκτούσαν παιδί. Γεμάτος χαρά 
ο Ιωακείμ γυρίζει στα Ιεροσόλυμα και συναντιέται με την Άννα. Η τοιχογραφία 
δείχνει τη χαρούμενη συνάντηση του ζεύγους και τον εναγκαλισμό τους.

Εικόνα 18: «Ο εναγκαλισμός του Ιωακείμ και της Άννας», Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. 
(φωτ. Μυστράς DVD, 2008)
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- Στην επόμενη τοιχογραφία, ο Ιωακείμ και η κυοφορούσα Άννα παίρνουν νέα 
δώρα και ξαναπάνε στον ναό. Τώρα ο αρχιερέας, πριν ακόμα σταματήσουν να 
βαδίζουν, απλώνει τα χέρια του να δεχτεί τις προσφορές.
- Δίπλα, κυρ Φώτη, σίγουρα είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Βλέπω εδώ κάτω 
αριστερά μια γυναίκα που τυλίγει με φασκιές* ένα μωράκι.
- Ναι. Στη μέση της τοιχογραφίας η Άννα ξαπλωμένη, με κλεισμένα τα μάτια από 
την κούραση, δέχεται τις περιποιήσεις από κοπέλες. Μάλιστα, της φέρνουν και 
έναν δίσκο με φαγητό. Κάτω δεξιά μια άλλη κοπέλα δίνει τη νεογέννητη Μαριάμ 
στα χέρια του πατέρα της.
- Πόσο όμορφες οικογενειακές στιγμές!
- Ας πάμε εδώ. Αυτή η τοιχογραφία είναι ακριβώς έναν χρόνο αργότερα. Γίνεται 
τραπέζι στο σπίτι και έχουν έρθει και οι ιερείς, για να ευλογήσουν τη μικρή 
Μαριάμ. Στο διπλανό δωμάτιο η μητέρα Άννα με στοργή θηλάζει την πολυτί- 
μητη Κόρη της.
- Και αυτές οι κοπέλες που χορεύουν με μαντίλια εδώ κάτω, ποιες είναι;
- Όπως και σήμερα σε μια χαρά χορεύουμε, έτσι και τότε.
- Κυρ Φώτη μου, πραγματικά, οι άνθρωποι τόσους αιώνες τώρα είμαστε ίδιοι, οι 
εποχές μόνο έχουν αλλάξει.

Εικόνα 19: «Η αποδοχή των προσφορών», Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο του 14 ου αι. 
(φωτ. Μυστράς DVD, 2008)
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- Ναι, γερο-Θοδωρή. Πόση απλότητα, πόση καθημερινότητα αλλά και πόση 
εκλεπτυσμένη τέχνη και αισθητική! Κοιτάξτε δίπλα ακριβώς στη γειτονική τοι-
χογραφία ο Ιωακείμ και η Άννα συζητούν, έχοντας απλώσει στοργικά τα χέρια 
τους στη δίχρονη Παναγίτσα.
- Τι να λένε άραγε;
- Ο Ιωακείμ λέει στην Άννα ότι πρέπει να αφιερώσουν τη Θεοτόκο στον ναό, 
όπως το υποσχέθηκαν. Η Άννα, όμως, του λέει ότι είναι ακόμα μικρή και να την 
κρατήσουν κοντά τους ένα χρόνο ακόμα να μεγαλώσει περισσότερο, όπως και 
έγινε.
- Κυρ Φώτη, η Παναγίτσα εδώ δε μοιάζει σαν παιδάκι αλλά σαν μεγάλη.
- Ναι, σωστή παρατήρηση. Πάντα την Παναγία τη ζωγράφιζαν με χαρακτηριστι-
κά ενηλίκου, γιατί ήταν το πιο ευλογημένο κορίτσι που γεννήθηκε στην ανθρω-
πότητα και η αποστολή της ήταν εξαιρετικά υψηλή!
 Οι σκηνές από τον βίο της Θεοτόκου φανερώνουν τα ήθη, τα έθιμα και 
τον πολιτισμό της εποχής εκείνης. Έτσι, λοιπόν, η σκηνή των Εισοδίων της Θε-
οτόκου στον ναό των Ιεροσολύμων, θυμίζει κάτι από τις ιδιαίτερα χαρούμενες 
σκηνές στη ζωή των ανθρώπων. Θυμίζει κάτι από γάμο. Στην τοιχογραφία είναι 
ζωγραφισμένη μια πομπή. Εμπρός η τρίχρονη Μαριάμ οδηγείται από τους γονείς 
της στο νέο της σπίτι, στον ναό. Πιο πίσω συνοδεύουν κοπέλες με αναμμένες λα-
μπάδες. Στην είσοδο του ναού ο Ζαχαρίας σε στάση σεβασμού και με ανοιχτά τα 
χέρια παραλαμβάνει τη Μικρούλα, που χαρούμενη και δίχως να κοιτάξει πίσω, 
εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Πάνω δεξιά στην τοιχογραφία φαίνεται η μικρή 
Μαριάμ καθισμένη στην κορυφή κυκλικής σκάλας σαν σε θρόνο. Είναι στραμ-
μένη σε ουράνιο Άγγελο που της έφερνε την καθημερινή της τροφή. Στις επόμε-
νες διαδοχικές τοιχογραφίες απεικονίζεται το συμβούλιο που κάνουν οι ιερείς, 
για να αποφασίσουν τι θα κάνουν με τη δωδεκάχρονη πια Παναγία. Ύστερα από 
συζήτηση αποφάσισαν να δοθεί ως μνηστή σε όποιον από τους υποψηφίους φα-
νέρωνε ο Θεός ένα σημάδι.
- Και ποιο ήταν το σημάδι;
- Ο κάθε υποψήφιος θα έφερνε το δικό του ραβδί και όποιο από αυτά, χωρίς να 
φυτευτεί στο χώμα, πέταγε βλαστάρια, εκείνος θα ήταν ο μνηστήρας της Πανα-
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γίας.
- Φαντάζομαι, κυρ Φώτη, ότι βλάστησε το ραβδί του Ιωσήφ.
- Ναι, σωστά. Ο Ιωσήφ που ήταν μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία και είχε παιδιά 
από την πρώτη σύζυγό του, η οποία είχε πεθάνει. Ο Ιωσήφ θα ήταν ουσιαστικά 
ο προστάτης της Μαριάμ.
- Κυρ Φώτη μου, πόσο όμορφα μας τα είπες!
- Γερο-Θοδωρή, δεν τα είπα εγώ όμορφα, είναι από μόνα τους όμορφα όλα αυτά! 
Σας το είπα οι τοιχογραφίες έχουν κρυμμένους θησαυρούς. Κάθε φορά που τις 
παρατηρείς με προσοχή όλο και κάποιο διαμαντάκι θα λάμψει και θα φωτίσει 
τον νου σου, για να ανακαλύψεις όλα αυτά.
- Δεν είπαμε όμως για τη μεγάλη παράσταση της Κοίμησης της Θεοτόκου πάνω 
από τη μικρή πορτούλα, που μπήκαμε στην Περίβλεπτο.
 Η Θεοτόκος πάνω σε στολισμένη νεκρική κλίνη είναι περιτριγυρισμένη 
από θλιμμένους ιεράρχες, άνδρες και γυναίκες, όπως γίνεται ακόμα και σήμερα 
στις κηδείες. Οι ένδεκα Απόστολοι καταφθάνουν με θαυμαστό τρόπο μέσα σε 
δύο νεφέλες από τα πέρατα της Γης, όπου δίδασκαν τα έθνη. Φυσικά, δεν μπο-
ρούσε να λείπει από την σκηνή και ο Υιός της Θεοτόκου. Ο Ιησούς Χριστός έχει 
έρθει μέσα σε φωτεινή Δόξα* συνοδευόμενος από Αγγέλους.
- Κυρ Φώτη, βλέπω ότι ο Χριστός κρατάει στα χέρια Του ένα τυλιγμένο μωρό. 
Ποιο είναι αυτό;
- Σωστή παρατήρηση! Είναι η ψυχή της Θεοτόκου! Γι’ αυτό και οι Άγγελοι πα-
ρακολουθούν και σκύβουν σεβαστικά το κεφάλι τους.
- Ήρθε, λοιπόν, αυτοπροσώπως ο Υιός να παραλάβει την ψυχή της πολυαγαπη-
μένης Του μητέρας και να την οδηγήσει στις Ουράνιες Σκηνές!
- Ποπό! Κάθε τοιχογραφία και μια ολόκληρη ιστορία!
- Ναι, και έχει ακόμα αρκετές ιστορίες εδώ προς το ιερό, αλλά δε θα σας κουράσω 
άλλο. Θα έρθουμε άλλη μέρα να συνεχίσουμε.
- Όχι, όχι, δεν κουραστήκαμε. Δε θέλουμε να φύγουμε. Πες μας, κυρ Φώτη, για 
αυτούς τους Αγγέλους πιο δίπλα. Έξι είναι. Πού πάνε όλοι μαζί στη σειρά;
- Κάνουν τελετουργία*. Έχουν ξεκινήσει από την Αγία Πρόθεση και κατευθύνο-
νται με τέλεια ιεροτελεστία προς την Αγία Τράπεζα στην Ουράνια Λειτουργία. 
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Τα πόδια τους αγγίζουν απαλά κάτω και δίνουν την αίσθηση ότι μάλλον πετούν 
παρά περπατούν. Φορούν ιερατικά ρούχα σε λευκό και απαλό κιτρινωπό χρώμα. 
Ο πρώτος Άγγελος μάλιστα κρατά θυμιατό με ευωδιαστό λιβάνι.

- Γιατί οι τρεις πρώτοι κουκουλώνουν τα κεφάλια τους; Τι κάνουν ακριβώς;
- Κρατούν υψωμένο το δισκάκι με το προσφερόμενο ψωμάκι, δηλαδή το δισκά-
ριο με τον Αμνό, όπως λέγεται. Το έχουν καλύψει με στολισμένο ύφασμα, που 
πέφτει ως τους ώμους τους. Οι άλλοι τρεις Άγγελοι κρατούν καλυμμένα δισκο-
πότηρα με γλυκό, βαθυκόκκινο οίνο, το ανάμα.
- Λίγο ακόμα, κυρ Φώτη μου, και θα ακούσουμε και την ψαλμωδία τους! Τόσο 
παραστατική είναι αυτή η τοιχογραφία.
- Κάτω από τους αγγέλους, που συνεχίζουν τη λιτανεία τους αιώνες τώρα, είναι 
στη σειρά ιεράρχες με τη γαλήνια όψη τους και τις μακριές τους γενειάδες. Τα 
άμφιά τους γεμάτα με σταυρούς σε μοτίβα. Όλοι βρίσκονται στη θέση τους ακί-
νητοι ολόγυρα στο ιερό περιμένοντας τους Αγγέλους να ακουμπήσουν τα Τίμια 
Δώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να ολοκληρωθεί η Θεία Λειτουργία.

Εικόνα 20: «Άγγελοι στην Ουράνια Λειτουργία», Περίβλεπτος, Μυστράς, γ΄ τέταρτο 14ου αι. ( φωτ. 
Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Κοιτάξτε και τους δύο Αγγέλους εκεί ψηλά στον στρογγυλό τοίχο, στην κόγχη 
του ιερού!
- Τι είναι αυτά που κρατούν; Μήπως είναι σκήπτρα;
- Όχι, όχι.
- Μήπως είναι βεντάλιες;
- Περίπου. Ριπίδια ονομάζονται και με αυτά δημιουργούν απαλό αέρα μην τυχόν 
και πλησιάσει κανένα έντομο τα Τίμια Δώρα. Ο χαρακτήρας τους, όμως, έγινε 
με τα χρόνια συμβολικός.
- Να σε ρωτήσω και εγώ, κυρ Φώτη μου, κάτι.
- Ναι, γερο-Θοδωρή. Αν ξέρω.
- Πιο ψηλά, στην κόγχη εκεί που σχηματίζεται η αχιβάδα του ιερού.
- Στην Πλατυτέρα;
- Ναι, εκεί που κάθεται η κυρά η Δέσποινα στον θρόνο της. Ζερβά και δεξιά της 
είναι δύο Άγγελοι που δε φορούν λευκά ρούχα όπως οι άλλοι. Γιατί;
- Αυτοί είναι Αρχάγγελοι και στέκονται δίπλα στη Βασίλισσα των Ουρανών ως 
τιμητική φρουρά, όμοια με την αριστοκρατική φρουρά που είχαν και εδώ στα 
Παλάτια του Μυστρά. Η στολή των Αρχαγγέλων είναι εντυπωσιακή! Φορούν 
πορφυρό ρούχο, στιχάριο*, όπως ονομάζεται, και έχουν ζωσμένο τον «λώρο», 
δηλαδή μακριά, πλατιά λωρίδα υφάσματος χρυσοκέντητη και στολισμένη με 
πολύτιμα πετράδια που σταυρώνει στο στήθος. «Λώρο» φορούσαν εκείνη την 
εποχή και οι αυτοκράτορες πάνω από τα πολυτελή ρούχα τους.
 Όλη αυτή τη ζωγραφισμένη τελετουργία παρακολουθεί σιωπηλός και 
ένας ξεχωριστός μοναχός. Είναι ο Όσιος Νίκωνας, «ο Μετανοείτε» με τα ανακα-
τεμένα μαλλιά του και το κουκούλι του ριγμένο στους ώμους. Το μοναχικό του 
σχήμα με τον κεντημένο σταυρό συγκρατείται στη μέση με δερμάτινη ζώνη. Στο 
αριστερό χέρι κρατάει ανοιχτό ειλητάριο, για να θυμίζει στους Λακεδαιμονίους 
τα πατρικά του λόγια, εφόσον είναι ο ιδιαίτερος προστάτης τους.
 Όλες αυτές οι τοιχογραφίες του Ευχαριστιακού Κύκλου του Ιερού έχουν 
στις εκκλησίες του Μυστρά κάτι το μοναδικό. Οι αγιογράφοι έχουν συμπλέξει 
αρμονικά Γη και Ουρανό. Πρόσθεσαν επίγειες βασιλικές πινελιές στις επουρά-
νιες και δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα επισημότητας, ένα μεγαλείο. Νομίζεις 



53

ότι από στιγμή σε στιγμή θα δεις να μπαίνει και ο αυτοκράτορας με τη συνοδεία 
του!
 Μέχρι τώρα, κυρ Φώτη, έχουμε δει στρατιωτικούς Αγίους, όπως τον Άγιο 
Δημήτριο, τους Αγίους Θεοδώρους, τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Μερκούριο. 
Έχουμε δει Άγιους Ιεράρχες, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βα-
σίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο και πολλούς άλλους. Είδαμε Μάρτυρες, Προφήτες, 
Αγγέλους και Αρχαγγέλους. Μήπως υπάρχουν και κάποιοι από τους βασιλιάδες 
και τους αυτοκράτορες που έγιναν Άγιοι;

- Φυσικά. Είναι και εδώ στην Περίβλεπτο. Για προσπαθήστε να τους βρείτε. Θα 
τους αναγνωρίσετε από το βασιλικό τους στέμμα.
 Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη ήταν εύκολο να βρεθούν. Στέ-
κονταν μάνα και γιος εκεί, δίπλα στην καμάρα με τους ικέτες. Άγιοι ολόσωμοι, 

Εικόνα 21: «Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ζητά το σώμα του Ιησού», Περίβλεπτος, 
γ΄ τέταρτο του 14ου αι. ( φωτ. Μυστράς DVD, 2008)
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ντυμένοι με τα αυτοκρατορικά τους ενδύματα κρατώντας το εύρημα της Αγίας 
Ελένης, τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού. Το δύσκολο ήταν να βρεθεί στην νοτιο-
δυτική καμάρα ο Πιλάτος που ήταν καθισμένος στον θρόνο του, με τα βασιλικά 
του ρούχα και εμπρός του ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας του ζητούσε το σώμα του 
Ιησού για την ταφή. Το χρυσό του στέμμα, στολισμένο με πολύτιμα πετράδια 
πρόδιδε την βασιλική του ιδιότητα.
- Κυρ Φώτη, τώρα κατάλαβα ότι οι αγιογράφοι ζωγράφιζαν όλες τις μορφές με 
τις χαρακτηριστικές τους φορεσιές.
- Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Κάθε άνθρωπος τραβάει σε αυτήν τη ζωή τον 
δικό του δρόμο. Άλλος γίνεται άνθρωπος των γραμμάτων, άλλος αγαπά να δου-
λεύει τη γη, άλλος γίνεται στρατιωτικός. Κάποιοι φτάνουν πιο ψηλά από τους 
άλλους και αποκτούν αξιώματα και θέσεις. Όμως, ο κάθε άνθρωπος εκτός από 
τη θέση του στην κοινωνία έχει και έναν άλλο αυστηρά ιδιωτικό χώρο. Τον εσω-
τερικό άνθρωπο, την προσωπικότητά του και τη θέλησή του. Εκεί μέσα, στην 
καρδιά του, γίνεται η πάλη της αρετής και της κακίας. Και ο άνθρωπος αγωνί-
ζεται να ξεκαρφώσει τα αγκάθια των παθών και να φυτέψει τα λουλούδια των 
αρετών! Αυτοί, λοιπόν, που βλέπετε στους τοίχους, ήταν άνθρωποι που νίκησαν 
τον εαυτό τους. Με την αγάπη τους προς τους άλλους έσπασαν το φράγμα του 
χρόνου και πέρασαν στην αιωνιότητα ως Άγιοι. Για τον λόγο αυτό οι αγιογράφοι 
τούς έχουν ζωγραφίσει, όπως ακριβώς ήταν! Τον καθένα με την ιδιότητά του.
 Κουβεντιάζοντας και φιλοσοφώντας βγήκαμε έξω από τις νότιες θύρες 
της Περιβλέπτου. Εκεί, όπως μας είπε ο φύλακας, υπήρχε και μαρμάρινη σκαλι-
στή εικόνα του Χριστού που την μετέφεραν οι αρχαιολόγοι, για να την προφυλά-
ξουν στο Μουσείο που στεγάζεται στον Άγιο Δημήτριο του Μυστρά. Η υψομε-
τρική διαφορά από την σπηλαιώδη είσοδο που μπήκαμε μας ξάφνιασε. Έπρεπε 
να κατεβούμε από την ψηλή σκάλα στον περίβολο της μονής. Τα πεύκα τριγύρω 
έριχναν τον ίσκιο τους στα σκαλοπάτια. Τόση ώρα ήμασταν όρθιοι και καθίσαμε 
να πάρουμε μια ανάσα. Εμπρός μας υψωνόταν ο πύργος της μονής με το μαγει-
ρείο και τα ερείπια των κελιών, που ήταν χτισμένα βαθμιδωτά, κολλημένα στα 
τείχη που περιτριγύριζαν τη μονή. Πραγματικά, στα χρόνια της ακμής του θα 
ήταν πολύ ήσυχα και όμορφα εδώ!
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 Το λιθόστρωτο μονοπάτι συνέχιζε έξω από την Περίβλεπτο ανηφορικά 
προς την Άνω Χώρα. Όσο ανεβαίνουμε, τόσο πιο εντυπωσιακή και πανοραμική 
γίνεται η θέα του κάμπου. Μέσα από τις ξερολιθιές φύτρωναν αγριόχορτα και 
αγριολούλουδα που μάζευαν φως από τις ακτίνες του ήλιου. Φανταστείτε τι θα 
γίνεται εδώ την άνοιξη από τα χρώματα και τις ευωδιές των λουλουδιών! Πού 
και πού κάποια σαύρα ξαφνιαζόταν από τα βήματά μας και έτρεχε να κρυφτεί στα 
χαλάσματα. Η ανηφοριά απότομη μας έκοβε την ανάσα και τα γόνατα. Ευτυχώς, 
μετά τη στροφή ξεπρόβαλε το στολίδι του Μυστρά, η Παντάνασσα. Χτισμέ-
νη στην απότομη κατηφοριά του λόφου, ψηλή, καμαρωτή συγκεντρώνει πάνω 
της όλα τα βλέμματα. Το καμπαναριό με τα κομψά του πυργάκια και τα τοξωτά 
ανοίγματα συναγωνίζεται στο ύψος τα διπλανά κυπαρίσσια. Στην κορυφή του 
τα κεραμίδια ορθώνονται απότομα προς τα πάνω και έπειτα στρογγυλεύουν σαν 
πλεχτό κόκκινο σκουφάκι, προστατεύοντας από τα κρύα και τα χιόνια που κατε-
βάζει τον χειμώνα ο γερο-Ταΰγετος. Ο εξώστης ενωμένος με το καμπαναριό στα 
δεξιά του δημιουργεί στοά που σκεπάζεται με τέσσερις κυματιστές καμάρες. Πιο 
πάνω ένα σύμπλεγμα από τρούλους και καμάρες σε μια τέλεια αρμονία. Όσο 

5. Η ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
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πλησιάζουμε, φαίνονται και οι λεπτομέρειες. Στην αψίδα του ιερού επάνω από 
τα παράθυρα υπάρχουν σκαλιστές γιρλάντες, που δίνουν στον ναό μια λεπτότη-
τα και μια ανεξίτηλη* σφραγίδα των αναγεννησιακών επιδράσεων της Δύσης. Η 
νότια πύλη του μοναστηριού είναι ανοιχτή. Η Παντάνασσα μας περιμένει!
- Τι θα πει Παντάνασσα, παππού; Πώς δώσανε αυτό το όνομα;
- Έχεις ακούσει την αρχαία λέξη «άναξ» που θα πει βασιλιάς;
- Ναι .
- Τη λέξη «άνασσα»;
- Όχι.
- Ε, «άνασσα» είναι η βασίλισσα. Παντάνασσα είναι η βασίλισσα των πάντων. Το 
Καθολικό είναι αφιερωμένο στην Παναγία και γι’ αυτό έδωσαν αυτό το όνομα.
- Επομένως, παππού, ήρθαμε στο παλάτι της Βασίλισσας!
- Ναι, κάπως έτσι, παιδί μου!
 Μπήκαμε στον περίβολο. Το άρωμα από τις γαρδένιες ήταν διάχυτο στον 
χώρο. Παιχνιδιάρικα γατάκια κρυφοκοίταζαν πίσω από τις γλάστρες. Μια πόρτα 
άνοιξε και η γερόντισσα Καλλινίκη μας υποδέχτηκε. Καθίσαμε στο ντουράκι 
στον ίσκιο. Δεχτήκαμε με ευχαρίστηση το κλασικό, μοναστηριακό κέρασμα. 
Λουκούμια και δροσερό νερό. Το πρόσωπο της γερόντισσας, που ξεπρόβαλε 
από το μαντιλάκι της, ήταν φωτεινό. Ύστερα από τις συστάσεις, ο κυρ Φώτης 
είπε ότι είχε έρθει στον Μυστρά να εργαστεί στη συντήρηση των τοιχογραφιών.  
 Η γερόντισσα Καλλινίκη ήταν ο πιο κατάλληλος άνθρωπος που θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει και να συνεργαστεί με τον κυρ Φώτη. Αγιογράφος η ίδια 
δούλευε υπομονετικά στο εργαστήριο του μοναστηριού και στόλιζε με τα έργα 
της πολλούς ναούς της περιοχής. Εργαζόταν όμως και στη συντήρηση των τοι-
χογραφιών με ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο. Μάλιστα, είχε πετύχει την παρασκευή 
ενός ειδικού βερνικιού συντήρησης. Οι σημειώσεις της, σίγουρα, θα ενδιέφεραν 
πολύ τον κυρ Φώτη!
- Θα μας πείτε δυο λόγια για το μοναστήρι της Παντάνασσας;
- Ευχαρίστως. Να ακούσουν και τα παιδιά δυο λόγια για την ιστορία του τόπου 
τους. Η Παντάνασσα είναι ο τελευταίος ναός που χτίστηκε στα χρόνια των Πα-
λαιολόγων. Εγκαινιάστηκε το έτος 1428. Ο Ιωάννης Φραγκόπουλος, το δεξί χέρι 
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των Παλαιολόγων, είναι ο κτήτορας του ναού. Δυστυχώς, μετά την πτώση του 
Μυστρά στα χέρια των Τούρκων το 1460 τα πράγματα δυσκόλεψαν.
- Να σας ρωτήσω; Η Παντάνασσα έγινε στην Τουρκοκρατία τζαμί;
- Ευτυχώς, όχι. Τζαμί έγινε πιο πάνω η Αγία Σοφία. Στο καμπαναριό της υπάρ-
χουν ακόμα τα ίχνη του μιναρέ. Οι κάτοικοι του Μυστρά μάλιστα τον 17ο αιώνα 
έχτισαν με την ανοχή των Τούρκων τον ναό του Αγίου Νικολάου στη συνοικία 
των παλατιών. Δυστυχώς, όμως, το 1770 με τα Ορλωφικά και τον διωγμό που 
εξαπέλυσαν οι Τουρκαλβανοί ο Μυστράς έπεσε σε μαρασμό και το μοναστήρι 
έκλεισε. Τα πιο δύσκολα όμως δεν είχαν έρθει ακόμα. Η επέλαση του Ιμπραήμ 
το 1827 άφησε βαθιές πληγές στον Μυστρά. Ισοπέδωσε τον χώρο, έσφαξε, λεη-
λάτησε, έκαψε, δεν άφησε λίθο επί λίθο. Ελάχιστα κτίρια απέμειναν όρθια.

 Μια μικρή θλίψη έπεσε στην παρέα. Τι έχει περάσει ετούτος ο τόπος! 
Ευτυχώς, όμως, μέσα από τα αίματα και τις θυσίες των Ελλήνων ξεπρόβαλε και 
πάλι η ζωή. Μετά την απελευθέρωση, το 1834 ιδρύεται η νέα Σπάρτη και οι κά-
τοικοι που είχαν απομείνει στον Μυστρά άρχισαν σιγά σιγά να μετακινούνται 
στον κάμπο13.

13 http://odysseus.culture.gr
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- Πότε ξανάνοιξε το μοναστήρι;
- Περί το 1850 άνοιξε πάλι τις πύλες του. Η Παντάνασσα γίνεται ξανά η βασί-
λισσα του τόπου. Καλύτερα να ανεβούμε πάνω να τα δείτε όλα με τα μάτια σας.
 Η μία σκάλα, που οδηγούσε στον πάνω όροφο, περνούσε κάτω από στοά. 
Ανεβήκαμε πάνω. Η εκκλησιά είναι διώροφη με υπερώα στο πρότυπο της Οδη-
γήτριας. Η Παντάνασσα είχε έναν άλλον αέρα, άλλο ύφος. Είδαμε από κοντά τις 
όμορφες σκαλιστές γιρλάντες του ιερού και τα περίτεχνα παράθυρα. Και η πα-
ραμικρή λεπτομέρεια είχε φτιαχτεί με ιδιαίτερη φινέτσα και αρχοντιά. Μπήκαμε 
στον ναό. Ανάψαμε ένα κεράκι στο μπρούντζινο μανουάλι* και προσκυνήσαμε. 
 Δύο ανθοδοχεία με αρωματικά ροζ τριαντάφυλλα και λευκές μαργαρίτες 
στόλιζαν την εικόνα της Παντάνασσας. Εκατοντάδες αφιερώματα περασμένα σε 
σκοινάκια μαρτυρούσαν την ευγνωμοσύνη και τις προσευχές των πιστών στις 
δύσκολες ώρες της ζωής. Τριγύρω τα λιτά ξύλινα στασίδια άφηναν να φανούν 
πίσω τους ως ένα ύψος οι διακοσμητικές γραμμές σε διάφορα μοτίβα. Πιο πάνω 
από τα μοτίβα υπήρχε η ζώνη των Αγίων και διάφορες παραστάσεις με διαφο-
ρετικό στυλ ζωγραφικής σε σχέση με τους άλλους ναούς του Μυστρά. Οι τοιχο-
γραφίες ήταν πολλές και πιο μικρές, κοντά κοντά η μία στην άλλη σαν μεγάλες 
φορητές εικόνες στη σειρά. Προχωρήσαμε στον νάρθηκα. Εκεί υπήρχαν αρκετές 
παραστάσεις από μαρτύρια αγίων με το ίδιο στυλ.
- Γιατί, γερόντισσα, η ζωγραφική εδώ έχει άλλο στυλ σε σχέση με τους άλλους 
ναούς του Μυστρά;
- Επειδή στην κάτω ζώνη οι αρχικές τοιχογραφίες είχαν καταστραφεί, φτιάχτη-
καν νεότερες τον 18ο αιώνα. Αυτές ονομάζονται Μεταβυζαντινές, δηλαδή δημι-
ουργήθηκαν μετά το 1453, όπου με την άλωση της Πόλης και τελείωσε απότομα 
και η Παλαιολόγεια περίοδος. Στον νάρθηκα, από τις παλιές τοιχογραφίες είναι 
ο ικέτης Μανουήλ Λασκάρεως του Χατζίκη. Η επιγραφή έχει χρονολογία 1444. 
Μάλιστα, εδώ στους πλαϊνούς τοίχους της πόρτας που ενώνει τον νάρθηκα με 
τον κυρίως ναό έχουμε και μια μεταβυζαντινή ζωγραφική του 17ου αιώνα14. Από 
τη μια μεριά είναι ο Άγιος Ζωσιμάς που κρατά ένα δισκοπότηρο στο χέρι και απέ-
ναντι η Οσία Μαρία η Αιγυπτία με γυρισμένο το πρόσωπο στο πλάι, σε προφίλ.
- Ποπό! Γιατί είναι τόσο κοκαλιάρα και όχι όμορφη;

14 Μυστράς, Λαμπρόν Κάστρον και Μέγα Δυναμάριν , 2008
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- Η Οσία Μαρία, όταν πήρε τον δρόμο της ερήμου, έζησε σαν αγρίμι σε μια 
σπηλιά. Από τα πολλά δάκρυα της μετάνοιας και τη νηστεία στέγνωσε το σώμα 
της και ασχήμυνε, αλλά ομόρφυνε η ψυχή της.
 Προχωρήσαμε και σταθήκαμε στο κέντρο του ναού. Το φως του καλοκαι-
ρινού ήλιου τρύπωνε άπλετο από τα παράθυρα των τρούλων και αποκάλυπτε 
τον πλούτο και τη ζωντάνια των χρωμάτων. Άλλος κόσμος εκεί πάνω. Οι τοιχο-
γραφίες ήταν μεγάλες και απλώνονταν στις ευρύχωρες καμάρες των υπερώων. 
Περιλάμβαναν συνθέσεις με πολλά πρόσωπα και πλούσια φωτεινά χρώματα. 
Τα αρχιτεκτονήματα, δηλαδή τα κτίρια, έμοιαζαν σαν παζλ με κύβους σε ένα 
δεύτερο επίπεδο, ώστε να δίνουν την αίσθηση του βάθους. Τα βουνά ορθώνο-
νταν απότομα με πολύπλοκα βράχια που στο πάνω τους μέρος σχηματίζουν κε-
κλιμένα επίπεδα σαν τσουλήθρες.
- Πόσο διαφορετικές είναι οι τοιχογραφίες στα υπερώα από τις υπόλοιπες!
- Αυτές ανήκουν στον 15ο αιώνα. Είναι τα τελευταία ώριμα δείγματα της Πα-
λαιολόγειας Αναγέννησης! Είναι οι γλυκείς καρποί μιας ζωγραφικής ανθοφορί-
ας. Είναι τα δαχτυλικά αποτυπώματα ενός πολιτισμού που δεν είναι νεκρός και 
απομονωμένος σε ένα ξεχασμένο παρελθόν, αλλά είναι ένα ζωντανό κομμάτι της 
ιστορίας που μεταγγίζεται ζωογόνα ως τις μέρες μας από γενιά σε γενιά! Οι τοι-
χογραφίες είναι ένα βιβλίο ιστορίας γραμμένο με πινέλα και χρώματα. Μαρτυ-
ρούν τις κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούσαν 
στα διακόσια πενήντα περίπου χρόνια της Παλαιολόγειας ή Υστεροβυζαντινής 
περιόδου, από το 1204 ως το 1453. Μαρτυρούν την επιδεξιότητα και το χάρισμα 
των αγιογράφων της Κωνσταντινούπολης, που με μεγάλη υπομονή, πινελιά την 
πινελιά, δημιούργησαν αυτά τα αριστουργήματα στα υπερώα της Παντάνασσας!
- Πόσο θα ήθελα να παρακολουθούσα αυτούς τους καλλιτέχνες την ώρα της 
εργασίας τους! Πόσες δυσκολίες αντιμετώπιζαν άραγε εκείνο τον καιρό! Τους 
φαντάζομαι ανεβασμένους πάνω στις σκαλωσιές σε τόσο ύψος, χωρίς φόβο, σι-
ωπηλούς και προσηλωμένους στο έργο τους με μια υποδειγματική μεταξύ στους
συνεργασία.
- Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά ανάλογα με το σημείο που δούλευαν, έπρεπε κάποιες 
φορές να ζωγραφίζουν με τεντωμένο το χέρι ψηλά με τις ώρες και άλλες φορές
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σκυμμένοι ή γονατιστοί!
- Και πώς έβλεπαν τις λεπτομέρειες του σχεδίου στα σκοτεινά σημεία του ναού, 
κυρ Φώτη;
- Δεν ξέρω. Με κάποιο από τα μέσα του τεχνητού φωτισμού που διέθετε η εποχή. 
Ίσως με λυχνάρια, ίσως με κεριά από μελισσοκέρι.
- Μπορεί να χρησιμοποιούσαν και φανάρια;
- Πιθανότατα, γερο-Θοδωρή, γιατί τα φανάρια είναι κλειστά και δεν επέτρεπαν 
να πηγαίνει καπνός πάνω στη ζωγραφική.
- Και τα χρώματα; Πώς πετύχαιναν αυτούς τους απαλούς τόνους και αυτές τις 
όμορφες αποχρώσεις; Πώς θυμόντουσαν κάθε φορά ποια χρώματα είχαν αναμεί-
ξει και σε ποιες αναλογίες;
- Είχαν και αυτοί τα μυστικά τους! Κρατούσαν τις σημειώσεις τους. Είχαν, ας 
πούμε, το βιβλίο των συνταγών! Ήξεραν και από την εμπειρία τους να αναμει-
γνύουνε τις ώχρες με τις καστανές σιέννες, τα κοβάλτια του μπλε και του πρά-
σινου και να τα συνταιριάζουν με αρμονία. Ήξεραν να απλώνουν το χρώμα και 
να δημιουργούν πλατιά φωτίσματα στα πρόσωπα και τα ενδύματα. Κοιτάξτε την 
τοιχογραφία της Βαϊοφόρου!
 Μία χρωματική πανδαισία* απλωνόταν στη νότια καμάρα, ψηλά δίπλα 
στον τρούλο. Στη Βαϊοφόρο ο Κύριος ταπεινός επάνω σε ένα ολόλευκο γαϊδου-
ράκι έρχεται στα Ιεροσόλυμα. Πλήθος ανθρώπων τον υποδέχεται τιμητικά με 
τα βάγια και με ρούχα στρωμένα στο έδαφος, αφού το νέο της Ανάστασης του 
Λαζάρου την προηγούμενη μέρα είχε ξεσηκώσει την πόλη. Τα ενδύματα των 
ανθρώπων είναι εντυπωσιακά. Όλοι έχουν βάλει τα καλά τους. Ένας άνδρας 
που στέκεται από τους πρώτους στην υποδοχή φορά μπλε κάλυμμα κεφαλής και 
χιτώνα με χρυσές ταινίες στην ίδια απόχρωση. Απ’ έξω, το ιμάτιο είναι λευκό 
με ζιγκ ζαγκ χρυσές γραμμές και στα ενδιάμεσα χρυσές βούλες. Η εντυπωσι-
ακή αμφίεση ολοκληρώνεται με τα λευκά παπούτσια και τις λευκές κάλτσες, 
που κάνουν αντίθεση με τον μπλε χιτώνα. Οι γυναίκες καλύπτουν το κεφάλι 
με όμορφα μακριά μαντίλια μονόχρωμα σε κοκκινωπούς τόνους ή λευκά με 
σχέδια. Τα φορέματά τους είναι ως τους αστραγάλους και αφήνουν να φανούν 
τα χαμηλά, χωρίς τακούνια παπούτσια τους. Στην τοιχογραφία υπάρχουν και 
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πολλά παιδιά. Τα ρούχα τους είναι πολύ προσεγμένα. Λευκά ρουχαλάκια ως το 
γόνατο μονόχρωμα, λευκά με σχέδια ή κοκκινωπά ή σε αποχρώσεις του μπλε. Οι 
μαμάδες τους, για να μην κρυώσουν τους έχουν φορέσει μπέρτες που πέφτουν 
ανέμελα στις πλατούλες τους ή μακρυμάνικα πουκαμισάκια. Μερικά από αυτά 
τα βγάζουν και τα στρώνουν σαν χαλάκι, για να περάσει από εκεί ο Κύριος. Άλλα 
παιδάκια έχουν σκαρφαλώσει στα δέντρα, για να βλέπουν καλύτερα από ψηλά. 
Μερικοί άνθρωποι έχουν βγει στους εξώστες και στα παράθυρα των σπιτιών που 
φαίνονται μέσα από τα τείχη της πόλης.

- Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που παρουσιάζεται το πλήθος των ανθρώπων 
που είναι στην υποδοχή. Όσοι βρίσκονται μπροστά είναι ζωγραφισμένοι ολό-
κληροι, οι άλλοι, που είναι δίπλα τους προς τα μέσα, φαίνονται λίγο ή μόνο το 
κεφάλι τους.
- Οι μισοκρυμμένες μορφές είναι ένας έξυπνος τρόπος που σκέφτηκαν οι αγιο-

Εικόνα 22 : « Η Βαϊοφόρος», Παντάνασσα, Μυστράς 15ος αι. ( φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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γράφοι, για να απεικονίζουν το πλήθος. Κοιτάξτε εκεί δεξιά. Μόνο και μόνο έξω 
από την πύλη της Ιερουσαλήμ είναι συγκεντρωμένα πάνω από τριάντα άτομα 
εκτός τα παιδάκια. Αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι της σύνθεσης φαίνονταν ολόκλη-
ροι, θα κάλυπταν όλον τον τοίχο .
- Πραγματικά, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Δείχνει ακριβώς τη μεγαλο-
πρέπεια της πανηγυρικής εισόδου του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα.
- Εμένα, κυρ Φώτη, μού αρέσει το πελώριο, ροζ σπίτι στο βάθος. Τι όμορφο που 
είναι!
- Δεν είναι ένα απλό σπίτι. Συμβολίζει ένα χωριό απέναντι από τα Ιεροσόλυμα. 
Εκεί που έστειλε ο Ιησούς τους μαθητές του, για να δανειστούν το νεαρό γαϊ-
δουράκι που βρισκόταν δίπλα στη μαμά του γαϊδουρίνα. Φαίνονται και οι δύο 
μαθητές που πήγαν να το φέρουν.
- Μα πώς γίνεται, κυρ Φώτη, το ίδιο γαϊδουράκι να παρουσιάζεται και στην 
είσοδο του χωριού με τη μαμά του και ταυτόχρονα να φέρνει τον Κύριο στα Ιε-
ροσόλυμα;
- Στη βυζαντινή αγιογραφία γίνεται! Ο χώρος και ο χρόνος εδώ κυλάει έξω από 
τους φυσικούς νόμους. Γεγονότα που έγιναν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 
παρουσιάζονται ταυτόχρονα. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι ενιαία. 
Πρώτα πήγαν οι μαθητές και έφεραν το γαϊδουράκι και ύστερα μπήκε ο Ιησούς 
στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, όποιος παρατηρεί προσεκτικά τις τοιχογραφίες, είναι 
σαν να διαβάζει τις Άγιες Γραφές.
- Καταπληκτικό! Τώρα το κατάλαβα.
- Εγώ όμως, κυρ Φώτη μου, δεν μπορώ να καταλάβω κατά πού πάνε οι γραμμές 
σε όλα ετούτα τα κτίρια της παράστασης. Η μια πάει από εδώ, η άλλη πάει 
από εκεί. Τι γίνεται εδώ πέρα; Και τα τείχη της Ιερουσαλήμ αντί να μικραίνει ο 
κύκλος τους προς τα πίσω, αυτά ψηλώνουν και πάνε να αγγίξουνε τον ουρανό.
- Γερο-Θοδωρή, αυτά τα σπίτια και τα τείχη δεν τα έφτιαξαν πετρομάστορες με 
το αλφάδι! Οι Βυζαντινές τοιχογραφίες, όπως είπαμε, είναι έξω από τον χώρο 
και τον χρόνο που εμείς ζούμε. Έχουν το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο ζωγραφικής.
- Πραγματικά, κυρ Φώτη μου, αν κάποιος δεν ξέρει όλα αυτά τα μυστικά της βυ-
ζαντινής αγιογραφίας, μπορεί να πιστέψει πως οι τοιχογράφοι δεν ήξεραν καλά 
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την τέχνη τους και έκαναν τέτοιου είδους λάθη!
- Κυρ Φώτη, να ρωτήσω κάτι; Γιατί τα παιδάκια στη Βαϊφόρο που παίζουν 
μπροστά μπροστά στο κάτω μέρος της τοιχογραφίας είναι τόσο μικρά αναλογι-
κά με τον Ιησού Χριστό και το γαϊδουράκι;
- Ακούστε. Τα παιδάκια είναι συμπληρωματικό στοιχείο στην τοιχογραφία. 
Έπρεπε να τα ζωγραφίσουν, γιατί και αυτά φώναζαν το «Ωσαννά». Όμως, το 
κεντρικό θέμα της τοιχογραφίας είναι ο Ιησούς που έρχεται στην Ιερουσαλήμ. 
Άρα, δίκαια απεικονίζεται σε μεγαλύτερη αναλογία από τους κατοίκους. Το ίδιο 
και οι δύο μαθητές που έχουν πάει να φέρουν το γαϊδουράκι.
- Είναι και κάτι άλλο που δεν έχετε ακόμα προσέξει και έχει σχέση με το φως! 
Κοιτάξτε από εδώ στη διπλανή τοιχογραφία της Ανάληψης. Από πού έρχεται το 
φως;
 Ο Κύριος, ευλογώντας με το δεξί Του χέρι την ανθρωπότητα, ανεβαί-
νει θριαμβευτικά μέσα σε λαμπερούς φωτεινούς κύκλους, τη Δόξα, την οποία 
κρατούν Άγγελοι που φτερουγίζουν ανάλαφρα στη διαδρομή προς τα ουράνια. 
Κάτω, ανάμεσα στα καρπισμένα ελαιόδεντρα, οι Απόστολοι κοιτάζουν το θαυ-
μαστό γεγονός και γεμάτοι έκπληξη τεντώνουν τα χέρια ψηλά. 
 Τα παιδιά κοίταζαν και ξανακοίταζαν το φως της παράστασης προσεκτι-
κά, αλλά δεν μπορούσαν να σκεφτούν κάτι. Αφού δεν έβρισκαν την απάντηση, 
ο κυρ Φώτης τους είπε να βγουν λίγο έξω, να σταθούν κάτω από τον ήλιο και να 
παρατηρήσουν πώς πέφτει το φως στα πρόσωπά τους, στο κτίριο και στα δέντρα. 
Τα παιδιά χαρούμενα για τον καινούριο γρίφο που τους έβαζε ο κυρ Φώτης, 
βγήκαν έξω και στάθηκαν λίγο κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Παρατήρησαν 
ότι το φως δημιουργούσε σκιές παντού. Πίσω από τα κυπαρίσσια, πίσω από το 
καμπαναριό και πίσω από τις μαρμάρινες κολόνες του εξώστη με τα σκαλιστά 
κιονόκρανα. Έβλεπαν φυσικά και τον δικό τους ίσκιο. Παρατήρησαν ακόμα ότι 
και στα πρόσωπά τους σχηματιζόταν φωτεινή και σκοτεινή πλευρά. Μετά το 
λογικό συμπέρασμα ξαναμπήκαν στον ναό και κατάλαβαν τι έπρεπε να παρα-
τηρήσουν, αν δηλαδή υπήρχαν ίσκιοι στις τοιχογραφίες. Πράγματι, δεν υπήρχε 
κανένας ίσκιος, ούτε στα κτίρια ούτε στις ελιές, ούτε στις μορφές! Τα πρόσωπα 
των Αποστόλων είχαν όλα ένα ιδιαίτερο φως άσχετα με το αν κοίταζαν ψηλά, 



64

χαμηλά, αριστερά ή δεξιά.
- Μπράβο παιδιά! Είστε καλοί παρατηρητές. Αλλά, ακόμα, δεν μου απαντήσατε. 
Αφού ήλιος εδώ στην τοιχογραφία της Ανάληψης δεν υπάρχει, από πού έρχεται 
το φως, λοιπόν;
 Τα παιδιά άρχισαν να ξύνουν το κεφάλι τους ξανά προβληματισμένα. 
Γνώριζαν από το σχολείο τους ότι κάθε φως έχει μια πηγή και ότι οι ακτίνες του 
μεταδίδονται ευθύγραμμα. Εδώ ποια είναι άραγε η πηγή;
- Παιδιά τι λέτε; Βρήκατε την πηγή του φωτός ή «να το πάρει το ποτάμι»;
- Οι φωτεινοί κύκλοι της Δόξας που περιβάλλουν τον Ιησού Χριστό στην τοιχο-
γραφία της Ανάληψης πρόδωσαν στα παιδιά την απάντηση.
- Α! Το βρήκαμε! Ο Χριστός, ο Χριστός είναι η πηγή του φωτός!
- Ναι! Μπράβο παιδιά το βρήκατε! Ο Χριστός είναι το Φως! Αυτό το Φως αντα-
νακλούν και τα φωτοστέφανα των Αγίων.
- Και πώς γίνεται αυτό;
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- Όπως ακριβώς στην πασχαλινή Θεία Λειτουργία το Άγιο Φως μεταλαμπαδεύ-
εται στα κεράκια όλων των πιστών και η φλόγα φωτίζει το πρόσωπό τους, έτσι 
και οι Άγιοι ακτινοβολούν γύρω τους το Φως του Χριστού.
- Πραγματικά, κυρ Φώτη, σαν αναμμένες λαμπάδες μοιάζουν ολόγυρα οι Άγιοι 
με τα λαμπερά τους φωτοστέφανα! Θυμίζουν Πάσχα! Όλα μέσα στην Παντά-
νασσα θυμίζουν το Πάσχα, το φως, τη χαρά, την άνοιξη. Η δροσερή χλόη και τα 
αγριολούλουδα του ανοιξιάτικου Μυστρά έχουν δανείσει τη φρεσκάδα τους εκεί 
ψηλά στις τοιχογραφίες των υπερώων! 
 Στα χρώματα των κτιρίων, των βουνών, των ενδυμάτων παντού. Επάνω 
στις στέγες των κτιρίων απλώνονται κόκκινα υφάσματα στο χρώμα της παπα-
ρούνας και οι ελεύθερες άκρες τους ανεμίζουν ανάλαφρα. Στην τοιχογραφία της 
Υπαπαντής του Χριστού εμπρός από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο της παρά-
στασης, υπάρχουν βήλα, δηλαδή κουρτίνες κρεμασμένες από κουρτινόξυλα. Συ-
γκρατούνται ανοικτές, αφού είναι δεμένες πάνω στα δύο κολονάκια με εντυπω-
σιακούς φιόγκους. Το χρώμα τους είναι κιτρινωπό με λευκές πινελιές που θυμί-
ζουν μαργαρίτες και ευωδιαστά χαμομήλια.

Εικόνα 23: « Η Ανάληψη» , ναός Παντάνασσας, Μυστράς 15ος αιώνας. 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)
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- Πραγματικά, κυρ Φώτη τώρα που μας το είπες, βλέπω ότι υπάρχουν σε πολλά 
παράθυρα και πόρτες κουρτίνες δεμένες σε φιόγκο ή κυματίζουν χαριτωμένα 
από τον αέρα, αφήνοντας το φως να παιχνιδίσει επάνω στις πτυχές τους. Φαίνο-
νται σαν να είναι φτιαγμένες από μετάξι. Γιατί, όμως, οι αγιογράφοι του Μυστρά 
ζωγράφιζαν αυτά τα υφάσματα στις στέγες;
- Τα κόκκινα υφάσματα που πέφτουν απαλά και ενώνουν τις στέγες είναι η επί-
στεψη της παράστασης15.
- Τι θα πει επίστεψη;
- Είναι το να βάλει κάποιος τελετουργικά ένα στέμμα, ας πούμε, σε έναν βασιλιά. 
Έτσι εδώ τα κόκκινα υφάσματα δίνουν μια επισημότητα στη σκηνή, αλλά και 
μια αρμονία, μία ισορροπία στην τοιχογραφία.
- Κυρ Φώτη μου, σωστά τα λες, αλλά εγώ βλέπω και ένα άλλο ύφασμα τεντω-
μένο σαν άσπρη πετσέτα και επάνω σαν να έχει ένα πρόσωπο, αλλά δε φαίνεται 
από τη φθορά που έχει ο τοίχος.
- Πού είναι γερο-Θοδωρή; Ακριβώς δίπλα από την «Υπαπαντή», στην καμάρα 

Εικόνα 24: «Η Υπαπαντή του Χριστού», Μυστράς, ναός Παντάνασσα, 15ος αι. 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)

15Χατζηδάκης, Μ.,1983. σελ. 133
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με τους δύο αντικριστούς Αγγέλους.
- Α! Είναι το Άγιο Μανδήλιο. Είναι όντως σε σχήμα τεντωμένης πετσέτας και 
πάνω έχει ζωγραφισμένο το πρόσωπο του Ιησού.

- Πρώτη φορά το βλέπω. Περίεργη ζωγραφιά.
- Εγώ είδα ένα Άγιο Μανδήλιο και στην Περίβλεπτο, αλλά ήταν ζωγραφισμένο 
με άλλη μορφή. Οι δυο του άκρες κατέληγαν σε δύο όμορφους κόμπους.
- Συμβολίζει κάτι το Άγιο Μανδήλιο;
- Το Άγιο Μανδήλιο ανήκει στις αχειροποίητες εικόνες* και σύμφωνα με την 
Ιερά Παράδοση η μορφή του Ιησού Χριστού αποτυπώθηκε πάνω στο μαντίλι της 
Αγίας Βερονίκης, όταν εκείνη σκούπισε το ματωμένο Του πρόσωπο στην πορεία 
Του προς τον Γολγοθά16.
- Με τον θαυμαστό αυτόν τρόπο, λοιπόν, ο Κύριος μας άφησε κατά κάποιο τρόπο 
μια αναμνηστική φωτογραφία, για να μπορούν οι Αγιογράφοι να Τον ζωγραφί-
ζουν με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά Του!

Εικόνα 25: «Άγιο Μανδήλιο», Μυστράς ναός Παντάνασσας 15ος αι. ( φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019)

16http://www.immspartis.gr/
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- Φοβερό! Από ό,τι κατάλαβα, τα πάντα σε όλες τις τοιχογραφίες που είδαμε 
στους ναούς, έχουν κάποιο συμβολισμό, κάποιο νόημα. Από τα χρώματα, τα 
πρόσωπα, τα κτίρια, τις κινήσεις, ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες!
- Σωστά! Τίποτα δεν είναι ζωγραφισμένο τυχαία στη Βυζαντινή Αγιογραφία.

- Οι διαστάσεις του χώρου αποδίδονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους 
πίνακες ζωγραφικής. Οι γραμμές, τα μεγέθη, οι αναλογίες, το βάθος και τα 
επίπεδα ζωγραφικής δεν υπακούουν στις φυσικές, ρεαλιστικές διαστάσεις του 
χώρου. Αυτή ακριβώς η απελευθέρωση από τις φυσικές διαστάσεις δημιουργεί 
το υπερβατικό* στοιχείο στις τοιχογραφίες που τις ανεβάζει σε ένα επίπεδο εξι-
δανικευμένο και μοναδικό. Μέσα από την απλότητά τους ξεπροβάλλει ένα απί-
στευτο μεγαλείο, μια τελειότητα!
 Οι Παλαιολόγειες τοιχογραφίες του Μυστρά είναι το σταυροδρόμι των 
καιρών. Είναι το σημείο συνάντησης του χθες με το σήμερα και το αύριο. Είναι 

Εικόνα 26: «Άγιο Μανδήλιο», Μυστράς, Περίβλεπτος, γ΄ τέταρτο 14ου αι. 
(φωτ. Γκλέκας Ιωάννης, 2019
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αφορμή περισυλλογής και γαλήνης. Είναι η έκφραση της φωτισμένης έμπνευ-
σης των δημιουργών τους, των χαρισματικών αγιογράφων, που άφησαν πάνω 
στους τοίχους των ναών τα αποτυπώματά τους, πριν περάσουν στην αιωνιό-
τητα. Μπορεί οι φθορές να θαμπώνουν λίγο την αρχική τους φρεσκάδα, αλλά 
η ομορφιά τους ξεπροβάλλει σαν το νεανικό πρόσωπο της νύφης κάτω από το 
πέπλο. Έχουν τη δροσιά του νερού που μόλις έχει αντληθεί από κρουσταλλένιο 
πηγάδι. 
 Οι Βυζαντινές τοιχογραφίες είναι οδοδείκτες! Παίρνουν το βλέμμα του 
ανθρώπου από τα χαμηλά και το ανεβάζουν σιγά σιγά, περνώντας πάνω από τους 
ζωγραφισμένους τοίχους, προς τα υπερώα και από εκεί πιο ψηλά στον τρούλο. 
Και σαν φτάσει το βλέμμα μέχρι εκεί επάνω στον Παντοκράτορα, αναρωτιέται 
κανείς πώς θα μπορούσε, άραγε, να φτάσει ακόμα πιο ψηλά, να πετάξει στον 
αιθέρα σαν τους ζωγραφισμένους Αγγέλους. Να το σκάσει για λίγο από τη Γη και 
να ταξιδέψει ελεύθερος μες τα άστρα, μες τους φωτεινούς δρόμους του ουρανού, 
μες το άπειρο! Χωρίς εισιτήριο, χωρίς αποσκευές με μοναδικό συνοδό τα φτερά 
της πίστης και της επιθυμίας για μια υπερκόσμια πτήση! Και σαν αλαφρώσει και 
ξεφύγει από τη βαρύτητα, θαυμάζει με το πνεύμα την απεραντοσύνη και βλέπει 
τον εαυτό του τόσο δα μικρούλη! Κοιτάζει από εκεί πάνω ολόκληρη τη Γη μας, 
τον γαλάζιο πλανήτη, που κουβαλάει αιώνες τώρα όλους τους ανθρώπους ακού-
ραστα μέρα και νύχτα, ολόγυρα από τον Ήλιο. Και ξαφνικά, εμπρός σε αυτό το 
μεγαλείο, ξεπηδάει η σκέψη ότι αγαπάει κανείς όλο τον κόσμο, όλους τους αν-
θρώπους, όλη την πλάση! Πόση ξεκούραση. Πόση αναψυχή! Τελικά, τα λόγια δε 
φτάνουν, για να ερμηνεύσουν τι είναι οι τοιχογραφίες! Είναι μόνο τέχνη; Είναι 
προσευχή; Ή μήπως είναι αγάπη και ειρήνη, αφού πάνω τους ανταμώνουν και 
αδελφώνονται όλα τα βλέμματα των ανθρώπων;
 Με αυτές τις σκέψεις και τα συναισθήματα αφήσαμε την όμορφη Παντά-
νασσα, τη Βασίλισσα των Ουρανών, και συνεχίσαμε την περιήγησή μας στον 
φημισμένο Μυστρά.
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 Βγήκαμε από τη βορεινή πύλη της Παντάνασσας. Αποφασίσαμε να συνε-
χίσουμε την περιήγησή μας πιο ψηλά, προς τα παλάτια και την Αγία Σοφία. Βα-
δίζαμε σχεδόν παράλληλα με το δεύτερο τείχος του λόφου, που περίζωνε προ-
στατευτικά την Άνω Χώρα. Μέσα στην ασφάλεια του τείχους ήταν στριμωγμένα 
τα ερείπια πολλών κατοικιών, μαρτυρώντας τον παλμό της ζωής που είχε κάποτε 
η καστροπολιτεία του Μυστρά. Παρόλο που δε διασώζονται σε ιδιαίτερα καλή 
κατάσταση, οι όρθιοι τοίχοι τους με τα τοξωτά τους παράθυρα και τα κομψά 
μπαλκονάκια τους αφήνουν να φανεί η αρχοντιά τους και η εκλεπτυσμένη αι-
σθητική τους. Σε λίγο το καλντερίμι* μάς οδήγησε στην πύλη της Μονεμβασιάς.
- Γιατί, παππού, την ονόμασαν έτσι;
- Η πύλη αυτή κοιτάζει προς το κάστρο της Μονεμβασιάς που ήταν τότε και 
αυτό σε ακμή παράλληλα με τον Μυστρά. Το συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες 
άλλων πόλεων στις πύλες. Εδώ στον Μυστρά μία από τις πύλες ονομάζεται πύλη 
του Ναυπλίου, επειδή ο προσανατολισμός της κοιτάζει προς το Ναύπλιο.
 Πάνω από την πύλη της Μονεμβασιάς φαίνονταν τα απομεινάρια του 
πύργου με τις πολεμίστρες για τις δύσκολες ώρες των επιθέσεων από τους 
εχθρούς. Πόσες φορές, άραγε, θα είχε χρειαστεί να υπερασπιστούν γενναία την 
πύλη οι ακοίμητοι φρουροί, για να μην απειληθεί η Άνω Χώρα και τα παλάτια! 
Διαβήκαμε την πύλη. Ο ανηφορικός δρομάκος δεν άργησε να μας βγάλει στο 
πλάτωμα των παλατιών. Μπροστά μας υψώνονταν δύο σειρές μεγαλόπρεπων 
κτιρίων που σχημάτιζαν μεταξύ τους μία γωνία. Αν και ο χρόνος τούς είχε αφαι-
ρέσει τις στέγες και κομμάτια των τοίχων, παρ’ όλα αυτά τέντωναν και καμάρω-
ναν αγέρωχα για την παλιά τους δόξα. Πλησιάσαμε όλοι αμίλητοι. Ο καθένας 
έκανε τις δικές του σκέψεις. Εμείς τα παιδιά πρώτη φορά βλέπαμε παλάτια από 
κοντά. Γεμίσαμε με χίλιες απορίες. Σε ποιο κτίριο ήταν η αίθουσα του θρόνου 
και πού η τραπεζαρία; Και εδώ κάτω στις καμάρες τι ήταν; Μήπως το μαγει-

6. ΤΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
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ρείο; Αρχίσαμε να ρωτάμε τον παππού, αλλά δεν προλάβαμε να πάρουμε καμιά 
απάντηση. Εκεί, σε ένα πεζούλι, καθόταν ένας καλοντυμένος κύριος. Φορούσε 
και καπέλο. Καθώς ήταν σκυμμένος φαινόταν κάτω από το γείσο το μικρό του 
μουστακάκι. Είχε απλωμένα εμπρός του κάποια σχέδια και χαρτιά με σημειώ-
σεις. Ήταν απορροφημένος στο έργο του. Σίγουρα, θα ήταν κάποιος μελετητής. 
Μόλις μας αντιλήφθηκε, σήκωσε το κεφάλι και μας κοίταξε. Ο παππούς μίλησε 
πρώτος.
- Χαίρετε, κύριε. Συγνώμη, αν σας διακόψαμε.
- Χαίρετε. Δε με διακόψατε. Είμαι από το πρωί εδώ και καλό θα ήταν να κάνω 
ένα διάλειμμα.
- Ήρθαμε να δούμε τα παλάτια. Ευκαιρία είναι, τώρα το καλοκαίρι, να μάθουν 
και τα παιδιά δυο πράγματα για τον τόπο τους.

 Ο κύριος σηκώθηκε και μας ρώτησε σε ποια τάξη πάμε και αν μας αρέσει 
η Ιστορία. Συστηθήκαμε κιόλας δια χειραψίας. Μας είπε πως τον λένε Αναστά-
σιο Ορλάνδο και πως εργαζόταν στον Μυστρά κυρίως στις αναστηλώσεις των 
μνημείων και ιδιαίτερα των ναών. Μας είπε πως μόλις είχαν ολοκληρώσει με την 
ομάδα του το έργο αναστήλωσης του τρούλου της Οδηγήτριας που είχε καταρ-
ρεύσει. Ο κυρ Φώτης, όταν άκουσε το όνομα του κυρίου, ενθουσιάστηκε πολύ. 
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Γνώριζε από κοντά τον σπουδαίο αυτόν καθηγητή του Πολυτεχνείου και της 
Βυζαντινής αρχαιολογίας, που τόσο πολύ αγαπούσε και φρόντιζε για ένα σωρό 
μνημεία του Ελληνικού πολιτισμού.
- Συγγνώμη, κύριε καθηγητά. Μπορώ να σας ζητήσω μία χάρη;
- Φυσικά, αν μπορώ, γιατί όχι.
- Εγώ ζω απέναντι από τον Μυστρά. Από μικρό παιδί κάθε μέρα ξεκουράζω τα 
μάτια μου επάνω στην ομορφιά του. Ξέρω ότι εδώ είναι τα παλάτια και τίποτα 
περισσότερο. Τα εγγονάκια μου, όμως, έχουν ένα σωρό ερωτήσεις. Μήπως θα 
μπορούσατε να μας δώσετε λίγες πληροφορίες;
- Πολύ ευχαρίστως. Μου αρέσει το ενδιαφέρον όλων σας και πιο πολύ των 
παιδιών. «Ο Μυστράς, η νεκρή πολιτεία των Καντακουζηνών και των Παλαιο-
λόγων, δεν είναι πολύτιμος μόνο για τις εκκλησίες του με την κομψή αρχιτεκτο-
νική και τις σπουδαιότατες για την ιστορία της ζωγραφικής τοιχογραφίες του, 
αλλά και για τις πολλές ιδιόρρυθμες ιδιωτικές οικίες του, για τα παλάτια του, 
για τα οχυρωματικά τείχη και το φρούριο, για τους ελικοειδείς δρόμους του και 
τις καμαρωτές κρήνες του. Όλα αυτά αποτελούν ένα μοναδικό στο είδος τους 
σύνολο, μια βυζαντινή πόλη από την οποία μόνο οι κάτοικοι λείπουν17». Όμως, 
επειδή είστε παιδιά κι όλα αυτά μπορεί να σας φαίνονται δύσκολα, θα ήθελα να 
μιλήσουμε πρώτα για ένα παιχνίδι.
- Ποιο παιχνίδι;
- Τη σκυταλοδρομία. Το παίζετε αυτό το παιχνίδι;
- Μάλιστα, κύριε. Είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Ξεκινάει ο πρώτος να τρέχει με 
μια σκυτάλη στο χέρι και μετά τη δίνει στον δεύτερο και ο πρώτος σταματάει. 
Στη συνέχεια ο δεύτερος αθλητής τη δίνει στον τρίτο και συνεχίζουν όλοι οι επό-
μενοι.
- Πολύ σωστά. Αν πέσει κάτω η σκυτάλη ή χαλάσει, τότε μπορεί να συνεχίσει το 
ωραίο αυτό παιχνίδι;
- Όχι, φυσικά, το παιχνίδι σταματάει και η ομάδα στενοχωριέται, που έχασε.
- Έτσι είναι παιδιά και όλα τα αρχαία μας, όλος ο πολιτισμός μας. Είναι μια πο-
λύτιμη σκυτάλη που η μια γενιά πρέπει να την παραδίνει στα χέρια της επόμενης 
με πολλή προσοχή. Εμείς οι μεγάλοι κρατάμε τώρα αυτήν τη σκυτάλη και όταν 

17 Παπαδόγιαννης, Σ. 2008, σελ. 31
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μεγαλώσετε θα την παραδώσουμε σε εσάς. Είναι ένα παιχνίδι συναρπαστικό. 
Συμφωνείτε;
- Ναι, πολύ. Εγώ, όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω αρχαιολόγος, γιατί θαυμάζω 
πολύ τον Μυστρά και τον ελληνικό πολιτισμό.
- Τέλεια. Εύχομαι να τα καταφέρεις. Αλλά, ας ακούσω τι θέλετε να μάθετε;
- Όλα αυτά τα κτίρια τα έφτιαξαν οι Παλαιολόγοι;
- Όχι. Η βορειοδυτική πτέρυγα ανήκει στους Παλαιολόγους που ηγεμόνευαν 
εδώ από το 1383 ως το 1460. Αυτά εδώ τα ανατολικά κτίρια στη σειρά είναι πα-
λαιότερα. Αυτός είναι ένας τριώροφος πύργος με μικρό εξώστη και στο ισόγειο 
έχει μια αίθουσα υποδοχής. Δίπλα, το διώροφο κτίριο στέγαζε το μαγειρείο και 
τις στέρνες18.
- Φαντάζομαι τι νόστιμα φαγητά θα έφτιαχναν οι μάγειρες για τους άρχοντες!
- Ίσως να τρώγανε με χρυσά κουτάλια, κύριε!
- Δε γνωρίζω αν έτρωγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά οι ανασκαφές έφεραν στο φως 
κοχλιάρια, δηλαδή κουτάλια μεταλλικά και όμορφα πήλινα σκεύη. Τα φαγητά 
τους ήταν εκλεκτά αλλά και λιτά, αφού τηρούσαν όλες τις νηστείες. Η διατροφή 
τους συμπεριελάμβανε τον «καθαρόν άρτον», δηλαδή ψωμί από καθαρό σιτάρι, 
κρέας, κυνήγι, παστά ψάρια, λαχανικά, όσπρια, φρούτα, ξηρούς καρπούς ακόμα 
και γλυκά του κουταλιού ή σιροπιαστά. Φυσικά, έπιναν και εκλεκτά κρασιά 
κατά το δείπνο που γινόταν αργά το απόγευμα. Είχαν και αφεψήματα, όπως το 
«εύκρατον».
- Τσάι ήταν; Από τον Ταΰγετο;
- Όχι. Έβαζαν να βράσει νερό με τρεις καυτερές πιπεριές, μία κουταλιά κύμινο 
αλεσμένο, μία κουταλιά γλυκάνισο και τρεις κουταλιές μέλι.19

- Νομίζω, κύριε Αναστάσιε, ότι θα φτιάξω κι εγώ αυτό το αφέψημα. Πρέπει να 
είναι εξαιρετικό.
- Ας συνεχίσουμε, λοιπόν. Το διπλανό κτίριο μάλλον φτιάχτηκε από τον Μανουήλ 
Καντακουζηνό κατά την περίοδο 1349 έως 1380. Έχει δύο ορόφους με αρκετά 
υπνοδωμάτια και από την μεριά που βλέπει στον κάμπο έναν ευρύχωρο εξώστη. 
Κύριε Κόντογλου, εσείς που είστε του χώρου της βυζαντινής αγιογραφίας, θα 
σας ενθουσιάσει η πληροφορία ότι στον δεύτερο όροφο υπήρχε ανακτορικό πα-

18DVD Μυστράς, Λαμπρόν Κάστρον και Μέγα Δυναμάριν , 2008
19DVD Μυστράς, Λαμπρόν Κάστρον και Μέγα Δυναμάριν , 2008
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ρεκκλήσιο. Υπάρχει κόγχη στην οποία σώζονται τμήματα τοιχογραφιών.
- Πολύ ενδιαφέρον! Θα ήθελα να τις μελετήσω. Και οι Καντακουζηνοί και οι 
Παλαιολόγοι ήταν πράγματι πολύ ευλαβείς άνθρωποι.
- Όπως σας είπα και στην αρχή, το μεγάλο κτίριο στη βορειοδυτική πλευρά 
φτιάχτηκε από τους Παλαιολόγους. Το παλάτι πατάει στέρεα πάνω στις καμάρες 
του ημιυπόγειου και του χαμηλού πρώτου ορόφου. Ο δεύτερος όροφος είναι η 
αίθουσα του θρόνου. Η μεγάλη αίθουσα είναι πολύ επιβλητική. Ψηλοτάβανη 
με δύο σειρές παράθυρα. Η πρώτη σειρά έχει μεγάλα τοξωτά παράθυρα και η 
δεύτερη σειρά έχει φεγγίτες που μοιάζουν με τρίφυλλες μαργαρίτες και δίνουν 
μια ιδιαίτερη ομορφιά και αρχοντιά στο κτίριο. Γύρω γύρω στην αίθουσα υπάρ-
χουν πεζούλια όπου κάθονταν οι επισκέπτες στις επίσημες συναντήσεις.
- Κύριε καθηγητά, πόσο θα ήθελα να ήμουν κι εγώ σε μια τέτοια συνάντηση και 
να με κερνούσαν ένα σιροπιαστό γλυκό!
- Ίσως να σε σερβίριζαν «κοπτοπλακούς».
- Πώς το είπατε;
- «Κοπτοπλακούς». Ήταν κάτι σαν μπακλαβάς, που το έφτιαχναν με φύλλα 
ζύμης, αμύγδαλα, καρύδια και μέλι.
- Σίγουρα θα ήταν πολύ νόστιμο!
- Εγώ, κύριε, θέλω να σας ρωτήσω αν πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο, όπως κι 
εμείς σήμερα.
- Πολύ σπουδαία ερώτηση. Ακούστε. Οργανωμένα σχολεία δεν υπήρχαν τότε. Οι 
άρχοντες και οι εύπορες οικογένειες είχαν ιδιωτικούς δασκάλους για τα παιδιά 
τους, αγόρια και κορίτσια. Τα υπόλοιπα παιδιά μάθαιναν τα πρώτα γράμματα 
από τη μητέρα τους ως την ηλικία των πέντε, έξι ετών. Κατόπιν, παρακολουθού-
σαν τον πρώτο κύκλο, της βασικής εκπαίδευσης που ονομάζονταν «Ιερά Γράμ-
ματα» και κρατούσε τρία χρόνια.
- Και γιατί ονομάζονταν «Ιερά»;
- Γιατί δάσκαλοι ήταν κυρίως ιερείς και ως διδακτικά βιβλία χρησιμοποιού-
σαν τα Ιερά Βιβλία της εκκλησίας, όπως την Αγία Γραφή, το Ψαλτήρι και την 
Οκτώηχο. Έτσι, μαζί με τα γράμματα φυτεύονταν στις ψυχούλες των παιδιών η 
πίστη και οι αρετές. Ως αίθουσες είχαν κυρίως τους νάρθηκες των ναών ή κελιά 
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των μοναστηριών.
- Είχαν τετράδια και μολύβια; Πού έγραφαν;
- Τα μικρά παιδιά χάραζαν με το κονδύλι τα γράμματα πάνω σε πινακίδα αλειμ-
μένη με κερί. Τα μεγαλύτερα έγραφαν με μελάνι πάνω στη διφθέρα, δηλαδή σε 
περγαμηνή από δέρμα ζώου ή σε χαρτί.
- Μετά τα Ιερά Γράμματα υπήρχε συνέχεια;
- Ναι, η «Θύραθεν παιδεία» που διαρκούσε έξι ως οκτώ χρόνια. Ο Γραμματικός 
ή Μαΐστρος έδινε στους μαθητές επιστημονικές γνώσεις στη Γραμματική, τη 
Φιλοσοφία, τη Ρητορική, την Αριθμητική, τη Γεωμετρία, τη Μουσική και την 
Αστρονομία. Σας πληροφορώ ότι, όπως και εσείς σήμερα, διδάσκονταν σπου-
δαία κείμενα από την αρχαία πεζογραφία και ποίηση, όπως Θουκυδίδη, Ηρόδοτο, 
Όμηρο κ.ά. Στη Γεωμετρία διδάσκονταν τον γνωστό και σε εσάς σήμερα, Ευ-
κλείδη. Φυσικά, αν κάποιος ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές του και να γίνει για 
παράδειγμα γιατρός, νομικός ή διοικητικός αξιωματούχος πήγαινε σε μεγάλες 
πόλεις όπως στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχε πανεπιστήμιο.
- Αν δε μας τα λέγατε όλα αυτά, δεν θα τα πίστευα.
- Ο Ελληνικός μας πολιτισμός ποτέ δεν σταμάτησε. Όπως σας είπα και πριν, η 
σκυταλοδρομία του πολιτισμού ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα, πέρασε και 
από το Βυζάντιο και συνέχισε ακόμα και στα τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς 
από τους Τούρκους. Οι γραπτοί μας θησαυροί, οι χειρόγραφοι κώδικες, όπως 
ονομάζονται, διασώθηκαν από τους εχθρούς και τη φθορά και διαφυλάχτηκαν 
μέσα στους κόλπους της εκκλησίας με τη φροντίδα των κωδικογράφων στα βι-
βλιογραφικά εργαστήρια των μοναστηριών.
- Ευτυχώς, κύριε Ορλάνδο, αλλιώς δε θα είχαμε χάσει μόνο εμείς αυτόν τον 
πλούτο αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα.
 Με όλη αυτήν την όμορφη κουβέντα για τα παλάτια και τη ζωή στα χρόνια 
τα βυζαντινά η ώρα πέρασε αρκετά. Ο κύριος καθηγητής έπρεπε να συνεχίσει 
την εργασία του και εμείς τον είχαμε απασχολήσει πολύ. Άλλωστε, και ο ήλιος 
είχε αρχίσει να γέρνει προς τον γερο-Ταΰγετο και δεν έπρεπε να καθυστερήσου-
με, αν θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην Άνω Χώρα. Αποχαιρετίσα-
με με σεβασμό και πολλές ευχαριστίες τον κύριο καθηγητή. Καθώς ανεβαίναμε 
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όλο και πιο ψηλά, η θέα των παλατιών ήταν πανοραμική και ενώ ο ήλιος είχε 
γυρίσει επάνω από τον λόφο του Μυστρά, τα παλάτια ήταν ακόμα στο φως.
- Πώς γίνεται αυτό, παππού;
- Το είχαν μελετήσει. Εγώ που βλέπω από το σπίτι τα παλάτια είναι όλη την ημέρα 
στο φως. Επάνω τους χτυπά η πρώτη ακτίνα του ήλιου το πρωί, όταν ανατέλλει 
από τον Πάρνωνα και η τελευταία, όταν βασιλεύει ο ήλιος στον Ταΰγετο. Τίποτα 
δεν έκαναν οι παλιοί, αν πρώτα δεν το μελετούσαν σωστά και με υπομονή.
 Αριστερά και δεξιά από το καλντερίμι βρίσκονταν οι οικίες της Άνω 
Χώρας. Μάλιστα, ένα αρχοντικό ήταν ξεχωριστό για το μέγεθος και την ομορφιά 
του, σωστό «παλατάκι». Αλήθεια, σε πόσο καλύτερη κατάσταση θα ήταν όλος 
ο Μυστράς, αν δεν είχε είχε περάσει ο Ιμπραήμ και οι υπόλοιποι βάρβαροι! Αν 
είχαν ένα ίχνος σεβασμού και αγάπης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή και τον πο-
λιτισμό!
- Πάνω από την πλατεία των παλατιών συναντήσαμε έναν ακόμα Βυζαντινό ναό.
- Ποια εκκλησία είναι αυτή, παππού;
- Είναι η Αγία Σοφία. Λένε πως έδωσαν σε αυτή την εκκλησία το ίδιο όνομα με 
αυτό της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Αυτοκρατορική συνοικία ήταν 
και ο Μυστράς! Ήθελαν και εδώ την Αγία Σοφία τους!

Εικόνα 28: «Ο ένθρονος Χριστός «, ναός Αγίας Σοφίας, Μυστράς, β΄μισό 14ου αι. 
(φωτ. Μυστράς DVD, 2008)
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- Εγώ, γερο-Θοδωρή, έχω διαβάσει ότι πιθανότατα στην αρχή ο ναός ήταν καθο-
λικό της μονής του Ζωοδότου Χριστού. Αυτό άλλωστε το αποδεικνύει η τοιχο-
γραφία του Ιησού Χριστού που είναι ζωγραφισμένη στην κόγχη του ιερού, αντί 
για την Πλατυτέρα που ζωγραφίζεται εκεί στις άλλες εκκλησίες. Αργότερα, η 
Αγία Σοφία έγινε παρεκκλήσιο των ανακτόρων. Αυτό το μαρτυρούν και οι τάφοι 
των αρχόντων στα παρεκκλήσια του ναού και το ανάγλυφο μονόγραμμα του 
πρώτου Δεσπότη του Μυστρά, Μανουήλ Καντακουζηνού.
 Πλησιάσαμε. Ο ναός, πιο μικρός αλλά περίτεχνος σε σχέση με τους υπό-
λοιπους του Μυστρά, είναι χτισμένος από τα μέσα του 14ου αιώνα. Έχει τρεις 
όμορφες αψίδες στην είσοδό του και δίπλα τους υψώνεται το κωδωνοστάσιο. Η 
στέγη με τον σταυρό να σχηματίζεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, έχει στο 
κέντρο έναν πανέμορφο τρούλο. Τα κεραμίδια του δημιουργούν δαντελένια γιρ-
λάντα με την απίστευτη εκείνη τέχνη των Βυζαντινών μαστόρων. Απέναντι από 
τον ναό, το κτίριο της τράπεζας και πιο δίπλα, στο πίσω μέρος μικρό πλάτωμα 
με δέντρα. Οι ίσκιοι μας είχαν μακρύνει καθώς έπεφταν πάνω μας οι τελευταίες 
ακτίνες του ήλιου. Αν δε θέλαμε να μας κλείσει ο φύλακας μες στον αρχαιολο-
γικό χώρο, έπρεπε να βιαστούμε. Προχωρήσαμε στον δρόμο του κάστρου που 
φάνταζε σαν αετός που είχε καθίσει με ανοιγμένες τις φτερούγες στη φωλιά του, 
για να ξαποστάσει από τον μόχθο της μέρας. Έτσι, όπως ακριβώς ξαποσταίνει 
και ο δικέφαλος αετός των Παλαιολόγων στη σιωπηλή πολιτεία του Μυστρά. 
 Βγήκαμε από την πάνω πύλη και ο φύλακας έκλεισε πίσω μας τη βαριά 
ξύλινη πόρτα. Μέσα μας άνοιξε μια νέα πόρτα, ένας νέος ορίζοντας. Γνωρίσαμε 
τον Βυζαντινό Μυστρά με τις μοναδικές εκκλησιές του και τα παλάτια. Περπα-
τήσαμε στα μονοπάτια της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Νιώσαμε μέσα μας 
την ευθύνη, να διαφυλάξουμε κι εμείς με τη σειρά μας αυτήν την κληρονομιά. 
Να κρατήσουμε κι εμείς γερά τη σκυτάλη του πολιτισμού στα χέρια μας και να 
την παραδώσουμε με τη σειρά μας στις επόμενες γενιές.
- Παιδιά, πώς σας φάνηκε ο σημερινός μας περίπατος; Σας άρεσε;
- Ήταν όλα τέλεια! Θέλουμε να ξαναέρθουμε, κυρ Φώτη!
- Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα καταπληκτικά πράγματα που μας έμαθες 
σήμερα.
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- Σας υπόσχομαι ότι θα ξαναέρθουμε στον Μυστρά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά 
πράγματα ακόμα να δούμε και να πούμε.
 Μεγάλη κούραση ένιωθαν τα πόδια μας! Σχεδόν έτρεμαν. Ωστόσο, μεγα-
λύτερη ήταν η χαρά μας και ο θαυμασμός που νιώθαμε μέσα μας για όλο αυτόν 
τον υπέροχο Βυζαντινό περίπατο που κάναμε παρέα με τον κυρ Φώτη Κόντο-
γλου!
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ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ



81

Λεξιλόγιο

αδράχτι: ξύλινο ή μεταλλικό, σφαιρικό εργαλείο με το οποίο έγνεθαν το μαλλί.
αλαλαγμός: πολεμική κραυγή, δυνατή βοή από κραυγές πλήθους ανθρώπων, 
(λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
ανάστροφος: αντίστροφος, γυρισμένος ανάποδα.
ανεξίτηλος: αυτός που δεν μπορεί να ξεβάψει, που δεν μπορεί να αφαιρεθεί με 
το πλύσιμο, σβήσιμο ή ξύσιμο, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
απόκοσμος: ο μη γήινος, που ανήκει σε άλλον κόσμο, (λεξικό Τεγόπουλος-Φυ-
τράκης).
απροσπέλαστος: αυτός που δεν μπορεί να τον πλησιάσει κανείς, στον οποίο 
δεν είναι δυνατή η πρόσβαση, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
ασκηταριό: τόπος που ζουν ασκητές, ερημίτες μοναχοί.
αχειροποίητες εικόνες: ιερές εικόνες ιδιαίτερα του Χριστού και της Παναγί-
ας, που κατά την παράδοση δεν κατασκευάστηκαν από χέρι ανθρώπου, αλλά με 
θαυματουργική ενέργεια.
βεβήλωση: παραβίαση και καταστροφή ενός ιερού χώρου με ασεβείς πράξεις.
διάττοντας αστέρας: το αστέρι που διαγράφει μια φωτεινή πορεία στο νυχτε-
ρινό ουρανό και δίνει την εντύπωση ότι πέφτει.
Δόξα: φωτεινοί επάλληλοι κύκλοι ή ελλειψοειδείς, σε διαφορετικούς τόνους του 
γαλάζιου χρώματος, που περιβάλλουν τον Χριστό και σπανιότερα την Θεοτόκο.
ειλητάριο: μακρόστενη λωρίδα περγαμηνής πάνω στην οποία αναγράφονται 
χαρακτηριστικές φράσεις αγίων ή αποσπάσματα από ιερά βιβλία.
έμβλημα: συμβολική εικόνα ή παράσταση που χρησιμεύει ως διακριτικό 
σημείο, (λεξικό Τεγόπουλος-Φυτράκης).
επάλληλοι κύκλοι: κύκλοι με το ίδιο κέντρο που διαδοχικά είναι ο ένας μέσα 
στον άλλο.
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επιτύμβιος: Αυτός που είναι τοποθετημένος πάνω σε τύμβο, δηλαδή σε τάφο.
ίαση: θεραπεία, γιατρειά.
ικεσία: θερμή παράκληση, έκκληση για βοήθεια ή προστασία, ( λεξικό Τεγό-
πουλος-Φυτράκης).
καλντερίμι: δρομάκι στενό, στρωμένο με πέτρες.
κειμήλιο: αντικείμενο που έχει απομείνει από μια ιστορική περίοδο και φυλάσ-
σεται ως αναμνηστικό, έχοντας μεγάλη ιστορική, καλλιτεχνική ή συναισθηματι-
κή αξία, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
κόγχη: το ημικυκλικό τμήμα του Αγίου Βήματος που προεξέχει προς την 
ανατολή και στο οποίο τοποθετείται η Αγία Τράπεζα., (λεξικό Μπαμπινιώτης 
Γ.). Κόγχες επίσης ονομάζονται και τα μικρότερα κοιλώματα του ιερού αριστε-
ρά και δεξιά που έχουν τις ιδιαίτερες ονομασίες: Αγία Πρόθεση (αριστερά) και 
Διακονικό (δεξιά).
κονίαμα: μείγμα από ασβέστη και ψιλή άμμο ή μαρμαρόσκονη για σοβάντισμα 
των τοίχων.
κουρά: τελετή κατά την οποία κόβονται συμβολικά τούφες από τα μαλλιά του 
δόκιμου μοναχού, ώστε να αφιερωθεί επίσημα στον Θεό.
κρήνη: πέτρινη ή μαρμάρινη κατασκευή από όπου βγαίνει φυσικά ή τεχνητά 
νερό.
κτητορική επιγραφή: επιγραφή όπου αναγράφεται το όνομα του ιδρυτή, του 
ιδιοκτήτη όπου αναφέρεται, χρονολογία και άλλα απαραίτητα στοιχεία.
λιόκλαρο: κλαδί από ελαιόδεντρο.
μανουάλι: ψηλό μπρούντζινο κηροπήγιο με πολλές θήκες για να τοποθετούν οι 
πιστοί τα αναμμένα κεράκια.
μετερίζι: μεγάλης σημασίας οχυρωμένη θέση, από την οποία ξεκινούν οι επιθέ-
σεις κατά του εχθρού, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
μικρογραφία: η τέχνη της ζωγραφικής σε μικρών διαστάσεων επιφάνειες (σε 
περιθώρια χειρόγραφων κλπ.)
νάρθηκας: το εμπρός τμήμα του χριστιανικού ναού που μοιάζει με στοά και 
συνδέεται με τρεις πύλες με τον κυρίως ναό. Εκεί κάθονταν παλαιότερα οι κα-
τηχούμενοι.
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ντουράκι: πέτρινο παγκάκι ή χαμηλό τοιχάκι που χρησιμοποιούμε για κάθισμα.
οστεοφυλάκιο: ειδικός χώρος δίπλα στην εκκλησία ή σε νεκροταφείο, όπου 
φυλάσσονται οστά κεκοιμημένων μετά την εκταφή.
πανδαισία χρωμάτων: μεγάλη ποικιλία χρωμάτων με όμορφο αισθητικό απο-
τέλεσμα.
Πεντηκοστή: χριστιανική εορτή η οποία εορτάζεται πενήντα ημέρες μετά το 
Πάσχα σε ανάμνηση της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του 
Χριστού και τιμάται ως η γενέθλια ημέρα της εκκλησίας, ( λεξικό Μπαμπινιώ-
της Γ.).
ρούγα: χώρος στον δρόμο που συγκεντρωνόταν η γειτονιά, ιδίως τα καλοκαιρι-
νά βράδια.
σαγηνεύω: ασκώ γοητεία σε κάποιον, προσελκύω, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
σαγήνη: Μεγάλο δίχτυ για ψάρεμα. Μεταφορικά η δύναμη κάποιου να ελκύει 
τους άλλους, να τους «κατακτά».
σερβάντα: ξύλινος μπουφές της τραπεζαρίας για τη φύλαξη γυαλικών και σερ-
βίτσιων.
σαργίτης: βυζαντινή πανοπλία-θώρακας, από μέταλλο και δέρμα.
σκουτάρι: ασπίδα.
στιβαρός: αυτός που έχει μεγάλη δύναμη, ο ρωμαλέος.
στιχάριο: μακρύ άμφιο των ορθόδοξων ιερωμένων.
στρωμνή: στρώμα για κατάκλιση, ξεκούραση ή ύπνο.
σύγκρυο: κρυάδα, ανατριχίλα, ρίγος, τρεμούλα.
συμπόσιο: συνεστίαση, πλούσιο τραπέζι με φαγητά και ποτά.
συναξάρι: αφήγηση που αναφέρεται στον βίο και τα μαρτύρια των Αγίων της 
Εκκλησίας.
συρρικνωμένος: ο περιορισμένος σε μέγεθος, αυτός που έχει μικρύνει.
τανύζω: τεντώνω.
τελετουργία: η τέλεση των εκκλησιαστικών ακολουθιών, η ιεροτελεστία, η ιε-
ρουργία.
τερπνός: αυτός που προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση.
τοξοστοιχία: στην αρχιτεκτονική τόξο είναι το άνοιγμα ανάμεσα σε δύο κίονες 
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ή πεσσούς (τετράγωνες κολώνες) που γεφυρώνεται με χτιστό τόξο. Τοξοστοιχία 
είναι η σειρά από τέτοια πέτρινα τόξα.
τσουκάλι: χύτρα από πηλό, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
υπερβατικός: ο υπερφυσικός, αυτός που ξεπερνάει την εμπειρία των αισθήσε-
ων, έξω από τον τόπο και τον χρόνο.
υπέρθυρο: κατασκευή συνήθως από μάρμαρο πάνω από πόρτα ή παράθυρο, το 
ανώφλι.
υπερώο: μικρός χώρος, εξώστης πάνω από τους ορόφους και κάτω από τη 
στέγη. Σήμερα στους ναούς το υπερώο ονομάζεται και γυναικωνίτης.
φαρέτρα: δερμάτινη θήκη στην οποία τοποθετούσαν οι τοξότες τα βέλη τους, 
(λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
φασκιά: μακριά και πλατιά ταινία υφάσματος με την οποία άλλοτε τύλιγαν τα 
βρέφη.
φασκιώνω: σπαργανώνω, τυλίγω με φασκιές.
φτερωτή: ο τροχός με πτερύγια του νερόμυλου, (λεξικό Τεγόπουλος-Φυτρά-
κης).
χαγιάτι: ξύλινος στεγασμένος και ανοιχτός εξώστης παραδοσιακού σπιτιού με 
εξωτερική σκάλα, (λεξικό Μπαμπινιώτης Γ.).
χερουβικό: μεγάλος και αργός ύμνος που ψάλλεται στη Θεία Λειτουργία κατά 
τη μεγάλη Είσοδο (μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου) και σχετίζεται με την 
πορεία του Ιησού Χριστού προς τον Γολγοθά και τον τάφο, ( λεξικό Μπαμπινι-
ώτης Γ.).
χρυσόβουλλο: αυτοκρατορικό έγγραφο του Βυζαντίου που φέρει τη χρυσή 
βούλα (σφραγίδα) του αυτοκράτορα και παραχωρεί προνόμια.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για τη συμβολή τους στην έκδοση 
του εφηβικού βιβλίου: «Βυζαντινός περίπατος στον Μυστρά με τον κυρ Φώτη
Κόντογλου». Είναι πολύ σημαντικό το βιβλίο  να φτάσει σε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερα νεανικά χέρια και όχι μόνο, ώστε ο σιωπηλός Μυστράς με τις πολύτι-
μες τοιχογραφίες των ναών του να μιλήσει στις καρδιές των παιδιών μας και να 
τον αγαπήσουν, όπως κι εμείς οι μεγαλύτεροι, ώστε να τον διαφυλάξουν και να 
τον παραδώσουν με τη σειρά τους στις επόμενες γενιές!
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