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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Με βάσει τις έρευνες και τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι και 
σήμερα στην περιοχή της Μάνης, αναφέρουμε την ύπαρξη 
απολιθωμάτων που βρέθηκαν το 1978 και χρονολογούνται από το 
200.000 π.Χ. Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για την περίοδο της κυριαρχίας 
των Σπαρτιατών στην γύρω περιοχή της Μάνης, για το «Κοινό των 
Ελευθερολακώνων» ή το «Κοινό των Λακεδαιμονίων» καθώς και για την 
περίοδο της τουρκοκρατίας. Οι έρευνες και οι μελέτες επεκτείνονται και 
στην ιστορία της Μάνης κατά την διάρκεια της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας με μικρό ενδιαφέρον στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική 
αυτής της περιόδου. Έτσι, αποφασίσαμε την μελέτη της τέχνης και 
αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης περιόδου δίνοντας έμφαση στην 
τυπολογία των ναών και εστιάζοντας στα κωδωνοστάσια αυτών. 

Σύμφωνα με στοιχεία που  βρήκαμε, από τους λίγους μελετητές 
που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και από δική μας επιτόπια μελέτη, 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα καμπαναριά των ναών της Μάνης, 
από τα πιο απλά μέχρι και τα μεγάλα πυργοειδή, είναι πραγματικά έργα 
τέχνης. Έργα τέχνης για τα οποία φημίζονται οι Μανιάτες ως μάστορες. 

Έτσι λοιπόν, η απουσία θεμάτων καταγραφής όπως τα 
καμπαναριά, η δυσκολία του θέματος, το ευρύ πεδίο και η δυνατότητα 
ανάπτυξης της συγκεκριμένης έρευνας καθώς και η προσπάθεια να 
συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μελέτη γενικότερα του Ελλαδικού χώρου 
και βέβαια η αγάπη για μια τόσο ιδιαίτερη, ξεχωριστή και πολλές φορές 
παρεξηγημένη περιοχή όπως η Μάνη (Μεσσηνία και Λακωνία), μας 
ώθησε στην επικέντρωση του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος σε ένα 
θέμα ειδικού και σίγουρα όχι μικρού ενδιαφέροντος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Μέσα από την έρευνα της αρχιτεκτονικής ανακαλύπτουμε την 
ιστορία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου γένους. Από αυτές τις μελέτες 
συχνά συμπληρώνονται κενά που εμφανίζονται από τα μνημεία και 
αποκαθίστανται οι οικοδομικές φάσεις και αλλαγές οι οποίες έχουν 
παρουσιαστεί. Γίνεται σύγκριση των μνημείων καθώς και χρονολόγηση 
των μέχρι στιγμής αχρονολόγητων, καθώς και η ένταξη τους σε ιστορικές 
περιόδους. Έχοντας γνώση των ερευνών  και των αποτελεσμάτων τους 
μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα γενικότερης ιστορικής και 
κοινωνικής σημασίας. Η κατανόηση του παρελθόντος, προάγει την 
αυτογνωσία και τη λύση των προβλημάτων του σήμερα και του αύριο. 
Συμβάλει δηλαδή στην αυτοπραγμάτωση με κριτήριο, κέντρο και στόχο 
τον άνθρωπο. 

Η γνώση του κτιστού περιβάλλοντος του παρελθόντος θεμελιώνει 
την ιστορία της αρχιτεκτονικής. Από τεχνικής απόψεως μπορούμε να 
διακρίνουμε τρεις κύριες κατηγορίες της: 

 
• Οικοδομική 

 
• Τυπολογία 

 
• Μορφολογία 

 
Αναλυτικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οικοδομική είναι το 

σύνολο της γνώσης των υλικών δομής και των κατασκευαστικών τρόπων 
χρησιμοποίησης τους. «Το είδος και οι διαστάσεις των δομήσιμων αυτών 
υλικών επηρεάζουν τους κατασκευαστικούς τρόπους τις διαστάσεις και 
τις αναλογίες των τύπων και τη μορφή των κτιρίων. Οι τομές και τα 
σχέδια λεπτομερειών, πάντοτε σε κλίμακα, απεικονίζουν 
συμπληρωματικά την κατασκευή»(1). 

Η τυπολογία των κτισμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι η ουσία 
και ο κορμός της αρχιτεκτονικής και της ιστορίας της. Ουσιαστικά 
αναφέρεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της κατασκευής. Ασχολείται, 
δηλαδή με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό που ακολουθεί το κτίριο. Στην 
συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται στους τύπους των εκκλησιών και 
ειδικότερα των καμπαναριών (π.χ. μονόλοβα καμπαναριά με ένα τοξωτό 
άνοιγμα, δίλοβα, πυργοειδή). 

«Η μορφολογία ασχολείται με την έρευνα των αρχιτεκτονικών 
μορφών, ιδιαίτερα με την εξωτερική διάπλαση των αρχιτεκτονημάτων 
και τα συναφή γεωμετρικά και αισθητικά φαινόμενα. Μελετάει δηλαδή 
τις αναλογίες του συνόλου και των μερών, ιδιαίτερα των όψεων. Ερευνά 
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τα γενικά και τυχόν επαναλαμβανόμενα χαρακτηριστικά των κτισμάτων 
ως σύνολο μίας εποχής»(1). Στη συγκεκριμένη μελέτη μέσα από τη 
μορφολογία ασχολούμαστε με τα γεωμετρικά σχήματα από  τα οποία 
αποτελούνται τα καμπαναριά της περιοχής της Μάνης. 
 
 
 
 
 
 
(1)Πετρονώτης Αργύρης, «αρχιτεκτονική της απώτερης και κλασσικής αρχαιότητας», 
μέρος Αρκαδικό Βιβλιοπωλείο, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη 1991, σελίδες 12, 
13. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΝΗ 
 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

 

Όρια 

 
  Με το Όνομα Μάνη χαρακτηρίζεται η περιοχή που σχηματίζεται από τη 
μακρά οροσειρά του Ταϋγέτου, η οποία (οροσειρά) αρχίζει από την άκρη της 
πεδιάδας της Μεγαλοπόλεως εκτείνεται κατ’ ευθείαν προς Νότο απολήγει στο 
Ακρωτήριο Ταίναρο και ορίζεται: 

Ανατολικά : Από τη θάλασσα του Λακωνικού Κόλπου.  

Νότια: Από τη Θάλασσα των Κυθήρων και το Κρητικό 
Πέλαγος.(Μεσόγειο θάλασσα).  

Δυτικά: Από τη Θάλασσα του Μεσσηνιακού Κόλπου. 

ΒΑ και Βόρεια: Από το ίχνος που αρχίζει από την παραλία του Γυθείου 
(7 περίπου χλμ. Β. του Γυθείου, μεταξύ Σελίνιτσα και Βαλτακίου 
(βορείως της Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου) και συνεχίζει μέχρι το 
ύψωμα Κορακοβούνι (υψόμετρο 236) (βορείως του χωρίου Μαλλιαρή 
Συκιά) τέμνοντας στη συνέχεια την οδό Γυθείου –Σπάρτης (2,5 χλμ. Β 
των Αιγιών). Από εκεί κατευθύνεται ΝΔ και περνώντας Νότια του 
χωρίου Αρχοντικό και από τα υψώματα Βαχού (υψόμετρο 596) και 
Διάσελο (υψόμετρο 987), στρέφεται ΒΔ, περνά από το Πέρα Κάμπος, 
υψόμετρο 930 μέχρι τη Ξυλοντάρα (αφήνοντας εκτός Μάνης τα 
Βαρδουνοχώρια). Στη συνέχεια στρέφεται Β-ΒΔ ,περνώντας Ανατολικά 
της Παναγιάς της Γιάτρισσας και του Δάσους της Βασιλικής και από της 
κορυφογραμμές: υψ.1135,υψ.1430, υψ. 1590, 2019, 2096, φθάνει μέχρι 
τον Προφήτη Ηλία (υψ. 2404μ). Από τον Προφήτη Ηλία και μετά 
περίπου 15 χλμ. Β-ΒΔ κατεύθυνσης στρέφεται Δυτικά για να καταλήξει 
στο Μεσσηνιακό Κόλπο βόρεια του Αλμυρού και της θέσης Βέργας 
(όπου έλαβε χώρα η ομώνυμη Μάχη) απολήγοντας στο εκκλησάκι Αγ. 
Σιών, αν και το φυσικό σύνορο στην τοποθεσία αυτή είναι μάλλον 
ασαφές. 
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Φυσική 

Η οροσειρά του Ταϋγέτου τη διαιρεί σε δύο τμήματα, την 
Ανατολική και τη Δυτική. 

Η Ανατολική (προσηλιακή) Μάνη περιλαμβάνει το ΒΑ τμήμα 
(Κάτω Μάνη) με την περιοχή Γυθείου και την κοιλάδα του 
Μαυροβουνίου και το ΝΑ τμήμα που περιλαμβάνει τον Κάβαλο, τον 
Κότρωνα και το Νύφι μέχρι το ακρ. Ταίναρο. Τα δύο αυτά τμήματα 
χωρίζονται φυσικά από τη γραμμή Βαχός έως και το Ακρωτήρι Παγανέα. 

Η Δυτική (Αποσκερή) Μάνη περιλαμβάνει το ΒΔ τμήμα από τη 
Βέργα Αλμυρού (εκκλησία Άγια Σιών) μέχρι το Οίτυλο. Ονομαζόταν 
Έξω Μάνη και περιελάμβανε τις περιοχές: Βέργας, Κάμπου, 
Καρδαμύλης και Ζυγού (Λεύκτρου και Πλάτσας) και την περιοχή του 
Οιτύλου. 

Το ΝΔ τμήμα ονομαζόταν Μέσα Μάνη και αποτελείτο από την 
υπόλοιπη Μάνη που άρχιζε από το Διάσελο του Οιτύλου και 
περιελάμβανε τις περιοχές της Τσίμοβας (Αρεόπολη), Πύργος Δυρού, τo 
Κατωπάγκι, το Γερολιμένα και τη χερσόνησο του Ταινάρου Κρητήρι. 
Κατ’εξαίρεση η περιοχή Λάγιας θεωρείτο υπαγόμενη στη Μέσα Μάνη 
αν και γεωγραφικώς ανήκε στην Ανατολική Μάνη (ΝΑ τμήμα). Οι 
περιοχές Οιτύλου, Τσίμοβας, Νικανδρίου (Πύργος Δυρού) και Πεντάδας 
μέχρι το Μηνοκάρινο ονομάζονταν κοινώς Ξούμερο (Έξω Μέρος) 
δηλαδή το έξω μέρος της Μέσα Μάνης με την οποία συνδέονται 
ανέκαθεν ιστορικώς και οικονομικώς και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο 
και διοικητικώς συγκροτούσαν την Επαρχία Οιτύλου. 

Διοικητική Διαίρεση (Πρόγραμμα Καποδίστριας) 

Η ισχύουσα σήμερα Διοικητική Διαίρεση σύμφωνα με το 
Πρόγραμμα Καποδίστριας είναι η ακόλουθη: 

α. Το ΒΑ τμήμα της Ανατολικής Μάνης υπήχθη στο Νομό 
Λακωνίας και απετέλεσε το Δήμο Γυθείου με έδρα το Γύθειο και με τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα, τέως ΟΤΑ, που φαίνονται στον παραπάνω 
σύνδεσμο και το Δήμο Σμήνους με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και με τα 
ΔΑΜ, τέως ΟΤΑ, που φαίνονται στον παραπάνω σύνδεσμο.  

β. Το ΝΑ τμήμα της Ανατολικής Μάνης υπήχθη στο Νομό Λακωνίας 
και απετέλεσε το Δήμο Ανατολικής Μάνης με έδρα τον Κότρωνα και 
Δημ. Διαμερίσματα αυτά που φαίνονται στον παραπάνω σύνδεσμο.  
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γ. Το ΝΔ τμήμα (Μέσα Μάνη) της Δυτικής Μάνης υπάγεται στο 
Νομό Λακωνίας και απετέλεσε το Δήμο Οιτύλου με έδρα την Αρεόπολη 
και Δημοτικά Διαμερίσματα αυτά που φαίνονται στον παραπάνω 
σύνδεσμο.  

δ. Το ΒΔ τμήμα (Έξω Μάνη) της Δυτικής Μάνης υπήχθη στο 
Νομό Μεσσηνίας και απετέλεσε το Δήμο Λεύκτρου με έδρα την 
Καρδαμύλη και Δημοτικά Διαμερίσματα αυτά που φαίνονται στον 
παραπάνω σύνδεσμο και το Δήμο Αβίας με έδρα τον Κάμπο και 
Δημοτικά Διαμερίσματα αυτά που φαίνονται στον παραπάνω σύνδεσμο.  

ε. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Έξω Μάνης (Μεσσηνιακής) 
Κιτριών και  Βέργας προσαρτήθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας.  

 

Έκταση 

O Ταΰγετος «το αρσενικό βουνό» του Μυριβήλη αποτελεί κατά 
κυριολεξία την σπονδυλική στήλη της Μάνης με ψηλότερη κορυφή τον «Αϊ-
Λιά» Προφήτη Ηλία (2404μ.). Έχει μήκος 100 περίπου χλμ. και αποτελείται 
από τον άνω και κάτω Ταΰγετο. Ο άνω Ταΰγετος έχει εκτός από τον Αϊ-Λιά και 
άλλες κορυφές, όπως: Μαυροβούνα, Χαλασμένο Βουνό, Άγιος Σωτήρας και ο 
Άγιος Νίκων μεταξύ Καστάνιας και Οιτύλου. Κοντά στο Οίτυλο ο Ταΰγετος 
διασπάται στο λεγόμενο Διάσελο το οποίο αποτελεί πόρον (πέρασμα) 
συγκοινωνίας μεταξύ της Δυτικής Μάνης και του Γυθείου μέσω των στενών 
του Πασσαβά. Εκείθεν του Διάσελου ακολουθεί βουνοσειρά του Κάτω 
Ταΰγετου, ο οποίος συνεχίζεται προς Νότο με τα βουνά του Σαγγιά, της 
Πεντάδας, του βουνού της Μίνας και των βουνών της Αγίας Πελαγίας και 
Εμπρός στη Μέσα Μάνη κοντά στο Γερολιμένα. Πλησίον του Πόρτο - Κάγιο 
γίνεται νέα διάσπαση όπου υπάρχει ο στενός λαιμός του Πάλιρου ο οποίος 
χωρίζει τη Μέσα Μάνη από την περιοχή του Ταινάρου η οποία ονομάζεται από 
τους ντόπιους Κρητήρι και όπου τα βουνά έχουν μορφή λόφων ύψους μόλις 
300 μέτρων. 

Όλη η Μάνη έχει μέγιστο μήκος 75 περίπου χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 
28 περίπου χιλιόμετρα και συνολική έκταση 1800 τετρ. χιλ. 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ ΜΑΝΗ 

 

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις σχετικά με την προέλευση, τη χρήση 
για πρώτη φορά και την ετυμολογία της λέξεως Μάνη. Οι απόψεις αυτές είναι: 

1. Ο περίφημος Βελισσάριος (Στρατηγός του Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού) το 534 μ.Χ. επισκέφθηκε την Καινήπολη και άλλες πόλεις τις 
Λακωνικής. Εκτιμάται ότι από της εποχής εκείνης άρχισε η φροντίδα για την 
οχύρωση ολόκληρης της αυτοκρατορίας με την ίδρυση κάστρων και επισκευής 
των ήδη υπαρχόντων. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας κτίσθηκε και 
το Κάστρο στο Τηγάνι του Μεζάπου, του οποίου τα ερείπια σώζονται μέχρι 
σήμερα. Η τοποθεσία αυτή, αν παρατηρηθεί είτε από τον δρόμο Αρεόπολη - 
Γερολιμένα είτε από την θάλασσα, έχει μεγίστη ομοιότητα με τεταμένο 
βραχίονα μαζί με την παλάμη. Είναι πολύ πιθανόν στο Τηγάνι να υπήρχε από 
την Ρωμαϊκή εποχή κάποιο είδος Κάστρου το οποίο να είχε λάβει το όνομα 
Μάνη ή και Μαΐνη (κατά το ΜANUS=χέρι, το οποίο αργότερο προφερόταν 
MAΪNUS). Αν αυτό το ενδεχόμενο είναι αληθές τότε η ονομασία Μάνη 
προέκυψε από το σχήμα της χερσονήσου του Τηγανίου, όπου το αρχικό κάστρο 
και όχι όπως πιστεύεται από τη γεωγραφική διαμόρφωση ολόκληρης της 
Μάνης και έτσι δικαιολογείται και το τοπωνύμιο Μαΐνη το οποίο αναφέρεται 
για πρώτη φορά στα 876 στο Τακτικό του Λέοντος του Σοφού και 
επαναλαμβάνεται αργότερα στα κείμενα του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. 

Την άποψη αυτή ενισχύει ακόμα περισσότερο και επιβεβαιώνει ο 
γεωγραφικός όρος «Brazzo di Maina» (Βραχίονας - Μπράτσο της 
Μάνης)1 που καθιερώθηκε αργότερα από τους Βενετούς για ολόκληρη τη 
χερσόνησο της Μάνης και ο οποίος αρχικά θα αναφερόταν μόνο για τη 
χερσόνησο του Τηγανίου. 

2. Όταν οι ναυτικοί παρέπλεαν την θαλάσσια περιοχή του 
Ταινάρου, λόγω των ισχυρών ανέμων που συνήθως έπνεαν στην περιοχή, 
ήταν αναγκασμένοι να συμπτύσσουν τα πανιά (να εκτελούν τη ναυτική 
εντολή maina =μάϊνα(μάζεμα) των πανιών)2. 

3. Σχετίζεται το όνομα Μάνη με τη λέξη μανία (εκδίκηση - 
γδικιωμό), που φυλάγουν οι κάτοικοι της περιοχής ή από την πολεμική 
μανίαν που καταλαμβάνονταν οι κάτοικοι της Ταινάριας περιοχής. Όπως 
σημειώνει ο Δωρόθεος Μονεμβασίας3 «...διότι φυλάγουν την μανία και 
την κακία εις την κάρδιον και δεν την μεταβάλουν ποτέ εις αγάπην, δια 
τούτο ωνομάσθη ο τόπος εκείνος Μάνη.» 
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4. Από τη λατινική λέξη manes (= σκιές θανόντων2). Οι αρχαίοι 
πίστευαν ότι η ψυχή του σκοτωμένου βασανίζει το φονιά και για να την 
καταπραΰνει θα πρέπει (ο φονιάς) να πάει σε ψυχοπομπείο, να την 
ανακαλέσει και να την εκλιπαρήσει να σταματήσει να τον βασανίζει. Ο 
ναός του Ποσειδώνος στο Ταίναρο (στα ερείπιά του έχει κτισθεί ο ναός 
των Ασωμάτων) ενδέχεται να ήταν ένα τέτοιο ψυχοπομπείο. Η 
συσχέτιση των ψυχών (manes) με το ψυχοπομπείο του Ταινάρου 
δημιούργησε την άποψη ότι η περιοχή 

5. Από τον πατέρα του Κρόνου και παππού του Δία «Μάνης το 
δεύτερο όνομα του Θεού Ουρανού» [Θεογονία του Απολλόδωρου]. 

6. Μία άλλη, η πλέον απίθανη εκδοχή είναι ότι τι όνομα Μάνη 
προήλθε από εκ των Μαρδαϊτών1, λαού Μικρασιατικού εγκατασταθέντος 
δήθεν στην Ταινάρια περιοχή. 

7. Το 1928 ο Π .Φουρίκης επεχείρησε να αποδείξει ότι πρόκειται 
για την αλβανική λέξη «μάνι» που σημαίνει μουριά. Η εκδοχή όμως αυτή 
είναι ιστορικώς απαράδεκτη, όπως αποδεικνύει ο Α.Γ Κουτσιλέρης 
(σελ.121-124) 

8. Ο Α.Γ. Κουτσιλέρης4 (σελ124) θεωρεί ως πειστική ερμηνεία του 
ονόματος Μάνη, αυτή που έδωσε ο καθηγητής Ε. Πεζόπουλος και 
εδέχθη ο γλωσσολόγος Γεωργακάς. Κατ’ αυτόν το τοπωνύμιο Μάνη 
είναι το θηλυκό του επιθέτου μανός (=αραιός, φαλακρός, άδενδρος). 
Όπως αναφέρει στη σελίδα 125 ο Α.Γ. Κουτσιλιέρης «Στα παραπλέοντα 
πλοία, την παραταινάρια περιοχή, τα γυμνά βουνά της έδιναν την εικόνα 
της μανής, άδενδρης χώρας και από τη μανή αυτή επόμενο ήταν να 
σχηματισθεί το τοπωνύμιο Μάνη» 
Εκ του Μάνη προήλθε το Μαΐνη όπως από το χαμός το χαϊμός, από τα 
κλάματα τα κλάϊματα κλπ. και έτσι δικαιολογείται και το τοπωνύμιο 
Μαΐνη το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά στα 876 στο Τακτικό του 
Λέοντος του Σοφού και επαναλαμβάνεται αργότερα στα κείμενα του 
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου5. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
 
           Η Μάνη είναι μια περιοχή της Πελοποννήσου  η οποία έχει κατοικηθεί 
από πολύ παλιά. Στην συγκεκριμένη περιοχή έχει διασωθεί ένα πολύ μεγάλο 
μέρος του πολιτιστικού αποθέματος. Το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της 
χερσονήσου περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες έργων από την παλαιολιθική, 
νεολιθική, αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη περίοδο. Όμως περιορισμένη 
γνώση και ενημέρωση, τόσο του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών και 
κεντρικών αρχών, όσο και της Ελληνικής και διεθνούς κοινότητας, έχει ως 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνονται οι προσπάθειες για τη διαχείριση και 
προστασία των πολιτιστικών αγαθών καθώς και την περιορισμένη συμμετοχή 
τους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό. 
          Νεότερες αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως και ευρήματα της 
Νεολιθικής Εποχής. Εντοπίστηκαν επίσης οικισμοί Πρωτοελλαδικής και 
Μυκηναϊκής περιόδου. Η περιοχή κατοικήθηκε αρχικά από τους Λέλεγες, τους 
οποίους εξεδίωξαν οι Αχαιοί, για να εκδιωχθούν και αυτοί με τη σειρά τους από 
τους Δωριείς. Στην Ελληνιστική εποχή ιδρύεται το κοινό των 
Ελευθερολακώνων, λατρευτικό κέντρο των οποίων υπήρξε η Καινήπολη 
(σημερινά Άλικα). 
Στη Βυζαντινή εποχή βρέθηκε η Μάνη κάτω από την κυριαρχία των Φράγκων 
οπότε και ενισχύθηκε η άμυνά της. Κατά τη διάρκεια των Ενετοτουρκικών 
πολέμων βρίσκονται στο πλευρό των Ενετών, όπου υπηρετούν το Δόγη σαν 
μισθοφόροι και πολέμησαν με μεγάλη ανδρεία και πολεμική τέχνη διαλύοντας 
τον Τουρκικό στόλο στα Χανιά της Κρήτης και τη Ναύπακτο. 
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφερθούμε στις πιο κάτω χρονολογίες  – 
σταθμούς για την ιστορία της Μάνης:  

 

300-200.000π.Χ. 

 
 Το 1978 στη σπηλιά Απήδημα της Μάνης γίνεται μια 
σημαντικότατη ανακάλυψη Παλαιοανθρωπολογικών ευρημάτων (δύο 
κρανία ηλικίας μεγαλύτερης των 200.0004) που ανήκουν σε μορφή 
ανθρώπου προγενέστερη του σύγχρονου ανατομικά Homo Sapiens και 
ονομάστηκε Ταινάριος άνθρωπος. Ο τύπος αυτός παρουσιάζει 
αντιστοιχία με το κρανίο του Αραγκό της Ν. Γαλλίας και τον τύπο του 
Νεάντερταλ. 
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395μ.Χ. 

Οι Γότθοι με τον Αλάριχο καταστρέφουν την Σπάρτη και το 
Γύθειο και η Μάνη δέχεται για δεύτερη φορά τους Σπαρτιάτες 
πρόσφυγες. 

 
457-474 μ.Χ. 

 
Από την εποχή την οποία αναφέρεται η πληροφορία του 

Προκοπίου μέχρι την εποχή που αναφέρεται για πρώτη φορά το όνομα 
Μαΐνη μεσολαβούν 400 χρόνια. Το τι έγινε τα 400 χρόνια στο χώρο που 
σήμερα ονομάζεται Μάνη είναι το κρίσιμο πρόβλημα που απασχολεί την 
ιστορική έρευνα. 

Το βέβαιο είναι ότι κάποιοι λόγοι υποχρέωσαν τους 
Ελευθερολάκωνες να εγκαταλείψουν τα παράλια και να αποσυρθούν στα 
ορεινά. Ένας ιστορικά θεμελιωμένος λόγος είναι το ότι το ναυτικό των 
Αράβων σπέρνει την καταστροφή και τον όλεθρο στα ελληνικά παράλια. 
Ο άλλος λόγος είναι ενδεχομένως η σεισμική διέγερση της περιοχής τον 
4ο και 6ο αιώνα που είχε ως αποτέλεσμα (ίσως και από τα εκ του σεισμού 
δημιουργηθέντα παλιρροϊκά κύματα) την καταστροφή ή και καταβύθιση 
πολλών παραλίων πόλεων (το 375 μ.Χ. τμήμα του Γυθείου 
καταβυθίσθηκε στη θάλασσα και τον 6ο αιώνα καταστράφηκε η 
Καινήπολη). 
 

5ος-6οςμ.Χ.  

Εκχριστιανισμός Μάνης 

Με βάση τα γραπτά του Αυτοκράτορα του της 
Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου είχε 
διαμορφωθεί η αντίληψη ότι οι Μανιάτες ασπάσθηκαν το Χριστιανισμό 
τον 9ο αιώνα. Η αντίληψη όμως αυτή αποδείχθηκε εσφαλμένη από τη 
μελέτη τριών(3) παλαιοχριστιανικών εκκλησιών (του 5ου – 6ου αιώνα) 
που εντοπίσθηκαν στην περιοχή της αρχαίας Καινήπολης (Άλικα και 
Κυπάρισσο)8 και μιας στο Τηγάνι - Κάστρο της Μάνης. Εφ’ όσον οι 
εκκλησίες αυτές είχαν ανεγερθεί στο διάστημα μεταξύ του 5ου και 6ου 
αιώνα, είναι λογικό ο εκχριστιανισμός των κατοίκων της περιοχής να έχει 
γίνει πολύ πριν από την ανέγερση των εκκλησιών αυτών, γιατί οι 
πρακτικές δυσκολίες ανεγέρσεως οιουδήποτε κτίσματος (έλλειψη νερού, 
ασβέστη κλπ.) κατά την εποχή εκείνη, μόνο από μεγάλη και ισχυρή 
θρησκευτική πίστη θα ήταν δυνατό να ξεπερασθούν. Η απόκτηση όμως 
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μιας τόσο ισχυρής πίστης δεν ήταν δυνατό να γίνει από τη μια στιγμή 
στην άλλη, αλλά αντιθέτως απαιτούσε αρκετές δεκαετίες. 

 

7ος - 8ος αιώνας 

Την περίοδο αυτή εγκαταστάθηκαν στην Μάνη ένοπλα σλαβικά 
φύλλα οργανωμένα σε γεωργοποιμενικές πατριές .Όπως αποδεικνύεται 
από τα τοπωνύμια τα φύλλα αυτά , ύστερα από τις πιέσεις της 
Βυζαντινής εξουσίας ,εγκαταστάθηκαν  κυρίως στις δύσβατες και 
απρόσιτες περιοχές  του Άνω Ταϋγέτου. Μέσα στα επόμενα 400 χρόνια 
οι Σλάβοι της έξω Μάνης έχουν σχεδόν αφομοιωθεί και κατά το 
μεγαλύτερο μέρος τους έχουν αποκτήσει ελληνική συνείδηση . 

Παράλληλα την εποχή αυτή ξεκίνησε και κάθοδος των Αρβανιτών  
οι οποίοι αναπτύχθηκαν στα Μπαρδούνια και τα Βορδόνια .Η κάθοδος 
αυτή συνεχίστηκε μετά την άλωση της Πόλης (1453) και την κατάλυση 
του Δεσποτάτου του Μυστρά (1460) .Τα φύλα αυτά συγχωνεύτηκαν 
αρμονικά με τους ντόπιους και αργότερα πολέμησαν και αυτοί εναντίων 
των τούρκων (1718) . 

 

886-912μ.Χ. 

Το Όνομα της Μαϊνης ως τοπωνύμιο (Επισκοπή της Μαΐνης) 
αναφέρεται για πρώτη φορά στο Τακτικό του Λέοντος του Σοφού και σε 
κείμενο του Κ.Πορφυρογέννητου, Αυτοκράτορα του Βυζαντίου9. 

Αναφέρεται για πρώτη φορά στα Πατριαρχικά Αρχεία η «Επισκοπή της 
Μαϊνης». 

 

1205μ.Χ. 
 

Άρχισε η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Ο 
ηγεμών των φράγκων Γουλιέλμος Βιλλαρδουΐνος κτίζει ή επισκευάζει τα 
κάστρα του Μιστρά (Μυζηθρά) της Μαϊνης, του Πασσαβά και των 
Λεύκτρων και οι Φράγκοι γίνονται κύριοι της Λακωνίας όχι όμως και της 
Μάνης. 
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1460μ.Χ. 
 

Τον Ιούλιο οι Τούρκοι χωρίς δυσκολία καταλάβανε την 
Πελοπόννησο και όλη η χώρα ελέγχεται από αυτούς εκτός από τα 
φρούρια του Άργους, του Ναυπλίου, της Μεθώνης, της Κορώνης και του 
Ναβαρίνου. 

1479μ.Χ. 

Οι Ενετοί συνθηκολογήσανε με τους Τούρκους και ένας από τους 
όρους της συνθήκης ήταν η παραχώρηση της Μάνης στους Τούρκους. 

 

1480μ.Χ. 

Οι Τούρκοι κινούνται σε μεγάλο μέρος του εσωτερικού της 
Μάνης, αλλά αναγκάζονται από τους Μανιάτες  αποχωρήσουν από το 
εσωτερικό της. 

 

1540μ.Χ. 

Οι Ενετοί εγκαταλείπουν την Πελοπόννησο. 

 
 
 
 
*Τα στοιχεία είναι από την ιστοσελίδα «www.maniorg.gr».
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
 

Τυπολογική και Μορφολογική ανάλυση των ναών 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 
 

ΜΟΝΟΛΟΒΑ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
 
 

Αυτός είναι συνηθέστερος τύπος καμπαναριών. Συναντάται πιο 
συχνά, όχι μόνο στη Μάνη, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε αυτή 
την τυπολογία εντάσσονται όλα τα καμπαναριά, τα οποία έχουν ένα μόνο 
άνοιγμα. 

 
 

ΠΛΑΤΣΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη 
 
Θέση Καμπινάρι 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα (Καμπινάρι) 
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Γενικά στοιχεία 
 

Το μοναστήρι βρίσκεται μακριά από τον οικισμό της πλάτσας, στις 
υπώρειες  ορεινής περιοχής. Από το σημείο αυτό φαίνεται ο δρόμος, 
αλλά και η πλαγιά του βουνού που καταλήγει στη θάλασσα, όπου η θέα 
είναι εκπληκτική. Είναι από τα πιο γνωστά της Μάνης στον χώρο της 
αρχαιολογίας και της αρχιτεκτονικής. Αυτό συμβαίνει καθώς η Μονή 
έχει γίνει αντικείμενο μελέτης τόσο λόγο της παλαιότητας, όσο και λόγο 
των παλαιών και εξαίσιων αγιογραφιών που κοσμούν το εσωτερικό του 
ναού. Η είσοδος του ναού βρίσκεται στον περίβολο, ο οποίος είναι 
περιφραγμένος με πέτρινο τοίχο ύψους, ώστε να προφυλάσσει και τα 
κελιά των μοναχών. 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα (Καμπινάρι) 
 

 

Υλικά 
 
 Έχουν χρησιμοποιηθεί πέτρες ποικίλων μεγεθών και διαφορετικού 
γεωμετρικού σχήματος, ασβεστοκονίαμα, χώμα, θραυσμένα κεραμικά, 
πιθανότατα τρίχες ζώων, άχυρα και βυζαντινά κεραμίδια. 
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Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
 Η τυπολογία του ναού είναι τρίκλιτη ανατολίζουσα με τρούλο, 
διασκευασμένη το 14ο αιώνα(1). 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα (Καμπινάρι) 
 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 

Το καμπαναριό τυπολογικά αποτελεί κλασσικό παράδειγμα 
μονόλοβου με τοξωτό άνοιγμα, επί βάσεως(2). Στο σημείο της ένωσης 
των παραστατών και του τοξωτού τμήματος, υπάρχουν δύο οριζόντιες 
πολύ λεπτές πέτρες, οι οποίες λειτουργούν ως διακοσμητικά στοιχεία. Η 
στέψη του είναι τριγωνική. 
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Ο ναός εσωτερικά 
 
Στο εσωτερικό του ναού βρίσκουμε θαυμαστές  αγιογραφίες. Έχει 

εκτιμηθεί ότι η αγιογράφηση του ναού έχει γίνει κατά το δεύτερο τέταρτο 
του 14ου  αιώνα. Επίσης σώζονται «μαρμάρινα τέμπλα ανάγλυπτα» του 
11ου αιώνα(3). 

 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα (Καμπινάρι) 
 

 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 
Το καμπαναριό φαίνεται ιδιαίτερα σταθερό, ειδικά αν 

συνυπολογιστούν η παλαιότητα του ναού, οι σεισμοί και η έκθεσή του 
στις καιρικές συνθήκες. Δεν διακρίνονται ανησυχητικές ρωγμές ή άλλα 
προβλήματα. Πιθανότατα η σταθερότητα του καμπαναριού να οφείλεται 
στους οριζόντιους δόμους, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ανάμεσα στους 
ορθοστάτες και το τόξο. 

Παρατηρούνται διαφορές στην τοιχοποιία του ναού. Στη νότια όψη 
υπάρχει διαφορά στο μέγεθος, αλλά και στην ποιότητα της πέτρας που 
έχει χρησιμοποιηθεί. Το πιο πιθανό, όμως, είναι αυτό να έγινε με την 
ανακατασκευή του ναού το 14ο αιώνα. 
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Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα (Καμπινάρι) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Χαρακτηρισμός από: Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α»(1986), κεφάλαιο 
«Από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Μάνη», σελ. 25, 26 και Μπούρας Χαράλαμπος, 
«Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα», «τρίκλιτη ανατολίζουσα 
θολοσκεπής βασιλική», εκδόσεις Μέλισσα 
 
(2) Οι τυπολογικοί χαρακτηρισμοί είναι βασισμένη στη διδακτορική διατριβή, Πόπη Π. 
Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., «Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της 
Μάνης περιόδου 1780/1800 – 1930», Αθήνα 1999, σελίδα 132, 133. 
 
(3) Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ο.π. σελ. 25,26 
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ΝΟΜΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη 
 
 

Γενικά στοιχεία 
 
 Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Νομιτσί και είναι μέσα στον οικισμό. 
Η πρόσβαση στο ναό γίνεται από μία αυλή που είναι περιφραγμένη και 
υπερυψωμένη σε σχέση με το δρόμο. αποτελεί δε μέρος του περιβόλου 
της εκκλησίας. Η είσοδος γίνεται από τη νότια πλευρά μπροστά από την 
αυλή.  
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Νομιτσί 
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Υλικά 
 
 Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι πέτρα, ασβεστοκονίαμα, 
χώμα, θραυσμένα κεραμικά, τρίχες ζώων, αλλά και άχυρα τα οποία 
έβαζαν μέσα στο κονίαμα και βυζαντινά κεραμίδια. 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Νομιτσί 
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Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 

Το καμπαναριό διαιρείται σε δύο μέρη. Ανήκει στην τυπολογία του  
μονόλοβου επί βάσεως. Το πρώτο μέρος λειτουργεί και ως βάση 
ανάδειξης του κορμού του κωδωνοστασίου και πρόκειται για ορθογώνια 
πέτρινη κατασκευή. Το δεύτερο τμήμα χωρίζεται από το πρώτο με μία 
πολύ λεπτή πλάκα, η οποία προεξέχει από το πάνω μέρος της βάσης και 
μοιάζει να είναι πέτρινη (σχιστόλιθος Μάνης). Ακριβώς κάτω από το 
καμπαναριό, περίπου στα τριάντα εκατοστά, υπάρχουν δύο ανοίγματα 
για τον αερισμό και το φωτισμό του εσωτερικού της εκκλησίας. Το 
δεύτερο μέρος όπου ανήκει και η στέψη, αποτελείται από ένα μονόλοβο 
θολωτό άνοιγμα. Στο επάνω μέρος του θόλου υπάρχει μία σειρά από 
πέτρες, η οποία φαίνεται σαν σειρά από κεραμίδια. Στη στέψη του 
καμπαναριού, υπάρχει ένας πέτρινος σταυρός, η κορυφή του οποίου είναι 
σπασμένη.  

 

 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Νομιτσί 
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Ο ναός εσωτερικά 
 
 Ο ναός εσωτερικά χωρίζεται σε δύο μέρη, τον κυρίως ναό και το 
Ιερό που χωρίζεται από την Αγία Τράπεζα με ένα χτιστό πέτρινο τέμπλο. 
Το δάπεδο διακοσμείται από μαρμάρινες πλάκες. Όλη η εκκλησία είναι 
περίτεχνα αγιογραφημένη. Τα μόνα σημεία στα οποία δεν υπάρχουν 
αγιογραφίες είναι η πέτρινη αγία τράπεζα, καθώς είναι ασβεστωμένη, 
όπως και το εσωτερικό της καμάρας που υπάρχει στην  Ωραία Πύλη. 

Σε πολλά σημεία οι αγιογραφίες έχουν καταστραφεί, καθώς έχουν  
χαθεί κάτω από ένα κόκκινο στρώμα, πιθανότατα μπογιάς (όπως 
δηλώνουν οι κάτοικοι του χωριού).  Χρήζουν ιδιαίτερης τεχνολογίας για 
να αποκαλυφθούν χωρίς να υποστούν φθορές. 

 

 
 

Λεπτομέρεια από το καμπαναριό, 
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Νομιτσί 
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Φθορές - Στατική επάρκεια 
 

Πιθανότατα το καμπαναριό και ένα μέρος του τοίχου να είχε 
γκρεμιστεί και να ξαναχτίστηκε. Παρατηρώντας τη δυτική όψη στην 
οποία στηρίζεται το καμπαναριό, βλέπουμε διαφορά στις πέτρες του 
τοίχου, υπάρχει μία ανακολουθία υλικών, ενώ το καμπαναριό φαίνεται να 
είναι από το ίδιο υλικό με τη βάση του τοίχου. 
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ΝΟΜΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 
Θέση Κούμανι 
 

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, Νομιτσί (Κούμανι) 
 

Γενικά στοιχεία 
 
 Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Νομιτσί και είναι πάνω στον κεντρικό 
δρόμο. Ακριβώς δίπλα από την εκκλησία –στην αριστερή πλευρά- 
υπάρχει ένα πηγάδι. Η κατασκευή του πηγαδιού είναι θολωτή και 
φαίνεται σαν αναπόσπαστο κομμάτι του ναού, καθώς έχει κατασκευαστεί 
με την ίδια τεχνοτροπία προφανώς από τον ίδιο τεχνήτη, αλλά και με τα 
ίδια υλικά. Στην δεξιά πλευρά του ναού υπάρχει πλακόστρωτο 
καλντερίμι.    
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Υλικά 
 

Χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακές πρώτες ύλες, οι οποίες είναι 
κυρίως πέτρα, την οποία προμηθεύονταν από τη γύρω περιοχή (καθώς η 
Μάνη είναι διάσπαρτη από πέτρες). Επίσης, στη θέση του σκυροδέματος 
χρησιμοποιήθηκε ένα μίγμα, το οποίο αποτελείτο από ασβεστοκονίαμα, 
χώμα και θραυσμένα κεραμικά. Το μίγμα αυτό είναι γνωστό ως 
βυζαντινό κονίαμα. Πολύ πιθανό είναι επίσης να έχουν χρησιμοποιηθεί 
και τρίχες από τα ζώα, αλλά και άχυρα τα οποία έβαζαν μέσα στο 
κονίαμα για να πετυχαίνουν μεγαλύτερη συνοχή και αντοχή. 

 

 
 

Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, Νομιτσί (Κούμανι) 
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Αρχιτεκτονικά στοιχεία  
 

Η αρχιτεκτονική του ναού είναι συνεπτυγμένος σταυροειδής με 
τρούλο. Υπολογίζεται ότι έχει κατασκευαστεί το δεύτερο μισό του 13ου 
αιώνα. 
 

 Τυπολογία – μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό είναι βυζαντινό μονόλοβο, με θολωτό άνοιγμα.  
Στη βάση του παρατηρείται τοξωτή μορφή, κατασκευασμένη σε σχήμα 
ρόμβων με την τεχνική της opus sectile(1). Πάνω από το τόξο, εκεί 
δηλαδή που ξεκινάνε οι δύο στηρίξεις του καμπαναριού, φαίνονται 
έντονα τα θραυσμένα κεραμίδια, τα οποία είναι τοποθετημένα οριζόντια 
ανάμεσα στις πέτρες. Οι πέτρες είναι και εδώ το κύριο υλικό που έχει 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του καμπαναριού, όπως και όλου του 
ναού. 

Τόσο το καμπαναριό, όσο και η είσοδος έχουν διακοσμηθεί με 
βυζαντινά πεταλόμορφα τόξα(2). Σε ό,τι αφορά τα κεραμίδια που έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγη είναι βυζαντινής τυπολογίας. 
  
 

 
 

Λεπτομέρεια καμπαναριού 
Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, Νομιτσί (Κούμανι) 
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Λεπτομέρεια καμπαναριού 
Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, Νομιτσί (Κούμανι) 

 
 

Ο ναός εσωτερικά 
 

Στο εσωτερικό του ναού το δάπεδο βρίσκεται χαμηλότερα από το 
έδαφος εξωτερικά. Ο ναός είναι προσπελάσιμος  με δύο σκαλοπάτια από 
την κύρια -και μοναδική- πύλη εισόδου. Το δάπεδο του αποτελείται από 
μαρμάρινες πλάκες. Το τέμπλο του είναι χτιστό με πέτρα και χωρίζει τον 
κυρίως ναό από το ιερό. Έχει τρεις πύλες, την Ωραία Πύλη και άλλες δύο 
δεξιά και αριστερά της. Πάνω από την Αγία Τράπεζα υπάρχει μεγάλη 
τοξωτή εσοχή. Το ιερό έχει τρεις θολωτές εσοχές. Η κεντρική 
χρησιμοποιείται ως αγία τράπεζα και οι άλλες δύο που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της και αισθητά χαμηλότερα, ως εικονοστάσια. Ο τρούλος 
έχει τέσσερα μικρά ανοίγματα, τα οποία λειτουργούν ως εξαερισμός, ενώ 
ταυτόχρονα συντελούν και στο φυσικό φωτισμό. Η εκκλησία εσωτερικά 
είναι παντού διακοσμημένη με αγιογραφίες, οι οποίες όμως είναι 
ιδιαίτερα αλλοιωμένες και φθαρμένες από το πέρασμα του χρόνου. 
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Λεπτομέρεια καμπαναριού 
Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων, Νομιτσί (Κούμανι) 

 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 

Οι τοιχοποιίες είναι αργολιθοδομή, με ενδιάμεσο βυζαντινό 
κονίαμα «κουρασάνι»(3) και είναι σημαντικών διαστάσεων, καθώς έχουν 
μεγάλο πάχος. Οι πέτρες είναι κομμένες και όχι ιδιαίτερα λαξευμένες σε 
διάφορα μεγέθη, τα οποία όμως είναι σχετικά μικρά. Σημαντική διαφορά 
παρουσιάζουν αυτές που τοποθετήθηκαν στα ακραία σημεία (αγκωνάρια 
ή ακρογωνιαίοι λίθοι), καθώς είναι μεγάλου μεγέθους και ορθογωνικά 
λαξευμένες. 

Στο καμπαναριό παρατηρούνται κάποιες  μικρές ρωγμές, οι οποίες 
όμως δεν αποτελούν πρόβλημα ως προς την στατική του επάρκεια, καθώς 
εμφανίζονται εγκάρσια ανάμεσα στις πέτρες, ακριβώς στο σημείο που 
είναι το κονίαμα. Πιθανότατα, λοιπόν, από τα χρόνια έχει φθαρεί σε αυτά 
τα σημεία  η συνδετική κονία. 
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(1)Παναγιώτα Ασημακοπούλου – Ατζακά, «Η τεχνική opus sectile στην εντοιχία 
διακόσμηση», κέντρο βυζαντινών ερευνών, Θεσσαλονίκη 1980.  
 
(2)Μπούρας Θ. Χαράλαμπος «Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο, το Ισλάμ και τη 
Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα», εκδοτικός οίκος Μέλισσα, τόμος 
δεύτερος, σελίδα 116.  
 
(3) Πόπη Π. Θεοδωρακάκου-Βαρελίδου, «Η κατασκευή στο Βυζάντιο» Δ.Σ.Π.Μ., 
Αθήνα, 1981
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 ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερά Μονή Παναγίας 
 
Θέση Φιλιατρά 
 
 

 
 

Ιερά Μονή Παναγίας, Λαγκάδα (Φιλιατρά)(*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Φιλιατρό ονομάζεται το σημείο από το οποίο αναβλύζει νερό. Ο χαρακτηρισμός 
είναι από το βιβλίο του Κάσση Κυριάκου, «Τα άνθη της Πέτρας». 
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Γενικά στοιχεία 
 
 Όπως υποδηλώνει και το όνομα της περιοχής, κοντά ση Μονή 
υπάρχει νερό. Για την ακρίβεια, μαζί με το μοναστήρι, φτιάχτηκε και η 
στέρνα, η οποία βρίσκεται στη βορινή πλευρά του ναού. Δίπλα από το 
ναό, αλλά και στη βόρεια μεριά του μικρού χώρου της Μονής, ακόμα 
υπάρχουν τα κελιά των μοναχών. Ένα τμήμα από αυτά είναι 
κυριολεκτικά θαμμένο στη γη, λες και πρόκειται για πολεμικό ή 
πειρατικό παρατηρητήριο, δεδομένου ότι οι αυτόχθονες ασκούσαν 
πειρατεία μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. 
 
 

 

 
 

Καμπαναριό, Ιερά Μονή Παναγίας, Λαγκάδα (Φιλιατρά) 
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Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό είναι μονόλοβο, με τοξωτό άνοιγμα. Δεν έχει 
κάποια ιδιαιτερότητα. Η στέψη του είναι ορθογώνια και αποτελεί το 
τελείωμα των παραστατών του τόξου. Καταλήγει σε ένα πέτρινο σταυρό. 
 
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 

Στο καμπαναριό δεν διακρίνονται ρωγμές. Παρόλα αυτά είναι 
εμφανέστατη η παλαιότητά του. Κάποια μικρά κενά παρουσιάζονται στο 
σημείο που γίνεται η ένωση του καμπαναριού με τον υπόλοιπο ναό. 
Πιθανότατα σ εαυτό το σημείο να χρειαζότανε κάποια κονία, 
προκειμένου να καλυφθεί το κενό και να σταθεροποιηθεί το καμπαναριό.



 - - 34 - - 

ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Ιερά Μονή Παναγίας 
 
Θέση Καβελάρης 
 
 

Γενικά Στοιχεία 
 
Η Μονή της Παναγίας βρίσκεται έξω από το χωριό πάνω στην 

πλαγιά του βουνού. Η εκκλησία γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στην 
πλαγιά κάτω από την εκκλησία είναι μία πηγή με τρεχούμενο νερό, από 
την οποία υδρεύονται οι γειτονικοί οικισμοί. Στην πλαγιά πάνω από το 
ναό ήταν τα κελιά των μοναχών. 

 
 

 
 

Ιερά Μονή Παναγίας, Λαγκάδα (Καβελάρης) 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Η τυπολογία του καμπαναριού είναι μονόλοβο με ένα ελαφρώς 
τοξωτό άνοιγμα. Η συγκεκριμένη Μονή έχει υποστεί πάρα πολλές 
επεμβάσεις. Έχουν αφαιρεθεί τα βυζαντινά κεραμίδια, τα οποία είχε και 
έχουν αντικατασταθεί από καινούργια. Το καμπαναριό είχε γκρεμιστεί 
και για αυτό το λόγο ξαναχτίστηκε. Το σημερινό καμπαναριό είναι 
μονόλοβο, αλλά έχει δύο καμπάνες, τη μία στη μέση και την άλλη, η 
οποία είναι και πιο μικρή, από πάνω της. 
 
 
 

 
 

Λεπτομέρεια από το καμπαναριό, 
Ιερά Μονή παναγίας, Καβελάρης 
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Ο ναός εσωτερικά 
 

Το εσωτερικό του ναού είναι θεσπέσια διακοσμημένο. Η εκκλησία 
είναι κυριολεκτικά γεμάτη  μοναδικές αγιογραφίες. Δυστυχώς, οι 
γυναίκες του χωριού θεώρησαν σκόπιμο να ασβεστώσουν για μία ακόμα 
φορά ένα σημαντικό μέρος του ναού, καταστρέφοντας πολύ παλιές 
Βυζαντινές αγιογραφίες. 

 
 

 
 

Εσωτερικό της Μονής της Παναγίας στον Καβελάρη 
 
 

Σε μερικά σημεία οι τοιχογραφίες έχουν αλλοιωθεί από την 
υγρασία. Σε αυτά τα σημεία έχει επέμβει η αρχαιολογική υπηρεσία, 
προκειμένου να τα διασώσει. Σε κάποια από αυτά τα σημεία έχει 
διαπιστωθεί ότι κάτω από τις αγιογραφίες που φαίνονται, υπάρχουν και 
άλλο στρώμα εικονογράφησης.  
 
 

Φθορές-Στατική Επάρκεια 
 
 Λόγω της πρόσφατης ανακατασκευής του καμπαναριού, δεν 
φαίνεται να έχει κάποιο στατικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, 
όμως, τι επιπτώσεις θα έχει στον υπόλοιπο ναό το βάρος, τόσο από το 
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καμπαναριό, όσο και από την πλάκα σκυροδέματος που προστέθηκε στην 
σκεπή, σε μία πιθανή περίπτωση σεισμού. Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι 
για τις ανακατασκευές αυτές έχει λάβει γνώσει η αρχαιολογική υπηρεσία, 
αλλά και το ότι η Μονή βρίσκεται σε βραχώδες έδαφος, αν και από κάτω 
είναι πηγάδι. 
 
 
 
 

 
 

Ιερά Μονή Παναγίας, Λαγκάδα (Καβελάρης) 
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ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Ιερός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 
 
Θέση Μπλουτσιάνικα 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Λαγκάδα (Μπλουτσιάνικα) 
 

Γενικά στοιχεία 
 

Ο ιερός ναός βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόμο που ενώνει την 
Καλαμάτα με το Γύθειο. Δίπλα ακριβώς από το ναό (για την ακρίβεια 
στο πίσω μέρος του) υπάρχει μία μικρή πλατεία, η οποία έχει ουσιαστικά 
φτιαχτεί πάνω σε ένα γεφυράκι, κάτω από το οποίο διέρχεται ρέμα. 
Παλιότερα, εκεί που τώρα είναι ο δρόμος ήταν επίσης πλατεία. 
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Δίπλα από την εκκλησία υπάρχει και ένα πηγάδι. Η ύπαρξη του 
οποίου δεν θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εάν δεν είχε συμβεί το εξής: 
εκεί που βρίσκεται σήμερα το στόμιο του πηγαδιού, πριν από την 
ανέγερση του ιερού ναού του Σωτήρα, ήταν η αγία τράπεζα του ναού του 
Αγίου Βλάση. Μάλιστα, μπροστά από την είσοδο του πηγαδιού, δεξιά 
και αριστερά υπάρχουν ακόμα δύο λιθανάγλυφες πλάκες, όπου στη μία 
απεικονίζεται το πρόσωπο του Χριστού και στην άλλη υπάρχει ένας 
σταυρός με τα σκαλισμένο το «Ιησούς χριστός Νικά». Η λιθανάγλυφη 
πλάκα με το σταυρό περιέχει και έναν ακόμα σταυρό, πιο μικρό και μέσα 
σε κύκλο, σημάδι ότι στην περιοχή έχει γίνει κάποιος φόνος από 
βεντέτα*. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η εκκλησία γιορτάζει τη 
γιορτή του Σωτήρα, αλλά και του Αγίου Βλάση. 
 
 
 

 
 

Λεπτομέρεια από την πρόσοψη του πηγαδιού 
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Λεπτομέρεια από την πρόσοψη του πηγαδιού 
 

Εξίσου σημαντικό για την ιστορία του ναού είναι και ένα άλλο  
γεγονός. Μέχρι πρόσφατα ο ναός ήταν ασβεστωμένος και εσωτερικά 
(καλύπτοντας τις θεσπέσιες αγιογραφίες), αλλά και εξωτερικά, 
κρύβοντας τα υπέροχα σχέδια της εντοίχιας διακόσμησης. Εξωτερικά  ο 
ναός συντηρήθηκε γύρω στο 1975, ενώ εσωτερικά έχουν συντηρηθεί 
μόνο τρεις αγιογραφίες του. 
 
 

Υλικά 
 
 Για την κατασκευή του ναού, τα υλικά τα οποία ως επί το πλείστον  
χρησιμοποιήθηκαν, δεν είναι άλλα από την πέτρα, ασβεστοκονίαμα, 
χώμα, θραυσμένα κεραμικά, κεραμίδια. Μεταγενέστερα της κατασκευής 
του ναού χρησιμοποιήθηκε και πολύ ο ασβέστης. Πιθανότατα κάποια 
από τα υλικά τα οποί χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση αυτού του 
ναού, να είναι από τα «χαλάσματα του ναού» του Αγίου Βλάση. 
Πρόκειται για συνήθεια που χρησιμοποιούσαν σε όλο τον Ελλαδικό χώρο 
οι τεχνίτες πράγμα που συντέλεσε στην διάσωση όλων αυτών των 
θραυσμάτων (spolia). 
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Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Λαγκάδα (Μπλουτσιάνικα) 
 
 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 
 Το συγκεκριμένο καμπαναριό είναι μολόβο με τοξωτό άνοιγμα. Η 
στέψη του είναι τριγωνική και καταλήγει σε σταυρό. Το εντυπωσιακό σε 
αυτό το καμπαναριό δεν είναι η τυπολογία του, αλλά η περίτεχνη 
διακόσμησή του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζεται σε τόσα 
τμήματα,  όσες και οι σειρές από τις πέτρες με τις οποίες 
κατασκευάστηκε. 

Στη βάση του, εκεί που ξεκινάνε οι ορθοστάτες του τόξου, υπάρχει 
ένα ορθογώνιο άνοιγμα σε κάθε ορθοστάτη. Ακριβώς από πάνω 
υπάρχουν τρεις σειρές από λεπτές πέτρες με σχέδια από κεραμίδια. Για 
να φτιαχτούν τα σχέδια αυτά, έχουν τοποθετηθεί λεπτά κομμάτια από 
κεραμίδια πλάγια και παράλληλα μεταξύ τους. Στην επόμενη σειρά 
υπάρχουν σχέδια στη βορινή και στη νότια μεριά των ορθοστατών. Εδώ 
τα κεραμίδια έχουν τοποθετηθεί μέσα σε ένα ορθογώνιο, το οποίο είναι 
επίσης από κεραμίδια και έχουν τη μορφή φύλλου. Η επόμενη σειρά 
αποτελείται από δύο  οριζόντιες σειρές με κεραμίδια, μία πάνω και μία 
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κάτω. Στο κέντρο υπάρχει μία ακόμα σειρά από σκαλισμένες πέτρες, οι 
οποίες δημιουργούν ανάγλυφα τρίγωνα. Η σειρά που βρίσκεται ακριβώς 
από πάνω δε φαίνεται να έχει κάποιο σχέδιο. Παρόλα αυτά και εδώ  
 
 

 
 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Λαγκάδα (Μπλουτσιάνικα) 
 

 
 
υπάρχουν δύο ανοίγματα, ένα σε κάθε ορθοστάτη του τόξου. Στην από 
πάνω σειρά φαίνονται κεραμίδια, τα οποία σχηματίζουν ρόμβους. Σε 
αυτό το σημείο υπάρχει μία ορθογώνια πέτρα χωρίς σχέδιο. Υπάρχει 
άλλη μία σειρά με ρόμβους(1), πάνω από την άδεια σειρά. Αυτή τη φορά, 
όμως οι ρόμβοι δεν  είναι από κεραμίδια, αλλά είναι ανάγλυφη πάνω 
στην πέτρα. Άλλη μία σειρά με διακοσμητικά σχέδια κοσμεί τους 
παραστάτες του καμπαναριού. Αυτή, όμως, η τελευταία σειρά δεν είναι 
αρκετά καθαρή, ώστε να φανεί το σχέδιο της. Παρόλα αυτά μπορούμε να 
διακρίνουμε μικρές πέτρες, οι οποίες είναι κομμένες χωρίς κάποια 
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ιδιαίτερη  προσοχή (τουλάχιστον αυτό συμπεραίνουμε σήμερα) και είναι 
τοποθετημένες οριζόντια. Τέλος, στο τόξο παρατηρούμε λεπτές 
λαξευμένες  ημικυκλικές σειρές. Ο σταυρός που είναι στην στέψη, 
φαίνεται να είναι από πέτρα. 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Λαγκάδα (Μπλουτσιάνικα) 
 
 

Φθορά-Στατική Επάρκεια 
 

Το καμπαναριό δεν έχει καμία ρωγμή. Πιθανότατα οι σειρές με τα 
σχέδια, αλλά και τα ανοίγματα στις πέτρες να μην είναι μόνο για 
διακοσμητικούς λόγους, αλλά να έχουν σημασία και ως προς τη στατική 
επάρκεια. 

Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι αποφεύγουν να χτυπάνε την καμπάνα 
του ναού. Και αυτό συμβαίνει καθώς, όταν χτυπάει η καμπάνα, το 
καμπαναριό κουνιέται, κάνοντας μία παλινδρομική κίνηση. Η κίνηση, 
όμως, αυτή δεν είναι μικρή, αφού φτάνει τα είκοσι με τριάντα εκατοστά 
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από τον κατακόρυφο άξονα του καμπαναριού. Το γεγονός αυτό είναι 
ανησυχητικό, γιατί οι μισοί κάτοικοι λένε ότι αυτή η κίνηση υπήρχε 

 
 
Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Λαγκάδα (Μπλουτσιάνικα) 

 
 
 
πάντα, ενώ οι άλλοι μισοί υποστηρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια η 
κίνηση αυτή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο, φοβούνται ότι 
το καμπαναριό θα γκρεμιστεί. Παρόλα αυτά κανένας από τους αρμόδιους 
φορείς δεν έχει ενδιαφερθεί για το καμπαναριό. 
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Ιερός Ναός του Σωτήρα 
Πηγή : Κάσσης Κυριάκος «Άνθη Της Πέτρας», σελίδα 241 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Τα στοιχεία για την ανάλυση του σταυρού μεσα στον κύκλο είναι από την κυρία 
Πόπη Π. θεοδωρακάκου – Βαρελίδου. 
 
 

(1)Παναγιώτα Ασημακοπούλου – Ατζακά, «Η τεχνική opus sectile στην εντοιχία 
διακόσμηση», κέντρο βυζαντινών ερευνών, Θεσσαλονίκη 1980.
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ΘΑΛΑΜΑΙ (ΚΟΥΤΗΦΑΡΙ) ΜΕΣΣΗΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία 
 
Θέση Αμπύσολα 
 

 
 

Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία, Θαλάμαι (Αμπύσολα) 
 

Γενικά στοιχεία 
 
 Ο ναός βρίσκεται στο ανατολικό κοιμητήριο του χωριού. Είναι 
πάνω στο βουνό και αρκετά μακριά από το δρόμο. Όπως οι περισσότερες 
εκκλησίες είχε αγιογραφημένο εσωτερικό, το οποίο όμως αλλοιώθηκε 
από τα χρόνια, αλλά και από το σοβάτισμα των κατοίκων. Η 
αγιογράφηση του ναού χρονολογείται στο 3ο τέταρτο του 13ου αιώνα(1). 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
Η τυπολογία του ναού είναι σταυρεπίστεγη με τρούλο(1). 
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Τυπολογία – Μορφολογία 
 

Το καμπαναριό της συγκεκριμένης εκκλησίας ήταν κάπως 
ιδιόρρυθμο. Και αυτό γιατί είχε άμεση με το εσωτερικό του ναού. Πάνω 
από το ανώφλι της πόρτας υπάρχει ένα τοξωτό άνοιγμα, το οποίο 
αποτελείται από δύο σειρές πέτρας. Ακριβώς πάνω από αυτό το άνοιγμα 
υπάρχει ένα ακόμα θολωτό άνοιγμα. Αυτό το δεύτερο αποτελούσε και το 
καμπαναριό. Στο εξωτερικό του  έχει εντοιχισμένα κομμάτια κεραμικού, 
τα οποία χρησίμευαν και ως διακοσμητικά σχέδια. Στο επάνω μέρος 
παρατηρείται ακόμα τοξωτό σχέδιο από θραυσμένα κεραμικά επίσης. 
 

 
 

Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία, Θαλάμαι (Αμπύσολα) 
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Φθορές - Στατική επάρκεια 
Ο ναός έχει υποστεί αρκετές φθορές. Χρειάζεται αναστήλωση και 
αποκατάσταση των ρωγμών που υπάρχουν στο εσωτερικό του, καθώς και 
στο θόλο στο ανώφλι. Επιπλέον, χρειάζεται συντήρηση ύστερα από το 
σοβάτισμα που έχει υποστεί ο ναός, τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στο 
εξωτερικό του. 
 

 
 

Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία, Θαλάμαι (Αμπύσολα) 
 
 
 
 
 
 
 
 (1) Χαρακτηρισμός από: Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ, «ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Α»(1986), κεφάλαιο 
«Από την παλαιοχριστιανική και βυζαντινή Μάνη», σελ. 25, 26 
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ΓΑΡΔΕΝΙΤΣΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 
 
 

 
 

Εικόνα 1 
Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 

Πηγή : Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 10. 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Η τυπολογία του ναού είναι μονόλοβη με τοξωτό άνοιγμα. Το 
καμπαναριό είναι πέτρινο. Οι πέτρες είναι ορθογώνιες και είναι 
περίτεχνα λαξευμένες. Η βάση του καμπαναριού διαχωρίζεται από τον 
υπόλοιπο ναό, με μία λεπτή μαρμάρινη πλάκα, η οποία είναι χωρισμένη 
σε τρία κομμάτια. 
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Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
 Το καμπαναριό δε φαίνεται έχει κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, 
διακρίνεται ένα μικρό πρόβλημα στον τοίχο, στον οποίο στηρίζεται το 
καμπαναριό. Φαίνεται, δηλαδή, να είναι κάπως φθαρμένη τοιχοποιία από 
αυτή τη μεριά.   
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ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη και Νικολάου 
 
 

 
 

Εικόνα 2 
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη και Νικολάου 

Πηγή : Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 56 

 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
 Η τυπολογία του ναού είναι δίδυμος σταυρεπίστεγος.*** «Κάτω 
από τη στέγη των αετωμάτων της Δυτικής κεραίας και των τύμπανων, 
βορινού και νότιου της ενιαίας εγκάρσιας καμάρας, υπήρχε οδοντωτό 
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γείσο. Η τοιχοποιία προδίδει μάλλον προχωρημένους βυζαντινούς 
χρόνους. Πάντως, η μελέτη της δεν οδηγεί σε ακριβή συμπεράσματα»*** 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό τυπολογικά είναι μονόλοβο επί βάσεως. Έχει ένα 
τοξωτό άνοιγμα. Στο σημείο όπου ενώνεται η βάση με τους παραστάτες 
του τόξου, υπάρχουν από δύο λεπτές  -μάλλον- μαρμάρινες πλάκες. Στο 
δεξί ορθοστάτη του τόξου υπάρχει ένα ευγονικό σύμβολο(1). 

 
 

 
 

Εικόνα 3 
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη και Νικολάου, πρόσοψη 

Πηγή : Ν. Β. Δρανδάκης, περιοδικό «Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών», 1981, 
σελίδα 38 
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Εικόνα 4 

Άγιος Ιωάννης και Νικόλαος, κάτοψη 
Πηγή Ν. Β. Δρανδάκης, ο. π., σελίδα 39 

 
 

 

 
 

Εικόνα 5 
Άγιος Ιωάννης και Νικόλαος, τομή κατά μήκος 

Πηγή Ν. Β. Δρανδάκης, ο. π., σελίδα 39 
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(1) Οι χαρακτηρισμοί για τα σύμβολα ευγονίας – ευγονικά είναι βασισμένοι στη 
διδακτορική διατριβή της καθηγήτριας του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Πόπη Π. 
Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., «Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών 
μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 – 1930», Αθήνα 1999. 
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ΔΡΥΑΛΟΣ 
 

Ιερός Ναός Δίδυμη 
 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
 Ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί μία δίδυμη εκκλησία. Έχει δύο 
καμπαναριά, τα οποία δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Είναι και τα δύο 
μονόλοβα με τοξωτά ανοίγματα. Παρουσιάζει συμμετρία στο σχεδιασμό 
με οδοντωτό πλαίσιο. Ενώ το άλλο πλαισιώνεται από ορθογώνια λίθινη 
κατασκευή που ως στέψη φέρει το σταυρό ως παγκόσμιο σύμβολο.  
 
 

 
 

Εικόνα 3 
Δίδυμη, Δρύαλος 

Πηγή : Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 114 
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Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 

Και τα δύο καμπαναριά δε φαίνεται να έχουν κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα. Όπως το ίδιο φαίνεται άλλωστε και για όλη την εκκλησία. 
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ΚΕΡΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη 
 
 

 
 

Εικόνα 4 
Άγιος Ιωάννης, Κέρια 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 135. 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι του 13ου αιώνα. Στο συγκεκριμένο ναό 
βρίσκουμε υπέροχα μαρμάρινα διακοσμητικά λιθανάγλυφα, όπως οι 
μαρμάρινες πλάκες που είναι τοποθετημένες στην τοιχοποιία της νότιας 
όψης του ναού. Και στις δύο πλάκες υπάρχουν δύο σκαλισμένοι 
βυζαντινοί σταυροί. 
Η τυπολογία του καμπαναριού είναι μονόλοβο με τοξωτό άνοιγμα και 
τριγωνική στέψη. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα 
αποτελείται από το τοξωτό άνοιγμα. Το δεύτερο τμήμα αποτελεί την 
τριγωνική  στέψη του καμπαναριού. 



 - - 58 - - 

 
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 

Δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο καμπαναριό. 
Παρόλα αυτά φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλοίωση και μερικές μικρές 
ρωγμές στην τοιχοποιία του ναού.   
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 
 

ΔΙΩΡΟΦΟ ΜΟΛΟΒΟ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
 

ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Παναγίας 
 
Θέση Τσιχολιάνικα 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Παναγίας, Λαγκάδα (Τσιχολιάνικα) 
 
 

Γενικά στοιχεία 
 

Η εκκλησία βρίσκεται σε μία μικρή, πλακόστρωτη πλατεία, πάνω 
σε ένα καλντερίμι του χωριού, στην πλαγιά του βουνού. Είναι αρκετά 
μακριά από τον κεντρικό δρόμο. Στη βόρεια όψη του ναού υπάρχουν δύο 
πέτρες, παράλληλα τοποθετημένες μεταξύ τους. Τις πέτρες αυτές τις 
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χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες του χωριού, προκειμένου να μαζέψουν το 
μαλλί από τα ζώα και να το τυλίξουν.  

 

 
 

Ιερός Ναός Παναγίας, Λαγκάδα (Τσιχολιάνικα) 
 

Υλικά 
 
 Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ναού 
είναι πέτρα, ασβεστοκονίαμα, χώμα, θραυσμένα κεραμικά. Επίσης έχει 
χρησιμοποιηθεί τσιμέντο, καθώς και πλάκα σκυροδέματος. 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 

Τυπολογία – μορφολογία 
 Το καμπαναριό  του ναού είναι διώροφο, πέτρινο. Χωρίζεται σε 
δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από ένα μονόλοβο τοξωτό 
άνοιγμα. Τα δύο τμήματα χωρίζονται μεταξύ τους με μία λιθανάγλυφη 
διακοσμητική ζώνη. Το δεύτερο τμήμα είναι επίσης μονόλοβο με τοξωτό 
άνοιγμα. Στη μέση περίπου του μέρους αυτού υπάρχει μία ακόμα 
διακοσμητική λιθανάγλυφη ζώνη, μία σε κάθε στήριξη. Η στέψη είναι 
τριγωνική. 
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Ιερός Ναός Παναγίας, Λαγκάδα (Τσιχολιάνικα) 
 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 

Η στέγη της εκκλησίας φαίνεται ότι έχει αλλαχθεί. Ίσως να είχε 
απλά φθαρεί, ή για κάποιο λόγο να είχε καταστραφεί τελείως. Στη θέση 
της υπάρχει πλέον  στέγη από σκυρόδεμα. Επιπλέον σκυρόδεμα έχει 
χρησιμοποιηθεί και στα παράθυρα. Η χρήση του, όμως, δεν σταματά 
εκεί, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί τσιμέντο στη βόρεια όψη, πιθανότατα σε 
μία προσπάθεια στήριξης της στέγης και αποκατάστασης της πέτρινης 
τοιχοποιίας. 

Τα υλικά κατασκευής του καμπαναριού είναι και εδώ από πέτρα 
και ως κονίαμα «κουρασάνι». Παρόλα αυτά οι πέτρες του καμπαναριού 
είναι εξαιρετικά σμιλεμένες και ορθογώνιες. Ενώ η υπόλοιπη εκκλησία, 
εκτός από τα αγκωνάρια, έχει κατασκευαστεί με πέτρες οι οποίες είναι σε 
διάφορα μεγέθη και χωρίς να έχουν δουλευτεί ιδιαίτερα. Με βάση αυτή 
την παρατήρηση συμπεραίνουμε ότι το καμπαναριό είναι πιο σύγχρονο 
της υπόλοιπης εκκλησίας. Παρά, όμως, τη νέα σκεπή, το καμπαναριό 
είναι πακτωμένο στην πλάκα του ναού. 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 
 

ΔΙΛΟΒΟ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
 
 

ΘΑΛΑΜΑΙ (ΚΟΥΤΗΦΑΡΙ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου (πρώην Άγιος Αντρέας) 
 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Θαλάμαι (Κουτήφαρι) 
 
 

Γενικά στοιχεία 
 

Ο ναός βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, δίπλα από τον 
κεντρικό δρόμο. Ονομάζεται Άγιος Γεώργιος, αλλά παλαιότερα 
ονομαζόταν Άγιος Αντρέας. Ύστερα από κάποια καταστροφή που 
υπέστη ο ναός, ξαναφτιάχτηκε και μαζί άλλαξε και το όνομά του. 
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Σύμφωνα, όμως με πληροφορίες από τους κατοίκους η εκκλησία 
γιορτάζει και τα δύο ονόματα. 
 

 Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό έχει ορθογωνική μορφή, με δίλοβο θολωτό 
άνοιγμα. Η στέψη είναι από κεραμίδια, σα μικρογραφία στέγης. Δεν 
παρουσιάζει κάποια ιδιαιτερότητα, εκτός από το γεγονός ότι είναι 
καλοδιατηρημένο. Προφανώς είναι πολύ μεταγενέστερο.  
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Θαλάμαι (Κουτήφαρι) 
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Φθορές - Στατική επάρκεια 
 
 Ο συγκεκριμένος ναός, αν και είναι μέσα στα αρχεία της 
αρχαιολογικής υπηρεσίας ως Βυζαντινός, είναι πάρα πολύ καλά 
διατηρημένος, σε αντίθεση με πολλούς άλλους ναούς της περιοχής. 
Πιθανότατα να ανήκει στους νεότερους χρόνους ή να έχει 
ανακατασκευαστεί. 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Θαλάμαι (Κουτήφαρι) 
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ΛΑΓΚΑΔΑ 
 

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας 
 
Θέση Μπλουτσιάνικα 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, Λαγκάδα 
 

Γενικά Στοιχεία  
 
 Ο ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στο κοιμητήριο του χωριού, 
στη θέση Μπλουτσιάνικα. Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα σημεία, 
καθώς έχει θέα το μεγαλύτερο μέρος του χωριού, αλλά και το φαράγγι 
που περνάει μέσα από το χωριό. 
 Ο ναός είναι ορατός από τα περισσότερα μέρη του χωριού, καθώς 
και από τον κεντρικό δρόμο Καλαμάτας – Γυθείου. 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
 Ο ναός είναι μονόχωρος με φουρνικά και τοποθετείται χρονικά στο 
δεύτερο μισό του 13ου αιώνα(1). Η τοιχοποιία του είναι λίθινη, χωρίς 
διαμορφωμένους αρμούς. 
 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 

Το καμπαναριό είναι δίλοβο με τοξωτά ανοίγματα. Τα δύο τόξα 
χωρίζονται μεταξύ τους με μία χτιστή πέτρινη κολώνα. Και στους τρεις 
παραστάτες των τόξων του καμπαναριού υπάρχουν τρία συμμετρικά, 
ορθογώνια ανοίγματα, μία σειρά με πέτρες και άλλα τρία ανοίγματα, τα 
οποία πλαισιώνονται από κεραμίδια. Πάνω από τη δεύτερη σειρά με τα 
ανοίγματα υπάρχει μία σειρά με διακοσμητικά κεραμίδια σε σχήμα 
ρόμβων. Με πολύ προσοχή μπορούμε να δούμε ότι πάνω από τα τόξα 
υπήρχαν δύο σειρές από κεραμίδια, μία σε κάθε τόξο. Τα κεραμίδια αυτά 
δημιουργούσαν από μία ζώνη με τρίγωνα, τα οποία ήταν ανάγλυφα και 
προεξείχαν. Εδώ επίσης είναι εμφανής η τεχνοτροπία της εντοίχιας 
διακόσμησης (opus sectile).   
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, Λαγκάδα 
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Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, Λαγκάδα 
 
 

 Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
 Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας έχει υποστεί πάρα πολλές φθορές. Η 
τοπική αυτοδιοίκηση του χωριού έχει ενημερώσει επανειλημμένως τόσο 
το Δήμο, όσο και την αρχαιολογική υπηρεσία. Παρόλα αυτά μέχρι 
σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε ό,τι αφορά την αναστήλωση 
του ναού. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε ότι μέσα στα επόμενα σχέδια για 
την αναβάθμιση των περιοχών που ανήκουν στο Δήμο Λεύκτρου είναι 
και η αναστήλωση της Αγίας Σοφίας(2) . 
 Έχει ήδη καταστραφεί ένα μεγάλο μέρος από το θεσπέσιο 
καμπαναριό του ναού. Επίσης έχει πέσει ένα μέρος από την οροφή της 
εκκλησίας. 
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Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες έχουν τοποθετηθεί 

αντιστηρίξεις, ώστε να κρατηθεί η οροφή του ναού και να μην γκρεμιστεί 
τελείως. Επίσης, έχει τοποθετηθεί εξωτερικά του ναού, στη νότια όψη 
του, μία κυλινδρική κολώνα από σκυρόδεμα. Στην κορυφή της κολώνας 
υπάρχει μία μεταλλική φλάντζα, η οποία στηρίζεται πάνω σε μεταλλικά 
παξιμάδια. Εκεί πάνω πιθανότατα να στηριχτεί κάποια μεταλλική 
κατασκευή, για αντιστήριξη. 
 
 
 
 

 
 

Λεπτομέρειες από την ανακατασκευή του 
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, Λαγκάδα 
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Λεπτομέρειες από την ανακατασκευή του   
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας, Λαγκάδα 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
(1)Ν. Β. Δρανδάκης, «Ιστορικογεωγραφικά Α΄», «Από την παλαιοχριστιανική 
και Βυζαντινή Μάνη», 1986, σελίδα 25, 26. 
 
(2)Οι πληροφορίες για το ότι θα ξεκινήσουν εργασίες στο ναό, είναι από το Δήμο 

Λεύκτρου.
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 
 

ΔΙΩΡΟΦΟ ΔΙΛΟΒΟ ΜΕ ΤΟΞΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
 
 

ΘΑΛΑΜΑΙ (ΚΟΥΤΗΦΑΡΙ) ΜΕΣΣΗΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας, Θαλάμαι 
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Γενικά στοιχεία 
 
 Ο ναός αυτός βρίσκεται κοντά στον κεντρικό δρόμο. Δεν είναι 
ανήκει στη βυζαντινή περίοδο (δεν ήταν καταχωρημένος στις εκκλησίες 
που πήραμε από το Δήμο Λεύκτρου), αν και είναι πάνω από εκατό 
χρόνων (σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων). Έχει έναν πολύ 
περιποιημένο περίβολο, με δέντρα, λουλούδια, βρύση και παγκάκια. Η 
μία πλευρά του είναι μεσοτοιχία με ένα σπίτι. 
 

 
  

Ιερός Ναός Αγίας Αναστασίας, Θαλάμαι 
 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό είναι διώροφο, πέτρινο και χωρίζεται σε τέσσερα 
τμήματα. Το πρώτο μέρος αποτελείται από μία ορθογωνική βάση. 
Χωρίζεται με το δεύτερο τμήμα με μία λεπτή σειρά από πέτρες.  
 Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από ένα μαρμάρινο κίονα, ο οποίος 
τα τόξα του δίλοβου θολωτού ανοίγματος. Στο σημείο όπου ξεκινάει η 
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καμάρα, υπάρχει πάλι μία λεπτή σειρά από πέτρες, οριζόντια 
τοποθετημένες. 
 Το τρίτο τμήμα χωρίζεται με τον ίδιο τρόπο με το δεύτερο τμήμα, 
όπως και το δεύτερο από το πρώτο. Ταυτόχρονα αποτελεί μία επανάληψη 
του δεύτερου τμήματος. 
 Το τέταρτο και τελευταίο τμήμα, αποτελείται από δύο σχήματα. Το 
ένα είναι ένα τραπέζιο. Πάνω σε αυτό βασίζεται η στέψη, η μορφή της 
οποίας είναι τριγωνική και καταλήγει σε ένα σταυρό. 
 
 

 Φθορές - Στατική επάρκεια 
 
 Η κατάσταση του ναού και του καμπαναριού είναι ιδιαίτερα καλή. 
Δεν παρουσιάζονται ρωγμές ή αλλοιώσεις. Το μόνο ανησυχητικό είναι 
ότι λόγω της μεσοτοιχίας, δεν μπορούμε να προβλέπουμε την αντίδραση 
του κτιρίου σε έναν επικείμενο σεισμό. 



 - - 73 - - 

ΠΛΑΤΣΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη 
 
 

Γενικά Στοιχεία 
 

Ο ναός του Αγίου Ιωάννη είναι μακριά από το δημόσιο δρόμο, 
πάνω σε μία μικρή πλατεία. Για μία ακόμα φορά παρατηρείται πηγάδι σε 
μικρή απόσταση από το ναό. 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία - Μορφολογία 
 

Η τυπολογία του καμπαναριού είναι διώροφη με δίλοβα τοξωτά 
ανοίγματα, επί βάσεως. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα 
είναι ένα δίλοβο τοξωτό άνοιγμα, το οποίο στηρίζεται πάνω σε μία 
ορθογώνια βάση. Ανάμεσα στα δύο ανοίγματα υπάρχει ένας κίονας. Το 
δεύτερο τμήμα διαχωρίζεται από το πρώτο με ένα μικρό γείσο. Επιπλέον, 
το δεύτερο τμήμα είναι ελαφρός πιο μέσα από το πρώτο. Και το τμήμα 
αυτό είναι δίλοβο με τοξωτό άνοιγμα, στο κέντρο του οποίου υπάρχει και 
πάλι ένας μικρός κίονας. Η στέψη του καμπαναριού είναι τριγωνική.  
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα 
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Φθορές-Στατική Επάρκεια 
 
Το καμπαναριό φαίνεται ότι είναι κατασκευασμένο μεταγενέστερα 

από την υπόλοιπη εκκλησία. Υπάρχει ορατή διαφορά ανάμεσα στις 
πέτρες του καμπαναριού και του ορθογώνιας βάσης, πάνω στην οποία 
έχει χτιστεί. Γι’αυτό, φαίνεται να υπάρχει και μία ρωγμή ανάμεσα στο 
πρώτο και το δεύτερο τμήμα. Σίγουρα οι δύο κίονες δεν είναι 
τοποθετημένοι μόνο για διακοσμητικούς λόγους, αλλά και για να 
στηρίζουν τα δύο ανοίγματα.  
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη, Πλάτσα 
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ΒΑΜΒΑΚΑΣ (ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ) ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Θεόδωρου 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1 
Ιερός Ναός Αγίου Θεόδωρου, Βάμβακας 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 115 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
Ο ναός του Άγιου Θεόδωρου είναι δικιόνιος Ελλαδικού τύπου 
τρουλλαίος με νάρθηκα του 11ου αιώνα. Σε αυτό το ναό βρίσκουμε έξοχα 
μαρμάρινα υπέρθυρα. Η τυπολογία του καμπαναριού είναι διώροφο 
δίλοβο, με τοξωτά ανοίγματα. Το καμπαναριό χωρίζεται σε δύο τμήματα. 
Το πρώτο τμήμα του είναι ένα ορθογώνιο, μέσα στο οποίο υπάρχει ένα 
δίλοβο τοξωτό άνοιγμα. Τα δύο τόξα διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα 
μαρμάρινο κιονίσκο, ο οποίος εκτός από το ότι τα χωρίζει, τα στηρίζει 
κιόλας(1). Κάθε ένα από αυτά τα δύο τοξωτά ανοίγματα, πλαισιώνονται 
από δύο ημικυκλικά υπερυψωμένα τόξα, τα οποία είναι από κεραμίδια. 



 - - 77 - - 

Υπάρχει ένα ακόμα ημικυκλικό τόξο, το οποίο πλαισιώνει και τα δύο 
μικρότερα τόξα και είναι και αυτό από κεραμίδια. 
 Το δεύτερο τμήμα διαχωρίζεται από το πρώτο με μία μικρή 
μαρμάρινη πλάκα. Και το τμήμα αυτό είναι ορογωνικό, με ένα δίλοβο 
τοξωτό άνοιγμα. Τα δύο τόξα διαχωρίζονται και πάλι από ένα μαρμάρινο 
κιονίσκο. Κάθε άνοιγμα πλαισιώνεται από ένα μαρμάρινο τόξο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Οι χαρακτηρισμοί για τους ρόδακες και τα λιθανάγλυφα διακοσμητικά είναι 
βασισμένα στη διδακτορική διατριβή της Πόπης Π. Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης, Περιόδου 
1780/1800 έως 1930», Ε.Μ.Π., Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά», σελίδα 136. 
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ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΩΝ 
 
 

ΠΥΡΓΟΕΙΔΗ 
 
 

Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε την πιο πολύπλοκη και 
εντυπωσιακή μορφή καμπαναριού. Δίνει την αίσθηση ενός ξεχωριστού 
και αυτόνομου τμήματος, ανεξάρτητο από την υπόλοιπη εκκλησία. Με 
βάση τα στοιχεία που υπάρχουν έως σήμερα, οι Μανιάτες τεχνίτες ήταν 
πολύ καλοί στην κατασκευή τέτοιου είδους καμπαναριών και για το λόγο 
αυτό ήταν και ιδιαίτερα ξακουστοί. 

«Πύργοι πολυώροφοι, συναγωνιζόμενοι σε ύψος και διακόσμηση, 
με οξυκόρυφη απόληξη, οφείλονται σε δυτικές επιδράσεις απ’ ευθείας ή 
μέσω της Επτανήσου είτε ως συνέχιση της παράδοσης του Μυστρά.» (1) 
[«ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ», Σπουδαστήριο Ιστορίας Της 
Αρχιτεκτονικής, τόμος 3ος, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1989, σελίδα 206] 

Τα καμπαναριά των εκκλησιών που ακολουθούν, αποτελούν  
παραδείγματα αυτής της τυπολογίας. 
 
 
 

ΝΟΜΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου 
 
 

Γενικά στοιχεία 
  
 Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Νομιτσί, μέσα στο χωριό, δίπλα από 
το δρόμο. Είναι ορατός από το δρόμο, εξαιτίας μεγαλόπρεπου 
καμπαναριού. 

 

Υλικά  
 
 Μέσα στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν εκτός από πέτρα, 
ασβεστοκονίαμα, χώμα, θραυσμένα κεραμικά, τρίχες από τα ζώα και 
άχυρα, έχει χρησιμοποιηθεί και πλάκα σκυροδέματος. 
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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Νομιτσί 
 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 

Το καμπαναριό είναι πέτρινο, πυργοειδές. «Επιβλητικό 
κωδωνοστάσιο του 1730»(1). Χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Το πρώτο 
τμήμα είναι θολωτό μονόλοβο άνοιγμα, το οποίο αποτελεί και την κύρια 
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είσοδο του ναού. Στο επάνω τμήμα του θόλου υπάρχει ένα άνοιγμα, από 
το οποίο περνάνε τα σχοινιά για την καμπάνα. Στην όψη αυτού του 
τμήματος υπάρχουν και δύο ανάγλυφοι ρόδακες, καθώς και τρία 
ανοίγματα ανάμεσα στις πέτρες, πιθανότατα για τον αερισμό της 
εκκλησίας. 
 

 
  

Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Νομιτσί 
 
 

Το δεύτερο τμήμα του καμπαναριού χωρίζεται από το πρώτο με 
ένα μεγαλύτερο στρώμα κονίας και  λεπτότερης πέτρας, το οποίο από 
μακριά μοιάζει με στρώμα από σκυρόδεμα, ενώ αν το παρατηρήσει 
κάποιος από κοντά βλέπει πως δεν είναι σκυρόδεμα. Στο κέντρο αυτού 
του τμήματος δεσπόζει η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, η οποία βρίσκεται 
μέσα σε ένα θολωτό τόξο. Δεξιά και αριστερά, συμμετρικά της εικόνας 
του αγίου έχουμε δύο ακόμα ανοίγματα (πιθανές πολεμίστρες), αλλά και 
δύο ευγονικά, δύο δηλαδή λιθανάγλυφα μαστών, σύμβολα ευγονίας. 

Το τέταρτο μέρος χωρίζεται με το τρίτο με μία λεπτή πλάκα 
σκυροδέματος. Έχει τέσσερα ορθογωνικά ανοίγματα, ένα από κάθε όψη. 
Στο σημείο αυτό στηρίζεται και η καμπάνα, πάνω σε ένα σίδερο το οποίο 
είναι πακτωμένο εντός του καμπαναριού. 
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 Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα αποτελείται από τη στέψη του 
καμπαναριού. Η στέψη έχει τη  μορφή κόλουρης πυραμίδας(2). 

 

 
 

Λεπτομέρεια από την εικόνα του Αγίου Γεωργίου, 
Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Νομιτσί 

 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 

 Το καμπαναριό είναι κατασκευασμένο με πέτρα. Δεν φαίνεται να 
έχει κάποια ρωγμή, ή κάποιο εμφανές πρόβλημα.  Μοναδικό πρόβλημα 
τα πακτωμένα σίδερα στήριξης της καμπάνας, που βρίσκονται στο 
τέταρτο μέρος, τα οποία είναι σκουριασμένα. Επίσης, παρατηρείται η 
φυσική φθορά που έχουν οι πέτρες από το πέρασμα του χρόνου. Στο 
τέταρτο τμήμα είναι λίγο φαγωμένη εσωτερικά η πέτρα του αριστερού 
ορθοστάτη, της δυτικής όψης, χωρίς όμως αυτό να φαίνεται ανησυχητικό 
ή επικίνδυνο  ως προς τη στατική επάρκεια του καμπαναριού. 
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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Νομιτσί 
 
 
 

  
 Το τέταρτο και το πέμπτο τμήμα του καμπαναριού, λογικά πρέπει 
να είναι πιο πρόσφατα. Το συμπεραίνουμε αυτό από την προσθήκη της 
πλάκας του σκυροδέματος. Η πλάκα αυτή πρέπει να έχει προστεθεί 
πιθανότατα για να κρατηθούν καλύτερα -στατικά- τα δύο τελευταία 
τμήματα. 
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Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Νομιτσί 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Κάσσης Κυριάκος, «Άνθη της πέτρας», σελίδα 468. 
 
(2) Θεοδωρακάκου-Βαρελίδου Π. Πόπη, διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999,κεφάλαιο «Καμπαναριά». 
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ΝΟΜΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

 
 

Γενικά στοιχεία 
 

Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Νομιτσί και είναι υπερυψωμένο, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο που ενώνει την Αρεόπολη με την Καρδαμύλη. Στο 
χώρο εξωτερικά του ναού υπάρχουν χτιστά πεζούλια, αλλά και πηγάδι. 
Το μοναστήρι έχει ερημωθεί. Τα κελιά του έχουν μετατραπεί  σε στάβλο. 
Οι κάτοικοι αναφέρουν μια ιστορία με βάση την οποία, μετά από τη 
χρήση της σα στάβλο, η κόρη του ιδιοκτήτη είδε στον ύπνο της «μια 
γυναίκα να την παρακαλάει να την βγάλει από εκεί». Στο πίσω μέρος του 
ναού βρέθηκε τάφος με τα οστά γυναίκας. Πιθανολογείται ότι πρόκειται 
για την ηγουμένη της Μονής. 
 
 

 
 

Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Νομιτσί 
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Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Νομιτσί 
 
 

Υλικά 
 
 Έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά υλικά. Αυτά είναι κυρίως 
πέτρα, ασβεστοκονίαμα, χώμα και θραυσμένα κεραμικά, βυζαντινά 
κεραμίδια, τρίχες από τα ζώα, αλλά και άχυρα τα οποία έβαζαν μέσα στο 
κονίαμα. 
 
 

 Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
 Η αρχιτεκτονική του ναού δεν παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο, 
καθώς αποτελείται από ένα μόνο ορθογωνικό τμήμα. Σε συνδυασμό με 
τα κελιά σχηματίζεται -περίπου-  ένα «Π».   
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Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Νομιτσί 
 

 

Τυπολογία – μορφολογία 
 

 
 Το καμπαναριό είναι πυργοειδές με ένα μονόλοβο θολωτό 
άνοιγμα. Βρίσκεται  να ενώνει το ναό με τα κελιά, ενώ αποτελεί και την 
είσοδο προς αυτά. Το πρώτο τμήμα του καμπαναριού αποτελεί και τη 
βάση του. Εκεί έχουμε ένα ορθογώνιο κτίσμα. Στο κάτω μέρος του 
υπάρχει ένα ημικυλυνδρικό τόξο άνοιγμα-είσοδος, μέσα από το περνάμε 
για να κατευθυνθούμε προς τα κελιά, από την κύρια όψη της Μονής. Το 
τμήμα αυτό είναι κατασκευασμένο ταυτόχρονα με τα κελιά. Οι πέτρες 
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το τμήμα είναι ιδιαίτερα μικρές και 
ακανόνιστα κομμένες. 
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Ιερά Μονή Παναγίας, λεπτομέρεια καμπαναριού, Νομιτσί  
 

 
Το δεύτερο και κυρίως μέρος καμπαναριού φαίνεται να έχει χτιστεί 

μεταγενέστερα πάνω στη θολωτή κατασκευή. Αυτό γίνεται κατανοητό 
από τη διαφορά που έχουν οι πέτρες που έχουν  χρησιμοποιηθεί στις 
ακμές των κελιών και σε αυτές που υπάρχουν σε αυτό το τμήμα του 
καμπαναριού. Παρόλα αυτά το τοξωτό τμήμα αποτελείται από 
διαφορετικές πέτρες σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα. 

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από άλλα τρία. Το πρώτο είναι  οι 
δύο οθρογωνικές βάσεις. Στη βάση αυτών υπάρχουν δύο μικρά 
ανοίγματα ανάμεσα στις πέτρες. Πιθανότατα αυτά τα ανοίγματα εκτός 
από διακοσμητικά σχέδια, να χρησίμευαν και σαν πολεμίστρες. Ακριβώς 
πάνω από αυτά τα μικρά ανοίγματα υπάρχουν δύο ευγονικά. Έχουμε 
δηλαδή δύο λιθανάγλυφα μαστών, σύμβολο ευγονίας. 

Πάνω σε αυτές τις βάσεις στηρίζεται ένα ακόμα ορθογωνικό  
τμήμα, μέρος του οποίου είναι ένα θολωτό τόξο. Στο επάνω μέρος του 



 - - 88 - - 

ανοίγματος είναι τοποθετημένη η καμπάνα, η οποία στηρίζεται σε ξύλο 
πακτωμένο στις άκρες του ανοίγματος. Το τρίτο τμήμα αποτελείται από 
τη στέψη του καμπαναριού, όπου έχει τριγωνικό σχήμα. 
 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 
 Στο καμπαναριό δεν παρατηρείται καμία ρωγμή. Υπάρχει, όμως, 
ένας μεγάλος κατακόρυφος αρμός, ο οποίος οφείλεται στον τρόπο με τον 
οποίο είναι κατασκευασμένο το καμπαναριό και στον τρόπο με τον οποίο 
έχει χρησιμοποιηθεί η πέτρα από το μάστορα. 
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ΝΟΜΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αναλήψεως 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
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Γενικά στοιχεία 
  
 Ο ναός βρίσκεται στο χωριό Νομιτσί, δίπλα από τον κεντρικό 
δρόμο και είναι άμεσα ορατός από αυτόν. έχει όμως, μια ιδιομορφία. 
Έχει αυλή και περίφραξη, λόγω του ότι αποτελεί μέρος της αυλής μίας 
κατοικίας. Η πρόσβαση στο ναό γίνεται από μία σκάλα, η οποία ξεκινάει 
από του δρόμο και καταλήγει στην αυλή του σπιτιού, η οποία είναι 
ιδιαίτερα υπερυψωμένη σε σχέση με το δρόμο και αποτελεί μέρος και 
του περιβόλου της εκκλησίας. Η είσοδος είναι από τη δυτική όψη. 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
 
 

Υλικά 
 
 Για την κατασκευή του ναού χρησιμοποιήθηκαν πέτρα, 
ασβεστοκονίαμα, χώμα, θραυσμένα κεραμικά, τρίχες από τα ζώα, άχυρα 
και καλάμια για το εσωτερικό της σκεπής. 
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Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 
 Στην πρόσοψη του ναού παρατηρούμε κάποιες μαρμάρινες πλάκες, 
οι οποίες έχουν επάνω τους λιθανάγλυφα σχέδια. 
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Λεπτομέρεια από την πρόσοψη, 
Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 

 

 
 

Λεπτομέρεια από την πρόσοψη, 
Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
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Τυπολογία – μορφολογία 
 

Το καμπαναριό είναι πέτρινο, πυργοειδές. Χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι ορθογώνιο και έχει θολωτά μονόλοβα 
σκαλίσματα, ένα σε κάθε όψη. Πιθανότατα στο εσωτερικό τους να 
υπήρχαν αγιογραφίες, η οποίες εξαφανίστηκαν ύστερα από την αλλοίωση 
του χρόνου. 

Το δεύτερο τμήμα του καμπαναριού χωρίζεται από το πρώτο με 
ένα λεπτό στρώμα κονιάματος, το οποίο φαίνεται σαν πλάκα. Στη δυτική 
και τη νότια όψη η πλάκα προεξέχει, αφήνοντας ένα μικρό γείσο, το 
οποίο είναι σκαλισμένο με τέτοιο τρόπο που φαίνεται σα να αποτελείται 
από τέσσερα πολύ λεπτά στρώματα πλάκας.  Σε αυτό το δεύτερο τμήμα 
υπάρχουν στη δυτική και τη νότια όψη του καμπαναριού, από τρεις 
σκαλισμένες ημικυλινδρικές εσοχές, στις οποίες διακρίνονται 
αλλοιωμένες αγιογραφίες, οι οποίες είναι καλύτερα διατηρημένες στη 
δυτική όψη. Οι εσοχές διαχωρίζονται με τέσσερις περίτεχνα σκαλισμένες 
κολώνες. 

Το τρίτο τμήμα διαχωρίζεται από το δεύτερο από μία εξίσου λεπτή 
πλάκα, όπως και τα  δύο προηγούμενα. Η διαφορά που υπάρχει είναι ότι 
αυτή τη φορά το γείσο προεκτείνεται και στην ανατολική πλευρά. Σε 
αυτό το σημείο έχουμε τέσσερις κολώνες, οι οποίες στη δυτική όψη, στις 
εσωτερικές ακμές είναι περίτεχνα σκαλισμένες και σε συνδυασμό με το 
τέταρτο μέρος μας δίνουν τέσσερα θολωτά ανοίγματα. 
 Το τέταρτο μέρος, λοιπόν, έχει ένα τοξωτό άνοιγμα σε κάθε όψη. 
Στο πάνω μέρος του έχει τρεις σκαλισμένους ρόδακες (κύκλους). Ο 
κεντρικός είναι ελαφρός μεγαλύτερος και έχει χρυσό χρώμα. Το πιο 
πιθανό είναι να συμβολίζει τον ήλιο. Οι άλλοι δύο είναι συμμετρικά του 
μεσαίου, είναι και αυτοί σκαλισμένοι, δεν διακρίνεται, όμως, σχέδιο, 
καθώς είναι ιδιαίτερα αλλοιωμένοι. 
 Το πέμπτο τμήμα αποτελεί και τη στέψη του καμπαναριού. 
Χωρίζεται από το τέταρτο και αυτό με τον ίδιο τρόπο, όπως και τα άλλα 
τμήματα. Στις τέσσερις γωνίες του υπάρχουν τέσσερις μικρές τριγωνικές 
πυραμίδες, οι οποίες πλαισιώνουν την κεντρική μεγάλη κόλουρη 
πυραμίδα, πάνω στην οποία υπάρχει ένας πέτρινος σταυρός.  
 
 

Ο ναός εσωτερικά 
 
 Ο ναός έχει να επιδείξει το τέμπλο του, το οποίο είναι σκαλισμένο 
και πιο σύγχρονο. Δεν είναι γνωστό αν έχει αγιογραφίες, καθώς είναι 
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σοβατισμένη. Η σκεπή είναι με κεραμίδια και στο εσωτερικό έχει ξύλα 
και άχυρα. 
 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 
 Στη βόρεια πλευρά του ναού υπάρχει ένα κλίμα. Για τη στήριξη 
του έχουν χρησιμοποιηθεί σίδερα, τα οποία είναι πακτωμένα μέσα στον 
τοίχο της εκκλησίας. 
 Στο σημείο που ενώνεται το καμπαναριό με το ναό, στη δυτική 
όψη, υπάρχει μια κατακόρυφη ρωγμή. Ο πιο πιθανό είναι να 
κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές περιόδους τα δύο αυτά τμήματα και 
εξαιτίας της διαφοράς αυτής να υπάρχει και αυτή η ρωγμής. Στη νότια 
πλευρά, κοντά στο σημείο που ενώνεται ο τοίχος με το καμπαναριό, για 
άγνωστο λόγο, έχει τοποθετηθεί τσιμέντο, σα σοβάς-πεταχτό. 
 

 
 

Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
 
 

Το κυριότερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στο καμπαναριό, δεν 
είναι άλλο από την αλλοίωση που έχουν υποστεί τα χρώματα και οι 
αγιογραφίες. Επίσης υπάρχουν κάποιες ρωγμές, οι οποίες παρατηρούνται 
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στους παραστάτες του τόξου. Ουσιαστικά έχουν προκύψει από το χρόνο, 
καθώς έχει φθαρεί η συνδετική κονία, η οποία υπήρχε ανάμεσα στις 
πέτρες. 

 
 

 
 

Λεπτομέρεια από το καμπαναριό 
Ιερός Ναός Αναλήψεως, Νομιτσί 
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ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Παναγίας 
 
 
Θέση Πέρα Χώρα 
 
 

 
 

Ιερός Ναός Παναγίας, Λαγκάδα (Πέρα Χώρα) 
 

Γενικά Στοιχεία 
  Ο ναός της Παναγίας είναι στην κεντρική πλατεία του χωριού. 
Είναι περιφραγμένη και στο κέντρο του περιβόλου της εκκλησίας 
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υπάρχει ένας πλάτανος. Έξω από ο ναό, στη βόρεια πλευρά του, 
υπάρχουν δύο λεπτές  πέτρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για 
να μαζέψουν το μαλλί.   Για μια ακόμα φορά κάτω από το ναό υπάρχει 
βρύση, με τρεχούμενο νερό, το οποίο έρχεται από τον Καβελάρη (Ιερά 
Μονή Παναγίας). Η συγκεκριμένη εκκλησία είναι ορατή από τα 
περισσότερα σημεία του χωριού, καθώς ξεχωρίζει τόσο ο τρούλος της, 
όσο και το καμπαναριό της. 
 

 

Λεπτομέρεια από τη βόρεια πλευρά του ναού 
 
 

Υλικά 
 
Τα υλικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της 

εκκλησίας είναι πέτρα, μάρμαρο, κεραμίδια, κονίαμα. Παρατηρούμε ότι 
οι πέτρες και το μάρμαρο είναι κομμένα πολύ προσεκτικά και διατηρούν 
ένα απόλυτα ορθογωνικό σχήμα.  
 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 
 

Τυπολογία – μορφολογία 
 

Το καμπαναριό  του ναού είναι πυργοειδές με μονόλοβα τοξωτά 
ανοίγματα, ένα σε κάθε όψη. Η μορφή του είναι πέτρινη. Χωρίζεται σε 
τρία μέρη. 

Το πρώτο τμήμα είναι ορθογωνικό, με τέσσερα μονόλοβα τοξωτά 
ανοίγματα, ένα σε κάθε όψη. Στη βάση κάθε ορθοστάτη του τόξου, όπως 
και στο επάνω μέρος τους (εκεί δηλαδή που ξεκινάει το τόξο), αλλά και 
εκεί που τελειώνει το πρώτο τμήμα και ξεκινάει το δεύτερο, υπάρχει ένα 
μικρό και λεπτό διακοσμητικό γείσο. Το γείσο αυτό είναι σκαλισμένο 
πάνω στο τελείωμα της πέτρας. Για κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια 
έχουν χρησιμοποιηθεί πιο μικρές και λαξευμένες πέτρες, από ότι για την 
υπόλοιπη κατασκευή του καμπαναριού. 
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Το δεύτερο τμήμα είναι και αυτό ορθογωνικό με ένα μονόλοβο 
τοξωτό άνοιγμα σε κάθε όψη του καμπαναριού. Έχει επίσης και αυτό ένα 
μικρό γείσο, στο επάνω μέρος των ορθοστατών του τόξου, στο σημείο 
που  γίνεται η ένωση με το τόξο. Υπάρχει, όμως, μία βασική διαφορά με 
το πρώτο τμήμα, σε ό,τι αφορά την ένωση του με το τελευταίο μέρος του 
καμπαναριού. Στο πάνω μέρος του το δεύτερο τμήμα δεν έχει μαρμάρινο 
γείσο, αλλά κεραμίδια. 

Το τρίτο τμήμα του καμπαναριού αποτελεί την στέψη του. Είναι 
ένα οκτάγωνο. Στις τέσσερις από τις οκτώ πλευρές του  έχει από ένα 
κυκλικό άνοιγμα. Τα ανοίγματα αυτά είναι συμμετρικά, δηλαδή έχουμε 
μία πλευρά με άνοιγμα, μία χωρίς άνοιγμα. 
 
    

 
 

Ιερός Ναός Παναγίας, Λαγκάδα (Πέρα Χώρα) 
 
 

Φθορές - Στατική επάρκεια 
 

Ο ναός φαίνεται καθαρά ότι έχει πολλά προβλήματα. Έχει πολλές 
ρωγμές σε διάφορα σημεία. Οι πιο σημαντικές από στατικής απόψεως 
παρατηρούνται στον τρούλο. Εμφανέστατη, όμως, είναι και μία ρωγμή 
που υπάρχουν και στο καμπαναριό. Από τη δυτική όψη (δηλαδή την 
πρόσοψη), υπάρχει μία ρωγμή στο πρώτο τμήμα του καμπαναριού, 
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ανάμεσα στο τοξωτό άνοιγμα και στο γείσο, η οποία μάλιστα φαίνεται να 
συνεχίζει και να ακολουθεί το τόξο. Επιπλέον, παρατηρείται ένα σπάσιμο 
στο γείσο που είναι στη βάση του καμπαναριού. 
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ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Άγιος Σπυρίδωνας Καρδαμύλης (Μούρζτινων) 
 
 

 
 

Εικόνα 1 
Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνα, Καρδαμύλη 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 64. 

 
 

Γενικά Στοιχεία 
 

Ο συγκεκριμένος ναός έχει ιδιαίτερη αξία για την αρχιτεκτονική 
του καμπαναριού του, αλλά και για τα περίτεχνα ανάγλυφα σχέδια, τα 
οποία κοσμούν τόσο το εσωτερικό του, όσο και τις όψεις του. Έτσι, 
λοιπόν, «εντύπωση επίσης προκαλεί η άριστη ποιότητα των ανάγλυφων 
στα πλαίσια των θυρών και των παραθύρων, που έχουν μεν «λαϊκά» 
θέματα, στιλιστικά όμως δείχνουν ιταλική επιδεξιότητα. Η χρήση 
αρχιτεκτονικών μελών από παλιότερα κτήρια, που εμφανίζεται στον Άγιο 
Σπυρίδωνα, είναι συνηθισμένη στις σύγχρονές του εκκλησίες του 
Ελληνικού χώρου. Κομμάτια κλασικά ή βυζαντινά 
επαναχρησιμοποιούνται σε πολλές εκκλησίες της Μάνης με την αρχική 
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τους διακόσμηση ή και ξαναλαξευμένα (Παναγία Χώρας Εξωχωρίου, 
Άγιος Ιωάννης στην Κέρια, Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην 
Γαρδενίτσα, Άγιος Νικόλαος Καστανιάς, Άγιος Δημήτριος Πλάτσας, 
Άγιος Δημήτριος στη θέση Δύο Πηγάδια έξω από την Πλάτσα).»(1). 
«Η Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα Καρδαμύλης δεν είναι παντελώς 
άγνωστη στην επιστήμη. Πολύ συνοπτικά έχουν αναφερθεί σε αυτήν οι 
R. Traquair, Β. Πατριαρχέας, Π. Λη-Φέρμορ και Δ. Βασιλειάδης.»(1) 
 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
 Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα Καρδαμύλης «ανήκει στον τύπο της 
μονόκλιτης καμαροσκέπαστης τρουλλαίας βασιλικής»(1) . 
 
 

 Τυπολογία - Μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα Καρδαμύλης είναι 
πυργοειδές, «βαθμιδωτό πώρινο καμπαναριο, 18ος αιώνας»(2). Υψώνεται 
στη νοτιοδυτική γωνία της εκκλησίας. Το καμπαναριό χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα. 
 «Το καμπαναριό, με το μεγάλο ύψος και την μικρή διατομή του, 
αποτελεί ένα έντονα κατακόρυφο στοιχείο, που χαρακτηρίζει την 
μορφολογική σύνθεση της εκκλησίας. 
 Στο ψηλότερο σημείο της βάσης του είναι τοποθετημένη σπασμένη 
μαρμάρινη πλάκα με επιγραφή. Τα γράμματα είναι δυσανάγνωστα και 
σβησμένα. Ξεχωρίσαμε τις λέξεις: 
‘…ΚΑΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΣ ΟΙΚΟΣ ΓΑΥΡΙΗΛ ΤΟΥ …….ΜΑΙΝΗΣ +ω+’ 
από τη βάση του καμπαναριού ξεκινά κτιστό πεζούλι που τρέχει σε όλο 
το μήκος της νότιας όψης της εκκλησίας και συνεχίζεται στην ανατολική 
πλευρά του τοίχους του κάστρου μέχρι την πύλη του, δημιουργώντας ένα 
υπαίθριο καθιστικό. Σε δύο σημεία του πάγκου (μπροστά από την είσοδο 
της εκκλησίας και κοντά στην πύλη του κάστρου), σε επαφή με αυτόν, 
είναι τοποθετημένα τα τμήματα δύο μικρών μαρμάρινων κιονίσκων, που 
προφανώς ανήκαν σε παλαιότερο κτίσμα.» 

Το πρώτο τμήμα έχει ορθογωνική μορφή. Σε αυτό το τμήμα 
υπάρχουν ανοίγματα τα οποία είναι ορθογωνικά και έχουν ένα ορθογώνιο 
πλαίσιο, το οποίο έχει ανάγλυφους ρόδακες, έναν σε κάθε γωνία, δύο 
οριζόντια τοποθετημένους (τέσσερις μαζί με τους γωνιακούς) και 
τέσσερις τοποθετημένους κατακόρυφα (έξι μαζί με τους γωνιακούς). 
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 Το δεύτερο τμήμα χωρίζεται με το πρώτο με μία διακοσμητική 
σειρά, η οποία περιέχει ανάγλυφους τριγωνικούς σχεδιασμούς. Επιπλέον, 
υπάρχουν δύο πολύ λεπτά σκαλίσματα, δύο επάλληλα κυμάτια(3). Και σε 
αυτό το τμήμα υπάρχουν ανοίγματα, τα οποία είναι μονόλοβα με τοξωτό 
άνοιγμα και όχι ορθογώνια όπως στο προηγούμενο τμήμα. Στο σημείο 
που θα λέγαμε ότι ενώνονται οι παραστάτες του τόξου, με το τόξο, 
παρατηρούμε μια σειρά από λιθανάγλυφους διακοσμητικούς ρόδακες, με 
το ίδιο σχέδιο όπως και στο πρώτο τμήμα. Το θολωτό άνοιγμα το 
συνοδεύει τόξο με λιθανάγλυφα άνθη. 

Το τόξο αυτό και οι λιθανάγλυφοι ρόδακες είναι το σημείο με το 
οποίο διαχωρίζεται το τρίτο από το δεύτερο τμήμα. Και σε αυτό το τμήμα 
υπάρχει μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα, το οποίο είναι και πάλι πλαισιωμένο 
με ανάγλυφους ρόδακες. Το σχέδιο τους, όμως, είναι διαφορετικό από 
αυτό που συναντάται στα δύο προηγούμενα τμήματα, καθώς σε αυτό το 
τμήμα είναι ομόκεντροι κύκλοι «σύμβολα μυστικιστικά»(2). 

Ο διαχωρισμός του τέταρτου με το τρίτο τμήμα γίνεται με μία 
διακοσμητική σειρά από λιθανάγλυφους τριγωνικούς σχεδιασμούς. Και 
πάλι έχουμε μονόλοβο θολωτό άνοιγμα. Στο σημείο που ενώνεται το 
τόξο με τους παραστάτες του, υπάρχουν μία σειρά από ημικύκλια και  
τέσσερα πολύ λεπτά γείσα. Το τόξο πλαισιώνεται από τέσσερις 
λιθανάγλυφους ρόδακες. Επιπλέον, υπάρχουν αριστερά σκαλισμένος 
μισός ήλιος, μισό φεγγάρι και δεξιά ένας ακόμα ρόδακας(4). 

Το πέμπτο τμήμα διαχωρίζεται από το τέταρτο με μία σειρά από 
λιθανάγλυφα ημικύκλια σε σειρά, μία σειρά από ομόκεντρους κύκλους, 
οι οποίοι καλύπτουν ο ένας τον άλλο. Στο πέμπτο τμήμα ανήκει και η 
στέψη του καμπαναριού που είναι «τετραγωνική πυραμίδα»(1) στη βάση 
του έχει δύο λιθανάγλυφους ρόδακες, έναν δεξιά, έναν αριστερά. 
Υπάρχει ένα κυκλικό άνοιγμα, το οποίο πλαισιώνεται από μικρούς 
σκαλιστούς κύκλους. Ακριβώς από πάνω του έχουμε τρεις ακόμα 
λιθανάγλυφους ρόδακες. Πάνω από τους ρόδακες υπάρχει μία σειρά από 
σκαλισμένους κύκλους. Παράλληλα με αυτή τη σειρά υπάρχει μία άλλη 
σειρά, όπου στο κέντρο έχει έναν λιθανάγλυφο αετό, ενώ δεξιά και 
αριστερά του είναι δύο λιθανάγλυφοι ρόδακες. Πιο πάνω υπάρχουν δύο 
ακόμα σειρές από λιθανάγλυφους ρόδακες ένας και δύο μισοί στην 
πρώτη σειρά και δύο στη δεύτερη σειρά. Στο τελείωμα υπάρχει ένας 
ακόμα ρόδακας, τρία επάλληλα κυμάτια. 
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Φθορές-Στατική Επάρκεια 
 

«Το καμπαναριό είναι κτισμένο από λαξευτό πωρόλιθο 
τοποθετημένα ακανόνιστα στη βάση και σε ισόδομο σύστημα στον 
κορμό. Πριν από τις αναστηλωτικές εργασίες σιδηροδεσιές ενίσχυαν την 
αντοχή του. Μία από τις σιδερένιες ράβδους τους βρέθηκε δίπλα στην 
δυτική πλευρά της εκκλησίας.» (1) 

Δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική φθορά. Πιθανότατα 
γιατί «στο καμπαναριό έγιναν αναστηλωτικές εργασίες το 1960.»(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Μιχαηλίδης Μ. – Χριστοφορίδου Α.,«ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΛΩΣΗ», Σπουδαστήριο Ιστορίας Της Αρχιτεκτονικής, τόμος 2ος, Ε.Μ.Π., 
Αθήνα, 1989, σελίδα 301, 305, 306 
 
(2) Θεοδωρακάκου-Βαρελίδου Π. Πόπη, διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, σελίδα 132, 133. 
 
(3) Χαρακτηρίζονται ως επάλληλα κυμάτια στη διδακτορική διατριβή της 
Πόπης Π. Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου και στη μελέτη των Μιχαηλίδη Μ. – 
Χριστοφορίδου Α. 
 
(4) Οι χαρακτηρισμοί για τους ρόδακες και τα λιθανάγλυφα διακοσμητικά είναι 
βασισμένα στη διδακτορική διατριβή της Πόπης Π. Θεοδωρακάκου – 
Βαρελίδου. 
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ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
  

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 
 
 

 
 

Εικόνα 2 
Ιερός ναός Αγίου Νικολάου (νότια όψη), Προάστειο 

Πηγή Παλαντζάς ο.π., σελίδα 311 
 

 
 

Γενικά Στοιχεία 
 

«Ο Άγιος Νικόλαος είναι η μεγαλύτερη και από τις παλαιότερες 
εκκλησίες του Πραστείου. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και 
λειτουργεί σαν ενοριακός ναός. Η αφιέρωση του ναού στον Αγ. Νικόλαο, 
προστάτη των ναυτικών, επισημαίνει την ναυτική παράδοση των 
κατοίκων, που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας.» (1) 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

«Ο ναός του Αγίου Νικολάου ακολουθεί σε διάταξη τον τύπο του 
σταυροειδούς εγγεγραμμένου μετά τρούλου, που σημειώνει μεγάλη 
διάδοση κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας σε όλο τον ελλαδικό χώρο 
και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο.» (1) 
 

Τυπολογία - Μορφολογία 
 

Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου είναι του «18ου αιώνα» και 
«έχει βαθμιδωτή διαμόρφωση»(2)  
«Στο μέσον της δυτικής όψεως του ναού, ορθώνεται η επιβλητική 
κατασκευή του πυργοειδούς κωδωνοστασίου. Έργο τολμηρό. Έχει 
συνολικό ύψος 17,50μ. (μέχρι τη βάση του σιδερένιου σταυρού της 
κορυφής του) και φθάνει την καταπληκτική αναλογία ύψους προς πλευρά 
1:5,65 (στενή πλευρά) και 1:7,95 (μακρά πλευρά). Κτισμένο από τέλεια 
λαξευμένη ισόδομη τοιχοποιία από πωρόλιθο με αφανείς τους αρμούς, 
αποτελεί εξαίρετο δείγμα κατασκευαστικής εμπειρίας. Η προηγμένη 
αρχιτεκτονική του, με έντονα τα γνωρίσματα των δυτικών επιδράσεων, 
το ξεχωρίζει αμέσως από την υπόλοιπη σύνθεση : Είναι φανερό πως 
αντιπροσωπεύει την τελευταία προσθετική φάση στην πορεία της 
εξέλιξης του μνημείου. 

Την σύνθεση του κωδωνοστασίου χαρακτηρίζει η τυπική για την 
περιοχή καθ’ ύψος διαίρεση σε τρία τμήματα με διαφορετική λειτουργική 
σημασία το καθένα. Το κατώτερο τμήμα (ύψους 5,60μ.) είναι η βάση, 
ακολουθεί ο κορμός (ύψους 8,25μ.) διαιρεμένος και διαρθρωμένος σε 
τρεις «ορόφους» (επί μέρους ύψη από κάτω προς τα άνω 3,10μ., 2,60μ. 
και 2,55μ.), και τέλος η στέψη, με την μορφή οξυκόρυφης πυραμίδας 
(ύψους 3,65μ. μέχρι την βάση του σιδερένιου σταυρού της κορυφής της). 
Παρατηρούμε έτσι μια βαθμιαία προς τα άνω μείωση του ύψους των 
ορόφων, η οποία συνοδεύεται και από αντίστοιχη μείωση των 
διαστάσεων της κατόψεως των υπερκειμένων ορόφων που κτίζονται σε 
εσοχή, με την μεσολάβηση καταλλήλων διαγωνίων ενισχύσεων της 
τοιχοποιίας, στο εσωτερικό κενό του πύργου και στην στάθμη εναλλαγής 
των «ορόφων» του. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί η άποψη ότι το 
καθολικό της μονής στη θέση αυτή επέζησε της καταστροφής και, μετά 
από επισκευή του, απετέλεσε τον ενοριακό ναό στο κέντρο του χωριού, 
που ξανακτίσθηκε πάνω στα ερείπια του βυζαντινού οικισμού. 
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Εικόνα 3 
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (δυτική όψη), Προάστειο 
Πόπη Π.Θεοδωρακάκου – Βαρελίδου ο.π., σελίδα 163 

 
 

Πυργοειδές Κωδωνοστάσιο : Όπως ήδη σημειώσαμε, πρόκειται για 
την τελευταία προσθετική φάση στην πορεία της εξελίξεως του μνημείου. 
Η ακριβής χρονολογία ιδρύσεώς του δεν είναι γνωστή εξαιτίας της 
διάρθρωσης του υλικού της εντοιχισμένης στην δυτική πλευρά του 
αρχικής επιγραφής. Ωστόσο η χρονολογία (1789) που διασώζει η 
μαρμάρινη εγχάρακτη επιγραφή στην ίδια πλευρά του πύργου του (και 
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που αναφέρεται σε ανακαίνισή του με έξοδα των ενοριτών), είναι 
βασικής σημασίας στοιχείο, δεδομένου ότι αποτελεί το terminus ante 
quen για την ίδρυσή του, που θα πρέπει να ανάγεται στις αρχές περίπου 
του 18ου αι., λαμπρή περίοδο οικονομικής και πολιτιστικής άνθισης της 
περιοχής.» (1)  
 

 
 

Εικόνα 4 
Ιερός ναός Αγίου Νικολάου (νοτιοανατολική άποψη), Προάστειο 

Πηγή Παλαντζάς ο.π., σελίδα 312 
 
 
Ο Άγιος Νικόλαος εκτιμάται ότι είναι του 18ου αιώνα(2). 

«Πανύψηλο με βαθμιδωτή διαμόρφωση. Τη βάση του κεντρικού 
θολωτού μονόλοβου ανοίγματος διατρέχει ανάγλυφη διακοσμητική 
ταινία από πωρόλιθο με τριγωνικά ομοιόθετα σχήματα σε γραμμική 
διάταξη. Αριστερά και δεξιά πάνω από το ίδιο θολωτό άνοιγμα έκκεντρα 
εντοιχισμένη ¨μαρμάρα¨» φέρει το σύμβολο του σταυρού και επιγραφή 
¨1789 ΙΟΥΝΙΟΥ 1 / ΤΟ ΠΑΡΟΝ / ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΝ / ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗ 
ΔΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΤΩΝ / ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΟΥ Κ.¨ 
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Εικόνα 5 
Ιερός ναός Αγίου Νικολάου (βοριοανατολική άποψη), Προάστειο 

Πηγή Παλαντζάς ο.π., σελίδα 315 
 
 
 
 Εκατέρωθεν της ένθετης αυτής πλάκας έχουν σκαλιστεί σε 
¨πουριά¨ τα σύμβολα του ήλιου αριστερά και της σελήνης δεξιά (θέματα 
γνώριμα από την εικονογραφία της Σταύρωσης). 
 Δύο κυκλικού ρόδακες πλαισιώνουν τη ζώνη αυτή. 
 Πάνω από τη λιθανάγλυφη ταινία έχει σκαλιστεί ζεύγος φιδιών(3). 
 Την πολυσήμαντη θεματολογία του ολοκληρώνει το διακοσμητικό 
ανάγλυφο περίζωμα που απεικονίζει τεθλασμένη γραμμή κάτω από το 
δίλοβο άνοιγμα του καμπαναριού.»(2) 
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Εικόνα 6 
Ιερός ναός Αγίου Νικολάου (κάτοψη και νότια όψη), Προάστειο 

Πηγή Παλαντζάς ο.π., σελίδα 316 
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Εικόνα 7 
Ιερός ναός Αγίου Νικολάου (τομή κατά πλάτος του νάρθηκα και κατά μήκος 

τομή), Προάστειο 
Πηγή Παλαντζάς ο.π., σελίδα 316 
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 (1) Παλαντζάς, Β., «ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ», Σπουδαστήριο 
Ιστορίας Της Αρχιτεκτονικής, τόμος 3ος, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1989, σελίδα 312, 317, 
318, 322 
 
(2) Πόπη Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, σελίδα 134, 135. 
 
(3) Πόπη Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, ο. π., Το φίδι είναι «σύμβολο φαλλικό, 
δηλώνει τη δημιουργική δύναμη του ανδρός, αλλά επίσης αντιπροσωπεύει τους 
νεκρούς και τους νεκρούς ήρωες.», σελίδα 134. 
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ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

Ιερός Ναός Εισόδια της Θεοτόκου 
 
 

  
 

Εικόνα 8 
Ιερός Ναός Εισόδια της Θεοτόκου 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 77 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
Το καμπαναριό τυπολογικά είναι βαθμιδωτό πυργοειδές του 18ου αιώνα.  
Χωρίζεται σε έξι τμήματα. Το πρώτο τμήμα έχει ορθογώνια μορφή. 
Αποτελείται από ένα μονόλοβο θολωτό άνοιγμα, το οποίο αποτελεί και 
μέρος της εισόδου στο ναό. Το τόξο πλαισιώνει μία ανάγλυφη κοσμητική 
ταινία. Πάνω από αυτό το άνοιγμα υπάρχει μία μεγάλη αγιογραφία με 
δύο μορφές, ανάμεσα στις οποίες υπάρχει ένα μικρό τοξωτό άνοιγμα, το 
οποίο ουσιαστικά είναι σκαλισμένο στον τοίχο. 
 Το δεύτερο τμήμα διαχωρίζεται με το πρώτο με μία διακοσμητική 
ζώνη, η οποία έχει με ομόλογα σκαλισμένα ανάγλυφα τρίγωνα(1). Έχει 
ένα δίλοβο τοξωτό άνοιγμα (ένα σε κάθε όψη, εκτός από αυτή που είναι 
συνέχεια του ναού). Στο σημείο που ενώνονται οι παραστάτες των τόξων 
με το τόξο, υπάρχει μία ακόμα διακοσμητική ζώνη, η οποία πλαισιώνει 
και τα τόξα και η οποία έχει την ίδια θεματολογία (αποτελείται από 
μικρούς κύκλους) με αυτή που συναντάτε στο πρώτο τμήμα του 
καμπαναριού. Στο δεξί και στον αριστερό ορθοστάτη του τόξου υπάρχει 
από ένα ανάγλυφο λιοντάρι. Το καθένα από αυτά είναι στραμμένο προς 
το μεσαίο και κεντρικό ορθοστάτη του τόξου. Ταυτόχρονα, ο κεντρικός 
ορθοστάτης των δύο τόξων διακοσμείται από ένα δικέφαλο αετό, ο 
οποίος είναι με ανεπτυγμένα τα φτερά(*). Πάνω από τα δύο τόξα υπάρχει 
ένα ακόμα άνοιγμα. Αυτό, όμως το άνοιγμα είναι ορθογωνικό και 
πλαισιώνεται από την ίδια ανάγλυφη διακοσμητική ταινία με  αυτή που 
διακοσμεί τα τοξωτά ανοίγματα. 
 Το τρίτο τμήμα διαχωρίζεται και πάλι με μία ανάγλυφη 
διακοσμητική ζώνη. Αποτελείται από ένα δίλοβο τοξωτό άνοιγμα (ένα σε 
κάθε όψη). Τα ανοίγματα πλαισιώνονται από μία ανάγλυφη 
διακοσμητική ταινία. Στους παραστάτες των τόξων παρατηρούμε από μία 
σειρά με διακοσμητικούς ρόδακες. Πάνω από τα τόξα υπάρχει ένα ακόμα 
μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα, το οποίο και αυτό πλαισιώνεται από 
ανάγλυφη ταινία. 
 Το τέταρτο τμήμα διαχωρίζεται και αυτό με το τρίτο με μία 
ανάγλυφη διακοσμητική ζώνη. Αποτελείται από ένα δίλοβο τοξωτό 
άνοιγμα (ένα σε κάθε όψη). Πάνω από τα τόξα υπάρχει ένα ακόμα 
μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα. Όλα τα ανοίγματα πλαισιώνονται από μία 
ανάγλυφη διακοσμητική ζώνη. 
 Το πέμπτο τμήμα και πάλι διαχωρίζεται με το τέταρτο με μία 
ανάγλυφη ζώνη. Αποτελείται από ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα, το τόξο 
του οποίου πλαισιώνουν ανάγλυφοι ρόδακες. 
 Το έκτο τμήμα χωρίζεται με το πέμπτο με μία διακοσμητική ζώνη 
και αποτελεί τη στέψη του καμπαναριού. «Η στέψη είναι κόλουρη 
πυραμίδα με ¨ανακουφιστική οπή¨ μετωπικά αναπτυγμένη.»(2)  
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(1) Πόπη Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999,Τα τρίγωνα είναι σύμβολα μεταφυσικά. 
 
(2) Πόπη Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, ο.π., σελίδα 133, 134 
 
(*) Ο αετός είναι σύμβολο του βυζαντίου. Τα δύο λιοντάρια πιθανότατα να 
συμβολίζουν τη δύναμη και την ισχύ της πίστης. Ίσως και να ζητούν δύναμη για 
το χωριό.  
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ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός ναός Αγίου Πέτρου 
 
 

 
 

Εικόνα 9 
Ιερός ναός Αγίου Πέτρου 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 84 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία - Μορφολογία 
 

Το καμπαναριό του Αγίου Πέτρου τυπολογικά ανήκει στα 
πυργοειδή. Αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Το πρώτο αποτελεί και 
μέρος της εισόδου της εκκλησίας. Έχει τρία μονόλοβα τοξωτά 
ανοίγματα. Στο σημείο που ενώνονται οι παραστάτες του τόξου με το 
τόξο υπάρχει από μία μικρή πέτρινη προεξοχή, η οποία έχει τοποθετηθεί 
μέσα στο σώμα των παραστατών. Πάνω από κάθε τόξο υπάρχει από μία 
μονόβολη τοξωτή εσοχή, σκαλισμένη στην πέτρα. Καθένα τόξο έχει και 
από ένα μαρμάρινο πλαίσιο. 
 Το δεύτερο τμήμα διαχωρίζεται από το πρώτο με ένα λεπτό 
διακοσμητικό κυμάτιο, πάνω στο οποίο υπάρχουν ημικύκλια. Στο τμήμα 
αυτό υπάρχουν και δύο μονόλοβα ανοίγματα σε κάθε όψη. Στο σημείο 
όπου ενώνονται οι παραστάτες του τόξου με το τόξο, υπάρχει ένα ακόμα 
διακοσμητικό κυμάτιο. Ακριβώς στη μέση ανάμεσα στα δύο τόξα 
υπάρχει και ένα ευγονικό(1). Πάνω από το σύμβολο ευγονίας είναι ένα 
μονόλοβο θολωτό σκάλισμα στην πέτρα. 
 Το τρίτο τμήμα χωρίζεται από το δεύτερο με ένα ακόμα κυμάτιο. 
Υπάρχει ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα, ένα σε κάθε όψη. Έχουμε ένα 
ακόμα κυμάτιο και πάλι στην ένωση των παραστατών του τόξου με το 
τόξο. Πάνω από κάθε τόξο υπάρχει και πάλι ένα ευγονικό. 
 Το τέταρτο και τελευταίο τμήμα είμαι η στέψη του καμπαναριού. 
αποτελείται από μία κόλουρη πυραμίδα.  
 
 
 
 
 
 
(1) Οι χαρακτηρισμοί για την τυπολογία του καμπαναριού και ανάλυση των 
συμβόλων, τα οποία βρίσκονται σε αυτό έχουν γίνει με βάση τη διδακτορική 
διατριβή, της κυρίας Πόπης Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά». 
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ΜΗΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 

Στο ναό του σωτήρα το καμπαναριό είναι πυργοειδές. Χωρίζεται 
σε πέντε τμήματα(*).  
 
 

 
 

Εικόνα 10 
Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, Μηλιά 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 87 
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Το πρώτο τμήμα αποτελείται από τρία μονόλοβα τοξωτά 
ανοίγματα, τα οποία είναι μέρος της εισόδου του ναού. Στο  σημείο όπου 
ενώνονται οι παραστάτες του τόξου με το τόξο, υπάρχουν δύο επάλληλα 
κυμάτια. Πάνω από το τόξο υπάρχει μία μονόλοβη εσοχή στον τοίχο, 
στην οποία υπήρχε κάποια εικόνα. 

Στο δεύτερο τμήμα διαχωρίζεται από το τρίτο με ένα κυμάτιο. Και 
αυτό έχει δύο μονόλοβα τοξωτά ανοίγματα και μία τοξωτή εσοχή πάνω 
από τα τόξα. 
 Το τρίτο τμήμα διαχωρίζεται με το δεύτερο όπως και το δεύτερο 
από το πρώτο. Υπάρχουν και εδώ δύο μονόλοβα ανοίγματα και πάνω από 
τα τόξα μία μονόλοβη τοξωτή εσοχή. 
 Το τέταρτο τμήμα αποτελείται από ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα. 
Εκεί που ενώνονται οι παραστάτες του τόξου με το τόξο, υπάρχει δύο 
επάλληλα κυμάτια. Σε αυτό το σημείο είναι και η καμπάνα. 
 Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα του αποτελεί τη  στέψη του 
καμπαναριού. η στέψη είναι κόλουρη πυραμίδα(1). 
   
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
Σε ότι αφορά τη στατικότητα του καμπαναριού, δεν 

παρατηρούνται κάποια ιδιαίτερα ή βασικά προβλήματα. Υπάρχουν 
βέβαια φυσικές φθορές λόγω χρόνου και καιρικών συνθηκών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Διατηρούμε μία επιφύλαξη σε ότι αφορά βορινό και το νότιο τμήμα του 
καμπαναριού, καθώς η ανάλυση της τυπολογίας του έγινε με βάση τη 
φωτογραφία  
 
(1) Οι χαρακτηρισμοί για την τυπολογία του καμπαναριού έχουν γίνει με βάση τη 
διδακτορική διατριβή, της κυρίας Πόπης Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά». 
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ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Ταξιαρχών 
 
 

 
 

Εικόνα 11 
Ιερός Ναός Ταξιαρχών 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 108 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 
 Το καμπαναριό του Ιερού Ναού είναι πυργοειδές. Αποτελείται από 
έξι τμήματα(*). Το πρώτο τμήμα στηρίζεται σε μία ορθογώνια βάση. Έχει 
δύο μονόλοβα θολωτά ανοίγματα. Κάθε τμήμα διαχωρίζεται από το 
επόμενο με ένα κυμάτιο. Και το δεύτερο και το τρίτο τμήμα 
αποτελούνται από δύο μονόλοβα θολωτά ανοίγματα. 
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Το τέταρτο τμήμα αποτελείται από ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα. 
Χωρίζεται από το πέμπτο με ένα κυμάτιο. 

Το πέμπτο τμήμα είναι ένα ορθογώνιο. Έχει ένα κυκλικό άνοιγμα 
ακριβώς στο κέντρο του. 

Το έκτο τμήμα είναι το τελευταίο. Αποτελεί τη στέψη του 
καμπαναριού. η τυπολογία του είναι ένα οκτάγωνο. Σε κάθε πλευρά του 
έχει ένα ωοειδές περίτεχνο σκάλισμα(1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)Διατηρούμε μία επιφύλαξη σε ότι αφορά τις άλλες όψεις του καμπαναριού, 
καθώς η ανάλυση της τυπολογίας του έγινε με βάση τη φωτογραφία  
 
(1) Οι χαρακτηρισμοί για την τυπολογία του καμπαναριού έχουν γίνει με βάση τη 
διδακτορική διατριβή, της κυρίας Πόπης Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά». 
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ΟΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 
 
 

 
 

Εικόνα 12 
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 140. 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό του Αγίου Νικολάου είναι πυργοειδές «δαθμιδωτό, 
πιθανότατα χωρίς πλαστική έκφραση»(1). Χωρίζεται σε πέντε τμήματα. 
Το πρώτο τμήμα αποτελείται από ένα ορθογώνιο, το οποίο λειτουργεί και 
ως βάση του υπόλοιπου καμπαναριού. διαχωρίζεται με το δεύτερο τμήμα 
με ένα λεπτό κυμάτιο. 
 Το δεύτερο τμήμα είναι και αυτό ορθογωνικό. Στη μέση, όμως, 
κάθε πλευράς έχει από ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα(1). Πάνω από 
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τόξο, το οποίο βρίσκεται στη νότια όψη του ναού υπάρχει μία μαρμάρινη 
πλάκα με μία επιγραφή. 
 Το τρίτο τμήμα του καμπαναριού είναι επίσης ορθογωνικό με 
δίλοβο τοξωτό άνοιγμα, ένα σε κάθε όψη του. Το δίλοβο άνοιγμα το 
στηρίζει ένας μαρμάρινος κιονίσκος(1). 
 Το τέταρτο τμήμα είναι και πάλι ορθογωνικό με ένα μονόλοβο 
τοξωτό άνοιγμα, ένα σε κάθε όψη του καμπαναριού. 
 Το πέμπτο τμήμα αποτελεί τη στέψη του καμπαναριού. Η στέψη 
του είναι «πυραμιδοειδή»(1).  
 
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
 Το καμπαναριό δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα στατικής 
επάρκειας. Πιθανότατα να είναι χτισμένο σε διαφορετικές περιόδους, 
καθώς υπάρχει διαφορά στις πέτρες της τοιχοποιίας του. Η μόνη φθορά, 
η οποία είναι εμφανέστατη, είναι αυτή που έχει υποστεί η στέψη του. Η 
στέψη φαίνεται να είναι φθαρμένη – γκρεμισμένη στην κορυφή της. Και 
για αυτό το λόγο δεν ξέρουμε αν τελείωνε σε κάποιο σταυρό, όπως 
συμβαίνει με τους περισσότερους ναούς, με πυργοειδές καμπαναριό στη 
Μάνη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Πόπη Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, διδακτορική διατριβή, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά», σελίδα 140. 
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ΧΑΡΟΥΔΑ ΛΑΚΩΝΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Ταξιαρχών 
 
 

 
 

Εικόνα 13 
Ιερός Ναός Ταξιαρχών 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 108 
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Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Η τυπολογία του καμπαναριού είναι πυργοειδή, βαθμιδωτό. 
Χωρίζεται σε πέντε τμήματα, το πρώτο τμήμα είναι μία ορθογωνική 
βάση, η οποία ξεκινάει πάνω από την κύρια είσοδο του ναού. 
 Το δεύτερο τμήμα του καμπαναριού είναι δίλοβο με τοξωτό 
άνοιγμα. Τα δύο τόξα διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα μαρμάρινο 
κιονίσκο, ο οποίος εκτός από ότι τα διαχωρίζει, τα στηρίζει κιόλας. 
 Το τρίτο τμήμα είναι πιο μικρό από το πρώτο τμήμα και έχει και 
αυτό ένα δίλοβο τοξωτό άνοιγμα, το οποίο διαχωρίζεται από ένα 
μαρμάρινο κιονίσκο. Και σε αυτό το σημείο ο κιονίσκος εκτός από το 
διαχωρισμό, συμβάλλει και στη στήριξη των δύο τοξωτών ανοιγμάτων. 
 Το τέταρτο τμήμα του καμπαναριού είναι ακόμα πιο μικρό. 
Αποτελείται από ένα ορθογώνιο, το οποίο περιέχει ένα μονόλοβο τοξωτό 
άνοιγμα. 
 Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα του καμπαναριού αποτελεί τη 
στέψη του. Η τυπολογία της στέψης είναι τριγωνική. Έχει ένα μικρό 
κυκλικό άνοιγμα και στην κορυφή υπάρχει και ένας μαρμάρινος 
σταυρός(1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Οι χαρακτηρισμοί για την τυπολογία του καμπαναριού έχουν γίνει με βάση τη 
διδακτορική διατριβή, της κυρίας Πόπης Π Θεοδωρακάκου  Βαρελίδου, Ε.Μ.Π., 
«Λιθανάγλυφα κοσμικών και ταφικών μνημείων της Μάνης περιόδου 1780/1800 
– 1930», Αθήνα 1999, κεφάλαιο «Καμπαναριά». 
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ΒΟΡΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
 

Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου 
 
 

 
 

Εικόνα 14 
Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, Βόρειο 

Πηγή: Γ. Η. Βενιζελέας, «Μάνη Ταξιδιωτικός και Πολιτιστικός Οδηγός», 
εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 57 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 Το καμπαναριό τυπολογικά είναι πυργοειδές. Χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα. Το πρώτο τμήμα του είναι ένα ορθογώνιο με τοξωτό άνοιγμα 
που αποτελεί και την είσοδο προς το ναό. Στο σημείο όπου γίνεται η 
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έδραση των παραστατών με το τόξο, υπάρχει ένα λεπτό πέτρινο 
γείσο(κυμάτιο). Πάνω από το τοξωτό άνοιγμα παρατηρούνται δύο 
ευγονικά(*), τα οποία είναι τοποθετημένα στις δύο άκρες της όψης. 
Ανάμεσα και πάνω από  τα ευγονικά και το κεντρικό τοξωτό άνοιγμα 
υπάρχει ένα ακόμα πιο μικρό τοξωτό άνοιγμα. Επίσης ένα ευγονικό 
υπάρχει και στη βόρεια όψη και είναι τοποθετημένο στο κέντρο της 
τοιχοποιίας για να δεσπόζει. 
 Το δεύτερο τμήμα του καμπαναριού διαχωρίζεται και πάλι από ένα 
λεπτό γείσο. Σε κάθε όψη του καμπαναριού υπάρχουν από δύο 
ορθογωνικά ανοίγματα, τα οποία φτάνουν έως τη βάση του τρίτου 
τμήματος. 
 Το τρίτο τμήμα διαχωρίζεται με το δεύτερο τμήμα με μία μικρής 
διατομής πλάκα από πέτρα. Σε κάθε όψη του τμήματος αυτού υπάρχει 
από ένα μικρό ορθογώνιο άνοιγμα, σαν παράθυρο. 
 Το τέταρτο τμήμα είναι λίγο πιο μέσα από το τρίτο τμήμα. Στο 
κέντρο αυτού του τμήματος υπάρχει από ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα. 
Οι παραστάτες του τόξου είναι ορθογώνιοι και είναι πιο έξω από το 
υπόλοιπο τόξο. Για αυτό το λόγο, φαίνεται λες και ανάμεσα στο τόξο και 
τους παραστάτες του υπάρχει διαχωριστική πλάκα. 
 Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα του καμπαναριού είναι η στέψη 
του. Η στέψη φαίνεται σαν οκτάγωνο(**) . 
 
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
 Το καμπαναριό δε φαίνεται να έχει ρωγμές ή κάποιο άλλο 
πρόβλημα στατικής επάρκειας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ευγονικό :  Ευχετήριο για να γεννούν οι γυναίκες αγόρια 
 
(**)Διατηρούμε μία επιφύλαξη για την ανάλυση των υπολοίπων όψεων του 
καμπαναριού, καθώς και για τη στέψη του. Και αυτό γιατί η ανάλυση του έχει 
γίνει με βάση τη φωτογραφία από το βιβλίο «Μάνη Ταξιδιωτικός και 
Πολιτιστικός Οδηγός», εκδόσεις ΑΔΟΥΛΩΤΗ ΜΑΝΗ, 2003, σελίδα 57 και όχι 
από επιτόπια έρευνα, ώστε να υπάρχουν φωτογραφίες από κάθε όψη του. 



 - - 127 - - 

ΠΑΝΩ ΑΣΤΕΡΙ (ΑΝΩ ΣΟΛΑ) 
 

Ιερός Ναός Σωτήρα 
 
 

 
 

Εικόνα 15 
Ιερός Ναός Σωτήρα, Πάνω Αστέρι(1) 

 
 

Αρχιτεκτονικά Στοιχεία 
 

Ο ναός αρχιτεκτονικά είναι «μονόχωρος, με εξωτερικά ημικυκλική 
αψίδα, οροφή από ξύλο και καλάμια και στέγη δίρριχτη σκεπασμένη με 
κεραμίδια, χρισμένος με ακατέργαστες πέτρες και συνδετικό κονίαμα»(1). 
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Τυπολογία – Μορφολογία 
 
 «Μπροστά από τη νότια πύλη υψώνεται τριώροφο κωδωνοστάσιο 
με δύο λοβούς στον κάθε όροφο και αετωματική απόληξη, κτισμένο με 
πέτρες λαξευτές· φέρει εγχάρακτη χρονολογία 1870 Μαρτίου 12.»(1) 
 Το καμπαναριό χωρίζεται σε πέντε τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι 
ένα ορθογώνιο, το οποίο έχει ένα μονόλοβο τοξωτό άνοιγμα και αποτελεί 
την είσοδο του ναού. 

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από ένα δίλοβο τοξωτό άνοιγμα. 
Ομοίως και το τρίτο και το τέταρτο τμήμα του καμπαναριού. 

Το πέμπτο και τελευταίο τμήμα του είναι η στέψη του 
καμπαναριού. η στέψη τυπολογικά είναι τριγωνική. 

 
 

Φθορές – Στατική Επάρκεια 
 
Δεν παρατηρούνται ρωγμές ή άλλες φθορές στο καμπαναριό. Η 

μόνη φθορά είναι αυτή που έχει υποστεί η στέψη του καμπαναριού. 
φαίνεται σα να είναι γκρεμισμένο μέρος από τμήμα που βρίσκεται 
βόρεια. Σαφέστατα, εάν αφεθεί έτσι, χωρίς κάποια ανακατασκευή, αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα να γκρεμιστεί σιγά - σιγά όλο το καμπαναριό(*). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ν. Δρανδάκης, Ε. Δωρή, Β. Κεπετζή, Μ. Κωνσταντουδάκη, «Έρευνα στη 
Μέσα Μάνη», Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ΑΡ. 130, 
Αθήνα 1993, σελίδα 30, 31, 250, πίνακας 7. 
 
(*) Διατηρούμε μία επιφύλαξη για την ανάλυση, καθώς και τις φθορές που έχει 
σήμερα το καμπαναριό, καθώς η ανάλυση αυτή έχει γίνει από τη φωτογραφία 
«Εικόνα 15» και όχι από πρόσφατη επιτόπια έρευνα. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

Συμπεράσματα
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Για  τη σύνταξη αυτής της μελέτης συμβουλευτήκαμε 
ενημερωτικά έγγραφα και φυλλάδια του Δήμου Λεύκτρου και της 5ης 
Εφορίας Βυζαντινών αρχαιοτήτων στην Καλαμάτα. Με βάση λοιπόν το 
σύνολο των καταγεγραμμένων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων  -
μέσα στους οποίους εντάσσονται και οι εκκλησίες-, την επιτόπια έρευνα 
που οι ίδιοι κάναμε, αλλά και την εικόνα και εντύπωση που 
δημιουργείται στον κάθε πολίτη που επισκέπτεται κάποιο αρχαιολογικό 
χώρο, καταλήγουμε σε ένα βασικό συμπέρασμα. την εν γένει  
παραμέληση και ίσως και εγκατάλειψη των χώρων αυτών. Η 
συγκεκριμένη αντιμετώπιση των χώρων αυτών είναι κάτι που δεν μπορεί 
να μείνει απαρατήρητη προκαλώντας την λύπη κάθε επισκέπτη, καθώς τα 
μνημεία αυτά  αποτελούν μέρος τα ιστορίας και της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 
 
 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

Η περιοχή της Μάνης, είτε αναφερόμαστε στην περιοχή που 
υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας είτε σε αυτή του νομού Λακωνίας, έχει να 
επιδείξει πλήθος ιερών ναών, οι οποίοι εντάσσονται σε διάφορες εποχές, 
ξεκινώντας από τον 5ο αιώνα και τις πρώτες προσπάθειες 
εκχριστιανισμού των κατοίκων της περιοχής αυτής.  Σχετικά, όμως, με 
την κατάσταση που επικρατεί στις εκκλησίες αυτές σήμερα, 
παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της επιμέρους αναστήλωσης κάποιων 
ναών και κυρίως αυτών που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία. Με αυτόν 
τον τρόπο όμως αφήνονται στα χέρια του χρόνου και της άγνοιας των 
κατοίκων-επισκεπτών, ναοί με ιδιαίτερη αρχαιολογική αξία και σημασία. 
Έτσι, λοιπόν, κάποιες εκκλησίες έχουν επισκευαστεί, οριοθετηθεί και 
περιφραχθεί, από τους αρμόδιους οργανισμούς και φορείς, ενώ οι 
περισσότεροι ναοί (κυρίως αυτοί που βρίσκονται εντός των οικισμών) 
έχουν υποστεί αλλαγές και μετατροπές από τους ίδιους τους κατοίκους, 
χωρίς την ουσιαστική επίβλεψη εξειδικευμένων αρχαιολόγων, πολιτικών 
μηχανικών και αρχιτεκτόνων. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 
 Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στους ναούς που 
μελετήθηκαν είναι πολλά. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, παραμένουν τα 
ίδια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με την αδιαφορία όμως με την οποία 
αντιμετωπίζονται, αυτά συνεχώς εντείνονται και διογκώνονται. Το μόνο 
σίγουρο είναι ότι, αν συνεχιστεί η αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών,  
πολλοί από αυτούς τους ναούς θα καταστραφούν τελείως. Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν θα είναι άσχημο μόνο για τη ορθόδοξη θρησκεία, αλλά θα 
αποτελέσει φοβερό πλήγμα για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του 
τόπου. Μαζί όμως με όλα αυτά θα χαθεί και ένα μέρος από τη 
μυθολολογία, τη λαογραφία, τα ήθη και τα έθιμα των παλαιότερων 
κατοίκων της περιοχής της Μάνης. Μπορεί οι περισσότεροι από τους 
ναούς τυπολογικά να είναι απλοί (ως προς την αρχιτεκτονική τους), αλλά 
είναι περίτεχνα διακοσμημένοι, τόσο εξωτερικά (opus sectile, ευγονικά) 
όσο και εσωτερικά (αγιογραφίες). 
 Παρατηρήθηκαν, λοιπόν, αρκετά σοβαρά προβλήματα. 
Επιγραμματικά, οι περισσότεροι ναοί έχουν : 
 

• ασβεστωθεί 
• γίνει ανακατασκευές και αναστηλώσεις 
• αντικατασταθεί υλικά και εικόνες 
• γίνει αλλαγές στη χρήση του περιβάλλοντος 

χώρου 
• αλλοιωθεί από το πέρασμα του χρόνου. 

 
Εάν κάποιος εξετάσει τα γεγονότα και τις αποφάσεις που έχουν 

παρθεί, θα διαπιστώσει ότι αυτοί που ουσιαστικά πραγματοποίησαν 
αυτές τις καταστροφές, είναι και αυτοί που έχουν το μικρότερο μέρος της 
ευθύνης. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο μεγαλύτερο μέρος λειτούργησαν 
με βάσει την αγάπη τους για τους ναούς και την πίστη τους στο Θεό. Το 
μεγαλύτερο όμως πρόβλημα τους ήταν η άγνοια και η ημιμάθειά τους. 
   
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
 
 

ΑΣΒΕΣΤΩΜΑ 
 
 
 Οι ναοί έχουν ασβεστωθεί από τους κατοίκους. Αυτό έγινε καθώς 
προσπάθησαν να διατηρήσουν το χώρο της εκκλησίας καθαρό, όπως 
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έκαναν και με τα σπίτια τους. Δυστυχώς, δεν γνώριζαν ότι ο ασβέστης 
είναι ιδιαίτερα καταστροφικός τόσο για την τοιχοποιία, όσο και για τις 
αγιογραφίες. Το χειρότερο, όμως, είναι πως ακόμα και τώρα δεν το 
καταλαβαίνουν. Έτσι, λοιπόν, παραβλέποντας τις οδηγίες των αρμόδιων 
υπηρεσιών συνεχίζουν το ασβέστωμα των ναών. 
 Ειδικά για το ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, στη Λαγκάδα, 
στη θέση Μπλουτσιάνικα, γνωρίζουμε ότι ήταν εξωτερικά ασβεστωμένος 
έως τα μέσα του 1970. Το εσωτερικό του παραμένει ασβεστωμένο έως 
και σήμερα, παρά το γεγονός ότι μετά την ¨αποκάλυψη¨ δύο αγιογραφιών 
σε τυχαία σημεία, η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε διαβεβαιώσει την 
τοπική αυτοδιοίκηση (τότε κοινοτάρχη) πως σύντομα θα προβεί στη 
συντήρηση του εσωτερικού του ναού, με σκοπό να αποκαλυφθούν και οι 
υπόλοιπες αγιογραφίες. 
 Σύμφωνα με τη μαρτυρία των κατοίκων, η Αρχαιολογία 
υποστήριξε ότι ο ναός ασβεστώθηκε πρώτη φορά επί τουρκοκρατίας, 
έτσι ώστε να μην καταστραφεί από τους άπιστους Τούρκους. Παρόλα 
αυτά, ένας κάτοικος (ο κύριος Ζαχαρέας Ιωάννης) υποστηρίζει ότι εξίσου 
πιθανό είναι να ασβεστώθηκε και κατά την εικονομαχία, έτσι ώστε να μη 
βεβηλωθούν οι αγιογραφίες.  
 
 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ 
 
 Πάρα πολλοί από τους ναούς έχουν ανακατασκευαστεί και 
αναστηλωθεί από τους κατοίκων των γύρω περιοχών. Στις περισσότερες 
των περιπτώσεων (και για αυτό άλλωστε είναι και ανησυχητικές), οι 
εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν χωρίς να το γνωρίζουν οι αρμόδιες 
αρχές και υπηρεσίες, καθώς αργούσαν να απαντήσουν στις εκκλήσεις 
των τοπικών αρχών της αυτοδιοίκησης. Έτσι, λοιπόν, δεν υπήρχαν ούτε 
πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες ή αρχαιολόγοι, για να έχει γίνει η 
απαραίτητη μελέτη για τη στατική επάρκεια και την επίβλεψη του έργου. 
Με αυτόν τον τρόπο όμως, δεν ήταν γνωστό αν ο στατικός φορέας του 
ναού θα άντεχε τη φόρτιση από μία κεραμοσκεπή, η οποία στηρίζεται σε 
μία πλάκα από σκυρόδεμα, ή την κατασκευή ενός καμπαναριού. Και 
βέβαια, στα περισσότερα από αυτά τα έργα δεν έχει γίνει μελέτη, ώστε να 
υπάρχει συνοχή και συνάφεια ανάμεσα στο νέο και το παλαιό κτίσμα. 
Έτσι, λοιπόν, πολλές φορές δημιουργείται ένα αντιαισθητικό 
αποτέλεσμα, καθώς δε δένουν τα δύο κτίσματα μεταξύ τους, αλλά ούτε 
και με το φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν να 
ταιριάξουν πλάκες Καρύστου στον περιβάλλοντα χώρο ενός ναού στη 
Μάνη ή  ¨μπλε¨ μάρμαρο στο καμπαναριό. 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 
 Οι περισσότερες από τις εκκλησίες είχαν κεραμοσκεπές. Οι σκεπές 
αυτές ήταν φτιαγμένες με βυζαντινά κεραμίδια. Όταν έγινε 
αντικατάσταση τους από τους κατοίκους, μη γνωρίζοντας την αξία τους, 
τα ξήλωσαν και τα πέταξαν. Στη θέση τους έβαλαν ό,τι κυκλοφορούσε 
στο εμπόριο την περίοδο εκείνη και μάλιστα στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα αντικατέστησαν με ό,τι πιο φτηνό, καθώς έπρεπε να 
πληρωθούν από την τοπική κοινότητα ή από την οικογένεια που 
λειτουργούσε την εκκλησία. 
 Ταυτόχρονα, σε πολλές εκκλησίες σώζονταν ξύλινες βυζαντινές 
εικόνες είτε ζωγραφισμένες είτε ξυλόγλυπτες, μεγάλης ιστορικής αξίας. 
Οι περισσότερες από αυτές τις εικόνες όπως είναι λογικό ήταν 
φθαρμένες. Λόγω, όμως, αυτής της φθοράς αντικαταστάθηκαν με 
καινούργιες ασημένιες. Και αυτό έγινε καθώς κυρίως οι γυναίκες που 
κάθονταν στον περίβολο του ναού τους αντάλλασσαν με τους ξένους που 
επισκέπτονταν τους διάφορους ναούς, καθώς θεωρούσαν ότι οι 
ασημένιες είχαν μεγαλύτερη χρηματική αξία. 
 
 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΟΛΟ 
 
 Εξίσου σημαντική με όλες τις άλλες καταστροφές που έχουν 
υποστεί οι ναοί στη Μάνη είναι και αυτή της αλλαγής του περιβάλλοντος 
χώρου των ναών. Όπως είναι γνωστό με το πέρασμα των χρόνων, κάθε 
οικογένεια έχει υπό την επίβλεψη της και από μία εκκλησία, την οποία 
φροντίζει και τη λειτουργεί. Ουσιαστικά κανένας δεν ελέγχει τι κάνει η 
κάθε οικογένεια με την ¨εκκλησία της¨. Έτσι, λοιπόν, ανενόχλητη 
διαμορφώνει τον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας σε ό,τι τη 
διευκολύνει. Κατά αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο τις περισσότερες φορές  ο 
περίβολος της εκκλησίας ή και τα κελιά αν πρόκειται για Ιερά Μονή, 
μετατρέπονται σε μέρη για τη φύλαξη της κοπριάς, του σανού των ζώων 
και το χειμώνα σε στάβλους. Φυσικά είναι κατανοητό ότι εκτός από τη 
δυσοσμία και το άσχημο θέαμα, υπάρχει και το πρόβλημα που 
δημιουργούν τα οξέα από τα κόπρανα των ζώων στο δάπεδο του 
περιβόλου και των κελιών. 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ 
 
 Το πιο συνηθισμένο από τα προβλήματα που παρατηρούνται είναι 
η αλλοίωση ολόκληρου του ναού ή μέρους αυτού, το οποίο έχει επέλθει 
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από την πάροδο των αιώνων. Εκτός από τα καιρικά φαινόμενα(απότομη 
αλλαγή της θερμοκρασίας, έντονες και συνεχόμενες χιονοπτώσεις) 
πρόβλημα αποτελεί και η ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς πολλοί από 
τους ναούς βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στους κεντρικούς δρόμους, με 
αποτέλεσμα να διαβρώνονται τα δομικά υλικά τους από τα καυσαέρια. 

Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η διάβρωση των θεμελίων των ναών, 
καθώς οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι ναοί, είναι χτισμένοι πάνω σε 
υπόγειους ορίζοντες. Είναι δηλαδή χτισμένοι δίπλα σε πηγάδια, ρέματα 
και υπόγεια ποτάμια. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΤΡΟΥ 
 
 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει πάντα η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, 

ούτε το ανάλογα εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, όσον αφορά 
στη συντήρηση των μνημείων και στη βελτίωση του περιβάλλοντα 
χώρου, των γειτονικών κτισμάτων και οικισμών. Συχνά, στον ίδιο τόπο 
παρατηρείται ύπαρξη μνημείων αλλεπάλληλων  ιστορικών περιόδων και 
υπάρχει ανάγκη σεβασμού κάθε περιόδου και ένταξης στο συνολικό 
πλέγμα διαμόρφωσης, με την αισθητική αναβάθμιση και προβολή της 
ιστορικής συνέχειας. 

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που παρατηρείται αλλοίωση 
των εκκλησιών από τους κατοίκους της περιοχής. Η απουσία αυτή έχει 
ως αποτέλεσμα αρκετές από τις επισκευές και τις μετατροπές αυτές, να 
αλλοιώνουν την αρχική μορφή, τον αρχαιολογικό και ιστορικό  
χαρακτήρα των εκκλησιών. Οι αλλαγές αυτές είναι το ασβέστωμα των 
ναών τόσο εσωτερικά καταστρέφοντας τις αγιογραφίες (που αρκετές 
φορές χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα) 
 
 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Ιδιαιτέρως επιζήμια για την προβολή των μνημείων είναι η κακή 
κατάσταση του οδικού δικτύου του νομού, που δεν διευκολύνει μια 
ολοκληρωμένη αρχαιολογική διαδρομή και περιήγηση, αλλά αντιθέτως 
δρα ανασταλτικά σε κάθε τέτοιου είδους μετακίνηση. Σε ορισμένα 
μνημεία η προσέγγιση είναι σχεδόν αδύνατη, αφού δεν υπάρχει καν 
οδικό δίκτυο ή είναι πολύ στενό. Σε κάποια άλλα η πρόσβαση γίνεται 
από μονοπάτι, ενώ σε άλλα οι ενδεχόμενοι χώροι στάθμευσης σε ακτίνα 
πεζού είναι ανύπαρκτοι. 

 
 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 
Βασικό είναι και το πρόβλημα της απομόνωσης και έλλειψης 

ανάδειξης των μεσσηνιακών μνημείων, με την διασύνδεσή τους  με 
μνημεία πανελλαδικής ή διεθνούς εμβέλειας ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Μεσσηνίας ή γειτονικών νομών 
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και περιφερειών, όπου η συγκεκριμένη προσπάθεια θα μπορούσε να 
ευοδωθεί ευκολότερα, αν γινόταν βέβαια, βάσει ενός κεντρικού 
σχεδιασμού. 

ΕΛΛΙΠΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Παρατηρείται συχνά μια αδράνεια ως προς τη μουσειακή πολιτική, 
η οποία δηλώνεται από τις ελλείψεις των μουσείων, τη μειωμένη 
συντήρησή τους, τους μικρούς χώρους, που αδυνατούν να καλύψουν το 
εύρος των εκθεμάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή την προβολή 
των αρχαιολογικών χώρων του νομού και των ευρημάτων και δεν 
επιτρέπει την γνωστοποίησή τους στο ευρύ κοινό. 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 

Αξιολογώντας τη σημαντικότητα της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς και τον ποικίλο μνημειακό πλούτο της Μεσσηνίας, αλλά 
και της Λακωνίας, που καλύπτει όλες σχεδόν τις ιστορικές περιόδους, 
οφείλουμε να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες, υλοποιούμενες 
στο μέτρο του δυνατού, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης. 
 
 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δήμων, πολιτιστικών συλλόγων και εν 
γένει όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την ενημέρωση των πολιτών 
και την προστασία των μνημείων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 
αποφευχθούν θλιβερά παραδείγματα ατυχών ή και συχνά  
καταστροφικών ενεργειών λόγω άγνοιας. 
 
 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
Επιπλέον, απαραίτητη είναι η πραγματοποίηση παρεμβάσεων στη γύρω 
περιοχή, με σημεία υποδοχής και ενημέρωσης του κοινού, χώρους 
στάθμευσης και πρασίνου, αναπλάσεις, δίκτυο πεζοδρόμων κ.τ.λ. 
Χρειάζονται βέβαια περιβαλλοντικές και άλλες μελέτες. Όμως οι 
απαλλοτριώσεις που εκκρεμούν περιμετρικά των μνημείων, 
δυσχεραίνουν την υλοποίησή τους και την αξιοποίηση των απαραίτητων 
υποδομών. 
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Ακόμη, αναγκαία είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου, πράγμα 
που θα κάνει περισσότερο επιθυμητή και ευκολότερα προσπελάσιμη την 
επίσκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους. Σε αυτόν τον τομέα μπορούν να 
συμβάλουν αποφασιστικά από τεχνικής πλευράς η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και οι Δήμοι του νομού, με βασική προϋπόθεση την καλή 
και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τους. 

Εξάλλου, είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα 
διατηρητέα μνημεία του νομού, που αποτελούν στολίδια και δίνουν ένα 
ιδιαίτερο χρώμα στον περιβάλλοντα χώρο. Μέσα στα διατηρητέα 
μνημεία εντάσσονται και οι Ιεροί Ναοί οι οποίοι χρονολογούνται από 
τους Βυζαντινούς χρόνους. 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

Επιπλέον, χρειάζεται να καταδειχθεί η ανάγκη να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες η Νομαρχία και οι Δήμοι για προγράμματα συνεργασίας 
με τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, ιδιαίτερα όταν διατίθενται να καλύψουν 
οικονομικά ένα έργο, για να βοηθήσουν στη συντήρηση ή την ανάδειξη 
ενός μνημείου. 

Σημαντική είναι η ενίσχυση της λειτουργίας των περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, με την αύξηση της ευελιξίας 
από την πλευρά του για την παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων 
και τη γρηγορότερη λήψη αποφάσεων, χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες. 
 
 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Καθίσταται ουσιώδης κάθε προσπάθεια συντήρησης και 
επέκτασης των μεσσηνιακών μουσείων, καθώς και ίδρυσης και 
περιφερειακών μουσείων με πολιτιστική ενότητα, όπως το Δίκτυο 
Μουσείων Μάνης. 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
 

Το παρελθόν, το παρόν, η παράδοση και ο πολιτισμός της 
Μεσσηνίας είναι τα αντικείμενα των δύο ερευνητικών οργανισμών που 
πρέπει να δημιουργηθούν στη Μεσσηνία με τις ενέργειες των δύο 
καθηγητών αρχαιολογίας που δουλεύουν χρόνια στην περιοχή μας, τον κ. 
Θέμελη και τον κ. Κορρέ. 
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α) Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Μεσσηνίας. Παράρτημα του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο καθηγητής κ. Κορρές έχει αποσπάσει όλες τις 
εγκρίσεις για την ίδρυση ενός ερευνητικού παραρτήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μεσσηνία. Προβλέπεται ως έδρα η Χώρα 
Τριφυλίας και η Καλαμάτα. 
 
β) Ινστιτούτο συντήρησης – στερέωσης – αναστήλωσης / Κέντρο 
Παραδοσιακών Τεχνικών / Διεθνές Κέντρο λογοτεχνίας και εικαστικών 
τεχνών. Ο καθηγητής κ. Θέμελης ετοιμάζει Ινστιτούτο με τριπλή χρήση, 
που θα στεγάζεται στο Ανδρομονάστηρο, πλάι στην Αρχαία Μεσσήνη. 
Πρόκειται για ένα πολυοργανισμό μάθησης και πολιτιστική 
δραστηριότητας. 
 

Διαπιστώνουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η δράση των 
Πανεπιστημίων Αθηνών και Κρήτης και πόσο χρήσιμη θα ήταν η 
αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Καλαμάτας). 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο Νιόκαστρο της Πύλου θα 
φιλοξενηθεί το Κέντρο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας που είναι το μοναδικό 
στη χώρα. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η δημιουργία υποβρύχιου 
αρχαιολογικού πάρκου στην περιοχή της Μεθώνης, λόγω των δύο 
υπέροχων ναυαγίων με κίονες και σαρκοφάγους που βρίσκονται σε αυτή 
την περιοχή. 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
 

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η δημιουργία πολιτιστικών – 
αρχαιολογικών διαδρομών που θα περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς 
χώρους συναφούς ενδιαφέροντος (π.χ. κάστρα της Μεσσηνίας). Αυτή η 
ενέργεια μπορεί, διευρυμένη και σωστά σχεδιασμένη, να επεκταθεί και 
εκτός νομού, με τη σύνδεση των μεσσηνιακών μνημείων με άλλα συναφή 
και ήδη προβεβλημένα. Εξίσου σημαντική θα είναι αυτή η ενέργεια και 
για την προβολή των ναών τόσο της Μεσσηνίας όσο και της Λακωνίας. 
Και αυτό συμβαίνει καθώς οι περισσότεροι ναοί βρίσκονται πάνω στις 
πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί από τους διάφορους 
Δήμους, αλλά και αυτές που έχουν σχεδιαστεί με τη φροντίδα διαφόρων 
ορειβατικών συλλόγων. 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

Ενδιαφέρουσα είναι επίσης η διεξαγωγή πολιτιστικών δρωμένων 
και εκδηλώσεων στους αρχαιολογικούς μας χώρους, με στόχο την 
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προβολή τους και τη σύνδεσή τους πριν με το τώρα, για την έλκυση του 
ενδιαφέροντος των επισκεπτών και την ανάδειξη της σημαντικότητας του 
χώρου. 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
 

Επιβάλλεται να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς για τη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη των 
υφιστάμενων μνημείων και των χώρων με υποδομή, καθώς και έρευνα, 
προβολή και ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που δεν έχουν 
αξιοποιηθεί ανάλογα. 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

 
Προφανώς, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κρίνεται 

απαραίτητη η αύξηση των χρηματοδοτήσεων για την συντήρηση, 
αναστήλωση και αξιοποίηση των μνημείων, τόσο από το τομεακό 
πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού όσο και από το Π.Ε.Π. 
Πελοποννήσου. 

Επειδή σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια της ανάδειξης του 
πολιτιστικού πλούτου έχει η προβολή του, θα προτείναμε επίσης την 
παροχή των αναγκαίων πιστώσεων για την έκδοση ενημερωτικού υλικού, 
θεματικού ταξιδιωτικού οδηγού και την αξιοποίηση του διαδικτύου 
(Internet). 

Όλα τα παραπάνω είναι επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιηθούν 
έτσι, ώστε ο νομός μας να αποκτήσει ένα συναρθρωμένο μνημειακό 
σύνολο μεγάλης σημασίας, διότι η διαπιστωμένη συνεχής κατοίκηση της 
Μεσσηνιακής γης, τα έργα των ανθρώπων, το σύνολο της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των Μεσσηνιών, μνημονεύουν ένα ιστορικό παρελθόν από 
τα πιο δυναμικά της Ελλάδας. Αυτά, σε συνδυασμό με το φυσικό 
περιβάλλον, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις καθαρές ακτές, το 
πλούσιο και ποικίλο ανάγλυφο, την ιστορική παράδοση, μπορούν να 
συμβάλλουν στην τουριστική προβολή και στη γενικότερη ανάπτυξη του  
νομού Μεσσηνίας. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 
(www.maniorg.gr) 

 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ 

 

1ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η καταστροφή των εκκλησιών και των λοιπών 
μνημείων της Μάνης. 

Η Σχέση των Μνημείων και της Ιστορίας 

1. Η ιστορία μιας χώρας, ενός τόπου προσδιορίζεται από το χρόνο 
και τον τόπο που έλαβαν χώρα τα διάφορα γεγονότα (πολεμικά, 
θρησκευτικά, πολιτιστικά, αρχιτεκτονικά, κοινωνικά, καλλιτεχνικά κλπ.) 
τα οποία λαμβάνονται υπόψη μόνο, αν αποδεικνύονται από αξιόπιστα 
κείμενα, και κυρίως από χειροπιαστά ανθρώπινα δημιουργήματα 
(κτίσματα, έργα τέχνης, κλπ.). 

2. Σε ό,τι αφορά τη Μάνη μπορεί να εκτιμηθεί πως τα κείμενα τα 
οποία αναφέρονται σ’ αυτή έχουν μελετηθεί σε ένα αρκετά μεγάλο 
βαθμό και έχουν οδηγήσει στη διατύπωση τόσο συγκλινουσών όσο και 
αποκλινουσών απόψεων. Οι απόψεις αυτές περιληπτικά αποτυπώνονται 
στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου. Εκτός όμως από τα κείμενα 
ειδικών που μιλούν για τη Μάνη, υπήρξαν και υπάρχουν και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία της ιστορίας και του πολιτισμού της, όπως1: 

2.1.Χίλιες (1.000) βυζαντινές εκκλησίες. 
2.2.Οκτακόσιοι (800) πύργοι. 
2.3.Ενενήντα οκτώ (98) παραδοσιακοί οικισμοί. 
2.4. Καλντερίμια, ρούγες, λάκκοι, κολοσσόσπιτα 
(κολόπιστα),τρόχαλοι και ερείπια της ρωμαϊκής εποχής και των 
προ αυτής ιστορικών περιόδων. 

3. Η αξιοπιστία των γραπτών κειμένων και των ιστορικών 
συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη τους είναι τόσο 
μεγαλύτερη όσο αυτή υποστηρίζεται και διασταυρώνεται από 
συμπεράσματα ειδικών που μελετούν τα διασωζόμενα μνημεία 
(εκκλησίες ,πύργους κλπ.). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαπίστωσης είναι η 
αντίληψη που είχε διαμορφωθεί από τα γραπτά του Αυτοκράτορα της 
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Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου ότι οι Μανιάτες 
ασπάσθηκαν το Χριστιανισμό τον 9ο αιώνα. Η αντίληψη αυτή 
αποδείχθηκε εσφαλμένη από τη μελέτη τριών(3) παλαιοχριστιανικών 
εκκλησιών που εντοπίσθηκαν στην περιοχή της αρχαίας Καινήπολης 
(Άλικα και Κυπάρισσο). 

«...Η ανασκαφή2 των βασιλικών, αίτινες επεσημάνθηκαν εις την περιοχή 
της αρχαίας Καινηπόλεως, παν άλλο ή ολοκληρώθη, ώστε τις να έχη στη 
διάθεση του όλα τα δυνατά δεδομένα δια να χρονολογήσει αυτάς 
ακριβέστερον. Και τα στοιχεία όμως τα ελθόντα μέχρι τούδε εις φως 
επιτρέπουν κατά προσέγγισιν χρονολόγησιν τω μνημείων. Η εις Άγιον 
Ανδρέαν βασιλική δεν αποκλείεται να εκτίσθη και κατά τον 6ον αιώνα. Η 
βασιλική του Μοναστηρίου δύναται να υποληφθή ως έργον του 6ου αιώνα, 
ίσως δ’ από του τέλους της 5ης εκατονταετηρίδος χρονολογείται η κειμένη 
εν τη τοποθεσία Άγιος Πέτρος. Η διαπίστωσις διαλευκαίνουσα το 
πρόβλημα της διαδόσεως του χριστιανισμού εις ην Μάνην,ανατρέπει την 
κρατήσασαν μέχρι σήμερον γνώμην,καθ’ ην η χώρα ησπάσθη την 
θρησκείαν του Ιησού μόλις τον 9ον αιώνα.» 

Άλλο παράδειγμα που υπογραμμίζει την αξία των μνημείων ως 
ατράνταχτο αποδεικτικό ιστορικό στοιχείο είναι το επόμενο: Ο 
Παυσανίας δεν αναφέρει την Ιππόλα μεταξύ των πόλεων του Κοινού τω 
Ελευθερολακώνων (Παυσ.ΙΙΙ,21,7) ίσως επειδή στα χρόνια της 
περιήγησης (τρίτο τέταρτο του 2ου μ.Χ. αιώνα) είχε ερημωθεί. Η 
επιγραφή όμως την οποία βρήκε ο Φόρστερ (Forster) στο Λεύκτρο της 
Μεσσηνιακής Μάνης το 19043 δείχνει ότι η Ιππόλα υπήρχε στα Ρωμαϊκά 
χρόνια και ήταν μία από τις πόλεις που ανήκαν στο Κοινό των 
Ελευθερολακώνων. 

Απόσπασμα της επιγραφής είναι το ακόλουθο: «...και αποστείλαι 
γράμματα ποτί ταν πόλιν των Ιππολαίων και τους εφόρους...». 

Από τα δύο παραπάνω παραδείγματα αποδεικνύεται χωρίς 
αμφιβολία ότι οι εκκλησίες και τα λοιπά κτίσματα - μνημεία είναι τα 
ατράνταχτα αποδεικτικά στοιχεία της αντικειμενικής ιστορίας της 
Μάνης, της Ελλάδας, της Ευρώπης και ταυτόχρονα την καθιστούν ένα 
«ανοιχτό μουσείο» που ελάχιστα έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί 
συστηματικά. 

 

Η πραγματικότητα 

4. Αλλά ποία είναι όμως η πραγματικότητα για τη διατήρηση 
αυτών των ατράνταχτων τεκμηρίων της ιστορίας και πειστηρίων της 
αδούλωτης ψυχής του Μανιάτη και της Μανιάτισσας; .Δυστυχώς είναι 
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απογοητευτική. Οι εκκλησίες έχουν μισογκρεμισθεί και έχουν γίνει, οι 
περισσότερες, κατούγια για το στάβλισμα των αγελάδων. 

Οι Άγιες Τράπεζες είναι διαλυμένες και πεταμένες μέσα σε 
κόπρανα ζώων. Οι ωραίες Πύλες και τα Τέμπλα είναι κατεστραμμένα. Οι 
τοιχογραφίες – αγιογραφίες που χρονολογούνται από τον 7ον μέχρι το 
12ον αιώνα ή έχουν αποκολληθεί από ιερόσυλους ή έχουν διαλυθεί – 
καταρρεύσει από τα νερά που χύνονται μέσα στις εκκλησίες από τις 
γκρεμισμένες στέγες. 

 

2ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ KAI ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ 
ΜΑΝΗΣ 

5. Η ισχύουσα διοικητική διαίρεση της Μάνης, όπως αυτή 
καθιερώθηκε από το πρόγραμμα Καποδίστριας, αν και είχε ορισμένα 
θετικά αποτελέσματα, δεν επιλύει το διοικητικό πρόβλημα της Μάνης 
,γιατί αυτό δεν ανταποκρίνεται: 

5.1. Στις ανάγκες της ενιαίας προβολής και αντιμετώπισης 
των κοινών για όλη τη Μάνη προβλημάτων. 

5.2. Στην ανάγκη για χάραξη μια κοινής πολιτικής 
εξεύρεσης πόρων για τη διάσωση, ανάδειξη και προβολή της 
ιδιαίτερης πολιτικής κληρονομιάς, που υπάρχει μόνο στη Μάνη, 
όπως: 

α. Βυζαντινές Εκκλησίες (περίπου 1000) 
β. Κάστρα (Περίπου 10) 
γ. Πύργοι (περίπου 800) 
δ. Παραδοσιακοί οικισμοί (περίπου 100) 
ε. Καλντερίμια ,ρούγες ,λάκκοι , κολοσσόσπιτα 
(κολόπιστα), τρόχαλοι και ερείπια της ρωμαϊκής και 
των προ αυτής περιόδων. 
ζ. Γλώσσα, ήθη και έθιμα 

5.3. Στην ανάγκη για τη θέσπιση κοινής πολιτικής για την 
εξεύρεση πόρων με σκοπό τη χρηματοδότηση μελετών, ερευνών 
,και διδακτορικών διατριβών που να έχουν σχέση με την ιστορία, 
την τέχνη, τα ήθη, τα έθιμα, τη γλώσσα, τις συγγένειες 
(γενεαλογικά δένδρα) κλπ. 

5.4. Στην απαίτηση των Μανιατών από το Κράτος να 
εντάξει στη Μάνη, τους 6 Δήμους (Αβίας, Λέυκτρου, Οιτύλου, 



 - - 143 - - 

Ανατολικής Μάνης, Γυθείου και Σμήνους) και τα τοπικά 
Διαμερίσματα Βέργας και Μ. Μαντινείας σε ένα ενιαίο διοικητικό 
φορέα (π.χ. Επαρχείο) ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για τους 
αγώνες της, αλλά και για τους προαναφερθέντες πρακτικούς 
λόγους. 

 

3Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΤΟ ΝΕΡΟ 

Οι ειδικοί λένε ότι τα υπόγεια νερά που υπάρχουν τόσο στην 
Ανατολική ,όσο και στη Δυτική Μάνη είναι επαρκή για να καλύψουν τις 
ανάγκες του τόπου. Όμως τα περισσότερα χωριά ακόμα έχουν τις στέρνες 
και σε όσα έχει φθάσει το νερό αυτά έχουν τη δυνατότητα να 
υδροδοτούνται μια φορά την εβδομάδα για να μισογεμίζουν τις στέρνες 
καλύπτοντας έτσι μόνο τις οικιακές ανάγκες. Σύμφωνα με τους πλέον 
ειδικούς4 «...το πρόβλημα της ύδρευσης της Μάνης είναι 
διαχειριστικό…». 

Η μη σωστή διαχείριση, η αλόγιστη ανόρυξη υδρογεωτρήσεων, η 
μη ύπαρξη ενός «γεωτρητικού προγράμματος το οποίο θα 
εξασφαλίσει κι άλλες ποσότητες νερού την περίοδο της αιχμής για 
μεικτή άδρευση-ύδρευση5» πρέπει να αντιμετωπισθεί χωρίς αμφιβολία 
όπως ο ειδικός κ. Π Σαμπατακάκης εκθέτει. Μήπως όμως και το 
πρόβλημα αυτό συναρτάται με την έλλειψη του Φορέα που περιγράφηκε 
στο προηγούμενη παράγραφο «Το ενιαίο και αδιαίρετο της Μάνης» 
δηλαδή το Επαρχείο; Έχουμε την άποψη πως ναι! Μόνο μια τέτοια 
Διοικητική οργάνωση της Μάνης με το κατάλληλο επιτελείο ανθρώπων - 
επιστημόνων θα εξασφάλιζε τον Προγραμματισμό, το Συντονισμό, την 
Χρηματοδότηση, την εκτέλεση του προγραμματισμού και τον έλεγχο 
τόσο της εκτελέσεως των έργων όσο και της Διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και των δικτύων διανομής. 

 

4Ο ΆΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Η Μάνη αντιμετωπίζει και πλήθος άλλων σοβαροτάτων 
προβλημάτων ,όπως: της διαρκούς μειώσεως του πληθυσμού, της 
έλλειψης οδικού δικτύου και σήμανσης του υπάρχοντος, της 
έλλειψης καταλλήλων μαρίνων για την προσέγγιση σκαφών 
αναψυχής κλπ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
(ΧΑΡΤΗΣ ΜΑΝΗΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
(ΕΙΔΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ)
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