
  

  Ιερός Ναός Αγ. Πέτρου  |  Church of St. Peter
                                                  Καστάνια Μάνης  |  Kastania, Mani

Ο ναός του Αγίου Πέτρου, το αρχαιότερο από τα δέκα 
βυζαντινά μνημεία της Μεγάλης Καστάνιας, συνιστά  
 το σημαντικότερο παράδειγμα της λεγόμενης 

Ελλα δικής Σχολής της βυζαντινής αρχιτεκτονικής στη 
 Μεσσηνιακή / Έξω Μάνη. Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο 
των απλών τετρακιόνιων σταυροειδών εγγεγραμμένων με τρούλο  
και χρονολογείται στο γ΄ τέταρτο του 12ου αιώνα. Στα δυτικά  
του προστέθηκε γύρω στα μέσα του 13ου αιώνα νάρθηκας 
με μορφή στοάς, ενώ το εντυπωσιακό τριώροφο πυργοειδές  
κωδωνοστάσιο κατασκευάστηκε, σύμφωνα με ανάγλυφη  
επιγραφή, το 1813. Το μνημείο σώζει σχεδόν άθικτο σημαντικό  
μέρος του γλυπτού του διακόσμου που περιλαμβάνει τα κιονό
κρανα των τεσσάρων κιόνων, το θύρωμα της δυτικής θύρας του 
ναού και το τέμπλο. 

Στον ζωγραφικό διάκοσμο του ναού αναγνωρίζονται τέσσερις 
φάσεις. Το πρώτο και το δεύτερο στρώμα ανάγονται στη βυζαντινή   
περίοδο, ενώ ένα τρίτο μεταβυζαντινό στρώμα (18ος αι.) εντοπί
ζεται στην αψίδα της πρόθεσης. Στα μεταπολεμικά χρόνια 

τμήμα των τοιχογραφιών υπέστη μια κακότεχνη επιζωγράφιση, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας αφαιρέθηκε κατά την πρόσφατη  
συντήρησή τους. Σε μεγαλύτερη έκταση σώζεται το δεύτερο στρώμα ζωγραφικής που συνιστά και την κύρια φάση τοιχογράφησης  
του ναού. Χρονολογείται, βάσει τεχνοτροπικών και εικονογραφικών κριτηρίων, στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα και απηχεί τις τάσεις της 
μνημειακής ζωγραφικής στην περιοχή του Μυστρά κατά την όψιμη παλαιολόγεια περίοδο. Κατά τις πρόσφατες εργασίες συντήρησης 
αποκαλύφθηκαν τρία στρώματα τοιχογραφιών και στον χώρο του νάρθηκα, όλα των βυζαντινών χρόνων.

Ο ναός, σε κακή κατάσταση διατήρησης έως το 2012, αντιμετώπιζε σοβαρά δομοστατικά και οικοδομικά προβλήματα, ενώ ο νάρθηκας  
κινδύνευε άμεσα με κατάρρευση. Το 2012 εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της 26ης ΕΒΑ η μελέτη αναστήλωσης του ναού  
και συντήρησης του ζωγραφικού του διακόσμου. Το μνημείο αποκαταστάθηκε μεταξύ των ετών 2013 και 2014 με μέριμνα του  
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τον συντονισμό της  
Διευθύντριας της 26ης ΕΒΑ κας Ευαγγελίας Μηλίτση-Κεχαγιά. Οι εργασίες αποκατάστασης υλοποιήθηκαν από την  
Μνημειοτεχνική ΕΠΕ, υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονος Σταύρου Μαμαλούκου και του αρχαιολόγου Μιχάλη Κάππα.  
Η συντήρηση του ζωγραφικού διακόσμου πραγματοποιήθηκε από τον συντηρητή έργων τέχνης Γιώργο Μουστάκη. Η εκτέλεση του 
όλου έργου, συνολικού κόστους 447.400 €, κατέστη εφικτή χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου. 

Στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν η στερέωση των τοίχων και της θολοδομίας με εφαρμογή ενεμάτων και  
εφαρμογή συστήματος ελκυστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα, η περιορισμένης έκτασης ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων  
των όψεων, η ανακατασκευή της στέγης με χειροποίητα κεραμίδια και σχιστολιθικές πλάκες, η συντήρηση των θυρωμάτων, του δα-
πέδου και του μαρμάρινου τέμπλου, καθώς και η αποκατάσταση των κατεστραμμένων μαρμάρινων διαφραγμάτων των παραθύρων, 
στα οποία εντάχθηκαν διατηρούμενα λείψανα των αρχικών. Εκτελέστηκαν επιπλέον εκτεταμένες εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο 
του μνημείου προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ανάδειξη του, καθώς επίσης και έργα αντιστήριξης κατά μήκος της 
νότιας πλευράς του. Ο προσεκτικός καθαρισμός του ζωγραφικού διακόσμου συνέβαλε στην αποκάλυψη πολλών παραστάσεων που  
καλύπτονταν από παχύ στρώμα αλάτων αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του μοναδικού αυτού ζωγραφικού συνόλου της  
παλαιολόγειας τέχνης.

T he church of St. Peter, Agios Petros, the oldest  of 
the ten Byzantine monuments at Megali Kastania,  
is the most important example of the so-called 

Helladic school of Byzantine architecture in the 
Messinian / Exo Mani.  It is a cross-in-square domed 
church of the four-columned variant that dates back 
to the third quarter of the 12th century. A narthex, 
in the form of a porticus, was added to the west side of 
the monument in the mid-13th century; the impressive 
three-storey (castellated) bell tower was constructed in 
1813, according to a carved inscription. A substantial part 
of the sculptural decoration of the monument is almost 
 intact, including the capitals of the four columns, the frame 
(doorway) of the western door and the marble iconostasis.

Four phases can be identified in the painted decoration  
of the church. The first and second layers date back to 
the Byzantine period, while a third, postByzantine phase  
(18th c.) can be seen in the conch of the prothesis.  In the 
postwar years, part of the frescoes suffered a botched overpainting, most of which was removed during their recent conservation.  The 
second layer of paintings, preserved to a greater extent, represents the main phase of the wall decoration of the monument. On the basis of 
stylistic and iconographic criteria, it can be dated to the second half of the 14th century and reflects the trends of monumental painting 
in the region of Mystra during the Late Palaiologan period. Three layers of wall paintings, all of the Byzantine period, were revealed in 
the narthex during the recent conservation work.

In a poor state of conservation until 2012, the church faced serious structural and construction problems, while its narthex was in 
danger  of immediate collapse. In 2012, the study for the restoration of the monument and the conservation of its paintings was prepared 
by the scientific staff of the 26th Ephorate of Byzantine Antiquities. The church was restored in 2013-2014 thanks to the care of the 
Council  of Architectural Heritage of ELLINIKI ETAIRIA - Society for the Environment and Cultural Heritage and the coordination 
of the Director of the 26th EBA, Evangelia Militsi-Kechagia. Restoration work was carried out by Mnimeiotechniki Ltd., under the 
supervision of the architect Stavros Mamaloukos and the archaeologist Michalis Kappas. The conservation of the wall paintings 
was untertaken by the art conservator Giorgos Moustakis.  The completion of the entire project, whose total cost was 447,400€, 
was made possible thanks to the most generous donation by Thanassis and Marina Martinos. 

The work performed included the consolidation of the walls and vaulting by injections of grout, the installation of a system of stainless-
steel tie-beams, the limited reconstruction of damaged sections of the façades, the reconstruction of the roof with handmade tiles and 
slates, the consolidation of the door frames, the floor and the marble iconostasis, and the restoration of the damaged marble partitions 
of the windows, incorporating their original existing fragments.  Moreover, additional work was performed in the area surrounding the 
monument in order to ensure the best possible setting for it, and retaining works were carried out along the south side.  Meticulous 
cleaning of the frescoes contributed to the discovery of many scenes that had been covered by a thick layer of limescale, highlighting 
the importance of this unique Palaiologan ensemble of paintings. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος & Πολιτισμού – σωματείο 
μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό – αγωνίζεται από το 1972 για την 
προστασία του περιβάλλοντος, της φύσης και της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.

Στα 40 και πλέον χρόνια δράσης μας δώσαμε πολλές μάχες, μεγάλες ή 
μικρές, όλες σημαντικές. Στους μεγάλους αγώνες μας συγκαταλέγονται η 
ίδρυση του θαλάσσιου πάρκου Αλοννήσου, η διάσωση της Πλάκας (ένας 
αγώνας που συνεχίζεται), του τοπίου των Δελφών, του Νοτίου Σαρωνικού, 
της Πύλου, των Πρεσπών, τμήματος του Μαραθώνα, καθώς και η 
προστασία του κτήματος Τατοΐου, παραδοσιακών οικισμών (π.χ. Καστοριά 
και Ύδρα) και πολλών Αιγαιοπελαγίτικων νησιών.

Παράλληλα, δεκάδες σημαντικά μνημεία διασώθηκαν από την κατάρρευση 
και την εγκατάλειψη, σε όλη τη χώρα ή εκτός συνόρων, όπως, για 

παράδειγμα, ο αρχαίος πύργος της Κέας, η Τράπεζα της Μονής του Οσίου 
Λουκά, το καθολικό της Μονής Σωτήρος στο Αλεποχώρι Αττικής, ο Άγιος 
Ιωάννης ο Ελεήμων στο Λυγουριό Αργολίδος, ο Άγιος Νικόλαος στην 
Καστάνια Μάνης, η Αγία Κυριακή στην Απείρανθο Νάξου, το καμπαναριό 
του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία και ο Άγιος Παντελεήμων 
(Kizil Kilise) στην Καππαδοκία.

Η ΕΛΛΕΤ πρωτοστατεί σε αγώνες εθνικής σημασίας για τη σωστή 
νομοθεσία σε θέματα χωροταξίας, αιγιαλού, δασών, παραδοσιακών 
οικισμών κ.α.

Και όλα αυτά χάρη στη συνδρομή χιλιάδων πολιτών: χορηγών, 
επιστημόνων, εθελοντών, μελών και φίλων μας.

ELLINIKI ETAIRIA – Society for the Environment and Cultural Heritage 
– a non-profit NGO – has since 1972 been active in the fight for the 
preservation of the natural environment and the cultural heritage of 
Greece. 

During the last 40 years ELLINIKI ETAIRIA has fought many battles. Among 
the major ones we must include the establishment of the Marine Park of 
Alonissos, the saving of Plaka (a struggle that continues to this day), the 
Delphi landscape, the Southern Saronic Gulf, Pylos, the Prespa lakes, part 
of the Marathon area, and the protection of the Tatoi Estate, of traditional 
villages such as Kastoria and Hydra and of many Aegean islands. 

At the same time dozens of monuments have been saved from 
demolition, decay and abandonment, throughout the country as well as 

abroad, such as the ancient tower in Kea, the refectory of the Hosios Luke 
Monastery (Boeotia), the Saviour in Alepochori (Attica), St. John in Lygourio 
(Argolis), St. Nicholas in Kastania (Mani), St. Kyriaki in Apeiranthos (Naxos), 
the bell tower of San Giorgio dei Greci in Venice and the Church of St. 
Panteleimon (Kizil Kilise) in Cappadocia.

ELLINIKI ETAIRIA - Society for the Environment and Cultural Heritage is 
in the forefront of efforts to achieve satisfactory legislation and proper 
land use and coastal planning regulations as also proper treatment of 
traditional architecture and forests, all of fundamental importance to the 
future of Greece. 

And all these thanks to the contributions and cooperation of sponsors, 
scientists, volunteers, members and friends.
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Ο ναός πριν τις αναστηλωτικές εργασίες

The church before the restoration interventions

Το μνημείο πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών επεμβάσεων

The monument before, during and after the restoration interventions

Ο ναός μετά τις αναστηλωτικές εργασίες

Τhe church after the restoration interventions 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης

The frescoes of the church before and after the conservation interventions
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