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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η πιο παράξενη εκκλησία ίσως σε ολόκληρο 

τον κόσμο είναι η Αγία Φωτεινή στον 

κάμπο της Μαντίνειας. Δυτικά στον 

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μαντίνειας, 

και 15 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, στον 

Κάψια Αρκαδίας βρίσκεται ο Ιερός Ναός της 

Αγίας Φωτεινής.
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ΠΩΣ ΧΤΙΣΤΗΚΕ

Ανήκει στο Μαντινειακό Σύνδεσμο. Η θεμελίωσή 

του έγινε το έτος 1969 και τα εγκαίνια το 1978, 

από τον τότε Μητροπολίτη Κυρό Θεόκλητο το Β’ 

Φιλιππαίο. Το αρχιτεκτονικό αυτό τόλμημα ανήκει 

στον αρχιτέκτονα και αγιογράφο Κώστα 

Παπαθεοδώρου. Ο Κώστας Παπαθεοδώρου 

σχεδίασε την εκκλησία με πολύ μεράκι και την 

έχτισε και με πολύ προσωπική εργασία, 

αποκαλώντας το μάλιστα και έργο ζωής. Η Αγία 

Φωτεινή απηχεί τη σχέση της Αρκαδίας με το 

φως. Είναι γνωστό πως Λύκαιο όρος σημαίνει 

φωτεινό, το ίδιο σημαίνει και το όνομα Λυκάων, 

που είναι οικιστής της Αρκαδίας.
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Εσωτερική εμφάνιση

Το εσωτερικό της Αγίας Φωτεινής είναι 

βυζαντινής τέχνης, με στοιχεία από 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αυτό 

φαίνεται έντονα και στο εσωτερικό του 

Ναού, παρατηρώντας τα ψηφιδωτά 

δάπεδα και τις παραστάσεις στους 

τοίχους.

Εξωτερική εμφάνιση

Η διαφορετικότητα των υλικών, αλλά και 

η αρχιτεκτονική του, δημιουργούν 

συναισθήματα θαυμασμού στον 

επισκέπτη . Σ’ αυτό το ναό έχει γίνει 

προσπάθεια να συνδυαστούν στοιχεία 

της χριστιανικά, βυζαντινά και 

αρχαιοελληνικά.
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΑΟΥ
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Φρέαρ Ιακώβ Ηρώον

Δυτικά της εκκλησίας βρίσκεται 

το Φρέαρ Ιακώβ που 

συμβολίζει τη συνάντηση του 

Ιησού με τη Σαμαρείτιδα.

Στον προαύλιο χώρο της 

εκκλησίας βρίσκεται το Ηρώον, 

προς τιμή όλων εκείνων που 

αγωνίστηκαν για την πατρίδα και 

κατάγονται από τον Δήμο 

Μαντινείας.

Τα τρία κτίσματα, ο ναός, το 

Φρέαρ Ιακώβ και το Ηρώον

συμβολίζουν την Αγία τριάδα.

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
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ΜΥΘΟΣ

Ο συγκεκριμένος τόπος δεν είναι καθόλου τυχαίος. Σύμφωνα με 

τους μύθους, η Αρκαδία κρύβει ένα μεγάλο μυστικό: Λέγεται πως 

εκεί γεννήθηκε η ζωή. Οι Ρωμαίοι την ονόμαζαν «Κιβωτό του 

Θεού», ενώ η ελληνική μυθολογία τη θεωρεί γενέτειρα του Πάνα. 

Οι χάρες της ενέπνευσαν στους πνευματικούς κύκλους της εποχής 

της Αναγέννησης το κίνημα του Aρκαδισμού. Η αινιγματική φράση 

«et in Arcadia ego» (και εγώ στην Αρκαδία) χρησιμοποιήθηκε 

χωρίς προφανή λόγο σε ζωγραφικούς πίνακες εκείνης της εποχής. 

Κάποιοι λένε ότι η όλη ουσία βρίσκεται στον αναγραμματισμό της: 

«I tengo Arcana Dei» (κρατώ τα μυστικά του Θεού). Αν είναι 

αλήθεια, τότε η Μαντίνεια μοιάζει να είναι ιδανικός τόπος για να 

κτιστεί μια τόσο ασυνήθιστη εκκλησία.
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ΠΗΓΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ: www.dinfo.gr ,  www.nikost.gr ,  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: www.kalimera-arkadia.gr , www.travelpeloponnisos.gr , 

www.newsit.gr

http://www.dinfo.gr/
http://www.nikost.gr/
http://www.kalimera-arkadia.gr/
http://www.tranelpeloponnisos.gr/
http://www.newsit.gr/
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Ά ΛΥΚΕΙΟΥ – 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ


