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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓ. Γ. ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΜΥΣΤΡΑ  

(18/4/2010) 

Παναγιώτατε,  κύριοι  Βουλευτές,  κ.  Νομάρχα,  κ.  Δήμαρχε  του  Μυστρά,  κ.  Δήμαρχε 

Θεραπνών, κ. Αντιδήμαρχε Σπαρτιατών, κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Στρατιωτικέ Διοικητά, κ. 

Δ/ντά  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν.  Λακωνίας,  κ.  Σχολικέ  Σύμβουλε,  κ.  συνάδελφοι  σε 

όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, συμπατριώτες και συμπατριώτισσες 

 

  Είναι  εξαιρετικά  σημαντική  η  σημερινή  ημέρα  για  μένα  διότι  μου  απονέμεται 

ύψιστη τιμή από το ιστορικό προπύργιο του βυζαντινού Ελληνισμού, σε αυτό τον χώρο του 

πνεύματος  που  δεσπόζει  ο  μεγαλόπνοος  στοχασμός  του  Δασκάλου  μου  Ι. 

Θεοδωρακόπουλου.  .  Επιθυμώ να  ευχαριστήσω από καρδιάς  το Δημοτικό  Συμβούλιο  του 

Δήμου  Μυστρά  για  την  ομόφωνη  απόφαση  να  καταστώ  Επίτιμη  Δημότις  της  αθάνατης 

Καστροπολιτείας της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 

  Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Αποστολάκο για την τιμητική προς 

το πρόσωπό μου εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, τον ευχαριστώ, καθώς 

και την Κα Π. Πολυχρονάκου, για τα φιλόφρονα λόγια που μου επιδαψίλευσαν. 

  Η  σημερινή  τιμή  είναι  ξεχωριστή  για μένα  γιατί  προέρχεται από  την πατρίδα  του 

πατέρα  μου.  Ο  Ιωάννης  Ξανθάκης  μου  είχε  εμφυσήσει  την  αγάπη  για  την  «εύανδρο 

Λακεδαίμονα»,  τον  τόπο με  τους  γενναιότερους πολίτες,  την  γενέτειρα  του  λυρισμού  και 

του  πατριωτικού  φρονήματος  με  τον  Αλκμάνα  και  τον  Τυρταίο,  του  στοχασμού  με  τα 

αποφθέγματα του Χίλωνος, της ευνομίας με τον Λυκούργο, της θυσίας για την πατρίδα και 

τα μεγάλα ιδανικά με τον Λεωνίδα. Τον Μυστρά τον αγάπησα από μικρό παιδί, πριν ακόμα 

τον γνωρίσω, από τις περιγραφές της μητέρας του πατέρα μου,  της Γεωργίας Πατρινάκου 

που  γεννήθηκε  και  μεγάλωσε  στον  ζηλευτό  αυτό  τόπο.  Περιγραφές  για  τα  αθάνατα 

μνημεία, τον ηρωικό μαρμαρωμένο Βασιλιά και το ανοιξιάτικο άρωμα από τις ανθισμένες 

πορτοκαλιές. Το άλλο σκέλος της καταγωγής μου, δίπλα στον Μυστρά, είναι η αδούλωτη, η 

ηρωοτόκος Μάνη, με τους περήφανους υπερασπιστές της Λευτεριάς που έδωσαν τα πάντα 

για την πατρίδα. Η Μάνη που απαιτεί την αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς της στον 

Ελληνισμό.   

  Γι’ αυτή την τιμητική σύνδεση με το μεγαλώνυμο λίκνο της οικογένειας του πατέρα 

μου ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Δημοτική Αρχή του Μυστρά. Την ευχαριστώ επίσης για την 

παραχώρηση του περικαλλούς διατηρητέου κτηρίου του Σχολείου για την εγκατάσταση του 

Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.). 
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  Θερμές ευχαριστίες απευθύνω προς τον δραστήριο Νομάρχη Λακωνίας και εκλεκτό 

φίλο κ.  Κων/νο Φούρκα για  την σταθερή και πολύπλευρη συμπαράστασή του σε όλες  τις 

προσπάθειές μου για το Ινστιτούτο και το Παν/μιο Πελοποννήσου γενικότερα.  

  Τα  λόγια δεν αρκούν  για  να  εκφράσω  τον άπειρο σεβασμό και  την  ευγνωμοσύνη 

μου  προς  τον  Παναγιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας  και  Σπάρτης  κ.  Ευστάθιο  για  την 

ανεκτίμητη στήριξή του σε όλο αυτό το διάστημα που υπηρετώ στο Παν/μιο Πελοποννήσου 

και μετέχω στην Διοίκηση του Ινστιτούτου Βυζαντινού Πολιτισμού. Η ευλογία του αποτελεί 

για μένα το ισχυρότερο έρεισμα στην κάθε μου προσπάθεια.  

  Η  παρουσία  του  Μυστρά  στον  ελληνικό  και  τον  παγκόσμιο  πολιτισμό  είναι 

καταλυτική.  Αυτό  το  «βουνίν  παράξενο,  το  απόκομμα  εις  όρος»,  κατά  τις  πηγές,  με  τα 

μοναστήρια,  τα  παλάτια,  τ’  αρχοντικά,  την  Παντάνασσα,  τ’  Αφεντικό,  τον  Άγιο  Δημήτριο, 

τους Αγίους Θεοδώρους, την Περίβλεπτο, αυτός ο ευλογημένος τόπος, ο λουσμένος με τον 

ήλιο  και  στεφανωμένος  με  την  αιωνιότητα,  ξεχωρίζει  στην  ιστορία.  Γιατί  ο  θρυλικός 

Μυζηθράς  ζέστανε  τον Ελληνισμό στα  τελευταία εκατό  χρόνια  της  ένδοξης υπερχιλιετούς 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

  Στα Παλαιολόγεια χρόνια δημιουργήθηκε το απαύγασμα της βυζαντινής τέχνης, με 

τις μοναδικές  τοιχογραφίες που θαυμάζει η οικουμένη κυρίως εδώ στην Παντάνασσα και 

στην  Περίβλεπτο,  αλλά  και  σε  πολλά  Μουσεία  πέραν  της  Ελλάδος.  Στην  καρδιά  του 

Δεσποτάτου  του  Μορέως,  στον  Μυστρά,  σ’  αυτόν  τον  τελευταίο  προμαχώνα  του 

Βυζαντινού  πολιτισμού,  μεταλαμπαδεύθηκε  το  πνεύμα  της  Βασιλεύουσας.  Εδώ 

συγκεντρώθηκαν  οι  φωτισμένοι  στοχαστές  της  αυτοκρατορίας  και  κατέστησαν  τον  τόπο 

αυτόν  το  κέντρο  της  φιλολογικής  και  καλλιτεχνικής  Αναγεννήσεως.  Εδώ  οι  μεγάλοι 

ιστορικοί  Γεώργιος  Σφραντζής  και  Λαόνικος  Χαλκοκονδύλης  κατέγραψαν  το  ιστορικό  της 

μαρτυρικής  Αλώσεως.  Εδώ  έδρασαν  οι  θεολόγοι  Δημήτριος  Κυδώνης,  Ιωάννης  Ευγενικός 

και Γεώργιος Σχολάριος, οι κύριοι εκπρόσωποι των πνευματικών τάσεων της εποχής, δηλ. 

των  ενωτικών  και  ανθενωτικών.  Εδώ  αναβίωσε  τον  Πλατωνικό  στοχασμό  και  δίδαξε  την 

αρχαία  ελληνική  φιλοσοφική  σκέψη  ο  μέγας  Πλήθων,  εδώ  φοίτησε  ο  Βησσαρίων.  Εδώ 

ολοκληρώθηκε η σύζευξη  του Ελληνισμού και  του Χριστιανισμού,  του αρχαίου  ελληνικού 

πνεύματος με την Ορθοδοξία,  του Ορθού Λόγου με την Χριστιανική Πίστη. Εδώ έζησαν οι 

Καντακουζηνοί  και  οι  Παλαιολόγοι  και  ενεδύθη  την  μοιραία  αυτοκρατορική  πορφύρα  ο 

ηρωικός  τελευταίος  Βασιλεύς,  ο  θρυλικός  υπερασπιστής  του  Βυζαντίου.  Και  μετά  την 

Άλωση της Βασιλίδος των Πόλεων η πολιτισμική και η πνευματική κληρονομιά του Μυστρά 

με  τους  Έλληνες  λογίους  διαδόθηκε στην  Ευρωπαϊκή Αναγέννηση.  Όλες αυτές  οι  μνήμες, 

που  κατακλύζουν  κάθε  προσκυνητή  κατακλύζουν  και  μένα  κάθε  φορά  που  έρχομαι  να 



3 

 

προσκυνήσω την πατρική γη, αυτές οι μνήμες συναποτελούν την μεγαλοσύνη του Μυστρά. 

Αποπνέουν λάμψη και ουσιαστική αξία μέσα στην ροή του χρόνου, που δεν μπορεί να τις 

σβήσει. Γιατί νίκησαν τον χρόνο και κατέκτησαν την αιωνιότητα.  

  Αυτή  την  αθάνατη  πολιτιστική  κληρονομιά,  την  αλώβητη  από  τις  ιστορικές 

συγκυρίες,  την  τέχνη,  την  ιστορία,  τις  φιλολογικές  πηγές,  το  δίκαιο,  την  φιλοσοφία,  τις 

δημώδεις  παραδόσεις,  όλους  αυτούς  τους  τομείς  που  σηματοδότησαν  την  συμβολή  του 

Βυζαντινού  πολιτισμού  στο  παγκόσμιο  πολιτισμικό  γίγνεσθαι  επιδιώκει  ν’  αναδείξει  το 

ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π., το οποίο έχει θεσμοθετηθεί από το 2007 και ετοιμάζεται η εγκατάστασή του στο 

όμορφο πέτρινο κτήριο στις παρυφές του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά. 

  Για  την  ευόδωση  αυτού  του  πάγιου  αιτήματος  του  Λακωνικού  λαού  να  ιδρυθεί 

Ινστιτούτο Βυζαντινού Πολιτισμού στην θρυλική Καστροπολιτεία χρειάσθηκε να βρεθούν οι 

ψυχωμένοι  υποστηρικτές:  η  εμπνευσμένη συμπατριώτισσά μας π.  Υπουργός Παιδείας  Κα 

Μ.  Γιαννάκου,  η  οποία  πήρε  την  απόφαση  της  ιδρύσεως  του  Ινστιτούτου  και  ο  π.  Γ. 

Γραμματέας Καθηγητής και πρώην Πρύτανης κ. Α. Καραμάνος, που σταθερά προώθησε το 

θέμα σε όλες του τις φάσεις. Χωρίς την δική τους κινητήρια ώθηση και αποφασιστικότητα ο 

στόχος δεν θα είχε επιτευχθεί.  

  Σκοπός του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. είναι:  

1. η διεξαγωγή έρευνας σε όλο το προαναφερθέν φάσμα του Βυζαντινού πολιτισμού 

και  η  προώθηση  της  έρευνας  αυτής  σε  διεθνές  επίπεδο,  σε  συνεργασία  με 

συναφείς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και  

2. η  οργάνωση  και  η  καθιέρωσή  του  ως  Κέντρου  διεξαγωγής  Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών.  

Πρόκειται  δηλ.  για  μία  Εστία  Παιδείας  και  Πολιτισμού,  έναν  φάρο  διάδοσης  του 

Ελληνικού Πνεύματος. 

 

Ήδη, από τα πρώτα του βήματα το Ινστιτούτο έχει δώσει το δικό του θετικό στίγμα 

στον  χώρο  της  έρευνας  και  προβολής  του Βυζαντινού Πολιτισμού.  Στα Παλαιολόγεια  του 

2009 στην Σπάρτη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των εν Αττική Λακεδαιμονίων, μίλησαν 

η  υποφαινομένη  και  η  Λέκτωρ  του  Τμήματος  Φιλολογίας  Κα  Γεωργία  Μυλωνάκου.  Στο 

πλαίσιο  του  ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  οργανώνονται  συστηματικά  σεμινάρια  στην  Σχολή  Ανθρωπιστικών 

Επιστημών  και  Πολιτισμικών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  μας  για  κύρια  θέματα  της 

Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας, τα οποία παρουσιάζουν ειδικοί επιστήμονες απ’ όλη 

την Ελλάδα.  
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 Για  τις  20  Μαΐου  εφέτος,  σε  συνεργασία  με  την  Γεννάδειο  Βιβλιοθήκη  και  το 

περίφημο  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Βυζαντινών  και  Μεταβυζαντινών  Σπουδών  Βενετίας,  το 

Ινστιτούτο  μας  οργανώνει  ημερίδα  στη  Γεννάδειο  Βιβλιοθήκη  με  θέμα  «Μυστράς: 

Ταυτότητες και Προσανατολισμοί», στην οποία θα παρουσιάσουν εισηγήσεις διακεκριμένοι 

θεράποντες  του  βυζαντινού  πολιτισμού  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό.  Είσθε 

προσκεκλημένοι  και  η  παρουσία  σας  θα  μας  τιμήσει  ιδιαίτερα. Με  τη  στήριξη  όλων  σας 

προγραμματίζουμε  και  θα  επιθυμούσαμε  πολύ  οι  επόμενες  εκδηλώσεις  του  Ινστιτούτου 

μας  να  πραγματοποιούνται  στην  περιοχή  του Μυστρά,  έως  ότου  βέβαια  ολοκληρωθεί  η 

ανακαίνιση  του  κτηρίου,  της  Εστίας  του  ΙΝΕΒΥΠ.  Η  ανακαίνιση  αυτή  ελπίζω  ότι  δεν  θα 

αργήσει, αφού έχουν ολοκληρωθεί η μελέτη και η δημοπράτηση. 

Εν  τούτοις  αυτή  η  θετική  παρουσία  του  Ινστιτούτου  κινδυνεύει,  όπως  όλοι 

γνωρίζουμε, ν’ αναχαιτισθεί από την πρόσφατη άστοχη απόφαση ιθυνόντων του Παν/μίου 

Πελοποννήσου ν’ αλλάξει η Διοίκηση  του  Ινστιτούτου,  πριν ακόμα λήξει η θητεία  της  και 

χωρίς να εκτιμηθεί η συμβολή της στην μέχρι σήμερα πορεία του.  

Πέραν  της  απογοήτευσης  για  την  άδικη  και  παράνομη  αυτή  απόφαση,  για  μένα, 

Κυρίες και Κύριοι, Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες, πάνω απ’ όλα, στις δύσκολες αυτές 

ώρες, αξία έχει η θερμή συμπαράσταση της κοινωνίας της Λακωνίας, η οποία αταλάντευτα 

υποστήριξε  και  υποστηρίζει  το  δίκαιο  και  την  νομιμότητα.  Για  την  ολόθερμη  αυτή 

συμπαράσταση  ειλικρινείς  ευχαριστίες  και  από  της  θέσεως  αυτής  απευθύνω  εν  πρώτοις 

στον  Παναγιώτατο,  στον  Βουλευτή  Λακωνίας  κ.  Θ.  Δαβάκη,  ο  οποίος  εκφράζοντας  τα 

αισθήματα πικρίας και απορίας του Λακωνικού λαού, υπέβαλε στην Βουλή μία εξαιρετικά 

επιχειρηματολογημένη ερώτηση εντοπίζοντας όλα τα αδύνατα σημεία της απόφασης αυτής 

της Διοίκησης του Παν/μίου. Ευελπιστούμε ότι τελικά θα υπερισχύσει το δίκαιο και η ηθική.  

 Ιδιαιτέρως  ευχαριστώ  για  την  ολόπλευρη  στήριξή  τους  και  στο  ζήτημα  αυτό  τον 

Νομάρχη Λακωνίας κ. Κων/νο Φούρκα, τον Δήμαρχο Μυστρά κ. Δημήτρη Αποστολάκο και 

για την έντιμη σχετική αρθρογραφία του στον Τύπο, τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 

κ.  Θεόδωρο  Σερεμετάκη,  τους  εκπαιδευτικούς  με  επικεφαλής  τον  Σχολικό  Σύμβουλο  κ.  Ι. 

Σαϊτάκη και τη Λέκτορα του Παν/μίου Πελοποννήσου Κα Γ. Μυλωνάκου, τις εφημερίδες της 

Λακωνίας   «Λακωνικός Τύπος» και «Παρατηρητής» με τους διευθυντές τους Κα Χιώτη και 

ιδιαιτέρως  τον  κ.  Βασίλη  Αντωναράκο,  τον  Σταθμό  «Ελλάδα  TV»  και  τον  κ.  Αντώνη 

Φελούρη,  τον  Σύνδεσμο  των  εν  Αττική  Λακεδαιμονίων  με  προεξάρχοντα  τον  Πρόεδρο  κ. 

Κώστα  Μπεκιάρη  για  όλες  τις  τόσο  θετικές  παρεμβάσεις  του,  τους  συνεργάτες  μου  στη 

Σχολή  Ανθρωπιστικών  Επιστημών,  τον  Πρόεδρο  του  Τμήματος  Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας 

Καθηγητή  κ.  Αλέξιο  Σαββίδη,  όλο  τον  Σύλλογο  του  Διδακτικού  Προσωπικού  καθώς  και 
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πολλούς  άλλους  που  είναι  αδύνατον  ν’  απαριθμήσω.  Όλους  σας  ευχαριστώ  για  την 

εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπό μου και την ολόθερμη υποστήριξή σας. 

Η  εμπιστοσύνη  και  η  στήριξη  των  συμπατριωτών  μου,  μου  δίνει  δύναμη  ν’ 

αντιμετωπίσω  κάθε  αντιξοότητα,  χαλυβδώνει  την  πίστη  και  τις  προσπάθειές  μου  για  την 

ολοκλήρωση  του  ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  με  στόχο  να  καταστεί  φάρος  διάδοσης  του  Βυζαντινού 

πολιτισμού και της πνευματικής λάμψης του Μυστρά. Η εμβέλεια και η σημασία του έργου 

για  τη  Λακωνία  και  την  Ελλάδα  γενικότερα  είναι  τόσο  μεγάλες,  ώστε  δεν  επιδέχονται 

επισφαλείς πειραματισμούς και απερίσκεπτες ενέργειες. 

Ως αντιδώρημα γι’ αυτήν την εξαιρετική τιμή θα επιθυμούσα να προσφέρω για τη 

Βιβλιοθήκη του Δήμου Μυστρά εκδόσεις για την ελληνική Γραμματεία και  τον Πολιτισμό, 

τις οποίες συνέγραψα η ίδια ή για τις οποίες είχα την επιστημονική επιμέλεια. 

Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την εξαιρετική τιμή, την σημερινή παρουσία και την 

αγάπη σας.  


