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Παρουσίαση 
του Παιδικού Μυθιστορήματος «ΨΗΦΟΠΕΤΡΕΣ» 

του Μενέλαου Μαυρίδη 
κατά την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν 

η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, 
το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου 

και ο Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων 
τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 
στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Ιερού Ναού των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ρεθύμνου 

 

Της Νεκταρίας Παπαδοπούλου, 
Φιλολόγου του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου. 

Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. 

Τρία μικρά παιδιά, ο Γελάσιος, ο Στέφανος κι ο Σεραπίων, τρεις αχώριστοι 
αλλά και τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους φίλοι, ξεκινούν τη ζωή τους μαζί ως μα-
θητές του χαμαιδιδασκαλείου της Μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Γρή-
γορα όμως θα χωριστούν για ν’ ακολουθήσει ο καθένας τη δική του μοίρα. Πρώτα 
θα φύγει ο Στέφανος που δεν «τα ‘παιρνε τα γράμματα» και θα δουλεύει στο εξής, 
ως προστατευόμενος του, στο καπηλειό του Μελιτράγου. Έπειτα θα φύγει ο Γελά-
σιος για να μαθητεύσει κοντά στο μαγίστορα ψηφοθέτη κυρ Γεράσιμο Φαμπρίκιο. 
Ο Σεραπίων θα παραμείνει στο Σχολείο γιατί προορίζεται για το βιβλιογραφικό 
εργαστήριο της Μονής. Θα γίνει καλλιγράφος για ν’ αντιγράφει « Ψαλτήρια, Τε-
τραβάγγελα και άλλα θεοχάρακτα βιβλία». 

Ο Γελάσης κι ο Στέφανος συναντιούνται συχνά μια και το καπηλειό του 
Μελιτράγου και το εργαστήρι του κυρ Γεράσιμου είναι στην ίδια γειτονιά. Οι συ-
νομιλίες τους κλωθογυρνούν γύρω απ’ το Σχολειό και τον αγαπημένο τους φίλο 
Σεράπη που βρίσκεται μακριά τους. Συχνά μιλούν για το δάσκαλό τους το Συνέ-
σιο, τον παιδονόμο Τιβούρτιο, τις παιδικές σκανταλιές τους και τη… «χειροτονία» 
του Στέφανου απ’ την κυρά-Φωτεινή, την τριανταφυλλένια βέργα του δάσκαλου 
κυρ Συνέσιου. 

Μέσα απ΄ τις αναμνήσεις των δύο φίλων ερχόμαστε αντιμέτωποι με σημαν-
τικές και χαρακτηριστικές στιγμές της βυζαντινής ιστορίας του 11ου αιώνα και πα-
ρακολουθούμε περιγραφές γλαφυρές απ΄ τους αγώνες στον Ιππόδρομο, τη σκλη-
ρή συμπεριφορά του άτεγκτου φοροεισπράκτορα, τους χαριτωμένους διαξιφι-
σμούς του  κυρ Γεράσιμου και της δύστροπης συζύγου του κυρό Αγγελίνας, της 
οποίας όμως τα εύστοχα σχόλια γύρω απ’ τις συνθέσεις των ψηφιδωτών του εμπι-
στεύεται απόλυτα ο κυρ Γεράσιμος, μα και την αρπαγή ανδρών, γυναικών και παι-
διών απ’ τους κουρσάρους για να πουληθούν στα σκλαβοπάζαρα. 
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Έτσι, μέσα από μια ενδιαφέρουσα και συγκινητική σειρά διηγήσεων, ξανα-
συναντούμε τους ήρωές μας σε ώριμη πια ηλικία, στο τέλος του 11ου αιώνα, φορ-
τωμένους από τις εμπειρίες της ζωής, να ομολογούν δια στόματος του σεβάσμιου 
πια κυρ Γελάσιου πως «η ζωή ενός λαού, ενός έθνους, μοιάζει με φουρτουνιασμέ-
νη θάλασσα. Οι δυστυχίες περνούν, οι ευτυχίες ξεχνιούνται. Η όψη της θάλασσας 
αλλάζει ασταμάτητα. Οι πόλεμοι, οι καταστροφές, οι νίκες, οι ελευθερίες, οι τυ-
ραννίες, οι αρπαγές… την ξεσηκώνουν και την αναταράζουν. Ωστόσο μένει κατα-
κάθι παντοτινό ο μόχθος, η αρχαία κληρονομιά, ο πολιτισμός, ο άνθρωπος!...». 

Μέσα στο πολύ περιορισμένο πλαίσιο μιας βιβλιοπαρουσίασης δεν ξέρω 
κατά πόσο είναι εύκολο και εφικτό να σχολιάσει κανείς το πλήθος των ερεθισμά-
των που δέχεται διαβάζοντας το βιβλίου του Μενέλαου Μαυρίδη, Ψηφόπετρες. 

Ενδεικτικά θα σημείωνα τα εξής: 
α) τις λαογραφικού χαρακτήρα αναφορές του συγγραφέα στα κάλαντα που 

ψέλνουν τα παιδιά στις Καλένδες του Γενάρη ή στα χελιδονίσματα που τραγου-
δούν κατά την 1η Μαρτίου για να καλωσορίσουν την Άνοιξη, έθιμο που έχει τη 
ρίζα του στην αρχαία Ελλάδα ή στη συνεχή αναφορά παραδοσιακών επαγγελμά-
των του φουρνιτάρη, του ψαροπούλου, του καμινάρη ή της χορταρίνας, αλλά και 
στην αναφορά του στην αλληλοδιδακτική μέθοδο, που για πάμπολλα χρόνια κά-
λυψε τα κενά στην παιδεία του έθνους και σύμφωνα με την οποία ο μεγαλύτερος 
και καλύτερος μαθητής διδάσκει και τους υπόλοιπους, μικρότερους και πιο αδύ-
νατους. 

β) την άσκηση κριτικής στην πολιτική των αυτοκρατόρων. Ο κυρ Γεράσιμος 
Φαμπρίκιος π.χ., αν και είναι υποχρεωμένος να υπακούσει στην εντολή της αυτο-
κράτειρας Ζωής ν’ αντικαταστήσει στο γνωστό ψηφιδωτό της Αγια-Σοφιάς το πρό-
σωπο του Ρωμανού Γ’ Αργυρού με αυτό του Κωνσταντίνου Θ’ Μονομάχου, δε δι-
στάζει να σχολιάσει στους μαθητές του ότι ο συγκεκριμένος αυτοκράτορας «κα-
τασπαταλά τα χρυσά νομίσματα που με τόσο κόπο και θυσίες θησαύρισε ο Βασί-
λειος Β’». 

«Μακάρι ο Μονομάχος» λέει «να κοίταζε τις δουλειές του κράτους όσες ώ-
ρες έπαιζε πάνω στ’ άλογο το τζουκάνιν» δηλαδή όσο ησχολείτο με τα παιχνίδια 
και τις διασκεδάσεις. 

-Ανάλογα επιτιμητικά σχόλια κάνει και για το φοροεισπράκτορα που κάθε 
τόσο έρχεται στο εργαστήρι του για να εισπράξει το «κομμέρκιον». 

«Στο εργαστήρι ο φοροεισπράκτορας είναι γνωστός με το παρωνύμι: το Όρ-
νιο. Κανένας δεν ξέρει το πραγματικό του όνομα… Φτωχός άνθρωπος» λένε οι 
φηφοθέτες. «Έχει ανάκτορα ταπεινό,… με μωσαϊκά στο δάπεδο… με χρωματιστά 
μάρμαρα στους τοίχους… και με χρυσούς θόλους…». Πράγματι οι διάδοχοι του 
Βασίλειου Β’ έχοντας εκχωρήσει το δικαίωμα της είσπραξης των φόρων σε ιδιώτες 
επιβάρυναν υπερβολικά τους φτωχούς φορολογούμενους καθώς οι ιδιώτες δεν πε-
ριορίζονταν μόνο σε μια νόμιμη προμήθεια επί του αρχικού φόρου αλλά αισχρο-
κερδούσαν σε βάρος των απλών πολιτών. 

-«Επί Βασίλειου Β’» επίσης «κανείς κουρσάρος δε θα τολμούσε να κάνει αρ-
παγή στην Πόλη» σχολιάζει ο κυρ Γεράσιμος με αφορμή την απαγωγή του Σεράπη 
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για να καταλήξει: «Απ’ το 1025-1081 δώδεκα βασιλιάδες ανέβηκαν στο θρόνο. Πό-
σοι στάθηκαν άξιοι να τιμήσουν τ’ όνομά τους και μόχθησαν για την ευτυχία του 
λαού τους; Μόνο ο ηρωικός και άτυχος Ρωμανός Δ’ Διογένης…». 

Ταυτόχρονα όμως σχολιάζεται θετικά η έλλειψη ματαιοδοξίας απ’ τον Αλέ-
ξιο Α’ Κομνηνό ο οποίος δε θέλησε ν’ απεικονιστεί η θνητή και περαστική μορφή 
του σε ψηφιδωτό στην Αγια-Σοφιά αλλά μια Δέηση [στη βυζαντινή και γενικότερα 
την ορθόδοξη εικονογραφία «δέηση» ονομάζεται η παράσταση του Χριστού εν μέ-
σω μορφών, συνήθως της Παναγίας και του Ιωάννη του Προδρόμου, που πρεσβεύ-
ουν υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων]. 

Έτσι το εργαστήρι του κυρ Γεράσιμου αποδεικνύεται ένα δεύτερο σχολείο 
για τους μαθητευόμενους ψηφοθέτες. Ο κυρ Γεράσιμος την Ιστορία τη σχολιάζει, 
τη συζητά, την κρίνει γιατί, κατ’ αυτόν, « Η Ιστορία των γεγονότων και των αν-
θρώπων είναι η Κριτική των γεγονότων και των ανθρώπων». 

«Η ιστορία των ανθρώπων είναι μια θάλασσα απέραντη και πολυκύμαντη. 
Πάνω στην επιφάνεια τρικυμία και γαλήνη, πόλεμοι καταστρεπτικοί, αλλά και 
νίκες και θρίαμβοι, βασιλιάδες που έρχονται και φεύγουν, τύραννοι και πατέρες 
λαών, αυτοί που μεγαλώνουν ένα κράτος και αυτοί που το μικραίνουν… ρευστά 
όλα σαν του νερού την ανατριχίλα… Ωστόσο κάτω στο βυθό μένει σαν κατακάθι 
η ζωή, ο πολιτισμός, η τέχνη. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η τέχνη είναι διαχρονική. 
Κι ενώ η παλιότεροι καλλιτέχνες ζωγράφιζαν π.χ τον Απόλλωνα, το Δία ή την 
Αθηνά, οι τωρινοί αποδίδουν τις μορφές του Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων. 
Όλοι είναι υπηρέτες του πολιτισμού. Κι ο καλλιτέχνης είναι συνεχιστής ενός έρ-
γου που κρατά χιλιάδες χρόνια. Γι’ αυτό τιμά την τέχνη και στέκεται κι ο ίδιος με 
σεβασμό μπρος σ’ ένα ολοκληρωμένο έργο του ξέροντας ότι αυτό δεν του ανήκει 
πια. Κατανοεί πλήρως ότι ο ίδιος ήταν απλά το όργανο, το σκεύος που η Χάρη του 
Θεού τον καθοδήγησε στο να φιλοτεχνήσει ένα αριστούργημα. 

γ) τη γλώσσα του κειμένου που είναι απλή και κατανοητή εμπλουτισμένη 
όμως με πάμπολλες λέξεις και όρους, της καθημερινής ζωής και μη, που παρα-
πέμπουν αρχικά στη βυζαντινή αυτοκρατορία αλλά και σήμερα επιζούν στην Πο-
λίτικη διάλεκτο και είναι αναγνωρίσιμες κυρίως μέσω της Εκκλησιαστικής ορολο-
γίας και της επιστήμης της Ιστορίας. Μάγιστροι, κουβικουλάριοι, κηρουλάριοι, 
πλακούντια, οψίκια, διφθέρες, καλαμάρια, σχολαρίκια, ειλητάρια, μαφόρια, υπέρ-
πυρα, σόλιδα και μητατόρια είναι μόνο μερικές απ’ αυτές. 

Δε λείπουν και τα διασκεδαστικά λογοπαίγνια με μερικές λέξεις, όπως ο 
συμπαθητικός γάιδαρος που επειδή πάντα (ἀεί) τον δέρνουν αποκαλείται αείδα-
ρος ή ο Άγιος Τάραχος που παραμένει όμως ατάραχος μπροστά στον υπερβολικό 
φόρο που επιβάλλει ο φοροεισπράκτορας στον ψηφοθέτη. 

δ) την άψογη και γλαφυρή περιγραφή που μας οδηγεί σε μια νοητή βόλτα-
ξενάγηση στη Βασιλεύουσα: «Αφήνεις πίσω σου τη Μεγάλη Εκκλησία και τα Πα-
λάτια… Αφήνεις αριστερά σου τον Ιππόδρομο και κατηφορίζεις προς τη θάλασσα. 
Όσο εσύ κατεβαίνεις τόσο κατεβαίνουν μαζί σου, αντίκρι τα νερά της Προποντί-
δας. Εκεί στη μέση του δρόμου, μεσοστρατίς, είναι το εργαστήρι… Λίγο ψηλότερα 



4 
 

απ’ το εργαστήρι μας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύ-
τριας… Πίσω απ’ το ναό της Φαρμακολύτριας είναι το Πραιτώριο, το Δημαρχείο, 
με τις φυλακές του… Παρακάτω βρίσκεται το αρματούριο, το αμαξοστάσιο που 
φυλάγουν τα άρματα των αγώνων. Αφήνεις πίσω σου το ναό της Φαρμακολύτριας 
και ακολουθείς τη φαρδιά πλακόστρωτη λεωφόρο. Έπειτα από εκατό βήματα πά-
νω κάτω απλώνεται ο Ιππόδρομος. Πίσω από τον Ιππόδρομο, ράχη με ράχη, αρχί-
ζουν τα Παλάτια που οι κήποι τους κατεβαίνουν σχεδόν ως τη θάλασσα. Δεν είναι 
ανάγκη ωστόσο να περπατήσεις πολύ. Μόλις περάσεις τον Ιππόδρομο και φθά-
σεις στη μεγάλη πλατεία, στο φόρο της Αγιασοφιάς, κατάντικρά σου φαίνεται το 
ρολόγι, πελώριο κι αστραφτερό με τις 24 θυρίδες του. 

Ή την απολαυστική περιγραφή με την προσπάθεια του Στέφανου να συλ-
λαβίσει από το Ψαλτήρι. « Τότε είταν που διασκέδαζε όλος ο κόσμος. Έβγαζε στρι-
φτή τη γλώσσα του ο Στέφανος, στράβωνε τα μαύρα του μάτια, το λακκάκι πήγαι-
νε από τόνα μάγουλο στ’ άλλο αλλά οι λέξεις του ψαλμού δεν έλεγαν να ξεκολ-
λήσουν απ’ το βιβλίο. 

Ίδρωνε το ψαλτήρι με τα κόκκινα ξόμηλια του, ίδρωνε και ο Στέφανος κ’ 
έβγαζε κάτι φωνές παράξενές. Πότε στρίγγλιζε σαν τσακάλι, πότε μούγκριζε σα 
λέοντες, πότε τιτίβιζε σαν πουλί. 

-Μα-κα-κα-κάριος ανήρ, διάβαζε ο Στέφανος και κακάριζε σαν κότα. Στο: 
κυ-κυ-ρι   κυ-κυ-ρι… κύριε, φώναζε σαν πετεινάρι και στο: απαυ-γαυ-γαυ… απαύ-
γασμα γάβγιζε σα σκυλάκι. Του είτανε πολύ δύσκολο να διαβάσει μια γλώσσα 
που δεν καταλάβαινε. Τέλος, όταν τύχαινε στο Ψαλτήρι η λέξη ξυ-ξυ-ξύλον θυ-
μούντανε την κυρα- Φωτεινή (τη βέργα του δασκάλου) κ’ έλεγε με απελπισία. Το 
ξυ-ξύλον του Παραδεί…δείρε με, κυρ Δάσκαλε, δεν αντέχω άλλο! 

ε) το χιούμορ όπως φαίνεται π.χ. σε μια απ’ τις επισκέψεις της κυρά Αγγε-
λίνας στο εργαστήρι: «Όπως από μακριά πλησιάζουν τα προανακρούσματα της 
φουρτούνας, έτσι ακούσαμε να μπαίνει στο εργαστήρι η κυρά Αγγελίνα. Μιλούσε 
σα να είχε αρχινισμένη μια κουβέντα παλιά που ακόμα συνεχίζονταν. 

-«Γνωρίζω σε και ξέρω σε!...» Ο κυρ Γεράσιμος ατάραχος… δεν ίδρωνε το 
αφτί του απ’ τη γλωσσοματινάδα της γυναίκας του… 

-«Τί έν’ τα λες; Τί έν’ τα λαλείς; 
-Πώς αναβλεματίζεις! Εγώ κρατώ τον οίκο σου, κυττάζω τα παιδιά σου… 

Οικονομώ τα κατά σε, τρέχω, μοχθώ, δουλεύω…». 
Έτσι προγλώσσευε πάντα η κυρά Γερασίμαινα κι ο μάστορης την παρομοί-

αζε με την Ξανθίππη. 
Μας έλεγε για έναν αρχαίο φιλόσοφο, το Σωκράτη, και για τη γυναίκα του 

που ήταν ίδια η κυρά Αγγελίνα. Κάποια μέρα λέει, ύστερα από τις φωνές που του 
‘βγαλε, όταν είδε που δεν του καίγεται καρφί, τον  περιέχυσε με μια λεκάνη νερό. 
Κι ο Σωκράτης παρηγορήθηκε μόνος του. «Μετά τις βροντές έρχεται και η βροχή». 
Από τότε τα παιδιά στο εργαστήρι, όταν μιλούσαν για την κυρά Γερασίμαινα, έλε-
γαν: η Καταιγίδα». 

Στο κείμενο συναντούμε συχνά παραδοσιακές κινήσεις σεβασμού όπως η 
μετάνοια και το φίλημα του χεριού του μάστορα ή του ιερέα δασκάλου, η διακοπή 
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των αγώνων στον Ιππόδρομο το απόγευμα του Σαββάτου προκειμένου να πάει ο 
κόσμος στον εσπερινό ή η επίσκεψη των νικητών στην Εκκλησία για να ευχαρι-
στήσουν την Παναγιά για τις νίκες τους. Κινήσεις και πράξεις που για μας τους 
σύγχρονους «προοδευτικούς» το πιθανότερο είναι να θεωρηθούν οπισθοδρομικές 
και ξεπερασμένες. Κινήσεις και πράξεις όμως που μας γυρίζουν πίσω στον αλη-
θινό εαυτό μας, στη Ρωμιοσύνη του φιλότιμου και της «εντίμου πενίας», όπως θα 
έλεγε ο Παπαδιαμάντης, στη Ρωμιοσύνη που είχε στήριγμα την πίστη στο Χριστό 
κι απαντοχή τη Θεοτόκο και τους Αγίους. 

Διατρέχοντας το κείμενο συλλέγουμε εξαιρετικά αποφθέγματα όπως: 
-«…Τι εφευρετικότητα δείχνει ο άνθρωπος όταν βασανίζει το συνάνθρωπό 

του»  ή 
-«…Ένα πλάσμα αδύνατο, όμως απελπισμένο, είναι πιο φοβερό κι από ένα 

άγριο λιοντάρι» Αλλού διαβάζουμε: 
-«…Το χρυσάφι που το νόμιζα παντοδύναμο… ήταν γη και σποδός, χώμα 

και σκόνη και μούχλα από τους τάφους»  ή 
-«…Κι από τα γράμματα κι από τα πλούτη κι από την εξυπνάδα του νου και 

του κορμιού την υγεία πιο πολύτιμο πράγμα είν’ η αγάπη». 
Κι αυτή η αγάπη, με αποκορύφωμα την προσπάθεια του μικρού Στέφανου 

να ζητιανεύει προκειμένου να συγκεντρώσει τα λύτρα για την απελευθέρωση του 
αγαπημένου του φίλου, η φιλία, η ανεξικακία και ο αλτρουισμός κατακλύζουν το 
κείμενο. 

Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμα, μα φοβάμαι ότι θα εξαντλήσω την υπο-
μονή σας. Γι’ αυτό θα περιοριστώ σε τούτο μόνο. 

Οι Ψηφόπετρες του Μενέλαου Μαυρίδη χαρακτηρίζονται παιδικό μυθιστό-
ρημα. Ίσως θα ήταν καλύτερα να πούμε ότι είναι νεανικό ιστορικό μυθιστόρημα, 
που αναφέρεται μεν στην παιδική ηλικία τριών ώριμων πια ανθρώπων, μέσα σ’ 
αυτό όμως ο αναγνώστης εντοπίζει βασικές ιστορικές πληροφορίες από διάφορες 
περιόδους της βυζαντινής ιστορίας. 

Σίγουρα πάντως πρόκειται για ένα έργο χαλαρωτικό κι ευχάριστο, ελκυστι-
κό, τρυφερό, απολαυστικό κάποτε και αστείο, που κάλλιστα απευθύνεται σε ό-
λους μια και η ευαισθησία, η ανθρωπιά και η τρυφερότητα απ΄ τις οποίες ξεχειλί-
ζει, ευτυχώς, δεν είναι προνόμιο μόνο των μικρών παιδιών. 

Διαβάζοντας το βιβλίο ξαφνικά ανοίγει ένα παραθυράκι στο νου. Έρχεται 
ένα φώς. Νοιώθεις θαλπωρή γλυκασμό, νοσταλγία. 

Δε θα σας κουράσω όμως περισσότερο και θα σας αφήσω να συνεχίσετε 
μόνοι σας το μαγευτικό ταξίδι μέσα από τις σελίδες του. 

Σας ευχαριστώ. 

 
 


