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Λέσβος, ένα πανάρχαιο νησί. H μακραίωνη
ιστορική του πορεία απ την αρχαιτητα έως
σήμερα.
 H πνευματική Mυτιλήνη. Aπ τον Aλκαίο
και τη Σαπφώ, έως την
«Λεσβειακή Aνοιξη»
και τους επιγνους.
 H Λέσβος της Tέχνης.
Eκατν είκοσι μνηστήρες του χρώματος και εραστές της γλυπτικής.
 O Tύπος στη Mυτιλήνη. H ιστορία του δημοσιογραφικού λγου, απ τη γέννηση του πρώτου εντύπου έως σήμερα.
 Παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Στη Λέσβο επιβιώνουν πανάρχαια πολιτιστικά στοιχεία σε
συνδυασμ με τη στεριανή ανατολίτικη επίδραση.
 Tα αστικά μέγαρα. Oι
κατοικίες της ανώτερης
αστικής τάξης της Mυτιλήνης.
 Bιομηχανικά κτίρια.
Mοναδικά ελαιοτριβεία
και σαπωνοποιεία στο
νησί με τους απέραντους ελαιώνες.
 Oι
«Mνημειακές»
βρύσες της Λέσβου.
Eργα ανωνύμων τεχνιτών, γεννήθηκαν απ
το σμίξιμο του νερού
και της πέτρας.


24 ΘEAMATA

Kινηματογράφοι
θέατρα.

Λέσβος, ένα
πανάρχαιο νησί
H μακραίωνη ιστορική του πορεία απ την αρχαιτητα έως σήμερα
Tου Παν. Παρασκευαΐδη
Προέδρου «Eταιρίας Aιολικών Mελετών»

TA ΠPΩTA σημαντικά οικιστικά αρχαιολογικά ευρήματα στη Λέσβο
βρίσκονται στη Θερμή, που αλλεπάλληλες πλεις στοιχίζουν μια ιστορική ζωή, που ξεκινά απ’ την 4η
π.X. χιλιετία. Oι άνθρωποι της εποχής αυτής, πως και οι πριν απ’ αυτούς, αλλά και οι μετά απ’ αυτούς
για αρκετούς αιώνες μας παραμένουν άγνωστοι, χαμένοι μέσα στην
αχλή της Προϊστορίας.
Tο πρώτο νομα που σώζεται στην
ιστορική μνήμη είναι του πρώτου βασιλιά του νησιού του Mάκαρα, ο ο-

και

Eπιμέλεια αφιερώματος:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY

25-31 THΛEOPAΣH

Tο πργραμμα της εβδομάδας.

Φωτογραφία εξωφύλλου: Oικία
Aχ. Bουρνάζου (νυν Mουζάλα)
του 1888, του αρχιτέκτονα Aργ.
Aδαλή, με νεοκλασικές επιρροές.
(Φωτ. Mίκα Λαμπροπούλου-Παπαευστρατίου).
Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

Λιομάζωμα. H Λέσβος είναι ένα ατέλειωτο δάσος ελιάς, με έντεκα εκατομμύρια ελαιδεντρα. H ιστορία της είναι δεμένη με το ευλογημένο αυτ δέντρο, αφού η ελιά έφερε το εργοστάσιο του λαδιού, στη συνέχεια ήρθε η παραγωγή του σαπουνιού, ακολούθησε το εμπριο των δύο αυτών προϊντων, η αύξηση των εργοστασίων της ελιάς και των σαπωνοποιείων που δημιούργησε επίσης την αύξηση του
εμπορικού στλου. (Φωτ.: N. Σηφουνάκης).
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ποίος αφαλώς συνδέεται με το σημεριν τοπωνύμιο «τα Mάκαρα». Oι λέξεις, βλέπετε, είναι ανθεκτικτερες
απ τις πέτρες. O Mάκαρας πάντρεψε την κρη του Mήθυμνα με τον
Θεσσαλ Λέσβο και έκτοτε, παρά
τους διάφορους κατακτητές το νησί
διατήρησε μέχρι σήμερα την ονομασία Λέσβος. Kάπου 4.000 χρνια δηλαδή τα τοπωνύμιά του επιβιώνουν,
γεγονς που δείχνει τι κανείς δεν
τλμησε ή δεν μπρεσε να τα αλλάξει, γιατί ο πολιτισμς του επιβαλλ-

ταν στους διαφρους εποίκους και
κατοίκους.

Aιολικς πολιτισμς
Oι Aιολείς που ήρθαν κυρίως απ
τη Θεσσαλία, αφού ζυμώθηκαν με
τον παλι πολιτισμ δημιούργησαν
τον τελικ Aιολικ, πολλά στοιχεία
του οποίου παραμένουν ακμα στη
λεσβική γλώσσα, τη λατρεία και τα
έθιμα.
Στα Tρωϊκά η Λέσβος ήταν με το
μέρος των Tρώων, οι οποίοι ήταν
γνωστ τι και αυτοί ήταν Eλληνες.
«Kαι το Tρώων Eθνος Eλληνικν εν
τοις μάλιστα την εκ Πελοποννήσου»,
λέει τον 1ο π.X. αιώνα ο Διονύσιος
Aλικαρνασσεύς.
H Mυτιλήνη κτίστηκε γύρω στο
1054 π.X. και δεν άργησε να δημιουργήσει πολιτισμ, που επηρέασε
τον ελληνικ χώρο.
H πολιτιστική ακμή που σημειώθηκε τον 8ο με 7ο π.X. αιώνα δικαίωσε
τη φήμη της Λέσβου ως σημαντικού
Kέντρου του Aιολικού Πολιτισμού.
Aρίων, Tέρπανδρος, Aλκαίος, Πιττακς και Σαπφώ είναι μερικά απ’ τα
πιο σπουδαία ονματα, που η φήμη
τους ταξίδεψε μέσα στον ατέλειωτο
χρνο.
H Mυτιλήνη αποίκισε την απέναντι
Mικρασιατική παραλία, που ονομάσθηκε «Aιγιαλς των Mυτιληναίων».
Στη Συμμαχία που επέβαλε στο χώρο
επιρροής της τιμωρούσε τις αποστασίες με κλείσιμο των σχολείων και επακλουθη απαιδευσία. Oι Aθηναίοι
πρακτικτεροι τιμώρησαν τη Mυτιλήνη το 428 π.X. για τη δική της αποστασία απ την Aθηναϊκή Συμμαχία
με σφαγή 1.000 ατμων.
Oι αιώνες κυλούν και η Λέσβος λίγο ή πολύ γίνεται το κέντρο διαφρων γεγοντων και δραστηριοτήτων,
έχει δηλαδή μια συνεχή ιστορική παρουσία και ταν οι Pωμαίοι κλείνουν
τον ορίζοντα απ Δύση και Aνατολή
με την καταστροφή της Kορίνθου το
146 π.X. και την απκτηση της Περγάμου το 133, αναγκαστικά υποτάσσεται σ’ αυτούς. Tο 62 π.X. την επισκέπτεται ο Πομπήϊος που αποκτά
συμπάθειες και φιλίες σ’ αυτή. Tο
νησί εξακολουθεί να ’χει φιλοσφους, ποιητές και καλλιτέχνες και έντονη πνευματική ζωή. Iσως γι’ αυτή
την «Eθνική» δραστηριτητα ο Aπστολος Παύλος, που ήρθε το 52 μ.X.
στη Mυτιλήνη για μια μέρα δεν φαίνεται να ίδρυσε αμέσως εκκλησία, αν
και ασφαλώς κήρυξε τον πρώτο «καινν λγον».

Eλαιοτριβείο στο Nεοχώρι. H αρχιτεκτονική θυμίζει τις εκκλησίες του μάστορα Στρατήγη Kαρέκου σε χωριά της Λέσβου, στα
μέσα του 18ου αι. (Φωτ.: N. Σηφουνάκης).

και επιτίθενται στα νησιά αρπάζοντας τα έτοιμα αγαθά.
Tο 1355 ο Γενουάτης ηγεμνας
Φραγκίσκος Γατελούζος, που παντρεύεται την αδελφή του Iωάννη E΄
Παλαιολγου και παίρνει προίκα τη

Λέσβο εγκαινιάζει στο νησί την αξιλογη και αρκετά γνωστή Γατελούζικη περίοδο, κατά την οποία το νησί
έγινε σημαντικ εμπορικ και οικονομικ κέντρο του Bορείου Aιγαίου.
Aυτή η δύναμή του έκανε τον Mωά-

Bυζαντινή εποχή
Kατά τα 1000 χρνια που η Λέσβος
ανήκε στη Bυζαντινή Aυτοκρατορία
δεν ξεχώρισε σε τίποτα ιδιαίτερο, πως λίγο-πολύ λες οι επαρχίες του
Kράτους. Eξάλλου οι πληροφορίες
που σώζονται για τη ζωή της είναι ελάχιστες. Tο 803 πέθανε εξριστη
στη Λέσβο η Eιρήνη η Aθηναία και
τον 11ο αιώνα ζει ο περίφημος ιαμβογράφος Xριστφορος ο Mυτιληναίος. Oι πολλές και καταστρεπτικές
επιδρομές, που άρχισαν απ’ τον 9ο
αιώνα, ταν το Bυζαντιν ναυτικ
δεν μπορούσε να ελέγξει το Aιγαίο,
συντελούν κι αυτές στην ιστορική
σιωπή. Σαρακηνοί, Pώσοι και τέλος
Tούρκοι αλωνίζουν στις θάλασσες

Στις 8 Nοεμβρίου η Mυτιλήνη εορτάζει την απελευθέρωσή της. Tην ιστορική στιγμή απεικνισε στο έργο «H Mυτιλήνη Eλληνική» (συλλογή X. Mπίνου), ο Θεφιλος, μια απ τις μεγαλειώδεις φυσιογνωμίες του νησιού. Mε το στίγμα του «τρελού» περιπλανιταν χρνια, ζωγραφίζοντας στη Σμύρνη, στο Πήλιο και τέλος
στην πατρίδα του, τη Mυτιλήνη, που και πέθανε το 1934. Kαμιά υπληψη ή παραδοχή σο ζούσε. H ζωγραφική του ιδιοφυία αναγνωρίστηκε και απέκτησε διαστάσεις αίγλης, μετά θάνατον. Προς το τέλος της ζωής του, η συνάντησή του με
τον TERIADE –συμπατριώτης του κι αυτς, απ τα ηγετικά πρσωπα της λεγμενης Σχολής του Παρισιού– ήταν η αρχή. Σήμερα είναι η πιο συζητημένη μορφή
λαϊκού ζωγράφου.

μεθ B΄ να το καταλάβει το 1462, παρά
την απεγνωσμένη αντίσταση που
πρβαλλε.

Tουρκοκρατία
H υποδούλωση στους Tούρκους
γέμισε πένθος και συμφορά τη Λέσβο. Mλις τον 18ο αιώνα άρχισε να
βγάζει το κεφάλι απ’ τις ερμιές, καθώς κινήθηκε το εμπρι της. Tο
1770 ο Oρλφ δεν μπρεσε να καταλάβει το Kάστρο της Mυτιλήνης
και ταν έφυγε οι Tούρκοι ξέσπασαν την οργή του σφάζοντας τους
ανεύθυνους Mυτιληνιούς και διαρπάζοντας τα υπάρχοντά τους. Tο ίδιο έκαναν και το 1821, ταν ο Πανανικολής ανατίναξε στην Eρεσ το
δίκροτ τους, για να εκδικηθούν
την απρσμενη απώλεια, παρά το τι η Λέσβος δεν μπρεσε να επαναστατήσει.
Tο 1850 έγινε μεγάλος παγετς,
που κατάστρεψε χλωρίδα και πανίδα
του νησιού και το 1867 μεγάλος σεισμς. Παρά τις καταστροφές αυτές
«το χάσμα π’ άνοιγε ο σεισμς ευθύς
εγιμιζ’ άνθη» και η Λέσβος στις παραμονές της απελευθέρωσής της
βρισκταν σε θαυμαστή ακμή με οικονομία ελεγχμενη απλυτα απ
τους Eλληνες.
Στις 8-11-1912 ο ελληνικς στλος
απελευθέρωσε τη Mυτιλήνη και οι
ναυμαχίες της Eλλης (3-12-12) και
της Λήμνου (6-1-13) σφράγισαν οριστικά και αμετάκλητα την εθνική ελευθερία του νησιού. H Mικρασιατική Kαταστροφή και η ανταλλαγή των
πληθυσμών του 1923 απέκοψε το νησί απ’ την τροφοδτρα του Aιολική
Mικρασία και το έστρεψε προς την ηπειρωτική Eλλάδα. H Kατοχή και ιδίως ο Eμφύλιος Πλεμος επέτειναν
τα προβλήματα και οδήγησαν τη Λέσβο σε γενικτερη κρίση.
Παρά ταύτα το πανάρχαιο νησί εξακολουθεί να είναι ένας εθνικς και
πνευματικς ακρίτας, που αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον.

KYPIAKH 30 OKTΩBPIOY 1994 - H KAΘHMEPINH

3

AΦIEPΩMA

H πνευματική Mυτιλήνη
Aπ τον Aλκαίο και τη Σαπφώ έως τη «Λεσβιακή Aνοιξη» και τους επιγνους

Aπ τα αριστερά: Θράσος Kαστανάκης, Στρατής Mυριβήλης, Aγγελος Tερζάκης, Hλίας Bενέζης. Στο λογοτεχνικ περιοδικ «XAPAYΓH» του νησιού του, στα 1912, είχε αφηγηθεί ο Σ. Mυριβήλης ένα επεισδιο απ’ τον Bαλκανικ Πλεμο («Tο κκκινο λουλούδι»). Στην εφημερίδα «KAMΠANA» δημοσίευσε σε συνέχειες, απ τον Aπρίλιο του ’23 ώς τον Aπρίλιο του ’24, τη «Zωή εν τάφω». Aμέσως μλις τέλειωσε η πολεμική αφήγηση του Mυριβήλη, άρχισε, σε συνέχειες πάλι, η μαρτυρία του Bενέζη
απ την ομηρία του στα Tάγματα Eργασίας στην Tουρκία. Πρκειται για την πρώτη μορφή του βιβλίου του «Tο νούμερο 31328». Hταν ακμα η εποχή που οι συγγραφείς δοκίμαζαν πρώτα τις αντοχές τους σε εφημερίδες και περιοδικά. Tο βιβλίο ερχταν αργτερα ως δικαίωση.
Tου Kώστα Γ. Mίσσιου
Eρευνητή της Λεσβιακής γραμματείας

AΠO τα βάθη των αιώνων, στη Mυτιλήνη, τα γράμματα ήταν σε περίοπτη
θέση στη ζωή των ανθρώπων της. Oι
παμπάλαιοι πργονοί μας, για να δικαιολογήσουν την εκπληκτική άνθησή τους και μαζί και των τεχνών, λέγανε τι το νησί είχε την εύνοια των
Mουσών, γιατί οι κάτοικοί του θάψανε με τιμές το κεφάλι του Oρφέα –γιού της Mούσας Kαλλιπης– που εκβράστηκε στις ακτές του, έπειτα απ τον διαμελισμ του απ τις γυναίκες της Θράκης.
Eστω και τούτα εδώ ξεκινούν απ

παραδσεις και σο και αν ανάγονται
σε σφαίρες μεταφυσικές, τα πραγματικά δεδομένα είναι επιβεβαιωτικά,
τουλάχιστον ως τα χρνια των Pωμαίων, και μετά, τους δυο τελευταίους αιώνες - με θλιβερ κεν την περίοδο της Bυζαντινής αυτοκρατορίας και τους πρώτους αιώνες της
Oθωμανικής.
H καταφυγή στις πηγές, μας δίνει
την ευκαιρία να επισημάνουμε ένα
μεγάλο αριθμ ποιητών, μουσικών, ιστορικών, φιλοσφων, διαπρεπών
στα χρνια τους, ονομαστών και σήμερα.
O επικς ποιητής Λέσχης, ο περιώνυμος Tέρπανδρος ο Aντισσαίος, ο

4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 30 OKTΩBPIOY 1994

επίσης σπουδαίος Aρίων, ο λυρικς
Aλκαίος, ο –εκ των επτά σοφών– Πιττακς, ο Kριναγρας ο επιγραμματοποις, ο ιστορικς Eλλάνικος, ο
Mυρσίλος ιστορικς κι’ αυτς, ο σύγχρονος και φίλος του Πομπηίου, ο
Θεοφάνης ο Mυτιληναίος, ιστορικς
περιωπής, ο μαθητής και διάδοχος
του Aριστοτέλη Θεφραστος ο
Eρέσσιος, φιλσοφος περισπούδαστος και θεμελιωτής της βοτανικής,
ο Λγγος που έγραψε το πρώτο –παγκοσμίως– μυθιστρημα, το «Δάφνις
και Xλη», και άλλοι πάμπολλοι είναι
αυτοί που δοξάζουν το νησί, και ανάμεσά τους, βέβαια, εκείνη που ονομάστηκε δεκάτη Mούσα, η κορυφαία

ποιήτρια απ γεννέσεως του ανθρώπινου είδους: η Σαπφώ.
Tο γιατί οι Λέσβιοι σωπαίνουν για
αιώνες –πως και το σύνολο, μάλλον
των Eλλήνων– προφανώς, έχει την εξήγησή του στις συνεχείς λεηλασίες
που υφίσταται το νησί. Πώς θα μπορούσαν οι Mούσες να σταθούν κοντά
του, ταν το 376 το λεηλατούν οι
Σκύθες, το 769 οι Σλαύοι, το 851 οι
Σαρακηνοί, το 1027 οι Pώσοι, το 1128
οι Eνετοί, το 1204 οι Σταυροφροι
κ.ά. Mοναδική ττε αξιοσημείωτη
περίπτωση είναι ο πολύ καλς ποιητής Xριστφορος ο Mυτιληναίος που
έζησε τον 11ο αιώνα στην KωνσταΣυνέχεια στην 6η σελίδα

Tελειφοιτοι του Γυμνασίου Mυτιλήνης, το 1927, με τον γυμνασιάρχη τους Iωάννη Oλύμπιο –τον αποκληθέντα σοφ– που διακρίνεται στο κέντρο. Aριστερά του οι
σπουδαίοι λγιοι Aριστείδης Δελής και Nίκος Σωτηράκης και ο λογοτέχνης Kώστας Kντος (με το ψαθάκι).

Σκίτσα του Aντώνη Πρωτοπάτση (πάνω) και του Mίλτη Παρασκευαΐδη (κάτω). O Aντώνης Πρωτοπάτσης, ένας απ τους εμπνευστές της «Λεσβιακής Aνοιξης», εντυπωσίασε αργτερα, ως τακτικς συνεργάτης–σκιτσογράφος στη «Zουρνάλ» στο Παρίσι. Yπέγραφε ως Pazzi. Eνα διάστημα
διετέλεσε και πρεδρος του Συνδέσμου Eλλήνων Σκιτσογράφων. Tα σκίτσα του αποδίδουν τον
βαθύτερο ψυχικ χαρακτήρα των προσώπων που σχεδιάζει με μολύβι σε ελάχιστα λεπτά της ώρας. Ως σκιτσογράφος δημιούργησε παράδοση στη Mυτιλήνη, με επιγνους. Mεταξύ αυτών, ο
Mίλτης Παρασκευαΐδης, που ακμα με το πενάκι του ανασταίνει τη ζωή στη Λέσβο του 1994.

O πεζογράφος και ποιητής Aργύρης Eφταλιώτης (1849–1923). Tο
έργο του είναι σφραγισμένο απ το πνεύμα και τους στχους της
πρώτης αγωνιστικής γενιάς του δημοτικισμού, στην ιστορία του οποίου κατέχει μία σημαντική θέση, μαζί με το έργο των άλλων δύο
πρωτεργατών του, του Ψυχάρη και του Πάλλη.
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«H ποιήτρια της νήσου Λέσβου Σαπφώ και ο κιθαρωδς Aλκαίος». Eργο Θεοφίλου Γ.X. Mιχαήλ, 1932.
Συνέχεια απ την 4η σελίδα

ντινούπολη. Mετά, για έναν αιώνα
(1355-1462) που δίνεται «προίκα»
στους Γατελούζους της Γένουας, απ τον Iωάννη E΄ τον Παλαιολγο, υπάρχει κάποια σχετική οικονομική άνεση, που ίσως άφηνε τα ίχνη της και
στα γράμματα, μως ττε εμφανιστήκανε οι βάρβαροι των βαρβάρων,
οι Σελτζούκοι.
Tα χρνια που ακολούθησαν, χρνια δυστυχίας και εξαθλίωσης δεν
άφηναν περιθώρια για πνευματικά
επιτεύγματα. Hταν αναπφευκτο να
συμβεί κάτι τέτοιο. Aπ τις 100.000
ψυχές που είχε το νησί το 1462 ταν
κατακτήθηκε απ τους Tούρκους,
λίγο μετά δεν θα μείνουν πάνω απ
30.000 χειρώνακτες, ως επί το πλείστον —απ την ηγεσία, πνευματική
και διοικητική, σοι δεν σφάχτηκαν

ή δεν πουλήθηκαν ως σκλάβοι, μεταφέρθηκαν στην Πλη, για ποια
χρήση.

Kληρικοί
Παρ’ λα αυτά, οι Mούσες, δεν άφησαν ανυπεράσπιστο το Λεσβιακ
πνεύμα. Kαι πως ήταν φυσικ, διοχέτευσαν την πνοή τους στους κληρικούς, τη μνη τάξη –ας την πω–
που ττε και ώς τα μέσα του 19ου
αιώνα, τουλάχιστον στο νησί, είχε επαφή με τα γράμματα. Eτσι ο κληρικς –και εν συνεχεία Aγιος– Iγνάτιος Aγαλλιανς, ιδρυτής των Mονών Λειμώνος και Mυρσινιώτισσας,
ήταν αυτς που σύστησε, το 1527,
το πρώτο σχολείο στη Λέσβο. Tην
περίφημη «Λειμωνιάδα Σχολή» που
τη θεμελίωσε ο Zακυνθινς λγιος
και ιερομναχος Παχώμιος Pουσά-

νος, ο οποίος δίδαξε σ’ αυτήν απ το
1532 ή –κατ’ άλλους– απ το 1540. H
«Λειμωνιάδα» –αρρένων και θηλέων– λειτούργησε ώς την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας και –προφανώς– η ύπαρξή της, εξηγεί την παρουσία της –τους πρώτους αιώνες
της σκλαβιάς– μορφωμένων Λεσβίων, Πατριαρχών, Mητροπολιτών
και κληρικών, μερικοί απ τους οποίους διακρίθηκαν ως λγιοι, πανελληνίως. Θα σας υπενθυμίσω –για
να μην σας κουράζω με κατάλογο ονομάτων, που ακμα και περιοριστικώς αν τον μεταφέρω θα είναι μεγάλος –δύο τρεις περιώνυμους: τον
Mητροπολίτη Oυγγαροβλαχίας Iγνάτιο, τον Σεραφείμ τον Mυτιληναίο,
τον Γρηγριο Kαλαγάνη, τον Γεώργιο τον Λέσβιο (Nτομανέλη), που άφησαν περισπούδαστο έργο και φυ-

Aριστερά: O Iγάντιος, Mητροπολίτης Oυγγροβλαχίας, λαμπρς λγιος, συγγραφέας λίαν αξιλογων πονημάτων, φωτισμένος δάσκαλος στα σχολεία των ηγεμονιών και ένας απ τους σπουδαιτερους παράγοντες της Φιλικής Eταιρείας.¨Δεξιά: O
συγγραφέας Aσημάκης Πανσέληνος (1903–1984) σε έργο του Γ. Bακιρτζή. Προσωπικτητα με ευρύτερη δράση, μέλος της
Συντακτικής Eπιτροπής του περιοδικού «Πρωτοπροι», πνευματώδης και καυστικς στα σχλια και άρθρα του, εξέφραζε τις
απψεις της Aριστεράς. Eξελέγη μάλιστα βουλευτής το 1950 (EΛΔ) εκπροσωπώντας το νησί του. Tο αυτοβιογραφικ του βιβλίο «Tτε που ζούσαμε», με αρκετές επανεκδσεις ως σήμερα, αναδεικνύει λες τις συγγραφικές του αρετές.
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σικά τον –εκ των κορυφαίων «Διδασκάλων του Γένους»– ιερομναχο
Bενιαμίν τον Λέσβιο. O Bενιαμίν αν
και δεν κατάφερε να διδάξει στη
Mυτιλήνη, παρά ελάχιστους μήνες,
στα γεράματά του –το 1812– έριξε
το σπρο απ την περίφημη Aκαδημία Kυδωνιών που φοίτησαν και δεκάδες Mυτιληνιοί.

Eκπαιδευτικοί
Λίγο μετά, θα είναι που θα ξεκινήσει η εκρηκτική αναγέννηση των
γραμμάτων στην Mυτιλήνη. Oι Mούσες, θα σταθούν και πάλι κοντά στο
αγαπημένο τους νησί –δίπλα στους
εκπαιδευτικούς τώρα, που παίρνουν
την πνευματική σκυτάλη απ τους
κληρικούς. Tο Γυμνάσιο που χτίζεται
ττε –το 1840– θα είναι, ως τα πρώτα
χρνια της τρίτης δεκαετίας του αιώνα μας, χι μνο κιβωτς γνώσης
αλλά και φυτώριο καλλιέργειας πρωτοποριακών εκπαιδευτικών αντιλήψεων, που βεβαίως άμεσα επηρεάζουν και την λογοτεχνική ζωή του
τπου. Aν και στις αίθουσές του δεν
δίδαξε ο σοφτερος, ίσως, άνθρωπος που γεννήθηκε στο νησί: ο Δημήτριος N. Bερναρδάκης, οι εννέα
γυμνασιάρχες του –της προαναφερθείσας, σχεδν εκατονταετίας του–
υπήρξαν απ τους αξιολογτερους
παιδαγωγούς, σε πανελλήνιο πιστεύω επίπεδο, και λγιους. O Xριστφορος Λαίλιος ήταν αναγεννητής της παιδείας και στην Σμύρνη, που δίδαξε –και διεύθυνε– πολλά
χρνια την Eυαγγελική Σχολή, ο Γεώργιος Aριστείδης–Πάππης, άφησε
έργο προφορικ και γραπτ, και ασφαλώς θα έπρεπε να ονομάζεται
«Διδάσκαλος του Γένους» –και τέτοιος θα θεωρείτο αν είχε αναδειχθεί αλλού– ο Θεσσαλονικις Πέτρος Παπαγεωργίου, είναι γνωστς
και ευρύτερα ως φιλλογος υψηλού
επιπέδου, πως και ο Γρηγριος N.
Bερναρδάκης –πανεπιστημιακοί, μετά τα χρνια της Mυτιλήνης, και οι
δύο. Kαι ο Iωάννης Oλύμπιος, θ’ αποκληθεί «σοφς».
Tτε θα λάμψει στο λογοτεχνικ
στερέωμα, το ποιητικ ταλέντο του
Nίκου Kαμπά, ο οποίος –στο σύντομο
πέρασμά του– μαζί με τον στεν φίλο
του Kωστή Παλαμά και τον Γεώργιο

Δροσίνη, συντέλεσε με τη συλλογή
του «Στίχοι» (1880), στην αποδέσμευση της ποίησης απ τον άκρατο
ρομαντισμ. Tτε, έστω και απ μακριά, θα δοξάσει το νησί, το αηδνι
της Mήθυμνας, ο Aργύρης Eφταλιώτης, πρωτοπρος του δημοτικισμού
και, μάλλον, ο μελωδικτερος νεοέλληνας πεζογράφος – ως χρήστης
της δημοτικής πιστεύω τι δεν έχει
ταίρι, ως σήμερα.
Στο χάραμα του αιώνα μας, οι
Mούσες θα στήσουν μνιμο κονάκι
στο νησί. Oι συνθήκες είναι ιδεώδεις, θα έλεγα. H οικονομική δύναμη
των Λεσβίων έχει φτάσει πολύ ψηλά.
Λειτουργεί τράπεζα, με υποκαταστήματα στην Eυρω΄πη – και βέβαια στην
Aσιατική Eλλάδα. H Aτμοπλοΐα Π.M.
Kουρτζή διαθέτει 11 επιβατηγά βαπρια. Tο λιμάνι της Mυτιλήνης είναι
ένα απ τα μεγαλύτερα της περοχής. H ανεργία και η υποαπασχληση
είναι ολτελα άγνωστες.
Aμεσο αποτέλεσμα: η πρωτοφανής ανάπτυξη του Tύπου που θα
συμβάλει σημαντικά και στην ανάπτυξη της λογοτεχνίας.

θυμούμενος πάντοτε –και προβάλλοντας– τη λέσβια καταγωγή του;
Aυτοί είναι μερικοί –απ τους πάρα πολλούς, με πολύ σημαντικ έργο
–που δράσανε στη λογοτεχνική Mυτιλήνη, των τριών πρώτων δεκαετιών
του αιώνα μας, πως και οι Mικρασιάτες: Στρατής Δούκας, Aγγελος
Σημηριώτης, Φώτης Kντογλου κ.ά.
που ζυμώθηκαν με το ζεστ προζύμι
της «Λεσβιακής άνοιξης». Kαι δίπλα
τους, οι νετεροι –και σήμερα ακμη
στις εμπροσθοφυλακές, δραστήριοι
ως νεολαίοι: Στρατής Aναστασέλλης, Πέπη Δαράκη, Bαγγέλης Kαραγιάννης, Iωάννης Mουτζούρης, Mίλτης Παρασκευαΐδης.

Σήμερα

«Λεσβιακή Aνοιξη»
Tο ,τι επακολούθησε στη Mυτιλήνη της πρώτης δεκαετίας του αιώνα
μας και του Mεσοπολέμου, στο λογοτεχνικ χώρο, ίσως και μια διατριβή να μην είναι αρκετή να το πει –το
υπλοιπο ενς άρθρου «δημοσιογραφικού», ασφαλώς ούτε επιγραμματικ θα είναι. Tι να γράψεις τώρα
για τούτα εδώ τα αγαθοποιά πνεύματα, τους «Aριελ» και τους «Δον Kιχώτες» της πνευματικής μας ζωής;
Tι να πρωτοϊστορήσεις απ εκείνο το
ανεπανάληπτο φαινμενο, που αποκλήθηκε «Λεσβιακή Aνοιξη»; Tι να
πεις για τους αγώνες πο δώσανε για
την επικράτηση της δημοτικής
–πρώτοι, μέσα στους πρώτους; Πώς
να ξεχάσεις την «Oρδή των Bασιβουζούκων», την παρέα του Mυριβήλη, που ο ίδιος προσδιρισε, ως: «...
στίφος, άγριον, απειθάρχητον, αντιαριστοκρατικν, αντισαντιμανταλικν, α-

O Σ. Mυριβήλης με τον Θείελπη Λεφκία, συνιδιοκτήτη και συνδιευθυντή της
εφημερίδας «Tαχυδρμος» που κυκλοφρησε το 1925. Eφημερίδα που άφησε εποχή, αφού έφερε τη σφραγίδα των δύο «θηρίων» της «Λεσβιακής Aνοιξης» που τη διηύθυναν.

ντιλογιωτατικν, που αποστρέφεται τα
κακά ποιήματα, τα κοιμιστικά διηγήματα και χιουμοριστικά δράματα, ακμα
και την κακογραμμένην και αγράμματον δημοσογραφίαν...».
Kι ύστερα, πως να μιλήσεις για δύο
λέξεις, για το «δάσκαλο της Pωμιοσύνης» Mίλτο Kουντουρά, για το συναρπαστικ Kοσμά Πολίτη, για τον
ποιητή και μεταφραστή των εβραϊκών κειμένων Kώστα Φριλίγγο, για το
λυρικ ποιητή - μεταφραστή Θρασύβουλο Σταύρου, για τον ευαίσθητο
Kώστα Kντο και το δυναμικ Kώστα
Mάκιστο, για τον «ωραίο απστολο
του
νεοελληνικού
πολιτισμού»
Aντώνη Πρωτοπάτση, για τον περίφημο τεχνοκριτικ Στρατή Eλευθε-

ριάδη - Terriade, για τον απαλφωνο
Hλία Bενέζη, για τον σπινθηροβλο,
«ασεβή» Aσημάκη Πανσέληνο, για το
μυθιστοριογράφο - ποταμ Nίκο
Aθανασιάδη, για τον ακαταπνητο
γραμματολγο Γιώργο Bαλέτα, για
τον μελετητή της νεοελληνικής λογοτεχνίας Kίμωνα MIχαηλίδη, και για
τον –εκ πατρς και μητρς εκ Mυτιλήνης– Oδυσσέα Eλύτη, τον καλύτερο, ίσως, παγκοσμίως, εν ζωή ποιητή,
για τον δοκιμιογράφο Γιώργο Πετρή
και βέβαια για τον μεγαλύτερο που
ανέδειξε το νησί πεζογράφο, τον
Στρατή Mυριβήλη, σπλάχνο απ τα
σπλάχνα του, αυτν που καταξιώθηκε ταν ζούσε στο νησί και το καταξίωσε στη λογοτεχνική Eλλάδα, εν-

O Σεφέρης με τον Bενέζη μαζί με τον ιερέα Xριστφα Kανιμά στο αναγνωστήριο Aγιάσου, μετά τη θεατρική παράσταση «Tι
να τα κάνω τα καλά», απ το ομώνυμο έργο του τελευταίου. (H φωτογραφία είναι απ το βιβλίο «Λεσβιακές φωτοσκιές,
1873–1967», του Δουκάκη Xουτζαίου, εκδ. Mυτιλήνη 1982).

Σήμερα, η Mυτιλήνη είναι, πιστεύω, ξανά, πνευματικ κέντρο.
H «Λεσβιακή Aνοιξη» βρίσκεται
«εν καρποφορία» ιδιαιτέρως αξιλογη. Tρεις καθημερινές εφημερίδες,
τέσσερις εβδομαδιαίες, δύο λογοτεχνικά περιοδικά και άλλα δύο ετήσια
φιλολογικοϊστορικά και τουλάχιστον
30 βιβλία το χρνο τυπώνονται στο
νησί –χώρια τα πολιτιστικά σωματεία,
με διαλέξεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ. Kαι, βέβαια, τα σχεδν 40
περιοδικά που κυκλοφορούν στην
Aθήνα, απ συλλγους Mυτιληνιών
και τα ισάριθμα βιβλία απ Mυτιληνιούς της Aθήνας, δείχνουν –εν ολίγοις– το μέγεθος της δυναμικτητας
των λογίων και λογοτεχνών της, απ
τους οποίους οφείλω να μνημονεύσω, τους, ήδη εκδημήσαντες: Aντώνη Bουσβούνη, Στρατή Kαρρά, Προκπη Πανταζή και τους παλαιτερους: Πέτρο Aνταίο, Aλέξανδρο Δημάσο, Πάνο Θασίτη, Aριστοτέλη Nικολαΐδη, Θανάση Παρασκευαΐδη,
Mήτσο Tσιάμη, Tάκη Xατζηαναγνώστου, Xρυσούλα Xατζηγιαννιού –πασίγνωστους και πολυβραβευμένους
ποιητές και πεζογράφους, τους νετερους μοιους– και καταξιωμένους:
Kώστα Bαλέτα, Φρέντυ Γερμαν,
Aχιλλέα Θεοφίλου, Nάσο Θεοφίλου,
Δημήτρη Nικορέτζο, Tάκη Σωτήρχο,
τους ταλαντούχους της νετατης
γενιάς: Φαίδωνα Θεοφίλου, Δημήτρη
Kαραμβάλη, Γιώργο Kαρτέρη, Σταύρο Λαγκαδιαν, Δημήτρη Λαμπρέλλη, Στρατή Πασχάλη, Nίκο Σαραντάκο, την προσφάτως εμφανισθείσα
Nτρα Γιαννακοπούλου, και νομίζω
–πρέπει– και τους: Mάκη Aξιώτη, Παντελή Aργύρη, Παύλο Bλάχο, Aριστείδη Kλήμη, Περικλή Mαυρογιάννη, Στρατή Mολίνο, Π.Δ. Πανταζή,
Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, Γιάννη
Xατζηβασιλείου, οι οποίοι συντηρούν –και διασώζουν– την πνευματική κληρονομιά του νησιού, με μελέτες σε περιοδικά και βιβλία.
Eδώ θα κλείσω το άρθρο τούτο,
που –ασφαλώς– ξεπέρασε κάθε ριο
χώρου, της απαιτούμενης, για εφημερίδα, δημοσιογραφικής αναφοράς.
Πώς μως θα μπορούσα να ήμουν
συνοπτικτερος, για ένα νησί ευλογημένο απ τις Mούσες; Θαρρώ τι είναι δικαιολογημένη η εκτεταμένη καταγραφή της «αιώνιας»
πνευματική άνοιξης του, για την οποία θα συμφωνεί –υποθέτω– ο
Aντώνης Πρωτοπάτσης, ο οποίος υποστήριζε τι: «...αν απομακρυνθείς ένα μίλι απ το νησί, ο κσμος κατεβαίνει
ένα σκαλί...».
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«Ψάρεμα» 1954. Eργο του ζωγράφου Oρέστη Kανέλλη. «O Oρέστης Kανέλλης ανήκει στη διαλεχτή χορεία των καλλιτεχνών που τα έργα του περιέχουν συχνά το οραματικ στοιχείο, και ταν ακμη ζωγραφίζουν ρεαλιστικά. Oπως σε πολλά έργα του Courbet, του Renoir και του Picasso, έτσι και σε πολλούς πίνακες του Mυτιληνιού ζωγράφου υπάρχει το οραματικ στοιχείο και η ιδιαίτερη εκείνη γοητεία –μια γοητεία συχνά μυστικιστική– που απορρέει απ’ αυτ». Aνδ. Eμπειρίκος.

H Λέσβος της τέχνης
Eκατν είκοσι δημιουργοί, μνηστήρες
του χρώματος και εραστές της γλυπτικής
Tου Mάκη Aξιώτη
Iατρού–Συγγραφέα

27/2/1993, κοπή της τούρτας. Στο «Mουσικ Kαφενείο» έχουν το στέκι τους οι
«KAΦEΛOΓIOI». Eδώ εκθέτουν έργα τους αρκετοί ζωγράφοι της Mυτιλήνης, πολύτιμα μέλη του «χωρίς» καταστατικά συλλγου. Eνα στέκι που ζεσταίνει την
πνευματική κίνηση της πλης.
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TO ΦΩΣ ξύνει την ακύμαντη επιφάνεια του νερού, του καθρέφτη των
χρωμάτων. Aυτά τα απολεπίσματα
των χρωματισμών εξακοντίζονται,
εισχωρούν στο μάτι και απ εκεί κατευθείαν στην ψυχή. Στον πυρήνα,
που τον δονούν τον ταρακουνούν.
Xρώματα που παίζουν. Kαι έτσι είναι
πολύ δύσκολο, εσύ που δέχεσαι αυτν τον καταρράχτη, αυτή την ειρηνική επίθεση της φύσης, να μη ζητήσεις κάποιο τρπο να βγάζεις το βάρος απ πάνω σου. Nα εκτονωθείς.
Eδώ στη Λέσβο τα μηνύματα είναι έντονα, υπερφυσικά θα ’λεγε κανείς.
Σαρώνουν αυτν που τα δέχεται και
σαν αντίδωρο πισωγυρίζουν τα δημιουργικά σκιρτήματα, που γεμίζουν
τούτο τον τπο. Nα βγει πάλι χρώμα
και μορφή. Πρωτγονη και άπλαστη,
σαν χρώμα μνο, που μιλά. Kαι γεννήθηκε ο Θε φιλος, ο ελεύθερος και
παράξενος σαν τον αγέρα τσολιάς
που γέμισε μ’ αυτ το χρώμα και
τους ήρωες στους τοίχους των καφενέδων. Aυτές οι πολύχρωμες φιγούρες των Aγιασώτικων κανατιών
απ’ τα χέρια των Kουρτζήδων, τα ξυλγλυπτα κυπαρίσσια στις κασέλες

και οι μαρμαρογλυφές στις μνημειακές βρύσες, είναι μια αλυσίδα που η
μορφή εναλλάσσεται αρμονικά με το
χρώμα, σαν δυο κύρια μέσα έκφρασης του λαϊκού τεχνίτη. Που δέχεται
κι αυτς την πίεση του λεσβιακού
περίγυρου.
Δεν έβγαλε σχολές η Λέσβος, πως η Eπτανησιακή ή η Kρητική στην
αγιογραφία. Eβγαλε δημιουργούς
που δούλεψαν και δουλεύουν το
χρώμα με μεράκι, ακολουθώντας
προσωπικούς δρμους.
Στην Aρχαϊκή εποχή ζωγραφίζει
την ομορφιά του νησιού η ΨAΠΦA.
Δεν αναφέρονται ζωγράφοι αυτά τα
χρνια. Mνο η λυρική της φωνή.
Oμως στην Yστερη Eλληνιστική και
Pωμαϊκή περίοδο, η Kαλλιμάρμαρη
Mυτιλήνη μας χαρίζει πανέμορφα
ψηφιδωτά δάπεδα, που βγαίνουν συνεχώς στο φως. Aυτή η τέχνη των
έγχρωμων ψηφίδων συνεχίζεται και
στις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες
που γεμίζουν το νησί τον 5ο και 6ο
αι. Eίναι αυτά τα δείγματα, κομμάτια
πολύτιμα στην ιστορία της τέχνης
του νησιού. O Eρωτας, ο Eύριπος, ο
Oρφέας με τα ντα που μαγεύει, οι
εποχές, τα παγώνια, είναι τα προσφιλή θέματα, στα υπέροχα ψηφιδωτά.
O Γιώργος Iακωβίδης (1853-1932)

δεν έγραψε την ιστορία του εδώ.
Γεννήθηκε μνο στα Xύδηρα. O δάσκαλος της Σχολής του Mονάχου έβγαλε μαθητές. O Στρατής Aξιώτης
(1907-) μετά τη σκούρα περίοδο του
Πειραιά εγκλωβίζει στις ακουαρέλες
του και στις θαλασσογραφίες το τοπίο του νησιού. Aφήνει μνο τα μαύρα χαρακτικά πίσω σαν έρχεται εδώ.
Aυτ το τοπίο εκθέτει για πρώτη φορά στην Aθήνα, το 1973 ο Mανώλης
Kαλλιγιάννης (1923-). Kοσμογυρισμένος, καταφεύγει εδώ, και τώρα
στο χρώμα με την αφηρημένη φρμα
ενσαρκώνει τα συναισθήματα που εμπνέει η αιώνια λεσβιακή άνοιξη.
Eκεί στο Mουσείο που χάρισε ο
Στρατής Eλευθεριάδης (Teriade),
στη Bαρειά πρωτοστατεί, φέρνοντας
το λεσβιακ κοιν σε επαφή με τα
ρεύματα της σύγχρονης Tέχνης.
Mας ανέφερε σαν πρώτο του δάσκαλο τον Aντώνη Πρωτοπάτση (18971947). Aυτν που μετέφρασε τον
Baudelaire. Oμως, εδώ δεν είναι τσο γνωστά τα έργα που ύμνησαν με
το υδρχρωμα το νησί. Eίναι η γραμμή του μολυβιού που έτρεχε πάνω
στο χαρτί, χαρίζοντας τα ανεπανάληπτα σχέδιά του. Eχουν μείνει κλασικά τα σκίτσα του, που σημάδεψαν
την πορεία της πνευματικής Mυτιλήνης του Mεσοπολέμου. Mαθητής του
και ο πολυτάλαντος Mίλτης Παρασκευαΐδης (1911-). Eραστής της μαύρης γραμμής, ταλαντούχος και ο
Γιώργος Kακαδέλης (1912-). Στα έντυπα δένεται η σπιρτζα, αθυρστομη ντοπιολαλιά με το δίδυμ της,
το σκαρίφημα. Eνα ταίρι σφιχταγκαλιασμένο που γεννιέται απ τον μυρωμένο αγέρα των βουνών του νησιού. Kατηφορίζει στα λιθστρωτα και
μετουσιώνεται σε αφλουγή στα στματα των ανθρώπων. Tη ζωγραφίζει
και στον καμβά ο Στρατής Aναστασέλλης (1908-).
O Oρέστης Kανέλλης πήρε αυτ
το εκτυφλωτικ φως και το έπλασε
με τις μοναδικές του ελιές, εξαϋλώνοντάς τες μαζί του. Tο ’ριξε και στη
θάλασσα δίνοντας υπέροχες συνθέσεις (1910-1979). H τέχνη μεταφέρεται και στα ταβάνια των αρχοντικών
που ο Στρατής Γαβαλάς (1889-1965)
άφησε ωραιτατα δείγματα. Aπ εδώ
ξεκίνησαν και ο Tάκης Eλευθεριάδης, οι Γεραλήδες, Aπστολος και
Λουκάς, ο Γιώργος Bακιρτζής με τις
γιγαντοαφίσες του, ο Mιχάλης Bράντης, ο Bασίλης Iθακήσιος, ο Nίκος
Kεσσανλής (1859-1931) που αγιογράφησε τη Mητρπολη, ο Δημήτρης Παγίδας, ο γλύπτης Λημναίος
Aθανάσιος, στον οποίο ανήκει το κορίτσι με το ρδο στο πάρκο της πλης και τσοι άλλοι που ανήκουν πια
στη χρυσή μνήμη.
Eίπαμε πως αυτ το νησί δεν δημιούργησε σχολή. Oμως μια πρχειρη
απογραφή μέτρησε περίπου εκατν
είκοσι μνηστήρες του χρώματος και
δέκα εραστές της γλυπτικής. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι
κεραμίστες, που στο πλάσιμο του
πηλού ενσωματώνουν τέχνη αιώνων.
Tα ρεύματα και οι τεχνοτροπίες διακινούνται σε λο τους το φάσμα.
Oπως η σανκίνα του Δημήτρη Kαραπιπέρη και τα κρυστάλλινα gemeux
του Στέλιου Συν δη.
Oμως λοι αυτοί είχαν και έχουν
σαν μέτρο το φως και το χρώμα του
νησιού τους. Eίτε κατέχουν την προ-

Eργο του Γιώργου Bακιρτζή απ τη σειρά «Mελωδίες». Δεν υπάρχει τεχνική που να μην έχει δοκιμάσει ο Λέσβιος καλλιτέχνης: Σχέδια, μονοτυπίες, κλλες, λάδια, ακουαρέλες και βιοποριστικά τις γιγαντοαφίσες, αυτνομα έργα τέχνης, που κοσμούσαν για χρνια τις προσψεις χειμερινών και θερινών κινηματογράφων.

οπτική, είτε την αγνοούν, είτε την αφαιρούν με το δικαίωμα της δημιουργίας. Mνο εδώ είναι τσο γαλάζιο το γαλάζιο και τσο κεραμιδί το
χρώμα στις στέγες των σπιτιών.
Eδώ ο Aπλλωνας λατρεύτηκε μνο για να τιθασεύσει το λεσβιακ
φως. Γι’ αυτ η Aνώτατη Σχολή Kαλών Tεχνών έστησε το εργαστήρι

της στον ανεπανάληπτο Mλυβο. Γι’
αυτ σε τρία εργαστήρια διδάσκεται
η ζωγραφική. Kαι γι’ αυτ ζωγράφοι
πως ο Στρατής Aθηναίος, ο Γιώργος Πέρρος, η Hώ Aγγελή, η Kαίτη
Mεσσηνέζη ο Λολοσίδης, η Mαρία
Kαλλιπολίτη (και γλύπτρια), ο Aλέκος Bακιρτζής, η Σουγιουλτζή, ο Mισέλ Kαλλιγιάννης, ο Στρατής Tαμβα-

κέρας, η Kατερίνα Δημητρίου, η
Σαπφώ Bογιατζή, ο Γρ. Ψωμαδέλλης,
ο I. Mουτζουρέλλης, ο Xρ. Mανιάτης,
ο N. Συν δης, ο Θεοδ σης Πατσελής
και τσοι άλλοι πηγαινοέρχονται
μπλεγμένοι χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν απ τη μελωδία των σειρήνων που ξεπηδά απ τα σπλάχνα του
νησιού τους.
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Oι εργαζμενοι στην εφημερίδα «ΔHMOKPATHΣ» το 1948 (αρχείο Σ.Δ. Xουτζαίου).

O Tύπος στη Mυτιλήνη
H ιστορία του δημοσιογραφικού λγου, απ τη γέννηση του πρώτου εντύπου έως σήμερα
Tου Στρατή Mπαλάσκα
Δημοσιογράφου - Iστορικού ερευνητή

ΣE MIA εποχή που τα σεντούκια
των πλουσίων Mυτιληνιών γεμίζουν
με χρυσές λίρες και μετοχές εταιριών της Pωσίας, της Aγγλίας και της
Γερμανίας και που ο Oθωμαν ς κατακτητής δεν είναι τίποτε άλλο απ
έναν α ρατο, πλην μως υπαρκτ
διαχειριστή της αυτοκρατορίας και
εισπράκτορα φ ρων, «γεννιέται» το
πρώτο λεσβιακ έντυπο.
Hταν το 1877. Στη Mυτιλήνη διάβαζαν «Illustration» και «Revaue
Hebdomadaire» αλλά και εφημερίδες της Kωνσταντινούπολης, της
Σμύρνης και της Tεργέστης. Kαι
ξαφνικά «γεννήθηκε» απ τον Φίλιο
Γραβριηλίδη, ο 15θήμερος «Πιττακ ς». Λίγο καιρ μετά «γεννιέται» ο
«Πανδέκτης» του Γυμνασιάρχη Λαίλιου και η «Σαπφώ» του Γιώργου
Aρχοντ πουλου. H χρυσή εποχή μως κράτησε μ λις τέσσερα χρ νια.
Oι Mυτιληνιοί αγ ραζαν τα περιοδικά, αλλά για να καλυφθούν τα έξοδα
έκδοσής τους και να ζήσουν οι πρώτες δημοσιογραφικές προσπάθειες,
ο κάθε Mυτιληνι ς ίσως να έπρεπε
να αγοράζει δύο ή και τρεις φορές το
κάθε τεύχος.

Ποιτητα
Eτσι, τελευταία, το 1881, έκλεισε η

«Σαπφώ». Eμεινε μως να πλανιέται
στον αέρα μια ποι τητα δημοσιογραφικού λ γου, που εντυπωσιάζει ώς
τα σήμερα. Iδίως σήμερα. Γράφει
στις 15 Mαΐου 1879 στον «Πιττακ »
σε άρθρο του με τον τίτλο «Oι εν
Περγάμω συλώμενοι ελληνικοί θησαυροί», ο Φίλιος Γαβριηλίδης –αναφερ μενος στις γερμανικές ανασκαφές στην Πέργαμο, οι οποίες οδήγησαν στην κλοπή του ναού του Δι ς
που σήμερα εκτίθεται στο Mουσείο
Περγάμου του Bερολίνου τα εξής:
«Διατί η Yψηλή Πύλη να επιτρέψη την
απαγωγήν των κειμηλίων τούτων εις
αλλτρια μουσεία; Δεν ηδύναντο να γίνη η σύμβασις ως η της Oλυμπίας μεταξύ Eλλάδος και Γερμανίας καθ’ ην μνον τα εκμαγεία των ανακαλυφθησομένων να έχη το δικαίωμα να φωτογραφή,
εκτυπώνη και δημοσιεύη η γερμανική
κυβέρνηση, μένωσι της πλαστικής τα έργα ένθα ανευρέθησαν; (..) Aλλοίμονον
εν πλήρει μεσημβρία καταληστεύουσιν
ημάς, και έπειτα κατηγορούμεν τους
Kιρκασίους!».
Aπ τ τε κι ώς το 1909, η Λέσβος
έμεινε ορφανή απ ντ πια δημοσιογραφική παραγωγή. Eως του στις
21 Φεβρουαρίου του 1909, ως αποτέλεσμα της «φιλελευθεροποίησης»
που ακολούθησε το Σύνταγμα των
νεοτούρκων (που ήρθε να συμπληρώσει την προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της αυτοκρατορίας, με τα
διατάγματα Xάτι Σαρίφ του Γκιουλ-
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χανέ το 1839 και Xάτι Xουμαγιούν το
1855), ένας σοσιαλιστής δάσκαλος απ τη Bατούσα –εν πολλοίς ιδε πληκτος– ο Θε δωρος Θεοδωρίδης ή
Nτ ρος Nτορής κυκλοφορεί με συνεργάτη τον Aγιασώτη Aλκιβιάδη
Mαριγλή, τη βδομαδιάτικη, έμμετρη
και πολιτικοσατιρική εφημερίδα
«Mυτιληνι ς». Σε λιγ τερο απ ένα
μήνα, στις 15 Mαρτίου 1909 εκδίδεται η «Σάλπιγξ». Πρωινή τρισεβδομαδιαία στην αρχή και στη συνέχεια καθημερινή, εκδίδεται απ τον Mιλτιάδη Nικολαΐδη με διευθυντή το δικηγ ρο Nικ λαο Παρίτση, μετέπειτα
βουλευτή του K μματος των Φιλελευθέρων. Aυτή η σχέση μετατρέπει
τη «Σάλπιγγα» σε ργανο του K μματος των Φιλελευθέρων, θέση που
κατέχει ώς το 1929, οπ τε και κλείνει
αφού ο Παρίτσης φεύγει απ τη Mυτιλήνη στην Aθήνα.
Παράλληλα κι άλλες προσπάθειες
γίνονται στο χώρο του τοπικού Tύπου. O Aλκιβιάδης Mαριγλής αποχωρεί απ το «Mυτιληνι » και εκδίδει
το «Σορπι », ενώ οι Tούρκοι του νησιού εκδίδουν τη «Vatan» και τη
«Yeni Havadis».

«Λέσβος»
Στις 4 Mαΐου 1911 κυκλοφορεί η εφημερίδα «Λέσβος». Γράφει γι’ αυτήν ο ιστορικ ς ερευνητής κ. Aντώνης Πλάτωνας στην εργασία του «H

ιστορία της λεσβιακής δημοσιογραφίας»: «Στις 4 Mαΐου 1911 κυκλοφορεί
το πρώτο φύλλο της πιο άρτιας εφημερίδας που βγήκε ποτέ στο νησί μας. Λέγεται “Λέσβος”, ιδιοκτήτης ο N.A. Tαχτατζής και είναι τρισεβδομαδιαία. Aργτερα, το 1914, την αγοράζει ο Mήτσος
Kουρτζής, την εκσυγχρονίζει και την
καθιστά ίσως το καλύτερο φύλλο που
κυκλοφορούσε την εποχή εκείνη σε ολκληρη την Eπικράτεια. Oπως αναφέρει
ο Bαλέτας στην “Aιολική Bιβλιογραφία” του, γινταν καθημερινά ειδική εκτύπωση για το βασιλιά».
H «Λέσβος», που τυπων ταν για
τον βασιλιά σε χαρτί Illustration στα
χρ νια του Διχασμού, στηρίζει το
Γλύξμπουργκ, πράγμα που οι αντιβασιλικοί - Bενιζελικοί στη συντριπτική
τους πλειον τητα Λέσβιοι δεν της
συγχωρούν. Tο 1916 μέσω των Συμμάχων την κλείνουν. Στις 11.12.1911
κυκλοφορεί ο «Λαϊκ ς Aγών» συγχώνευση των εφημερίδων «Aγών»
και «Λα ς», που είχε επανακυκλοφορήσει μ λις μια εβδομάδα πριν.

Eκδοτικς οργασμς
Mετά την απελευθέρωση του
1912, η εκδοτική δραστηρι τητα είναι θυελλώδης. Ως το 1920 εμφανίστηκαν 39 εφημερίδες και 24 περιοδικά συμπεριλαμβανομένων και
των περιοδικών του 19ου αιώνα.
Δεκάδες δημοσιογράφοι εμφανίζο-

νται, οι οποίοι μάλιστα ιδρύουν και
σωματείο.
Γνωστ τερος ο Mυτιληνι ς Θ. Θεοδωρίδης, οι αδελφοί Mαριγλή, ο
Mανώλης Bαλλής, ο Δ. Aλβαν ς, ο Φ.
Δήμος, ο Π. Kαψής, ο T. Παπαδ πουλος, ο A. Σαμαρίδης, ο X. Mολίνος, ο
πρωτοεμφανιζ μενος τ τε Στρατής
Mυριβήλης, ο Δ. Kαμπούρης, ο
Aντώνης Πρωτοπάτσης, ο Στρατής
Παπανικ λας, ο Kώστας Mάκιστος
και άλλοι. Tο πρώτο Διοικητικ Συμβούλιο του σωματείου των δημοσιογράφων
που
εκλέγεται
στις
14.5.1917 αποτελούν ο πρ εδρος
Hλίας Hλιάδης και τα μέλη A. Γκράβαλης, A. Mαριγλής, Π. Kαψής και I.
Παβελ πουλος.
Στη δεκαετία του 1920, κυκλοφορούν 30 καινούργιες εφημερίδες και
24 περιοδικά. απ τις 30 αυτές καινούργιες εφημερίδες, δύο είναι
τουρκικές, οι «Eyoi Eyan» και
«Midili», οι οποίες φυσικά κλείνουν
με την αποχώρηση βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, του τουρκικού
στοιχείου απ τη νέα Eλλάδα. Σ’ αυτές τις 30 εφημερίδες συμπεριλαμβάνονται ακ μη και πολλές προσφυγικές εφημερίδες, δημιουργήματα κι
αυτές της μικρασιατικής προδοσίας
και της συμφοράς που την ακολούθησε. Στη δεκαετία του 1920, δύο εφημερίδες «κλέβουν την παράσταση» στον λεσβιακ Tύπο.
«O Tαχυδρ μος» που κυκλοφορεί
το 1925 με διευθυντές αλλά και εκδ τες τον Στρατή Mυριβήλη και τον
Θείελπη Λευκία σημαδεύει την εποχή, αφού φέρει τη σφραγίδα του ανεπανάληπτου ταλέντου των δύο
«θηρίων» της «Λεσβιακής Aνοιξης»,
που τον διευθύνουν. Tο 1928 κυκλοφορεί ο «Δημοκράτης» στηρίζοντας
τον βουλευτή Λέσβου Γιώργο Παπανδρέου, με εκδ τη και διευθυντή
τον Tέρπανδρο Aναστασιάδη.
«O Δημοκράτης –γράφει ο κ. Aντώνης Πλάτωνας στην προαναφερθείσα εργασία του– έχει λα τα χαρακτηριστικά σε εμφάνιση και ύλη της σοβαρής και υπεύθυνης εφημερίδας (...) Στο
κύριο άρθρο του, στα σχλιά του, στο
χρονογράφημά του, ακμα και στις μεταφράσεις του, κυριαρχούσε το κύρος
και η κομψτητα του μεγάλου, του απαράμιλλου δημοσιογράφου. O Tέρπανδρος Aναστασιάδης ήταν οξύς στα άρθρα του, καυστικς στα σχλιά του, αμείλικτος στην κριτική του, μα πάντα αξιοπρεπής, ποτέ δεν έθιγε πέραν του επιτρεπτού κανέναν»
Tο 1929 ξεψυχά η «Σάλπιγξ». O
Στρατής Mυριβήλης φεύγει για την
Aθήνα, μα καινούργιοι, άξιοι πραγματικά δημοσιογράφοι εμφανίζονται. O
Λ. Kαρακάσης, ο Tέρπανδρος Aναστασιάδης που αναφέραμε, ο Θ. Σαράφης σαν K. Kαρτέρης, ο Φ. Aνατολέας, ο Θ. Λευκίας, ο Θ. Tέμπος, ο
Bελ νης, ο Παρασκευαΐδης, ο Nικήτας, ο Aρχοντίδης, ο Mιχαηλίδης, ο
Kοντ ς και άλλοι.

Παρέα στην Aγιάσο. Στη μέση καθήμενος ο εκδτης της εφημερίδας «ΣAΛΠIΓΞ» Παρίτσης και ρθιος δεξιά ο εκδτης του
σατιρικού «ΣKOPΠIOΣ» Aλκης Mαριγλής. (Aρχείο Σ.Δ. Xουτζαίου).

Γιορτή Eλλήνων και Tούρκων για το «νεοτούρκικο» Σύνταγμα του 1909. (Aρχείο Σ.Δ. Xουτζαίου).

Σκιτσογράφοι
Στις εφημερίδες μως της δεκαετίας του ’20 εμφανίζονται και σκιτσογράφοι. Kαλύτερος, ο ανεπανάληπτος Mίλτος Παρασκευαΐδης, ανεπανάληπτος ώς τις μέρες μας, που ακ μη με το πενάκι του ανασταίνει τη
ζωή στη Λέσβο του 1994, ο Aντώνης
Συνέχεια στην 12η σελίδα

Xορς απ τον Aντώνη Πρωτοπάτση (δεξιά) με τη γυναίκα του Mαρί Λουΐζ. (Aρχείο Σ.Δ. Xουτζαίου).
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Aριστερά: O Στρατής Aναστασέλλης, ένα απ τα «τρομερά παιδιά» της Λέσβου, δημιούργημα του «Tρίβολου» και του Στρατή Παπανικλα, στο μέτωπο το 1941. (Aρχείο
Σ. Mπαλάσκα). Δεξιά: Λέσβιοι EΛAΣίτες το Δεκέμβρη του 1944 διαβάζοντας το «EMΠPOΣ», εφημερίδα του KKE στη Λέσβο. (Aρχείο Σ.Δ. Xουτζαίου).
Συνέχεια απ την 11η σελίδα

Πρωτοπάτσης, ο Π. Kεφάλας και άλλοι.
Στη δεκαετία του ’30 στη Λέσβο
γεννιέται η πρώτη συνεταιριστική εφημερίδα «O Aμερ ληπτος», εφημερίδα που εκδίδει μιλος συντακτών
και τυπογράφων! T τε κυκλοφορεί
και το «Eμπρ ς» εφημερίδα του ημιν μιμου, αλλά εντελώς παράνομου
απ το 1936 KKE στη Λέσβο.
Kυκλοφορεί ακ μη το «Φως», εφημερίδα του Λαϊκού K μματος, του
Aνέστη Mυρωδέλλη με τον A. Γκράβαλη (εφημερίδα που αποτελεί πανελλήνιο παράδειγμα μετατροπής,
σε ργανο των ναζί κατακτητών μετά
το 1941 και –φυσικά– ως το 1944). Tέλος, ανάμεσα στις 30 εφημερίδες
της δεκαετίας του 1930 και στα 12
περιοδικά (εκ των οποίων δύο
της...EON και μάλιστα το ένα με τίτλο... «Kαρνάβαλος της EON Θηλέων»!) ξεχωριστή θέση κατέχει «O
Tρίβολος» για τον οποίο γράφει ο
Aντώνης Πλάτωνας: «H ψυχή της Λέσβου. H έκφραση της τέχνης, της ομορφιάς, του πνεύματος, του πάθους, της
παιχνιδιάρικης διάθεσης που κρύβει μέσα του κάθε Λέσβιος. Eκδτης, ιδιοκτήτης, διευθυντής συντάκτης του ο Στρατής Παπανικλας».
Aπ τον «Tρίβολο» γεννήθηκαν ο
ερευνητής Bαγγέλης Kαραγιάννης,
αλλά και ο βάρδος του νησιώτικου

πνεύματος, ο ανεπανάληπτος κι ακ μη ζωνταν ς και με προσφορά Στρατής Aναστασέλλης.
Tα καινούργια φυντάνια στη δημοσιογραφία ακούν στο νομα του N.
Aλισάφη, του E. Mεταξά, του Aρ.
Aραβαν πουλου, του I. Kουντουρή,
του Γ. Bάρου, του I. B μβα, του M.
Eλευθεριάδη, του Δ. Λεοντή, του Φ.
Zούρου, του Γ. Kονδύλη, του Δ. Ψωμαδέλλη και άλλων.
H δεκαετία του ’40 σημαδεύεται απ τη γερμανοναζιστική κατοχή. Kι ο
δημοσιογραφικ ς κ σμος της Λέσβου, απ το χωρίς προηγούμενο
«Φως» του A. Γκράβαλη, που συνεργάζεται ανοιχτά με τους Γερμανούς.

Aπελευθέρωση
H απελευθέρωση, βέβαια, φέρνει
29 καινούργιες εφημερίδες απ τις
οποίες η συντριπτική πλειον τητα ήταν αντιστασιακές και κομμουνιστικές της περι δου του Eμφυλίου.
Aκ μη αυτή την περίοδο εκδίδονται
ανάλογης με την παραπάνω άποψης
και 12 περιοδικά.
Στις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970,
ο τοπικ ς Tύπος ακολουθεί τη μοίρα
της κατάστασης που το μετεμφυλιακ κράτος επιφυλάσσει για τη Λέσβο. Mε εξαίρεση τον Aναστασιάδη
που παλεύει να κρατηθεί «O Δημοκράτης», λίγοι είναι οι δημοσιογρά-
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φοι που τιμούν το παρελθ ν του λεσβιακού Tύπου. Tο 1952 πεθαίνει ο
Στρατής Παπανικ λας, το 1958 ο
Θειέλπης Λευκίας. Aκολουθεί ο Tέρπανδρος Aναστασιάδης. Kαινούργια
ον ματα στη δεκαετία του1950 ο Mίμης Eλευθεριάδης, ο Παναγιώτης
Σκοπελίτης, ο Nίκος Aναστασιάδης,
που διαδέχεται τον πατέρα Tέρπανδρο, ο Aγγελος Tαπανλής, ο Θανάσης Kαρβελάς, που εκδίδει τον «Λεσβιακ Kήρυκα», ο Γιώργος Σκούφος
που συνεχίζει ώς σήμερα να διευθύνει τον «Δημοκράτη». Στη δεκαετία
του 1960 εμφανίζονται δύο καινούργιοι δημοσιογράφοι. O Mανώλης Γκιγκιλίνης που εκδίδει ώς σημερα την
εφημερίδα «Πολιτικά» και η Aμαλία
Kαρβελά που διαδέχεται στο τιμ νι
του «Λεσβιακού Kήρυκα» (και τον οδηγεί ώς σήμερα) τον αδικοχαμένο
αδελφ της Θανάση Kαρβελά.
Στις αρχές της δεκαετίας του
1980, κανείς δεν θα πίστευε τι θα ακολουθούσε.
Tο 1985 η έκδοση της εφημερίδας
«Mυτιλήνη», που κλείνει ένα χρ νο
αργ τερα, δίνει το σύνθημα. O Xρήστος Γανωτής το 1987 εκδίδει το
«Aιγαίο», θυμίζοντας μέρες του
1909. H προσπάθειά του σταματάει
ξαφνικά λ γω του ξαφνικού του θανάτου. Aλλά τα «Aολικά Nέα» έχουν
ήδη απ το 1989 εκδοθεί απ τον
Γιώργο Kονδυλούδη βάζοντας μια

β μβα στα λιμνάζοντα νερά του τοπικού Tύπου.

Aνανέωση
Σύντομα, το παράδειγμα της ανανέωσης και της καινοτομίας αυτής
της ημερήσιας εφημερίδας ακολουθεί «O Δημοκράτης» και λιγ τερο ο
«Λεσβιακ ς Kήρυξ» ημερήσιες κι αυτές εφημερίδες: Mαζί τους, ανανεώνονται και οι άλλες εβδομαδιαίες εφημερίδες. «H Nέα Πορεία» το
«Eμπρ ς», το «Nέο Eμπρ ς», τα
«Πολιτικά». Nέοι δημοσιογράφοι με
μεράκι γεννιούνται, ξαναπιάνοντας
την πεσμένη στο χώμα σκυτάλη της
λεσβιακής δημοσιογραφίας συντείνοντας κι αυτοί σε μία «νέα Λεσβιακή Aνοιξη». Kοντά στους παλι τερους, τον Nίκο Aναστασιάδη, τον
Γιώργο Σκούφο, την Aμαλία Kαρβελά
και τον Mανώλη Γκιγκιλίνη, που κράτησαν στα δύσκολα χρ νια, επάξια
στέκουν την Nτ ρα Πολίτη η Mαρίνα
Πολλάτου, ο Mανώλης Mανώλας, ο
Aντώνης Bάλεσης και άλλοι.
Δημοσιογράφοι, οι οποίοι μαζί με
τον υπογράφοντα, απαιτούν επιτέλους η μεγάλη λεσβιακή δημοσιογραφική ιστορία να αποκτήσει μια
στέγη. Eνα Mουσείο Λεσβιακής Δημοσιογραφίας. Eνα Kέντρο Mελετών
της Λεσβιακής Δημοσιογραφίας. Eίναι ανάγκη...

AΦIEPΩMA

Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Στη Λέσβο επιβιώνουν
πανάρχαια πολιτιστικά
στοιχεία σε συνδυασμ
με τη στεριανή
ανατολίτικη επίδραση
Tης Eιρήνης Bοστάνη
Aρχιτέκτονος

H ΠPΩIMH Tουρκοκρατία στη Λέσβο
ήταν ιδιαίτερα σκληρή εξ αιτίας της
στρατηγικής θέσης του νησιού. Oι
Tούρκοι κυριάρχησαν στα αστικά κέντρα (Mυτιλήνη, Mλυβο), ενώ οι
Eλληνες σκορπίστηκαν στην ύπαιθρο, που το 17ο αιώνα ίδρυσαν νέους οικισμούς, χωρίς ωστσο να αλλάξει η βάση της οικιστικής του νησιού που παρέμεινε ίδια απ την αρχαιτητα.
Για πρώτη φορά αναπτύχθηκε η
περιοχή του Oλύμπου, απρσιτη μέχρι ττε, που κτίσθηκαν η Aγιάσος
και το Πλωμάρι, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν οι Kυδωνίες στην απέναντι ακτή.
Aρκετά σύντομα οι Eλληνες κατάφεραν να ξανακερδίσουν μεγάλο μέρος της ιδιοκτησίας της γης και να επιστρέψουν στις πλεις. O 18ος αιώνας ήταν εποχή οικονομικής άνθησης, που προήλθε απ την ανάπτυξη
της ελαιοκαλλιέργειας σε μεγάλη
κλίμακα και το εμπριο του λαδιού,
έστω και αν ο Tούρκος πασάς διατηρούσε το μονοπώλιο.
Oταν αυτ καταργήθηκε, μετά την
ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι
Λέσβιοι έμποροι κινήθηκαν ελεύθεροι, επιδιδμενοι στο γενικτερο εμπριο και τη ναυτιλία. H απελευθέρωση, το 1912, βρήκε τη Λέσβο σε
θαυμαστή ακμή.
H εξέλιξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής σχετίζεται άμεσα με τις
συνθήκες διαμρφωσης της νεώτερης Λέσβου. H εικνα μως που παρουσιάζει σήμερα είναι αρκετά κερματισμένη, αφού σχεδν λα τα χωριά ισοπεδώθηκαν απ δύο ισχυρούς
σεισμούς στα τέλη του περασμένου
αιώνα, ενώ η Aγιάσος και η Mυτιλήνη
καταστράφηκαν επανειλημμένα απ
πυρκαγιές.

Tάσεις
Eχοντας ως βάση της τη χρήση
της πέτρας και του ξύλου, απ ντπιες ή μικρασιατικές πηγές, η αρχιτεκτονική αυτή χαρακτηρίζεται απ
δύο κυρίως τάσεις. H μια είναι η
στροφή προς τα έσω, σε αναζήτηση
της αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας, η
άλλη το άνοιγμα προς την απέναντι

Tο αρχοντικ της Bαρελτζίδαινας στην Πέτρα. Πρσοψη απ το δρμο. Στο μεγάλο λεπτοδουλεμένο γείσο της στέγης και
στο πλαστικ σχήμα των φουρουσιών και του εξώστη ο Kοντής διακρίνει την επίδραση του μπαρκ.

ακτή, που ανέκαθεν αποτελούσε τη
φυσική και πνευματική τροφ του
νησιού. Eτσι, ευνοείται αφ’ ενς η επιβίωση πανάρχαιων πολιτιστικών
στοιχείων και αφ’ ετέρου η στεριανή
ανατολίτικη επίδραση, εν είδει νεωτερισμού που μπολιάζεται οργανικά
και αφομοιώνεται απ τον ντπιο συντηρητισμ.
O τρπος που εξελίχθηκε η κατασκευή στέγασης των κτισμάτων αποτελεί χαρακτηριστικ παράδειγμα
αυτής της δυναμικής. Aρχικά η χρήση του τρωαδίτικου δώματος ήταν
καθολική για λο το νησί. Σταδιακά

μως αντικαταστάθηκε με την τετράριχτη κεραμωτή στέγη, σε συνδυασμ με τον ξύλινο σκελετ και τη
διαμρφωση σαχνισιών στους πάνω
ορφους.
H εισαγωγή μικτού οικοδομικού
συστήματος, πιθανώς στα μέσα του
18ου αιώνα, αποτέλεσε καινοτομία
και σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη του εμπορίου. H υιοθέτησή του
ευνησε την επινηση νέων αρχιτεκτονικών μορφών, ιδίως στους πύργους και τα αρχοντικά. Tο δώμα επιβίωσε στα αγροτικά κτίσματα, πως
στα «τσουκαλαριά» (σπίτια - εργα-

στήρια) του Mανταμάδου και στα χωριάτικα σπίτια των πιο απομονωμένων περιοχών.
Πρκειται για σύνθετη μονάδα, αποτελούμενη απ ένα κύριο διώροφο γκο και μικρτερα βοηθητικά
κτίσματα, που αναπτύσσεται γύρω απ μια κλειστή προς το δρμο αυλή.
Tο πρτυπο αυτ, πως και το δώμα,
έχει πανάρχαιες ρίζες.
H καθαυτ κατοικία συγκεντρώνεται στον ροφο του κυρίως σπιτιού,
ενώ η αυλή και η «μεσ’ αυλή» (ισγειο) καλύπτονται απ συναφείς
Συνέχεια στην 15η σελίδα
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Tυπικς οικισμς στα χωριά της Λέσβου: Aγιάσος. H μαρμαρπετρα στις λιθοδομές συνεχίζεται με τη μαρμαρπετρα στα καλντερίμια, σε ένα ενιαίο και αδιαχώριστο
σύνολο. (Φωτ. Nίκος Σηφουνάκης).

O Mλυβος, απ τους γραφικτερους οικισμούς της Λέσβου, βρίσκεται στη θέση της αρχαίας Mήθυμνας. Προσπάθειες για τη διάσωση του οικισμού κατέβαλαν πολιτιστικοί φορείς και ο Δήμος Λέσβου, πολλά χρνια πριν να θεσπιστεί απ το ελληνικ κράτος η νομοθεσία για τη διατήρηση των παραδοσιακών οικισμών.
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Συνέχεια απ την 13η σελίδα

βοηθητικές χρήσεις. Πυρήνας της
καθαυτ κατοικίας είναι το «μέσα
σπίτ’», χώρος με πολλαπλές λειτουργίες. Eνα ορθογώνιο, στην τυπική του μορφή, αποτελείται απ δύο
μέρη σε διαφορετικά επίπεδα. Στο
χαμηλτερο, μαγειρι μαζί και καθιστικ, υπάρχει η «γωνιά» (τζάκι), καναπέδες κατά μήκος των τοίχων και
στη μέση ο χαμηλς «σουφράς». Eνα
ψηλ περιμετρικ ράφι στολισμένο,
το «γυαλοντούλαπο», και το χτιστ
εικονοστάσι συμπληρώνουν τη βασική επίπλωση. Στον υπερυψωμένο ξύλινο «σοφά», που φιλοξενείται λος ο ιματισμς του σπιτιού, φιλεύονται τη μέρα οι ξένοι και τη νύχτα
κοιμάται η οικογένεια, σε στρώματα
καταγής.
Στην εξέλιξη της κάτοψης, το «μέσα σπίτ’» διασπάται και οι λειτουργίες του μοιράζονται σε λο και περισστερες κάμαρες. H ανάγκη για
πρσθετο χώρο αρχικά καλύπτεται
με την επέκταση του σπιτιού πάνω απ τα χαμηλτερα δώματα, τελικά μως ικανοποιείται με τη λύση των ξύλινων προβολών, των σαχνισιών.
Πρώτος ο «οντάς», που αντικατέστησε σε σημασία το «σοφά» του
«μέσα σπιτιού», χτίστηκε ξύλινος με
κεραμωτή στέγη, αργτερα μως η
κατασκευή αυτή γενικεύτηκε σε λο
τον ροφο.
O τύπος του διώροφου σπιτιού,
καθολικς στις βασικές του γραμμές
για λο το νησί, παρουσιάζει παραλλαγές απ περιοχή σε περιοχή. Σημαντικτερη είναι η της Aγιάσου, που χρειάστηκε να προσαρμοστεί
στην ανάγκη στενομέτωπης ψης
και στην παντελή έλλειψη αυλής.

Πύργοι
Oι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές του 18ου αιώνα, που οδήγησαν στη δημιουργία της αστικής τάξης, εκφράστηκαν αρχιτεκτονικά
στους πύργους και τα αρχοντικά.
Oι πύργοι (εξοχικές κατοικίες
πλούσιων αστών) είναι πολυώροφα,
τετράγωνης κάτοψης κτίρια, που
βρίσκονται μέσα σε περιβλια, κυρίως στα περίχωρα της Mυτιλήνης ή
στις παρυφές γειτονικών προς αυτήν οικισμών. Oικιστικά ακολουθούν
το πρτυπο της αρχαίας λεσβιακής
«κατοικίας», που απ την εποχή του
Στράβωνα διατήρησε την έννοιά της
σαν ένα μεγάλο αγροτικ κτήμα με
κέντρο του μία κατοικία. Eσωτερικά
περιλαμβάνουν τους ίδιους χώρους
με τα εξελιγμένα χωριάτικα σπίτια,
μνο που η διάταξή τους γίνεται
καθ’ ύψος, με τη συγκέντρωση των
επισημτερων δωματίων στον τελευταίο ροφο.
H οργάνωση αυτή υπαγορεύεται
απ λγους αμυντικούς, μια και αρχικά οι πύργοι λειτουργούσαν σαν οχυρά ενάντια στις πειρατικές επιδρομές. Πολλά στοιχεία τους μαρτυρούν για την οχυρή τους σημασία,
πως η τέλεια έλλειψη ανοιγμάτων
στο ισγειο, οι σιδεριές, η βαριά κατασκευή της εξώπορτας, με την επένδυση λαμαρίνας, τις ξύλινες
μπάρες και την πελώρια κλειδαριά, ο
«φονιάς» (τρύπα απ’ που ριχνταν
ζεματιστ λάδι) κ.ά.
Oι αρχαιτεροι απ τους πύργους
που σώζονται είναι μνο πέτρινοι.

Oι περισστεροι μως χτίστηκαν με
το μικτ οικοδομικ σύστημα που
καθρισε και τη μορφολογία τους.
Eτσι, τα ανάλαφρα ξύλινα «σαχνισίνια» που αναδύονται μέσα απ έναν
αυστηρ πέτρινο κορμ, διάτρητα
απ παράθυρα και φεγγίτες, ατενίζοντας προς λες τις κατευθύνσεις,
αποτελούν μια εικνα μοναδική στο
λεσβιακ τοπίο. H στήριξή τους γίνεται συνήθως με εμφανή, σκαλιστά, ξύλινα φουρούσια ή καλύπτεται, πως και το γείσο, με καμπύλη
απ «μπαγδατί» (ελαφριά ξυλοκατασκευή), κατά το ανατολίτικο πρτυπο.
Πάντοτε μως η κατασκευή τους
δηλώνεται εξωτερικά με τις λεπτές
ξύλινες παραστάδες που το πλαισιώνουν και βάφονται στο ίδιο χρώμα με τα κουφώματα. Γενικά ο διάκοσμος είναι λιτς και πάντα σε σχέση με κάποιο στοιχείο κατασκευής
(πελεκητά αγκωνάρια, υπέρθυρα).
Aντίστοιχα στο εσωτερικ τίποτα
δεν διαφέρει ριζικά απ την επίπλωση των χωριάτικων σπιτιών. Oπως
και εκεί τα έπιπλα είναι εντοιχισμένα, ξύλινα, σε οργανική σχέση με
την λη αρχιτεκτονική, μελετημένα
για την καλύτερη δυνατή εξοικονμηση χώρου και δεμένα αρμονικά με
τα ξυλγλυπτα ταβάνια και τις ταμπλαδωτές πρτες.
Tους πύργους μιμήθηκαν φτωχτερες αγροτικές οικογένειες, χτίζοντας τα λεγμενα «πυργέλια». Aλλά
κυρίως η αρχιτεκτονική τους επηρέασε τα κοινά αστικά σπίτια της Mυτιλήνης και του Πλωμαριού. H ποικιλμορφη προβολή των σαχνισιών,
για ένα μεγάλο χρονικ διάστημα, αποτέλεσε το κύριο στοιχείο γραφικτητας των αστικών δρμων. Mε
την επίδραση του κλασικισμού, μετά
το 1850, το σαχνισίνι σταδιακά εκφυλίστηκε ή αντικαταστάθηκε με
τζαμωτ, πως στα πλουσισπιτα
του Πλωμαριού.
Tην ίδια εποχή με τους πύργους
μέσα στα αστικά κέντρα χτίστηκαν

Θρνος του οικοδεσπτη στο αρχοντικ του Kράλλη, στο M¨λυβο. Tο δωμάτιο
που περιείχε το θρνο ήταν συνήθως χώρος συγκέντρωσης των ανδρών για συζήτηση. O διάκοσμος είναι πλούσιος και η διάρθρωση της επιφάνειας του τοίχου
αρμονική στη διαίρεσή της και σε οριζντιες ζώνες και σε... φατνώματα... που εμπεριέχουν τις τοιχογραφίες.

αρχοντικές κατοικίες, απ τις οποίες ελάχιστες διασώζονται. Σ’ αυτές
η επίδραση της Aνατολής είναι έ-

Πύργος του Kαραπιπέρη στους Πύργους Θερμής, απ τους λίγους που είναι χτισμένοι μνο με πέτρα. Eνδιαφέρον παρουσιάζει η διαμρφωση του θυρώματος με
τα λαξευτά αναγεννησιακά πιλάστρα και το ημικυκλικ τύμπανο, πρώιμο δείγμα
επιρροής δυτικών στοιχείων. (Φωτ. «Λέσβος», εκδ. «Mέλισσα», Aθήνα, 1982).

ντονη, πράγμα που φανερώνει και
μια μεγαλύτερη επαφή με τον κατακτητή στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Xαρακτηριστικά η διάταξη των
κυρίων δωματίων στον ροφο γύρω
απ ένα κεντρικ χώρο, το «χαγιάτ’», είναι μεταφορά απ τουρκικά
πρτυπα, που έχει συμβολική, κοσμολογική σημασία. Tαυτχρονα η
αρχιτεκτονική τους επηρεάζεται και
απ τα δυτικά αρχιτεκτονικά ρεύματα του κλασικισμού και του μπαρκ,
δείγματα των οποίων διαφαίνονται
και σε λεπτομέρειες κάποιων πύργων. Tο αντιπροσωπευτικτερο αρχοντικ είναι το σπίτι της Bαρελτζίδαινας στην Πέτρα.
Για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λέσβου ενδιαφέρθηκαν πρώτοι οι Λέσβιοι διανοούμενοι της γενιάς του μεσοπολέμου, στο πλαίσιο
της αναζήτησης ταυττητας του νεώτερου ελληνισμού, που χαρακτήριζε την εποχή. Aπ ττε, τα λιγοστά
δείγματα που διασώθηκαν απ τις
θεομηνίες, περιορίστηκαν στο ελάχιστο, απ το γενικτερο κλίμα της
άγνοιας και αδιαφορίας.
Σήμερα, αυθεντικά παραδοσιακά
κτίσματα δύσκολα εντοπίζονται ανάμεσα στις νεώτερες, πιο απρσωπες, κατασκευές. Mνο οι πύργοι αποτελούν ένα φαινμενο με κάποια
καθολικτητα και ίσως θα ’πρεπε να
ενταθεί το ενδιαφέρον για τη διάσωσή του.
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Oικία I. Γιανέλλη. Kτίστηκε το 1912 και αποτελεί χαρακτηριστικ δείγμα στιλ Picturesque. (Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου-Παπαευστρατίου).

Oικία I. Γιανέλλη. Kτίστηκε το 1912 και αποτελεί χαρακτηριστικ δείγμα στιλ Picturesque. (Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου-Παπαευστρατίου).

Oικία Aπ. Eυστρατίου (νυν Xατζηγιάννη), σε στιλ picturesque με ανάμεικτα στοιχεία Beaux-Arts. Kτίστηκε το 1905 με σχέδια αρχιτέκτονος απ τη Σκωτία και εκτέλεση Aργ. Aδαλή (Φωτ: Στρατής Mπαλάσκας).
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H οικία Kων/νου Xατζηχριστφα, κτισμένη το 1916 απ
στρατίου).

H εξοχική κατοικία Aχ. Bουρνάζου, κτισμένη περίπου το 1825, σε στιλ picturesque. (Φωτ.: Στρατή

π τον αρχιτέκτονα Iγν. Bασιλειάδη, σε στιλ second-Empire (Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου Παπαευ-

H κατοικία Aθ. Φουρτούνα (νυν Xατζηιωάννου), κτισμένη το 1912 σε στιλ secondEmpire (Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου - Παπαευστρατίου).

Tα αστικά μέγαρα
Oι κατοικίες της ανώτερης αστικής τάξης της Mυτιλήνης
Tης Iωάννας Σωτηρίου-Δωροβίνη
Aρχιτέκτονος αναστήλωσης στο YΠEXΩΔE, υποψήφιας διδάκτορος στην Iστορία Aρχιτεκτονικής
του EMΠ, υποτρφου I.K.Y

.

OI KATOIKIEΣ της μυτιληναίας ανώτερης αστικής τάξης που ανεγείρονται μετά το 1850, δεν παρουσιάζουν
συνέχεια του μακροχρνια εξελιγμένου αρχιτεκτονικού προτύπου της
τουρκοκρατίας. Aντίθετα διέπονται
απ ένα άνοιγμα προς τα ευρωπαϊκά
πρτυπα, πως ανάλογο ήταν το άνοιγμα της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας προς τη Δύση μετά τη διακήρυξη των μεταρρυθμίσεων του TANZIMAT που εκδηλώνεται με τον πολεοδομικ και αρχιτεκτονικ εκσυγχρονισμ των πλεων (Θεσσαλονίκη,
Kωνσταντινούπολη, Σμύρνη) και την
προσέλκυση ξένων και ελληνικών
αρχιτεκτνων για την ανέγερση δημσιων κτιρίων και την ανάληψη δημσιων έργων.

Oικονομική ανάπτυξη

τής Mπαλάσκας).

H εμφάνιση των κατοικιών συνδέεται με τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη της Λέσβου που σημειώνεται
την ίδια εποχή και που αποδίδεται σ’
ένα πλέγμα ιστορικών γεγοντων,
κυριτερα απ τα οποία υπήρξαν τα

προνμια που εξασφάλισε ο υπδουλος Eλληνισμς απ τις συνθήκες
των ρωσοτουρκικών πολέμων του
18ου αιώνα (δικαίωμα μετανάστευσης σε παροικίες του εξωτερικού, ανάπτυξη εμπορικής ναυτιλίας, κ.α.)
και τις μεταρρυθμίσεις της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας του 1839 (ισοπολιτεία υπηκων, δικαίωμα ιδιοκτησίας, κατάργηση μονοπωλίων, κ.α.).
H Mυτιλήνη εξελίσσεται σταδιακά
σε σημαντικ εμπορικ και τραπεζικ κέντρο αναπτύσσοντας την ναυσιπλοΐα, βιομηχανία και εμπορία λαδιού, ενώ γνωρίζει την αθρα εγκατάσταση προξενικών αρχών, ταχυδρομικών γραφείων και εμπορικών
οίκων, ελληνικών και ξένων. Tο νησί
βγαίνει απ την απομνωση αιώνων
και αποκτά στενές σχέσεις με
προηγμένα κέντρα της Aνατολής,
Σμύρνη και Kωνσταντινούπολη, αλλά
και με άλλες παροικίες του εξωτερικού. H επαφή με τον δυτικ κσμο
θα επηρεάσει χι μνο την οικονομία
της, αλλά και την κοινωνία γενικτερα, με νέες αξίες, δομές και αισθητικά ρεύματα, που αποτυπώνονται
στον τρπο ζωής, την τέχνη και την
αρχιτεκτονική.
Oι πρώτες κατοικίες (1850-1885) ανήκουν στη μυτιληναία άρχουσα τάξη των πλουσίων γαιοκτημνων (οι-

κία Kοντή Bουρνάζου, Xαλήμ Bέη,
Δουκάκη Kουκλέλη, κ.ά.) με δύο ορφους κύριας κατοικίας και υπγειο χώρο βοηθητικών λειτουργιών.
Oι υγροί χώροι (πλυσταρι, χαμάμ,
χώρος υγιεινής) βρίσκονται συνήθως σε ανεξάρτητα κτίσματα στον
κήπο.
H ζωή της οικογένειας περνά στο
υπγειο (ισγειο προς την πλευρά
του εσωτερικού κήπου) που η κουζίνα, τα κελλάρια, τα δωμάτια των υπηρετών κ.ά.). Oι επίσημοι χώροι υποδοχής (σαλνια, τραπεζαρία) βρίσκονταν στον τελευταίο ροφο, κατά το πρτυπο του αρχοντικού της
τουρκοκρατίας, και έφεραν εσωτερική διακσμηση με τοιχογραφίες. H
απληξη των κτιρίων γινταν με απλή τετράριχτη στέγη, που διασώζεται σε ελάχιστες κατοικίες, αφού στο
γύρισμα του αιώνα αντικαταστάθηκε
με σοφίτα.
Kατά την περίοδο 1885-1900 οι κατοικίες που ανεγείρονται ανήκουν
στη νέα αριστοκρατία εμπρων και
επιχειρηματιών, με δραστηριτητες
σε πλούσιες παροικίες του εξωτερικού (Aίγυπτο, Pουμανία, Pωσία,
Σμύρνη κ.ά.). Eντυπωσιακές και πολυτελείς κατοικίες ανεγείρονται στα
προάστια της πλης ή σε χώρους
Συνέχεια στην 18η σελίδα
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Συνέχεια απ την 17η σελίδα

πρασίνου γύρω απ το Kάστρο. H κατοικία μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, που ανέρχεται σε 2-5 στρέμματα,
εμφανίζεται ως ένα ολοκληρωμένο,
κλειστ και εξειδικευμένο σύστημα
λειτουργιών, εξοπλισμού και ανέσεων που προδιαγράφουν ένα τρπο
ζωής υψηλού επιπέδου.

Aστικά μέγαρα
H τριώροφη κατοικία της προηγούμενης περιδου αναδιοργανώνεται εσωτερικά σε 4 επίπεδα με την
προσθήκη της σοφίτας (χώρος διαμονής υπηρετικού προσωπικού), αποκτώντας ένα αυστηρά πλαίσιο λιτουργιών ανά επίπεδο. Eτσι στο υπγειο (χαμηλωμένο ισγειο) συγκεντρώνονται λες οι βοηθητικές λειτουργίες, αλλά και η καθημερινή διαβίωση της οικογένειας (κουζίνα, χαμάμ, πλυσταρι, κελλάρια κ.ά.). Tο υπερυψωμένο ισγειο, piano nobile,
αποκτά αποκλειστικά επίσημο χαρακτήρα με αλλεπάλληλους χώρους υποδοχής (σαλνια, τραπεζαρία), ενώ
ο β΄ ροφος περιλαμβάνει αποκλειστικά υπνοδωμάτια. Στον εκτεταμένο περιβάλλοντα χώρο συνήθως υπάρχουν ο λαχανκηπος, ο οπωρώνας, το αμπέλι, η στέρνα, το αμαξοστάσιο, το σπίτι του κηπουρού και
του αμαξά κ.ά.).
Oι κατοικίες αυτής της περιδου
διακρίνονται για την υψηλή ακαδημαϊκή αρχιτεκτονική, ανάγοντας σε
ευρωπαϊκά πρτυπα του Second
Empire, Beaux–Arts, νεοκλασικισμού, ώστε δικαίως μπορούν να ονομαστούν «αστικά μέγαρα» (palais
bourgeois): οικίες I. Γεωργιάδη, Παν.
Bαμβούρη, Aχ. Bουρνάζου, Γιαν.
Xριστοφίδη–Eυστρατίου κ.ά. Mια
δεύτερη περίοδος αστικών μεγάρων

Oικία Aντ. Γούτου (νυν Tαπανλή). Kτίστηκε το 1905 και είναι αυθεντικ δείγμα του στιλ Picturesque. (Φωτογραφία εποχής,
αρχείο οικογενείας Tαπανλή).

αναφερθέντων προτύπων (οικίες
Λουκά Γούτου, Aπστολου Xατζηχριστφα, Kων. Xατζηχριστφα, Aπ.
Eυστρατίου, Aθ. Φουρτούνα κ.ά.).
Γύρω στα 1900 δημιουργείται ένας απλούστερος και συνεκτικτερος τύπος κατοικίας, που γνωρίζει
ευρεία διάδοση. Στον επίσημο ροφο συνυπάρχουν οι χώροι υποδοχής
που περιορίζονται σε τρεις (σαλνι,
μεγάλο χολ, τραπεζαρία) με τους
χώρους καθημερινής διαβίωσης της
οικογένειας (κουζίνα, καθημεριν).

O τελευταίος αυτς τύπος χαρακτηρίζεται απ την απομάκρυνση απ
τα κλασικιστικά πρτυπα της συμμετρίας απ την απομάκρυνση απ τα
κλασικιστικά πρτυπα της συμμετρίας και ιεραρχίας που προσέδιδαν
μεγαλοπρέπεια και επιβολή στο κτίριο. O νέος τύπος με την αλληλοδιείσδυση των γκων, τις έντονες κλίσεις της στέγης, την ασσυμετρία
(κτίρια με πολυγωνική προεξοχή),
εκφράζει το στιλ picturesque (γραφικ), ένα ευρωπαϊκ κίνημα επι-

Oικία I. Γεωργιάδη, σε στιλ second-Empire. Eργο του αρχιτέκτονα Aργ. Aδαλή, κτισμένο το 1880. (Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου
- Παπαευστρατίου).
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στροφής και ανάγνωσης του αρχιτεκτονήματος ως στοιχείου του ευρύτερου φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος.

Aρχιτέκτονες
H υψηλή ποιοτική αρχιτεκτονική
που εμφανίζεται στη Mυτιλήνη μετά
το 1850 οφείλεται σε αρχιτέκτονες
εκπαιδευμένους στην Aθήνα και την
Eυρώπη, ενώ για λίγα κτίρια το σχέδιο έχει έρθει απ το εξωτερικ. Σημαντικτερος αρχιτέκτων υπήρξε ο
Mυτιληναίος Aργύρης Aδαλής με
σπουδές στην Aθήνα και το Mναχο,
συνεργάτης του E. Tσίλερ, που ανεγείρει 30 περίπου κατοικίες, εκτς απ τα δημσια κτίρια και τις εκκλησίες (νας Aγίου Θεράποντα, Δημαρχείο, A΄ Γυμνάσιο κ.ά.).
O γνωστς αρχιέκτονας της Σμύρνης Ξενοφών Λάτρης, με σπουδές
στη Bαυαρία, ανεγείρει δύο κατοικίες πως ο Iάκωβος Aριστάρχης,
γιος του Hγεμνα της Σάμου, με
σπουδές στη Γαλλία και Aγγλία και
αρχιμηχανικς Nήσων Aιγαίου. O
Mυτιληναίος Iγνάτιος Bαφειάδης με
λαμπρή σταδιοδρομία στη Σμύρνη που ανέγειρε μερικά απ τα πιο σημαντικά κτίρια (Θέατρο Σμύρνης,
Tράπεζα Aνατολής κ.ά.), είναι ο αρχιτέκτονας τεσσάρωνς μέχρι σήμερα
γνωστών κατοικιών στη Mυτιλήνη.
Σημαντική υπήρξε και η συμβολή
των εμπειρικών αρχιτεκτνων Δ. Mεϊμάρη και I. Φούσκα. O ζωγραφικς
διάκοσμος πολλών κατοικιών οφείλεται στον φημισμένο Σμυρναίο ζωγράφο Bασίλη Iθακήσιο, μία άγνωστη
μέχρι σήμερα καλλιτεχνική του δημιουργία.
H μυτιληναία κατοικία της ανώτερης αστικής τάξης γνώρισε ευρύτερη διάδοση με απλούστερες μορφές στη μεσαία αστική κοινωνία, αντικαθιστώντας στην πρωτεύουσα
αλλά και σε ακμάζοντες οικισμούς
της νήσου, την παλιά κατοικία με
σαχνισί, περιδου και επιρροής
τουρκοκρατίας.

O νας του Aγίου Θεράποντα και το A΄ Γυμνάσιο
Aρρένων. Kτίστηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα,
είναι έργα του Aργ. Aδαλή και σηματοδοτούν
την αρχιτεκτονική της πλης της Mυτιλήνης.
(Φωτ.: Mίκα Λαμπροπούλου - Παπαευστρατίου).

Πέραμα. Δύο χαρακτηριστικοί τύποι σαπωνοποιείων. Tα πολλά ανοίγματα μεγάλων διαστάσεων στον ροφο, είναι του ξηραντηρίου. Tα επιβλητικά κτίρια αφομοίωσαν την τεχνολογία αλλά η μορφολογία τους είναι κλασική.

Eλαιοτριβείο στο Mανταμάδο. Aρχιτεκτονική μορφή εκκλησίας ρυθμού βασιλικής της Aναγέννησης, αλλά ταυτχρονα και μορφή βιομηχανικού κτίσματος του 19ου αιώνα.

AΦIEPΩMA

Bιομηχανικά κτίρια
Mοναδικά ελαιοτριβεία και σαπωνοποιεία στο νησί με τους απέραντους ελαιώνες
Tου Nίκου Σηφουνάκη
Aρχιτέκτονα, υφυπουργού Πολιτισμού

H ΛEΣBOΣ, μια γεωγραφικά απομονωμένη νησιωτική περιοχή, απ τον
19ο αιώνα ανέπτυξε την οικονομία
της σ’ λους τους τομείς γοργά και
ανεξάρτητα. Aπ τα πιο γοητευτικά
στοιχεία που συνέθεταν και συνθέτουν τη φυσιογνωμία της Λέσβου,
πολύ δε περισστερο στις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής της στα νεώτερα χρνια, ήταν αυτή η αιφνίδια
παράθεση και συμβίωση ενς «λγιου» κτιρίου, με λα τα εξωτερικά
γνωρίσματα του εκλαϊκευμένου ελληνικού νεοκλασικισμού ή ενς παρθένου νεοκλασικισμού και ενς πολύ
απλούστερου, με γυμνούς γεωμετρικούς γκους, «λαϊκού σπιτιού», το οποίο μερικοί θα προτιμούσαν να ονομάσουν «παραδοσιακ», ανάγοντάς
το έτσι, σ’ ένα ρεύμα παλιτερο απ
την εμφάνιση του νεοκλασικισμού
στην Eλλάδα ή, πάντως, ξεχωρίζοντας μ’ αυτ τον τρπο την «παράδοση» απ’ το νεοκλασικ μας «λογιωτατισμ».
Bέβαια, τέτοιες συμβιώσεις ήταν
συνηθέστατες και σε άλλες περιοχές
της Eλλάδας και κυρίως στα αστικά
κέντρα, που συχνά μάλιστα εμφανίζονταν ως δύο παράλληλα φαινμε-

να, μιας «παράδοσης», που εξακολουθούσε να επιβιώνει συγχρνως
προς τη διάδοση και εκλαΐκευση του
νεοκλασικισμού.

Aρμονία
Στη Λέσβο, το λαϊκ αυτ ρεύμα
σε συνδυασμ με το νεοκλασικισμ
συνετέλεσε στη μοναδικτητα της
περιοχής, αύξησε τη γραφικτητα
του συνλου και είναι εμφανές απ
την πρωτεύουσα μέχρι τα πι απμακρα χωριά. Στα οικιστικά σύνολά
τους –και στους σχεδν 75 δήμους
και κοιντητες– εξακολουθεί μέχρι
σήμερα να υπάρχει αυτή η γραφική
αρμονία.
Tο ανεπανάληπτο της Λέσβου εξασφαλίζει κυρίως αυτ το ίδιο το άμεσα φυσικ και δομημένο της περιβάλλον. Mέσα σε κάθε οικισμ, τα
διάσπαρτα νεοκλασικά κτίσματα πως και τα λαϊκά με τις δικλινείς ή
τετρακλινείς στέγες συνυπάρχουν
αρμονικά με τις στέγες και τους νεοκλασικούς γκους των εκκλησιών
αλλά και των εργοστασίων. O γκος
μιας εκκλησίας μπορεί εύκολα να
μπερδευτεί με τον γκο και την πλαστικτητα ενς εργοστασίου επεξεργασίας της ελιάς. Tα ύψη τους, οι
στέγες τους, η μορφολογία τους, με
εξαίρεση το προστύλιο των εκκλη-

σιών, έχουν τις ίδιες μορφές. O
τρούλος στις εκκλησίες δεν συνηθίζεται και οι στέγες τους έχουν ακριβώς την ίδια τεχνική και μορφολογία
των εργαστηρίων.
H Λέσβος, λοιπν, με τους απέραντους ελαιώνες, με τα 11 εκατομμύρια ελαιδενδρα και με κύρια παραγωγή το λάδι, ανέπτυξε μια πολύ εύρωστη βιομηχανία, τον περασμένο
αιώνα, μέχρι το 1922 που άρχισε η
παρακμή της, ύστερα απ τη Mικρασιατική Kαταστροφή. Aκμα και στα
πιο απκρημνα βουνά καλλιεργούν
μέχρι και σήμερα την ελιά. H ελιά,
λοιπν έφερε το εργοστάσιο του λαδιού, στη συνέχεια ήρθε η παραγωγή
του σαπουνιού, ακολούθησε το εμπριο αυτών των δύο προϊντων, η
αύξηση των εργοστασίων της ελιάς
και των σαπουνοποιείων που δημιούργησε επίσης τη ραγδαία αύξηση
του εμπορικού στλου. Oλος αυτς
ο κύκλος δημιούργησε την πληθυσμιακή ευημερία στο νησί, στο οποίο
απ την απογραφή του 1961 αποδεικνύεται τι ζούσαν 150.000 κάτοικοι
περίπου, έναντι των 90.000 κατοίκων
σήμερα. Tο 1990, στη Λέσβο βρίσκουμε 125 εργοστάσια. Aπ αυτά,
57 ελαιοτριβεία, 35 σαπωνοποιεία, 17
βυρσοδεψεία, 8 αλευροποιεία, 5 πυρηνελαιοεργοστάσια, νηματουργεία,

Aγία Παρασκευή. Tο ελαιοτριβείο μετατράπηκε απ τη Nομαρχία Λέσβου σε κέντρο πολλαπλών χρήσεων, διατηρώντας μως
λο τον εσωτερικ εξοπλισμ του.
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Σκάλα Πολυχνίτου. Tο σαπωνοποιείο Kακάμπουρα βρίσκεται στις χθες του κλπου της Kαλλονής. Hταν ένα απ τα πολλά σαπωνοποιεία της περιοχής, που κάλυπταν λη την τοπική παραγωγή σαπουνιού.

βαφεία, μακαρονοποιεία, υφαντουργεία, μηχανουργεία και ορυχείο
ταλκ. H βιομηχανική αυτή ανάπτυξη
συνδυαζταν και με μια ακμή της
ναυτιλίας. Mνο στο Πλωμάρι, το
1874, υπήρχαν 120 πλοία διαφρων
χωρητικοτήτων, που κατευθύνονταν
στη Pουμανία, τη Pωσία, λη τη
Mαύρη Θάλασσα, τον Πντο, τη Σαμψούντα, την Tραπεζούντα αλλά και
σε λη τη Mεσγειο.

Eλαιοτριβεία
Hδη απ τον 18ο αιώνα, στους μεγάλους μεσγειους οικισμούς του
νησιού, πως της Aγίας Παρασκευής
και του Πολυχνίτου, η Λέσβος έχει
μεγάλη παραγωγή λαδιού. Mνο
στην κοιντητα της Aγίας Παρασκευής αναφέρονται 4 ελαιμυλοι
και αργτερα, το 1860, 13 ελαιμυλοι. Aυτοί ήταν οι πρδρομοι των ελαιοτριβείων και λειτουργούσαν με
υποζύγια ή ήταν χειροκίνητοι.
Mέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η
επεξεργασία της ελιάς γινταν με
πρωτγονο τρπο. Tο ελαιοτριβείο
βρισκταν εντς του κεντρικού πυρήνα του οικισμού και συχνά στο κέντρο του. Tο κτίριο ήταν απλ, χωρίς
περιβάλλοντα χώρο και λες οι εργασίες, απ την αποθήκευση του
καρπού μέχρι την έκθλιψή του και
τη συγκέντρωση του λαδιού, γίνονταν μέσα σ’ αυτ το χώρο.
Tτε, λοιπν, περί τα 1870 άρχισαν
να κατασκευάζονται και να λειτουργούν στο νησί τα πρώτα ατμοκίνητα
ελαιοτριβεία. Δίπλα ή στον ίδιο χώρο
των ατμοκίνητων ελαιοτριβείων ετοποθετούντο αλευρμυλοι, που λειτουργούσαν εκμεταλλευμενοι τον
ατμ των ελαιοτριβείων. Mηχανήματα πια καινούργια, σε νέα διάταξη
μέσα σε καλοχτισμένα πέτρινα κελύφη, ανέλαβαν την παραγωγή. Mεταπράτες και έμποροι που είχαν απαιτήσεις απ το λάδι, έφεραν καινούργια μοντέλα. Tα περισστερα μηχανήματα τα έφερναν απ την απέναντι παραλία της ελληνικής Mικράς

Aσίας, κυρίως απ τη Nέα Σμύρνη.
Mε αυτήν γινταν πλούσιο διαμετακομιστικ εμπριο. Aντιπρσωποι
κατασκευής νέων μηχανημάτων ή αντιπρσωποι αγγλικών εργοστασίων
άρχισαν να εξοπλίζουν τα καινούργια ελαιοτριβεία.
Eδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τι αυτή την περίοδο το ελληνικ στοιχείο
ανθεί οικονομικά και πολιτιστικά στη
M. Aσία, αλλά και στα νησιά. Zητώντας μια αρχιτεκτονική μορφολογία
που να το εκφράζει, απορρίπτει τις
παραδοσιακές ανατολίτικες μουσουλμανικές επιδράσεις και επιλέγει
την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική μορφολογία που έχει αναπτυχθεί στο
κλίμα του αρχαίου ελληνικού κλασικισμού. Eτσι το κεντρικ κτίριο στο
Eλαιοτριβείο, αλλά και τα άλλα συνοδευτικά κτίρια εκφράζουν την «επίσημη» αρχιτεκτονική των δημοσίων
κτιρίων στην απέναντι Aιολίδα αλλά
και στην Iωνία.

Mοναδικά κτίρια
Θα δούμε λοιπν στη συνέχεια αυτά τα μοναδικά κτίρια του 19ου αιώνα, που έχουν επηρεαστεί πως προανέφερα, απ την αρχιτεκτονική κυρίως των αγγλικών βιομηχανικών
κτισμάτων της πρώτης βιομηχανικής
επανάστασης (1760–1830), αλλά και
το νεοκλασικισμ πώς προσαρμστηκαν στη Λέσβο. Oι αντιπρσωποι
των νέων, κυρίως αγγλικών, μηχανημάτων, έφεραν ταυτχρονα μαζί
τους και τα νέα οικοδομικά σχέδια
(αρχιτεκτονικά). Δεν ήταν πλέον δυνατν αυτά να κτιστούν μέσα στους
οικισμούς. Eίχε έρθει η ώρα οι αναγκαίοι χώροι να γίνουν σωστά και οι
κατασκευές να πληρούν λους τους
ρους καλής και γρήγορης μεταφοράς και εναπθεσης του καρπού
στον εργοστασιακ χώρο. Eτσι δημιουργούνται ειδικοί χώροι για συγκέντρωση του λαδιού, για το εργατικ
προσωπικ, για τη διεύθυνση της επιχείρησης, κ.λπ. Tούτο οδήγησε
Συνέχεια στην 23η σελίδα
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Tο Kοινοτικ Eλαιοτριβείο Mανταμάδου. Aρχισε να κτίζεται το 1905 και απ μορφολογική άποψη κατατάσσεται στα χαρακτηριστικά δημιουργήματα βιομηχανικής αισθητικής του τέλους του 19ου αιώνα. Oπως φαίνεται και στη φωτογραφία, στους οικισμούς της Λέσβου, τα διάσπαρτα νεοκλασικά κτίσματα, πως και τα λαϊκά με τις
δικλινείς ή τετρακλινείς στέγες συνυπάρχουν αρμονικά με τις στέγες και τους νεοκλασικούς γκους των εργοστασίων.
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Συνέχεια απ την 21η σελίδα

στην ανάγκη πολλαπλασιασμού της
παλιτερης έκτασης των χώρων.
Aπ’ αυτή τη χρονολογία και μετά,
έως το 1925 αρχίζουν, το ένα μετά το
άλλο, να κατασκευάζονται τα νέα
βιομηχανικά κτίρια στις άκρες των
οικισμών. H διάταξη των κτισμάτων
αυτών είναι περίπου η ίδια στα περισστερα, αλλά βέβαια πολλές φορές εξαρτάται και απ τη μορφολογία του εδάφους. H διάταξη των κτισμάτων γινταν στις πλευρές του
τετραγώνου, του τραπεζισχημου ή
σχεδν κυκλικού οικοπέδου. Aπέναντι στην κεντρική είσοδο ετοποθετείτο το κεντρικ κτίριο επεξεργασίας της ελιάς με τη δεσπζουσα καμινάδα του. H στέγη ήταν συνήθως
δικλινής και στις δύο μικρτερες
πλευρές σχηματιζταν με ένα συμπαγή τοίχο, τριγωνικ αέτωμα. Σ’
αυτ το κτίριο, τοποθετούσαν τα νέα
μηχανήματα πως τα πιεστήρια, το
καζάνι, το χώρο αποθήκευσης του
καύσιμου υλικού, καθώς και τον ή
τους μύλους. Δεξιά ή αριστερά της
εισδου, ετοποθετείτο το κτίριο της
διοίκησης ή το γραφείο του διευθυντή της επιχείρησης. Στην άλλη
πλευρά, ετοποθετούντο οι αποθηκευτικοί χώροι για τη συγκέντρωση
του λαδιού. Tο κτίριο αυτ είναι πάντα δευτερεύον σε μέγεθος και μέσα στο έδαφος ετοποθετείτο η κωνική βάση των πιθαριών.
Στα πιθάρια αυτά, τα «κιούπια»,
συγκέντρωναν το λάδι που αναλογούσε στα έξοδα των αλεστικών ή
καμιά φορά τοποθετούσαν για φύλαξη το λάδι κάποιου μεμονωμένου παραγωγού. Στις άλλες πλευρές του οικοπεδικού χώρου και σ’ επαφή επίσης με τα μορα οικπεδα, τοποθετούνται τα κτίρια εναποθήκευσης
του καρπού, «Oι Mπατές». Aυτά ήσαν τα βοηθητικά κτίρια, χαμηλά σε
ύψος, με δικλινείς ή μονοκλινείς
στέγες και με εσωτερικά χωρίσματα
ξύλινα ή με συμπαγές τούβλο και ο
κάθε καλλιεργητής –ελαιοπαραγωγς– είχε τον δικ του χώρο τοποθέτησης του καρπού, έτσι ώστε ταν
ερχταν η σειρά του, μεταφερταν ο
καρπς στο κεντρικ κτίριο για την
έκθλιψη.
Eπίσης, αριστερά ή δεξιά της κυρίας εισδου του εργοστασιακού συγκροτήματος ετοποθετείτο το φυλάκιο, με χώρο για ύπνο, φαγητ κ.λπ.
καθώς και το αναγκαίο τζάκι για θέρ-

Eλαιουργείο E.Π.Σ. Aγιάσου. O ελαιμυλος κινείται με την κίνηση που μεταφέρεται απ τους ιμάντες. Tα τσουπιά ετοιμάζονται για το πιεστήριο (φωτ: Συλλογή Aντ. Mαΐλης).

μανση. Tα σαπωνοποιεία της Λέσβου
είναι τυπικά παραδείγματα εργοστασιακής αρχιτεκτονικής, ήταν μεγαλοπρεπή κτίρια που κι αυτά ακολούθησαν την εξέλιξη των ελαιοτριβείων απ τα μέσα του 19ου αιώνα και
μετά. Eίναι λιθκτιστα αλλά χρησιμοποιούν και τούβλα συμπαγή για ορισμένες στατικές ανάγκες του κτιρίου, αλλά και για την κατασκευή της
κεντρικής καμινάδας του φούρνου
και για τα ανώφλια των θυρών και
παραθύρων, καθώς και στο γείσο της
στέγης.
Tα κτίρια έχουν ορθογωνική κάτοψη και αναπτύσσονται συνήθως σε
τρεις ορφους. Στο ισγειο, τοποθετούνται τα καζάνια, ένα ή δύο, ανάλογα με τη δυναμικτητα του εργοστασίου, η βάση του φούρνου, η αντλία του ασβεστνερου, το ατμοκάζανο και τέλος το πηγάδι. Eπίσης οι
χώροι αποθήκευσης των υλικών, -

πως η πρώτη ύλη, η ποτάσσα κ.λπ.,
αλλά και μέρος του τελικού προίντος, εάν δεν υπήρχαν παραπλήσιοι
αποθηκευτικοί χώροι. Eπίσης εκεί
τοποθετείται και το γραφείο της διοίκησης. Στον πρώτο ροφο ή τον ημιώροφο βρίσκουμε συχνά το παράπηγμα (ξύλινο) της δ/νσης και τις χοάνες των καζανιών απ’ που γινταν
και η λήψη του σαπωνιού.
Στον πρώτο και τον δεύτερο ροφο, γίνεται η επεξεργασία (χύσιμο),
ξήρανση και κψιμο του σαπουνιού.
Mορφολογικά είναι απλές κατασκευές, με μεγάλο γκο, μεγάλη
στατική επάρκεια και χρησιμοποιούν
συνδετικ υλικ στη λιθοδομή τη θηραϊκή γη. Xαρακτηριστικ τους, τα
πολλά υψηλά παράθυρα στους επάνω ορφους με τους φεγγίτες και τα
καρφωτά κουφώματα.
Aυτή, λοιπν, η ανεπανάληπτη βιομηχανική, εμπορική και οικονομική

Σμύρνη. Eργοστάσια Δ. Iσηγνη, ιδρυθέντα το 1854. Aπ επιστολχαρτο της 10ης Nοεμβρίου 1910. Aπεικονίζει το μεγαλοπρεπές συγκρτημα των αδελφών Iσηγνη, που προμήθευαν με τεχνολογία λη την Eλλάδα και τη Mικρά Aσία. Hταν οι νικητές στον αγώνα των προσφορών που έκαναν ελληνικές και εγγλέζικες εταιρίες, για τον εξοπλισμ των ατμοκίνητων ελαιοτριβείων της Λέσβου, με μηχανήματα.

έκρηξη του 19ου αιώνα, έμελλε να
παρακμάσει τον 20 αιώνα. Aιτία της
παρακμής είναι διάφοροι λγοι και οφείλεται κυρίως: Στη Mικρασιατική
Kαταστροφή που έφερε τον εμπορικ αποκλεισμ του νησιού με την απέναντι ακτή, που ήταν για χιλιάδες
χρνια η βασική ενδοχώρα του νησιού. Στη μεγάλη μετανάστευση –εσωτερικού και εξωτερικού–, η οποία κορυφώθηκε στο πρώτο ήμισυ του αιώνα μας. Στην ανακάλυψη των φυγκεντρων μηχανημάτων που έθεσαν
εκτς λειτουργίας πολλά ελαιοτριβεία, λγω της ταχύτερης και φθηντερης επεξεργασίας του ελαιοκαρπού. Στην ανακάλυψη των απορρυπαντικών που λειτούργησε καταλυτικά στο κλείσιμο κυρίως των σαπωνοποιείων.
Σήμερα περισστερα απ εκατ
μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα,
μνημεία πλέον αρχιτεκτονικά, υψώνονται ερειπωμένα στο νησί της
Σαπφούς και χρνο με το χρνο επιδεινώνεται η θέση τους. Xρειάζεται
προβληματισμς, έρευνα και προτάσεις και πολλοί μπορούν να συμβάλουν, πολίτες, ειδικοί και κράτος, αν
συνεργαστούν. Tους αρχαίους μας
ναούς τους καταγράψαμε πως και
τα κάστρα και τις εκκλησίες μας και
προσπαθήσαμε να τα προστατεύσουμε. Kαιρς είναι να κάνουμε το ίδιο, αλλά με καλύτερες προοπτικές
και για τον ποιο βιομηχανικ μας
πολιτισμ, πως αυτς της Λέσβου
που διασώθηκε στις μέρες μας.
Eυχαριστούμε τους συνεργάτες του
αφιερώματος για τη φωτογραφική
κάλυψη των κειμένων τους, καθώς
επίσης τον κ. Kωστή Λιντη την κ.
Mίκα Λαμπροπούλου - Παπαευστρατίου και τον εκδ. οίκο «MEΛIΣΣA».
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«Mνημειακές»
βρύσες
της Λέσβου
Eργα ανωνύμων τεχνιτών γεννήθηκαν
απ το σμίξιμο του νερού και της πέτρας
Tου Mάκη Aξιώτη

«Στους Πύργους Θερμής. Eνα πολύχρωμο και πολύχρονο στολίδι, χωρίς νερ».

Στην Aετοφωλιά της Aργένου, το φως τονίζει τις σκιές στο ανάγλυφο μάρμαρο.

32 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 30 OKTΩBPIOY 1994

TA NEPA και η πέτρα, άφθονα και τα
δύο στο νησί, δεθήκανε αξεδιάλυτα
σε προσφορά ζωής. Yδραγωγεία, υδρμυλοι και πηγάδια, γεμίζουν απ’ άκρη σ’ άκρη τη γη του. Oμως, εκεί που
το σμίξιμο γέννησε την τέχνη, ήταν
στις κρήνες της Λέσβου. Aνώνυμοι οι
τεχνίτες, οι πελεκάνοι, δεν γράψανε
σε κανένα απ τα δημιουργήματα αυτά, το νομά τους. Περίπου πεντακσιες βρύσες κοσμούν με την ταπεινή
τους ύπαρξη τα σταυροδρμια, τα εγκαταλειμμένα μονοπάτια, τα χωριά
και τις κωμοπλεις της Λέσβου.
Tο γκρίζο μάρμαρο του νησιού και η
πολύχρωμη ηφαιστειογενής πέτρα ήταν το υλικ. H σμίλη στο χέρι του τεχνίτη, το μέσον. Kαι οι χορηγοί, που
μνημονεύονται στις κτητορικές επιγραφές, η οικονομική εξασφάλιση. H
παλαιτερη «ιστορημένη», στο μοναστήρι της Mυρσινιώτισσας, φτιάχτηκε
στα 1577 και του Λειμώνος στα 1600.
H γραφή είναι Bυζαντινή, Nεοελληνική και Aραβική. Tα τξα ημικυκλικά ή
οξύληκτα. Tα διακοσμητικά στοιχεία,
ανάγλυφοι σταυροί, ροζέτες, κυπα-

ρίσσια. Oμως σε αρκετές απ’ αυτές, η
πρσοψη ντύνεται με ένα ολοκέντητο
σύνολο. Aνάγλυφος διάκοσμος απ
φυτικά μοτίβα, σκεπάζει τη βρύση.
Tην κεντρική πλάκα του κρουνού,
τους πεσσούς, τα επίκρανα. Eδώ, ο
λαϊκς τεχνίτης μπλέκει περίτεχνα
την παράδοση αιώνων αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής τέχνης με πλαστικές συνθέσεις της Aναγέννησης
και του Mπαρκ. Aνθέμια, αετώματα
και λαξευτές γούρνες, μαζί με λεοντοκεφαλές απ’ που ξεπετιέται το
νερ, συμπληρώνουν το σύνολο. Aνεκτίμητα μνημεία της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, μερικές χαρίζουν ακμα
το νερ τους. Σε άλλες το ’χει μετουσιώσει η παράδοση και η πίστη σε αγίασμα. Oπως αυτής, στον ανάγλυφο
Tαξιάρχη του Mανταμάδου, χτισμένης
στα 1662. Aλλες μως δυστυχώς ερειπώνονται, χωρίς την πηγή της ζωής.
Kάτω απ την πίεση της αδιαφορίας
και του χρνου.
O Διψών μοι προσελθέτω εκ της
δρσου μου πιέτω κοινού πνου και
προθύμου κοινωνίας μεγατίμου τι του
ύδατος διψώντι ηδιον; Oυδέν τω ντι
των 1874 Mαΐου

Xτίστηκε η Bρυσομάννα, «μέσα σε μια νύχτα», στα 1843 και στολίστηκε με σταυρούς, κυπαρίσσια και
λουλούδια. Στον Σκπελο της Γέρας.

