
T�υ Παν. Παρασκευαΐδη

Πρ�έδρ�υ «Eταιρίας Aι�λικών Mελετών»

TA ΠPΩTA σημαντικά �ικιστικά αρ-
�αι�λ�γικά ευρήματα στη Λέσ��
�ρίσκ�νται στη Θερμή, �π�υ αλλε-
πάλληλες π�λεις στ�ι�ί��υν μια ι-
στ�ρική �ωή, π�υ �εκινά απ’ την 4η
π.X. �ιλιετία. Oι άνθρωπ�ι της επ�-
�ής αυτής, �πως και �ι πριν απ’ αυ-
τ�ύς, αλλά και �ι μετά απ’ αυτ�ύς
για αρκετ�ύς αιώνες μας παραμέ-
ν�υν άγνωστ�ι, �αμέν�ι μέσα στην
α�λή της Πρ�ϊστ�ρίας.

T� πρώτ� �ν�μα π�υ σώ�εται στην
ιστ�ρική μνήμη είναι τ�υ πρώτ�υ �α-
σιλιά τ�υ νησι�ύ τ�υ Mάκαρα, � �-

π�ί�ς α$αλώς συνδέεται με τ� σημε-
ριν� τ�πωνύμι� «τα Mάκαρα». Oι λέ-
�εις, �λέπετε, είναι ανθεκτικ�τερες
απ� τις πέτρες. O Mάκαρας πάντρε-
ψε την κ�ρη τ�υ Mήθυμνα με τ�ν
Θεσσαλ� Λέσ�� και έκτ�τε, παρά
τ�υς διά$�ρ�υς κατακτητές τ� νησί
διατήρησε μέ�ρι σήμερα την �ν�μα-
σία Λέσ��ς. Kάπ�υ 4.000 �ρ�νια δη-
λαδή τα τ�πωνύμιά τ�υ επι�ιών�υν,
γεγ�ν�ς π�υ δεί�νει �τι κανείς δεν
τ�λμησε ή δεν μπ�ρεσε να τα αλλά-
�ει, γιατί � π�λιτισμ�ς τ�υ επι�αλλ�-
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Eπιμέλεια α�ιερώματ�ς:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Λέσ��ς, ένα
πανάραι� νησί

H μακραίωνη ιστ�ρική τ�υ π�ρεία απ� την αρ�αι�τητα έως σήμερα

Λι�μά�ωμα. H Λέσ��ς είναι ένα ατέλειωτ� δάσ�ς ελιάς, με έντεκα εκατ�μμύρια ε-
λαι�δεντρα. H ιστ�ρία της είναι δεμένη με τ� ευλ�γημέν� αυτ� δέντρ�, α��ύ η ε-
λιά έ�ερε τ� εργ�στάσι� τ�υ λαδι�ύ, στη συνέ�εια ήρθε η παραγωγή τ�υ σαπ�υ-
νι�ύ, ακ�λ�ύθησε τ� εμπ�ρι� των δύ� αυτών πρ�ϊ�ντων, η αύ$ηση των εργ�στα-
σίων της ελιάς και των σαπων�π�ιείων π�υ δημι�ύργησε επίσης την αύ$ηση τ�υ
εμπ�ρικ�ύ στ�λ�υ. (Φωτ.: N. Ση��υνάκης).
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ταν στ�υς δια$�ρ�υς επ�ίκ�υς και
κατ�ίκ�υς.

Aι�λικ�ς π�λιτισμ�ς

Oι Aι�λείς π�υ ήρθαν κυρίως απ�
τη Θεσσαλία, α$�ύ �υμώθηκαν με
τ�ν παλι� π�λιτισμ� δημι�ύργησαν
τ�ν τελικ� Aι�λικ�, π�λλά στ�ι�εία
τ�υ �π�ί�υ παραμέν�υν ακ�μα στη
λεσ�ική γλώσσα, τη λατρεία και τα
έθιμα.

Στα Tρωϊκά η Λέσ��ς ήταν με τ�
μέρ�ς των Tρώων, �ι �π�ί�ι ήταν
γνωστ� �τι και αυτ�ί ήταν Eλληνες.
«Kαι τ� Tρώων Eθν�ς Eλληνικ�ν εν
τ�ις μάλιστα την εκ Πελ�π�ννήσ�υ»,
λέει τ�ν 1� π.X. αιώνα � Δι�νύσι�ς
Aλικαρνασσεύς.

H Mυτιλήνη κτίστηκε γύρω στ�
1054 π.X. και δεν άργησε να δημι-
�υργήσει π�λιτισμ�, π�υ επηρέασε
τ�ν ελληνικ� �ώρ�.

H π�λιτιστική ακμή π�υ σημειώθη-
κε τ�ν 8� με 7� π.X. αιώνα δικαίωσε
τη $ήμη της Λέσ��υ ως σημαντικ�ύ
Kέντρ�υ τ�υ Aι�λικ�ύ Π�λιτισμ�ύ.
Aρίων, Tέρπανδρ�ς, Aλκαί�ς, Πιττα-
κ�ς και Σαπ$ώ είναι μερικά απ’ τα
πι� σπ�υδαία �ν�ματα, π�υ η $ήμη
τ�υς τα�ίδεψε μέσα στ�ν ατέλειωτ�
�ρ�ν�.

H Mυτιλήνη απ�ίκισε την απέναντι
Mικρασιατική παραλία, π�υ �ν�μά-
σθηκε «Aιγιαλ�ς των Mυτιληναίων».
Στη Συμμα�ία π�υ επέ�αλε στ� �ώρ�
επιρρ�ής της τιμωρ�ύσε τις απ�στα-
σίες με κλείσιμ� των σ��λείων και ε-
πακ�λ�υθη απαιδευσία. Oι Aθηναί�ι
πρακτικ�τερ�ι τιμώρησαν τη Mυτι-
λήνη τ� 428 π.X. για τη δική της απ�-
στασία απ� την Aθηναϊκή Συμμα�ία
με σ$αγή 1.000 ατ�μων.

Oι αιώνες κυλ�ύν και η Λέσ��ς λί-
γ� ή π�λύ γίνεται τ� κέντρ� δια$�-
ρων γεγ�ν�των και δραστηρι�τήτων,
έ�ει δηλαδή μια συνε�ή ιστ�ρική πα-
ρ�υσία και �ταν �ι Pωμαί�ι κλείν�υν
τ�ν �ρί��ντα απ� Δύση και Aνατ�λή
με την καταστρ�$ή της K�ρίνθ�υ τ�
146 π.X. και την απ�κτηση της Περ-
γάμ�υ τ� 133, αναγκαστικά υπ�τάσ-
σεται σ’ αυτ�ύς. T� 62 π.X. την επι-
σκέπτεται � Π�μπήϊ�ς π�υ απ�κτά
συμπάθειες και $ιλίες σ’ αυτή. T�
νησί ε�ακ�λ�υθεί να ’�ει $ιλ�σ�-
$�υς, π�ιητές και καλλιτέ�νες και έ-
ντ�νη πνευματική �ωή. Iσως γι’ αυτή
την «Eθνική» δραστηρι�τητα � Aπ�-
στ�λ�ς Παύλ�ς, π�υ ήρθε τ� 52 μ.X.
στη Mυτιλήνη για μια μέρα δεν $αί-
νεται να ίδρυσε αμέσως εκκλησία, αν
και ασ$αλώς κήρυ�ε τ�ν πρώτ� «και-
ν�ν λ�γ�ν».

Bυ�αντινή επ��ή

Kατά τα 1000 �ρ�νια π�υ η Λέσ��ς
ανήκε στη Bυ�αντινή Aυτ�κρατ�ρία
δεν �ε�ώρισε σε τίπ�τα ιδιαίτερ�, �-
πως λίγ�-π�λύ �λες �ι επαρ�ίες τ�υ
Kράτ�υς. E�άλλ�υ �ι πληρ�$�ρίες
π�υ σώ��νται για τη �ωή της είναι ε-
λά�ιστες. T� 803 πέθανε ε��ριστη
στη Λέσ�� η Eιρήνη η Aθηναία και
τ�ν 11� αιώνα �ει � περί$ημ�ς ιαμ-
��γρά$�ς Xριστ�$�ρ�ς � Mυτιλη-
ναί�ς. Oι π�λλές και καταστρεπτικές
επιδρ�μές, π�υ άρ�ισαν απ’ τ�ν 9�
αιώνα, �ταν τ� Bυ�αντιν� ναυτικ�
δεν μπ�ρ�ύσε να ελέγ�ει τ� Aιγαί�,
συντελ�ύν κι αυτές στην ιστ�ρική
σιωπή. Σαρακην�ί, Pώσ�ι και τέλ�ς
T�ύρκ�ι αλωνί��υν στις θάλασσες

και επιτίθενται στα νησιά αρπά��-
ντας τα έτ�ιμα αγαθά.

T� 1355 � Γεν�υάτης ηγεμ�νας
Φραγκίσκ�ς Γατελ�ύ��ς, π�υ πα-
ντρεύεται την αδελ$ή τ�υ Iωάννη E΄
Παλαι�λ�γ�υ και παίρνει πρ�ίκα τη

Λέσ�� εγκαινιά�ει στ� νησί την α�ι�-
λ�γη και αρκετά γνωστή Γατελ�ύ�ι-
κη περί�δ�, κατά την �π�ία τ� νησί
έγινε σημαντικ� εμπ�ρικ� και �ικ�-
ν�μικ� κέντρ� τ�υ B�ρεί�υ Aιγαί�υ.
Aυτή η δύναμή τ�υ έκανε τ�ν Mωά-

μεθ B΄ να τ� καταλά�ει τ� 1462, παρά
την απεγνωσμένη αντίσταση π�υ
πρ��αλλε.

T�υρκ�κρατία

H υπ�δ�ύλωση στ�υς T�ύρκ�υς
γέμισε πένθ�ς και συμ$�ρά τη Λέ-
σ��. M�λις τ�ν 18� αιώνα άρ�ισε να
�γά�ει τ� κε$άλι απ’ τις ερμιές, κα-
θώς κινήθηκε τ� εμπ�ρι� της. T�
1770 � Oρλ�$ δεν μπ�ρεσε να κα-
ταλά�ει τ� Kάστρ� της Mυτιλήνης
και �ταν έ$υγε �ι T�ύρκ�ι �έσπα-
σαν την �ργή τ�υ σ$ά��ντας τ�υς
ανεύθυν�υς Mυτιληνι�ύς και διαρ-
πά��ντας τα υπάρ��ντά τ�υς. T� ί-
δι� έκαναν και τ� 1821, �ταν � Πα-
νανικ�λής ανατίνα�ε στην Eρεσ� τ�
δίκρ�τ� τ�υς, για να εκδικηθ�ύν
την απρ�σμενη απώλεια, παρά τ� �-
τι η Λέσ��ς δεν μπ�ρεσε να επανα-
στατήσει.

T� 1850 έγινε μεγάλ�ς παγετ�ς,
π�υ κατάστρεψε �λωρίδα και πανίδα
τ�υ νησι�ύ και τ� 1867 μεγάλ�ς σει-
σμ�ς. Παρά τις καταστρ�$ές αυτές
«τ� �άσμα π’ άν�ιγε � σεισμ�ς ευθύς
εγι�μι�’ άνθη» και η Λέσ��ς στις πα-
ραμ�νές της απελευθέρωσής της
�ρισκ�ταν σε θαυμαστή ακμή με �ι-
κ�ν�μία ελεγ��μενη απ�λυτα απ�
τ�υς Eλληνες.

Στις 8-11-1912 � ελληνικ�ς στ�λ�ς
απελευθέρωσε τη Mυτιλήνη και �ι
ναυμα�ίες της Eλλης (3-12-12) και
της Λήμν�υ (6-1-13) σ$ράγισαν �ρι-
στικά και αμετάκλητα την εθνική ε-
λευθερία τ�υ νησι�ύ. H Mικρασιατι-
κή Kαταστρ�$ή και η ανταλλαγή των
πληθυσμών τ�υ 1923 απέκ�ψε τ� νη-
σί απ’ την τρ�$�δ�τρα τ�υ Aι�λική
Mικρασία και τ� έστρεψε πρ�ς την η-
πειρωτική Eλλάδα. H Kατ��ή και ι-
δίως � Eμ$ύλι�ς Π�λεμ�ς επέτειναν
τα πρ��λήματα και �δήγησαν τη Λέ-
σ�� σε γενικ�τερη κρίση.

Παρά ταύτα τ� πανάρ�αι� νησί ε-
�ακ�λ�υθεί να είναι ένας εθνικ�ς και
πνευματικ�ς ακρίτας, π�υ αντιμετω-
πί�ει με αισι�δ��ία τ� μέλλ�ν.

Στις 8 N�εμ�ρί�υ η Mυτιλήνη ε�ρτά�ει την απελευθέρωσή της. Tην ιστ�ρική στιγ-
μή απεικ�νισε στ� έργ� «H Mυτιλήνη Eλληνική» (συλλ�γή X. Mπίν�υ), � Θε��ι-
λ�ς, μια απ� τις μεγαλειώδεις �υσι�γνωμίες τ�υ νησι�ύ. Mε τ� στίγμα τ�υ «τρε-
λ�ύ» περιπλανι�ταν �ρ�νια, �ωγρα�ί��ντας στη Σμύρνη, στ� Πήλι� και τέλ�ς
στην πατρίδα τ�υ, τη Mυτιλήνη, �π�υ και πέθανε τ� 1934. Kαμιά υπ�ληψη ή πα-
ραδ��ή �σ� ��ύσε. H �ωγρα�ική τ�υ ιδι��υία αναγνωρίστηκε και απέκτησε δια-
στάσεις αίγλης, μετά θάνατ�ν. Πρ�ς τ� τέλ�ς της �ωής τ�υ, η συνάντησή τ�υ με
τ�ν TERIADE –συμπατριώτης τ�υ κι αυτ�ς, απ� τα ηγετικά πρ�σωπα της λεγ�με-
νης Σ��λής τ�υ Παρισι�ύ– ήταν η αρ�ή. Σήμερα είναι η  πι� συ�ητημένη μ�ρ�ή
λαϊκ�ύ �ωγρά��υ.

Eλαι�τρι�εί� στ� Nε��ώρι. H αρ�ιτεκτ�νική θυμί�ει τις εκκλησίες τ�υ μάστ�ρα Στρατήγη Kαρέκ�υ σε �ωριά της Λέσ��υ, στα
μέσα τ�υ 18�υ αι. (Φωτ.: N. Ση��υνάκης).
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Aπ� τα αριστερά: Θράσ�ς Kαστανάκης, Στρατής Mυρι�ήλης, Aγγελ�ς Tερ�άκης, Hλίας Bενέ�ης. Στ� λ�γ�τε�νικ� περι�δικ� «XAPAYΓH» τ�υ νησι�ύ τ�υ, στα 1912, εί-
�ε α�ηγηθεί � Σ. Mυρι�ήλης ένα επεισ�δι� απ’ τ�ν Bαλκανικ� Π�λεμ� («T� κ�κκιν� λ�υλ�ύδι»). Στην ε�ημερίδα «KAMΠANA» δημ�σίευσε σε συνέ�ειες, απ� τ�ν Aπρί-
λι� τ�υ ’23 ώς τ�ν Aπρίλι� τ�υ ’24, τη «Zωή εν τά�ω». Aμέσως μ�λις τέλειωσε η π�λεμική α�ήγηση τ�υ Mυρι�ήλη, άρ�ισε, σε συνέ�ειες πάλι, η μαρτυρία τ�υ Bενέ�η
απ� την �μηρία τ�υ στα Tάγματα Eργασίας στην T�υρκία. Πρ�κειται για την πρώτη μ�ρ�ή τ�υ �ι�λί�υ τ�υ «T� ν�ύμερ� 31328». Hταν ακ�μα η επ��ή π�υ �ι συγγρα-
�είς δ�κίμα�αν πρώτα τις αντ��ές τ�υς σε ε�ημερίδες και περι�δικά. T� �ι�λί� ερ��ταν αργ�τερα ως δικαίωση.

T�υ Kώστα Γ. Mίσσι�υ

Eρευνητή της Λεσ�ιακής γραμματείας

AΠO τα �άθη των αιώνων, στη Mυτι-
λήνη, τα γράμματα ήταν σε περί�πτη
θέση στη �ωή των ανθρώπων της. Oι
παμπάλαι�ι πρ�γ�ν�ί μας, για να δι-
και�λ�γήσ�υν την εκπληκτική άνθη-
σή τ�υς και μα�ί και των τε�νών, λέ-
γανε �τι τ� νησί εί�ε την εύν�ια των
M�υσών, γιατί �ι κάτ�ικ�ί τ�υ θάψα-
νε με τιμές τ� κε!άλι τ�υ Oρ!έα –γι-
�ύ της M�ύσας Kαλλι�πης– π�υ ε-
κ�ράστηκε στις ακτές τ�υ, έπειτα α-
π� τ�ν διαμελισμ� τ�υ απ� τις γυναί-
κες της Θράκης.

Eστω και τ�ύτα εδώ #εκιν�ύν απ�

παραδ�σεις και �σ� και αν ανάγ�νται
σε σ!αίρες μετα!υσικές, τα πραγμα-
τικά δεδ�μένα είναι επι�ε�αιωτικά,
τ�υλά�ιστ�ν ως τα �ρ�νια των Pω-
μαίων, και μετά, τ�υς δυ� τελευταί-
�υς αιώνες - με θλι�ερ� κεν� την πε-
ρί�δ� της Bυ�αντινής αυτ�κρατ�-
ρίας και τ�υς πρώτ�υς αιώνες της
Oθωμανικής. 

H κατα!υγή στις πηγές, μας δίνει
την ευκαιρία να επισημάν�υμε ένα
μεγάλ� αριθμ� π�ιητών, μ�υσικών, ι-
στ�ρικών, !ιλ�σ�!ων, διαπρεπών
στα �ρ�νια τ�υς, �ν�μαστών και σή-
μερα.

O επικ�ς π�ιητής Λέσ�ης, � περιώ-
νυμ�ς Tέρπανδρ�ς � Aντισσαί�ς, �

επίσης σπ�υδαί�ς Aρίων, � λυρικ�ς
Aλκαί�ς, � –εκ των επτά σ�!ών– Πιτ-
τακ�ς, � Kριναγ�ρας � επιγραμματ�-
π�ι�ς, � ιστ�ρικ�ς Eλλάνικ�ς, �
Mυρσίλ�ς ιστ�ρικ�ς κι’ αυτ�ς, � σύγ-
�ρ�ν�ς και !ίλ�ς τ�υ Π�μπηί�υ, �
Θε�!άνης � Mυτιληναί�ς, ιστ�ρικ�ς
περιωπής, � μαθητής και διάδ���ς
τ�υ Aριστ�τέλη Θε�!ραστ�ς �
Eρέσσι�ς, !ιλ�σ�!�ς περισπ�ύδα-
στ�ς και θεμελιωτής της ��τανικής,
� Λ�γγ�ς π�υ έγραψε τ� πρώτ� –πα-
γκ�σμίως– μυθιστ�ρημα, τ� «Δά!νις
και Xλ�η», και άλλ�ι πάμπ�λλ�ι είναι
αυτ�ί π�υ δ�#ά��υν τ� νησί, και ανά-
μεσά τ�υς, �έ�αια, εκείνη π�υ �ν�-
μάστηκε δεκάτη M�ύσα, η κ�ρυ!αία

π�ιήτρια απ� γεννέσεως τ�υ ανθρώ-
πιν�υ είδ�υς: η Σαπ!ώ.

T� γιατί �ι Λέσ�ι�ι σωπαίν�υν για
αιώνες –�πως και τ� σύν�λ�, μάλλ�ν
των Eλλήνων– πρ�!ανώς, έ�ει την ε-
#ήγησή τ�υ στις συνε�είς λεηλασίες
π�υ υ!ίσταται τ� νησί. Πώς θα μπ�-
ρ�ύσαν �ι M�ύσες να σταθ�ύν κ�ντά
τ�υ, �ταν τ� 376 τ� λεηλατ�ύν �ι
Σκύθες, τ� 769 �ι Σλαύ�ι, τ� 851 �ι
Σαρακην�ί, τ� 1027 �ι Pώσ�ι, τ� 1128
�ι Eνετ�ί, τ� 1204 �ι Σταυρ�!�ρ�ι
κ.ά. M�ναδική τ�τε α#ι�σημείωτη
περίπτωση είναι � π�λύ καλ�ς π�ιη-
τής Xριστ�!�ρ�ς � Mυτιληναί�ς π�υ
έ�ησε τ�ν 11� αιώνα στην Kωνστα-

H πνευματική Mυτιλήνη
Aπ� τ�ν Aλκαί� και τη Σαπ�ώ έως τη «Λεσ�ιακή Aν�ι�η» και τ�υς επιγ�ν�υς

Συνέ�εια στην 6η σελίδα
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O πε��γρά��ς και π�ιητής Aργύρης E�ταλιώτης (1849–1923). T�
έργ� τ�υ είναι σ�ραγισμέν� απ� τ� πνεύμα και τ�υς στ���υς της
πρώτης αγωνιστικής γενιάς τ�υ δημ�τικισμ�ύ, στην ιστ�ρία τ�υ �-
π�ί�υ κατέ�ει μία σημαντική θέση, μα�ί με τ� έργ� των άλλων δύ�
πρωτεργατών τ�υ, τ�υ Ψυ�άρη και τ�υ Πάλλη.

Σκίτσα τ�υ Aντώνη Πρωτ�πάτση (πάνω) και τ�υ Mίλτη Παρασκευαΐδη (κάτω). O Aντώνης Πρωτ�-
πάτσης, ένας απ� τ�υς εμπνευστές της «Λεσ�ιακής Aν�ι'ης», εντυπωσίασε αργ�τερα, ως τακτι-
κ�ς συνεργάτης–σκιτσ�γρά��ς στη «Z�υρνάλ» στ� Παρίσι. Yπέγρα�ε ως Pazzi. Eνα διάστημα
διετέλεσε και πρ�εδρ�ς τ�υ Συνδέσμ�υ Eλλήνων Σκιτσ�γρά�ων. Tα σκίτσα τ�υ απ�δίδ�υν τ�ν
�αθύτερ� ψυ�ικ� �αρακτήρα των πρ�σώπων π�υ σ�εδιά�ει με μ�λύ�ι σε ελά�ιστα λεπτά της ώ-
ρας. Ως σκιτσ�γρά��ς δημι�ύργησε παράδ�ση στη Mυτιλήνη, με επιγ�ν�υς. Mετα'ύ αυτών, �
Mίλτης Παρασκευαΐδης, π�υ ακ�μα με τ� πενάκι τ�υ ανασταίνει τη �ωή στη Λέσ�� τ�υ 1994.

Tελει���ιτ�ι τ�υ Γυμνασί�υ Mυτιλήνης, τ� 1927, με τ�ν γυμνασιάρ�η τ�υς Iωάννη Oλύμπι� –τ�ν απ�κληθέντα σ���– π�υ διακρίνεται στ� κέντρ�. Aριστερά τ�υ �ι
σπ�υδαί�ι λ�γι�ι Aριστείδης Δελής και Nίκ�ς Σωτηράκης και � λ�γ�τέ�νης Kώστας K�ντ�ς (με τ� ψαθάκι).



ντιν�ύπ�λη. Mετά, για έναν αιώνα
(1355-1462) π�υ δίνεται «πρ�ίκα»
στ�υς Γατελ�ύ��υς της Γέν�υας, α-
π� τ�ν Iωάννη E΄  τ�ν Παλαι�λ�γ�, υ-
πάρ�ει κάπ�ια σ�ετική �ικ�ν�μική ά-
νεση, π�υ ίσως ά!ηνε τα ί�νη της και
στα γράμματα, �μως τ�τε εμ!ανι-
στήκανε �ι �άρ�αρ�ι των �αρ�άρων,
�ι Σελτ��ύκ�ι.

Tα �ρ�νια π�υ ακ�λ�ύθησαν, �ρ�-
νια δυστυ�ίας και ε#αθλίωσης δεν
ά!ηναν περιθώρια για πνευματικά
επιτεύγματα. Hταν αναπ�!ευκτ� να
συμ�εί κάτι τέτ�ι�. Aπ� τις 100.000
ψυ�ές π�υ εί�ε τ� νησί τ� 1462 �ταν
κατακτήθηκε απ� τ�υς T�ύρκ�υς,
λίγ� μετά δεν θα μείν�υν πάνω απ�
30.000 �ειρώνακτες, ως επί τ� πλεί-
στ�ν —απ� την ηγεσία, πνευματική
και δι�ικητική, �σ�ι δεν σ!ά�τηκαν

ή δεν π�υλήθηκαν ως σκλά��ι, με-
τα!έρθηκαν στην Π�λη, για �π�ια
�ρήση.

Kληρικ�ί

Παρ’ �λα αυτά, �ι M�ύσες, δεν ά-
!ησαν ανυπεράσπιστ� τ� Λεσ�ιακ�
πνεύμα. Kαι �πως ήταν !υσικ�, δι�-
�έτευσαν την πν�ή τ�υς στ�υς κλη-
ρικ�ύς, τη μ�νη τά#η –ας την πω–
π�υ τ�τε και ώς τα μέσα τ�υ 19�υ
αιώνα, τ�υλά�ιστ�ν στ� νησί, εί�ε ε-
πα!ή με τα γράμματα. Eτσι � κληρι-
κ�ς –και εν συνε�εία  Aγι�ς– Iγνά-
τι�ς Aγαλλιαν�ς, ιδρυτής των M�-
νών Λειμών�ς και Mυρσινιώτισσας,
ήταν αυτ�ς π�υ σύστησε, τ� 1527,
τ� πρώτ� σ��λεί� στη Λέσ��. Tην
περί!ημη «Λειμωνιάδα Σ��λή» π�υ
τη θεμελίωσε � Zακυνθιν�ς λ�γι�ς
και ιερ�μ�να��ς Πα�ώμι�ς P�υσά-

ν�ς, � �π�ί�ς δίδα#ε σ’ αυτήν απ� τ�
1532 ή –κατ’ άλλ�υς– απ� τ� 1540. H
«Λειμωνιάδα» –αρρένων και θηλέ-
ων– λειτ�ύργησε ώς την πρώτη δε-
καετία τ�υ αιώνα μας και –πρ�!α-
νώς– η ύπαρ#ή της, ε#ηγεί την πα-
ρ�υσία της –τ�υς πρώτ�υς αιώνες
της σκλα�ιάς– μ�ρ!ωμένων Λε-
σ�ίων, Πατριαρ�ών, Mητρ�π�λιτών
και κληρικών, μερικ�ί απ� τ�υς �-
π�ί�υς διακρίθηκαν ως λ�γι�ι, πα-
νελληνίως. Θα σας υπενθυμίσω –για
να μην σας κ�υρά�ω με κατάλ�γ� �-
ν�μάτων, π�υ ακ�μα και περι�ριστι-
κώς αν τ�ν μετα!έρω θα είναι μεγά-
λ�ς –δύ� τρεις περιώνυμ�υς: τ�ν
Mητρ�π�λίτη Oυγγαρ��λα�ίας Iγνά-
τι�, τ�ν Σερα!είμ τ�ν Mυτιληναί�,
τ�ν Γρηγ�ρι� Kαλαγάνη, τ�ν Γεώρ-
γι� τ�ν Λέσ�ι� (Nτ�μανέλη), π�υ ά-
!ησαν περισπ�ύδαστ� έργ� και !υ-

σικά τ�ν –εκ των κ�ρυ!αίων «Διδα-
σκάλων τ�υ Γέν�υς»– ιερ�μ�να��
Bενιαμίν τ�ν Λέσ�ι�. O Bενιαμίν αν
και δεν κατά!ερε να διδά#ει στη
Mυτιλήνη, παρά ελά�ιστ�υς μήνες,
στα γεράματά τ�υ –τ� 1812– έρι#ε
τ� σπ�ρ� απ� την περί!ημη Aκαδη-
μία Kυδωνιών �π�υ !�ίτησαν και δε-
κάδες Mυτιληνι�ί.

Eκπαιδευτικ�ί

Λίγ� μετά, θα είναι π�υ θα #εκινή-
σει η εκρηκτική αναγέννηση των
γραμμάτων στην Mυτιλήνη. Oι M�ύ-
σες, θα σταθ�ύν και πάλι κ�ντά στ�
αγαπημέν� τ�υς νησί –δίπλα στ�υς
εκπαιδευτικ�ύς τώρα, π�υ παίρν�υν
την πνευματική σκυτάλη απ� τ�υς
κληρικ�ύς. T� Γυμνάσι� π�υ �τί�εται
τ�τε –τ� 1840– θα είναι, ως τα πρώτα
�ρ�νια της τρίτης δεκαετίας τ�υ αι-
ώνα μας, ��ι μ�ν� κι�ωτ�ς γνώσης
αλλά και !υτώρι� καλλιέργειας πρω-
τ�π�ριακών εκπαιδευτικών αντιλή-
ψεων, π�υ �ε�αίως άμεσα επηρεά-
��υν και την λ�γ�τε�νική �ωή τ�υ
τ�π�υ. Aν και στις αίθ�υσές τ�υ δεν
δίδα#ε � σ�!�τερ�ς, ίσως, άνθρω-
π�ς π�υ γεννήθηκε στ� νησί: � Δη-
μήτρι�ς N. Bερναρδάκης, �ι εννέα
γυμνασιάρ�ες τ�υ –της πρ�ανα!ερ-
θείσας, σ�εδ�ν εκατ�νταετίας τ�υ–
υπήρ#αν απ� τ�υς α#ι�λ�γ�τερ�υς
παιδαγωγ�ύς, σε πανελλήνι� πι-
στεύω επίπεδ�, και λ�γι�υς. O Xρι-
στ�!�ρ�ς Λαίλι�ς ήταν αναγεννη-
τής της παιδείας και στην Σμύρνη, �-
π�υ δίδα#ε –και διεύθυνε– π�λλά
�ρ�νια την Eυαγγελική Σ��λή, � Γε-
ώργι�ς Aριστείδης–Πάππης, ά!ησε
έργ� πρ�!�ρικ� και γραπτ�, και α-
σ!αλώς θα έπρεπε να �ν�μά�εται
«Διδάσκαλ�ς τ�υ Γέν�υς» –και τέ-
τ�ι�ς θα θεωρείτ� αν εί�ε αναδει-
�θεί αλλ�ύ– � Θεσσαλ�νικι�ς Πέ-
τρ�ς Παπαγεωργί�υ, είναι γνωστ�ς
και ευρύτερα ως !ιλ�λ�γ�ς υψηλ�ύ
επιπέδ�υ, �πως και � Γρηγ�ρι�ς N.
Bερναρδάκης –πανεπιστημιακ�ί, με-
τά τα �ρ�νια της Mυτιλήνης, και �ι
δύ�. Kαι � Iωάννης Oλύμπι�ς, θ’ απ�-
κληθεί «σ�!�ς».

T�τε θα λάμψει στ� λ�γ�τε�νικ�
στερέωμα, τ� π�ιητικ� ταλέντ� τ�υ
Nίκ�υ Kαμπά, � �π�ί�ς –στ� σύντ�μ�
πέρασμά τ�υ– μα�ί με τ�ν στεν� !ίλ�
τ�υ Kωστή Παλαμά και τ�ν Γεώργι�
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Συνέ�εια απ� την 4η σελίδα

«H π�ιήτρια της νήσ�υ Λέσ��υ Σαπ�ώ και � κιθαρωδ�ς Aλκαί�ς». Eργ� Θε��ίλ�υ Γ.X. Mι�αήλ, 1932.

Aριστερά: O Iγάντι�ς, Mητρ�π�λίτης Oυγγρ��λα�ίας, λαμπρ�ς λ�γι�ς, συγγρα�έας λίαν α'ι�λ�γων π�νημάτων, �ωτισμέ-
ν�ς δάσκαλ�ς στα σ��λεία των ηγεμ�νιών και ένας απ� τ�υς σπ�υδαι�τερ�υς παράγ�ντες της Φιλικής Eταιρείας.¨Δε'ιά: O
συγγρα�έας Aσημάκης Πανσέλην�ς (1903–1984) σε έργ� τ�υ Γ. Bακιρτ�ή. Πρ�σωπικ�τητα με ευρύτερη δράση, μέλ�ς της
Συντακτικής Eπιτρ�πής τ�υ περι�δικ�ύ «Πρωτ�π�ρ�ι», πνευματώδης και καυστικ�ς στα σ��λια και άρθρα τ�υ, ε'έ�ρα�ε τις
απ�ψεις της Aριστεράς. E'ελέγη μάλιστα ��υλευτής τ� 1950 (EΛΔ) εκπρ�σωπώντας τ� νησί τ�υ. T� αυτ��ι�γρα�ικ� τ�υ �ι-
�λί� «T�τε π�υ ��ύσαμε», με αρκετές επανεκδ�σεις ως σήμερα, αναδεικνύει �λες τις συγγρα�ικές τ�υ αρετές.



Δρ�σίνη, συντέλεσε με τη συλλ�γή
τ�υ «Στί��ι» (1880), στην απ�δέ-
σμευση της π�ίησης απ� τ�ν άκρατ�
ρ�μαντισμ�. T�τε, έστω και απ� μα-
κριά, θα δ�#άσει τ� νησί, τ� αηδ�νι
της Mήθυμνας, � Aργύρης E!ταλιώ-
της, πρωτ�π�ρ�ς τ�υ δημ�τικισμ�ύ
και, μάλλ�ν, � μελωδικ�τερ�ς νε�-
έλληνας πε��γρά!�ς – ως �ρήστης
της δημ�τικής πιστεύω �τι δεν έ�ει
ταίρι, ως σήμερα.

Στ� �άραμα τ�υ αιώνα μας, �ι
M�ύσες θα στήσ�υν μ�νιμ� κ�νάκι
στ� νησί. Oι συνθήκες είναι ιδεώ-
δεις, θα έλεγα. H �ικ�ν�μική δύναμη
των Λεσ�ίων έ�ει !τάσει π�λύ ψηλά.
Λειτ�υργεί τράπε�α, με υπ�καταστή-
ματα στην Eυρω΄πη – και �έ�αια στην
Aσιατική Eλλάδα. H Aτμ�πλ�ΐα Π.M.
K�υρτ�ή διαθέτει 11 επι�ατηγά �α-
π�ρια. T� λιμάνι της Mυτιλήνης είναι
ένα απ� τα μεγαλύτερα της περ�-
�ής. H ανεργία και η υπ�απασ��ληση
είναι �λ�τελα άγνωστες.

Aμεσ� απ�τέλεσμα: η πρωτ�!α-
νής ανάπτυ#η τ�υ Tύπ�υ π�υ θα
συμ�άλει σημαντικά και στην ανά-
πτυ#η της λ�γ�τε�νίας.

«Λεσ�ιακή Aν�ι�η»

T� �,τι επακ�λ�ύθησε στη Mυτιλή-
νη της πρώτης δεκαετίας τ�υ αιώνα
μας και τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ, στ� λ�-
γ�τε�νικ� �ώρ�, ίσως και μια διατρι-
�ή να μην είναι αρκετή να τ� πει –τ�
υπ�λ�ιπ� εν�ς άρθρ�υ «δημ�σι�-
γρα!ικ�ύ», ασ!αλώς �ύτε επιγραμ-
ματικ� θα είναι. Tι να γράψεις τώρα
για τ�ύτα εδώ τα αγαθ�π�ιά πνεύμα-
τα, τ�υς «Aριελ» και τ�υς «Δ�ν Kι-
�ώτες» της πνευματικής μας �ωής;
Tι να πρωτ�ϊστ�ρήσεις απ� εκείν� τ�
ανεπανάληπτ� !αιν�μεν�, π�υ απ�-
κλήθηκε «Λεσ�ιακή Aν�ι#η»; Tι να
πεις για τ�υς αγώνες π� δώσανε για
την επικράτηση της δημ�τικής
–πρώτ�ι, μέσα στ�υς πρώτ�υς; Πώς
να #ε�άσεις την «Oρδή των Bασι-
��υ��ύκων», την παρέα τ�υ Mυρι�ή-
λη, π�υ � ίδι�ς πρ�σδι�ρισε, ως: «...
στί��ς, άγρι�ν, απειθάρ�ητ�ν, αντιαρι-
στ�κρατικ�ν, αντισαντιμανταλικ�ν, α-

ντιλ�γιωτατικ�ν, π�υ απ�στρέ�εται τα
κακά π�ιήματα, τα κ�ιμιστικά διηγήμα-
τα και �ι�υμ�ριστικά δράματα, ακ�μα
και την κακ�γραμμένην και αγράμμα-
τ�ν δημ�σ�γρα�ίαν...».

Kι ύστερα, πως να μιλήσεις για δύ�
λέ#εις, για τ� «δάσκαλ� της Pωμι�-
σύνης» Mίλτ� K�υντ�υρά, για τ� συ-
ναρπαστικ� K�σμά Π�λίτη, για τ�ν
π�ιητή και μετα!ραστή των ε�ραϊ-
κών κειμένων Kώστα Φριλίγγ�, για τ�
λυρικ� π�ιητή - μετα!ραστή Θρασύ-
��υλ� Σταύρ�υ, για τ�ν ευαίσθητ�
Kώστα K�ντ� και τ� δυναμικ� Kώστα
Mάκιστ�, για τ�ν «ωραί� απ�στ�λ�
τ�υ νε�ελληνικ�ύ π�λιτισμ�ύ»
Aντώνη Πρωτ�πάτση, για τ�ν περί-
!ημ� τε�ν�κριτικ� Στρατή Eλευθε-

ριάδη - Terriade, για τ�ν απαλ�!ων�
Hλία Bενέ�η, για τ�ν σπινθηρ���λ�,
«ασε�ή» Aσημάκη Πανσέλην�, για τ�
μυθιστ�ρι�γρά!� - π�ταμ� Nίκ�
Aθανασιάδη, για τ�ν ακαταπ�νητ�
γραμματ�λ�γ� Γιώργ� Bαλέτα, για
τ�ν μελετητή της νε�ελληνικής λ�-
γ�τε�νίας Kίμωνα MI�αηλίδη, και για
τ�ν –εκ πατρ�ς και μητρ�ς εκ Mυτι-
λήνης– Oδυσσέα Eλύτη, τ�ν καλύτε-
ρ�, ίσως, παγκ�σμίως, εν �ωή π�ιητή,
για τ�ν δ�κιμι�γρά!� Γιώργ� Πετρή
και �έ�αια για τ�ν μεγαλύτερ� π�υ
ανέδει#ε τ� νησί πε��γρά!�, τ�ν
Στρατή Mυρι�ήλη, σπλά�ν� απ� τα
σπλά�να τ�υ, αυτ�ν π�υ κατα#ιώθη-
κε �ταν ��ύσε στ� νησί και τ� κατα-
#ίωσε στη λ�γ�τε�νική Eλλάδα, εν-

θυμ�ύμεν�ς πάντ�τε –και πρ��άλ-
λ�ντας– τη λέσ�ια καταγωγή τ�υ;

Aυτ�ί είναι μερικ�ί –απ� τ�υς πά-
ρα π�λλ�ύς, με π�λύ σημαντικ� έργ�
–π�υ δράσανε στη λ�γ�τε�νική Mυ-
τιλήνη, των τριών πρώτων δεκαετιών
τ�υ αιώνα μας, �πως και �ι Mικρα-
σιάτες: Στρατής Δ�ύκας, Aγγελ�ς
Σημηριώτης, Φώτης K�ντ�γλ�υ κ.ά.
π�υ �υμώθηκαν με τ� �εστ� πρ��ύμι
της «Λεσ�ιακής άν�ι#ης». Kαι δίπλα
τ�υς, �ι νε�τερ�ι –και σήμερα ακ�μη
στις εμπρ�σθ�!υλακές, δραστήρι�ι
ως νε�λαί�ι: Στρατής Aναστασέλ-
λης, Πέπη Δαράκη, Bαγγέλης Kαρα-
γιάννης, Iωάννης M�υτ��ύρης, Mίλ-
της Παρασκευαΐδης.

Σήμερα

Σήμερα, η Mυτιλήνη είναι, πι-
στεύω, #ανά, πνευματικ� κέντρ�.

H «Λεσ�ιακή Aν�ι#η» �ρίσκεται
«εν καρπ�!�ρία» ιδιαιτέρως α#ι�λ�-
γη. Tρεις καθημερινές ε!ημερίδες,
τέσσερις ε�δ�μαδιαίες, δύ� λ�γ�τε-
�νικά περι�δικά και άλλα δύ� ετήσια
!ιλ�λ�γικ�ϊστ�ρικά και τ�υλά�ιστ�ν
30 �ι�λία τ� �ρ�ν� τυπών�νται στ�
νησί –�ώρια τα π�λιτιστικά σωματεία,
με διαλέ#εις, θεατρικές παραστά-
σεις κ.λπ. Kαι, �έ�αια, τα σ�εδ�ν 40
περι�δικά π�υ κυκλ�!�ρ�ύν στην
Aθήνα, απ� συλλ�γ�υς Mυτιληνιών
και τα ισάριθμα �ι�λία απ� Mυτιληνι-
�ύς της Aθήνας, δεί�ν�υν –εν �λί-
γ�ις– τ� μέγεθ�ς της δυναμικ�τητας
των λ�γίων και λ�γ�τε�νών της, απ�
τ�υς �π�ί�υς �!είλω να μνημ�νεύ-
σω, τ�υς, ήδη εκδημήσαντες: Aντώ-
νη B�υσ��ύνη, Στρατή Kαρρά, Πρ�-
κ�πη Παντα�ή και τ�υς παλαι�τε-
ρ�υς: Πέτρ� Aνταί�, Aλέ#ανδρ� Δη-
μάσ�, Πάν� Θασίτη, Aριστ�τέλη Nι-
κ�λαΐδη, Θανάση Παρασκευαΐδη,
Mήτσ� Tσιάμη, Tάκη Xατ�ηαναγνώ-
στ�υ, Xρυσ�ύλα Xατ�ηγιαννι�ύ –πα-
σίγνωστ�υς και π�λυ�ρα�ευμέν�υς
π�ιητές και πε��γρά!�υς, τ�υς νε�-
τερ�υς �μ�ι�υς– και κατα#ιωμέν�υς:
Kώστα Bαλέτα, Φρέντυ Γερμαν�,
A�ιλλέα Θε�!ίλ�υ, Nάσ� Θε�!ίλ�υ,
Δημήτρη Nικ�ρέτ��, Tάκη Σωτήρ��,
τ�υς ταλαντ�ύ��υς της νε�τατης
γενιάς: Φαίδωνα Θε�!ίλ�υ, Δημήτρη
Kαραμ�άλη, Γιώργ� Kαρτέρη, Σταύ-
ρ� Λαγκαδιαν�, Δημήτρη Λαμπρέλ-
λη, Στρατή Πασ�άλη, Nίκ� Σαραντά-
κ�, την πρ�σ!άτως εμ!ανισθείσα
Nτ�ρα Γιαννακ�π�ύλ�υ, και ν�μί�ω
–πρέπει– και τ�υς: Mάκη A#ιώτη, Πα-
ντελή Aργύρη, Παύλ� Bλά��, Aρι-
στείδη Kλήμη, Περικλή Mαυρ�γιάν-
νη, Στρατή M�λίν�, Π.Δ. Παντα�ή,
Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, Γιάννη
Xατ�η�ασιλεί�υ, �ι �π�ί�ι συντη-
ρ�ύν –και διασώ��υν– την πνευματι-
κή κληρ�ν�μιά τ�υ νησι�ύ, με μελέ-
τες σε περι�δικά και �ι�λία.

Eδώ θα κλείσω τ� άρθρ� τ�ύτ�,
π�υ –ασ!αλώς– #επέρασε κάθε �ρι�
�ώρ�υ, της απαιτ�ύμενης, για ε!η-
μερίδα, δημ�σι�γρα!ικής ανα!�ράς.

Πώς �μως θα μπ�ρ�ύσα να ήμ�υν
συν�πτικ�τερ�ς,  για  ένα  νησί  ευ-
λ�γημέν� απ� τις M�ύσες; Θαρρώ �-
τι  είναι  δικαι�λ�γημένη  η  εκτετα-
μένη καταγρα!ή της «αιώνιας»
πνευματική άν�ι#ης τ�υ, για την �-
π�ία θα συμ!ωνεί –υπ�θέτω– �
Aντώνης Πρωτ�πάτσης, � �π�ί�ς υ-
π�στήρι�ε �τι: «...αν απ�μακρυνθείς έ-
να μίλι απ� τ� νησί, � κ�σμ�ς κατε�αίνει
ένα σκαλί...».
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O Σ. Mυρι�ήλης  με  τ�ν  Θείελπη  Λε�κία,  συνιδι�κτήτη  και  συνδιευθυντή  της
ε�ημερίδας  «Tα�υδρ�μ�ς»  π�υ  κυκλ���ρησε  τ�  1925.  E�ημερίδα  π�υ  ά�η-
σε  επ��ή,  α��ύ  έ�ερε  τη  σ�ραγίδα  των  δύ�  «θηρίων»  της  «Λεσ�ιακής  Aν�ι-
'ης» π�υ τη διηύθυναν.

O Σε�έρης με τ�ν Bενέ�η μα�ί με τ�ν ιερέα Xριστ��α Kανιμά στ� αναγνωστήρι� Aγιάσ�υ, μετά τη θεατρική παράσταση «Tι
να τα κάνω τα καλά», απ� τ� �μώνυμ� έργ� τ�υ τελευταί�υ. (H �ωτ�γρα�ία είναι απ� τ� �ι�λί� «Λεσ�ιακές �ωτ�σκιές,
1873–1967», τ�υ Δ�υκάκη X�υτ�αί�υ, εκδ. Mυτιλήνη 1982).
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Eκατ�ν είκ	σι δημι	υργ	ί, μνηστήρες 

τ	υ �ρώματ	ς και εραστές της γλυπτικής

«Ψάρεμα» 1954. Eργ� τ�υ �ωγρά�υ Oρέστη Kανέλλη. «O Oρέστης Kανέλλης ανήκει στη διαλε�τή ��ρεία των καλλιτε�νών π�υ τα έργα τ�υ περιέ��υν συ�νά τ� �-
ραματικ� στ�ι�εί�, και �ταν ακ�μη �ωγραί��υν ρεαλιστικά. Oπως σε π�λλά έργα τ�υ Courbet, τ�υ Renoir και τ�υ Picasso, έτσι και σε π�λλ�ύς πίνακες τ�υ Mυτιλη-
νι�ύ �ωγρά�υ υπάρ�ει τ� �ραματικ� στ�ι�εί� και η ιδιαίτερη εκείνη γ�ητεία –μια γ�ητεία συ�νά μυστικιστική– π�υ απ�ρρέει απ’ αυτ�». Aνδ. Eμπειρίκ�ς.

H Λέσ��ς της τέ
νης
T�υ Mάκη  A�ιώτη

Iατρ�ύ–Συγγρα
έα

TO ΦΩΣ �ύνει την ακύμαντη επι�ά-
νεια τ�υ νερ�ύ, τ�υ καθρέ�τη των
�ρωμάτων. Aυτά τα απ�λεπίσματα
των �ρωματισμών ε�ακ�ντί��νται,
εισ�ωρ�ύν στ� μάτι και απ� εκεί κα-
τευθείαν στην ψυ�ή. Στ�ν πυρήνα,
π�υ τ�ν δ�ν�ύν τ�ν ταρακ�υν�ύν.
Xρώματα π�υ παί��υν. Kαι έτσι είναι
π�λύ δύσκ�λ�, εσύ π�υ δέ�εσαι αυ-
τ�ν τ�ν καταρρά�τη, αυτή την ειρη-
νική επίθεση της �ύσης, να μη �ητή-
σεις κάπ�ι� τρ�π� να #γά�εις τ� #ά-
ρ�ς απ� πάνω σ�υ. Nα εκτ�νωθείς.
Eδώ στη Λέσ#� τα μηνύματα είναι έ-
ντ�να, υπερ�υσικά θα ’λεγε κανείς.
Σαρών�υν αυτ�ν π�υ τα δέ�εται και
σαν αντίδωρ� πισωγυρί��υν τα δημι-
�υργικά σκιρτήματα, π�υ γεμί��υν
τ�ύτ� τ�ν τ�π�. Nα #γει πάλι �ρώμα
και μ�ρ	ή. Πρωτ�γ�νη και άπλαστη,
σαν �ρώμα μ�ν�, π�υ μιλά. Kαι γεν-
νήθηκε � Θε	ιλ�ς, � ελεύθερ�ς και
παρά�εν�ς σαν τ�ν αγέρα τσ�λιάς
π�υ γέμισε μ’ αυτ� τ� �ρώμα και
τ�υς ήρωες στ�υς τ�ί��υς των κα-
�ενέδων. Aυτές �ι π�λύ�ρωμες �ι-
γ�ύρες των Aγιασώτικων κανατιών
απ’ τα �έρια των K�υρτ�ήδων, τα �υ-
λ�γλυπτα κυπαρίσσια στις κασέλες

και �ι μαρμαρ�γλυ�ές στις μνημεια-
κές #ρύσες, είναι μια αλυσίδα �π�υ η
μ�ρ�ή εναλλάσσεται αρμ�νικά με τ�
�ρώμα, σαν δυ� κύρια μέσα έκ�ρα-
σης τ�υ λαϊκ�ύ τε�νίτη. Π�υ δέ�εται
κι αυτ�ς την πίεση τ�υ λεσ#ιακ�ύ
περίγυρ�υ.

Δεν έ#γαλε σ��λές η Λέσ#�ς, �-
πως η Eπτανησιακή ή η Kρητική στην
αγι�γρα�ία. E#γαλε δημι�υργ�ύς
π�υ δ�ύλεψαν και δ�υλεύ�υν τ�
�ρώμα με μεράκι, ακ�λ�υθώντας
πρ�σωπικ�ύς δρ�μ�υς.

Στην Aρ�αϊκή επ��ή �ωγρα�ί�ει
την �μ�ρ�ιά τ�υ νησι�ύ η ΨAΠΦA.
Δεν ανα�έρ�νται �ωγρά��ι αυτά τα
�ρ�νια. M�ν� η λυρική της �ωνή.
Oμως στην Yστερη Eλληνιστική και
Pωμαϊκή περί�δ�, η Kαλλιμάρμαρη
Mυτιλήνη μας �αρί�ει πανέμ�ρ	α
ψη	ιδωτά δάπεδα, π�υ #γαίν�υν συ-
νε�ώς στ� �ως. Aυτή η τέ�νη των
έγ�ρωμων ψη�ίδων συνε�ί�εται και
στις παλαι��ριστιανικές εκκλησίες
π�υ γεμί��υν τ� νησί τ�ν 5� και 6�
αι. Eίναι αυτά τα δείγματα, κ�μμάτια
π�λύτιμα στην ιστ�ρία της τέ�νης
τ�υ νησι�ύ. O Eρωτας, � Eύριπ�ς, �
Oρ�έας με τα �ντα π�υ μαγεύει, �ι
επ��ές, τα παγώνια, είναι τα πρ�σ�ι-
λή θέματα, στα υπέρ��α ψη�ιδωτά.

O Γιώργ�ς Iακω!ίδης (1853-1932)

27/2/1993, κ�πή της τ�ύρτας. Στ� «M�υσικ� Kαενεί�» έ��υν τ� στέκι τ�υς �ι
«KAΦEΛOΓIOI». Eδώ εκθέτ�υν έργα τ�υς αρκετ�ί �ωγρά�ι της Mυτιλήνης, π�-
λύτιμα μέλη τ�υ «�ωρίς» καταστατικά συλλ�γ�υ. Eνα στέκι π�υ �εσταίνει την
πνευματική κίνηση της π�λης.
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δεν έγραψε την ιστ�ρία τ�υ εδώ.
Γεννήθηκε μ�ν� στα Xύδηρα. O δά-
σκαλ�ς της Σ��λής τ�υ M�νά��υ έ-
#γαλε μαθητές. O Στρατής A$ιώτης
(1907-) μετά τη σκ�ύρα περί�δ� τ�υ
Πειραιά εγκλω#ί�ει στις ακ�υαρέλες
τ�υ και στις θαλασσ�γρα�ίες τ� τ�-
πί� τ�υ νησι�ύ. A�ήνει μ�ν� τα μαύ-
ρα �αρακτικά πίσω σαν έρ�εται εδώ.
Aυτ� τ� τ�πί� εκθέτει για πρώτη ��-
ρά στην Aθήνα, τ� 1973 � Mανώλης
Kαλλιγιάννης (1923-). K�σμ�γυρι-
σμέν�ς, κατα�εύγει εδώ, και τώρα
στ� �ρώμα με την α�ηρημένη ��ρμα
ενσαρκώνει τα συναισθήματα π�υ ε-
μπνέει η αιώνια λεσ#ιακή άν�ι�η.
Eκεί στ� M�υσεί� π�υ �άρισε �
Στρατής Eλευθεριάδης (Teriade),
στη Bαρειά πρωτ�στατεί, �έρν�ντας
τ� λεσ#ιακ� κ�ιν� σε επα�ή με τα
ρεύματα της σύγ�ρ�νης Tέ�νης.
Mας ανέ�ερε σαν πρώτ� τ�υ δάσκα-
λ� τ�ν Aντώνη Πρωτ�πάτση (1897-
1947). Aυτ�ν π�υ μετέ�ρασε τ�ν
Baudelaire. Oμως, εδώ δεν είναι τ�-
σ� γνωστά τα έργα π�υ ύμνησαν με
τ� υδρ��ρωμα τ� νησί. Eίναι η γραμ-
μή τ�υ μ�λυ#ι�ύ π�υ έτρε�ε πάνω
στ� �αρτί, �αρί��ντας τα ανεπανάλη-
πτα σ�έδιά τ�υ. E��υν μείνει κλασι-
κά τα σκίτσα τ�υ, π�υ σημάδεψαν
την π�ρεία της πνευματικής Mυτιλή-
νης τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ. Mαθητής τ�υ
και � π�λυτάλαντ�ς Mίλτης Παρα-
σκευαΐδης (1911-). Eραστής της μαύ-
ρης γραμμής, ταλαντ�ύ��ς και �
Γιώργ�ς Kακαδέλης (1912-). Στα έ-
ντυπα δένεται η σπιρτ��α, αθυρ�-
στ�μη ντ�πι�λαλιά με τ� δίδυμ� της,
τ� σκαρί�ημα. Eνα ταίρι σ�ι�ταγκα-
λιασμέν� π�υ γεννιέται απ� τ�ν μυ-
ρωμέν� αγέρα των #�υνών τ�υ νησι-
�ύ. Kατη��ρί�ει στα λιθ�στρωτα και
μετ�υσιώνεται σε α�λ�υγή στα στ�-
ματα των ανθρώπων. Tη �ωγρα�ί�ει
και στ�ν καμ#ά � Στρατής Aναστα-
σέλλης (1908-).

O Oρέστης Kανέλλης πήρε αυτ�
τ� εκτυ�λωτικ� �ως και τ� έπλασε
με τις μ�ναδικές τ�υ ελιές, ε�αϋλώ-
ν�ντάς τες μα�ί τ�υ. T� ’ρι�ε και στη
θάλασσα δίν�ντας υπέρ��ες συνθέ-
σεις (1910-1979). H τέ�νη μετα�έρε-
ται και στα τα#άνια των αρ��ντικών
�π�υ � Στρατής Γα!αλάς (1889-1965)
ά�ησε ωραι�τατα δείγματα. Aπ� εδώ
�εκίνησαν και � Tάκης Eλευθεριά-
δης, �ι Γεραλήδες, Aπ�στ�λ�ς και
Λ�υκάς, � Γιώργ�ς Bακιρτ�ής με τις
γιγαντ�α�ίσες τ�υ, � Mι�άλης Bρά-
ντης, � Bασίλης Iθακήσι�ς, � Nίκ�ς
Kεσσανλής (1859-1931) π�υ αγι�-
γρά�ησε τη Mητρ�π�λη, � Δημή-
τρης Παγίδας, � γλύπτης Λημναί�ς
Aθανάσι�ς, στ�ν �π�ί� ανήκει τ� κ�-
ρίτσι με τ� ρ�δ� στ� πάρκ� της π�-
λης και τ�σ�ι άλλ�ι π�υ ανήκ�υν πια
στη �ρυσή μνήμη.

Eίπαμε πως αυτ� τ� νησί δεν δημι-
�ύργησε σ��λή. Oμως μια πρ��ειρη
απ�γρα�ή μέτρησε περίπ�υ εκατ�ν
είκ�σι μνηστήρες τ�υ �ρώματ�ς και
δέκα εραστές της γλυπτικής. Σε αυ-
τ�ύς πρέπει να πρ�στεθ�ύν και �ι
κεραμίστες, π�υ στ� πλάσιμ� τ�υ
πηλ�ύ ενσωματών�υν τέ�νη αιώνων.
Tα ρεύματα και �ι τε�ν�τρ�πίες δια-
κιν�ύνται σε �λ� τ�υς τ� �άσμα.
Oπως η σανκίνα τ�υ Δημήτρη Kαρα-
πιπέρη και τα κρυστάλλινα gemeux
τ�υ Στέλι�υ Συνδη.

Oμως �λ�ι αυτ�ί εί�αν και έ��υν
σαν μέτρ� τ� �ως και τ� �ρώμα τ�υ
νησι�ύ τ�υς. Eίτε κατέ��υν την πρ�-

�πτική, είτε την αγν��ύν, είτε την α-
�αιρ�ύν με τ� δικαίωμα της δημι-
�υργίας. M�ν� εδώ είναι τ�σ� γαλά-
�ι� τ� γαλά�ι� και τ�σ� κεραμιδί τ�
�ρώμα στις στέγες των σπιτιών. 

Eδώ � Aπ�λλωνας λατρεύτηκε μ�-
ν� για να τιθασεύσει τ� λεσ#ιακ�
�ως. Γι’ αυτ� η Aνώτατη Σ��λή Kα-
λών Tε�νών έστησε τ� εργαστήρι

της στ�ν ανεπανάληπτ� M�λυ#�. Γι’
αυτ� σε τρία εργαστήρια διδάσκεται
η �ωγρα�ική. Kαι γι’ αυτ� �ωγρά��ι
�πως � Στρατής Aθηναί�ς, � Γιώρ-
γ�ς Πέρρ�ς, η Hώ Aγγελή, η Kαίτη
Mεσσηνέ�η � Λ�λ�σίδης, η Mαρία
Kαλλιπ�λίτη (και γλύπτρια), � Aλέ-
κ�ς Bακιρτ�ής, η Σ�υγι�υλτ�ή, � Mι-
σέλ Kαλλιγιάννης, � Στρατής Tαμ!α-

κέρας, η Kατερίνα Δημητρί�υ, η
Σαπ	ώ B�γιατ�ή, � Γρ. Ψωμαδέλλης,
� I. M�υτ��υρέλλης, � Xρ. Mανιάτης,
� N. Συνδης, � Θε�δσης Πατσελής
και τ�σ�ι άλλ�ι πηγαιν�έρ��νται
μπλεγμέν�ι �ωρίς να μπ�ρ�ύν να �ε-
�ύγ�υν απ� τη μελωδία των σειρή-
νων π�υ �επηδά απ� τα σπλά�να τ�υ
νησι�ύ τ�υς.

Eργ� τ�υ Γιώργ�υ Bακιρτ�ή απ� τη σειρά «Mελωδίες». Δεν υπάρ�ει τε�νική π�υ να μην έ�ει δ�κιμάσει � Λέσ&ι�ς καλλιτέ-
�νης: Σ�έδια, μ�ν�τυπίες, κ�λλες, λάδια, ακ�υαρέλες και &ι�π�ριστικά τις γιγαντ�αίσες, αυτ�ν�μα έργα τέ�νης, π�υ κ�-
σμ�ύσαν για �ρ�νια τις πρ�σ�ψεις �ειμερινών και θερινών κινηματ�γράων.
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Oι εργα��μεν
ι στην ε�ημερίδα «ΔHMOKPATHΣ» τ
 1948 (αρ�εί
 Σ.Δ. X
υτ�αί
υ).

O Tύπ�ς στη Mυτιλήνη
H ιστ�ρία τ�υ δημ�σι�γραικ�ύ λ�γ�υ, απ� τη γέννηση τ�υ πρώτ�υ εντύπ�υ έως σήμερα

T�υ Στρατή Mπαλάσκα

Δημ�σι�γρά
�υ - Iστ�ρικ�ύ ερευνητή

ΣE MIA επ��ή 	π�υ τα σεντ�ύκια
των πλ�υσίων Mυτιληνιών γεμί��υν
με �ρυσές λίρες και μετ��ές εται-
ριών της Pωσίας, της Aγγλίας και της
Γερμανίας και 	π�υ � Oθωμαν	ς  κα-
τακτητής δεν είναι τίπ�τε άλλ� απ	
έναν α	ρατ�, πλην 	μως υπαρκτ	
δια�ειριστή της αυτ�κρατ�ρίας και
εισπράκτ�ρα �	ρων, «γεννιέται» τ�
πρώτ� λεσ!ιακ	 έντυπ�.

Hταν τ� 1877. Στη Mυτιλήνη διά!α-
�αν «Illustration» και «Revaue
Hebdomadaire» αλλά και ε�ημερί-
δες της Kωνσταντιν�ύπ�λης, της
Σμύρνης και της Tεργέστης. Kαι
"α�νικά «γεννήθηκε» απ	 τ�ν Φίλι�
Γρα!ριηλίδη, � 15θήμερ�ς «Πιττα-
κ	ς». Λίγ� καιρ	 μετά «γεννιέται» �
«Πανδέκτης» τ�υ Γυμνασιάρ�η Λαί-
λι�υ και η «Σαπ�ώ» τ�υ Γιώργ�υ
Aρ��ντ	π�υλ�υ. H �ρυσή επ��ή 	-
μως κράτησε μ	λις τέσσερα �ρ	νια.
Oι Mυτιληνι�ί αγ	ρα�αν τα περι�δι-
κά, αλλά για να καλυ�θ�ύν τα έ"�δα
έκδ�σής τ�υς και να �ήσ�υν �ι πρώ-
τες δημ�σι�γρα�ικές πρ�σπάθειες,
� κάθε Mυτιληνι	ς ίσως να έπρεπε
να αγ�ρά�ει δύ� ή και τρεις ��ρές τ�
κάθε τεύ��ς.

Π�ι�τητα

Eτσι, τελευταία, τ� 1881, έκλεισε η

«Σαπ�ώ». Eμεινε 	μως να πλανιέται
στ�ν αέρα μια π�ι	τητα δημ�σι�γρα-
�ικ�ύ λ	γ�υ, π�υ εντυπωσιά�ει ώς
τα σήμερα. Iδίως σήμερα. Γρά�ει
στις 15 Mαΐ�υ 1879 στ�ν «Πιττακ	»
σε άρθρ� τ�υ με τ�ν τίτλ� «Oι εν
Περγάμω συλώμεν�ι ελληνικ�ί θη-
σαυρ�ί», � Φίλι�ς Γα!ριηλίδης –ανα-
�ερ	μεν�ς στις γερμανικές ανασκα-
�ές στην Πέργαμ�, �ι �π�ίες �δήγη-
σαν στην κλ�πή τ�υ να�ύ τ�υ Δι	ς
π�υ σήμερα εκτίθεται στ� M�υσεί�
Περγάμ�υ τ�υ Bερ�λίν�υ τα ε"ής:
«Διατί η Yψηλή Πύλη να επιτρέψη την
απαγωγήν των κειμηλίων τ�ύτων εις
αλλ�τρια μ�υσεία; Δεν ηδύναντ� να γί-
νη η σύμ�ασις ως η της Oλυμπίας μετα-
�ύ Eλλάδ�ς και Γερμανίας καθ’ ην μ�-
ν�ν τα εκμαγεία των ανακαλυ
θησ�μέ-
νων να έ"η τ� δικαίωμα να 
ωτ�γρα
ή,
εκτυπώνη και δημ�σιεύη η γερμανική
κυ�έρνηση, μένωσι της πλαστικής τα έρ-
γα ένθα ανευρέθησαν; (..) Aλλ�ίμ�ν�ν
εν πλήρει μεσημ�ρία καταληστεύ�υσιν
ημάς, και έπειτα κατηγ�ρ�ύμεν τ�υς
Kιρκασί�υς!».

Aπ	 τ	τε κι ώς τ� 1909, η Λέσ!�ς
έμεινε �ρ�ανή απ	 ντ	πια δημ�σι�-
γρα�ική παραγωγή. Eως 	τ�υ στις
21 Φε!ρ�υαρί�υ τ�υ 1909, ως απ�τέ-
λεσμα της «�ιλελευθερ�π�ίησης»
π�υ ακ�λ�ύθησε τ� Σύνταγμα των
νε�τ�ύρκων (π�υ ήρθε να συμπλη-
ρώσει την πρ�σπάθεια �ιλελευθερ�-
π�ίησης της αυτ�κρατ�ρίας, με τα
διατάγματα Xάτι Σαρί� τ�υ Γκι�υλ-

�ανέ τ� 1839 και Xάτι X�υμαγι�ύν τ�
1855), ένας σ�σιαλιστής δάσκαλ�ς α-
π	 τη Bατ�ύσα –εν π�λλ�ίς ιδε	πλη-
κτ�ς– � Θε	δωρ�ς Θε�δωρίδης ή
Nτ	ρ�ς Nτ�ρής κυκλ���ρεί με συ-
νεργάτη τ�ν Aγιασώτη Aλκι!ιάδη
Mαριγλή, τη !δ�μαδιάτικη, έμμετρη
και π�λιτικ�σατιρική ε�ημερίδα
«Mυτιληνι	ς». Σε λιγ	τερ� απ	 ένα
μήνα, στις 15 Mαρτί�υ 1909 εκδίδε-
ται η «Σάλπιγ"». Πρωινή τρισε!δ�μα-
διαία στην αρ�ή και στη συνέ�εια κα-
θημερινή, εκδίδεται απ	 τ�ν Mιλτιά-
δη Nικ�λαΐδη με διευθυντή τ� δικη-
γ	ρ� Nικ	λα� Παρίτση, μετέπειτα
!�υλευτή τ�υ K	μματ�ς των Φιλε-
λευθέρων. Aυτή η σ�έση μετατρέπει
τη «Σάλπιγγα» σε 	ργαν� τ�υ K	μ-
ματ�ς των Φιλελευθέρων, θέση π�υ
κατέ�ει ώς τ� 1929, �π	τε και κλείνει
α��ύ � Παρίτσης �εύγει απ	 τη Mυ-
τιλήνη στην Aθήνα.

Παράλληλα κι άλλες πρ�σπάθειες
γίν�νται στ� �ώρ� τ�υ τ�πικ�ύ Tύ-
π�υ. O Aλκι!ιάδης Mαριγλής απ��ω-
ρεί απ	 τ� «Mυτιληνι	» και εκδίδει
τ� «Σ�ρπι	», ενώ �ι T�ύρκ�ι τ�υ νη-
σι�ύ εκδίδ�υν τη «Vatan» και τη
«Yeni Havadis».

«Λέσ��ς»

Στις 4 Mαΐ�υ 1911 κυκλ���ρεί η ε-
�ημερίδα «Λέσ!�ς». Γρά�ει γι’ αυ-
τήν � ιστ�ρικ	ς ερευνητής κ. Aντώ-
νης Πλάτωνας στην εργασία τ�υ «H

ιστ�ρία της λεσ!ιακής δημ�σι�γρα-
�ίας»: «Στις 4 Mαΐ�υ 1911 κυκλ�
�ρεί
τ� πρώτ� 
ύλλ� της πι� άρτιας ε
ημερί-
δας π�υ �γήκε π�τέ στ� νησί μας. Λέγε-
ται “Λέσ��ς”, ιδι�κτήτης � N.A. Tα"τα-
τ*ής και είναι τρισε�δ�μαδιαία. Aργ�-
τερα, τ� 1914, την αγ�ρά*ει � Mήτσ�ς
K�υρτ*ής, την εκσυγ"ρ�νί*ει και την
καθιστά ίσως τ� καλύτερ� 
ύλλ� π�υ
κυκλ�
�ρ�ύσε την επ�"ή εκείνη σε �λ�-
κληρη την Eπικράτεια. Oπως ανα
έρει
� Bαλέτας στην “Aι�λική Bι�λι�γρα-

ία” τ�υ, γιν�ταν καθημερινά ειδική ε-
κτύπωση για τ� �ασιλιά».

H «Λέσ!�ς», π�υ τυπων	ταν για
τ�ν !ασιλιά σε �αρτί Illustration στα
�ρ	νια τ�υ Δι�ασμ�ύ, στηρί�ει τ�
Γλύ"μπ�υργκ, πράγμα π�υ �ι αντι!α-
σιλικ�ί - Bενι�ελικ�ί στη συντριπτική
τ�υς πλει�ν	τητα Λέσ!ι�ι δεν της
συγ�ωρ�ύν. T� 1916 μέσω των Συμ-
μά�ων την κλείν�υν. Στις 11.12.1911
κυκλ���ρεί � «Λαϊκ	ς Aγών» συγ-
�ώνευση των ε�ημερίδων «Aγών»
και «Λα	ς», π�υ εί�ε επανακυκλ���-
ρήσει μ	λις μια ε!δ�μάδα πριν.

Eκδ�τικ�ς �ργασμ�ς

Mετά την απελευθέρωση τ�υ
1912, η εκδ�τική δραστηρι	τητα εί-
ναι θυελλώδης. Ως τ� 1920 εμ�ανί-
στηκαν 39 ε�ημερίδες και 24 περι�-
δικά συμπεριλαμ!αν�μένων και
των περι�δικών τ�υ 19�υ αιώνα.
Δεκάδες δημ�σι�γρά��ι εμ�ανί��-
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Παρέα στην Aγιάσ
. Στη μέση καθήμεν
ς 
 εκδ�της της ε�ημερίδας «ΣAΛΠIΓ!» Παρίτσης και �ρθι
ς δε"ιά 
 εκδ�της τ
υ
σατιρικ
ύ «ΣKOPΠIOΣ» Aλκης Mαριγλής. (Aρ�εί
 Σ.Δ. X
υτ�αί
υ).

Γι
ρτή Eλλήνων και T
ύρκων για τ
 «νε
τ
ύρκικ
» Σύνταγμα τ
υ 1909. (Aρ�εί
 Σ.Δ. X
υτ�αί
υ).

X
ρ�ς απ� τ
ν Aντώνη Πρωτ
πάτση (δε"ιά) με τη γυναίκα τ
υ Mαρί Λ
υΐ�. (Aρ�εί
 Σ.Δ. X
υτ�αί
υ).

νται, �ι �π�ί�ι μάλιστα ιδρύ�υν και
σωματεί�.

Γνωστ	τερ�ς � Mυτιληνι	ς Θ. Θε-
�δωρίδης, �ι αδελ��ί Mαριγλή, �
Mανώλης Bαλλής, � Δ. Aλ!αν	ς, � Φ.
Δήμ�ς, � Π. Kαψής, � T. Παπαδ	π�υ-
λ�ς, � A. Σαμαρίδης, � X. M�λίν�ς, �
πρωτ�εμ�ανι�	μεν�ς τ	τε Στρατής
Mυρι!ήλης, � Δ. Kαμπ�ύρης, �
Aντώνης Πρωτ�πάτσης, � Στρατής
Παπανικ	λας, � Kώστας Mάκιστ�ς
και άλλ�ι. T� πρώτ� Δι�ικητικ	 Συμ-
!�ύλι� τ�υ σωματεί�υ των δημ�σι�-
γρά�ων π�υ εκλέγεται στις
14.5.1917 απ�τελ�ύν � πρ	εδρ�ς
Hλίας Hλιάδης και τα μέλη A. Γκρά-
!αλης, A. Mαριγλής, Π. Kαψής και I.
Πα!ελ	π�υλ�ς.

Στη δεκαετία τ�υ 1920, κυκλ���-
ρ�ύν 30 καιν�ύργιες ε�ημερίδες και
24 περι�δικά. απ	 τις 30 αυτές και-
ν�ύργιες ε�ημερίδες, δύ� είναι
τ�υρκικές, �ι «Eyoi Eyan» και
«Midili», �ι �π�ίες �υσικά κλείν�υν
με την απ��ώρηση !άσει της Συνθή-
κης της Λω�άννης, τ�υ τ�υρκικ�ύ
στ�ι�εί�υ απ	 τη νέα Eλλάδα. Σ’ αυ-
τές τις 30 ε�ημερίδες συμπεριλαμ-
!άν�νται ακ	μη και π�λλές πρ�σ�υ-
γικές ε�ημερίδες, δημι�υργήματα κι
αυτές της μικρασιατικής πρ�δ�σίας
και της συμ��ράς π�υ την ακ�λ�ύ-
θησε. Στη δεκαετία τ�υ 1920, δύ� ε-
�ημερίδες «κλέ!�υν την παράστα-
ση» στ�ν λεσ!ιακ	 Tύπ�.

«O Tα�υδρ	μ�ς» π�υ κυκλ���ρεί
τ� 1925 με διευθυντές αλλά και εκ-
δ	τες τ�ν Στρατή Mυρι!ήλη και τ�ν
Θείελπη Λευκία σημαδεύει την επ�-
�ή, α��ύ �έρει τη σ�ραγίδα τ�υ α-
νεπανάληπτ�υ ταλέντ�υ των δύ�
«θηρίων» της «Λεσ!ιακής Aν�ι"ης»,
π�υ τ�ν διευθύν�υν. T� 1928 κυκλ�-
��ρεί � «Δημ�κράτης» στηρί��ντας
τ�ν !�υλευτή Λέσ!�υ Γιώργ� Πα-
πανδρέ�υ, με εκδ	τη και διευθυντή
τ�ν Tέρπανδρ� Aναστασιάδη.

«O Δημ�κράτης –γρά�ει � κ. Aντώ-
νης Πλάτωνας στην πρ�ανα�ερθεί-
σα εργασία τ�υ– έ"ει �λα τα "αρακτη-
ριστικά σε εμ
άνιση και ύλη της σ��α-
ρής και υπεύθυνης ε
ημερίδας (...) Στ�
κύρι� άρθρ� τ�υ, στα σ"�λιά τ�υ, στ�
"ρ�ν�γρά
ημά τ�υ, ακ�μα και στις με-
τα
ράσεις τ�υ, κυριαρ"�ύσε τ� κύρ�ς
και η κ�μψ�τητα τ�υ μεγάλ�υ, τ�υ απα-
ράμιλλ�υ δημ�σι�γρά
�υ. O Tέρπαν-
δρ�ς Aναστασιάδης ήταν ��ύς στα άρ-
θρα τ�υ, καυστικ�ς στα σ"�λιά τ�υ, α-
μείλικτ�ς στην κριτική τ�υ, μα πάντα α-
�ι�πρεπής, π�τέ δεν έθιγε πέραν τ�υ ε-
πιτρεπτ�ύ κανέναν»

T� 1929 "εψυ�ά η «Σάλπιγ"». O
Στρατής Mυρι!ήλης �εύγει για την
Aθήνα, μα καιν�ύργι�ι, ά"ι�ι πραγμα-
τικά δημ�σι�γρά��ι εμ�ανί��νται. O
Λ. Kαρακάσης, � Tέρπανδρ�ς Aνα-
στασιάδης π�υ ανα�έραμε, � Θ. Σα-
ρά�ης σαν K. Kαρτέρης, � Φ. Aνατ�-
λέας, � Θ. Λευκίας, � Θ. Tέμπ�ς, �
Bελ	νης, � Παρασκευαΐδης, � Nική-
τας, � Aρ��ντίδης, � Mι�αηλίδης, �
K�ντ	ς και άλλ�ι.

Σκιτσ�γρά�ι

Στις ε�ημερίδες 	μως της δεκαε-
τίας τ�υ ’20 εμ�ανί��νται και σκιτσ�-
γρά��ι. Kαλύτερ�ς, � ανεπανάλη-
πτ�ς Mίλτ�ς Παρασκευαΐδης, ανεπα-
νάληπτ�ς ώς τις μέρες μας, π�υ ακ	-
μη με τ� πενάκι τ�υ ανασταίνει τη
�ωή στη Λέσ!� τ�υ 1994, � Aντώνης

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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Πρωτ�πάτσης, � Π. Kε�άλας και άλ-
λ�ι.

Στη δεκαετία τ�υ ’30 στη Λέσ!�
γεννιέται η πρώτη συνεταιριστική ε-
�ημερίδα «O Aμερ	ληπτ�ς», ε�ημε-
ρίδα π�υ εκδίδει 	μιλ�ς συντακτών
και τυπ�γρά�ων! T	τε κυκλ���ρεί
και τ� «Eμπρ	ς» ε�ημερίδα τ�υ ημι-
ν	μιμ�υ, αλλά εντελώς παράν�μ�υ
απ	 τ� 1936 KKE στη Λέσ!�. 

Kυκλ���ρεί ακ	μη τ� «Φως», ε�η-
μερίδα τ�υ Λαϊκ�ύ K	μματ�ς, τ�υ
Aνέστη Mυρωδέλλη με τ�ν A. Γκρά-
!αλη (ε�ημερίδα π�υ απ�τελεί πα-
νελλήνι� παράδειγμα μετατρ�πής,
σε 	ργαν� των να�ί κατακτητών μετά
τ� 1941 και –�υσικά– ως τ� 1944). Tέ-
λ�ς, ανάμεσα στις 30 ε�ημερίδες
της δεκαετίας τ�υ 1930 και στα 12
περι�δικά (εκ των �π�ίων δύ�
της...EON και μάλιστα τ� ένα με τίτ-
λ�... «Kαρνά!αλ�ς της EON Θηλέ-
ων»!) "ε�ωριστή θέση κατέ�ει «O
Tρί!�λ�ς» για τ�ν �π�ί� γρά�ει �
Aντώνης Πλάτωνας: «H ψυ"ή της Λέ-
σ��υ. H έκ
ραση της τέ"νης, της �μ�ρ-

ιάς, τ�υ πνεύματ�ς, τ�υ πάθ�υς, της
παι"νιδιάρικης διάθεσης π�υ κρύ�ει μέ-
σα τ�υ κάθε Λέσ�ι�ς. Eκδ�της, ιδι�κτή-
της, διευθυντής συντάκτης τ�υ � Στρα-
τής Παπανικ�λας».

Aπ	 τ�ν «Tρί!�λ�» γεννήθηκαν �
ερευνητής Bαγγέλης Kαραγιάννης,
αλλά και � !άρδ�ς τ�υ νησιώτικ�υ

πνεύματ�ς, � ανεπανάληπτ�ς κι ακ	-
μη �ωνταν	ς και με πρ�σ��ρά Στρα-
τής Aναστασέλλης.

Tα καιν�ύργια �υντάνια στη δημ�-
σι�γρα�ία ακ�ύν στ� 	ν�μα τ�υ N.
Aλισά�η, τ�υ E. Mετα"ά, τ�υ Aρ.
Aρα!αν	π�υλ�υ, τ�υ I. K�υντ�υρή,
τ�υ Γ. Bάρ�υ, τ�υ I. B	μ!α, τ�υ M.
Eλευθεριάδη, τ�υ Δ. Λε�ντή, τ�υ Φ.
Z�ύρ�υ, τ�υ Γ. K�νδύλη, τ�υ Δ. Ψω-
μαδέλλη και άλλων.

H δεκαετία τ�υ ’40 σημαδεύεται α-
π	 τη γερμαν�να�ιστική κατ��ή. Kι �
δημ�σι�γρα�ικ	ς κ	σμ�ς της Λέ-
σ!�υ, απ	 τ� �ωρίς πρ�ηγ�ύμεν�
«Φως» τ�υ A.  Γκρά!αλη, π�υ συνερ-
γά�εται αν�ι�τά με τ�υς Γερμαν�ύς.

Aπελευθέρωση

H απελευθέρωση, !έ!αια, �έρνει
29 καιν�ύργιες ε�ημερίδες απ	 τις
�π�ίες η συντριπτική πλει�ν	τητα ή-
ταν αντιστασιακές και κ�μμ�υνιστι-
κές της περι	δ�υ τ�υ Eμ�υλί�υ.
Aκ	μη αυτή την περί�δ� εκδίδ�νται
ανάλ�γης με την παραπάνω άπ�ψης
και 12 περι�δικά.

Στις δεκαετίες 1950, 1960 και 1970,
� τ�πικ	ς Tύπ�ς ακ�λ�υθεί τη μ�ίρα
της κατάστασης π�υ τ� μετεμ�υλια-
κ	 κράτ�ς επι�υλάσσει για τη Λέ-
σ!�. Mε ε"αίρεση τ�ν Aναστασιάδη
π�υ παλεύει να κρατηθεί «O Δημ�-
κράτης», λίγ�ι είναι �ι δημ�σι�γρά-

��ι π�υ τιμ�ύν τ� παρελθ	ν τ�υ λε-
σ!ιακ�ύ Tύπ�υ. T� 1952 πεθαίνει �
Στρατής Παπανικ	λας, τ� 1958 �
Θειέλπης Λευκίας. Aκ�λ�υθεί � Tέρ-
πανδρ�ς Aναστασιάδης. Kαιν�ύργια
�ν	ματα στη δεκαετία τ�υ1950 � Mί-
μης Eλευθεριάδης, � Παναγιώτης
Σκ�πελίτης, � Nίκ�ς Aναστασιάδης,
π�υ διαδέ�εται τ�ν πατέρα Tέρπαν-
δρ�, � Aγγελ�ς Tαπανλής, � Θανά-
σης Kαρ!ελάς, π�υ εκδίδει τ�ν «Λε-
σ!ιακ	 Kήρυκα», � Γιώργ�ς Σκ�ύ��ς
π�υ συνε�ί�ει ώς σήμερα να διευθύ-
νει τ�ν «Δημ�κράτη». Στη δεκαετία
τ�υ 1960 εμ�ανί��νται δύ� καιν�ύρ-
γι�ι δημ�σι�γρά��ι. O Mανώλης Γκι-
γκιλίνης π�υ εκδίδει ώς σημερα την
ε�ημερίδα «Π�λιτικά» και η Aμαλία
Kαρ!ελά π�υ διαδέ�εται στ� τιμ	νι
τ�υ «Λεσ!ιακ�ύ Kήρυκα» (και τ�ν �-
δηγεί ώς σήμερα) τ�ν αδικ��αμέν�
αδελ�	 της Θανάση Kαρ!ελά.

Στις αρ�ές της δεκαετίας τ�υ
1980, κανείς δεν θα πίστευε τι θα α-
κ�λ�υθ�ύσε.

T� 1985 η έκδ�ση της ε�ημερίδας
«Mυτιλήνη», π�υ κλείνει ένα �ρ	ν�
αργ	τερα, δίνει τ� σύνθημα. O Xρή-
στ�ς Γανωτής τ� 1987 εκδίδει τ�
«Aιγαί�», θυμί��ντας μέρες τ�υ
1909. H πρ�σπάθειά τ�υ σταματάει
"α�νικά λ	γω τ�υ "α�νικ�ύ τ�υ θα-
νάτ�υ. Aλλά τα «A�λικά Nέα» έ��υν
ήδη απ	 τ� 1989 εκδ�θεί απ	 τ�ν
Γιώργ� K�νδυλ�ύδη !ά��ντας μια

!	μ!α στα λιμνά��ντα νερά τ�υ τ�-
πικ�ύ Tύπ�υ.

Aνανέωση

Σύντ�μα, τ� παράδειγμα της ανα-
νέωσης και της καιν�τ�μίας αυτής
της ημερήσιας ε�ημερίδας ακ�λ�υ-
θεί «O Δημ�κράτης» και λιγ	τερ� �
«Λεσ!ιακ	ς Kήρυ"» ημερήσιες κι αυ-
τές ε�ημερίδες: Mα�ί τ�υς, ανανεώ-
ν�νται και �ι άλλες ε!δ�μαδιαίες ε-
�ημερίδες. «H Nέα Π�ρεία» τ�
«Eμπρ	ς», τ� «Nέ� Eμπρ	ς», τα
«Π�λιτικά». Nέ�ι δημ�σι�γρά��ι με
μεράκι γεννι�ύνται, "αναπιάν�ντας
την πεσμένη στ� �ώμα σκυτάλη της
λεσ!ιακής δημ�σι�γρα�ίας συντεί-
ν�ντας κι αυτ�ί σε μία «νέα Λεσ!ια-
κή Aν�ι"η». K�ντά στ�υς παλι	τε-
ρ�υς, τ�ν Nίκ� Aναστασιάδη, τ�ν
Γιώργ� Σκ�ύ��, την Aμαλία Kαρ!ελά
και τ�ν Mανώλη Γκιγκιλίνη, π�υ κρά-
τησαν στα δύσκ�λα �ρ	νια, επά"ια
στέκ�υν την Nτ	ρα Π�λίτη η Mαρίνα
Π�λλάτ�υ, � Mανώλης Mανώλας, �
Aντώνης Bάλεσης και άλλ�ι.

Δημ�σι�γρά��ι, �ι �π�ί�ι μα�ί με
τ�ν υπ�γρά��ντα, απαιτ�ύν επιτέ-
λ�υς η μεγάλη λεσ!ιακή δημ�σι�-
γρα�ική ιστ�ρία να απ�κτήσει μια
στέγη. Eνα M�υσεί� Λεσ!ιακής Δη-
μ�σι�γρα�ίας. Eνα Kέντρ� Mελετών
της Λεσ!ιακής Δημ�σι�γρα�ίας. Eί-
ναι ανάγκη...

Aριστερά: O Στρατής Aναστασέλλης, ένα απ� τα «τρ
μερά παιδιά» της Λέσ'
υ, δημι
ύργημα τ
υ «Tρί'
λ
υ» και τ
υ Στρατή Παπανικ�λα, στ
 μέτωπ
 τ
 1941. (Aρ�εί

Σ. Mπαλάσκα). Δε"ιά: Λέσ'ι
ι EΛAΣίτες τ
 Δεκέμ'ρη τ
υ 1944 δια'ά�
ντας τ
 «EMΠPOΣ», ε�ημερίδα τ
υ KKE στη Λέσ'
.  (Aρ�εί
 Σ.Δ. X
υτ�αί
υ).

Συνέ�εια απ� την 11η σελίδα



Tης Eιρήνης B�στάνη

Aρ�ιτέκτ�ν�ς

H ΠPΩIMH T�υρκ�κρατία στη Λέσ��
ήταν ιδιαίτερα σκληρή ε� αιτίας της
στρατηγικής θέσης τ�υ νησι�ύ. Oι
T�ύρκ�ι κυριάρ�ησαν στα αστικά κέ-
ντρα (Mυτιλήνη, M�λυ��), ενώ �ι
Eλληνες σκ�ρπίστηκαν στην ύπαι-
θρ�, �π�υ τ� 17� αιώνα ίδρυσαν νέ-
�υς �ικισμ�ύς, �ωρίς ωστ�σ� να αλ-
λά�ει η �άση της �ικιστικής τ�υ νησι-
�ύ π�υ παρέμεινε ίδια απ� την αρ-
�αι�τητα. 

Για πρώτη #�ρά αναπτύ�θηκε η
περι��ή τ�υ Oλύμπ�υ, απρ�σιτη μέ-
�ρι τ�τε, �π�υ κτίσθηκαν η Aγιάσ�ς
και τ� Πλωμάρι, ενώ παράλληλα ι-
δρύθηκαν �ι Kυδωνίες στην απένα-
ντι ακτή.

Aρκετά σύντ�μα �ι Eλληνες κατά-
#εραν να �ανακερδίσ�υν μεγάλ� μέ-
ρ�ς της ιδι�κτησίας της γης και να ε-
πιστρέψ�υν στις π�λεις. O 18�ς αιώ-
νας ήταν επ��ή �ικ�ν�μικής άνθη-
σης, π�υ πρ�ήλθε απ� την ανάπτυ�η
της ελαι�καλλιέργειας σε μεγάλη
κλίμακα και τ� εμπ�ρι� τ�υ λαδι�ύ,
έστω και αν � T�ύρκ�ς πασάς διατη-
ρ�ύσε τ� μ�ν�πώλι�. 

Oταν αυτ� καταργήθηκε, μετά την
ίδρυση τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς, �ι
Λέσ�ι�ι έμπ�ρ�ι κινήθηκαν ελεύθε-
ρ�ι, επιδιδ�μεν�ι στ� γενικ�τερ� ε-
μπ�ρι� και τη ναυτιλία. H απελευθέ-
ρωση, τ� 1912, �ρήκε τη Λέσ�� σε
θαυμαστή ακμή.

H ε�έλι�η της παραδ�σιακής αρ�ι-
τεκτ�νικής σ�ετί%εται άμεσα με τις
συνθήκες διαμ�ρ#ωσης της νεώτε-
ρης Λέσ��υ. H εικ�να �μως π�υ πα-
ρ�υσιά%ει σήμερα είναι αρκετά κερ-
ματισμένη, α#�ύ σ�εδ�ν �λα τα �ω-
ριά ισ�πεδώθηκαν απ� δύ� ισ�υρ�ύς
σεισμ�ύς στα τέλη τ�υ περασμέν�υ
αιώνα, ενώ η Aγιάσ�ς και η Mυτιλήνη
καταστρά#ηκαν επανειλημμένα απ�
πυρκαγιές.

Tάσεις

E��ντας ως �άση της τη �ρήση
της πέτρας και τ�υ �ύλ�υ, απ� ντ�-
πιες ή μικρασιατικές πηγές, η αρ�ι-
τεκτ�νική αυτή �αρακτηρί%εται απ�
δύ� κυρίως τάσεις. H μια είναι η
στρ�#ή πρ�ς τα έσω, σε ανα%ήτηση
της αυτ�τέλειας και ανε�αρτησίας, η
άλλη τ� άν�ιγμα πρ�ς την απέναντι

ακτή, π�υ ανέκαθεν απ�τελ�ύσε τη
#υσική και πνευματική τρ�#� τ�υ
νησι�ύ. Eτσι, ευν�είται α#’ εν�ς η ε-
πι�ίωση πανάρ�αιων π�λιτιστικών
στ�ι�είων και α#’ ετέρ�υ η στεριανή
ανατ�λίτικη επίδραση, εν είδει νεω-
τερισμ�ύ π�υ μπ�λιά%εται �ργανικά
και α#�μ�ιώνεται απ� τ�ν ντ�πι� συ-
ντηρητισμ�.

O τρ�π�ς π�υ ε�ελί�θηκε η κατα-
σκευή στέγασης των κτισμάτων απ�-
τελεί �αρακτηριστικ� παράδειγμα
αυτής της δυναμικής. Aρ�ικά η �ρή-
ση τ�υ τρωαδίτικ�υ δώματ�ς ήταν
καθ�λική για �λ� τ� νησί. Σταδιακά

�μως αντικαταστάθηκε με την τε-
τράρι�τη κεραμωτή στέγη, σε συν-
δυασμ� με τ�ν �ύλιν� σκελετ� και τη
διαμ�ρ#ωση σα�νισιών στ�υς πάνω
�ρ�#�υς. 

H εισαγωγή μικτ�ύ �ικ�δ�μικ�ύ
συστήματ�ς, πιθανώς στα μέσα τ�υ
18�υ αιώνα, απ�τέλεσε καιν�τ�μία
και σ�ετί%εται άμεσα με την ανάπτυ-
�η τ�υ εμπ�ρί�υ. H υι�θέτησή τ�υ
ευν�ησε την επιν�ηση νέων αρ�ιτε-
κτ�νικών μ�ρ#ών, ιδίως στ�υς πύρ-
γ�υς και τα αρ��ντικά. T� δώμα επι-
�ίωσε στα αγρ�τικά κτίσματα, �πως
στα «τσ�υκαλαριά» (σπίτια - εργα-

στήρια) τ�υ Mανταμάδ�υ και στα �ω-
ριάτικα σπίτια των πι� απ�μ�νωμέ-
νων περι��ών.

Πρ�κειται για σύνθετη μ�νάδα, α-
π�τελ�ύμενη απ� ένα κύρι� διώρ�-
#� �γκ� και μικρ�τερα ��ηθητικά
κτίσματα, π�υ αναπτύσσεται γύρω α-
π� μια κλειστή πρ�ς τ� δρ�μ� αυλή.
T� πρ�τυπ� αυτ�, �πως και τ� δώμα,
έ�ει πανάρ�αιες ρί%ες.

H καθαυτ� κατ�ικία συγκεντρώνε-
ται στ�ν �ρ�#� τ�υ κυρίως σπιτι�ύ,
ενώ η αυλή και η «μεσ’ αυλή» (ισ�-
γει�) καλύπτ�νται απ� συνα#είς
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Συνέ�εια στην 15η σελίδα

AΦIEPΩMA

Παραδ�σιακή αρ�ιτεκτ�νική
Στη Λέσ�� επι�ιών�υν

πανάρ�αια π�λιτιστικά

στ�ι�εία σε συνδυασμ�

με τη στεριανή 

ανατ�λίτικη επίδραση

T� αρ��ντικ� της Bαρελτ�ίδαινας στην Πέτρα. Πρ�σ�ψη απ� τ� δρ�μ�. Στ� μεγάλ� λεπτ�δ�υλεμέν� γείσ� της στέγης και
στ� πλαστικ� σ�ήμα των ��υρ�υσιών και τ�υ ε�ώστη � K�ντής διακρίνει την επίδραση τ�υ μπαρ�κ.
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O M�λυ!�ς, απ� τ�υς γρα�ικ�τερ�υς �ικισμ�ύς της Λέσ!�υ, !ρίσκεται στη θέση της αρ�αίας Mήθυμνας. Πρ�σπάθειες για τη διάσωση τ�υ �ικισμ�ύ κατέ!αλαν π�λι-
τιστικ�ί ��ρείς και � Δήμ�ς Λέσ!�υ, π�λλά �ρ�νια πριν να θεσπιστεί απ� τ� ελληνικ� κράτ�ς η ν�μ�θεσία για τη διατήρηση των παραδ�σιακών �ικισμών.

Tυπικ�ς �ικισμ�ς στα �ωριά της Λέσ!�υ: Aγιάσ�ς. H μαρμαρ�πετρα στις λιθ�δ�μές συνε�ί�εται με τη μαρμαρ�πετρα στα καλντερίμια, σε ένα ενιαί� και αδια�ώριστ�
σύν�λ�. (Φωτ. Nίκ�ς Ση��υνάκης).



��ηθητικές �ρήσεις. Πυρήνας της
καθαυτ� κατ�ικίας είναι τ� «μέσα
σπίτ’», �ώρ�ς με π�λλαπλές λει-
τ�υργίες. Eνα �ρθ�γώνι�, στην τυπι-
κή τ�υ μ�ρ#ή, απ�τελείται απ� δύ�
μέρη σε δια#�ρετικά επίπεδα. Στ�
�αμηλ�τερ�, μαγειρι� μα%ί και καθι-
στικ�, υπάρ�ει η «γωνιά» (τ%άκι), κα-
ναπέδες κατά μήκ�ς των τ�ί�ων και
στη μέση � �αμηλ�ς «σ�υ#ράς». Eνα
ψηλ� περιμετρικ� ρά#ι στ�λισμέν�,
τ� «γυαλ�ντ�ύλαπ�», και τ� �τιστ�
εικ�ν�στάσι συμπληρών�υν τη �ασι-
κή επίπλωση. Στ�ν υπερυψωμέν� �ύ-
λιν� «σ�#ά», �π�υ #ιλ��ενείται �-
λ�ς � ιματισμ�ς τ�υ σπιτι�ύ, #ιλεύ�-
νται τη μέρα �ι �έν�ι και τη νύ�τα
κ�ιμάται η �ικ�γένεια, σε στρώματα
καταγής.

Στην ε�έλι�η της κάτ�ψης, τ� «μέ-
σα σπίτ’» διασπάται και �ι λειτ�υρ-
γίες τ�υ μ�ιρά%�νται σε �λ� και πε-
ρισσ�τερες κάμαρες. H ανάγκη για
πρ�σθετ� �ώρ� αρ�ικά καλύπτεται
με την επέκταση τ�υ σπιτι�ύ πάνω α-
π� τα �αμηλ�τερα δώματα, τελικά �-
μως ικαν�π�ιείται με τη λύση των �ύ-
λινων πρ���λών, των σα�νισιών.
Πρώτ�ς � «�ντάς», π�υ αντικατέ-
στησε σε σημασία τ� «σ�#ά» τ�υ
«μέσα σπιτι�ύ», �τίστηκε �ύλιν�ς με
κεραμωτή στέγη, αργ�τερα �μως η
κατασκευή αυτή γενικεύτηκε σε �λ�
τ�ν �ρ�#�.

O τύπ�ς τ�υ διώρ�#�υ σπιτι�ύ,
καθ�λικ�ς στις �ασικές τ�υ γραμμές
για �λ� τ� νησί, παρ�υσιά%ει παραλ-
λαγές απ� περι��ή σε περι��ή. Ση-
μαντικ�τερη είναι η της Aγιάσ�υ, �-
π�υ �ρειάστηκε να πρ�σαρμ�στεί
στην ανάγκη στεν�μέτωπης �ψης
και στην παντελή έλλειψη αυλής.

Πύργ�ι

Oι �ικ�ν�μικές και κ�ινωνικές αλ-
λαγές τ�υ 18�υ αιώνα, π�υ �δήγη-
σαν στη δημι�υργία της αστικής τά-
�ης, εκ#ράστηκαν αρ�ιτεκτ�νικά
στ�υς πύργ�υς και τα αρ��ντικά.

Oι πύργ�ι (ε���ικές κατ�ικίες
πλ�ύσιων αστών) είναι π�λυώρ�#α,
τετράγωνης κάτ�ψης κτίρια, π�υ
�ρίσκ�νται μέσα σε περι��λια, κυ-
ρίως στα περί�ωρα της Mυτιλήνης ή
στις παρυ#ές γειτ�νικών πρ�ς αυ-
τήν �ικισμών. Oικιστικά ακ�λ�υθ�ύν
τ� πρ�τυπ� της αρ�αίας λεσ�ιακής
«κατ�ικίας», π�υ απ� την επ��ή τ�υ
Στρά�ωνα διατήρησε την ένν�ιά της
σαν ένα μεγάλ� αγρ�τικ� κτήμα με
κέντρ� τ�υ μία κατ�ικία. Eσωτερικά
περιλαμ�άν�υν τ�υς ίδι�υς �ώρ�υς
με τα ε�ελιγμένα �ωριάτικα σπίτια,
μ�ν� π�υ η διάτα�ή τ�υς γίνεται
καθ’ ύψ�ς, με τη συγκέντρωση των
επισημ�τερων δωματίων στ�ν τε-
λευταί� �ρ�#�. 

H �ργάνωση αυτή υπαγ�ρεύεται
απ� λ�γ�υς αμυντικ�ύς, μια και αρ-
�ικά �ι πύργ�ι λειτ�υργ�ύσαν σαν �-
�υρά ενάντια στις πειρατικές επι-
δρ�μές. Π�λλά στ�ι�εία τ�υς μαρ-
τυρ�ύν για την ��υρή τ�υς σημασία,
�πως η τέλεια έλλειψη αν�ιγμάτων
στ� ισ�γει�, �ι σιδεριές, η �αριά κα-
τασκευή της ε�ώπ�ρτας, με την ε-
πένδυση λαμαρίνας, τις �ύλινες
μπάρες και την πελώρια κλειδαριά, �
«#�νιάς» (τρύπα απ’ �π�υ ρι�ν�ταν
%εματιστ� λάδι) κ.ά.

Oι αρ�αι�τερ�ι απ� τ�υς πύργ�υς
π�υ σώ%�νται είναι μ�ν� πέτριν�ι.

Oι περισσ�τερ�ι �μως �τίστηκαν με
τ� μικτ� �ικ�δ�μικ� σύστημα π�υ
καθ�ρισε και τη μ�ρ#�λ�γία τ�υς.
Eτσι, τα ανάλα#ρα �ύλινα «σα�νισί-
νια» π�υ αναδύ�νται μέσα απ� έναν
αυστηρ� πέτριν� κ�ρμ�, διάτρητα
απ� παράθυρα και #εγγίτες, ατενί-
%�ντας πρ�ς �λες τις κατευθύνσεις,
απ�τελ�ύν μια εικ�να μ�ναδική στ�
λεσ�ιακ� τ�πί�. H στήρι�ή τ�υς γί-
νεται συνήθως με εμ#ανή, σκαλι-
στά, �ύλινα #�υρ�ύσια ή καλύπτε-
ται, �πως και τ� γείσ�, με καμπύλη
απ� «μπαγδατί» (ελα#ριά �υλ�κα-
τασκευή), κατά τ� ανατ�λίτικ� πρ�-
τυπ�.

Πάντ�τε �μως η κατασκευή τ�υς
δηλώνεται ε�ωτερικά με τις λεπτές
�ύλινες παραστάδες π�υ τ� πλαι-
σιών�υν και �ά#�νται στ� ίδι� �ρώ-
μα με τα κ�υ#ώματα. Γενικά � διά-
κ�σμ�ς είναι λιτ�ς και πάντα σε σ�έ-
ση με κάπ�ι� στ�ι�εί� κατασκευής
(πελεκητά αγκωνάρια, υπέρθυρα). 

Aντίστ�ι�α στ� εσωτερικ� τίπ�τα
δεν δια#έρει ρι%ικά απ� την επίπλω-
ση των �ωριάτικων σπιτιών. Oπως
και εκεί τα έπιπλα είναι εντ�ι�ισμέ-
να, �ύλινα, σε �ργανική σ�έση με
την �λη αρ�ιτεκτ�νική, μελετημένα
για την καλύτερη δυνατή ε��ικ�ν�-
μηση �ώρ�υ και δεμένα αρμ�νικά με
τα �υλ�γλυπτα τα�άνια και τις τα-
μπλαδωτές π�ρτες.

T�υς πύργ�υς μιμήθηκαν #τω��-
τερες αγρ�τικές �ικ�γένειες, �τί%�-
ντας τα λεγ�μενα «πυργέλια». Aλλά
κυρίως η αρ�ιτεκτ�νική τ�υς επηρέ-
ασε τα κ�ινά αστικά σπίτια της Mυτι-
λήνης και τ�υ Πλωμαρι�ύ. H π�ικι-
λ�μ�ρ#η πρ���λή των σα�νισιών,
για ένα μεγάλ� �ρ�νικ� διάστημα, α-
π�τέλεσε τ� κύρι� στ�ι�εί� γρα#ι-
κ�τητας των αστικών δρ�μων. Mε
την επίδραση τ�υ κλασικισμ�ύ, μετά
τ� 1850, τ� σα�νισίνι σταδιακά εκ-
#υλίστηκε ή αντικαταστάθηκε με
τ%αμωτ�, �πως στα πλ�υσι�σπιτα
τ�υ Πλωμαρι�ύ.

Tην ίδια επ��ή με τ�υς πύργ�υς
μέσα στα αστικά κέντρα �τίστηκαν

αρ��ντικές κατ�ικίες, απ� τις �π�ί-
ες ελά�ιστες διασώ%�νται. Σ’ αυτές
η επίδραση της Aνατ�λής είναι έ-

ντ�νη, πράγμα π�υ #ανερώνει και
μια μεγαλύτερη επα#ή με τ�ν κατα-
κτητή στα ανώτερα κ�ινωνικά στρώ-
ματα. Xαρακτηριστικά η διάτα�η των
κυρίων δωματίων στ�ν �ρ�#� γύρω
απ� ένα κεντρικ� �ώρ�, τ� «�α-
γιάτ’», είναι μετα#�ρά απ� τ�υρκικά
πρ�τυπα, �π�υ έ�ει συμ��λική, κ�-
σμ�λ�γική σημασία. Tαυτ��ρ�να η
αρ�ιτεκτ�νική τ�υς επηρεά%εται και
απ� τα δυτικά αρ�ιτεκτ�νικά ρεύμα-
τα τ�υ κλασικισμ�ύ και τ�υ μπαρ�κ,
δείγματα των �π�ίων δια#αίν�νται
και σε λεπτ�μέρειες κάπ�ιων πύρ-
γων. T� αντιπρ�σωπευτικ�τερ� αρ-
��ντικ� είναι τ� σπίτι της Bαρελτ%ί-
δαινας στην Πέτρα.

Για την παραδ�σιακή αρ�ιτεκτ�νι-
κή της Λέσ��υ ενδια#έρθηκαν πρώ-
τ�ι �ι Λέσ�ι�ι διαν��ύμεν�ι της γε-
νιάς τ�υ μεσ�π�λέμ�υ, στ� πλαίσι�
της ανα%ήτησης ταυτ�τητας τ�υ νε-
ώτερ�υ ελληνισμ�ύ, π�υ �αρακτήρι-
%ε την επ��ή. Aπ� τ�τε, τα λιγ�στά
δείγματα π�υ διασώθηκαν απ� τις
θε�μηνίες, περι�ρίστηκαν στ� ελά-
�ιστ�, απ� τ� γενικ�τερ� κλίμα της
άγν�ιας και αδια#�ρίας. 

Σήμερα, αυθεντικά παραδ�σιακά
κτίσματα δύσκ�λα εντ�πί%�νται α-
νάμεσα στις νεώτερες, πι� απρ�σω-
πες, κατασκευές. M�ν� �ι πύργ�ι α-
π�τελ�ύν ένα #αιν�μεν� με κάπ�ια
καθ�λικ�τητα και ίσως θα ’πρεπε να
ενταθεί τ� ενδια#έρ�ν για τη διάσω-
σή τ�υ.

Συνέ�εια απ� την 13η σελίδα
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Θρ�ν�ς τ�υ �ικ�δεσπ�τη στ� αρ��ντικ� τ�υ Kράλλη, στ� M¨�λυ!�. T� δωμάτι�
π�υ περιεί�ε τ� θρ�ν� ήταν συνήθως �ώρ�ς συγκέντρωσης των ανδρών για συ-
�ήτηση. O διάκ�σμ�ς είναι πλ�ύσι�ς και η διάρθρωση της επι�άνειας τ�υ τ�ί��υ
αρμ�νική στη διαίρεσή της και σε �ρι��ντιες �ώνες και σε... �ατνώματα... π�υ ε-
μπεριέ��υν τις τ�ι��γρα�ίες.

Πύργ�ς τ�υ Kαραπιπέρη στ�υς Πύργ�υς Θερμής, απ� τ�υς λίγ�υς π�υ είναι �τι-
σμέν�ι μ�ν� με πέτρα. Eνδια�έρ�ν παρ�υσιά�ει η διαμ�ρ�ωση τ�υ θυρώματ�ς με
τα λα�ευτά αναγεννησιακά πιλάστρα και τ� ημικυκλικ� τύμπαν�, πρώιμ� δείγμα
επιρρ�ής δυτικών στ�ι�είων. (Φωτ. «Λέσ!�ς», εκδ. «Mέλισσα», Aθήνα, 1982).



Oικία I. Γιανέλλη. Kτίστηκε τ� 1912 και απ�τελεί �αρακτηριστικ� δείγμα στιλ Picturesque. (Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ-Πα-
παευστρατί�υ).
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Oικία Aπ. Eυστρατί�υ (νυν Xατ�ηγιάννη), σε στιλ picturesque με ανάμεικτα στ�ι-
�εία  Beaux-Arts.  Kτίστηκε τ� 1905 με σ�έδια αρ�ιτέκτ�ν�ς απ� τη Σκωτία και ε-
κτέλεση Aργ. Aδαλή (Φωτ: Στρατής Mπαλάσκας).

Oικία I. Γιανέλλη. Kτίστηκε τ� 1912 και απ�τελεί �αρακτηριστικ� δείγμα στιλ Picturesque. (Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ-Πα-
παευστρατί�υ).

H ε!��ική κατ�ικία A�. B�υρνά��υ, κτισμένη περίπ�υ τ� 1825, σε στιλ picturesque. (Φωτ.: Στρατή

H �ικία Kων/ν�υ Xατ�η�ριστ�"α, κτισμένη τ� 1916  απ
στρατί�υ).



Tης Iωάννας Σωτηρί�υ-Δωρ�$ίνη

Aρ�ιτέκτ�ν�ς αναστήλωσης στ� YΠEXΩΔE, υπ�-
ψή�ιας διδάκτ�ρ�ς στην Iστ�ρία Aρ�ιτεκτ�νικής
τ�υ EMΠ, υπ�τρ���υ I.K.Y.

OI KATOIKIEΣ της μυτιληναίας ανώ-
τερης αστικής τά�ης π�υ ανεγείρ�-
νται μετά τ� 1850, δεν παρ�υσιά��υν
συνέ�εια τ�υ μακρ��ρ�νια ε�ελιγμέ-
ν�υ αρ�ιτεκτ�νικ�ύ πρ�τύπ�υ της
τ�υρκ�κρατίας. Aντίθετα διέπ�νται
απ� ένα άν�ιγμα πρ�ς τα ευρωπαϊκά
πρ�τυπα, �πως ανάλ�γ� ήταν τ� ά-
ν�ιγμα της Oθωμανικής Aυτ�κρατ�-
ρίας πρ�ς τη Δύση μετά τη διακήρυ-
�η των μεταρρυθμίσεων τ�υ TAN-
ZIMAT π�υ εκδηλώνεται με τ�ν π�-
λε�δ�μικ� και αρ�ιτεκτ�νικ� εκσυγ-
�ρ�νισμ� των π�λεων (Θεσσαλ�νίκη,
Kωνσταντιν�ύπ�λη, Σμύρνη) και την
πρ�σέλκυση �ένων και ελληνικών
αρ�ιτεκτ�νων για την ανέγερση δη-
μ�σιων κτιρίων και την ανάληψη δη-
μ�σιων έργων.

Oικ�ν�μική ανάπτυ�η

H εμ$άνιση των κατ�ικιών συνδέε-
ται με τη ραγδαία �ικ�ν�μική ανά-
πτυ�η της Λέσ&�υ π�υ σημειώνεται
την ίδια επ��ή και π�υ απ�δίδεται σ’
ένα πλέγμα ιστ�ρικών γεγ�ν�των,
κυρι�τερα απ� τα �π�ία υπήρ�αν τα

πρ�ν�μια π�υ ε�ασ$άλισε � υπ�δ�υ-
λ�ς Eλληνισμ�ς απ� τις συνθήκες
των ρωσ�τ�υρκικών π�λέμων τ�υ
18�υ αιώνα (δικαίωμα μετανάστευ-
σης σε παρ�ικίες τ�υ ε�ωτερικ�ύ, α-
νάπτυ�η εμπ�ρικής ναυτιλίας, κ.α.)
και τις μεταρρυθμίσεις της Oθωμανι-
κής Aυτ�κρατ�ρίας τ�υ 1839 (ισ�π�-
λιτεία υπηκ�ων, δικαίωμα ιδι�κτη-
σίας, κατάργηση μ�ν�πωλίων, κ.α.).

H Mυτιλήνη ε�ελίσσεται σταδιακά
σε σημαντικ� εμπ�ρικ� και τραπε�ι-
κ� κέντρ� αναπτύσσ�ντας την ναυ-
σιπλ�ΐα, &ι�μη�ανία και εμπ�ρία λα-
δι�ύ, ενώ γνωρί�ει την αθρ�α εγκα-
τάσταση πρ��ενικών αρ�ών, τα�υ-
δρ�μικών γρα$είων και εμπ�ρικών
�ίκων, ελληνικών και �ένων. T� νησί
&γαίνει απ� την απ�μ�νωση αιώνων
και απ�κτά στενές σ�έσεις με
πρ�ηγμένα κέντρα της Aνατ�λής,
Σμύρνη και Kωνσταντιν�ύπ�λη, αλλά
και με άλλες παρ�ικίες τ�υ ε�ωτερι-
κ�ύ. H επα$ή με τ�ν δυτικ� κ�σμ�
θα επηρεάσει ��ι μ�ν� την �ικ�ν�μία
της, αλλά και την κ�ινωνία γενικ�τε-
ρα, με νέες α�ίες, δ�μές και αισθητι-
κά ρεύματα, π�υ απ�τυπών�νται
στ�ν τρ�π� �ωής, την τέ�νη και την
αρ�ιτεκτ�νική.

Oι πρώτες κατ�ικίες (1850-1885) α-
νήκ�υν στη μυτιληναία άρ��υσα τά-
�η των πλ�υσίων γαι�κτημ�νων (�ι-

κία K�ντή B�υρνά��υ, Xαλήμ Bέη,
Δ�υκάκη K�υκλέλη, κ.ά.) με δύ� �-
ρ�$�υς κύριας κατ�ικίας και υπ�-
γει� �ώρ� &�ηθητικών λειτ�υργιών.
Oι υγρ�ί �ώρ�ι (πλυσταρι�, �αμάμ,
�ώρ�ς υγιεινής) &ρίσκ�νται συνή-
θως σε ανε�άρτητα κτίσματα στ�ν
κήπ�.

H �ωή της �ικ�γένειας περνά στ�
υπ�γει� (ισ�γει� πρ�ς την πλευρά
τ�υ εσωτερικ�ύ κήπ�υ) �π�υ η κ�υ-
�ίνα, τα κελλάρια, τα δωμάτια των υ-
πηρετών κ.ά.). Oι επίσημ�ι �ώρ�ι υ-
π�δ��ής (σαλ�νια, τραπε�αρία) &ρί-
σκ�νταν στ�ν τελευταί� �ρ�$�, κα-
τά τ� πρ�τυπ� τ�υ αρ��ντικ�ύ της
τ�υρκ�κρατίας, και έ$εραν εσωτερι-
κή διακ�σμηση με τ�ι��γρα$ίες. H
απ�λη�η των κτιρίων γιν�ταν με α-
πλή τετράρι�τη στέγη, π�υ διασώ�ε-
ται σε ελά�ιστες κατ�ικίες, α$�ύ στ�
γύρισμα τ�υ αιώνα αντικαταστάθηκε
με σ�$ίτα.

Kατά την περί�δ� 1885-1900 �ι κα-
τ�ικίες π�υ ανεγείρ�νται ανήκ�υν
στη νέα αριστ�κρατία εμπ�ρων και
επι�ειρηματιών, με δραστηρι�τητες
σε πλ�ύσιες παρ�ικίες τ�υ ε�ωτερι-
κ�ύ (Aίγυπτ�, P�υμανία, Pωσία,
Σμύρνη κ.ά.). Eντυπωσιακές και π�-
λυτελείς κατ�ικίες ανεγείρ�νται στα
πρ�άστια της π�λης ή σε �ώρ�υς
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π� τ�ν αρ�ιτέκτ�να Iγν. Bασιλειάδη, σε στιλ second-Empire (Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ Παπαευ-

Tα αστικά μέγαρα
Oι κατ�ικίες της ανώτερης αστικής τά�ης της Mυτιλήνης

H κατ�ικία Aθ. Φ�υρτ�ύνα (νυν Xατ�ηιωάνν�υ), κτισμένη τ� 1912 σε στιλ second-
Empire (Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ - Παπαευστρατί�υ).
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πρασίν�υ γύρω απ� τ� Kάστρ�. H κα-
τ�ικία μα�ί με τ�ν περι&άλλ�ντα �ώ-
ρ�, π�υ ανέρ�εται σε 2-5 στρέμματα,
εμ$ανί�εται ως ένα �λ�κληρωμέν�,
κλειστ� και ε�ειδικευμέν� σύστημα
λειτ�υργιών, ε��πλισμ�ύ και ανέσε-
ων π�υ πρ�διαγρά$�υν ένα τρ�π�
�ωής υψηλ�ύ επιπέδ�υ.

Aστικά μέγαρα

H τριώρ�$η κατ�ικία της πρ�η-
γ�ύμενης περι�δ�υ αναδι�ργανώνε-
ται εσωτερικά σε 4 επίπεδα με την
πρ�σθήκη της σ�$ίτας (�ώρ�ς δια-
μ�νής υπηρετικ�ύ πρ�σωπικ�ύ), α-
π�κτώντας ένα αυστηρά πλαίσι� λι-
τ�υργιών ανά επίπεδ�. Eτσι στ� υπ�-
γει� (�αμηλωμέν� ισ�γει�) συγκε-
ντρών�νται �λες �ι &�ηθητικές λει-
τ�υργίες, αλλά και η καθημερινή δια-
&ίωση της �ικ�γένειας (κ�υ�ίνα, �α-
μάμ, πλυσταρι�, κελλάρια κ.ά.). T� υ-
περυψωμέν� ισ�γει�, piano nobile,
απ�κτά απ�κλειστικά επίσημ� �αρα-
κτήρα με αλλεπάλληλ�υς �ώρ�υς υ-
π�δ��ής (σαλ�νια, τραπε�αρία), ενώ
� &΄ �ρ�$�ς περιλαμ&άνει απ�κλει-
στικά υπν�δωμάτια. Στ�ν εκτεταμέ-
ν� περι&άλλ�ντα �ώρ� συνήθως υ-
πάρ��υν � λα�αν�κηπ�ς, � �πωρώ-
νας, τ� αμπέλι, η στέρνα, τ� αμα��-
στάσι�, τ� σπίτι τ�υ κηπ�υρ�ύ και
τ�υ αμα�ά κ.ά.).

Oι κατ�ικίες αυτής της περι�δ�υ
διακρίν�νται για την υψηλή ακαδη-
μαϊκή αρ�ιτεκτ�νική, ανάγ�ντας σε
ευρωπαϊκά πρ�τυπα τ�υ Second
Empire, Beaux–Arts, νε�κλασικι-
σμ�ύ, ώστε δικαίως μπ�ρ�ύν να �ν�-
μαστ�ύν «αστικά μέγαρα» (palais
bourgeois): �ικίες I. Γεωργιάδη, Παν.
Bαμ&�ύρη, A�. B�υρνά��υ, Γιαν.
Xριστ�$ίδη–Eυστρατί�υ κ.ά. Mια
δεύτερη περί�δ�ς αστικών μεγάρων

ανα$ερθέντων πρ�τύπων (�ικίες
Λ�υκά Γ�ύτ�υ, Aπ�στ�λ�υ Xατ�η-
�ριστ�$α, Kων. Xατ�η�ριστ�$α, Aπ.
Eυστρατί�υ, Aθ. Φ�υρτ�ύνα κ.ά.).

Γύρω στα 1900 δημι�υργείται έ-
νας απλ�ύστερ�ς και συνεκτικ�τε-
ρ�ς τύπ�ς κατ�ικίας, π�υ γνωρί�ει
ευρεία διάδ�ση. Στ�ν επίσημ� �ρ�-
$� συνυπάρ��υν �ι �ώρ�ι υπ�δ��ής
π�υ περι�ρί��νται σε τρεις (σαλ�νι,
μεγάλ� ��λ, τραπε�αρία) με τ�υς
�ώρ�υς καθημερινής δια&ίωσης της
�ικ�γένειας (κ�υ�ίνα, καθημεριν�).

O τελευταί�ς αυτ�ς τύπ�ς �αρακτη-
ρί�εται απ� την απ�μάκρυνση απ�
τα κλασικιστικά πρ�τυπα της συμμε-
τρίας απ� την απ�μάκρυνση απ� τα
κλασικιστικά πρ�τυπα της συμμε-
τρίας και ιεραρ�ίας π�υ πρ�σέδιδαν
μεγαλ�πρέπεια και επι&�λή στ� κτί-
ρι�. O νέ�ς τύπ�ς με την αλληλ�δι-
είσδυση των �γκων, τις έντ�νες κλί-
σεις της στέγης, την ασσυμετρία
(κτίρια με π�λυγωνική πρ�ε���ή),
εκ$ρά�ει τ� στιλ picturesque (γρα-
$ικ�), ένα ευρωπαϊκ� κίνημα επι-

στρ�$ής και ανάγνωσης τ�υ αρ�ιτε-
κτ�νήματ�ς ως στ�ι�εί�υ τ�υ ευρύ-
τερ�υ $υσικ�ύ και ιστ�ρικ�ύ περι-
&άλλ�ντ�ς.

Aρ�ιτέκτ�νες
H υψηλή π�ι�τική αρ�ιτεκτ�νική

π�υ εμ$ανί�εται στη Mυτιλήνη μετά
τ� 1850 �$είλεται σε αρ�ιτέκτ�νες
εκπαιδευμέν�υς στην Aθήνα και την
Eυρώπη, ενώ για λίγα κτίρια τ� σ�έ-
δι� έ�ει έρθει απ� τ� ε�ωτερικ�. Ση-
μαντικ�τερ�ς αρ�ιτέκτων υπήρ�ε �
Mυτιληναί�ς Aργύρης Aδαλής με
σπ�υδές στην Aθήνα και τ� M�να��,
συνεργάτης τ�υ E. Tσίλερ, π�υ ανε-
γείρει 30 περίπ�υ κατ�ικίες, εκτ�ς α-
π� τα δημ�σια κτίρια και τις εκκλη-
σίες (να�ς Aγί�υ Θεράπ�ντα, Δημαρ-
�εί�, A΄ Γυμνάσι� κ.ά.). 

O γνωστ�ς αρ�ιέκτ�νας της Σμύρ-
νης 7εν�$ών Λάτρης, με σπ�υδές
στη Bαυαρία, ανεγείρει δύ� κατ�ι-
κίες  �πως � Iάκω&�ς Aριστάρ�ης,
γι�ς τ�υ Hγεμ�να της Σάμ�υ, με
σπ�υδές στη Γαλλία και Aγγλία και
αρ�ιμη�ανικ�ς Nήσων Aιγαί�υ. O
Mυτιληναί�ς Iγνάτι�ς Bα$ειάδης με
λαμπρή σταδι�δρ�μία στη Σμύρνη �-
π�υ ανέγειρε μερικά απ� τα πι� ση-
μαντικά κτίρια (Θέατρ� Σμύρνης,
Tράπε�α Aνατ�λής κ.ά.), είναι � αρ�ι-
τέκτ�νας τεσσάρωνς μέ�ρι σήμερα
γνωστών κατ�ικιών στη Mυτιλήνη.
Σημαντική υπήρ�ε και η συμ&�λή
των εμπειρικών αρ�ιτεκτ�νων Δ. Mε-
ϊμάρη και I. Φ�ύσκα. O �ωγρα$ικ�ς
διάκ�σμ�ς π�λλών κατ�ικιών �$εί-
λεται στ�ν $ημισμέν� Σμυρναί� �ω-
γρά$� Bασίλη Iθακήσι�, μία άγνωστη
μέ�ρι σήμερα καλλιτε�νική τ�υ δημι-
�υργία.

H μυτιληναία κατ�ικία της ανώτε-
ρης αστικής τά�ης γνώρισε ευρύτε-
ρη διάδ�ση με απλ�ύστερες μ�ρ-
$ές στη μεσαία αστική κ�ινωνία, α-
ντικαθιστώντας στην πρωτεύ�υσα
αλλά και σε ακμά��ντες �ικισμ�ύς
της νήσ�υ, την παλιά κατ�ικία με
σα�νισί, περι�δ�υ και επιρρ�ής
τ�υρκ�κρατίας.

Συνέ�εια απ� την 17η σελίδα

Oικία Aντ. Γ�ύτ�υ (νυν Tαπανλή). Kτίστηκε τ� 1905 και είναι αυθεντικ� δείγμα τ�υ στιλ Picturesque. (Φωτ�γρα"ία επ��ής,
αρ�εί� �ικ�γενείας Tαπανλή).

Oικία I. Γεωργιάδη, σε στιλ second-Empire. Eργ� τ�υ αρ�ιτέκτ�να Aργ. Aδαλή, κτισμέν� τ� 1880. (Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ
- Παπαευστρατί�υ).



O να�ς τ�υ Aγί�υ Θεράπ�ντα και τ� A΄ Γυμνάσι�
Aρρένων. Kτίστηκαν στ� τέλ�ς τ�υ 19�υ αιώνα,
είναι έργα τ�υ Aργ. Aδαλή και σηματ�δ�τ�ύν
την αρ�ιτεκτ�νική της π�λης της Mυτιλήνης.
(Φωτ.: Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ - Παπαευστρατί�υ).



Πέραμα. Δύ� 	αρακτηριστικ�ί τύπ�ι σαπων�π�ιείων. Tα π�λλά αν�ίγματα μεγάλων διαστάσεων στ�ν �ρ���, είναι τ�υ �ηραντηρί�υ. Tα επι�λητικά κτί-
ρια α��μ�ίωσαν την τε	ν�λ�γία αλλά η μ�ρ��λ�γία τ�υς είναι κλασική.

Eλαι�τρι�εί� στ� Mανταμάδ�. Aρ	ιτεκτ�νική μ�ρ�ή εκκλησίας ρυθμ�ύ �ασιλικής της Aναγέννησης, αλλά ταυτ�	ρ�να και μ�ρ�ή �ι�μη	ανικ�ύ κτί-
σματ�ς τ�υ 19�υ αιώνα.
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Bι�μη�ανικά κτίρια
M�ναδικά ελαι�τρι�εία και σαπων�π�ιεία στ� νησί με τ�υς απέραντ�υς ελαιώνες

T�υ Nίκ�υ Ση��υνάκη

Aρ�ιτέκτ�να, υ�υπ�υργ�ύ Π�λιτισμ�ύ

H ΛEΣBOΣ, μια γεωγρα�ικά απ�μ�-
νωμένη νησιωτική περι��ή, απ� τ�ν
19� αιώνα ανέπτυ�ε την �ικ�ν�μία
της σ’ �λ�υς τ�υς τ�μείς γ�ργά και
ανε�άρτητα. Aπ� τα πι� γ�ητευτικά
στ�ι�εία π�υ συνέθεταν και συνθέ-
τ�υν τη �υσι�γνωμία της Λέσ��υ,
π�λύ δε περισσ�τερ� στις ευτυ�έ-
στερες στιγμές της "ωής της στα νε-
ώτερα �ρ�νια, ήταν αυτή η αι�νίδια
παράθεση και συμ�ίωση εν�ς «λ�γι-
�υ» κτιρί�υ, με �λα τα ε�ωτερικά
γνωρίσματα τ�υ εκλαϊκευμέν�υ ελ-
ληνικ�ύ νε�κλασικισμ�ύ ή εν�ς παρ-
θέν�υ νε�κλασικισμ�ύ και εν�ς π�λύ
απλ�ύστερ�υ, με γυμν�ύς γεωμετρι-
κ�ύς �γκ�υς, «λαϊκ�ύ σπιτι�ύ», τ� �-
π�ί� μερικ�ί θα πρ�τιμ�ύσαν να �ν�-
μάσ�υν «παραδ�σιακ�», ανάγ�ντάς
τ� έτσι, σ’ ένα ρεύμα παλι�τερ� απ�
την εμ�άνιση τ�υ νε�κλασικισμ�ύ
στην Eλλάδα ή, πάντως, �ε�ωρί"�-
ντας μ’ αυτ� τ�ν τρ�π� την «παρά-
δ�ση» απ’ τ� νε�κλασικ� μας «λ�-
γιωτατισμ�».

Bέ�αια, τέτ�ιες συμ�ιώσεις ήταν
συνηθέστατες και σε άλλες περι��ές
της Eλλάδας και κυρίως στα αστικά
κέντρα, π�υ συ�νά μάλιστα εμ�ανί-
"�νταν ως δύ� παράλληλα �αιν�με-

να, μιας «παράδ�σης», π�υ ε�ακ�-
λ�υθ�ύσε να επι�ιώνει συγ�ρ�νως
πρ�ς τη διάδ�ση και εκλαΐκευση τ�υ
νε�κλασικισμ�ύ.

Aρμ�νία

Στη Λέσ��, τ� λαϊκ� αυτ� ρεύμα
σε συνδυασμ� με τ� νε�κλασικισμ�
συνετέλεσε στη μ�ναδικ�τητα της
περι��ής, αύ�ησε τη γρα�ικ�τητα
τ�υ συν�λ�υ και είναι εμ�ανές απ�
την πρωτεύ�υσα μέ�ρι τα πι� απ�μα-
κρα �ωριά. Στα �ικιστικά σύν�λά
τ�υς –και στ�υς σ�εδ�ν 75 δήμ�υς
και κ�ιν�τητες– ε�ακ�λ�υθεί μέ�ρι
σήμερα να υπάρ�ει αυτή η γρα�ική
αρμ�νία.

T� ανεπανάληπτ� της Λέσ��υ ε�α-
σ�αλί"ει κυρίως αυτ� τ� ίδι� τ� άμε-
σα �υσικ� και δ�μημέν� της περι-
�άλλ�ν. Mέσα σε κάθε �ικισμ�, τα
διάσπαρτα νε�κλασικά κτίσματα �-
πως και τα λαϊκά με τις δικλινείς ή
τετρακλινείς στέγες συνυπάρ��υν
αρμ�νικά με τις στέγες και τ�υς νε�-
κλασικ�ύς �γκ�υς των εκκλησιών
αλλά και των εργ�στασίων. O �γκ�ς
μιας εκκλησίας μπ�ρεί εύκ�λα να
μπερδευτεί με τ�ν �γκ� και την πλα-
στικ�τητα εν�ς εργ�στασί�υ επε-
�εργασίας της ελιάς. Tα ύψη τ�υς, �ι
στέγες τ�υς, η μ�ρ��λ�γία τ�υς, με
ε�αίρεση τ� πρ�στύλι� των εκκλη-

σιών, έ��υν τις ίδιες μ�ρ�ές. O
τρ�ύλ�ς στις εκκλησίες δεν συνηθί-
"εται και �ι στέγες τ�υς έ��υν ακρι-
�ώς την ίδια τε�νική και μ�ρ��λ�γία
των εργαστηρίων.

H Λέσ��ς, λ�ιπ�ν, με τ�υς απέρα-
ντ�υς ελαιώνες, με τα 11 εκατ�μμύ-
ρια ελαι�δενδρα και με κύρια παρα-
γωγή τ� λάδι, ανέπτυ�ε μια π�λύ εύ-
ρωστη �ι�μη�ανία, τ�ν περασμέν�
αιώνα, μέ�ρι τ� 1922 π�υ άρ�ισε η
παρακμή της, ύστερα απ� τη Mικρα-
σιατική Kαταστρ��ή. Aκ�μα και στα
πι� απ�κρημνα ��υνά καλλιεργ�ύν
μέ�ρι και σήμερα την ελιά. H ελιά,
λ�ιπ�ν έ�ερε τ� εργ�στάσι� τ�υ λα-
δι�ύ, στη συνέ�εια ήρθε η παραγωγή
τ�υ σαπ�υνι�ύ, ακ�λ�ύθησε τ� ε-
μπ�ρι� αυτών των δύ� πρ�ϊ�ντων, η
αύ�ηση των εργ�στασίων της ελιάς
και των σαπ�υν�π�ιείων π�υ δημι-
�ύργησε επίσης τη ραγδαία αύ�ηση
τ�υ εμπ�ρικ�ύ στ�λ�υ. Oλ�ς αυτ�ς
� κύκλ�ς δημι�ύργησε την πληθυ-
σμιακή ευημερία στ� νησί, στ� �π�ί�
απ� την απ�γρα�ή τ�υ 1961 απ�δει-
κνύεται �τι "�ύσαν 150.000 κάτ�ικ�ι
περίπ�υ, έναντι των 90.000 κατ�ίκων
σήμερα. T� 1990, στη Λέσ�� �ρί-
σκ�υμε 125 εργ�στάσια. Aπ� αυτά,
57 ελαι�τρι�εία, 35 σαπων�π�ιεία, 17
�υρσ�δεψεία, 8 αλευρ�π�ιεία, 5 πυ-
ρηνελαι�εργ�στάσια, νηματ�υργεία,

Aγία Παρασκευή. T� ελαι�τρι�εί� μετατράπηκε απ� τη N�μαρ	ία Λέσ��υ σε κέντρ� π�λλαπλών 	ρήσεων, διατηρώντας �μως
�λ� τ�ν εσωτερικ� ε��πλισμ� τ�υ.



�α�εία, μακαρ�ν�π�ιεία, υ�αντ�υρ-
γεία, μη�αν�υργεία και �ρυ�εί�
ταλκ. H �ι�μη�ανική αυτή ανάπτυ�η
συνδυα"�ταν και με μια ακμή της
ναυτιλίας. M�ν� στ� Πλωμάρι, τ�
1874, υπήρ�αν 120 πλ�ία δια��ρων
�ωρητικ�τήτων, π�υ κατευθύν�νταν
στη P�υμανία, τη Pωσία, �λη τη
Mαύρη Θάλασσα, τ�ν Π�ντ�, τη Σαμ-
ψ�ύντα, την Tραπε"�ύντα αλλά και
σε �λη τη Mεσ�γει�.

Eλαι�τρι�εία

Hδη απ� τ�ν 18� αιώνα, στ�υς με-
γάλ�υς μεσ�γει�υς �ικισμ�ύς τ�υ
νησι�ύ, �πως της Aγίας Παρασκευής
και τ�υ Π�λυ�νίτ�υ, η Λέσ��ς έ�ει
μεγάλη παραγωγή λαδι�ύ. M�ν�
στην κ�ιν�τητα της Aγίας Παρα-
σκευής ανα�έρ�νται 4 ελαι�μυλ�ι
και αργ�τερα, τ� 1860, 13 ελαι�μυ-
λ�ι. Aυτ�ί ήταν �ι πρ�δρ�μ�ι των ε-
λαι�τρι�είων και λειτ�υργ�ύσαν με
υπ�"ύγια ή ήταν �ειρ�κίνητ�ι. 

Mέ�ρι τα μέσα τ�υ 19�υ αιώνα, η
επε�εργασία της ελιάς γιν�ταν με
πρωτ�γ�ν� τρ�π�. T� ελαι�τρι�εί�
�ρισκ�ταν εντ�ς τ�υ κεντρικ�ύ πυ-
ρήνα τ�υ �ικισμ�ύ και συ�νά στ� κέ-
ντρ� τ�υ. T� κτίρι� ήταν απλ�, �ωρίς
περι�άλλ�ντα �ώρ� και �λες �ι ερ-
γασίες, απ� την απ�θήκευση τ�υ
καρπ�ύ μέ�ρι την έκθλιψή τ�υ και
τη συγκέντρωση τ�υ λαδι�ύ, γίν�-
νταν μέσα σ’ αυτ� τ� �ώρ�.

T�τε, λ�ιπ�ν, περί τα 1870 άρ�ισαν
να κατασκευά"�νται και να λειτ�υρ-
γ�ύν στ� νησί τα πρώτα ατμ�κίνητα
ελαι�τρι�εία. Δίπλα ή στ�ν ίδι� �ώρ�
των ατμ�κίνητων ελαι�τρι�είων ετ�-
π�θετ�ύντ� αλευρ�μυλ�ι, π�υ λει-
τ�υργ�ύσαν εκμεταλλευ�μεν�ι τ�ν
ατμ� των ελαι�τρι�είων. Mη�ανήμα-
τα πια καιν�ύργια, σε νέα διάτα�η
μέσα σε καλ��τισμένα πέτρινα κελύ-
�η, ανέλα�αν την παραγωγή. Mετα-
πράτες και έμπ�ρ�ι π�υ εί�αν απαι-
τήσεις απ� τ� λάδι, έ�εραν καιν�ύρ-
για μ�ντέλα. Tα περισσ�τερα μη�α-
νήματα τα έ�ερναν απ� την απένα-
ντι παραλία της ελληνικής Mικράς

Aσίας, κυρίως απ� τη Nέα Σμύρνη.
Mε αυτήν γιν�ταν πλ�ύσι� διαμετα-
κ�μιστικ� εμπ�ρι�. Aντιπρ�σωπ�ι
κατασκευής νέων μη�ανημάτων ή α-
ντιπρ�σωπ�ι αγγλικών εργ�στασίων
άρ�ισαν να ε��πλί"�υν τα καιν�ύρ-
για ελαι�τρι�εία.

Eδώ δεν πρέπει να �ε�νάμε �τι αυ-
τή την περί�δ� τ� ελληνικ� στ�ι�εί�
ανθεί �ικ�ν�μικά και π�λιτιστικά στη
M. Aσία, αλλά και στα νησιά. Zητώ-
ντας μια αρ�ιτεκτ�νική μ�ρ��λ�γία
π�υ να τ� εκ�ρά"ει, απ�ρρίπτει τις
παραδ�σιακές ανατ�λίτικες μ�υ-
σ�υλμανικές επιδράσεις και επιλέγει
την ευρωπαϊκή αρ�ιτεκτ�νική μ�ρ-
��λ�γία π�υ έ�ει αναπτυ�θεί στ�
κλίμα τ�υ αρ�αί�υ ελληνικ�ύ κλασι-
κισμ�ύ. Eτσι τ� κεντρικ� κτίρι� στ�
Eλαι�τρι�εί�, αλλά και τα άλλα συν�-
δευτικά κτίρια εκ�ρά"�υν την «επί-
σημη» αρ�ιτεκτ�νική των δημ�σίων
κτιρίων στην απέναντι Aι�λίδα αλλά
και στην Iωνία.

M�ναδικά κτίρια

Θα δ�ύμε λ�ιπ�ν στη συνέ�εια αυ-
τά τα μ�ναδικά κτίρια τ�υ 19�υ αιώ-
να, π�υ έ��υν επηρεαστεί �πως πρ�-
ανέ�ερα, απ� την αρ�ιτεκτ�νική κυ-
ρίως των αγγλικών �ι�μη�ανικών
κτισμάτων της πρώτης �ι�μη�ανικής
επανάστασης (1760–1830), αλλά και
τ� νε�κλασικισμ� πώς πρ�σαρμ�-
στηκαν στη Λέσ��. Oι αντιπρ�σωπ�ι
των νέων, κυρίως αγγλικών, μη�ανη-
μάτων, έ�εραν ταυτ��ρ�να μα"ί
τ�υς και τα νέα �ικ�δ�μικά σ�έδια
(αρ�ιτεκτ�νικά). Δεν ήταν πλέ�ν δυ-
νατ�ν αυτά να κτιστ�ύν μέσα στ�υς
�ικισμ�ύς. Eί�ε έρθει η ώρα �ι ανα-
γκαί�ι �ώρ�ι να γίν�υν σωστά και �ι
κατασκευές να πληρ�ύν �λ�υς τ�υς
�ρ�υς καλής και γρήγ�ρης μετα��-
ράς και εναπ�θεσης τ�υ καρπ�ύ
στ�ν εργ�στασιακ� �ώρ�. Eτσι δημι-
�υργ�ύνται ειδικ�ί �ώρ�ι για συγκέ-
ντρωση τ�υ λαδι�ύ, για τ� εργατικ�
πρ�σωπικ�, για τη διεύθυνση της ε-
πι�είρησης, κ.λπ. T�ύτ� �δήγησε
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Σκάλα Π�λυ	νίτ�υ. T� σαπων�π�ιεί� Kακάμπ�υρα �ρίσκεται στις �	θες τ�υ κ�λ-
π�υ της Kαλλ�νής. Hταν ένα απ� τα π�λλά σαπων�π�ιεία της περι�	ής, π�υ κά-
λυπταν �λη την τ�πική παραγωγή σαπ�υνι�ύ.
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T� K�ιν�τικ� Eλαι�τρι�εί� Mανταμάδ�υ. Aρ	ισε να κτί$εται τ� 1905 και απ� μ�ρ��λ�γική άπ�ψη κατατάσσεται στα 	αρακτηριστικά δημι�υργήματα �ι�μη	ανικής αι-
σθητικής τ�υ τέλ�υς τ�υ 19�υ αιώνα. Oπως �αίνεται και στη �ωτ�γρα�ία, στ�υς �ικισμ�ύς της Λέσ��υ, τα διάσπαρτα νε�κλασικά κτίσματα, �πως και τα λαϊκά με τις
δικλινείς ή τετρακλινείς στέγες συνυπάρ	�υν αρμ�νικά με τις στέγες και τ�υς νε�κλασικ�ύς �γκ�υς των εργ�στασίων.



στην ανάγκη π�λλαπλασιασμ�ύ της
παλι�τερης έκτασης των �ώρων.

Aπ’ αυτή τη �ρ�ν�λ�γία και μετά,
έως τ� 1925 αρ�ί"�υν, τ� ένα μετά τ�
άλλ�, να κατασκευά"�νται τα νέα
�ι�μη�ανικά κτίρια στις άκρες των
�ικισμών. H διάτα�η των κτισμάτων
αυτών είναι περίπ�υ η ίδια στα πε-
ρισσ�τερα, αλλά �έ�αια π�λλές ��-
ρές ε�αρτάται και απ� τη μ�ρ��λ�-
γία τ�υ εδά��υς. H διάτα�η των κτι-
σμάτων γιν�ταν στις πλευρές τ�υ
τετραγών�υ, τ�υ τραπε"ι�σ�ημ�υ ή
σ�εδ�ν κυκλικ�ύ �ικ�πέδ�υ. Aπένα-
ντι στην κεντρική είσ�δ� ετ�π�θε-
τείτ� τ� κεντρικ� κτίρι� επε�εργα-
σίας της ελιάς με τη δεσπ�"�υσα κα-
μινάδα τ�υ. H στέγη ήταν συνήθως
δικλινής και στις δύ� μικρ�τερες
πλευρές σ�ηματι"�ταν με ένα συ-
μπαγή τ�ί��, τριγωνικ� αέτωμα. Σ’
αυτ� τ� κτίρι�, τ�π�θετ�ύσαν τα νέα
μη�ανήματα �πως τα πιεστήρια, τ�
κα"άνι, τ� �ώρ� απ�θήκευσης τ�υ
καύσιμ�υ υλικ�ύ, καθώς και τ�ν ή
τ�υς μύλ�υς. Δε�ιά ή αριστερά της
εισ�δ�υ, ετ�π�θετείτ� τ� κτίρι� της
δι�ίκησης ή τ� γρα�εί� τ�υ διευθυ-
ντή της επι�είρησης. Στην άλλη
πλευρά, ετ�π�θετ�ύντ� �ι απ�θη-
κευτικ�ί �ώρ�ι για τη συγκέντρωση
τ�υ λαδι�ύ. T� κτίρι� αυτ� είναι πά-
ντα δευτερεύ�ν σε μέγεθ�ς και μέ-
σα στ� έδα��ς ετ�π�θετείτ� η κωνι-
κή �άση των πιθαριών.

Στα πιθάρια αυτά, τα «κι�ύπια»,
συγκέντρωναν τ� λάδι π�υ αναλ�-
γ�ύσε στα έ��δα των αλεστικών ή
καμιά ��ρά τ�π�θετ�ύσαν για �ύλα-
�η τ� λάδι κάπ�ι�υ μεμ�νωμέν�υ πα-
ραγωγ�ύ. Στις άλλες πλευρές τ�υ �ι-
κ�πεδικ�ύ �ώρ�υ και σ’ επα�ή επί-
σης με τα �μ�ρα �ικ�πεδα, τ�π�θε-
τ�ύνται τα κτίρια εναπ�θήκευσης
τ�υ καρπ�ύ, «Oι Mπατές». Aυτά ή-
σαν τα ��ηθητικά κτίρια, �αμηλά σε
ύψ�ς, με δικλινείς ή μ�ν�κλινείς
στέγες και με εσωτερικά �ωρίσματα
�ύλινα ή με συμπαγές τ�ύ�λ� και �
κάθε καλλιεργητής –ελαι�παραγω-
γ�ς– εί�ε τ�ν δικ� τ�υ �ώρ� τ�π�θέ-
τησης τ�υ καρπ�ύ, έτσι ώστε �ταν
ερ��ταν η σειρά τ�υ, μετα�ερ�ταν �
καρπ�ς στ� κεντρικ� κτίρι� για την
έκθλιψη.

Eπίσης, αριστερά ή δε�ιά της κυ-
ρίας εισ�δ�υ τ�υ εργ�στασιακ�ύ συ-
γκρ�τήματ�ς ετ�π�θετείτ� τ� �υλά-
κι�, με �ώρ� για ύπν�, �αγητ� κ.λπ.
καθώς και τ� αναγκαί� τ"άκι για θέρ-

μανση. Tα σαπων�π�ιεία της Λέσ��υ
είναι τυπικά παραδείγματα εργ�στα-
σιακής αρ�ιτεκτ�νικής, ήταν μεγα-
λ�πρεπή κτίρια π�υ κι αυτά ακ�λ�ύ-
θησαν την ε�έλι�η των ελαι�τρι�εί-
ων απ� τα μέσα τ�υ 19�υ αιώνα και
μετά. Eίναι λιθ�κτιστα αλλά �ρησιμ�-
π�ι�ύν και τ�ύ�λα συμπαγή για �ρι-
σμένες στατικές ανάγκες τ�υ κτιρί-
�υ, αλλά και για την κατασκευή της
κεντρικής καμινάδας τ�υ ��ύρν�υ
και για τα ανώ�λια των θυρών και
παραθύρων, καθώς και στ� γείσ� της
στέγης. 

Tα κτίρια έ��υν �ρθ�γωνική κάτ�-
ψη και αναπτύσσ�νται συνήθως σε
τρεις �ρ���υς. Στ� ισ�γει�, τ�π�θε-
τ�ύνται τα κα"άνια, ένα ή δύ�, ανά-
λ�γα με τη δυναμικ�τητα τ�υ εργ�-
στασί�υ, η �άση τ�υ ��ύρν�υ, η α-
ντλία τ�υ ασ�εστ�νερ�υ, τ� ατμ�κά-
"αν� και τέλ�ς τ� πηγάδι. Eπίσης �ι
�ώρ�ι απ�θήκευσης των υλικών, �-

πως η πρώτη ύλη, η π�τάσσα κ.λπ.,
αλλά και μέρ�ς τ�υ τελικ�ύ πρ�ί�-
ντ�ς, εάν δεν υπήρ�αν παραπλήσι�ι
απ�θηκευτικ�ί �ώρ�ι. Eπίσης εκεί
τ�π�θετείται και τ� γρα�εί� της δι-
�ίκησης. Στ�ν πρώτ� �ρ��� ή τ�ν η-
μιώρ��� �ρίσκ�υμε συ�νά τ� παρά-
πηγμα (�ύλιν�) της δ/νσης και τις ��-
άνες των κα"ανιών απ’ �π�υ γιν�ταν
και η λήψη τ�υ σαπωνι�ύ.

Στ�ν πρώτ� και τ�ν δεύτερ� �ρ�-
��, γίνεται η επε�εργασία (�ύσιμ�),
�ήρανση και κ�ψιμ� τ�υ σαπ�υνι�ύ.
M�ρ��λ�γικά είναι απλές  κατα-
σκευές, με μεγάλ� �γκ�, μεγάλη
στατική επάρκεια και �ρησιμ�π�ι�ύν
συνδετικ� υλικ� στη λιθ�δ�μή τη θη-
ραϊκή γη. Xαρακτηριστικ� τ�υς, τα
π�λλά υψηλά παράθυρα στ�υς επά-
νω �ρ���υς με τ�υς �εγγίτες και τα
καρ�ωτά κ�υ�ώματα.

Aυτή, λ�ιπ�ν, η ανεπανάληπτη �ι�-
μη�ανική, εμπ�ρική και �ικ�ν�μική

έκρη�η τ�υ 19�υ αιώνα, έμελλε να
παρακμάσει τ�ν 20� αιώνα. Aιτία της
παρακμής είναι διά��ρ�ι λ�γ�ι και �-
�είλεται κυρίως: Στη Mικρασιατική
Kαταστρ��ή π�υ έ�ερε τ�ν εμπ�ρι-
κ� απ�κλεισμ� τ�υ νησι�ύ με την α-
πέναντι ακτή, π�υ ήταν για �ιλιάδες
�ρ�νια η �ασική ενδ��ώρα τ�υ νησι-
�ύ. Στη μεγάλη μετανάστευση –εσω-
τερικ�ύ και ε�ωτερικ�ύ–, η �π�ία κ�-
ρυ�ώθηκε στ� πρώτ� ήμισυ τ�υ αιώ-
να μας. Στην ανακάλυψη των �υγ�-
κεντρων μη�ανημάτων π�υ έθεσαν
εκτ�ς λειτ�υργίας π�λλά ελαι�τρι-
�εία, λ�γω της τα�ύτερης και �θη-
ν�τερης επε�εργασίας τ�υ ελαι�-
καρπ�ύ. Στην ανακάλυψη των απ�ρ-
ρυπαντικών π�υ λειτ�ύργησε κατα-
λυτικά στ� κλείσιμ� κυρίως των σα-
πων�π�ιείων.

Σήμερα περισσ�τερα απ� εκατ�
μεγάλα �ι�μη�ανικά συγκρ�τήματα,
μνημεία πλέ�ν αρ�ιτεκτ�νικά, υψώ-
ν�νται ερειπωμένα στ� νησί της
Σαπ��ύς και �ρ�ν� με τ� �ρ�ν� επι-
δεινώνεται η θέση τ�υς. Xρειά"εται
πρ��ληματισμ�ς, έρευνα και πρ�τά-
σεις και π�λλ�ί μπ�ρ�ύν να συμ�ά-
λ�υν, π�λίτες, ειδικ�ί και κράτ�ς, αν
συνεργαστ�ύν. T�υς αρ�αί�υς μας
να�ύς τ�υς καταγράψαμε �πως και
τα κάστρα και τις εκκλησίες μας και
πρ�σπαθήσαμε να τα πρ�στατεύ-
σ�υμε. Kαιρ�ς είναι να κάν�υμε τ� ί-
δι�, αλλά με καλύτερες πρ��πτικές
και για τ�ν �π�ι� �ι�μη�ανικ� μας
π�λιτισμ�, �πως αυτ�ς της Λέσ��υ
π�υ διασώθηκε στις μέρες μας.
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Σμύρνη. Eργ�στάσια Δ. Iσηγ�νη, ιδρυθέντα τ� 1854. Aπ� επιστ�λ�	αρτ� της 10ης N�εμ�ρί�υ 1910. Aπεικ�νί$ει τ� μεγαλ�-
πρεπές συγκρ�τημα των αδελ�ών Iσηγ�νη, π�υ πρ�μήθευαν με τε	ν�λ�γία �λη την Eλλάδα και τη Mικρά Aσία. Hταν �ι νι-
κητές στ�ν αγώνα των πρ�σ��ρών π�υ έκαναν ελληνικές και εγγλέ$ικες εταιρίες, για τ�ν ε��πλισμ� των ατμ�κίνητων ε-
λαι�τρι�είων της Λέσ��υ, με μη	ανήματα.

Eλαι�υργεί� E.Π.Σ. Aγιάσ�υ. O ελαι�μυλ�ς κινείται με την κίνηση π�υ μετα�έρεται απ� τ�υς ιμάντες. Tα τσ�υπιά ετ�ιμά$�-
νται για τ� πιεστήρι� (�ωτ: Συλλ�γή Aντ. Mαΐλης).

Eυ�αριστ�ύμε τ�υς συνεργάτες τ�υ
α�ιερώματ�ς για τη �ωτ�γρα�ική
κάλυψη των κειμένων τ�υς, καθώς
επίσης τ�ν κ. Kωστή Λι�ντη την κ.
Mίκα Λαμπρ�π�ύλ�υ - Παπαευστρα-
τί�υ και τ�ν εκδ. �ίκ� «MEΛIΣΣA».
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«Mνημειακές» 

ρύσες 

της Λέσ
�υ
T�υ Mάκη A�ιώτη

TA NEPA και η πέτρα, άθ�να και τα
δύ� στ� νησί, δεθήκανε α�εδιάλυτα
σε πρ�σ�ρά �ωής. Yδραγωγεία, υ-
δρ�μυλ�ι και πηγάδια, γεμί��υν απ’ ά-
κρη σ’ άκρη τη γη τ�υ. Oμως, εκεί π�υ
τ� σμί�ιμ� γέννησε την τέ�νη, ήταν
στις κρήνες της Λέσ��υ. Aνώνυμ�ι �ι
τε�νίτες, �ι πελεκάν�ι, δεν γράψανε
σε κανένα απ� τα δημι�υργήματα αυ-
τά, τ� �ν�μά τ�υς. Περίπ�υ πεντακ�-
σιες �ρύσες κ�σμ�ύν με την ταπεινή
τ�υς ύπαρ�η τα σταυρ�δρ�μια, τα ε-
γκαταλειμμένα μ�ν�πάτια, τα �ωριά
και τις κωμ�π�λεις της Λέσ��υ.

T� γκρί�� μάρμαρ� τ�υ νησι�ύ και η
π�λύ�ρωμη ηαιστει�γενής πέτρα ή-
ταν τ� υλικ�. H σμίλη στ� �έρι τ�υ τε-
�νίτη, τ� μέσ�ν. Kαι �ι ��ρηγ�ί, π�υ
μνημ�νεύ�νται στις κτητ�ρικές επι-
γραές, η �ικ�ν�μική ε�ασάλιση. H
παλαι�τερη «ιστ�ρημένη», στ� μ�να-
στήρι της Mυρσινιώτισσας, τιά�τηκε
στα 1577 και τ�υ Λειμών�ς στα 1600.
H γραή είναι Bυ�αντινή, Nε�ελληνι-
κή και Aρα�ική. Tα τ��α ημικυκλικά ή
��ύληκτα. Tα διακ�σμητικά στ�ι�εία,
ανάγλυ�ι σταυρ�ί, ρ��έτες, κυπα-

ρίσσια. Oμως σε αρκετές απ’ αυτές, η
πρ�σ�ψη ντύνεται με ένα �λ�κέντητ�
σύν�λ�. Aνάγλυ�ς διάκ�σμ�ς απ�
υτικά μ�τί�α, σκεπά�ει τη �ρύση.
Tην κεντρική πλάκα τ�υ κρ�υν�ύ,
τ�υς πεσσ�ύς, τα επίκρανα. Eδώ, �
λαϊκ�ς τε�νίτης μπλέκει περίτε�να
την παράδ�ση αιώνων αρ�αίας ελλη-
νικής και �υ�αντινής τέ�νης με πλα-
στικές συνθέσεις της Aναγέννησης
και τ�υ Mπαρ�κ. Aνθέμια, αετώματα
και λα�ευτές γ�ύρνες, μα�ί με λε�-
ντ�κεαλές απ’ �π�υ �επετιέται τ�
νερ�, συμπληρών�υν τ� σύν�λ�. Aνε-
κτίμητα μνημεία της π�λιτιστικής μας
κληρ�ν�μιάς, μερικές �αρί��υν ακ�μα
τ� νερ� τ�υς. Σε άλλες τ� ’�ει μετ�υ-
σιώσει η παράδ�ση και η πίστη σε α-
γίασμα. Oπως αυτής, στ�ν ανάγλυ�
Tα�ιάρ�η τ�υ Mανταμάδ�υ, �τισμένης
στα 1662. Aλλες �μως δυστυ�ώς ερει-
πών�νται, �ωρίς την πηγή της �ωής.
Kάτω απ� την πίεση της αδια�ρίας
και τ�υ �ρ�ν�υ.

O Διψών μ�ι πρ�σελθέτω εκ της
δρ�σ�υ μ�υ πιέτω κ�ιν�ύ π�ν�υ και
πρ�θύμ�υ κ�ινωνίας μεγατίμ�υ τι τ�υ
ύδατ�ς διψώντι ηδι�ν; Oυδέν τω �ντι
των 1874 Mαΐ�υ

Στην Aετ�ωλιά της Aργέν�υ, τ� ως τ�νί�ει τις σκιές στ� ανά-
γλυ� μάρμαρ�.

Xτίστηκε η Bρυσ�μάννα, «μέσα σε μια νύ�τα», στα 1843 και στ�λίστηκε με σταυρ�ύς, κυπαρίσσια και
λ�υλ�ύδια. Στ�ν Σκ�πελ� της Γέρας.

«Στ�υς Πύργ�υς Θερμής. Eνα π�λύ�ρωμ� και π�λύ�ρ�ν� στ�λίδι, �ωρίς νερ�».

Eργα ανωνύμων τε
νιτών γεννήθηκαν 

απ� τ� σμί�ιμ� τ�υ νερ�ύ και της πέτρας
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