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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όταν οι συνεργάτες μου στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Παναγιώ
της Μιχαηλάρης, Ευρυδίκη Σιφναίου και Ευαγγελία Μπαλτά, οι δύο πρώτοι 
εκλεκτοί ιστορικοί τέκνα της Λέσβου, η τρίτη έγκριτη μελετήτρια της Οθω
μανικής ιστορίας, μου πρότειναν να διοργανώσουμε ένα συνέδριο με αντικεί
μενο τον ενιαίο ιστορικό χώρο του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δεν μπορού
σα να φανταστώ ότι η πρωτοβουλία για ένα συμπόσιο τοπικής ιστορίας θα 
κατέληγε στο εντυπωσιακό Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας του Ινστι
τούτου Νεοελληνικών Ερευνών. Η πρότασή τους προκάλεσε αμέσως τη 
θετική μου ανταπόκριση για δύο κυρίως λόγους: πρώτον για τη σπουδαιό- 
τητα και το ενδιαφέρον του θέματος, το οποίο περαιτέρω διασταυρωνόταν 
με τη Μικρασιατική θεματολογία που για χρόνια είχα υπηρετήσει στο 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών' δεύτερον γιατί η πρόταση να συγκληθεί 
το συνέδριο στη Μυτιλήνη θα πρόσφερε στο INE την ευκαιρία να επιβεβαιώ
σει την ταυτότητα και την καταστατική αποστολή του ως εθνικός και όχι 
απλώς αθηναϊκός θεσμός επιστημονικής έρευνας. Με αυτά τα κίνητρα αρχί
σαμε την προεργασία για τη σύγκληση της συνάντησης, η οποία λόγω της 
θεματολογικής ευρύτητας και του ιστορικού βάθους του αντικειμένου πήρε 
τις διαστάσεις και προκάλεσε την γενικότερη συμμετοχή που δικαιολογού
σε την ένταξή της στη σειρά των Διεθνών Συνεδρίων Ιστορίας του Ινστιτού
του Νεοελληνικών Ερευνών. Ιδιαίτερα μας ικανοποίησε η προσέλευση στο 
συνέδριο συναδέλφων από την Τουρκία, τη Βρετανία και τη Γαλλία, γεγονός 
που προσέδωσε στη συνάντηση αξιοπρόσεκτο διεθνή χαρακτήρα.

Η ίδια η φύση του αντικειμένου του Συνεδρίου εκτός από τον διεθνή υπα
γόρευσε και τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα που κάλυψε ένα ευρύτατο 
φάσμα ειδικοτήτων από ολόκληρο τον χώρο των επιστημών του ανθρώπου, 
εστιασμένων στη λεπτομερή και σε βάθος μελέτη των ποικίλων εκφάνσεων 
του συλλογικού βίου της Αιολίδας σε μια πολλαπλότητα επιπέδων. Κοινός 
παρονομαστής των διεπιστημονικών προσεγγίσεων υπήρξε ο διάλογος της 
ιστορίας με τη γεωγραφία, η στάθμιση των εκδηλώσεων του συλλογικού βίου 
σε τομείς όπως η παιδεία και ο πνευματικός πολιτισμός, η οικονομία, η δημο
γραφία, η γλώσσα, η τέχνη, η μουσική, η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία σε 
αναφορά πάντοτε προς τον προσδιοριστικό γεωγραφικό παράγοντα, την ιδιό
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τυπη μορφή ενότητας του νησιωτικού και του ηπειρωτικού χώρου που σφρά
γισε την υφή των γεγονότων και το περιεχόμενο της ιστορικής πράξης και 
έκφρασης στην περιοχή της Αιολίδας από τα αρχαία χρόνια ως τον εικοστό 
αιώνα. Αυτός ο διάλογος της ιστορίας με τη γεωγραφία στη μακρά ιστορική 
διάρκεια καθιστά το επιμέρους ειδικό αντικείμενο που μελετήσαμε στο 
Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και παρουσιάζουμε στον ανά χείρας τόμο 
μια εξαίρετη ενδεικτική περίπτωση που εικονογραφεί τη γενικότερη ιστοριο
γραφική προσέγγιση του Fernand Braudel, ο οποίος, ωστόσο, κάπως παράδο
ξα, περιλαμβάνει μόνο τελείως οριακά τη Μυτιλήνη στις αναφορές του στον 
κόσμο των νησιών της Μεσογείου.

Στη διοργάνωση του συνεδρίου είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με 
τους δύο κατ’ εξοχήν αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, το Κέντρο Μικρα
σιατικών Σπουδών, το οποίο αφιέρωσε σημαντικό μέρος της έρευνάς του 
στη μελέτη της Αιολίδας, και την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών. Οι τρεις 
επιστημονικοί φορείς παρουσίασαν στην πόλη της Μυτιλήνης το επιστημο
νικό συνέδριό μας ως μια πράξη επιστημονικής αποκέντρωσης που απέβλε
πε να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής διαλεκτικής -της «αμφίδρομης 
σχέσης» του τίτλου του συνεδρίου- που εντοπίζεται στη διαχρονική πορεία 
του κόσμου της Αιολίδας. Συγκεντρωθήκαμε στη Μυτιλήνη για να συνομι
λήσουμε για το θέμα αυτό και υπήρξε πράγματι μεγάλη η χαρά μας που 
στον διάλογο πήραν μέρος τόσο σημαντικοί αλλοδαποί σύνεδροι. Θεωρούμε 
εξάλλου ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σήμερα στη μελέτη του 
συγκεκριμένου αλλά και άλλων παρεμφερών θεμάτων μπορούμε πλέον να 
προστρέξουμε στην εξειδικευμένη γνώση Τούρκων συναδέλφων, οι οποίοι 
εστιάζουν τις έρευνές τους στις κοινές ιστορικές εμπειρίες των δύο λαών.

Το αιολικό μας συνέδριο σκιάστηκε από δύο αιτίες θλίψης, μία κατά τη 
διεξαγωγή του και μία δεύτερη αναδρομικά. Μια αναπάντεχη, πραγματικά 
πρωτοφανής καταιγίδα την παραμονή της τελευταίας ημέρας του συνεδρίου 
εμπόδισε το οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής να έλθει από το Αϊβαλί στη 
Μυτιλήνη με συνέπεια να ακυρωθεί η προγραμματισμένη επίσκεψη στην 
πόλη προς επιτόπια μελέτη των μνημείων και της ιστορικής τοπογραφίας 
που είχαν αποτελέσει ένα από τα δεσπόζοντα αντικείμενα του συνεδρίου. Η 
ματαίωση της επίσκεψης έγινε αισθητή ως μια σοβαρή έλλειψη για όλους 
μας, που προσδοκούσαμε ν’ ακούσουμε in situ τους ειδικούς. Η δεύτερη αιτία 
υπήρξε πηγή πολύ μεγαλύτερης οδύνης για όλους τους συμμετέχοντες και 
ιδίως για τους δύο επιμελητές του τόμου των Π ρακτικών λόγω προσωπικής 
φιλίας. Πρόκειται για την απώλεια του Καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη, μιας 
μεγάλης μορφής της πνευματικής Μυτιλήνης και της θεολογικής επιστήμης 
στη χώρα μας, που μας άφησε στις 25 Ιανουάριου 2007 πριν ολοκληρωθεί η
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έκδοση των πρακτικών για τα οποία το ενδιαφέρον του υπήρξε αδιάπτωτο 
μέχρι τέλους. Η συμβολή του στον παρόντα τόμο θα είναι μια υπόμνηση της 
πνευματικής οφειλής όλων μας προς αυτόν.

Η διεξαγωγή του Πέμπτου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας στην πόλη της 
Μυτιλήνης έγινε δεκτή με τη θερμότητα της ελληνικής φιλοξενίας από τις 
εκκλησιαστικές, πολιτικές και δημοτικές αρχές της Λέσβου. Από καρδιάς 
ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβο για την 
ευλογία του προς το συνέδριο, την πρόφρονα φιλοξενία του προς τους συνέ
δρους και τη χορηγία του από τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης 
για την κάλυψη των δαπανών του συνεδρίου. Θερμά ευχαριστήρια οφείλο
νται επίσης στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μηθύμνης κ.κ. Χρυσόστομο 
για την υποδοχή του κατά την επίσκεψη των συνέδρων στην Καλλονή. Ευχα
ριστίες για την ενίσχυσή τους που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση 
του συνεδρίου οφείλονται στο Υπουργείο Αιγαίου, το Υπουργείο Πολιτι
σμού, τη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου και τη συνδιοργανώτρια Εταιρεία 
Λεσβιακών Μελετών. Για τη φιλοξενία τους ευχαριστούμε τη Νομαρχία 
Λέσβου και τον Δήμο Μυτιλήνης. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποι
ήθηκαν στους ωραίους χώρους του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλή
νης, που έθεσε στη διάθεσή μας η διεύθυνση της Κ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Τους ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση.

Η πραγματοποίηση της έκδοσης αυτού του επιβλητικού και καλαίσθη
του τόμου, που δικαιώνει το αντικείμενο το οποίο ανέδειξε το συνέδριό μας, 
δεν θα καθίστατο δυνατή χωρίς τη γενναιοδωρία του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ιακώβου που ανταποκρίθηκε και πάλι πρό
θυμα και άμεσα σε σχετικό μας αίτημα. Στο τίμιο πρόσωπο του Αγίου Μυτι
λήνης διακρίναμε πραγματικά την Εκκλησία ως στοργική μητέρα των 
γραμμάτων. Τον ευχαριστούμε για την εγκαρδίωση που μας πρόσφερε με 
την ευλογία του. Η Νομαρχία Λέσβου χάρη στον ενθουσιασμό του Νομάρχη 
κ. Παύλου Βογιατζή, ο οποίος με ανοιχτό πνεύμα και οξυδέρκεια κατανόη
σε τη σημασία του συνεδρίου, αγκάλιασε την πρωτοβουλία μας και ενίσχυσε 
γενναιόδωρα την έκδοση. Η προθυμία των τοπικών εκκλησιαστικών και 
πολιτικών αρχών να μας συντρέξουν στην έκδοση των πρακτικών του Ε' 
Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας εκτός από την ουσιώδη υλική σημασία της 
προσλήφθηκε από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών και το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών ως ουσιώδης αναγνώριση και επικράτηση της συγκεκριμέ
νης πρωτοβουλίας μας αλλά και της εν γένει αφοσίωσής μας στη θεραπεία 
της ιστορίας του τόπου με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Το συναίσθημα 
αυτό, καθεαυτό πηγή πολυτιμότατης εγκαρδίωσης, μας ενισχύει στη συνέ
χιση της προσπάθειάς μας.
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Ευχαριστώ τέλος τους συναδέλφους μου στην Οργανωτική Επιτροπή για 
την κατάρτιση ενός τόσο ενδιαφέροντος προγράμματος, τη γραμματεία του 
Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών για τη διοικητική υποστήριξη του 
συνεδρίου και φυσικά όλους τους συνέδρους που μόχθησαν με πνεύμα συνερ
γασίας για να πραγματοποιηθεί ο κοινός οραματισμός. Το επίμοχθο έργο 
της ηλεκτρονικής επεξεργασίας που παρήγαγε την έκδοση του ανά χείρας 
τόμου, τον καρπό του συνεδρίου μας, επωμίσθηκε η Κωνσταντίνα Σιμωνε- 
τάτου, στέλεχος της μονάδας μηχανογράφησης του Ινστιτούτου Νεοελληνι
κών Ερευνών, την οποία ευχαριστώ από καρδιάς για την υπομονή και την 
επιδεξιότητά της. Η Αλεξάνδρα Pel διόρθωσε με την προσοχή και την επι
μέλεια που τη διακρίνουν τα ξενόγλωσσα κείμενα του τόμου. Με τον Πανα
γιώτη Μιχαηλάρη συμμεριστήκαμε την αγωνία της επιμέλειας του τόμου. 
Το αποτέλεσμα φέρει τη σφραγίδα της κοινής μας αγάπης για τον αιολικό 
κόσμο και την ιστορία του. Τον ευχαριστώ για την ανέφελη συνεργασία μας 
και για την τριαντάχρονη φιλία μας.

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
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Στα πεύκα του κάστρου της Μυτιλήνης 
φυσά ο αέρας τ’ Αι'βαλιού 

(Β. Καπάνταης, Το υπόλοιπον της διαδρομής, 1996)

Η ιδέα για την πραγματοποίηση ενός συνεδρίου με θέμα τη νεότερη ιστορία 
της Λέσβου είναι παλιά και βέβαια εδράζεται πάνω στη διαπίστωση ότι η 
ιστορία του νησιού, όπως και κάθε άλλου ελληνικού τόπου, εξακολουθεί να 
αποτελεί το ερευνητικό αντικείμενο τόσο διαφόρων συλλογικών φορέων όσο 
και μεμονωμένων ατόμων. Έχουμε λοιπόν την τοπική ιστοριογραφία, η 
οποία με κύριο άξονα την «Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών» και το περιοδικό 
της Λεσβιακά που εκδίδεται με ικανοποιητική περιοδικότητα, παρουσιάζει 
την τοπική, κυρίως, ιστορική παραγωγή, δηλαδή ό,τι παράγεται κυρίως από 
τοπικούς λογίους. Η προσπάθεια της Εταιρείας, που το 2003 γιόρτασε τα 50 
χρόνια από την ίδρυσή της (1952), πλαισιώνεται και από άλλα, μικρότερης 
εμβέλειας έντυπα (περ. Μυτιλήνη, Ποιμήν, Ημερολόγια κ.λπ.), και βέβαια 
από μεμονωμένες εκδόσεις ανθρώπων ευαίσθητων στα θέματα της ιστορίας, 
μολονότι η επιστημονική κατάρτιση και η επαγγελματική ενασχόλησή τους 
δεν έχει, τις περισσότερες φορές, άμεση σχέση με την ιστορική επιστήμη. 
Από την άλλη μεριά υπάρχουν βέβαια και τα δημοσιεύματα των επαγ- 
γελματιών που από ποικίλους εκδοτικούς προσανατολισμούς συγκλίνουν 
προς τη μελέτη της λεσβιακής ιστορίας, επιχειρώντας τη σύνδεση του 
τοπικού παραδείγματος με τη μεγάλη ιστορία, στην οποία αυτό εντάσσεται.

Αυτό είναι το ένα. Το άλλο βέβαια έχει να κάνει με την ιστορία της 
απέναντι πόλης, του Αι'βαλιού, για την οποία το ενδιαφέρον της νεοελ
ληνικής ιστοριογραφίας πέρασε από διάφορες φάσεις, έντασης και ύφεσης. 
Η Ακαδημία των Κυδωνιών σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες των 
λογίων του νεοελληνικού διαφωτισμού βρίσκεται στη μία άκρη των ιστο
ριογραφικών αναζητήσεων και η αντίστοιχη παραγωγή έχει να παρουσιάσει 
πλούσιο και σημαντικό έργο. Παράλληλα, μια σειρά από ιστορίες για την 
πόλη αυτή γραμμένες από Αϊβαλιώτες λογίους στη γραμμή της τοπικής 
ιστοριογραφίας, προσέφεραν αρκετά στοιχεία για την πόλη και τους 
ανθρώπους της.

Αυτά περίπου ώς τη δεκαετία του 1950’ μετά το φαινόμενο θα γνωρίσει 
την ύφεση καθώς και οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς με τις ευαισθησίες
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τους άρχισαν να ((αποχωρούν» από τη ζωή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 
έχουμε και πάλι μια ζωηρή ιστορική δραστηριότητα γύρω από το Αϊβαλί. 
Θα ονοματίσω δυο-τρεις περιπτώσεις που νομίζω ότι έδωσαν μια άλλη πνοή 
στο όλο ζήτημα και επανέφεραν την περίπτωση του Αϊβαλιού ξανά στην 
επιστημονική επικαιρότητα. Πρώτα πρώτα είναι το άρθρο της Ιωάννας 
Πετροπούλου σχετικά με τις ιστορίες του Αϊβαλιού" μετά το άρθρο του 
καθηγητή Χρίστου Πατρινέλη για τις πρώιμες δραστηριότητες κατοίκων 
της περιοχής, και τα δύο δημοσιευμένα στο περιοδικό Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών πιο πρόσφατα το βιβλίο του παπα-Δημήτρη 
Στρατή σχετικά με τα αγιορείτικα μετόχια στην πόλη. Παράλληλα, όπως 
άλλωστε δείχνει και το πρόγραμμα του παρόντος συνεδρίου, διατηρείται 
ζωηρή και η έρευνα γύρω από τα μνημεία και την εν γένει τοπογραφική 
διάταξη της πόλης. Φυσικά υπήρξαν και άλλα γραπτά για την πόλη αυτή 
της Αιολίδας, ανάμεσά τους και μια διδακτορική διατριβή, που πιστοποιούν 
το ενδιαφέρον για τα κυδωνιάτικα πράγματα, ενώ πρόσφατα έχει 
σχηματιστεί ένας επιστημονικός πυρήνας γύρω από την καθηγήτρια 
Αγγελική Ράλλη για την μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της περιοχής 
αυτής. Είναι σημαντικό ότι ανάμεσά μας βρίσκονται οι περισσότεροι από 
τους πρωτεργάτες της κινητικότητας αυτής περί το Αϊβαλί και πιστεύω ότι 
με την πρώτη ευκαιρία θα καταθέσουν στο συνέδριό μας, εκτός από τις 
ανακοινώσεις, και την προσωπική επιστημονική μαρτυρία τους σε συνάφεια 
με τα θέματα που θα παρουσιαστούν.

Με βάση τη λογική της συνάφειας αυτής σκεφτήκαμε να συσχετίσουμε 
την Μυτιλήνη με το Αϊβαλί ως ιστοριογραφικά αιτούμενα αλλά και ως 
ιστοριογραφική αποτίμηση, προκειμένου να αποτελέσουν το θέμα ενός 
συνεδρίου, του συνεδρίου μας, εδώ ακριβώς στη Μυτιλήνη και αργότερα 
-γιατί όχι;- και στο Αϊβαλί. Άλλωστε, το πρώτο βήμα έγινε αφού ανάμεσά 
μας βρίσκονται Τούρκοι συνάδελφοι που έχουν να καταθέσουν και αυτοί τον 
δικό τους ιστορικό λόγο.

Φυσικά, όπως όλοι περίπου αντιλαμβανόμαστε, ο δεύτερος όρος του 
τίτλου του συνεδρίου μας δεν ανταποκρίνεται τόσο στην ιστορική 
πραγματικότητα όσο σε συνεδριακές ανάγκες. Προσωπικά τουλάχιστον 
θεωρώ ότι η αναζήτηση σχέσεων ανάμεσα σε δύο φαινόμενα, σε δύο 
περιοχές εν προκειμένω, προϋποθέτει την ετερότητα, την διαφορετικότητα 
ανάμεσα στους δύο πόλους της συσχέτισης. Ωστόσο, στην περίπτωσή μας 
αναζητούμε τη σχέση ανάμεσα στα μέρη του ίδιου σώματος: υπάρχει με 
άλλα λόγια το σώμα της κυρίαρχης Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
τουλάχιστον ώς το 1908 ή το 1922, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 
διάφορες εθνότητες ως οθωμανοί πολίτες. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, δεν



Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ TOT ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 17

είναι δυνατόν να συσχετίσουμε ίδια πράγματα παρά μόνο για να 
διαπιστώσουμε εσωτερικές κινήσεις, παραπληρωματικές διεργασίες, 
μετακενώσεις ιδεών, κάλυψη κενών, ταξίδια που επιβάλλει η ανάγκη της 
στιγμής και η ιστορική πραγματικότητα. Τώρα, όσον αφορά τον άλλο, τον 
επικυρίαρχο που ρυθμίζει τους όρους του παιχνιδιού, δεν υπάρχει εύκολη 
αναγωγή για συγκρίσεις παρά σε περιορισμένο επίπεδο αφού στην ουσία 
υπάρχει η άνωθεν επιβολή παρά η συνάφεια, που δημιουργεί πεδίο 
ανταλλαγών.

Με βάση αυτήν την θεώρηση, η οποία, έχω τη γνώμη, ότι καταφαίνεται 
και από την απλή ανάγνωση του προγράμματος, υπάρχει ευρύ πεδίο 
αναζητήσεων και το παρόν συνέδριο το απέδειξε περίτρανα καθώς πολύ 
γρήγορα συγκεντρώθηκε μια κρίσιμη μάζα ανακοινώσεων που κάποια 
στιγμή άρχισε να παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τούτο, σε συνάρτηση με 
την οικονομική στενότητα είχε ως αποτέλεσμα να μην βρίσκονται ανάμεσά 
μας και άλλοι συνάδελφοι με τις ανακοινώσεις τους ενώ το πρόγραμμα έγινε 
ασφυκτικό τόσο ως προς το εύρος των ανακοινώσεων όσο και ως προς τον 
αριθμό τους ανά ημέρα ή χρονική ενότητα. Αυτό οπωσδήποτε αποτελεί ένα 
σοβαρό μειονέκτημα του συνεδρίου, το οποίο η κατανόηση και η συγκατα
βατικότατα εκ μέρους όλων μας καλείται να αντιμετωπίσει.

Ωστόσο, παράλληλα, πιστεύω ότι έγινε το πρώτο αποφασιστικό βήμα 
προκειμένου ο χώρος του βορειοανατολικού Αιγαίου να αποκτήσει μέσω 
περιοδικών ιστορικών συναντήσεων ιστορική πνοή, αντίστοιχη προς 
εκείνην που αποπνέει ας πούμε ο χώρος του Ιονίου με τα Πανιόνια συνέδρια 
και άλλες θεσμοθετημένες περιοδικές δραστηριότητες. Ελπίζω ότι οι μικρές 
συναντήσεις ομάδων εργασίας εδώ ή στην αντίπερα όχθη με πολύ 
συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας, λ.χ. την αρχιτεκτονική, το εμπόριο, τη 
ναυτιλία, τον περιηγητισμό, τα σχολεία κ.λπ. θα ακολουθήσουν το συνέδριο 
αυτό, που, αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως 
σημείο εκκίνησης για νέες ιστορικές προσεγγίσεις, για περαιτέρω 
αναζήτηση και κινητικότητα ανάμεσα στη Λέσβο και το Αϊβαλί, τις 
Κυδωνιές και τη Μυτιλήνη.

Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης





ΑΓΛΑΪ Α ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΤ

Η ΜΑΤΙΑ TOT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ

Η Λέσβος, που είναι το βορειότερο από τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, γειτ
νιάζει άμεσα με την Μικρά Ασία και καλύπτει το στόμιο του Αδραμυττινού 
ή Ιδαίου κόλπου, αφήνοντας μόνο δύο στενά περάσματα. Το βόρειο, ανάμε
σα στα ακρωτήρια που σχηματίζει η Μήθυμνα στη λεσβιακή ακτή και στο 
ακρωτήριο Λεκτόν (σημ. ονομασία Μπαμπάς) της μικρασιατικής ακτής, 
και το νότιο μεταξύ των ακρωτηρίων Μαλία στη λεσβιακή ακτή (σημ. ονο
μασία Αγριλιά) και Κανών στη μικρασιατική. Στα αντίστοιχα περάσματα 
κυριαρχούσαν οι δύο σημαντικότερες και ισχυρότερες πόλεις της Λέσβου: η 
Μυτιλήνη και η Μήθυμνα. Αυτές οι δύο πόλεις είχαν τον έλεγχο του κόλπου 
και της ενδοχώρας. Η προσπέλαση του Ελλησπόντου γινόταν από την ξηρά 
και τον έλεγχο του σημαντικότερου θαλάσσιου δρόμου από τα νότια προς 
τον Ελλήσποντο και τη Θράκη, που ακολουθούσαν κυρίως τα ιστιοφόρα.

Στη στρατηγική και πλεονεκτική αυτή θέση οφείλεται η πρώιμη κυριαρ
χία των Λεσβίων στην πλούσια και εύφορη περιοχή του Αδραμυττινού κόλ
που. Η «Λεσβία Χώρα» περιελάμβανε εκτός από την εύφορη πεδιάδα και 
κάποια από τα δασωμένα βουνά, που αποτελούσαν το φυσικό όριο προς τα 
ανατολικά. Από τις έξι λεσβιακές πόλεις η Μυτιλήνη ήταν εκείνη που μονο
πώλησε τον επεκτατισμό στα μικρασιατικά παράλια, εξασφαλίζοντας μάλ
λον και τα οικονομικά συμφέροντα των ευγενών και των άλλων λεσβιακών 
πόλεων.

Ο 8ος π.Χ. αιώνας είναι πολύ σημαντικός για την ιστορία του ελλαδικού 
και μικρασιατικού χώρου. Είναι η περίοδος των ανακατατάξεων, του αποι- 
κισμού και της εμφάνισης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για τη Λέσβο 
είναι περίοδος ιδιαίτερα σημαντική. Στο τέλος του αιώνα οι απόγονοι των 
αρχηγών της αιολικής εγκατάστασης, που ανήγαν την καταγωγή τους στο 
βασιλικό γένος του Ορέστη και του Πένθιλου, περιορίστηκαν. Την περίοδο 
αυτή εξάλλου Λέσβιοι εγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία και η στενή σχέση, 
που είχε το νησί με την απέναντι ακτή από το 3000 π.Χ., δηλαδή την πρώι
μη εποχή του χαλκού, πήρε ουσιαστική υπόσταση. Στα μέσα του 7ου π.Χ. 
αιώνα εμφανίζεται η Λέσβος να διεκδικεί ολόκληρη την Τρωάδα. Γνωστά 
είναι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μεταξύ των Αθηναίων και των Μυτιλη- 
ναίων στα μέσα του 7ου και τον 6ο π.Χ. αιώνα για την κυριαρχία του Σιγεί- 
ου, αλλά ουσιαστικά για τον έλεγχο του Ελλησπόντου.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Μολονότι από τον πόλεμο αυτό νικητές βγήκαν οι Αθηναίοι, οι Ακταίες 
πόλεις παρέμειναν υπό την επιρροή της Μυτιλήνης ώς τον 5ο π.Χ. αιώνα. Η 
πρώιμη παρουσία των Μυτιληναίων στη βόρεια Τρωάδα, είχε ως προϋπόθε
ση την προηγούμενη εγκατάστασή τους στην πλησιέστερη ακτή απέναντι 
από το νησί, δηλαδή στον Αδραμυττινό κόλπο.

Τον 7ο π. X. αιώνα, σύμφωνα με τις πηγές, στα μικρασιατικά παράλια 
υπήρχαν τουλάχιστον 11 αιολικές πόλεις. Η Πιτάνη, η Ελαία, η Γρύνεια (ή 
το Γρύνειον), η Μύρινα, οι Αιγαίαι, η Κύμη, η Τήμνος, η Κίλλα, το Νότιον, 
η Αιγιρόεσσα, η Λάρισσα του Έρμου και το Νέον Τείχος χτίστηκαν αργότε
ρα, ενώ όλες οι πόλεις που ήταν βόρεια του κόλπου της Ελαίας, μολονότι ο 
αριθμός τους δεν είναι ακριβής, κατονομάζονται: Σηστός και Μάδυτος στη 
Θράκη, και στη Μικρά Ασία: Οφρύνειο, Ροίτειον, Αχίλλειον, Ίλιον, Θύμ- 
βραι, Πέτρα, Κολώνη, Λάρισσα, Αμαξιτός, Πολυμήδεια, Άσσος, Γάργαρα, 
Άντανδρος, Άστυρα, Κίλλα, Θύβη, Χρύση, Μίλητος, Αδραμύττιον, Νάσος- 
Πορδοσελήνη, Κορυφαντίς, Ηράκλεια. Έτσι η Λεσβία χώρα είχε και το 
όνομα «Μυτιληναίων Αιγιαλός», ενώ οι κάτοικοι του Αδραμυττινού κόλπου 
ονομαζόταν ως οι κατά την ήπειρον Μυτιληναίοι.

Η στενή σχέση της Λέσβου με τα μικρασιατικά παράλια και η εξαιρετι
κή γεωγραφική της θέση για την προσπέλαση από την ξηρά και τη θάλασσα 
προς την Τρωάδα και τον Ελλήσποντο, καθόρισαν τη μοίρα του νησιού σε 
όλες τις ιστορικές περιόδους.

Στα ομηρικά έπη η Λέσβος συνδέεται με τη Μικρά Ασία στενά. Τα εδάφη 
της μικρασιατικής ακτής ανήκουν στο βασίλειο του Πριάμου και η Λέσβος 
βρίσκεται υπό την επιρροή του. Στο πλαίσιο των γεγονότων του Τρωικού 
πολέμου ο Αχιλλέας κυρίευσε τη Λέσβο, που δεν ήταν φιλική με τους Αχαι
ούς. Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύτηκε η αθηναϊκή προπαγάνδα εναντίον των 
Μυτιληναίων στην υπόθεση του Σιγείου.

Τα ανασκαφικά δεδομένα τεκμηριώνουν άμεσα την πολιτισμική σχέση 
της μικρασιατικής παραλίας και μάλιστα της Τροίας, με τη Λέσβο κατά την 
πρώιμη εποχή του χαλκού. Ο λεγόμενος τρωικός πολιτισμός της 3ης και 2ης 
χιλιετίας π.Χ., επικεντρώθηκε στην Τροία και στα νησιά του Αιγαίου, 
Λήμνο και Λέσβο. Ο προϊστορικός οικισμός της Θερμής, λίγα χιλιόμετρα 
βόρεια της Μυτιλήνης, απετέλεσε ένα από τα κέντρα αυτού του πολιτισμού 
και τον σύνδεσμο μεταξύ της μικρασιατικής Τρωάδας και της Λέσβου, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτός ο οικισμός είναι η μοναδική εγκατάσταση 
αυτής της εποχής στο νησί.

Στη θάλασσα, που χωρίζει τη Λέσβο από τη μικρασιατική παραλία στο 
ύψος του χωριού Μανταμάδος, υπάρχει μια συστάδα νησιών: αυτά -που 
σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα- είναι τα Τοκμάκια και αυτά που είναι πλη-
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σιέστερα στη μικρασιατική ακτή και ανήκουν στην Τουρκία είναι τα 
Μοσχονήσια, που στην αρχαιότητα ονομαζόταν Εκατόννησοι. Στο μεγαλύ
τερο από αυτά υπήρχε η μοναδική πόλη της περιοχής, η Νάσος. Η ηπειρω
τική ακτή, από την οποία χωριζόταν με ένα στενό πορθμό, ήταν αγροτική. 
Ο αγροτικός πληθυσμός κατοικούσε κατά κώμας, δηλαδή σε μικρούς αγρο
τικούς οικισμούς. Σε όλα σχεδόν τα νησιά των Εκατοννήσων υπάρχουν και 
σήμερα τα σημάδια της χρήσης διά μέσου των αιώνων. Επιφανειακά ιστά- 
μενα μνημεία μόνο της βυζαντινής και ελάχιστα δείγματα της ρωμαϊκής 
υπάρχουν στα μικρότερα νησιά.

Οι πληροφορίες που φθάνουν σε μας προέρχονται, κυρίως, από τις φιλο
λογικές και ιστορικές πηγές καθόσον δεν έχουν γίνει εκεί ανασκαφές. Ο 
Ηρόδοτος (Α', 46-47), αναφερόμενος στις αιολικές νησιωτικές πόλεις, ση
μειώνει όλες τις λεσβιακές, μία πόλη της Τενέδου και προσθέτει «...και εν 
τήσι Εκατόν νήσοισι καλευμένησι άλλη μία)). Στους φορολογικούς καταλό
γους της Αθηναϊκής Συμμαχίας του 421-420 π.Χ. αναφέρεται η πόλη «νήσος 
Πορδοσελήνη»' το ίδιο όνομα αναφέρεται και από τον Στράβωνα, οποίος 
επιχειρεί, παράλληλα, την ετυμολογία του ονόματος Εκατόννησοι. Συγκε
κριμένα μιλώντας για τη λατρεία και τις επικλήσεις του Απόλλωνα στη 
βόρεια Μικρά Ασία παραθέτει την εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα 
οφείλεται στον 'Εκατόν Απόλλωνα: «Πλησίον δε τούτων εστί και η Πορδο
σελήνη...)). Το όνομα αυτό υπάρχει και σε νομίσματα των τελευταίων δεκα
ετιών του 5ου π.Χ. αιώνα, με παράσταση γενειοφόρου Σιληνού και την επι
γραφή «ΠΟΡΔΟΣΙΛ». Αυτό σημαίνει ότι η ετυμολογία του ονόματος, κατά 
μία εκδοχή, προέρχεται από τον Σιληνό.

Η επιγραφή στο ψήφισμα του Θερσίππου το 319 π.Χ., αναφέρεται στον 
Δήμο των «Νησιωτάν» και τα νομίσματα της ίδιας περίπου εποχής με την 
επιγραφή «ΝΑ, ΝΑΣΙ, ΝΑΣ», δημιούργησαν την εντύπωση ότι στα νησιά 
των Εκατοννήσων υπήρχαν δύο πόλεις, η Νάσος στο μεγάλο Μοσχονήσι και 
η Πορδοσελήνη στο νησί Πύργος. Ο Ηρόδοτος διατυπώνει ξεκάθαρα όμως, 
ότι στις Εκατοννήσους η πόλη είναι μία. Εξάλλου, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι οι απαιτήσεις της πόλεως-κράτους, δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν 
σε ένα νησάκι τόσο μικρό όσο ο Πύργος, και δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρ
χουν δύο οργανωμένες πόλεις συγχρόνως στις Εκατοννήσους, όπου οι φυσι
κές δυνατότητες οικιστικής ανάπτυξης είναι περιορισμένες. Μόνο στο μεγά
λο νησί υπήρχαν τέτοιες δυνατότητες. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, επι
χειρώντας έναν παραλληλισμό με τις νεότερες ιστορικές περιόδους, ότι 
παράλληλα με την ονομασία Μοσχονήσια, χρησιμοποιείται και η ονομασία 
Νησί για το μεγάλο Μοσχονήσι. Η εξήγηση που δόθηκε από πολλούς ερευ
νητές είναι ότι πρόκειται για μία και μόνο πόλη με δύο ονόματα. Η αλλαγή
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του ονόματος οφείλεται σε αναδιοργάνωση ή πολιτειακές αλλαγές, δεδομέ
νου ότι το όνομα Νάσος, χρησιμοποιείται από τα τέλη του 4ου και τον 3ο 
π.Χ. αιώνα. Η χρήση του ονόματος Νήσος είναι και παλαιότερη αφού σε 
επιγραφή της αθηναϊκής Ακρόπολης αναφέρεται: «Αλκίβιος ανέθεκε κιθα- 
ροιδός Νεσιότης». Η αναγραφή, εξάλλου, στους φορολογικούς καταλόγους 
της πόλης και του νησιού και με τα δύο ονόματα, «Νέσος ΙΙορδοσέλενε», 
δηλώνει κατηγορηματικά τη χρήση αμφοτέρων για να αποφεύγεται η περί
πτωση του λάθους και για να μη υπάρξει καμιά αμφισβήτηση.

Από τον 3ο π.Χ. αιώνα και εξής το όνομα Νάσος δεν χρησιμοποιείται και 
επανέρχεται το πρώτο αλλά μεταλλαγμένο σε ΓΊοροσελήνη, δηλαδή έχει 
αφαιρεθεί το δ, προκειμένου να απαλειφθεί το κακόηχο όνομα της πόλης. 
Αυτή είναι η εξήγηση που δίνει ο Στράβων: «τας δε δυσφημίας των ονομά
των φεύγοντες τινές ενταύθα μεν Ποροσελήνη δειν λέγειν φασί». Ο Στέφα
νος Βυζάντιος αφού αναφέρει τη λέξη Πορδοσελήνη και τον σχολιασμό του 
Στράβωνα, σημειώνει στη λέξη Σελήνη ότι είναι πόλη των Εκατόννησων' 
αυτό ίσως να δηλώνει την προσπάθεια των κατοίκων να απαλλαγούν από το 
όνομα χρησιμοποιώντας το δεύτερο συνθετικό της λέξης. Ο απόηχος ωστό
σο του ονόματος αυτού διασώθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου στα 
Σέλινα.

Στη σύνοδο της Εφέσου το 431 παρουσιάστηκε επίσκοπος που εκπροσω
πούσε την Λέσβο και τον παλαιό «Μυτιληναίων αιγιαλόν», καθώς ήταν 
εκπρόσωπος της Λέσβου και της Λεσβοσελήνης, αφού, φαίνεται, ότι η επιρ
ροή της Μυτιλήνης στην περιοχή είχε ατονίσει. Μάλλον πρόκειται για μία 
γεωγραφική ενότητα. Ο επίσκοπος, που εκπροσωπούσε την περιοχή στη 
σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451, είχε τον τίτλο του «Προσελήνης και των 
Αιγιαλών» όπου η λέξη «Αιγιαλών» απηχεί τον παλαιό ((Μυτιληναίων 
Αιγιαλόν». Τον 6ο αιώνα γίνεται η τελευταία μνεία της πόλης αυτής, που 
έσβησε σιγά-σιγά, όπως όλες οι παράλιες πόλεις του ανατολικού ρωμαϊκού 
κράτους αυτήν την εποχή.

Από το επεισόδιο της συνοριακής διαφοράς της Μυτιλήνης με την Πιτά- 
νη, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για διαδικασίες ανάμεσα στις 
επικράτειες των κατοίκων της Πιτάνης και των κατά την ήπειρον Μυτιλη- 
ναίων. Ειδικά η περιοχή μεταξύ του Αδραμυττίου και του Ντικελί ανήκε 
στην κατά την ήπειρον Μυτιληναία. Σε όλη αυτήν την πλούσια έκταση δεν 
υπήρχε παρά μόνο μία πόλη και αυτή ήταν υπήκοος της Μυτιλήνης. Αυτή 
είναι η περιοχή, στην οποία συρρικνώνεται η επιρροή της Λέσβου μετά την 
αποστασία της Μυτιλήνης, όταν οι πόλεις που παρείχαν πλοία στην Αθηναϊ
κή Συμμαχία, οι «Ακταίες» πόλεις, διατήρησαν την αυτονομία τους, ακόμα 
και αυτές που είχαν ολιγαρχικά πολιτεύματα. Με αυτόν τον τρόπο η Μυτι
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λήνη, και οι άλλες λεσβιακές πόλεις, έχασαν τα οικονομικά προνόμια που 
διατηρούσαν επί αιώνες στην λεσβιακή «Περαία». Το μυτιληναι'κό έδαφος 
έξω από το νησί δεν αναφέρεται έκτοτε ως κάτι το ξεχωριστό από τη Μυτι
λήνη. Η επιρροή της στην απέναντι μικρασιατική παραλία ήταν έντονη από 
τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, γι’ αυτό, λίγο βορειότερα από το ακρω
τήριο Λεκτόν (Μπαμπά), οι πόλεις συνωστίζονται.

Η φυσιογνωμία του εδάφους της Περαίας παρουσιάζει πολλές ομοιότη
τες με τη Μυτιλήνη - και η χρήση της γης το ίδιο. Τα δάση με τις κουκουνα
ριές και τις βελανιδιές που υπάρχουν στη Λέσβο, συνεχίζονται και στην απέ
ναντι ήπειρο, όπως και τα βοσκοτόπια αλλά και η καλλιέργεια των σιτηρών, 
στην οποία οι Λέσβιοι έδιναν μεγάλη προτεραιότητα.

Τα λατομεία με τη γνωστή κοκκινωπή πέτρα στο σημερινό Σαρμουσάκ, 
νότια από το μεγάλο Μοσχονήσι, τροφοδοτούσαν επί αιώνες με οικοδομικό 
υλικό τις λεσβιακές πόλεις και ιδιαιτέρως την Μυτιλήνη. Τα περισσότερα 
και ωραιότερα κτήρια της αρχαίας Μυτιλήνης και μέρος του αμυντικού τεί
χους των κλασικών χρόνων έχουν χτιστεί με τους λίθους αυτούς. Για τους 
τάφους της αρχαίας Μυτιλήνης, χρησιμοποιούσαν καλυπτήρες από τον 
λευκό μαλακό λίθο της Φώκαιας. Οι ανταλλαγές ήταν αμφίδρομες. Τον 
γκρίζο ασβεστόλιθο από τα λατομεία της Μόριας, χρησιμοποιούσαν για τα 
μνημεία της Περγάμου, ενώ για τον θρόνο του Ποτάμωνα, στο θέατρο της 
Μυτιλήνης, χρησιμοποίησαν μάρμαρα από τη Μικρά Ασία.

Τα λεσβιακά εργαστήρια κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων -που 
μέχρι τώρα τα θεωρούσαν αποκλειστικά Περγαμηνά-, που έφεραν στο φως 
οι πρόσφατες ανασκαφές απέδειξαν ότι η Μυτιλήνη εξακολουθούσε να δια
τηρεί την ακμή της ώς το τέλος του αρχαίου κόσμου και την οικονομική του
λάχιστον επιρροή της στην απέναντι ακτή.

Η επίδραση της Λέσβου στην «Περαία» της συνεχίστηκε με τον αποικι- 
σμό των Λεσβίων στις Κυδωνιές, τον 16ο αιώνα, ενώ πολλοί τοποθετούν την 
ίδρυση αυτής της πόλης, τον 10ο αιώνα από τις οικογένειες των καλλιεργη
τών που ζούσαν εκεί. Η εξαιρετικής ποιότητας καλλιεργήσιμη γη και το 
πλούσιο φυσικό περιβάλλον, που συνάντησαν οι Αιολείς όταν εγκαταστάθη
καν εκεί, υπήρξε η αιτία της στροφής του πληθυσμού στις αγροτικές ασχο
λίες και της παραμονής του στα εδάφη αυτά. Σε περιόδους της νεότερης 
ιστορίας υπήρξε η αιτία της συγκέντρωσης και της συσπείρωσης των καλ
λιεργητών της γης και της μεταγενέστερης οικονομικής ανάπτυξης.



Aglaia Archontidou

THE ARCHAEOLOGIST’S GAZE 

(SUMMARY)

The island of Lesvos from the early Bronze Age (from the year 3000 BC) has had 
under its influence extensive areas of the opposite Asia Minor coast, especially 
around the littoral of the Gulf of Adramytti, and it controlled access to the entry 
of the Hellespont. Many cities of the Aeolian littoral came under Mytilene’s control 
and formed “the seashore of the Mytileneans”.

The relationship is documented equally by literary and historical sources and 
by the findings of excavations which testify to the extension of the so-called 
“Trojan civilization” to Lesvos as well. The same relationship continued during the 
historical age and survived into the modern period, when settlements of 
population groups originating in Lesvos caused the emergence of the city of 
Kydonies.
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ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 
Χειρ Ιωάννου Βράνου. Δέησι,ς Ι.Μ.Φ. (1994) 1

1. Κοίμηση της Θεοτόκου (Μητρόπολη-Μεσαία Παναγία), 2. Αγία Τριάς (Φιλοξενία του Αβραάμ), 
3. Ζωοδόχος Πηγή (Παναγία των Ορφανών - Κάτω Παναγία), 4. Άγιος Βασίλειος, 5. Ταξιάρχης, 
6. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, 7. Άγιος Νικόλαος (μετόχι Μονής Παντοκράτορος), 8. Άγιος 
Δημήτριος, 9. Προφήτης Ηλίας, 10. Άγιος Χαράλαμπος (Ιερού Νοσοκομείου), 11. Άγιος Γεώργιος 
τροπαιοφόρος, 12. Παναγία η Πορταίτισσα (μετόχι Μονής Ιβήρων), 13. Άγιος Γεώργιος ο 
Χιοπολίτης, νεομάρτυς, πολιούχος Κυδωνιών (f26 Νοεμβρίου 1807), 14. Νέος οσιομάρτυς Δαβίδ ο 
Κυδωνιεύς (f26 Ιουνίου 1813), 14. Παναγία η Φανερωμένη (Αγιασμα).
Κάτω: Ο Εθνομάρτυς Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος Ωρολογάς ^Σεπτέμβριος 1922) και: 
«Αι Κυδωνίαι (το Αϊβαλί)» και η περιοχή της σε ιδεαλιστική απεικόνιση.



ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΦΟΤΝΤΟΤΛΗΣ

ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές του Συνεδρίου αυτού, «Μυτιλήνη και 
Α'ιβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο», 
που με τίμησαν περιλαμβάνοντάς με στους εισηγητές του Συνεδρίου. Η 
«τιμή διαβαίνει» (κατά την εκκλησιαστική-δογματική έκφραση) από το 
πρόσωπό μου σ’ όλους τους Αϊβαλιώτες-Μυτιληνιούς της πρώτης προσφυ- 
γικής γενεάς, που κατά τον πιο αυθεντικό και γνήσιο τρόπο εικονίζουν την 
«αμφίδρομη» πραγματικότητα και την αναμφισβήτητη ενότητα του 
Αιολικού χώρου, από καταβολής μέχρι το 1922 κι από τότε ώς σήμερα. 
Χαίρομαι εξάλλου που το Συνέδριο γίνεται «κατά χώραν», με αντιπρο
σωπευτική συμμετοχή του Αιγιχλου των Μυτιληνα/ων και των δύο ακτών, 
σε οπτική επαφή των πόλεων και των βουνών της Αιολίδας και με τον 
Αδραμητηνό κόλπο, σύμβολο ενότητας, αλλά και σημείο χωρισμού.

Η ενότητα Κυδωνιών-Μυτιλήνης θα φανεί και στην κατωτέρω διαπραγ
μάτευση, που από το πρόγραμμα προσδιορίζεται ως: «Ναοί και μοναστήρια 
των Κυδωνιών». Στα στενά χρονικά πλαίσια που κινείται η εισήγηση, είναι 
αναμενόμενο ότι ελάχιστα μπορεί να λεχθούν για το μεγάλο αυτό θέμα. (Την 
χωροταξική τοποθέτηση των εκκλησιών και μοναστηριών της ευρύτερης 
περιοχής των Κυδωνιών μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στο σχετικό 
χάρτη που υπάρχει στην εργασία του Δ. Ψαρρού, βλ. εδώ σελ. 513).

Μη μπορώντας -και μη θέλοντας-, να ξεφύγω από μια συναισθηματική 
αναφορά στην, τρόπον τινά, ιστορία ή ιδιότυπη βιβλιογραφία του θέματός 
μου, ας σημειώσω ότι για τους ναούς και τα μοναστήρια των Κυδωνιών 
γνώριζα πάρα πολλά πράγματα από αφηγήσεις γονέων, συγγενών και 
φίλων, όλων Αϊβαλιωτών, διηγήσεις και περιγραφές έντονα προσωπικές και 
συναισθηματικά φορτισμένες. Την πρώτη ατομική μου επαφή με τον χώρο 
και τους ναούς του είχα τον Ιούλιο του 1983, με συμπροσκυνητή, συνοδοιπόρο 
και ξεναγό - μυσταγωγό - οδηγό τον αείμνηστο μητροπολίτη Μυτιλήνης 
Ιάκωβο Κλεόμβροτο, τον Κυδωνιέα. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη στην 
γενέθλια πόλη, από την οποία είχε φύγει το 1922 σε ηλικία 15 ετών. Θυμόταν 
τα πάντα1. Έκτοτε επισκέφθηκα το Α'ιβαλί τουλάχιστον είκοσι φορές, με τη 1

1. «Το προσκύνημα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ιακώβου εις 
τας Κυδωνιάς (Αϊβαλί), (18,19 και 20 Ιουλίου 1984)», Ο ΙΙοίμήνά'2 (1984), 187-192· Του 
ίδιου, «Στο Αϊβαλί μετά 62 χρόνια», Μικρασιατική Ηχώ 42 (1999), 8-9, 15.

Μυτιλήνη και Α’ιβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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μητέρα μου, με τη γυναίκα μου, με τα παιδιά μου, με συγγενείς και φίλους, 
κάθε φορά ανανεώνοντας τις παλιές και προσθέτοντας νέες γνώσεις και 
εμπειρίες. Εξάλλου, έμαθα πολλά και από τις εκπομπές του κ. Δημήτρη 
Ψαρρού και το δίωρο ντοκυμαντέρ του στην ΕΡΤ και από ένα, προδρομικό 
για το όλο για το Α'ιβαλί έργο ζωής, που από χρόνια τώρα ετοιμάζει, λαμπρό 
μελέτημά του με τίτλο «Κυδωνίες-Αι'βαλί»2. Διαφωτιστική είναι και η 
διάλεξη του φιλολόγου καθηγητή Αθανασίου Γ. Τσερνόγλου (τρισδιαστάτου 
αυτού: Κυδωνιάτη-Περγαμηνού και Μυτιληνιού)3. Μαζί του πραγματοποιή
σαμε το 1999 μια δίωρη εκπομπή με το ίδιο θέμα στον τοπικό τηλεοπτικό 
σταθμό Λέσβου «Τηλεόραση Αιγαίου». Από τα παλαιότερα δημοσιεύματα 
πολλά στοιχεία για το θέμα μας, ιδίως για τα εξωκκλήσια των Κυδωνιών, 
προσφέρει το βιβλίο του παλαιού Κυδωνιάτη Παναγιώτη Μπιμπέλα4. 
Αρχειακά στοιχεία, ως γνωστόν, δεν σώζονται, ενώ τα νεότερα έργα, 
γραμμένα από τη δεύτερη γενιά των προσφύγων Κυδωνιατών, δεν είναι 
πάντοτε ασφαλείς οδηγοί: στηριζόμενα κατά το πλείστον σε αναμνήσεις 
παλαιοτέρων, συγχέουν, ενίοτε, πρόσωπα και πράγματα.

Επειδή η εισήγηση αυτή είναι μια από τις χρονικά πρώτες του Συνεδρίου 
και για να μην επανερχόμαστε κάθε φορά σε τοπογραφικούς προσδιο
ρισμούς, ας σημειωθεί ότι το Αι'βαλί χωριζόταν σχεδόν στη μέση από 
ποταμό με κατεύθυνση από ανατολή προς δύση (τώρα είναι δρόμος 
τσιμεντοστρωμένος). Το βόρειο μέρος της πόλεως -το ανηφορικό- το 
ονόμαζαν «Επάνω Χώρα», το προς νότον -το επίπεδο- «Κάτω Χώρα». 
Λιγότερο συνηθισμένος ήταν ο τρίτος όρος «Μεσαία Χώρα» για την περί τον 
ποταμό περιοχή. Οι δύο ((Χώρες» συνδέονταν με γεφύρια.

Δεύτερον, ας υπομνησθεί μια ημερομηνία κεφαλαιώδους σημασίας για 
όλη την πόλη και για τους ναούς της: 3 Ιουνίου 1821, ημέρα του ολοκαυ
τώματος των Κυδωνιών. Αυτό πρέπει να ήταν πλήρες. Μετά την επιστροφή 
των Κυδωνιατών, κυρίως από το 1832 και εξής, από τα νησιά του Αιγαίου 
και την Πελοπόννησο, η πόλη χτίζεται εκ νέου. Το ίδιο και οι ναοί της. Δεν 
γνωρίζουμε σχεδόν τίποτε για την προ του 1821 θέση και μορφή των ναών, 
αλλά μάλλον πρέπει να ήταν στην ίδια θέση που κτίσθηκαν οι νεότεροι και 
να τιμούσαν τους ίδιους αγίους. Θα ήταν όμως λιγότεροι, ταπεινότεροι,

2. Δημήτρης Ψαρρός, «Κυδωνίες-Αϊβαλί», Τεχνικά Χρονικά 3-4 (1977), 71-86 
(ανακοίνωση στο Β' Διεθνές Συμπόσιο του Αιγαίου, Μήθυμνα, 15-20 Αυγ. 1976).

3. Αθανάσιος Γ. Τσερνόγλου, «Οι ενοριακοί ναοί και τα μοναστήρια των Κυδωνιών και 
των Μοσχονησίων», Κυδωνιατικός Αστηρ, περ. Β', τχ. 23 (Απρίλιος -Ιούνιος 1988), 6-15.

4. Παναγ. Μπιμπέλας, Λαογραφικά Κυδωνιών (Αϊβαλί), Μοσχονησίων (Νησί) και 
Γενιτσαροχωρίου (Χωριό), Αθήνα 1956.
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πιθανόν σε μορφή βασιλικής χωρίς τρούλλο. Στον γειτονικό Μανταμάδο 
της Μυτιλήνης μπορούμε να αναγνωρίσουμε -υποθετικά βέβαια- ένα 
χρονικό και ρυθμολογικό παράλληλο: η ταπεινή βασιλική του Αγίου 
Βασιλείου έτους 1750-1755 και ο μεγαλοπρεπής ναός του προσκυνήματος- 
μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ταξιάρχης) έτους 1878-1888. Το θαυμαστό 
είναι πως μέσα σε διάστημα πενήντα περίπου ετών χτίσθηκε ολόκληρη η 
πόλη και οι περίλαμπροι ναοί της, μνημεία τέχνης, ευλαβείας, αλλά και 
περιφανή δείγματα της οικονομικής ευρωστίας της πόλης και των ευσεβών 
κατοίκων της.

Για την πριν από το 1821 περίοδο πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε και 
ελάχιστα από αυτά σώζονται. Γνωρίζουμε επί παραδείγματι ότι ο Μέγας 
Οικονόμος παπα-Ιωάννης Δημητρακέλλης (f 1791) έχτισε τρεις ναούς: τον 
Ταξιάρχη, τον Άγιο Γεώργιο και την Παναγία των Ορφανών. Από τον 
παλιό αυτόν Ταξιάρχη σώζεται μια επιγραφή, μισοκατεστραμμένη 
προφανώς από τη φωτιά, εντοιχισμένη στον δυτικό τοίχο του κελλιού των 
ιερέων στον αυλόγυρο, νοτίως του σημερινού μεγάλου ναού. Είναι 
δυσανάγνωστη. Στη μέση έχει τον σταυρό με το IC-XC-NI-KA, κάτω 
ευκρινώς την λέξη «ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» και δεξιά και αριστερά του σταυρού το 
έτος 1753 και τον μήνα (Ιουνίου ιζ ' ;).

Από την Παναγία των Ορφανών σώζεται αντιμίνσιο ζωγραφισμένο με 
το χέρι, με τη συνήθη παράσταση του επιταφίου θρήνου και τους τέσσερις 
ευαγγελιστές στις γωνίες. Σήμερα φυλάσσεται στο Εκκλησιαστικό- 
Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης. Σύμφωνα με την επιγραφή του τα εγκαίνια 
του ναού έγιναν στις 25 Μαρτίου 1793 από τον επίσκοπο Αρκαδιουπόλεως 
Σεραφείμ τον Βυζάντιο. Τότε το Αϊβαλί υπαγόταν στη μητρόπολη Εφέσου, 
εκκλησιαστικούς διοικούμενο από χωρεπίσκοπο.

Ασφαλώς υπήρχαν και άλλοι -μάλλον μικρότεροι- ναοί, όπως είναι 
φυσικό να υπάρχουν σε πόλη τριανταπέντε περίπου χιλιάδων κατοίκων, 
αμιγώς ορθοδόξων χριστιανών. Μαρτυρείται και μετοχιακός ναός του 
Αγίου Νικολάου, που ανήκε στην αγιορειτική μονή του Παντοκράτορος, 
όπως και μετόχια (μάλλον χωρίς ναό) των μονών Διονυσίου και Ιβήρων του 
Αγίου Όρους και της μονής Λειμώνος Λέσβου.

Το 1908 ιδρύθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατ’ απόσπαση από 
τη μητρόπολη Εφέσου η μητρόπολη Κυδωνιών με πρώτο (και τελευταίο) 
μητροπολίτη της τον αοίδιμο Γρηγόριο Ωρολογά (Σαατσόγλου), που 
μετετέθη από τη μητρόπολη Τιβεριουπόλεως και Στρωμνίτσης 
(|Σεπτέμβριος 1922), με πρωτοσύγκελλο τον μακαρίας μνήμης Αρσένιο 
Μενεξέ (fl923, στη Μυτιλήνη). Η μητρόπολη, εκτός από την πόλη των 
Κυδωνιών, περιελάμβανε το Γιανιτσαροχώρι, το Αγιασμάτι, οκτώ χωριά
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του δήμου Κισθήνης (Αρμούτ-Οβά), και άλλα δύο, σύνολο δεκαπέντε. Ο 
μητροπολίτης έφερε τον τίτλο «Υπέρτιμος και'Εξαρχος Αιολίδος».

Το 1921 η πόλη είχε ένδεκα ενορίες με ισάριθμους ενοριακούς ναούς. Το 
1922 προσετέθη και η ενορία του μετοχιού της μονής Ιβήρων, η Παναγία η 
Πορταί'τισσα, στο βόρειο άκρο της πόλης.

Οι δώδεκα αυτοί ενοριακοί ναοί ήσαν:
1. Η Μητρόπολη (Κοίμηση της Θεοτόκου),
2. Ο Ταξιάρχης,
3. Ο Άγιος Γεώργιος ο τροπαιοφόρος,
4. Η Ζωοδόχος Πηγή (Κάτω Παναγία),
5. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος,
6. Ο Άγιος Χαράλαμπος στο Ιερό Νοσοκομείο,
7. Ο Άγιος Δημήτριος,
8. Ο Άγιος Βασίλειος,
9. Η Αγία Τριάδα,

10. Ο Άγιος Νικόλαος, μετόχι της μονής Παντοκράτορος,
11. Ο Προφήτης Ηλίας,
12. Η Παναγία η Πορταί'τισσα, μετόχι της μονής Ιβήρων.

Από τους ναούς αυτούς σήμερα σώζονται έξι:
1. Ο Ταξιάρχης,
2. Ο Άγιος Γεώργιος,
3. Η Ζωοδόχος Πηγή,
4. Ο Άγιος Ιωάννης,
5. Η Αγία Τριάδα,
6. Η Παναγία η Πορταί'τισσα.

Αίγα λόγια πρώτα γι’ αυτούς:
1. Ο Ταξιάρχης σώζεται ακέραιος, με προσθήκη τοίχων ανάμεσα στις 

κολόνες του νάρθηκα. Δεν έγινε ποτέ τζαμί και επί πολλά χρόνια τον 
χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη. Τώρα είναι κενός, με προοπτική μετα
τροπής του σε μουσείο. Είναι κτισμένος σε ρυθμό τρίκλιτης βασιλικής με 
υπερυψωμένο το κεντρικό κλίτος -όπως ακριβώς και η Κάτω Παναγία και η 
Αγία Τριάδα-, με νάρθηκα και γυναικωνίτη, που η είσοδός του είναι από το 
βόρειο μέρος, όπως και στους άλλους δύο ναούς. Διατηρεί το μαρμάρινο 
τέμπλο, το δεσποτικό και τον άμβωνα, καθώς και τον σταθερό εικονογρα- 
φικό διάκοσμο μέσα σε γύψινα πλαίσια πάνω από τις κολόνες (οι απόστολοι) 
και σε άλλα καίρια σημεία του ναού (Πλατυτέρα, Ευαγγελισμός, Πέτρος και 
Παύλος, Αδάμ και Εύα κ.λπ.). Οι εικόνες του τέμπλου (νεότερης ρωσο-
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αναγεννησιακής τεχνοτροπίας), ήταν μέχρι πρόσφατα στη θέση τους (εκτός 
από την εικόνα της Παναγίας) καθώς και το Δωδεκάορτο. Ο ναός οικο- 
δομήθηκε το 1844 και εγκαινιάσθηκε στις 20 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, 
όπως δηλώνεται σε επιγραφή με χρυσά γράμματα που υπάρχει στο 
εμπρόσθιο μέρος της πλάκας της αγίας τράπεζας. Η πλάκα και ο κίονάς της 
βρίσκονται στη βόρεια άκρη του ιερού. (Επιγραφή: ((1844 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 20 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ»), Το εγκαίνιο (ασημένιο 
κυλινδρικό κουτί με τα άγια λείψανα) φυλάσσεται στην εκκλησία του 
Γενεσίου της Θεοτόκου, στο χωριό Παναγιούδα Μυτιλήνης. Στο νότιο τοίχο 
σώζεται, στερεωμένη εκεί, κορνίζα για τον επιτάφιο με την επιγραφή: 
«ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ Ν. ΛΙΑΠΗ 1907». Εκεί βρίσκεται 
επίσης και ένα ξυλόγλυπτο κουβούκλιο επιταφίου, καλής τέχνης, 
προερχόμενο από άγνωστο ναό.

Στο ναό αυτόν τέλεσε τη θεία λειτουργία ο οικουμενικός πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαίος στις 5 Οκτωβρίου 2000: ιστορικό αληθινά γεγονός, σαν χθες 
[5.10.2003] πριν από τρία ακριβώς χρόνια.

2. Ο Άγιος Γεώργιος ο τροπαιοφόρος, ναός σταυροειδής με τρούλλο. 
Χτίσθηκε κάπως ανταγωνιστικά προς τον Άγιο Θεράποντα της Μυτιλήνης 
και την ίδια εποχή (μεταξύ 1850 και 1900). Σώζεται σε άριστη κατάσταση το 
γύψινο τέμπλο του, χωρίς εικόνες, καθώς και τα γύψινα πλαίσια του 
εικονογραφικού του διακόσμου. Οι εικόνες είναι επιχρισμένες. Έχει 
μετατραπεί σε τζαμί (Τσιναρλί τζαμί=το τζαμί του πλάτανου). Περίεργο 
είναι το mimbar του, που αποτελείται από σύνθεση τριών, παρόμοιας 
τέχνης, εκκλησιαστικών ξυλογλύπτων επίπλων, ενός προσκυνηταρίου 
(είσοδος), ενός άμβωνος γυρισμένου αντίστροφα (σκάλα και βήμα) και ενός 
δεσποτικού θρόνου (που μοιάζει με κιβώριο), άγνωστης προέλευσης.

Στο ναό αυτόν βρήκε στέγη, για ευνοήτους λόγους, η τιμή του ομωνύμου 
του πολιούχου Κυδωνιών, του νεομάρτυρος Γεωργίου του Χιοπολίτου. Ο 
Γεώργιος μαρτύρησε στις 26 Νοεμβρίου 1807, ετάφη στη Νησοπούλα και 
μετά την ανακομιδή τα λείψανά του προ και μετά το 1821 φυλασσόταν στο 
ναό του Αγίου Γεωργίου. Από αυτά βρέθηκε μόνο το ασημένιο κάλυμμα της 
κάρας του (επιγραφή: «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΧΙΟΠΟΛΙΤΗΣ||ΔΑΠΑΝΗ 
ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΡΟΥΦΕΤΗΟΥΤΩΝ Σ(Α)ΠΟΥΝΤΖΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΝΔΡ(ΟΥ) ΧΕΙΡΙ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ 
1816»). Φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη. Στη Μυτιλήνη ετιμάτο από την 
παλαιά Κυδωνιατική παροικία -και τιμάται μέχρι σήμερα- για τους ίδιους 
λόγους στο ναό του Αγίου Γεωργίου του τροπαιοφόρου της πόλης, όπου και 
παλαιά μεγάλη εικόνα του (0,90x0,63), έργο του Κυδωνιάτη αγιογράφου 
Παναγιώτη Ζωγράφου, με χρονολογία 6 Σεπτεμβρίου 1865.
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3. Η Ζωοδόχος Πηγή, λαϊκότερα «Κάτω Παναγία», στη θέση της παλαιάς 
Παναγίας των Ορφανών του Οικονόμου. Μεγάλος ναός σε ρυθμό τρίκλιτης 
βασιλικής, που έχει μετατραπεί σε τζαμί (Χαϊρεντίν πασά τζαμί). Επάνω από 
την κεντρική πύλη υπήρχε γραπτή επιγραφή μέσα στο ημικυκλικό τόξο του 
υπερθύρου, από την οποία διαβαζόταν, πριν από τις τελευταίες επισκευές, 
αρκετά γράμματα, αλλά ήταν αδύνατη η συμπλήρωσή της.

4. Άλλος σωζόμενος ναός -σήμερα τζαμί- είναι ο ναός του Αγίου Ιωάννου 
του Προδρόμου, σταυροειδής με τρούλλο. Είναι το Μερκέζ τζαμί της πόλης 
(το κεντρικό - το «μητροπολιτικό») με την επωνυμία «Σαατλί τζαμί» (=το 
τζαμί του ωρολογίου). Το όνομα πήρε από το ωρολόγιο του κωδωνοστασίου 
του ναού, λεπτής κατασκευής με γοτθικά στοιχεία, όπως το κωδωνοστάσιο 
του Αγίου Αθανασίου Μυτιλήνης. Οι παλιοί Αϊβαλιώτες το έλεγαν «το 
ρολόγι του Ανδρονίκου», από το όνομα του δωρητή του.

5. Η Αγία Τριάδα, τρίκλιτη βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλίτος, 
νάρθηκα με κιονοστοιχία και γυναικωνίτη, όπως και οι άλλες βασιλικές, 
μικροτέρων όμως διαστάσεων. Κτίτοράς της φέρεται ο Χατζη-Ευαγ- 
γελινός, ενώ πίσω στην αψίδα του ιερού είναι χαραγμένος σταυρός και η 
δυσανάγνωστη χρονολογία: 1846. Ήταν αποθήκη καπνών. Τώρα είναι 
έρημη, αλλά πρόσφατα κατέπεσε η στέγη της.

6. Τέλος, έκτος σωζόμενος ναός, μικρότερος κατά πολύ από τους άλλους, 
μονόχωρος, τύπου βασιλικής, είναι ο μετοχιακός ναός της μονής Ιβήρων του 
Αγίου Όρους, τιμώμενος στο όνομα της Παναγίας της Πορταί'τισσας. 
Αναγνωρίζεται από τα ιδιόρρυθμα οξυκόρυφα παράθυρά του. Η είσοδός του 
βρίσκεται στη νότια πλευρά και φέρει στο υπέρθυρο χρονολογία: 1899. Ο 
ναός είναι χτισμένος στη βορειοδυτική γωνία οικοπέδου εκτάσεως ενός 
περίπου στρέμματος, με δέντρα και δεξαμενή -κάποτε πρέπει να ήταν 
κήπος- και με ευπαρουσίαστο κονάκι στη νοτιοδυτική γωνία. Ο ναός 
διατηρεί το χτιστό τέμπλο, χωρίς εικόνες, και χρησιμοποιείται ως 
αποθήκη. Για το μετόχι των Ιβήρων και για τα άλλα δύο αγιορειτικά 
μετόχια των Κυδωνιών (Παντοκράτορος και Διονυσίου) παρουσίασε 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρον πηγαίο υλικό από τα αρχεία των κυριάρχων τους 
μονών ο παπα- Δημήτριος Στρατής3.

Από τους παραπάνω έξι σωζόμενους μέχρι σήμερα ναούς ο Ταξιάρχης, ο 
Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Ιωάννης βρίσκονται στην Μεσαία Χώρα- η 
Ζωοδόχος Πηγή στην Κάτω Χώρα, εξ ου και το λαϊκό όνομά της «Κάτω 
Παναγία» σε αντιδιαστολή προς την «Μεσαία Παναγία», δηλαδή τη 
Μητρόπολη. Η Αγία Τριάδα βρίσκεται στο άνω νότιο άκρο της πόλης, 5

5. Δημήτριος Στρατής, Αγιορειτικά μετόχια στις Κυδωνιές (Αϊβαλί), Κατερίνη 2002.
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ανατολικά του δρόμου - του παλαιού - προς τη Σμύρνη. Η Παναγία η 
Πορτα'ΐτισσα βρίσκεται στο βόρειο άκρο προς την έξοδο της πόλης, στο ύψος 
περίπου του παλαιού και μόνου τζαμιού (Κισλά τζαμί ή Τζαμί του Γιωρ- 
γαλά). Η Κάτω Παναγία έχει αναπαλαιωθεί και συντηρείται άριστα. Ο 
Άγιος Γεώργιος αναπαλαιώνεται- ο Άγιος Ιωάννης ομοίως- στον Ταξιάρχη 
έχουν γίνει λίγες σωστικές επεμβάσεις με προοπτική συντήρησης και 
μετατροπής του, όπως είπαμε, σε μουσείο. Η Αγία Τριάδα και η 
Πορταΐτισσα είναι εγκαταλελειμμένες.

Από τους άλλους μη σωζόμενους σήμερα ναούς:
1. Η Μητρόπολη ήταν στο μέσον περίπου της πόλης, βορείως του 

ποταμού, στη θέση όπου σήμερα υπάρχει η νέα αγορά. Ήταν ο πρώτος ναός 
που καταστράφηκε. Από παλαιά φωτογραφία φαίνεται ότι ήταν μεγάλων 
διαστάσεων, τρίκλιτη βασιλική, σαν την Παναγία της Αγιάσου. Δυτικά του 
υπήρχε το οίκημα της Μητροπόλεως, όπου η κατοικία του μητροπολίτη, τα 
γραφεία και η Δημογεροντία. Ετιμάτο επ’ ονόματι της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου. Μέχρι περίπου το 1970 σωζόταν το παρεκκλήσιό του, τιμώμενο 
επ’ ονόματι της Αγίας Βαρβάρας και ευρισκόμενο στη βορειοανατολική 
γωνία του αυλογύρου. Ήταν αποθήκη αλεύρων.

2. Ο Άγιος Χαράλαμπος. Βασιλική και αυτή στο νότιο άκρο της πόλης 
μέσα στην αυλή του Νοσοκομείου. Σώζεται μόνο μια οξυκόρυφη πύλη, 
πιθανόν του κωδωνοστασίου της, από σαρμουσακιανή πέτρα, εντοιχισμένη 
στον ανατολικό τοίχο του σχολείου που έχει ανεγερθεί στη θέση του ναού. Στον 
Άγιο Χαράλαμπο υπαγόταν και το Αγιασμα της Παναγίας της Φανερωμένης 
στην Κάτω Χώρα' από τα έσοδα του προσκυνήματος της Φανερωμένης και 
του Αγίου Χαραλάμπους λειτουργούσε το Νοσοκομείο της πόλης.

3. Ο Άγιος Δημήτριος στην Επάνω Χώρα, τρίκλιτη βασιλική, ανατολικά 
από το Πλατύ Σοκάκι και κοντά στο Γυμνάσιο και στα άλλα σχολεία. Μέχρι 
πριν από λίγες δεκαετίες ήταν ξυλουργείο. Τώρα στη θέση του κτίσθηκε 
μεγάλο σχολείο. Σώζονται όμως οι τοίχοι του περιβόλου του ναού, η σκάλα 
με τους αναλημματικούς τοίχους και στην ανατολική άκρη της αυλής 
διακρινόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια τά θεμέλια των τριών αψίδων του 
ιερού του ναού. Στον Άγιο Δημήτριο γινόταν οι εορτές των σχολείων.

4. Ο Άγιος Βασίλειος, στην ανατολική έξοδο της πόλης, κοντά στον ποταμό 
(προς τα λαγούμια). Πιθανόν μικρή εκκλησία σε ρυθμό βασιλικής. Σώζεται 
μόνον ένας καλοχτισμένος τοίχος, αρκετού μήκους και ύψους ενός περίπου 
μέτρου: μάλλον λείψανο του περιβόλου του ναού ή του δυτικού του τοίχου.

5. Ο Άγιος Νικόλαος, μετόχι της μονής Παντοκράτορος του Αγίου 
Όρους. Ήταν χτισμένος ανατολικά του δρόμου προς τη Σμύρνη, στην αγορά 
του Παλιού Μπαχτσέ, γύρω στο 1870. Από τα αρχειακά έγγραφα που
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δημοσίευσε ο παπα-Δημήτρης Στρατής6 μαθαίνουμε πολλά για το ναό 
αυτόν. Σώζεται και φωτογραφία της πρόσοψής του. Πρέπει να ήταν πολύ 
καλής κατασκευής, με αετώματα στην πρόσοψη και τρούλλο («κουμπέ»). 
Στη θέση του σήμερα είναι χτισμένο σχολείο.

6. Τέλος, ο Προφήτης Ηλίας στο ανατολικό ύψωμα της Επάνω Χώρας, 
με απεριόριστη θέα προς την πόλη και τη γύρω περιοχή. Διακρίνεται σε 
παλαιές φωτογραφίες με το κωδωνοστάσιο και τα κελλιά του. Τρίκλιτη 
βασιλική και αυτός, που τα ερείπιά του φαινόταν μέχρι προ εικοσαετίας. 
Στη θέση του τώρα έχει κτισθεί ένα τεράστιο δημόσιο κτήριο. Στο ναό αυτόν 
ήταν εφημέριος μέχρι τον «πρώτο διωγμό» (1917) ο πατέρας του μακαρι
στού μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιακώβου, παπα-Γεώργιος Κλεόμβροτος 
(f22 Ιουνίου 1919 στην Πάλια).

Οι ενοριακοί ναοί των Κυδωνιών, εκτός από τον σταθερό και στερεότυπο 
διάκοσμο των ορθοδόξων ναών (τέμπλο, άμβωνα, δεσποτικό, προσκυνη- 
τάρια, τοιχογραφίες σε γύψινα πλαίσια-μια ιδέα μπορούμε να πάρουμε από 
τον ναό των Ταξιαρχών των Κυδωνιών και κατ’ αναλογίαν από τους 
μεγάλους ναούς της Μυτιλήνης της ιδίας εποχής-), είχαν και άρτιο κινητό 
εξοπλισμό σε εικόνες, μανουάλια, πολυελαίους, κανδήλες, ιερά σκεύη, 
άμφια κ.λπ. Άλλωστε, υπήρχε αληθινός συναγωνισμός μεταξύ των ναών 
και των ενοριών για το ποια θα υπερέχει στο διάκοσμο και στον εξοπλισμό. 
Βέβαια δεν σώζεται τίποτε, αλλά και πάλι τα παράλληλα των ναών της 
Μυτιλήνης και η καταγραφή υπαρχόντων στο ναό του Παντοκρατορινού 
μετοχιού αναπληρώνουν το κενό. Φορητές εικόνες, εκτός από εκείνες του 
τέμπλου του Ταξιάρχη, για τις οποίες κάναμε ήδη λόγο, σώζονται δύο από 
το τέμπλο της Αγίας Τριάδας (Χριστός και Παναγία), που αγοράσθηκαν 
από Τούρκο ψαρά και αφιερώθηκαν στον προσφυγικό ναό του Αγίου 
Νικολάου στην πόλη της Μυτιλήνης από τον αείμνηστο Κυδωνιάτη 
Παναγιώτη Δαμδούμη. Είναι έργα καλής τέχνης μάλλον του 17ου αι.

Κάθε ενοριακός ναός είχε δίπλα από τον κυρίως ναό και ανεξάρτητο 
πχρεχκλήσιο: η Μητρόπολη την Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Γεώργιος την Αγία 
Παρασκευή, ο Άγιος Νικόλαος τον Πρόδρομο, η Κάτω Παναγία την Αγία 
Ειρήνη, ο Άγιος Χαράλαμπος τον Άγιο Παντελεήμονα, ο Προφήτης Ηλίας την 
Αγία Άννα και ο Άγιος Βασίλειος τους Αγίους Τεσσαράκοντα. Ομοίως είχε το 
κωδωνοστάσιό του (ο Άγιος Νικόλαος είχε δύο) και κελλιά για τους ιερείς και 
το λοιπό προσωπικό των ναών. Δεν σώζονται παρεκκλήσια και κωδωνοστάσια 
(εκτός, μερικώς, από εκείνο του Αγίου Ιωάννη με το ρολόι), ενώ κελλιά 
σώζονται μόνον αυτά του Ταξιάρχη (επιγραφή: ((1870 ΜΑΤΟΤ 20»),

6. Δ. Στρατής, ό.π., σ. 85 κ.εξ.
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Μέσα στην πόλη των Κυδωνιών και έξω από αυτήν υπήρχε μεγάλος 
αριθμός παρεκκλησίων και εξωκκλησίων μερικών είναι γνωστή η θέση. Τα 
περισσότερα δεν σώζονται, εκτός από τον Άγιο Γεώργιο τον Αμπατζή, ωραίο 
εξωκκλήσι σε ύψωμα, δεξιά του παλαιού δρόμου προς τη Σμύρνη (με 
τρούλλο), της Ευαγγελίστριας και του Αγίου Κωνσταντίνου στο ποτέ 
Αγροκήπιο, πιο πέρα από το Ιερό Νοσοκομείο, όπου σώζονται όρθιοι μερικοί 
τοίχοι του. Είναι ακόμη γνωστά: ο Άγιος Γεώργιος «του Τας» στα Πλιθαριά, 
ο Άγιος Γεώργιος ο «πετναράς» στο Καντιλί Μπουνάρ, ο Άγιος Αντώνιος στα 
ανατολικά υψώματα, η Αγία Σωτήρα (Μεταμόρφωση) στα Νταμπακαριά, η 
Ανάληψη, δεξιά του δρόμου προς τη Λάκκα, στο ύψωμα, η Αγία Μαρίνα στη 
Λάκκα, ο Άγιος Γιάννης ο Πρίνος με αγίασμα, οι Άγιοι Απόστολοι και η Αγία 
Βαρβάρα στο δρόμο προς το λαγούμι, η Παναγία η Σαρμουσακιανή στο 
Σαρμισάκ, η Αγία Καρούδα(;) στο δρόμο προς το Γιανιτσαροχώρι, το 
εξωκκλήσι στη Νησοπούλα, αφιερωμένο σε μη γνωστό άγιο (όπου και ο 
τάφος του νεομάρτυρα Γεωργίου του Χιοπολίτου, πολιούχου Κυδωνιών) και 
ασφαλώς και άλλα εξωκκλήσια και παρεκκλήσια. Σ’ αυτά προσέτρεχαν οι 
ευλαβείς Κυδωνιείς κατά τα πανηγύρια και τα «λειτουργήματα» τους.

Το διασημότερο και σπουδαιότερο παρεκκλήσι μέσα στην πόλη ήταν η 
Παναγία η Φανερωμένη ή το «Αγίασμα». Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε 
μετά από όνειρο και ανασκαφές στις 28 Ιουνίου του έτους 1852 και η τιμή της 
κυριάρχησε στη θρησκευτική ζωή της πόλης έως το 1922. Στη θέση της 
«ευρέσεως» χτίσθηκε λαμπρό παρεκκλήσι νεοκλασικού ρυθμού, κατά 
μίμηση προχριστιανικού ναού, το έτος 1890. Σώζεται ακέραιο με κακότεχνα 
προσκτίσματα και επισκευές-είχε μετατραπεί σε ελαιοτριβείο. Πρόκειται 
να αναπαλαιωθεί. Υπαγόταν στον ενοριακό ναό του Αγίου Χαραλάμπους και 
πανηγύριζε κατά την ημέρα της «ευρέσεως» (28 Ιουνίου) και κατά τα 
Εννιάμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (23 Αυγούστου). Όλο 
όμως τον χρόνο προσέτρεχαν σ’ αυτό ασθενείς (χριστιανοί και μουσουλ
μάνοι) και ψαλλόταν παρακλήσεις. Τα έσοδα του Αγιάσματος περιερχόταν 
στο Ιερό Νοσοκομείο και αποτελούσαν τον κύριο πόρο συντήρησής του. Η 
πρωτότυπη εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης δεν σώζεται, υπάρχουν 
όμως ορισμένα αντίγραφά της7.

Η πόλη είχε δύο μεγάλα νεκροταφεία στα δύο άκρα της: στο νότιο την 
Παναγία Γαλατιανή, πίσω από το Νοσοκομείο (τώρα γήπεδο), και στο 
βόρειο του Αγίου Σπυρίδωνος. Μικρότερα υπήρχαν στον Άγιο Βασίλειο και 
στον Προφήτη Ηλία.

7. Βλ. Ιω. Φουντούλης, Η Παναγία Φανερωμένη των Κυδωνιών (Αϊβαλί), Μυτιλήνη 
22000.
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Τζαμί υπήρχε ένα, μικρό αλλά κομψότατο, στο βορειότατο άκρο της 
πόλης, κοντά στον Στρατώνα (Κισλά τζαμί=το τζαμί του Στρατώνα) ή 
«Τζαμί του Γιωργαλά», από το όνομα του Αι'βαλιώτη δωρητή. Σώζεται 
ακέραιο και καλά συντηρημένο, απέναντι από ένα μεγάλο διώροφο κτίριο, 
το τότε χάνι του Γιωργαλά.

Μοναστήρια στο Αι'βαλί υπήρχαν δύο:
Ο Άγιος Νικόλαος στο δρόμο προς τη Λάκκα, στα νότια του τσαμλικιού. 

Μεγάλη οικοδομή με τρουλλαίο ναό. Δεν φαίνεται να είχε ποτέ πολλούς 
μοναχούς, «δεκαπέντιζαν» όμως σ’ αυτό οικογένειες Αϊβαλιωτών κατά τους 
θερινούς μήνες. Τελευταίος ηγούμενος ήταν ο μικρός στο ανάστημα 
ιερομόναχος Παΐσιος, που επονομαζόταν «του γουμινέλ’». Σώζεται φωτο
γραφία του μοναστηριού, αλλά στη θέση του σήμερα υπάρχει πλατεία και 
μεγάλη οικοδομή.

Διασημότερο ήταν το απέναντι από το τσαμλίκι στο έξαρμα της 
χερσονήσου που κατακλείει τον μέσα κόλπο του Αι'βαλιού, μοναστήρι της 
Αγίας Παρασκευής, το κοινώς λεγόμενο «μοναστήρι του Κόντογλου». 
Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, ιδιωτικό μοναστήρι της οικογένειας Κόντογλου, 
με τελευταίο ηγούμενο τον θείο του γνωστού Κυδωνιέα αγιογράφου και 
συγγραφέα Φώτη Κόντογλου, τον ιερομόναχο Στέφανο, που πέθανε το 1918 
στο Μπαλικεσέρ από εξανθηματικό τύφο. Υπάρχουν φωτογραφίες παλαιές 
και απεικονίσεις του μοναστηριού από τον Κόντογλου, σήμερα όμως 
σώζονται μόνο τα ερείπιά του καθολικού μέσα στον βράχο και λίγα 
χαλάσματα από τα κελλιά. Από το μοναστήρι αυτό σώθηκε η εφέστιος 
εικόνα της Αγίας Παρασκευής με ασημένιο πουκάμισο, που φέρει 
χρονολογία «1873 Νοευρίου 17», λειψανοθήκη με το χέρι της αγίας και ένα 
ασημοδεμένο Ευαγγέλιο. Φυλάσσονται στη μονή του Ευαγγελισμού του 
Όρους των Αμώμων Νέας Μάκρης Αττικής, χαρισμένα από τον αείμνηστο 
Φώτη Κόντογλου.

Η θρησκευτική και κοινωνική ζωή της πόλης των Κυδωνιών κατά τα 
χρόνια της μεγάλης της ακμής και κατά τα δύσκολα χρόνια των ιστορικών 
περιπετειών της, κέντρο είχε τους ενοριακούς της ναούς, τα εξωκκλήσια και 
τα μοναστήρια της, τον πολιούχο της νεομάρτυρα Γεώργιο τον Χιοπολίτη 
και το Αγιασμα της Φανερωμένης. Μάρτυρες της ευσεβείας των Κυδωνια- 
τών, μετά την «κρίμασι οις οίδε Κύριος» θύελλα του «δευτέρου διωγμού», 
έμειναν οι περίλαμπροι ενοριακοί της ναοί, έστω και μόνο όσοι άντεξαν στη 
φθορά του χρόνου και των δυσμενών συνθηκών. Οι ενοριακοί αυτοί ναοί που 
ήταν και είναι οι σιωπηλοί, αλλά και λαλίστατοι, μάρτυρες όχι μόνο της 
ευσεβείας, αλλά και της ευπορίας και της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 
ακμής της θεοσεβεστάτης και μαρτυρικής αυτής Αιολικής πόλης.
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Όσα ανωτέρω συνοπτικώς παρουσιάσαμε -με την ελπίδα πάντοτε μιας, 
κατά το δυνατόν, πληρέστερης μελλοντικής διαπραγμάτευσης- νομίζουμε 
ότι δίνουν μιαν ασθενή, αλλ’ οπωσδήποτε κατατοπιστική εικόνα του μεγά
λου και εξαιρετικώς ενδιαφέροντος αυτού θέματος.

John Μ. Foudoulis

CHURCHES AND MONASTERIES OF AYVALIK (KYDONIES) 

(SUMMARY)

Kydonies (Ayvalik) was a city which during its zenith had a population of about 
35,000 inhabitants, all of them Orthodox Christians. The epicentre for its religious 
life were its eleven parish churches, which became twelve in 1922. Of these today 
six survive, three of which are now mosques (St George: Tsinarli Mosque, Church 
of the Life-giving Fountain: Chairedin Pasa Mosque, and St John: Saadi Mosque), 
two are being used as storage houses (Holy Trinity and Portaitissa), and one will 
become a museum (Church ofTaxiarchae). A brief description is attempted in the 
present work of these six churches, as well as the other six which no longer exist. 
The chapels and the small country churches of Kydonies are also described, espe
cially the Holy Spring of the Virgin Mary Phaneromeni, which used to be the 
major pilgrimage site of Kydonies. All these churches were built during the second 
half of the 19th century, most probably on the ruins of older churches which were 
burnt during the great fire that destroyed the entire city on 3 June 1821.

There were two monasteries: that of St Nicholas and that of St Paraskevi of the 
Kontoglou family.





ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 
(19ος αι. -1922)

Η ιστορία των μητροπόλεων του Μικρασιατικού Ελληνισμού συνιστά 
ενδιαφέρον κεφάλαιο της εκκλησιαστικής ιστορίας και ειδικότερα της 
ιστορίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που εν πολλοίς μέχρι σήμερα 
παραμένει ανεξερεύνητο. Αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, 
επειδή η διαμορφωθείσα διοικητική εκκλησιαστική κατάστασή τους κατά 
τους τρεις τελευταίους αιώνες γνώρισε πολλές διακυμάνσεις· και δεύτερον, 
επειδή κάποιες πτυχές της έρευνάς τους, μολονότι κατά το παρελθόν 
εκπροσωπήθηκαν με σημαντικές μελέτες, εξακολουθούν έως σήμερα να 
παρουσιάζουν σημαντικά κενά.

Για να έχουμε μια συνολική εικόνα της παραπάνω εκκλησιαστικής 
κατάστασης ας μου επιτραπεί να την προσδιορίσω εν τάχει. Οι δύο 
εξεταζόμενες εδώ μητροπόλεις Κυδωνιών και Μοσχονησίων, σήμερα 
ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μαζί με αυτές στη δικαιοδοσία του 
ανήκουν ακόμη η αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως και 40 μητροπόλεις. 
Βέβαια στη συνέχεια αναφερόμαστε μόνο σε όσες βρίσκονται εντός 
Τουρκίας1. Η αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως υπάγεται στην άμεση

1. Στην άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπάγεται μία σειρά από 
πατριαρχικά και σταυροπηγιακά μοναστήρια, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται 
εκτός των ορίων της αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και είναι τα εξής: Ζωοδόχος 
Πηγή Βαλουκλή, Αγία Τριάδα Χάλκης, Άγιος Σπυρίδων Χάλκης, Μεταμόρφωση του 
Χριστού Χάλκης, Μεταμόρφωση του Χριστού Πριγκήπου, Αγιος Νικόλαος Πριγκήπου, 
Άγιος Γεώργιος Κουδουνά Πριγκήπου, Μεταμόρφωση του Χριστού Αντιγόνης, Άγιος 
Γεώργιος Καρύπη Αντιγόνης, Μεταμόρφωση του Χριστού Πρώτης' και επιπλέον οι 
εκτός Τουρκίας Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια Χαλκιδικής, Βλατάδων 
Θεσσαλονίκης, Τίμιος Πρόδρομος Έσσεξ Αγγλίας και Εισόδια της Θεοτόκου Ντάρπλιν 
Αλαμπάμας. Επίσης στην άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
υπάγονται: η πατριαρχική εξαρχία Πάτμου, η οποία περιλαμβάνει τα νησιά Πάτμο, 
Λειψούς, Αρκιούς και Αγαθονήσι, διοικείται από πατριαρχικό έξαρχο, ο οποίος είναι και 
ηγούμενος της πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Ιωάννου του 
Θεολόγου και κατά καιρούς μπορεί να είναι και επίσκοπος τιτουλάριος. Η μοναστική 
πολιτεία του Αγίου Όρους με τις είκοσι πατριαρχικές μονές, τα εξαρτήματα και

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διαιρείται σε πέντε 
αρχιεπισκοπικές περιφέρειες: του Σταυροδρομιού, των Ταταούλων, του 
Βοσπόρου, των Υψωμαθείων, του Φαναριού και Κερατείου Κόλπου. Από τις 
εντός Τουρκίας μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου μόνο τέσσερις 
-Χαλκηδόνος, Δέρκων, Ίμβρου και Τενέδου και Πριγκηποννήσων- 
διατηρούν σήμερα ορθόδοξο ποίμνιο. Οι υπόλοιπες τριάντα οκτώ, που 
βρίσκονται εντός Τουρκίας, μετά τον μικρασιατικό πόλεμο απώλεσαν το 
ορθόδοξο ποίμνιό τους. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούνται εν ενεργεία μητροπόλεις 
του οικουμενικού θρόνου και διατηρούν τη θέση τους στο «Συνταγμάτιο των 
Μητροπόλεων». Οι μητροπολίτες που εκλέγονται και χειροτονούνται στις 
μητροπόλεις αυτές θεωρούνται εν ενεργεία μητροπολίτες. Αυτές είναι οι 
παρακάτω: Αγκύρας, Αδριανουπόλεως, Αίνου, Αμασείας, Ανέων, Βιζύης, 
Βριούλων, Γάνου και Χώρας, Δαρδανελλίων και Λαμψάκου, Εφέσου, 
Ηλιουπόλεως και Θείρων, Ηράκλειας, Ικονίου, Καισαρείας, 
Καλλιουπόλεως και Μαδύτου, Κολωνείας, Κρήνης, Κυδωνιών, Κυζίκου, 
Μετρών και Αθύρα, Μοσχονησίων, Μυριοφύτου και Περιστάσεως, 
Νεοκαισαρείας, Νίκαιας, Νικομήδειας, Περγάμου, Πισιδίας, 
Προικοννήσου, Προύσης, Ροδοπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, Σάρδεων, 
Σηλυβρίας, Σμύρνης, Τραπεζούντος, Τυρολόης και Σερεντίου, 
Φιλαδέλφειας, Χαλδίας, Χεροιάνων και Κερασούντος. Οι περισσότερες από 
αυτές σήμερα χηρεύουν .

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Ο νεότερος ελληνισμός οφείλει πολλά στις Κυδωνιές. Πόλη ευημερούσα από 
το 1773, με εξαιρετικά προνόμια αυτονομίας, τα οποία παραχωρήθηκαν από 
την Υψηλή Πύλη χάρη στις προσπάθειες του δραστήριου ιερέα Ιωάννη 
Δημητρακέλλη, για δύο σχεδόν αιώνες μέχρι την Μικρασιατική Κατα
στροφή, γνώρισε μεγάλη ακμή2. Η πόλη αυτή, εκτός από την εμπορική,

παραρτήματά τους. Η διοίκηση ασκείται από τα όργανα του Αγίου Όρους, τα οποία 
προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη και είναι η Ιερά Κοινότητα και η Ιερά 
Επιστασία. Η ιερά μονή Οσιας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Αστορίας Νέας Υόρκης με τα 
μετόχια της που ακολουθούν το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Ο ηγούμενος της μονής είναι 
τιτουλάριος μητροπολίτης και ο αναπληρωτής ηγούμενος τιτουλάριος επίσκοπος. Η 
πατριαρχική εξαρχία των ορθοδόξων ενοριών Δυτικής Ευρώπης ρωσικής εκφράσεως. Η 
έδρα της εξαρχίας αυτής βρίσκεται στο Παρίσι, ενώ η δικαιοδοσία της εκτείνεται και σε 
άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ο έξαρχος φέρει τον βαθμό του τιτουλάριου 
αρχιεπισκόπου και βοηθείται στο έργο του από τιτουλάριους βοηθούς επισκόπους.

2. Η βιβλιογραφία για τις Κυδωνιές είναι αρκετά πλούσια. Ενδεικτικά αναφέρω τις
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ναυτική και βιομηχανική ανάπτυξη που παρουσίασε -και τούτη 
αποκλειστικά οφειλόταν κυρίως στους ελληνικής καταγωγής κατοίκους 
της, μιας και η εγκατάσταση μουσουλμάνων στην πόλη ήταν απαγο
ρευμένη* 3- ταυτόχρονα γνώρισε και σημαντικότατη άνθηση της παιδείας. 
Εκπαιδευτήρια όπως η Ακαδημία ή το Ελληνομουσείο της, με δασκάλους 
τον Βενιαμίν Λέσβιο και τον Θεόφιλο Καί'ρη, ακολούθησαν λαμπρή πορεία, 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της παιδείας και οδήγησαν τον 
υπόδουλο ελληνισμό στην πρώτη του γνωριμία με το νεωτερικό πνεύμα των 
ιδεών του Διαφωτισμού. Η περίπτωση της Ακαδημίας των Κυδωνιών, μαζί 
με εκείνη του Φιλολογικού Γυμνασίου της Σμύρνης και της Σχολής της 
Χίου, εντάχθηκε στο ρεύμα της παιδείας του Διαφωτισμού -σε αυτό 
κυρίαρχος υπήρξε ο ρόλος του Αδαμάντιου Κοραή που «κηδεμόνευε» αυτό 
το εκπαιδευτικό τρίγωνο- είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Αυτό 
τουλάχιστον μαρτυρεί η λειτουργικότητα του σχολικού της οικοδομήματος, 
του οποίου ακόμη και οι κτιριακές εγκαταστάσεις το έκαμαν να βρίσκεται 
στην πρωτοπορία της πνευματικής αναγέννησης του Νέου Ελληνισμού4.

Στο εκκλησιαστικό επίπεδο τώρα, οι Κυδωνιές διοικητικά, μέχρι την 
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, υπαγόταν στη μητρόπολη Εφέσου. Στις 22 
Απριλίου 1908 για πρώτη φορά επί πατριαρχείας Ιωακείμ Γ', παρά τη σφοδρή 
αντίδραση δύο σημαντικών και δυναμικών λογίων μητροπολιτών, του 
Πελαγωνίας Ιωακείμ Φοροπούλου και του Χαλκηδόνος Αγαθαγγέλου, 
ανακηρύχθηκαν σε αυτόνομη μητρόπολη, υπαγόμενη απευθείας στο 
Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τους λόγους που οδήγησαν στην παραπάνω 
πράξη, η ιστορική έρευνα έχει σαφώς καταδείξει, περιγράφοντας μάλιστα το 
γεγονός της απόσπασης των Κυδωνιών από τη μητρόπολη Εφέσου με τον όρο 
«εφεσιακό ή κυδωνιακό» μητροπολιτικό ζήτημα5. Κατά κύριο λόγο, 
οφειλόταν σε μια σειρά από οικονομικά προβλήματα που ως βάση είχαν τον

μελέτες: I. Δημητρίου-Αποστολάκης, Κυδωνιακαί Μελέται και Παραλληλισμοί, Κυδω
νιές 1914' Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920 [επανέκδοση με πρόλογο 
του Π. Βαλσαμάκη και εισαγωγικό κείμενο του Κ. Μοσκώφ, Ένωση Κυδωνιατών, 
Αθήνα 1982] ' I. Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών. Από της ιδρύσεώς των μέχρι της 
αποκαταστάσεως των προσφύγων εις το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος, τ. 1-2, Αθήνα 
1949-1950.

3. R. Clogg, «Two Accounts of the Academy of Ayvalik (Kydonies) in 1818-1819», 
Revue des Études Sud-est Européennes 10(1972), 643.

4. H περιγραφή του από την Χαρίκλεια Σταυράκη είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, βλ. 
Αι Κυδωνίαι προ του 1821, Σμύρνη 1861, σ. 42 κ.εξ.

5. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, σ. 192.
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λεγόμενο στρατιωτικό φόρο που όφειλαν οι κάτοικοι των Κυδωνιών να 
πληρώνουν στην τουρκική κυβέρνηση. Στην κατάσταση αυτή με ενεργό τρόπο 
δίχως όμως αποτέλεσμα, αναμείχθηκε ο τότε μητροπολίτης Εφέσου Ιωακείμ 
Ευθυβούλης (1897-1920), πρώην μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως (1884-1889) 
και Χαλκηδόνος (1889-1897)6, στον οποίο οι κάτοικοι των Κυδωνιών επέρ- 
ριπταν ευθύνες για την αδυναμία του να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η 
δυσφορία τους ωστόσο είχε και άλλη αφορμή: ο Εφέσου Ιωακείμ επιζητούσε 
την ανάδειξη της Περγάμου σε επισκοπική έδρα και τον υποβιβασμό της 
πόλης των Κυδωνιών, ορίζοντας σε αυτή μόνο αρχιερατικό επίτροπο.

Ωστόσο, πέρα από αυτές τις εκκλησιαστικές πρακτικές εκείνο που 
οφείλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε, είναι το γεγονός ότι κατά τον 19ο αι. 
στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο των μικρασιατικών παραλίων, με την 
αναδιοργάνωση του οθωμανικού χώρου αναπροσαρμόζονται παράλληλα τα 
διοικητικά όρια των μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα 
πλαίσια ενός «εθνο-θρησκευτικού χώρου». Υπό αυτήν την έννοια, η 
μητρόπολη Κυδωνιών αποσπάστηκε από αυτήν της Εφέσου, κάτω από την 
πίεση που ασκήθηκε κυρίως από το κυρίαρχο στην πόλη λαϊκό της στοιχείο, 
το οποίο ήθελε να έχει πρόσβαση στην τοπική εξουσία, αντανακλώντας με 
αυτόν τον τρόπο κάποιες κοινωνικο-οικονομικές πραγματικότητες7.

Στην ανάδειξη των Κυδωνιών σε μητρόπολη, η οποία συμπεριλάμβανε 
τα γύρω χωριά του δήμου Κισθήνης, το Γενιτσαροχώρι και το Αγιασμάτι8, 
σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αστική τάξη9, που αναμφίβολα αποτελούσε το 
πιο προοδευτικό στοιχείο της εποχής. Οφείλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε

6. Οφείλω εδώ να σημειώσω ότι ο εν λόγω ιεράρχης με την άνοδό του στον θρόνο της 
μητρόπολης Εφέσου επέδειξε αξιοζήλευτο πατριωτικό φρόνημα. Είναι γνωστή η 
αντίστασή του στην προσπάθεια καταδίωξης του ελληνικού πληθυσμού της περιφέρειάς 
του από τον τούρκο διοικητή Σμύρνης Ραχμή πασά. Στο έντονο διάβημά του προς τον 
υπουργό εξωτερικών Ταλαάτ Βέη ανέφερε: «λάβετε τα όπλα και φονεύσατε πρώτον εμέ 
και κατόπιν διατάξατε την εκκένωσιν των Βρυούλων». Γενικότερα για τη δράση του βλ. 
Αθηναγόρας, Μητροπολίτης Παραμυθίας, «Ο θεσμός των Συγκέλλων εν τω 
Οικουμενικώ Πατριαρχείω», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 9 (1932), 286- 
287' I. Ανδρεάδης, «Χίοι Μητροπολίται Θράκης», Θραχικά 15 (1941), 145-147.

7. Σία Αναγνωστοπούλου, Μιχρά Ασία 19ος αι. - 1919. Οι ελληνορθόδοξες κοινότη
τες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 
1998, σ. 321-322.

8. Περιγραφή τους βλ. στο Σακκάρης, ό.π., σ. 253-258.
9. Η εμφάνισή της στον χώρο γύρω από τη Σμύρνη οφειλόταν κυρίως σε πολιτικο

οικονομικούς παράγοντες που ευνόησαν την ανάπτυξή της' βλ. Σία Αναγνωστοπούλου, 
Μιχρά Ασία 19ος αι.- 1919, σ. 301-318.
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το γεγονός ότι η αστικοποίηση της κοινωνίας των Κυδωνιών, η οποία με 
βραδείς ρυθμούς άρχισε να συντελείται από την τελευταία δεκαετία του 18ου 
και συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, πέρα από τη νέα 
διάσταση που έδινε σε θεσμούς όπως η εκπαίδευση, ως επακόλουθο είχε και 
την άμεση εμπλοκή της αστικής τάξης στις διεργασίες ανάδειξης 
εκκλησιαστικών ηγετών, όπως του εκ Μαγνησίας της Μικράς Ασίας 
καταγόμενου Γρηγορίου Αντωνιάδη ή Ωρολογά, πρώτου και μοναδικού 
μητροπολίτη Κυδωνιών. Η άποψη αυτή μπορεί περισσότερο να ενισχυθεί 
από το γεγονός, ότι ο Γρηγόριος Κυδωνιών για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 
από το 1893 μέχρι το 1894, χρημάτισε διευθυντής του ιστορικού B« 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, που με τη μορφή αστικής σχολής αναφέρεται ήδη 
από το 1852. Εκείνο, ωστόσο, που εδώ αξίζει να σημειώσουμε, είναι ότι ο 
Γρηγόριος συγκαταλέγεται σε εκείνη την ομάδα μορφωμένων, δραστήριων 
και ικανών ιεραρχών, όπως λ.χ. ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, μετέπειτα 
εθνομάρτυρας Σμύρνης, ο Γερμανός Καραβαγγέλλης, ο Ιωακείμ 
Φορόπουλος, ο Στέφανος Δανιηλίδης, ο Μελενίκου Ειρηναίος, ο Δοϊράνης 
Παρθένιος και ο Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης, που υπό την καθοδήγηση του 
οικουμενικού πατριάρχη Ιωακείμ Γ', ανέπτυξαν αξιόλογη εθνική και 
εκκλησιαστική δραστηριότητα.

Τα περί του βίου και της εκκλησιαστικής δράσης του Γρηγορίου, πρώτα 
ως μητροπολίτη Τιβεριουπόλεως και Στρωμνίτσης (12 Οκτωβρίου 1902 - 22 
Ιουλίου 1908) και μετέπειτα ως μητροπολίτη Κυδωνιών (22 Ιουλίου 1908 - 3 
Οκτωβρίου 1922) έχουν διερευνηθεί από τη νεότερη έρευνα επαρκώς10. Εδώ 
θα σταθώ κυρίως σε ιστορικά τεκμήρια που μαρτυρούν το αγωνιστικό 
εκκλησιαστικό και εθνικό ήθος του.

Ως γνωστόν, την περίοδο κατά την οποία ο Γρηγόριος διετέλεσε 
μητροπολίτης Κυδωνιών ( 1908-1922)11, ο μικρασιατικός ελληνισμός 
βρισκόταν στην κρισιμότερη ιστορική του φάση. Το όραμα της Μεγάλης 
Ιδέας12, το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια του β«μισού του 19ου αιώνα για τον

10. Αξιόλογα στοιχεία, κυρίως γα την εθνική του δράση στις Κυδωνιές, αναφέρει ο 
μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Ιάκωβος Κλεόμβροτος στη μελέτη του, Ο εθνο- 
μάρτυς Μητροπολίτης Κυδωνιών Γρηγόριος ο από Στρωμνίτσης, Αθήνα 1956.

11. Είναι πιθανόν την εκλογή του να υποστήριξε ο μητροπολίτης Εφέσου Ιωακείμ 
Ευθυβούλης, μιας και κατά την χειροτονία του σε μητροπολίτη Στρωμνίτσης συμμετεί
χε ενεργά.· βλ. Κλεόμβροτος, ό.π., σ. 9.

12. Είναι ευρύτατα γνωστή η άποψη ότι η Μεγάλη Ιδέα υπήρξε συνέχεια της 
πολιτικής ορθοδοξίας του Βυζαντίου, η οποία έσβησε τραγικά με τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. Ό,τι, ωστόσο, αποδεχόταν το περί πολιτικής ορθοδοξίας θρησκευτικο- 
πολιτικό ιδεολόγημα, εύστοχα έχει επισημανθεί από τον Η. G. Beck στο σημαντικό έργο
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ελληνισμό αποτελούσε κυρίαρχο στόχο και αίτημα, με την επελθούσα 
θύελλα της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922, ανήκε οριστικά στο 
παρελθόν. Για τον λόγο αυτό ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας και γενικότερα 
του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου της Ανατολής, απογυμνωμένος από τα 
ιστορικά εδάφη που για αιώνες κατοικούσε, εντάχθηκε σε ένα πολιτικό 
σύστημα, με κυρίαρχη την ιδεολογία περί ((εθνικού κέντρου))13. Σε αυτό 
αποφασιστικά συνέβαλε η Επανάσταση των Νεοτούρκων, οι οποίοι κάτω 
από τις ιδεολογικές επικαλύψεις του ((πανισλαμισμού)), του 
((οθωμανισμού)) και του «παντουρανισμού» ή «τουρκισμού», όπως αυτές 
εκφράστηκαν από τις πολιτικές, στρατιωτικές και πνευματικές δυνάμεις 
της καταρρέουσας Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνεπικουρούμενες και από 
τον εθνικισμό του Κεμάλ Ατατούρκ, τελικά πέτυχαν την εξόντωση και την 
εκδίωξη από τις γενέθλιες κοιτίδες της καθ’ ημάς Ανατολής των μη 
τουρκικών εθνοτήτων14.

Ο εθνομάρτυρας ιεράρχης Γρηγόριος, σθεναρά αντιτάχθηκε στην 
προσπάθεια «οθωμανοποίησης» όλων των υπηκόων της Τουρκίας, η οποία 
και συντελέστηκε με τη βία. Τούτο περίτρανα μαρτυρεί η στάση του έναντι 
της πολιτικής του κινήματος των Νεοτούρκων, κατά την περίοδο των 
αγρίων διωγμών που υπέστησαν οι κάτοικοι των Κυδωνιών από αυτούς15. 
Τα ιστορικά τεκμήρια περί αυτού είναι πολλά. Αρκούμαι μόνο σε ένα: το 
1918 ο Γρηγόριος κατηγορήθηκε από τους Τούρκους για εσχάτη προδοσία,

του Η Βυζαντινή Χιλιετία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, 
Αθήνα 1990, σ. 117-146. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι το Βυζάντιο δεν ήταν απλώς η 
συνέχεια της Ρώμης στην ιστορική συνάντησή της με την ελληνιστική Ανατολή, αλλά 
κυρίως ήταν η Βασιλεία του Χριστού επί της γης, ό,τι δηλαδή τελειότερο μπορούσε ο 
θεός να δώσει στους ανθρώπους με την ενσάρκωσή του. Θεολογικοί θεμελιωτές της 
θεωρίας υπήρξαν ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος, καθώς και ο εκ Συρίας 
καταγόμενος Θεοδώρητος ο Κύρου. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερμηνεία της σύνδεσης 
της Μεγάλης Ιδέας με την πολιτική ορθοδοξία επειχειρεί και ο Σάββας Αγουρίδης στο 
άρθρο του «Οι ρίζες της Μεγάλης Ιδέας», εφ. Αυγή, φύλ. της 14.12.1997.

13. Για τη χρήση του όρου βλ. Π. Κιτρομηλίδης, «Το ελληνικό κράτος ως εθνικό 
κέντρο», στον τόμο Ελληνισμός - Ελληνικότητα. Ιδεολογικοί και βιωματικοί άξονες της 
νεοελληνικής κοινωνίας, Αθήνα, Εστία 1983, σ. 143-164.

14. Σχετικά με την επανάσταση των Νεοτούρκων βλ. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά 
Ασία, σ. 38 κ.εξ.

15. Γι’ αυτούς βλ. Οι διωγμοί των Ελλήνων εν Θράκη και Μικρασία. Αυθεντικαί 
εκθέσεις και επίσημα κείμενα. Έκκλησις προς το ελληνικόν γένος και την δημοσίαν 
γνώμην του πεπολιτισμένου κόσμου, Έκδοσις των Επιτροπών των εν Μυτιλήνη 
Μικρασιατών προσφύγων, Εν Αθήναις 1915, σ. 103-116.
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δικάστηκε δύο φορές στο στρατοδικείο της Σμύρνης και φυλακίστηκε. Μετά 
την αποφυλάκισή του, στις 16 Οκτωβρίου 1918, ο Γρηγόριος δέχθηκε 
εξοντωτικές πιέσεις από τον Ύπατο Αρμοστή στη Σμύρνη Αριστείδη 
Στεργιάδη16, με τον οποίο ήρθε σε σύγκρουση, για να αποχωρήσει από την 
επαρχία του. Όμως δεν απομακρύνθηκε. Μετά την αποχώρηση των 
ελληνικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών από τις Κυδωνιές, ο 
Γρηγόριος σε σύσκεψη με τη δημογεροντία, εισηγήθηκε την αναχώρηση 
των κατοίκων των Κυδωνιών και τη μεταφορά τους στη Μυτιλήνη για να 
αποφύγουν τη σφαγή από τους Τούρκους, αλλά δυστυχώς οι υποδείξεις του 
δεν έγιναν αποδεκτές. Έτσι, το δράμα των κατοίκων των Κυδωνιών 
οριστικοποιήθηκε όταν στις 22 Αυγούστου 1922, άτακτος τουρκικός 
στρατός κατέσφαξε κοντά στην κωμόπολη Φράνελι του Αδραμυττηνού 
κόλπου περί τους 4.000 Έλληνες. Ο Γρηγόριος, παρά τους εξευτελισμούς 
πού υφίστατο από τις τουρκικές αρχές, τους επισκεπτόταν συχνά και 
αγωνιζόταν να σώσει το ποίμνιό του. Έτσι, όταν πληροφορήθηκε τη σφαγή 
του μητροπολίτη Μοσχονησίων Αμβροσίου και των κατοίκων τους από τους 
Τούρκους, αγωνίστηκε υπεράνθρωπα για τη διάσωση του εναπομείναντος 
ελληνικού πληθυσμού, ο οποίος με ελληνικά πλοία υπό αμερικανική σημαία 
κατέφυγε τελικά στη Μυτιλήνη. Ο Γρηγόριος όμως αρνήθηκε για άλλη μια 
φορά να αναχωρήσει. Γι’ αυτό, στις 30 Σεπτεμβρίου οι Τούρκοι τον 
συνέλαβαν και τον φυλάκισαν. Στις 3 Οκτωβρίου 1922 μαζί με άλλους ιερείς 
και προκρίτους των Κυδωνιών, που είχαν επίσης συλληφθεί, θανατώθηκε με 
φρικτό τρόπο: εικάζεται ότι ετάφη ζωντανός.

16. Για την παρουσία του Στεργιάδη στη Σμύρνη και τις προσπάθειές του για την 
ειρηνική συνύπαρξη των μικρασιατών Ελλήνων με αλλογενείς πληθυσμούς, γεγονός που 
δεν αποδέχθηκαν οι πρώτοι λόγω των τραυματικών εμπειριών της περιόδου 1914-1918, 
βλ. Φ. Κλεάνθης, Έτσι χάσαμε τη Μικρασία, Αθήνα, Εστία 1983, σ. 107 κ.εξ. Πβ Χρ. 
Αγγελομάτης, Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας. (Το έπος της Μικρασίας), Αθήνα, Εστία 
1963, σ. 128 κ.εξ. Για τη σχέση του Γρηγορίου με τον Στεργιάδη βλ. Ιάκωβος Κλεόμ- 
βροτος, Ο εθνομάρτυς, σ. 32-44. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι ο Στεργιάδης είχε απα
γορεύσει στους ιεράρχες της Μικρασίας, μεταξύ αυτών και στον Γρηγόριο Κυδωνιών, τη 
μνημόνευση του ονόματος του νέου οικουμενικού πατριάρχη Μελετίου Μετάξάκη. Ο εν 
λόγω ιεράρχης όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη την απαγόρευση, αλλά απέστειλε και συγχαρη
τήριο τηλεγράφημα, στο οποίο διαφαίνεται η αγωνία του για το Γένος: «σύμπαν το αλύ
τρωτον έθνος, εν ταις κρισίμοις ταύταις στιγμαίς του εθνικού βίου, ατενίζει μετά πεποι- 
θήσεως την έκπαλον λάμψιν του πρώτου των Θρόνωνν, βλ. Χρ. Σολομωνίδης, Ο Σμύρ
νης Χρυσόστομος, τ. Β', Αθήνα 1971, σ. 44.
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«Τα νησιά πούναι σκορπισμένα μπροστά στο χερσόνησο, ανάμεσα μεγάλη 
στεριά και Μυτιλήνη, μετριούνται ίσαμε τριάντα», γράφει στον Αστρολάβο 
του ο Φώτης Κόντογλου17. Γνωστά στον Στράβωνα, τα Μοσχονήσια από την 
αρχαιότητα μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή κατοικούνταν αποκλει
στικά από Έλληνες κατοίκους. Από εκκλησιαστική άποψη, σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες πηγές, η μητρόπολη Μοσχονησίων πέρασε πολλές φάσεις 
διοικητικής εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: Ως τον 
16ο αι. αποτελούσε επισκοπή της μητρόπολης Μυτιλήνης. Η εκκλησιαστική 
αυτή εξάρτηση των Μοσχονησίων μπορεί άνετα να δικαιολογηθεί, αν 
λάβουμε υπόψη τη γειτνίασή τους με τη Λέσβο. Περί τα μέσα του 18ου αι. και 
συγκεκριμένα στα 1742, επί πατριαρχείας Νεοφύτου Ç' του από Καισαρείας, 
ανακηρύχθηκε πατριαρχική εξαρχία και υπήχθη στη μητρόπολη Σμύρνης, 
παρά την επίμονη αντίδραση του μητροπολίτη Μυτιλήνης Ανθίμου 
Βερτουμή. Ωστόσο, για μια οκταετία μόνο παρέμεινε η εν λόγω εξαρχία στη 
δικαιοδοσία της μητρόπολης Σμύρνης. Το 1750, μετά από συμφωνία με τον 
μητροπολίτη Εφέσου, έγινε αμοιβαία ανταλλαγή με την πατριαρχική 
εξαρχία Νέας Φώκαιας, με την έγκριση βέβαια του οικουμενικού πατριάρχη 
Κυρίλλου Ε'. Στα 1760 με ενέργειες του Μυτιλήνης Ανθίμου, αποσπάστηκε 
ξανά και για μια τριετία υπήχθη στη δικαιοδοσία της μητρόπολης 
Μυτιλήνης, έως το 1763 όταν το Οικουμενικό ΙΙατριαρχείο και συγκεκριμένα 
ο πατριάρχης Ιωαννίκιος Γ', αναγνωρίζοντας τις δίκαιες ενστάσεις του τότε 
μητροπολίτη Σμύρνης Νεοφύτου για ενίσχυση της επαρχίας του, ένωσε τα 
Μοσχονήσια με τη μητρόπολη Σμύρνης18, υπό τη δικαιοδοσία της οποίας και 
παρέμειναν μέχρι το 192219.

Οφείλω εδώ μια βασική διευκρίνιση σε ό,τι αφορά τον θεσμό της 
πατριαρχικής εξαρχίας20. Ο θεσμός αυτός έχει βυζαντινές ρίζες αλλά

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ

17. Ο Αστρολάβος, Αθήνα, Αστήρ 1975, σ. 62.
18. Σημαντικό στην περίπτωση αυτή είναι το σιγιλλιώδες γράμμα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου που δημοσιεύει ο Ευστράτιος Δράκος, Εκκλησιαστικαί σελίδες, ήτοι 
Σμύρνης ιεράρχαι από της αποστολικής εποχής μέχρι σήμερον, επτά μοναστήρια 
Μοσχονησίων και επίσημα έγγραφα εν οις σιγίλλια, υπομνήματα και χρυσόβουλα, τχ. 
Α', Αθήνα 1891, σ. 22-26.

19. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, μητροπολίτης Μυτιλήνης, Συνοπτική ιστορία της 
Εκκλησίας της Λέσβου. Από των πρώτων χριστιανικών χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς, 
Μυτιλήνη 1984, σ. 77-78.

20. Ο όρος έξαρχος υποδηλώνει αρχιερέα με αυξημένα εκκλησιαστικά και διοικητικά 
δικαιώματα σε επαρχίες, χωριά, ακόμη και σε μονές· βλ. Κ. Ράλλης, «Περί των εκκλη
σιαστικών εξάρχων», Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών 11 (1936), 146-152.
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επέζησε και κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κατάκτησης, όταν 
διαμόρφωσε ευκρινέστερα τα χαρακτηριστικά της. Οι πατριαρχικοί έξαρχοι 
είχαν ως κύριο έργο την πνευματική, διοικητική, ποιμαντική, δικαστική και 
οικονομική εποπτεία κάποιας επαρχίας ή ακόμη και επαρχιών. Στη 
δικαιοδοσία τους δηλαδή ενέπιπταν ζητήματα όπως η επίλυση εκκλησια
στικών διενέξεων, η είσπραξη οφειλομένων ζητειών, η εξέταση μοναστη
ριακών θεμάτων, η άσκηση ποιμαντορίας σε χηρεύουσα επισκοπή, εξαιρου- 
μένης μόνο της ((του ιερού σύνθρονού εγκαθιδρύσεως», όταν ο έξαρχος ήταν 
επίσκοπος, και η καθιέρωση ναών, εξ ου και τα οφφίκια μητροπολιτικός 
έξαρχος, επισκοπικός έξαρχος και έξαρχος σταυροπηγιακών μονών. Μέχρι 
τα μέσα του 19ου αιώνα ο θεσμός των πατριαρχικών εξάρχων ήταν πολύ 
διαδεδομένος στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με την ψήφιση 
όμως των Εθνικών Κανονισμών το 1862, οι πατριαρχικές εξαρχίες καταργή- 
θηκαν και ενσωματώθηκαν στις όμορες επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, 
πλην ελάχιστων, όπως της Πάτμου, που είναι και η μόνη που διατηρείται 
μέχρι σήμερα21.

Από το 1800 μέχρι το 1922 ο επισκοπικός κατάλογος των Μοσχονησίων 
περιλαμβάνει οκτώ μητροπολίτες. Σημαντικά βιογραφικά σχεδιάσματα 
αυτών έχει δημοσιεύσει ο Ευστράτιος Δράκος στο περισπούδαστο, αν και 
παλαιό έργο του, Μικρασιανά ή Ιστορία των Μοσχονησίων υπό έποφιν 
εκκλησιαστικήν22. Πρόκειται για τους μητροπολίτες Διονύσιο Α', 
Κωσταντινουπολίτη στην καταγωγή (20 Αυγούστου 1800-1818), Βαρθο
λομαίο Α' τον εκ Μυτιλήνης (14 Σεπτεμβρίου 1818-3 Ιουνίου 1821), 
Καλλίνικο Α', Μελέτιο Α' τον εκ Λαρίσης (τέλη 1842-καλοκαίρι 1855), 
Κύριλλο Β' τον εκ Σμύρνης (13 Ιουνίου 1855-7 Φεβρουάριου 1872), Παίσιο 
Β', Ιάκωβο Α' (25 Αυγούστου 1882-1894) και τελευταίο τον εθνομάρτυρα 
Αμβρόσιο Πλειανθίδη.

Από αυτούς ξεχωριστή εκκλησιαστική, ποιμαντική και εθνική δράση 
είχαν τρεις: ο Καλλίνικος Α', Μοσχονήσιος στην καταγωγή, ο Παίσιος Β' 
και ο Αμβρόσιος. Του πρώτου την αρχιερατεία ο Ευστράτιος Δράκος την 
χαρακτηρίζει «περίφημη», κατέχουσα «επίσημον θέσιν εις τα Μοσχο- 
νησιακά»23. Εκλέχτηκε μητροπολίτης Μοσχονησίων στις 10 Ιανουάριου

21. Για τον θεσμό αυτό βλ. Μ. Γεδεών, «Εξαρχίαι Πατριαρχικαί», Εκκλησιαστική 
Αλήθεια 32 (1912), 67-69, 148-152· 33 (1913), 250-252,264-266· του ιδίου, Ιστορία των 
του Χριστού πενήτων 1453-1913, Αθήνα 1939, σ. 379-384, και κυρίως Μάχη Παίζη- 
Αποστολοπούλου, Ο θεσμός της πατριαρχικής εξαρχίας, 14ος-19ος αιώνας, Αθήνα 1995.

22. τχ. Β', Αθήνησι 1895, σ. 19-64.
23. Ο.π.,σ. 23.
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1832, χειροτονήθηκε στο Σιναϊτικό μετόχι του Τιμίου Προδρόμου στην 
Κωνσταντινούπολη και ποίμανε τους Μοσχονησίους έως το φθινόπωρο του 
1842. Ο δεύτερος υπήρξε ιεράρχης σπανίου εκκλησιαστικού ήθους. 
Εκλέχτηκε στις 20 Μαρτίου 1872 και ποίμανε τη μητρόπολη Μοσχονησίων 
έως τις 9 Αυγούστου 1882. Σύμφωνα με τον Ευστράτιο Δράκο επιτέλεσε 
σημαντικό εκκλησιαστικό και εκπαιδευτικό έργο: μερίμνησε για την 
ανασύσταση της ελληνικής σχολής, ίδρυσε παρθεναγωγείο, σύστησε 
αναγνωστήριο, μεταρρύθμισε τα μοναστηριακά πράγματα και ανήγειρε τον 
μεγαλοπρεπή ναό των Ταξιαρχών που έγινε μητροπολιτικός. Ο τρίτος 
υπήρξε λόγιος ιεράρχης. Καταγόμενος από το Τριαντάρο της Τήνου, 
γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1872, όπου υπήρχε ανθούσα παροικία Τηνίων. 
Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα και 
στη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου. Διετέλεσε εφημέριος σε ελληνικές 
κοινότητες της Κριμαίας, της Θεοδοσίας, της Συμφεροπόλεως και της 
Σεβαστουπόλεως. Το 1913 χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος της μητρό
πολης Σμύρνης, ύστερα από παραίνεση του άλλου εθνομάρτυρα ιεράρχη 
Χρυσοστόμου, με τον τίτλο του Ξανθουπόλεως- μάλιστα αναπλήρωσε τον 
εξόριστο στην Κωνσταντινούπολη μητροπολίτη κατά τη διάρκεια του Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1919 χρησιμοποιήθηκε ως πατριαρχικός έξαρχος 
στα Μοσχονήσια και τον Ιανουάριο 1922 έγινε μητροπολίτης Μοσχονησίων. 
Το εθνικό του έργο υπήρξε σημαντικό. Ασχολήθηκε με την περίθαλψη του 
διασωθέντος πληθυσμού των Μοσχονησίων από το διωγμό του 1915. Κατά 
τη Μικρασιατική Καταστροφή, μαζί με την πλειονότητα του ποιμνίου του, 
μεταφέρθηκε από τον τουρκικό στρατό στην τουρκική ενδοχώρα και στις 15 
Σεπτεμβρίου 1922 πιθανολογείται ότι ετάφη ζωντανός στην περιοχή της 
Περγάμου. Ο τρόπος του μαρτυρικού θανάτου του βέβαια δεν έχει απόλυτα 
εξακριβωθεί. Ο Αθανάσιος Τσερνόγλου, γνωστός ερευνητής των αλησμό
νητων πατρίδων, αναφέρει ότι «κατετεμαχίσθη φρικωδώς καθ’ οδόν προς το 
Αδραμύττι»24. Ο Κ. Λαμέρας σημειώνει ότι κατεσφάγη μαζί με άλλους 
ιερείς25. Η Μοσχονήσια συγγραφέας Σίτσα Καραισκάκη επίσης γράφει 
ότι ετάφη ζωντανός26. Την ίδια άποψη υιοθετεί και ο Χρ. Αγγελομάτης27,

24. «Αμβρόσιος Μητροπολίτης Μοσχονησίων», Θρησκευτική Ηθική Εγκυκλοπαί
δεια, τ. I, στ. 350-352.

25. «Αμβρόσιος Πλειανθίδης, Μοσχονησίων επίσκοπος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυ
κλοπαίδεια, τ. 4, σ. 203.

26. Μοσχονήσια η πατρίδα μου, Αθήνα 1973, σ. 196.
27. Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας, σ. 316.
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ενώ ο Αριστοτέλης Σταυρίτσης αναφέρει ότι ετάφη ζωντανός μαζί με τον 
μητροπολίτη Κυδωνιών Γρηγόριο28.

*
Είναι φανερό ότι τα μικρασιατικά γεγονότα προκαλούν πάντα μια 

αμφιθυμία στους Έλληνες. Δεν είναι λίγες οι στιγμές όπου η υποβάθμιση 
της σημασίας τους, η απόκρυψη του αριθμού των θυμάτων -τουλάχιστον
800.000 σύμφωνα με την εκτίμηση πολλών ιστορικών- καθώς επίσης και η 
απενοχοποίηση του τουρκικού εθνικισμού, υπήρξαν κοινός τόπος στο μετά 
το 1922 ελληνικό κράτος. Η νεοελληνική ιδεολογία, όπως αυτή εκφράστηκε, 
διαμορφώθηκε και συνακόλουθα περιχαρακώθηκε γύρω από τα στενά όρια 
των συμφερόντων του ελληνικού κράτους, ώθησε για δεκαετίες πολλούς 
ιστορικούς στην παραγνώριση της ιστορίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας, γεγονός που οδήγησε και δυστυχώς συνεχίζει να οδηγεί στην 
αντιι'στορική ερμηνεία της Μικρασιατικής Καταστροφής. Σε καμιά 
περίπτωση όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε την άποψη, ότι η 
Μικρασιατική Καταστροφή υπήρξε αποτέλεσμα μιας ανορθολογικής 
διαχείρισης της μεγάλης πρόκλησης του 1919. Εκείνη την εποχή οι κάτοικοι 
της Ελλάδας ανέρχονταν σε πέντε εκατομμύρια και οι Έλληνες της Μικράς 
Ασίας και της Ανατολικής Θράκης σε δυόμισι. Η Σμύρνη και πολλές πόλεις 
των μικρασιατικών παραλίων, ήταν πόλεις πιο σημαντικές από την Αθήνα, 
με τεράστια εμπορική και βιομηχανική παραγωγή. Η ελληνική ήττα και η 
νίκη του κεμαλικού εθνικισμού που διαμόρφωσε τη σύγχρονη εικόνα 
ολόκληρου του γεωπολιτικού χώρου της Μικράς Ασίας, κατά κύριο λόγο 
οφειλόταν στη συμπεριφορά του συνόλου των πολιτικών δυνάμεων της 
Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, συνδυασμένο άμεσα με μια ασύλληπτης έκτασης 
καταστροφή, οδήγησε το μικρασιατικό πρόβλημα στη λήθη.

Πέρα όμως από αυτές τις πραγματικότητες, εκείνο που συνιστά 
αναμφισβήτητη ιστορική πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία, 
μακριά από εθνοφυλετικές περιχαρακώσεις αγωνίστηκε και πέτυχε να 
διατηρήσει την αυτοσυνειδησία του Γένους. Τούτο τεκμαίρεται από τον 
τρόπο με τον οποίο διατήρησε τη συνείδηση της ιδιοπροσωπίας του 
Ελληνισμού. Για τον λόγο αυτό σήμερα το πνεύμα του Μικρασιατικού 
Ελληνισμού συνεχίζει να φέρει ένα μοναδικό μήνυμα προς όλους μας. Το 
αίτημα του παραμένει ακέραιο: είμαστε συνέχεια αυτού και οφείλουμε να 
διατηρήσουμε αυτή τη συνέχεια.

28. Σμυρναϊκαί σελί8ες, Αθήνα 1947, σ. 114.



Athanasios I. Kalamatas

THE DIOCESES OF KYDONIES AND MOSCHONISIA 

(19th CENTURY - 1922)

(SUMMARY)

Based on existing bibliography, I outline the history of the two Asia Minor dioce
ses of the Aeolian littoral, that is those of Kydonies and Moschonisia in the last two 
centuries. To be more specific, I examine the formation and the ecclesiastical con
dition of these metropoleis from the beginning of the 19th century up to 1922. I 
also try to present the ecclesiastical and pastoral activity of the following metro
politans: Dionysios I, Bartholomeos I, Kallinikos I, Meletios I, Kyrillos II, Paisios 
II, Iakovos I and Amvrosios Plianthidis at the Metropolis of Moschonisia and of 
Gregorios the so-called Watchmaker (Orologas) in Kydonies. Following the Asia 
Minor disaster, these dioceses lost their flock, but they continued to be considered 
active on the episcopal lists of the Ecumenical Patriarchate. The metropolitans who 
continue to be consecrated for the two dioceses are considered active members of 
the hierarchy of the Great Church of Christ, that is of the Patriarchate of Con
stantinople.



π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΙΟΤ ΟΡΟΤΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Οι Κυδωνιές, το Αϊβαλί, από αφανές και ασήμαντο ψαροχώρι, συνοικισμένο 
από Μυτιληνιούς στις αρχές του 17ου αι., αναπτύχθηκε μέσα σε μια εικοσα
ετία, μετά τον ρωσοτουρκικό πόλεμο (1770-1790), σε πολυάνθρωπο, εμπο- 
ρο-ναυτικό και βιομηχανικό κέντρο1. Τα προνόμια που παραχωρήθηκαν 
από την Πύλη κατά το 1773, με ενέργειες του μεγαλοπαράγοντα της πόλης 
ιερέα Ιωάννη Οικονόμου-Δημητρακέλλι, εξασφάλισαν μια μοναδική, για 
την ελληνική ιστορία, ελευθερία δράσης, ανεξαρτησία και ελληνικότητα2.

Τα παραπάνω δεδομένα επέφεραν κοινωνικο-οικονομική άνθιση και ευη
μερία στην πόλη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι το «κύριον προϊ
όν αυτής είναι το έλαιον το οποίον εν καιρώ εισοδείας ανέρχεται εις 500.000 
λα'ίνια»3, 10.000 τόνους, ποσότητα, δηλαδή, ίση με το ένα πέμπτο της ελλα- 
δικής παραγωγής, τουλάχιστον κατά τον 19ο αι., κέντρισε το ενδιαφέρον 
των αγιορειτών προκειμένου, σύμφωνα με την από αιώνες μοναστηριακή 
τακτική, να συστήσουν μετόχια στις Κυδωνιές4.

Έτσι, οι σχέσεις των Κυδωνιατών, που μαρτυρούνται ήδη με τις απαρχές 
της οργάνωσης της πόλης τους κατά τον 17ο αι., καθώς ονόματά τους ανα
γράφονται σε αγιορείτικες παρρησίες (κώδικες μνημόνευσης ονομάτων), 
υποστασιοποιούνται με τη σύσταση στο Αϊβαλί μετοχιών τριών αγιορείτι- 
κων μοναστηριών: Παντοκράτορος, Ιβήρων, Διονυσίου στις αρχές και τα 
μέσα του 18ου αι.5.

Το μετόχι της μονής Παντοκράτορος βρισκόταν στην τοποθεσία Λόγ
γος, στις ανατολικές παρυφές της πόλης. Η σύστασή του, σύμφωνα με τα

1. X. Πατρινέλης, «Πρώϊμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνιές 1653», Δελτίο 
Κέντρου Μικρασιατικών Σποο8ών 10 (1993-94), 13-21.

2. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυ8ωνιών, εκδ. Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων 
Βιβλίων, Αθήναι 1920 (επαν. της Ένωσης Κυδωνιατών, αρ. 8, Αθήνα 1982), σ. 17 κ.εξ.' 
I. Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυ8ωνιών από της ι8ρύσεως μέχρι της αποκαταστάσεως 
των προσφύγων εις το ελεύθερον ελληνικόν κράτος, Αθήνα 1950, σ. 19 κ.εξ.

3. Γ. Τζιτζίτης, «Περί Κυδωνιών», Ξενοφάνης Α' (1896), 248.
4. π. Δ. Στρατής, Αγιορείτιχα Μετόχια στις Κυ8ωνίες (Αϊβαλί), εκδ. Τέρτιος, Κατε

ρίνη 2002, σ. 28 κ.εξ.
5. Ό.π.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυ8ωνίες).
Μια αμφί8ρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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αρχειακά έγγραφα του μετοχιού που σώζονται στη μονή, ανάγεται στις 
αρχές του 18ου αι., ένα αιώνα περίπου μετά από την ίδρυση της πόλης των 
Κυδωνιών, που τοποθετείται· «εις τα τέλη του δεκάτου έκτου ή τας αρχάς 
του δεκάτου εβδόμου αιώνος»6.

Στην παραπάνω διαπίστωση μας οδηγεί το περιεχόμενο φιρμανίου του 
σουλτάνου Αβδούλ-Χαμίτ Α', του 1707 και μεταφρασμένου το 1930, με το 
οποίο η μονή Παντοκράτορος εξασφάλιζε τα κυριαρχικά της δικαιώματα 
επί των κτημάτων της στις Κυδωνιές, τουλάχιστον λίγα χρόνια πριν από τη 
χρονολογία σύνταξής του (1707)7.

Κατά τα επόμενα χρόνια η διαθήκη του μετοχιάριου Σωφρονίου Παντο- 
κρατορινού, που είχε ήδη ανακαινίσει το μετόχι, γραμμένη στις 2 Φεβρου
άριου 1766, καθώς και δύο αφοριστικά γράμματα του επιχώριου μητροπολί
τη Εφέσου Μακαρίου, τα οποία εξαπέλυσε ο συντάκτης τους στις 5 Ιανουά
ριου 1775 προκειμένου να διασφαλισθούν δωρεές περιουσιακών στοιχείων 
του μετοχιού, πιστοποιούν την εδραίωση της σύστασής του. Το τελευταίο 
έγγραφο του 18ου αι. φέρει ημερομηνία 1 Απριλίου 1796: πρόκειται για δια- 
θήκη-αφιερωτήριο ελαιοδένδρων του ιερομονάχου Ανθίμου στη μονή 
Παντοκράτορος8.

Κατά τον 19ο αι. πληθαίνουν τα έγγραφα, συνεπώς και οι πληροφορίες 
σχετικά με το μετόχι της Παντοκράτορος στις Κυδωνιές, το οποίο συνίστα- 
το από «περίβολο τριών χιλιάδων τετραγωνικών πήχεων εν τη πόλει των 
Κυδωνιών, εν ω ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, η μεγάλη οικία και τα 
λοιπά οικήματα (μαγαζεία) της Μονής Παντοκράτορος», καθώς και από 
ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ελαιοδένδρων, που προέρχονταν από αφιε
ρώσεις και αγορές.

Ο ναός του Αγίου Νικολάου παραχωρήθηκε από τους Κυδωνιείς στη 
μονή Παντοκράτορος το 1802 και έγιναν πολλές προσπάθειες συντήρησης 
και καλλωπισμού του καθ’ όλο το διάστημα του 19ου αι., από τους κατά και
ρούς μετοχιάριους και κυρίως από τούς λόγιους Δανιήλ Βασιλείου τον Θάσιο 
και Δανιήλ Στεργιάδη από τον Αλμυρό, γύρω στη δεκαετία 1870-1880. Ο 
ναός εξωτερικά είχε έντονα κλασικίζοντα διακοσμητικά στοιχεία, χαρα
κτηριστικό της νεωτερικότητας και της στροφής προς τα κλασικά πρότυπα 
που διέκριναν την πνευματική ατμόσφαιρα της Ακαδημίας και της πόλης9.

Τελευταίος οικονόμος του μετοχιού υπήρξε ο Παντοκρατορινός προηγού-

6. Σακκάρης, ό.π., σ. 14.
7. Στρατής, ό.π., σ. 59.
8. Ό.π.
9. Ό.π., σ. 60 κ.εξ.
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μένος Ιωσήφ Κουκουτός, Κυδωνιάτης στην καταγωγή, ο οποίος από το 1909 
συνέχισε να υπηρετεί στο μετόχι για τρίτη συνεχή εξαετία, όταν «εύρε σκλη
ρόν θάνατον κατά 8/βριον του 1922 του φρικτού έτους της εθνικής συμφοράς, 
μετά του μητροπολίτου Κυδωνιών αειμνήστου Γρηγορίου Ωρολογά, απα- 
χθείς και σφαγείς υπό των Τούρκων ή ταφείς εις χαώδη λάκκον μετά του 
Αρχιερέως και του λοιπού ιερατείου των Κυδωνιών, ως είχον αναγράψει τότε 
αι εφημερίδες». Μαζί του βρήκε το ίδιο τέλος και ο Παντοκρατορινός μονα
χός Ιλαρίων, ο οποίος διέμεινε επίσης στο μετόχι. Ο θάνατός τους καταγρά
φτηκε στον κατάλογο των τεθνεώτων πατέρων εκ των υστέρων, το 192410.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΙΒΗΡΩΝ

Η πρώτη αναφορά σχετικά με τις Κυδωνιές, που απαντάται στο αρχείο της 
μονής Ιβήρων, ανάγεται στο 1691, σε κώδικα Παρρησίας (βιβλίο μνημόνευ- 
σης ονομάτων της πρόθεσης).

Στην ώα του κώδικα, δίπλα σε γραμμένα προς μνημόνευση ονόματα, 
σημειώνεται: «χορίον κυδωνιές»11. Ο χαρακτηρισμός του γραφέα «χορίον», 
ίσως δικαιολογείται, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κατά την αναγραφόμενη 
χρονολογία η μετέπειτα «εξέχουσα πόλις» των Κυδωνιών μόλις και μετά 
βίας συμπλήρωνε εκατό χρόνια οργανωμένου κοινωνικού βίου από τις απαρ
χές της σύστασής της.

Για πρώτη φορά λόγος για «μετόχιον» της Ιβήρων...εις ταις κυδωνιάς» 
γίνεται σε έγγραφο του 1764, στο οποίο αναφέρεται ότι το εν λόγω μετόχι, 
προφανώς κάποιο από τα ιδιόκτητα κτίρια της μονής που βρισκόταν «κοντά 
εις τα μαγαζιά του χατζή τζάνου», πουλήθηκε στον προερχόμενο από το 
μοναστήρι της Παναχράντου της Άνδρου παπα-Νεόφυτο12.

Οι αρχικές επαφές των Ιβηριτών με τους Κυδωνιάτες και την πόλη τους 
έχουν την αφετηρία τους σε προϋπάρχον μετόχι στα Μοσχονήσια. Οι παλαι- 
ότερες κτήσεις της Ιβήρων στις Κυδωνιές (1764-1788) παρουσιάζονται μέσα 
από τα έγγραφα ως ανήκουσες στο μετόχι των Μοσχονησίων, διαχειριζόμε- 
νες από τον οικονόμο του, προηγούμενο Νεόφυτο Ιβηρίτη και επιβεβαιούμε- 
νες από τον μητροπολίτη Μοσχονησίων Π αίσιο. Τούτο επιβαιώνεται και 
από το γεγονός ότι τα εν λόγω δικαιοπρακτικά έγγραφα των δύο μετοχίων 
Μοσχονησίων-Κυδωνιών βρίσκονται μαζί στον ίδιο αρχειακό φάκελο.

Κατά διαστήματα, ανάμεσα στα έτη 1779-1856, επισημαίνονται μεταβά
σεις «ταξιδιωτών» από τη μονή Ιβήρων στα προαναφερόμενα μετόχια. Κατά

10. Ο.π., σ. 68, 69.
11. Ο.π., σ. 196.
12. Ό.π.
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το χρονικό διάστημα 1758-1789 πολλά είναι τα προερχόμενα από τις Κυδω
νιές ονόματα που αναγράφτηκαν στις παρρησίες, όχι μόνο διαμέσου Ιβηρι- 
τών αλλά κι από άλλους Αγιορείτες, που τύχαινε να διαπραγματεύονται διά
φορες υποθέσεις στην πόλη, όπως ο Θεοδόσιος Λαυριώτης και οι ανώνυμοι 
«Σταυρονικητιανός» και Παντοκρατορινός», μεταφέροντας παράλληλα την 
παράδοση του Αγίου Όρους, της οποίας ήταν και αυθεντικοί φορείς13.

Κατά την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του μετοχιού της 
Ιβήρων στό Αϊβαλί, στις 22 Ιουνίου 1861, πουλήθηκαν αρκετά κτήματα στα 
Μοσχονήσια και τα χρήματα «εξοδεύθησαν εις το νέον Μετόχιον των Κυδωτ 
νιών». Από τότε αρχίζει και η ακμή του μετοχιού που έμελλε να εξασφαλί
ζει τα συμφέροντα της μονής στην περιοχή, αντικαθιστώντας εκείνο των 
Μοσχονησίων, το οποίο, κατά τον προηγούμενο Μισαήλ, έπρεπε «να πουλη- 
θή, και αντ’ αυτού να αγωρασθή άλλο τι κτήμα αφού δεν φέρει κανένα εισό
δημα, συγχρόνως και φθείρεται από καιρού εις καιρόν»14.

Το μετοχιακό οίκημα σώζεται μέχρι σήμερα στο βόρειο άκρο της πόλης 
καθώς και ο παραπλεύρως ευρισκόμενος ναός της Παναγίας Πορταΐ'τισσας, 
που χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Ο ναός «εκτίσθη λίθινος επί οικοπέδου 
δωρηθέντος το 1829 μ. Χρ.», κατά τη μετάφραση φιρμανίου που επιβεβαιώ
νει τις κτήσεις της μονής στις Κυδωνιές15.

Στα επόμενα χρόνια το μετόχι συνέχισε να προμηθεύει τη μονή Ιβήρων 
με λάδι και ελιές, ενώ η εκκλησία της Πορταΐ'τισσας υπήρξε λατρευτικό 
κέντρο για τους Αϊβαλιώτες, αφού με επιστολή τους προς τον Εφέσου Ιωα
κείμ στα 1903 σημείωναν πως όποια μεγάλη ευλάβεια τρέφει όλος ο κόσμος 
προς τα ξακουστά προσκυνήματα της Παναγίας της Τήνου, του Καζάν, της 
Αγιάσου, τέτοια έχουν και «οι Κυδωνιάται προς την Φανερωμένην και προς 
το των Ιβήρων Μετόχιον διά την εν αυτώ υπάρχουσαν θαυματουργόν εικόνα 
της Θεοτόκου Πορταιτίσσης»16. Τελευταίος οικονόμος του μετοχιού αναφέ- 
ρεται ο ιεροδιάκονος Αρκάδιος, ο οποίος, κατά τη σημείωση του μοναχολο- 
γίου, «εφονεύθη μαρτυρικώς υπό των Τούρκων εν Μ. Ασία κατά την υπο- 
χώρησιν του ελληνικού στρατού»17.

13. Ό.π., σ. 197 κ.εξ.
14. Ό.π., σ. 198.
15. Ό.π.
16. Ό.π., σ. 199.
17. Ό.π., σ. 204.
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Για το μετόχι της μονής Διονυσίου γίνεται πρώτη φορά μνεία στα 1751, 
όταν ήταν οικονόμος του ο «γέρω Νύφος». Αποτελούνταν «από οσπίτιον 
μέσα στην πολιτείαν και δύω ελαιώνας έξω»18. Επιπλέον, ελαιόδενδρα απέ
κτησε η μονή Διονυσίου στις Κυδωνιές κατά τη δεκαετία του 1850, μετά από 
την αποκατάσταση της ζωής στις Κυδωνιές που είχε ανακοπεί από την 
καταστροφή της πόλης για τη συμμετοχή της στην επανάσταση του 182119. 
Το μετόχι δεν πρέπει να διέθετε εκκλησία- τουλάχιστον αυτό μαρτυρείται 
από τα έγγραφα. Κάποια προφορική παράδοση που διασώζεται στη μονή 
για ύπαρξη εκκλησίας του Προδρόμου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί. Δεν 
γνωρίζουμε πόσο βάσιμη θα ήταν μία εικασία, σύμφωνα με την οποία και 
έχοντας υπόψη ότι το οίκημα του μετοχιού ήταν «εντός της Αγοράς της 
κάτω χώρας», πιθανολογούσαμε ότι η μονή μπορεί να διέθετε ναόδριο του 
Προδρόμου, εκεί όπου αργότερα κτίσθηκε μεγάλος ναός επ’ ονόματι του 
ίδιου αγίου, ή διέθετε κυριαρχικά δικαιώματα επί του οικοπέδου, στο οποίο 
ανηγέρθη ο ναός, διεκδικώντας και την αφιέρωσή του στον «έφορό» της 
Τίμιο Πρόδρομο20.

18. Σ. Καδάς, Κώδιζ της Ιεράς Μονής Διονυσίου, ιη'-ιθ' ou., εκδ. I. Μ. Διονυσίου, 
Άγιον Όρος 1994, σ. 20, 147.

19. Στρατής, ό.π., σ. 345, 346.
20. Ό.π., σ. 348.



Dimitrios Stratis

RELATIONS BETWEEN MT ATHOS AND AYVALIK 

(SUMMARY)

Evidence about relations between Mt Athos and people from the Ayvalik area dates 
back to the 17th century. However, dependencies (metochia) of Athonite monas
teries in the area are documented only from the mid-18 th century. Specifically 
available evidence refers to dependencies of three Athonite monasteries, Pantocra- 
tor, Iviron and Dionysiou.

Of the three, the metochion of Pantocrator was the largest and most active 
throughout the period from the mid-18th century to the early 20th century, when 
the last steward of the metochion, Joseph Koukoutos, was massacred during the 
destruction of Kydonies (1922). The metochion of Iviron is attested at the end of 
the 18th century, and its last steward, Deacon Arkadios, was massacred following 
the retreat of the Greek forces from Asia Minor.

Finally a metochion of Dionysiou is attested in the mid-18th century, without, 
however, any further information.



ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ





ΡΩΞΑΝΗ Δ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΥ- ΠΑΣΧΑΑΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΔΑΣ

Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στην καμπή του δεκάτου ογδόου προς τον 
δέκατο ένατο αιώνα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ποικιλομορφία στις τοπικές 
του εκδηλώσεις1. Η ποικιλομορφία αυτή υπήρξε συνάρτηση των επιμέρους 
ιστορικών συνθηκών της κάθε περιοχής. Παρ’ όλο που ως προς την ουσία 
των αξιών και των επιδιώξεών του ο Διαφωτισμός υπήρξε ενιαίο 
πολιτισμικό ρεύμα στον ευρύτερο χώρο της ελληνικής Ανατολής, ωστόσο, 
ως προς την κατά τόπους δεκτικότητα παρουσιάζει διαφορές και 
διακυμάνσεις, που καθορίζονται κατά κύριο λόγο από τις πολιτικές και 
πολιτισμικές συνθήκες των επιμέρους γεωγραφικών ενοτήτων του 
ελληνικού χώρου, που βρίσκονταν τότε κάτω από διαφορετικές ξένες 
κυριαρχίες. Συνεπώς, οι διάφορες τοπικές εκφάνσεις του Διαφωτισμού 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, τις οποίες αξίζει να επισημάνουμε, ώστε να 
κατανοήσουμε πληρέστερα το εύρος του κινήματος2. Άλλωστε, η μελέτη 
της υποδοχής των ιδεών του Διαφωτισμού σ’ ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό 
πλαίσιο μπορεί να αποκαλύψει μονιμότερες αλληλουχίες που προσδιορίζουν 
την ιστορική φυσιογνωμία της περιοχής. Για παράδειγμα, η ιστορική 
ενότητα του χώρου της Αιολίδας κατά τους πρώιμους νέους χρόνους 
εικονογραφείται με αρκετά χαρακτηριστικό τρόπο από την τύχη του 
Διαφωτισμού στην περιοχή.

Ο Διαφωτισμός στην Αιολίδα διαφέρει ποικιλοτρόπως από άλλες μορφές 
του ιδίου κινήματος σε άλλες περιοχές3 και κυρίως από τον Επτανησιακό

1. Για συνολικές θεωρήσεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ως φαινομένου διανοη
τικής και πολιτισμικής αλλαγής, βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 
Αθήνα: Ερμής, 1977 καθώς και Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Νεοελληνικός Διαφωτι
σμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μετ. Στέλλα Νικολούδη, Αθήνα, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1996.

2. Paschalis Μ. Kitromilides, «Reappraisals of Enlightenment Political Thought», στον 
συλλογικό τόμο From Republican Polity to National Community: Reconsiderations of 
Enlightenment Political Thought, edited by Paschalis M. Kitromilides [Studies on Voltaire 
and the Eighteenth Century, 2003:9], Οξφόρδη, Voltaire Foundation, 2003, σ. 13.

3. Ως ενδεικτικά παραδείγματα τοπικών εκδηλώσεων του Διαφωτισμού στον ελλη
νικό χώρο θα μπορούσαν ακόμη να αναφερθούν εκτός από τον Επτανησιακό, ο Ηπειρω
τικός και ο Θεσσαλικός Διαφωτισμός.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Διαφωτισμό4- πρώτα, επειδή ο Επτανησιακός Διαφωτισμός σηματοδοτεί 
την έναρξη της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού στον ελληνικό χώρο, 
ενώ ο Διαφωτισμός στην Αιολίδα αντιπροσωπεύει ένα ωριμότερο στάδιο, την 
κορύφωση, κατά κάποιον τρόπο, που κλείνει τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, 
κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του δεκάτου ενάτου αιώνα. Δεύτερο, σε αντί
θεση προς τον Επτανησιακό Διαφωτισμό, που υπήρξε φαινόμενο παρατετα- 
μένο και αναπτύχθηκε σε αναβαθμούς που καλύπτουν ολόκληρο τον δέκατο 
όγδοο αιώνα, ο Αιολικός Διαφωτισμός υπήρξε φαινόμενο ορμητικό που 
εκδηλώθηκε απότομα, όταν το επέτρεψαν οι τοπικές συνθήκες, και επέδειξε 
ωριμότητα και πληρότητα εντυπωσιακή, χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο 
εξεχουσών πνευματικών μορφών, του Βενιαμίν Λεσβίου και του Θεόφιλου 
Κα'ίρη, καθώς και στην ύπαρξη ισχυρών προσωπικοτήτων των Κυδωνιών, 
αποφασισμένων να δώσουν μια νεωτερική ώθηση στην τοπική παιδεία4 5.

Οι διαθέσιμες μαρτυρίες και ενδείξεις συγκλίνουν προς τη διαπίστωση 
ότι η Λέσβος δεν υπήρξε περιοχή πρόσφορη για την επικράτηση των 
νεωτερικών ιδεών. Μεγαλόνησος με καλά συναρθρωμένους θρησκευτικούς 
θεσμούς, δύο επισκοπικές περιφέρειες και ισχυρά μοναστικά ιδρύματα, δεν 
μπορούσε να αποδεχθεί εύκολα τις νεωτερικές ιδέες6. Λίγες δεκαετίες πριν 
από το τέλος του δεκάτου ογδόου αιώνα, το βάρος της παραδοσιακής 
παιδείας που εκπορευόταν από τη νήσο εικονογραφείται από τη δράση της 
«ξυνωρίδος» των Λεσβίων σχολαρχών της Πατριαρχικής Ακαδημίας στην 
Κωνσταντινούπολη, του Δωροθέου του Λεσβίου και του Ιωάννη Τζανή7. 
Ιδιαίτερα δυναμική προσωπικότητα φαίνεται ότι υπήρξε ο Δωρόθεος 
Λέσβιος, που πιστός στην αριστοτελική κοσμολογία, διαδραμάτισε, κυρίως 
ως αντίπαλος του Νικολάου Ζερζούλη, σημαντικό μέρος στις πρώιμες

4. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, ((Ο Επτανησιακός Διαφωτισμός», Πρακτικά του Ζ ' Πανιο- 
νίου Συνεδρίου, Λευκά8α, 26-30 Matou 2002, τ. 1, Αθήνα 2004, σ. 241-257.

5. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του 8εκά- 
του ογ8όου αιώνα, Αθήνα: ΚΝΕ-ΕΙΕ 83, ^2003 (Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών 2)- βλ. 
επίσης Κώστας Λάππας, «Προφορικές παραδόσεις για τον Βενιαμίν Λέσβιο», Μνημών 
24 (2002), 83-105.

6. Το βάθος της θρησκευτικής ιστορίας της Λέσβου διαφαίνεται από όσα στοιχεία και 
ιστορικές αναδρομές παραθέτει ο μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος Κλεόμβροτος στην 
επισκόπηση των εκκλησιαστικών μνημείων της νήσου στο έργο του, Mytilena Sacra, τ. 
Α'-Δ', Αθήνα-Θεσσαλονίκη 1970-1981.

7. Μανουήλ Γεδεών, Χρονικά της Πατριαρχικής Ακα8ημίας, Κωνσταντινούπολη 
1883, σ. 139-144 και Τ. Αθ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, τ. 
Α', Αθήνα 1966, σ. 332-340.
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έριδες μεταξύ συντηρητικών και νεωτεριστών λογίων περί τα μέσα του 
δεκάτου ογδόου αιώνα8.

Η προσήλωση στην παραδοσιακή παιδεία παρέμεινε η σταθερή 
πνευματική παρακαταθήκη της Λέσβου και κατά την περίοδο της ακμής του 
Διαφωτισμού στην απέναντι ακτή της Αιολίδας, με επίκεντρο τις 
Κυδωνιές9. Η αντίδραση κατά των νεωτερικών ιδεών έγινε φανερή ακόμη 
και το 1812 όταν ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο λαμπρότερος αστέρας του Αιολικού 
Διαφωτισμού, καταδιωκόμενος από τη συντηρητική μερίδα της κοινωνίας 
στις Κυδωνιές και ακολουθούμενος από μαθητές του στην εκεί Ακαδημία, 
πολλοί από τους οποίους κατάγονταν από τη Λέσβο10, προσπάθησε αρχικά 
να βρει καταφύγιο στη γενέτειρά του- έγινε όμως δεκτός με εχθρότητα από 
τον κλήρο της Μυτιλήνης με αποτέλεσμα να αναγκασθεί να εγκαταλείψει τη 
νήσο του και να κατευθυνθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπήρχαν 
περιβάλλοντα ευνοϊκά προς τον Διαφωτισμό σε κύκλους Φαναριωτών και 
ορισμένων εκπροσώπων του ανώτερου κλήρου. Βρισκόμαστε στην περί
πτωση αυτή μπροστά σ’ ένα σημαντικό σταθμό της σύγκρουσης του όψιμου 
Διαφωτισμού με τα παραδοσιακά στρώματα της νεοελληνικής παιδείας και 
κοινωνίας.

Σε αντίθεση προς τη Λέσβο, στην απέναντι ακτή της Αιολίδας, η τύχη 
του Διαφωτισμού πήρε διαφορετική τροπή. Οι Κυδωνιές αποτελούν την 
προέκταση της Λέσβου στα μικρασιατικά παράλια. Ο Κοραής μας 
πληροφορεί ότι μιλούσαν την ίδια διάλεκτο11 και ότι η ονομασία Κυδωνιές

8. Λίνος Γ. Μπενάκης, «Από την ιστορία του μεταβυζαντινού αριστοτελισμού στον 
ελληνικό χώρο. Αμφισβήτηση και υπεράσπιση του φιλοσόφου στον 18ο αιώνα. Νικόλα
ος Ζερζούλης-Δωρόθεος Λέσβιος», Φιλοσοφία 7 (1977), 416-454 [=Μεταβυζαντινή 
Φιλοσοφία 17ος-19ος αιώνας. Έρευνα στις πηγές, Αθήνα, Παρουσία, 2001, σ. 34-88].

9. Σχετικά με τις Κυδωνιές πριν από το 1821, βλ. Μ. Δ. Ραφφενέλ, Αι Κυ8ωνίαι προ 
του 1821, μετ. Χαρίκλειας Σταυράκη - Α. Αναγνώστου, Σμύρνη 1861' I. Ν. Καραμπλιάς, 
Ιστορία των Κυ8ωνιών, Αθήνα 1949' Βασ. Κουκουνάράς, Κυ8ωνίαι-πρωτεόουσα της 
Αιολί8ος, Αθήνα 1972' πβ Ιωάννα Πετροπούλου, «Γύρω από την ιστοριογραφία των 
Κυδωνιών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου8ών 3 (1982), 231-241.

10. Γ. Βαλέτας, Ο Βενιαμίν, οι μαθητές του και η Λέσβος, Μυτιλήνη 1936.
1 1. Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. 4,1817-1822, Αθήνα 1982, 

σ. 53,185. Επίσης Αλληλογραφία Θεοφίλου Κα'ίρη εκ8ι8ομένη υπό Αημητρίου I. Πολέ- 
μη. Μέρος τρίτον, Επιστολαί προς Θεόφιλον Κα'ιρην, τόμος πρώτος 1808-1839, 
Άνδρος, Καίρειος Βιβλιοθήκη, 1998, σ. 109. Για τη συνάφεια της γλώσσας που μιλού
σαν στο Αι'βαλί με εκείνη της Μυτιλήνης βλ. και τις σχετικές μαρτυρίες στο Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών/Αιολίδα, Φάκ. Αϊβαλί 
A3, σ. 47 και 59.
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προέρχεται ίσως από αποίκους από την Κυδωνιά της Κρήτης12. Η πόλη 
αυτή είχε αποκτήσει σχετική αυτονομία με τα εξαιρετικά προνόμια, τα 
οποία το 1773 εξασφάλισε ο ιερέας Ιωάννης Δημητρακέλλης, ο οποίος 
καταγόταν από τη Λέσβο και έφερε το εκκλησιαστικό οφφίκιο του 
Οικονόμου, εξ ου και η επωνυμία του Οικονόμος. Με τη βοήθεια ισχυρών 
φίλων του στην Κωνσταντινούπολη, του Φαναριώτη Νικολάου Μαυρογένη, 
διερμηνέα του στόλου, και του τραπεζίτη Πετράκη, ο Ιωάννης Οικονόμος 
πέτυχε την έκδοση σουλτανικού φιρμανίου, το οποίο δημιούργησε τις 
θεσμικές προϋποθέσεις για την οικονομική ακμή αυτού του φυσικού 
λιμανιού της Ανατολικής Μεσογείου13, το οποίο είχε ξένα προξενεία, και την 
εποχή αυτή, σε αντίθεση με τη Σμύρνη, είχε αμιγή ελληνικό πληθυσμό14. Ο 
Ιωάννης Οικονόμος ίδρυσε ναούς, βιβλιοθήκη, νοσοκομεία και την πρώτη 
σχολή της Παναγίας των Ορφανών. Εξαιτίας της μεγάλης συρροής 
μαθητών από γειτονικές περιοχές, ο Οικονόμος αναγκάσθηκε να χτίσει ένα 
μεγαλύτερο εκπαιδευτήριο, το οποίο στέγασε την περίφημη Ακαδημία των 
Κυδωνιών. Ο Arnold Toynbee θα προβεί αργότερα στη σημαντική διαπί
στωση, ότι οι Κυδωνιές υπήρξαν «the first piece of free Greek soil in modern 
times))15.

To έξοχο αυτό φαινόμενο πνευματικής δημιουργίας που για δύο πυκνές 
δεκαετίες συνθέτει την πράξη του Διαφωτισμού στις ακτές της Αιολίδας, θα 
πρέπει να εξηγηθεί σε συνάρτηση προς δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας 
αναφέρεται στην ενότητα του γεωγραφικού χώρου της Αιολίδας. Το Αϊβαλί 
εμφανίζεται ως το προσκήνιο του Διαφωτισμού, κοινωνική ενδοχώρα του 
κινήματος όμως υπήρξε η συμπαγής νησιωτική κοινωνία της Λέσβου που, 
όπως και σε τόσους άλλους τομείς, έτσι και στον χώρο της παιδείας 
τροφοδοτούσε συνεχώς με ανθρώπινο δυναμικό την ανάπτυξη των 
Κυδωνιών. Πλείστοι των μαθητών και των δασκάλων αλλά και ο πρωτα
γωνιστής του δράματος του Διαφωτισμού στις Κυδωνιές υπήρξαν 
λεσβιακής προέλευσης. Λεσβιακής προέλευσης ήσαν επίσης οι προύχοντες 
και έφοροι της Σχολής, Δημήτριος Χατζηπαρασκευάς Σαλτέλης, 
Γεωργάκης Οικονομέλης, Ευστράτιος Γωνατέλης, οι οποίοι στήριξαν και

12. Αλληλογραφία, τ. 4, σ. 82.
13. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920, σ. 17.
14. Από το τέλος του δέκατου ενάτου αιώνα παρατηρούνται οθωμανοί κάτοικοι και το 

1900 αριθμούνται 21.666 ορθόδοξοι και μόνο 180 μωαμεθανοί.
15. Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the 

Contact of Civilizations, Λονδίνο 1922, σ. 332. Επίσης C. N. Eliot (Odysseus), Turkey in 
Europe, Λονδίνο 1900, σ. 311.
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προάσπισαν ποικιλόμορφα το αναγεννητικό έργο της Ακαδημίας. Τα στενά 
της Αιολίδας με τα κρυστάλλινά τους ρεύματα και την πλούσια 
ιχθυοπαραγωγή δεν χώριζαν αλλά ενοποιούσαν τα ηπειρωτικά και 
νησιωτικά γεωγραφικά συστατικά του αιολικού χώρου. Η ενιαία κοινωνία 
του αιολικού χώρου προσέδιδε στα πολιτισμικά φαινόμενα ένα ευρύτερο 
δημογραφικό υπόβαθρο που τα καθιστούσε βιώσιμα και που δεν διέθετε από 
μόνη της η σχετικά νεοπαγής πόλη των Κυδωνιών.

Ο δεύτερος παράγοντας υπήρξε θεσμικός και αναφέρεται στο εκκλη
σιαστικό καθεστώς των Κυδωνιών. Ενώ η κοινωνία της Λέσβου συνέχεται 
σε όλη τη διαδρομή της χριστιανικής της ιστορίας από την πυκνότητα της 
εκκλησιαστικής της οργάνωσης με τις δύο επισκοπικές περιφέρειες 
-φαινόμενο μοναδικό σε όλο τον ελληνικό νησιωτικό χώρο, πλην των 
μεγαλονήσων Κρήτης και Εύβοιας- οι Κυδωνιές αναπτύχθηκαν μακριά από 
τα μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα της Μικράς Ασίας και παρέμειναν 
χαρακτηριστικά εκτός της δικαιοδοσίας των λεσβιακών μητροπόλεων. Ενώ 
τα γειτονικά Μοσχονήσια κατά καιρούς προκάλεσαν το ενδιαφέρον και τον 
ανταγωνισμό των όμορων εκκλησιαστικών αρχών, οι Κυδωνιές παρέμειναν 
σταθερά στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της γεροντικής μητροπόλεως 
Εφέσου, της οποίας όμως η έδρα δεν υπήρξε ποτέ πλησιόχωρος. Η 
εκκλησιαστική εξάρτηση της περιοχής υπήρξε ως εκ τούτου χαλαρή και 
αυτό ίσως μπορεί να εξηγήσει και τη δράση του Οικονόμου Ιωάννη, 
προδρομικής παρουσίας, που δημιούργησε την υποδομή του Διαφωτισμού 
στην πόλη. Η ακμή του Διαφωτισμού στην Αιολίδα συνέπεσε, ωστόσο, με 
την αρχιερατεία στον θρόνο της Εφέσου του Διονυσίου Καλλιάρχη (1804- 
1821), ενός από τους φωτισμένους ιεράρχες-πρότυπα, των οποίων τη 
μέριμνα για τα γράμματα εξυμνεί συχνά ο ίδιος ο Κοραής16. Πιστεύουμε ότι 
η συγκυρία αυτή υπήρξε καθοριστική για την ορμητική εκδήλωση των 
Φώτων στις Κυδωνιές, παρ’ όλες τις δυσκολίες που κατά καιρούς παρενέ
βαλλαν οι οθωμανικές αρχές, όπως ήταν κυρίως η άρση των προνομίων στα 
1806, γεγονός που επέφερε οικονομική δυσπραγία.

Ο Διαφωτισμός στην περιοχή της Αιολίδας δέχθηκε την άμεση επιρροή 
του Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος μέ στόχευση τη μετακένωση των 
ευρωπαϊκών ιδεών, κατευθύνει τα νήματα της νεοελληνικής εκπαίδευσης στα 
παράλια της Μικράς Ασίας, με επίκεντρα την Ακαδημία των Κυδωνιών και το

16. Ο χιώτης Διονύσιος Καλλιάρχης ανήκει στους υποστηρικτές του Βενιαμίν κατά 
την περίοδο που διώχθηκε- για τα βιογραφικά του, βλ. Π. Κοντογιάννης, «Διονύσιος 
Καλλιάρχης», Αθηνά 18 (1905), 145 κ. εξ., καθώς και Κ. Άμαντος, «Οι Καλλιάρχαι της 
Χίου», Ελληνικά 8 (1935), 81-84.
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Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης. Μέσα από τις σελίδες της αλληλογραφίας 
του, βλέπουμε το επίμονο ενδιαφέρον του για την αποστολή, μέσω Μασσαλίας 
και Τεργέστης, βιβλίων και επιστημονικών οργάνων στην Ακαδημία των 
Κυδωνιών, προπύργιο του Διαφωτισμού στις ακτές της Αιολίδας17.

Η εδραίωση όμως της παιδείας του Διαφωτισμού στις Κυδωνιές υπήρξε 
κυρίως έργο του Βενιαμίν Λεσβίου (Πλωμάρι Λέσβου 1759;- Ναύπλιο 1824), 
παλιού μαθητή της σχολής του Οικονόμου' μετά από σπουδές φιλοσοφίας 
και φυσιογνωστικών επιστημών, με υποτροφία των φιλοπρόοδων Κυδω- 
νιέων, στην Πίζα και στο Παρίσι στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, 
ανέλαβε τη σχολαρχία της καινούριας Ακαδημίας το 1798 περίπου. Ο 
Βενιαμίν διδάσκει ώς το 1812 τα κυριότερα μαθήματα: φιλοσοφία (μετα
φυσική και ηθική), μαθηματικά (αριθμητική, γεωμετρία, τριγωνομετρία) 
και φυσιογνωστικές επιστήμες (μετεωρολογία, αστρονομία και φυσική)' 
συνήθιζε μάλιστα να κάνει δημόσια πειράματα, όπως και άλλοι λόγιοι του 
Διαφωτισμού, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον ελληνικό χώρο. Στις 
παραδόσεις του διακόπτει την αριστοτελική παρακαταθήκη της νεοελ
ληνικής φιλοσοφίας και εισάγει τις γνωσιολογικές θεωρίες του Condillac και 
του Destutt de Tracy καθώς και των Γάλλων Εγκυκλοπαιδιστών18. Στον 
τομέα της φυσικής, συχνά παραπέμπει στις θεωρίες του Lavoisier, του 
Bradley, του Benjamin Franklin, κ.ά.19 Η μεγάλη επιτυχία της Ακαδημίας 
προκάλεσε τον φθόνο φορέων της παραδοσιακής παιδείας, κυρίως του

17. Το 1802 και 1803, ο Αδ. Κοραής σέ επιστολές του στον Αλ. Βασιλείου, αναφέρε- 
ται στα όργανα πειραματικής φυσικής που αγόρασε για τον Βενιαμίν και την αποστολή 
τους μέσω Μασσαλίας: Αδ. Κοραής, Αλληλογραφία, τ. 2, έκδ. ΟΜΕΔ, Αθήνα 1966, σ. 
59, 62, 72: «Οι Σκυλίτζαι με είπαν ότι τα όργανα εστάλησαν προ δύο μηνών προς τον 
Βενιαμίν», «ηγόρασα και τα εργαλεία του Βενιαμίν και θέλω προσπαθήσει εις το να πεμ- 
φθώσι και αυτά με τα δι’ αυτόν βιβλία το ταχύτερον». Ο Νεόφυτος Βάμβας από τη γει
τονική Χίο γράφει στον Θεόφιλο Καΐρη: «Αν και η Χίος έδωκεν εις τας Κυδωνιάς το 
καλόν παράδειγμα της μαθήσεως, αι Κυδωνίαι όμως μόλις αρχίσασαι και εις τοιούτον 
βαθμόν ελθούσαι, υπερέβησαν όλας τας πόλεις, έδειξαν πόσον δύναται ο ζήλος, όταν 
εισχωρήση εις τας ψυχάς και καρδίας μορφωμένας από τόν Θεόν διά μεγάλα καλά... Είθε 
να μη λείψη η συμφωνία! Διότι πάντα τα άλλα είναι συνέπειαι ταύτης ευκολώταται»: 
Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη εχ8ι8ομένη υπό Δημητρίου I. Πολεμη. Μέρος τρίτον, 
Επιστολαί προς Θεόφιλον Καιρην, τόμος πρώτος 1808-1839, σ. 43.

18. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, Ο Βενιαμίν Αέσβιος, σ. 125 κ. εξ.
19. Βλ. Ρ. Μ. Kitromilides, «The Idea of Science in the Modern Greek Enlightenment», 

Greek Studies in the Philosophy and History of Science, ed. Pant. Nicolakopoulos, 
Dordrecht-Boston-London, Kluwer 1990, σ. 187-200 [Boston Studies in the Philosophy of 
Science, v. 121].
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Αθανασίου Παρίου, από τον οποίο εκπορεύθηκε έντονη πολεμική κατά της 
φιλοσοφίας του Διαφωτισμού και του έργου του Βενιαμίν20. Με την 
περιπέτεια και την καταδίκη του τελευταίου από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν θα ασχοληθούμε εδώ21. Πάντως, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός από τις κοινωνικές συγκρούσεις ανάμεσα 
στον ελληνικό πληθυσμό και τις ιδεολογικές τους συνέπειες υπήρχε και το 
ιστορικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: ο Τούρκος κατακτητής 
δυσανασχετούσε και αντιδρούσε βάναυσα. Ενδεικτικό για τις Κυδωνιές 
αποτελεί το 1807 ο μαρτυρικός θάνατος του νεομάρτυρα Γεωργίου 
Χιοπολίτη22. Επίσης για τον Θεόφιλο Κα'ίρη (Άνδρος 1784- 1853), ο οποίος 
υπήρξε φορέας των ιδεών της Δυτικής Ευρώπης αλλά με περισσότερη 
μετριοπάθεια, η διαμονή του στις Κυδωνιές δεν ήταν χωρίς εμπόδια και 
αρκετές φορές βρέθηκε στην ανάγκη να εγκαταλείψει τη Σχολή23.

Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ξεχωριστές περιόδους της λειτουργίας της 
σχολής: η πρώτη (1798-1812) με αρχιδιδάσκαλο τον Βενιαμίν Λέσβιο και η

20. Ο Αθανάσιος Πάριος συνέγραψε διάφορα στηλιτευτικά κείμενα κατά του Βενια
μίν, όπως το φυλλάδιο Αντιφώνησις προς τον παράλογον ζήλον των από της Ευρώπης 
ερχομένων φιλοσόφων, Τεργέστη 1802' πβ π. Γ. Δ. Μεταλληνός, «Η κολλυβαδική 
άποψη για τον Διαφωτισμό. Μία χαρακτηριστική περίπτωση: Αθ. Πάριος», Σύναξη 54 
(1995), 21-29 καθώς και Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Θύραθεν θεώρηση Αθανασίου του Παρί
ου», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Η Εκατονταπυλιανη και η Χριστιανική 
Πάρος (Πάρος, 15-19 Σεπτεμβρίου 1996), Πάρος 1998, σ. 461-466.

21. Αλκής Αγγέλου, «Προς την ακμή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. (Οι διενέξεις 
του Λεσβίου στη σχολή Κυδωνιών)», Μικρασιατικά Χρονικά 7 (1956), 1-81 [ = Των 
Φώτων. Όψεις του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Αθήνα 1988, Ερμής, Νεοελληνικά 
Μελετήματαθ, Νέα Σειρά, σ. 211-291] ' επίσης Ν. Γ. Ζαχαρόπουλος, ΔωρόθεοςΒουλη- 
σμάς επί τη βάσει των ανεκδότων αυτού επιστολών, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 127 καθώς 
και Ιωάννης Μουτζούρης, Βενιαμίν ο Λέσβιος. Οι κατήγοροι των ιδεών του και η Μεγά
λη Εκκλησία, Αθήνα 1982.

22. Ο νεομάρτυρας Γεώργιος θα γίνει ο πολιούχος του Αϊβαλιού, βλ. Γ. Σακκάρης, 
Ιστορία των Κυδωνιών, σ. 46 και Ιωάννης Μ. Φουντούλης, Λεσβιακά αγιολογικά μελετη- 
ματα Α', Μυτιλήνη 1997, σ. 132-133. Επίσης Γιώργος Τζεδόπουλος, «Εθνική ομολογία 
και συμβολική στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Οι εθνομάρτυρες», Μνημών 24 (2002), 111.

23. Ο Θεόφιλος Καΐρης βρίσκεται στις Κυδωνιές από το 1812. Ήδη από το 1808 και 
το 1810, οπότε ο Βενιαμίν ήθελε να αναχωρήσει, οι προεστοί των Κυδωνιών, χατζη-Αθα- 
νάσιος Χατζη-Γεωργίου, χατζη-Παρασκευάς Σαλτέλης, Γεωργάκης Οικονομέλης και 
Ευστράτιος Γωνατέλης απευθύνουν πρόσκληση στον Θεόφιλο για να έλθει στην πόλη 
τους: Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη,σ. 19-20. ΠβΔημήτριος Π. Πασχάλης, Θεόφιλος 
Καίρης. Ιστορική και φιλοσοφική μελέτη με ένα εισαγωγικό κείμενο του B. Α. Κύρκου, 
Αθήνα: Τυπωθήτω Γιώργος Δαρδανός, 2000 [πρώτη έκδοση 1928], σ. 22.
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δεύτερη (1812-1821) με τον Θεόφιλο Καίρη. Για την περίοδο του Θεόφιλου 
σημαντική πηγή αποτελεί η πολύτομη αλληλογραφία του, από την οποία 
μαθαίνουμε λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Ακαδημίας και τη ζωή στις 
Κυδωνιές αλλά και για την τύχη των Κυδωνιατών κατά την Επανάσταση. 
Άλλα κείμενα που φωτίζουν την περίοδο του Θεόφιλου είναι εκείνα του 
Αμερικανού διαμαρτυρόμενου ιεραπόστολου William Jowett24 25 και του 
Ambroise Firmin-Didot. Από τον πρώτο έχουμε τη λεπτομερή περιγραφή 
των άνετων χώρων της Ακαδημίας το 1818: ήταν ένα επιβλητικό κτίριο, 
χτισμένο κατά μήκος της θάλασσας με πλούσια βιβλιοθήκη και αίθουσες 
πειραματικής φυσικής και χημείας, με πολλά αστρονομικά και 
επιστημονικά όργανα. Περισσότεροι από διακόσιοι μαθητές, αρκετοί από 
τους οποίους ήσαν Ρουμάνοι και Βούλγαροι, παρακολουθούσαν τα 
μαθήματα τεσσάρων διδασκόντων, από τους οποίους ο ένας δίδασκε 
μουσική' ακόμη, μερικοί μαθητές παρέδιδαν μαθήματα σε νεοτέρους τους. 
Οι εκατό ήσαν εσωτερικοί και διέμεναν σε οικοτροφείο με 72 δωμάτια, ενώ 
οι άλλοι μισοί ήσαν εξωτερικοί μαθητές23. Η φοίτηση στη Σχολή διαρκούσε 
τέσσερα και πέντε χρόνια. Σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής 
παιδείας αλλά και της ευρύτερης βαλκανικής λογιοσύνης παρακολούθησαν 
τα μαθήματα της Ακαδημίας. Εκτός από τον ίδιο τον Θεόφιλο, έχουμε τους 
Κυπρίους Σαμουήλ, τον μετέπειτα σχολάρχη της Πατριαρχικής Ακαδημίας 
και μητροπολίτη Μεσημβρίας, Νικόλαο Θησέα, τον Δημήτριο Θεμιστοκλή, 
τον Αντώνιο Τεϊρμεντζόγλου26, τον Ευστράτιο Πέτρου, σχολάρχη της 
Τήνου27, τον Φιλόθεο Ραϊσόπουλο από την Άνδρο, πρώτο ελληνοδιδάσκαλο

24. Για το ενδιαφέρον των διαμαρτυρομένων για τον υπόδουλο ελληνισμό και τη 
δημιουργία Βιβλικών Εταιρειών πριν από τον Αγώνα καθώς και την εγκάρδια υποδοχή 
που τους επεφύλαξαν οι Έλληνες της Κέρκυρας, της Σμύρνης και των Κυδωνιών, βλ. 
Roxane D. Argyropoulos, «La diaspora protestante et les Lumières en Grèce au début du 19e 
siècle», Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 8 (1987-1989), 7-18.

25. William Jowett, Christian Researches in the Mediterranean, Λονδίνο 1842, σ. 60- 
61. Βλ. επίσης Richard Clogg, «William Jowett’s Journal of his Visit to Ayvalik in May 
1818», Revue des Études Sud-Est Européennes 10 (1972), 639 κ. εξ. καθώς και του ιδίου, 
<(Two Accounts of the Academy of Ayvalik (Kydonies) in 1818-1819», ό.π., σ. 658 κ. εξ.

26. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Κυπριακή Λογιοσύνη. Προσωπογραφική θεώρηση 
1571-1878, Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών. Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστο
ρίας XLIII, Λευκωσία 2002, σ. 56, 140, 146, 238, 259.

27. Δημ. Ζ. Σοφιανός, «Ο ελληνοδιδάσκαλος και σχολάρχης Τήνου (1824-1841) 
Ευστράτιος Πέτρου ο Κυδωνιεύς. Νέα Στοιχεία για τη ζωή και την εκπαιδευτική του 
δράση από ανέκδοτα έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους», Επετηρίς Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών 14 (1991-1993), 70-122.
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της σχολής του Πλωμαρίου28, τον Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανό και τον 
αδελφό του τελευταίου ιερομόναχο Κωνσταντίνο-Κύριλλο29, καθώς και τους 
Διονύσιο Πύρρο Θεσσαλό, Θεόκλητο Φαρμακίδη30, τον Επτανήσιο Γεώργιο 
Κοζάκη-Τυπάλδο31, τον βογιάρο Γεώργιο Βοϊνέσκο, μετέπειτα υπασπιστή 
του Δημητρίου Υψηλάντη32, τον Ιβάν Σελιμίνσκι33, τους ανηψιούς του 
Βενιαμίν, Ιωάννη Δ. Ψωμέλη και Παμβώ, δάσκαλο στη σχολή του 
Μανταμάδου34, κ. ά.

Ο περίφημος φιλέλληνας εκδότης Ambroise-Firmin Didot (1792-1876)35, ο 
οποίος το 1816, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ελλάδα και στα παράλια της 
Μικράς Ασίας, φιλοξενήθηκε δύο μήνες στην Ακαδημία, μας άφησε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη στάση του Θεόφιλου Κα'ίρη απέναντι στο

28. Ιωάννης Κ. Μουτζούρης, Το Πλωμάρι επί Τουρκοκρατίας. Ιστορικά σύμμικτα, 
Αθήνα, Σύνδεσμος Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος», 1998, σ. 35.

29. π. Δημήτριος Στρατής, Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός (1772-1851). Βιογρα
φία- εργογραφία, εκδόσεις Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους 2003, σ. 53.

30. Αλληλογραφία Θεοφίλου Καΐρη, ό.π., σ. 93: «Εις το σχολείον των Κυδωνιών είχα 
την τύχην κ’ εγώ να σπουδάσω προς καιρόν, αφ’ ου ανεχώρησα εις Ιταλίαν», γράφει στα 
1818 στον Καίρη ο Φαρμακίδης, ως εκδότης του Λογίου Ερμή.

31. Ο Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος θα κρατήσει δυνατές φιλίες στις Κυδωνιές και 
από το Παρίσι, όπου βρίσκεται για σπουδές ιατρικής, στέλνει το 1818 σε μορφή δοκιμίου 
μία επιστολή στον X"Εμμανουήλ Σαλτέλη, στην οποία αναπαριστάνει την πνευματική 
κίνηση στη γαλλική πρωτεύουσα' αναπολώντας με νοσταλγία τη μορφή του Βενιαμίν, 
πλέκει το εγκώμιο των Ιδεολόγων και ιδιαίτερα του ιατρού Philippe Pinel. Ακόμη, δια- 
τρανεί ότι «ο άνθρωπος φωτισθείς από την τελειοποίησιν των Επιστημών και ελευθέρων 
Τεχνών, θέλει εξολοθρεύσει την δεισιδαιμονίαν και τυραννίαν», Επιστολή προς X"Εμμα
νουήλ Σαλτέλη, Παρίσι 1818, σ. 12' το δημοσίευμα αυτό είχε μεγάλη απήχηση στον 
ελληνικό χώρο και αντίτυπό του σώζεται επίσης στη βιβλιοθήκη του λόρδου Guilford.

32. Κ. Ν. Ράδος, «Έγγραφα και επιστολαί Γεωργίου Βοϊνέσκου», Δελτίον της Ιστο
ρικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά8ος Ζ' (1916), 247.

33. Νικ. Δ. Σωτηράκης, «Ιωάννης (Ιβάν) Σελιμίνσκι», Ο Ερανιστής 12 (1975), 81-93.
34. Ιωάννης Κ. Μουτζούρης, Το Πλωμάρι επί Τουρκοκρατίας, σ. 88-89.
35. Ο Ambroise-Firmin Didot, με συστατικές επιστολές από τον Αδαμάντιο Κοραή και 

τον Choiseul-Gouffier, διορίζεται το 1816, σε ηλικία είκοσι έξι ετών, ακόλουθος στη Γαλ
λική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη. Για τον A.-F. Didot, τυπογράφο, εκδότη, ελληνι
στή, συλλέκτη, βιβλιόφιλο καθώς και για την οικογένεια Didot, βλ. τον κατάλογο της 
έκθεσης που έγινε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη της πόλης των Παρισίων: De typographie 
et de bibliophilie, 1698-1998, catalogue par André Jammes; avec le concours de Françoise 
Courbage, Παρίσι: Agence culturelle de Paris, 1998. Απ’ όσο γνωρίζουμε, o André Jammes 
ετοιμάζει μελέτη για τη φιλελληνική δράση του Ambroise-Firmin Didot.



68 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

κίνημα του Διαφωτισμού και στους αντιπάλους του36. «Η γεμάτη έξαρση 
ψυχή του, καθώς και η ψυχή του Κοραή και μερικών άλλων αξιοσέβαστων 
Ελλήνων», αναφέρει ο Didot, «φλογίζονται μόνο από αγάπη για την 
ανθρωπότητα και την ανώτερη φιλοσοφία- ωστόσο δεν τολμούσε να 
εκδηλώσει παρά μονάχα μέσα στο σπίτι του ολόκληρη την μόρφωση και την 
υπεροχή των φώτων του- τις έκρυβε μάλιστα προσεκτικά, για να μην 
έρχεται σε αντίθεση προς υπάρχουσες προκαταλήψεις». Επιστρέφοντας στο 
Παρίσι, ο Didot θα συγκρατήσει μιαν ειδυλλιακή εικόνα της ζωής στις 
Κυδωνιές και σε επιστολή του με ημερομηνία 12 Ιανουάριου 1821, προς τον 
Θεόφιλο Καί'ρη, με αρκετά ρομαντική διάθεση σημειώνει:

«Pour vous, vos jours s’écoulent paisiblemement sans ambition, si ce n’est celle 
d’être utile à votre patrie. Lequel est le plus heureux, je l’ignore, mais je sais que je 
me rappelle souvent avec délices le temps que j’ai passé auprès de vous. .. .Bien sou
vent j’ai formé le désir de quitter la vie agitée que je mène et de me retirer dans la 
chambre que j’occupais dans le collège de Cydonie et où il me semble encore 
entendre les flots murmurer au pied de ma croisée»37.

Ακόμη η προσωπικότητα της νεαρής Ευανθίας Κα'ίρη, η οποία, όπως 
είναι γνωστό, ζούσε στις Κυδωνιές μαζί με τον αδελφό της, προκάλεσε 
εντύπωση στον Didot, ο οποίος θα αναρωτηθεί: «Ποιος θα μπορούσε να 
υποπτευθεί ότι σ’ αυτή την σχεδόν άγνωστη πόλη, ένα άθλιο μικρό σπίτι 
στην Ασία έκλεινε μέσα του μια τόσο εξαίρετη μόρφωση;»38. Η εκεί 
παρουσία της αγαπημένης αδελφής του Θεόφιλου θα ενισχύσει την 
πολιτισμική φυσιογνωμία της πόλης, όταν δεκαπεντάχρονη, το 1814, 
προσφεύγει στον Κοραή με την παράκληση να της στείλει «κανέν γαλλικόν 
βιβλίον ηθικόν, ή καμμίαν μικράν εγκυκλοπαίδειαν διά τους παίδας, διά να 
το μεταφράσω και εγώ, και ούτω να ωφελήσω κατά την δύναμίν μου, το 
γένος ημών»39. Ο Κοραής της προτείνει αρχικά ένα έργο της Madame

36. Ambroise-Firmin Didot, Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817, 
Παρίσι [1826], σ. 375 κ. εξ. - πβ Άλκης Αγγέλου, «Το ταξίδι του A.F. Didot στην Ελλά
δα», Ιστορία Εικονογραφημένη, αρ. 1, Ιούλιος 1968, σ. 144-150 [=Των Φώτων. Όψεις 
του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, σ. 319-328].

37. Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη, Α', σ. 146-147.
38. Ambroise-Firmin Didot, Notes d’un voyage, σ. 375. Για το δικαίωμα των γυναικών 

στη μόρφωση και τις προσπάθειες που σημειώνονται για τη γυναικεία εκπαίδευση στην 
Ελλάδα στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, βλ. Ρ. Μ. Kitromilides, «The 
Enlightenment and Womanhood: Cultural Change and the Politics of Exclusion», Journal 
of Modern Greek Studies 1 (1983), 39-41.

39. Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη εκδιδομένη υπό Δημητρίου I. Πολέμη. Μέρος δεύ
τερον, Επιστολαί Ευανθίας Καίρη 1814-1866, Άνδρος, Καΐρειος Βιβλιοθήκη 1997, σ. 15.
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Guizot40 με τη συμβουλή να μην «προσκολλάται πολύ εις την κατά λέξιν 
μετάφρασιν»41. «Πρώτη πραγματική λογία που έχει να μνημονεύσει η 
ιστορία των γραμμάτων μας», όπως αναφέρει στην Ιστορία του ο Κ. Θ. 
Δημαράς42, η Ευανθία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτισμική ζωή των 
Κυδωνιών με τη μεταφραστική της δραστηριότητα. Μεταφράζει από τα 
γαλλικά το Εγχώμιον του αυτοκράτορα Μάρκου Αντωνίου σε έκδοση του 
Antoine-Léonard Thomas (Σύρα 1835)43, το έργο του jean-Nicolas Bouilly, Con
seils à ma fille- η μετάφραση αυτή τυπώθηκε το 1819 στις Κυδωνιές στο 
καινούριο τυπογραφείο, δωρεά του Didot, το οποίο είχε μεταφέρει από το 
Παρίσι ο Κυδωνιάτης Κωνσταντίνος Τόμπρας, που μαθήτευσε στο παρισινό 
τυπογραφείο του τελευταίου44' στο ίδιο αυτό τυπογραφείο του Τόμπρα, η 
Ευανθία τυπώνει ακόμη την Ω8τ} προς τον Διονύσιο Καλλιάρχη, 
μητροπολίτη Εφέσου, ο οποίος αλληλογραφούσε με τον Θεόφιλο και με τόσο

Για το λογοτεχνικό της έργο και τη ζωή της, βλ. επίσης Δημήτριος I. Πολέμης, «Η Ευαν
θία στη ζωή του Θεόφιλου και στην κοινωνία της Άνδρου», Ευανθία Καίρη. Διακόσια χρό
νια από τη γέννηση της, 1799-1999, Πρακτικά Συμποσίου, Άνδρος, 4 Σεπτεμβρίου 1999, 
Κα'ί'ρειος Βιβλιοθήκη, 2000, σ. 13-26.

40. Elisabeth-Charlotte-Pauline Guizot (1773-1827).
41. Ο Κοραής συμπληρώνει: « αλλά μάλλον ν’ ακόλουθή τας έννοιας της συγγραφέως. 

Το κατά λέξιν φαίνεται πιστότερον' αλλ’ έχει κίνδυνον να εισάγη εις την γλώσσαν μας 
Γαλλισμούς», βλ. Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη εχ8ι8ομένη υπό Δημητρίου I. Πολέ- 
μη. Μέρος τρίτον, Επιστολαί προς Θεόφιλον Καίρην, τόμος πρώτος 1808-1839, σ. 37. 
Πβ Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. 3, 1810-1816, Αθήνα 1979, σ. 
376-380. Για τις απόψεις του Κοραή για τη λογοτεχνία, βλ. Άννα Ταμπάκη, «Η οπτική 
του Κοραή για τη λογοτεχνία και το θέατρο», Παράβασις/Parabasis 2 (1998), 81-101 
[=Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ρεύματα ι8εών και 8ίαυλοι επικοινωνίας με τη 
Δυτική Ευρώπη, Αθήνα: Εκδόσεις Ergo, 2004, σ. 183-211].

42. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα, Ίκαρος 71983, σ. 
210 και Σοφία Ντενίση, «Η Ευανθία Καίρη και το έργο της στο πλαίσιο της γυναικείας 
πνευματικής δημιουργίας της εποχής της», Ευανθία Καίρη, ό.π., σ. 27-43.

43. Η Ευανθία αφιέρωσε τη μετάφραση αυτή στον Κοραή. Για τη μεταφραστική της 
δραστηριότητα, βλ. Βίκυ Πάτσιου, «Ενδείξεις γυναικείας λογιοσύνης τον αρχόμενο 
ελληνικό 19ο αιώνα: το μεταφραστικό έργο της Ευανθίας Καίρη και η παράδοση του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Ευανθία Καίρη, ό.π., σ. 45-62.

44. Στέφ. Καββάδας, «Κωνσταντίνος Τόμπρας. Ο πρώτος εθνικός τυπογράφος της 
Επαναστάσεως», Χιακή Επιθεώρησις 13 (1975), 126-147. Για το τυπογραφείο των 
Κυδωνιών, βλ. Γ. Δ. Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της «καθ’ 
ημάς Ανατολής» 1627-1827, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1986, κεφ. Ε' : «Τυπογρα
φεία στη Σμύρνη, τη Χίο και τις Κυδωνιές».
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ζήλο υποστήριξε το κίνημα των Φώτων στα μικρασιατικά παράλια45 46. Άλλη 
μετάφρασή της από τα νεανικά της χρόνια στις Κυδωνιές, η οποία παρέμεινε 
ανέκδοτη, ήταν το Traité sur l’éducation des fdles του Fénelon40. Τα 
φιλολογικά ενδιαφέροντα της Ευανθίας γίνονται ευρύτερα γνωστά στον 
ελληνισμό από τις στήλες του Φιλολογικού Τηλεγράφου της Βιέννης το 1818 
και ταυτίζονται με τα επιτεύγματα της ελληνικής παιδείας σ’ αυτά τα 
χρόνια- σε άρθρο, το οποίο τιτλοφορείται «Περί των σήμερον Ελλήνων. 
Απόσπασμα εκ τίνος επιστολής του κυρίου Κοραή (εκ του γαλλικού)», 
γίνεται ειδικά λόγος για την πρόοδο της παιδείας στο σχολείο των 
Κυδωνιών, για τη δράση του Θεόφιλου και της Ευανθίας' ιδιαίτερα μάλιστα 
μνημονεύεται η μετάφραση από την τελευταία του Fénelon47.

Οι φιλελεύθερες ιδέες του Διαφωτισμού, με τις οποίες ήρθε σε επαφή 
στις Κυδωνιές η Ευανθία Καΐρη48, θα της επιτρέψουν να συντάξει αργότερα, 
το 1825, στο Ναύπλιο την περίφημη Επιστολή Ελληνίδων τινών προς τχς 
φιλελληνίδας, την οποία συνυπογράφουν επίσης, οι τρεις κόρες του 
Κυδωνιάτη προεστού Χατζη-Αθανασίου, Ελένη, Αναστασία και Θεο
δώρα49. Στην Επιστολή αυτή, η Ευανθία δίνει το μέτρο της παρουσίας του 
φύλου της στην υπεράσπιση του ελληνικού ζητήματος «από την απάθειαν 
της Ευρώπης», όπως η ίδια αναφέρει. Με θάρρος υποστηρίζει τη θέση των 
επαναστατημένων Ελλήνων και γράφει:

«Αλλά την αδιαφορίαν ταύτην, ή, καθώς την ονομάζουσιν, ουδετερότητα 
ενδέχεται να απαιτή η ορθή της Ευρώπης πολιτική, ή των ευρωπαϊκών

45. Β. Π. Παναγιωτόπουλος, «Μια ωδή της Ευανθίας Καΐρη στον Εφέσου Διονύσιο 
τον Καλλιάρχη», Ο Ερανιστής 1 (1963), 235-237. Βλ. επίσης για το τυπογραφείο των 
Κυδωνιών, Π. Μιχαηλάρης, «Άλλο ένα έντυπο της τυπογραφίας των Κυδωνιών», Ο 
Ερανιστής 17 (1981), 277-278.

46. Το 1819 ο Κοραής (Αλληλογραφία, τ. 4, σ. 185), σε επιστολή του προς τον Θεό
φιλο εκφράζει την απορία του για τη μη δημοσίευση της μετάφρασης του Fénelon: « Περί 
της μεταφράσεως του Φενελώνος, δεν εμπορώ να μαντεύσω τας αφορμάς του φόβου σου' 
εγώ ελπίζω πολλά καλά από την έκδοσιν, κακόν τι να φοβηθώ δεν ευρίσκω».

47. Βλ. Ρωξάνη Αργυροπούλου-Άννα Ταμπάκη, Τα ελληνικά προεπαναστατικά 
περιο8ικά. Ευρετήρια Γ' «Ειδήσεις διά τα Ανατολικά Μέρη» 1811, «Ελληνικός Τηλέ
γραφος» 1812-1836, «Φιλολογικός Τηλέγραφος» 1817-1821, Κέντρον Νεοελληνικών 
Ερευνών Ε.Ι.Ε. 27, Αθήνα 1983, σ. 307.

48. Roxane D. Argyropoulos, «Patriotisme et sentiment national en Grèce au temps des 
Lumières», Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), 7-14.

49. H Θεοδώρα μαζί με έναν ανηψιό της μαθήτευσε κοντά στον Θεόφιλο στην 
Άνδρο, βλ. Δημήτριος Π. Πασχάλης, Θεόφιλος Καίρης. Ιστορική και φιλοσοφική 
μελέτη, σ. 76.
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δυνάμεων η ισορροπία, καθώς ζητούσι να μας βεβαιώσωσι και πολλοί από 
τους σοφούς του έθνους μας, αν και ημείς έως τώρα άλλην δεν ενομίζομεν 
ορθήν πολιτικήν, παρά να βοηθή τις τους αδίκως καταπολεμουμένους και 
απανθρώπως τυραννουμένους και βασανιζομένους, και μάλιστα ενώ δύναται 
να το κάμη χωρίς την παραμικράν βλάβην του και με μεγίστην ευκολίαν»50.

Σημαντικό ρόλο στην ιδεολογική διεργασία του Διαφωτισμού στις 
Κυδωνιές διαδραμάτισε ένας άλλος σημαντικός θιασώτης των Φώτων, ο 
Κωνσταντίνος Οικονόμος, από τη γειτονική Σμύρνη, οποίος είχε ορισθεί 
από το ΙΙατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως να μεσολαβήσει στις έριδες 
ανάμεσα στον Θεόφιλο Καί'ρη με τους αντίθετους Κυδωνιάτες- συνδέθηκε με 
τον Θεόφιλο και επικοινωνούσε συχνά μαζί του καθώς και με την 
προοδευτική μερίδα των Κυδωνιών. Την Ιη Ιουνίου 1819, στο ναό του Τιμίου 
Προδρόμου στις Κυδωνιές εκφώνησε λόγο με θέμα Περίαγάπης πατρίδος, 
κείμενο στο οποίο εμφανίζεται εναρμονισμένος με τις πατριωτικές ιδέες του 
Βενιαμίν και του Θεόφιλου- ο Κ. Οικονόμος υποστηρίζει ότι η αγάπη της 
πατρίδας δεν είναι μόνο φυσικό χρέος του ανθρώπου αλλά και χριστιανικό, 
θέση την οποία θεμελιώνει πάνω σε διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα:

« Η πατρίς είναι το ιερόν θησαυροφυλάκιον όλων των πραγματικών ημών 
καλών, και των ελπίδων....Η αγάπη της πατρίδος, αγαπητοί, είναι πάθος 
των λογικών ψυχών ευγενέστατον και γλυκύτατον φυτευθέν εις αυτάς υπ’ 
αυτού του Δημιουργού- αυτός ο Θεός, ο πλάσας τους ανθρώπους κοινω
νικούς, ενέπνευσεν εις την ψυχήν εκάστου γλυκείαν τινα κλίσιν, ήτις τον 
κρατεί προσηλωμένον εις την χώραν της γεννήσεως αυτού»51.

Ο Κ. Οικονόμος προσπαθεί μέσα από τον εκκλησιαστικό αυτόν λόγο 
καθώς και μέσω ενός άλλου λόγου του με θέμα ΠερίΦιλαδελφίας -τον οποίο 
εξεφώνησε την ίδια εποχή στις Κυδωνιές αλλά δεν σώζεται- να 
καλλιεργήσει μέσα από εκκλησιαστικά κείμενα το συναίσθημα της 
φιλοπατρίας52 στους Κυδωνιάτες και να τους προτρέψει να προβλημα- 
τισθούν γύρω από τις έννοιες της πατρίδας και της ομόνοιας53.

50. Αλληλογραφία Θεοφίλου Καίρη εκδιδομένη υπό Δημητρίου I. Πολέμη. Μέρος 
δεύτερον, Επιστολαί Ευανθίας Καίρη 1814-1866, σ. 56.

51. Κωνσταντίνος Οικονόμος, Λόγος Κυδωνιακάς Β ' Περί αγάπης πατρίδος. Ερρέ- 
θη τω 1819 εν Κυδωνίαις υπό του Πρεσβυτέρου καί Οικονόμου Κωνσταντίνου του εξ 
Οικονόμων. Και εκδίδεται ήδη διά του Τύπου εις το Κοινόν υπό του Θ. Σιατιστέως, 
Αθήνα, εκ της τυπογραφίας Κωνσταντίνου Νικολαίδου, 1837, σ. 7-8.

52. Για τη σημασία της έννοιας του πατριωτισμού την εποχή αυτή, βλ. Roxane D. 
Argyropoulos, «Patriotisme et sentiment national», σ. 7-14.

53. Βλ. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, «Αριστοτελική πολιτική και ηθική θεωρία και ο 
Αδαμάντιος Κοραής», Πρακτικά Παγκοσμίου Συνεδρίου Αριστοτέλης, Αθήνα 1981, σ.
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Οι ρητορικές αυτές επιδόσεις του Κωνσταντίνου Οικονόμου από την 
πρώιμη θητεία του στις τάξεις του Διαφωτισμού εγγράφονται σε ένα 
περιρρέον κλίμα ιδεολογικών συμφραζομένων στις Κυδωνιές και ειδικότερα 
στην Ακαδημία της πόλης, ως εστία της παιδείας των Φώτων, που απηχούν 
πλέον ευδιάκριτα τους πολιτικούς παλμούς του οραματισμού της 
ελευθερίας. Μια άλλη εκδήλωση του ιδίου κλίματος απομνημειώνεται στη 
μαρτυρία του Firmin Didot για την απόφαση των σπουδαστών της 
Ακαδημίας το 1817 να συνομιλούν μόνο στα αρχαία ελληνικά και την 
έμπρακτη εφαρμογή της με παραστάσεις αρχαίου δράματος στη γλώσσα 
του πρωτοτύπου. Μνημονεύεται συγκεκριμένα διδασκαλία από σκηνής της 
«Εκάβης» του Ευριπίδη, με ερμητικά κλεισμένο τον χώρο της παράστασης 
για να μη γίνουν ορατά τα όπλα που κρατούσαν οι ηθοποιοί και κινηθεί έτσι 
η καχυποψία των κρατούντων54.

Το λυκόφως του Διαφωτισμού, ωστόσο, λαμπυρίζει ήδη στις Κυδωνιές. 
Ύστερα από διάφορες περιπέτειες κατά τις οποίες ήρθε επανειλημμένα σε 
αντίθεση με τις δυνάμεις της πνευματικής συντήρησης, ο Βενιαμίν, στις 
παραμονές του Αγώνα, επιστρέφει πάλι στις Κυδωνιές, όπου ως μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας συνεργάζεται με τον Παπαφλέσσα και φορτώνει ένα 
καράβι με πολεμοφόδια για τον Μόριά55. Οι Κυδωνιάτες είχαν προετοιμασθεί 
ιδεολογικά από τον Βενιαμίν και τον Θεόφιλο για τον μεγάλο αγώνα- η 
διδασκαλία τους στην Ακαδημία, όπου είχαν αναλύσει έννοιες όπως η 
πολιτική ελευθερία, η δικαιοσύνη, τα δίκαια του ανθρώπου, ο πατριωτισμός, 
φάνηκε να αποδίδει τους καρπούς της56. Έτσι, οι πολιτικές και ηθικές ιδέες 
του Διαφωτισμού που αναπτύχθηκαν στα παράλια της Αιολίδας μπορούν να 
συνδεθούν με τα πνευματικά θεμέλια του νεοελληνικού φιλελευθερισμού.

Ο αγώνας της ελευθερίας όμως δεν είναι ποτέ απλή και εύκολη υπόθεση. 
Οι Κυδωνιάτες το διαπίστωσαν τραγικά πολύ νωρίς μετά την έναρξη του 
Αγώνα. Η αυλαία του Διαφωτισμού πέφτει με την καταστροφή της πόλης τον 
Ιούνιο του 1821 αλλά οι Κυδωνιάτες πρόσφυγες θα ενισχύσουν δυναμικά τον

444-448 [^Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός. Από τον Διαφωτισμό στον 
Ρομαντισμό, Θεσσαλονίκη, εκδ. Βάνιας2003, σ. 117-118].

54. Firmin Didot, ό.π., σ. 385-387.
55. G. G. Gervinus, Ιστορία της Επαναστάσεως, Αθήνα 1864, τ. 1, σ. 246.
56. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, «Φιλοσοφία και ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης», 

στον συλλογικό τόμο Φιλόσοφοι στο Αιγαίο, Ακαδημία Αθηνών-Κέντρον Ερεύνης Ελλη
νικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 1998, σ. 98-118 [=Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχα
σμός. Από τον Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό, σ. 16-41 ].
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Αγώνα σε άλλες περιοχές του ελληνικού χώρου57. Κατά χιλιάδες κατέφυγαν 
σε ελληνικές εμπόλεμες περιοχές, όπου συνέδραμαν ποικιλοτρόπως τους 
υπόλοιπους επαναστάτη μένους Έλληνες, προσφέροντας μέσα στη δίνη του 
Αγώνα εξαίρετο παράδειγμα πατριωτικής αυτοθυσίας. Μετά τη λήξη της 
Επανάστασης, οι Κυδωνιάτες επιστρέφουν στην ερειπωμένη τους πόλη, την 
οποία ανοικοδομούν και αναδεικνύουν με την εργατικότητα και το 
φιλοπρόοδο πνεύμα τους σε μια λαμπρή εστία ελληνικής παιδείας στη Μικρά 
Ασία, συνεχίζοντας την παλαιότερη παράδοση του Διαφωτισμού στις ακτές 
της Αιολίδας.

57. Οι Κυδωνιάτες συμμετείχαν επίσης και στους λόχους του Γιατράκου, του Κολο- 
κοτρώνη, του Λόντου, του Νικηταρά' άλλοι εγκαταστάθησαν στη Μυτιλήνη, στα Ψαρά 
και αργότερα στη Σύρο, όπου ασχολήθηκαν με τη ναυπηγική. Η Πανώρεια Χατζη- 
Κώστα Αϊβαλιώτη, η αποκαλούμενη «Ψωροκώσταινα», με τη μητρική της αφοσίωση 
στην περίθαλψη των ορφανών της Επανάστασης, αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα 
φιλανθρωπίας. Ο Θ. Σιατιστεύς, εκδότης του Λόγου του Κ. Οικονόμου, τον οποίο ανα
φέραμε προηγουμένως, γράφει χαρακτηριστικά το 1837 στο προλογικό του κείμε
νο: «Πολλαί και λόγων και πραγμάτων αποδείξεις ανακηρύττουσι την ευτυχίαν εις ην 
έφθασεν η εις την νεωτέραν Ελληνικήν ιστορίαν επισημότατη πόλις των Κυδωνιών. 
Εκείνης αυτής της ευθηνείας και ακμής Ιστορικόν και γραφικώτατον μνημείον φαίνεται 
και ούτος ο λόγος ο Κυδωνιακός. Μόλις δύο έτη μετά τον λόγον, του Ελληνικού αγώνος 
αναλάμψαντος, η χρυσή πόλις εκείνη προσήνεγκεν εαυτήν αυτόματος εις το θυσιαστή
ριον της φιλογενείας αοίδιμον ολοκαύτωμα! Ήδη δε πάλιν (τω Θεώ χάρις) ανίσταται από 
της σεβάσμιας αυτής τέφρας’ και «τ ά χ’ α υ ρ ι ο ν εσσετ ά μ ε ί ν ω ν» !



Θεός ήγείσθω παντός έργου και λόγου.

Ψήφισμα.

έπί καθηγεμο'νων Θεοφίλου Γρηγορίου τε, καί Εύς-ρατίου, των εν τω 
κατά τάς Κυδωνιάς Ελληνομουσείω σχολαρχούντων, Ελαφηβολιώνος 
όγδον! άπιο'ντος, et ΰπογεγραμμε'νοι εί'πομεν ·

έπειδή την μεν πα,τρώαν άναλαβε'σθαι φωνήν, την δε χύδην καί 

άγοραίαν, ώς πάντφ ανοίκειον ήμίν τοϊς των Ελλήνων εκείνων άπογο'- 
votç «αντί τω θυμώ άπώσασθαι εοιεμεβα, δεδοχθαι πδσιν ήμΐν νο'μον 
εΐσενεγκειν το'νδε , ώσδ’ ήνίκ’ άν συνώμεν, ελλήνιζα πάντας τιμάς συν- 
διαλέγεσθαι καταναγκάζειν.

Νόμος.
έπιμελεΐσΟαι εκαςον χμών έλλνινις-Ι όσον οιόν τε συν- 

διαλεγεσθαι * όςι S' αν ρ.ή 16 έλη τούτο, σελίδα Ομηρικήν 
ενώπιον ημών ίςάρ.ενος άπαγγέλ>ί».ν άποτισάτω τίμημα.

Οί ταυτα ψνιφισάριενοι.

Αγγελής..............Αλκιβιάδης.
Διδοτ.. .............. Ανάχαρσες.
ίωαννίκιος·· * . ·Αρι<τείδης.
Τζάνος................ έπαμινώνδ ας.
Δημήτρως.......... Θεμιςοκλής.
Θεοφάνης .... .Κλεάνθης. 
Δημήτριος Κ. · · Μιλτιάδης.
Βασίλειος........... Αγεσίλαος.

Μεθο’διος γραφεύς.

Σαμουήλ...... - Νικίας.
ίλαρίων..................Ξενοφών.
Παναγιώτης Β. . - Πελοπίδας.
Ιωάννης.................Περικλής.
Λεο'ντιος.................Φωκίων.
Κωνς·αντΐνος . . · .Χαβρίας. 
Χαραλάμπης ·· - -Παυσανίας.
Γεώργιος ...............Πάτροκλος.

Διογένης κ. τ. λ.

α ω ι ζ.

Πηγή: Α.-Ε Didot, Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817, 
Παρίσι [1826], σ. 386.



Roxane D. Argyropoulos - Paschalis M. Kitromilides

THE ENLIGHTENMENT IN THE AEOLIAN REGION 

(SUMMARY)

The historical unity of the Aeolian region in the early modern period can be 
characteristically illustrated on a cultural level by the fortune of the ideas of the 
Enlightenment in the respective insular and continental geographical compo
nents of the area. In contrast to other regions of the Greek East, the Ionian 
islands for example, the impact of the Enlightenment was felt in Aeolia rather 
late, but it experienced a remarkable blooming during the first twenty years of the 
19th century, with its epicentre in the town of Ayvalik (Kydonies) and its famous 
school. A noteworthy feature of the Aeolian Enlightenment had been the fact 
that although its human resources (scholars, teachers, students) came for the 
most part from the insular space of Lesvos, the Enlightenment itself as an expres
sion of cultural change was enacted across the water on the opposite continental 
Aeolian littoral. In terms of human geography Lesvos appears as the social hin
terland, whereas the town of Ayvalik emerges as the main stage of the Enlight
enment. The purpose of our contribution is to attempt to interpret the forms of 
social interaction in the Aeolian geographical region that provided the Enlight
enment’s infrastructure and to sketch the intellectual profile of the movement in 
the twenty years of its blossoming.





ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΤΒΑΛΙ 
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ...

Είναι γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά πράγματα στις ελληνικές κοινότητες της 
Μικράς Ασίας -αλλά και γενικότερα στις εκτός του ελληνικού κράτους ελλη
νικές κοινότητες- αποτελούν κατά τον 19ο αιώνα πεδίο πρόσφορο για την 
άσκηση πολλαπλών δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν βέβαια σχέση με την 
καθ’ αυτό σχολική πράξη, τη διδασκαλία, τη μάθηση, τα σχολικά προγράμ
ματα και γενικά την οργάνωση της εκπαιδευτικής πρακτικής αλλά ταυτό
χρονα είναι υποφορές ποικίλων ανταγωνισμών, ανάμεσα στους οποίους 
πολύ γρήγορα αρχίζουν να εμφανίζονται έντονα τα ίχνη των βαλκανικών 
εθνικισμών.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις κατά τόπους μητροπόλεις και τις 
άλλες υπηρεσίες του είναι γνωστό ότι έχει σχεδόν υπό τον απόλυτο έλεγχό 
του τα εκπαιδευτικά πράγματα- άλλωστε και η απλή παράθεση των 
πατριαρχικών πράξεων που είτε αμέσως είτε εμμέσως αναφέρονται σε ποι
κίλα εκπαιδευτικά ζητήματα και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις των μητρο
πολιτών στα σχολικά ιδρύματα των περιφερειών τους δίνουν μια καλή εικό
να της παρεμβατικής πολιτικής της Εκκλησίας στον χώρο της εκπαίδευσης, 
ιδιαίτερα μετά τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και τη σύσταση των Γενι
κών Κανονισμών των μέσων του 19ου αι1. Φυσικά, όπως ήδη αναφέραμε, το 
φαινόμενο παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση κυρίως στις περιοχές -και είναι 
πολλές- που παραμένουν εκτός των ορίων του νεοελληνικού βασιλείου και το 
πράγμα, έως ένα σημείο, είναι και αναμενόμενο και εύλογο, καθώς αυτές 
παρουσιάζονται ευάλωτες και πρόσφορες είτε σε ανοιχτές πολιτικές παρεμ
βάσεις είτε σε ιδεολογικούς ανταγωνισμούς.

Φυσικά και στο σχήμα αυτό τα πράγματα δεν εξελίσσονται ευθύγραμμα 
καθώς η δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου «ως φορέα παιδείας τόσο

1. Για τα θέματα αυτά βλ. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 19ος αι.-1919. Οι 
Ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνικό Έθνος, Αθήνα 
1997, σ. 271 κ.εξ. όπου παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά ζητήματα και η εμπλοκή σ’ 
αυτά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνστα
ντινουπόλεως και του ελληνικού κράτους, κυρίως μετά από την ίδρυση του Πανεπιστη
μίου Αθηνών.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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ως προς το εκπαιδευτικό της σκέλος όσο και ως προς το ιδεολογικό της»2 
αλλά και η εμφάνιση και η δράση του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντι
νουπόλεως, του Συλλόγου Μικρασιατών η «Ανατολή» αργότερα, άλλων 
τοπικών συλλόγων αλλά και αυτή καθ’εαυτή η ίδρυση του ελληνικού κρά
τους και των ιδεολογικών προσανατολισμών που από αυτό εκπέμπονται, 
δημιουργούν αντίρροπες επεμβάσεις στον ευαίσθητο χώρο της εκπαιδευτι
κής διαδικασίας, μέσω του οποίου είναι φανερό ότι θα ασκηθούν ποικίλες 
πολιτικές και θα αναζητηθούν ερείσματα στις βαλκανικές διεκδικήσεις3.

Το φαινόμενο βέβαια παρουσιάζει ιδιαίτερη ένταση, όπως είπαμε, μετά 
από την ίδρυση του ελληνικού κράτους όταν κοντά στις ελληνικές μικρασια
τικές κοινότητες -αφού για μία από αυτές γίνεται εδώ λόγος- θα βρεθούν 
επίσημες ελληνικές αρχές, δηλαδή ελληνικά προξενεία, υποπροξενεία και 
προξενικοί σταθμοί, μέσω των οποίων κυρίως το ελληνικό κράτος θα προ
σπαθήσει, όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, να συλλέξει πληροφορίες, να 
δώσει οδηγίες, με άλλα λόγια να ασκήσει την εξωτερική του πολιτική στη 
Μ. Ασία, όπου βέβαια οι ελληνικοί πληθυσμοί των μικρασιατικών κοινοτή
των, μεγάλων και μικρών, αποτελούν τους καλύτερους αγωγούς για την 
εφαρμογή της.

Χωρίς να έχω καμιά ιδιαίτερη ενασχόληση με το θέμα αυτό αλλά αντλώ
ντας από την όποια ιστοριογραφική εμπειρία μου και τον διάλογο με τους 
άλλους συναδέλφους ιστορικούς, έχω την πεποίθηση ότι το θέμα παρουσιά
ζει εξαιρετικό ενδιαφέρον και οπωσδήποτε αξίζει η προσέγγισή του με 
όρους ιστοριογραφικούς που θα υπερβαίνουν τις επιμέρους κατατμήσεις και 
θα αξιοποιούν με επιστημονικό τρόπο τα άφθονα στοιχεία που είτε έχουν 
δημοσιευθεί είτε παραμένουν ανέκδοτα για πολλούς λόγους4.

Πριν από είκοσι περίπου χρόνια το τρίτομο έργο του Χρίστου Σπ. Σολ- 
δάτου5 έθεσε, κατά τη γνώμη μου, το πρόβλημα με μεγαλύτερη οξύτητα 
καθώς έφερε στο φως, με εμπειρικό βέβαια τρόπο, ένα πλήθος στοιχείων για 
τα εκπαιδευτικά πράγματα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας που προέρχο
νται κυρίως από το ακατάταχτο, ακόμα, στο μεγαλύτερο μέρος του Αρχείο 
του Υπουργείου των Εξωτερικών. Η προσωπική μου εν συνεχεία εργασία 
στο ίδιο αρχείο για άλλα θέματα μου έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσω

2. Σία Αναγνωστοπούλου, ό.π., σ. 292.
3. Ό.π., 283 κ.εξ.
4. Ιω. Πετροπούλου, «Γύρω από την ιστοριογραφία των Κυδωνιών», Δελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπου8ών3 (1982), 236.
5. Χρίστος Σπ. Σολδάτος, Η εκπαι8ευτικη και πνευματική κίνηση του ελληνισμού 

της Μικράς Ασίας 1800-1922, τ. 1-3, Αθήνα 1989-1991.
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ιδίοις όμμασι αυτό που άλλωστε γίνεται φανερό και από το απλό ξεφύλλισμα 
του έργου του Χρ. Σολδάτου, ότι δηλαδή για τη μελέτη του εκπαιδευτικού 
-ας το πούμε έτσι- υλικού του αρχείου αυτού, όπως άλλωστε και για πολλά 
άλλα επιστημονικά αντικείμενα, απαιτείται καλός προγραμματικός σχε- 
διασμός και συλλογική προσπάθεια. Εν συνεχεία η συνθετική μελέτη της 
Σίας Αναγνωστοπούλου6 μας έχει δώσει ένα πρώτης τάξεως θεωρητικό 
εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε και να καταλάβουμε τα πράγματα καλύ
τερα, δηλαδή πέρα από το πρώτο στάδιο της κατά παράταξη παράθεσης 
πληφοροριών που η απλή έκδοση ενός εγγράφου αποδεσμεύει.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά η έκδοση και ο σχολιασμός των δύο προξενικών 
κειμένων που εδώ ακολουθεί ας εκτιμηθεί ως προσπάθεια που επιχειρεί να 
συγκεντρώσει σε ένα πρώτο επίπεδο όσες πληροφορίες αυτά μας παρέχουν 
για τα εκπαιδευτικά πράγματα στην πόλη των Κυδωνιών λίγα χρόνια πριν 
από την οριστική βίαιη εγκατάλειψή της από τους Έλληνες κατοίκους της' 
αυτό είναι το ένα- παράλληλα, όμως, αποτελεί και προσπάθεια για την κατα
νόηση της «εκπαιδευτικής» δράσης του Έλληνα υποπροξένου στις Κυδωνιές 
και για την αποδέσμευση της λογικής που εκπορεύεται από την εμπλοκή του 
ελληνικού κράτους στα μικρασιατικά πράγματα, όπως αυτά εξειδικεύονται 
και στο επίπεδο της σχολικής πρακτικής, που πραγματώνεται από τους 
Έλληνες εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πόλη των Κυδωνιών.

Τα εκπαιδευτικά πράγματα των Κυδωνιών είναι γεγονός ότι «καταδυνα- 
στεύονται» από την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας της αιολικής 
πόλης κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. Το μέγεθος των ονομάτων 
ανάμεσά τους εκείνο του Βενιαμίν Λεσβίου και το εκπαιδευτικό έργο που 
πραγματώνεται από το ίδρυμα αυτό σε συνάρτηση με το κίνημα του Νεοελ
ληνικού Διαφωτισμού και οι διαμάχες που αυτό προκάλεσε στα μικρασιατι
κά παράλια συνέβαλε ώστε να ασχοληθούν με τη μελέτη των πραγμάτων 
της Ακαδημίας σημαντικά ονόματα της Νεοελληνικής Ιστοριογραφίας7. 
Αυτή καθ’εαυτή λοιπόν η Ακαδημία των Κυδωνιών και η μεταγενέστερη 
πρόσληψη της δράσης των δασκάλων της και των ιδεών που από αυτήν 
εκπορεύτηκαν συνέβαλλαν ώστε όσα ακολούθησαν να εμφανίζονται, αν όχι 
ως ελάχιστα, τουλάχιστον ως «κανονικά» συγκρινόμενα με το λαμπρό 
παρελθόν.

Ωστόσο τα πράγματα ακολούθησαν τον δρόμο τους και η εκπαιδευτική 
κατάσταση που διαμορφώνεται εφεξής στο Αι'βαλί, μετά από την πρώτη

6. Ό.π.
7. Αλκής Αγγέλου, «Προς την ακμή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού», Των Φώτων, 

Αθήνα 1988, σ. 211-291, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
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καταστροφή της πόλης (1822), την εγκατάλειψή της από τους Έλληνες 
κατοίκους της και τον ανασυνοικισμό της (μετά από το 1830), δεν γνωρίζει 
βέβαια την ένταση των χρόνων της Ακαδημίας αλλά ακολουθεί grosso modo 
τον δρόμο που περίπου ακολουθούν και οι άλλες κοινότητες του μικρασιατι
κού ελληνισμού, με τις εκάστοτε αποχρώσεις φυσικά που διάφοροι παράγο
ντες επιβάλλουν8.

Έτσι, μετά από τη σχετική απραξία που επέβαλε η επί μία δεκαπενταε
τία περίπου εγκατάλειψη της πόλης, γύρω στα 1840 λειτουργούν πάλι δύο 
δημοτικά, στα μέσα της δεκαετίας του 1850 θα ιδρυθεί νέα σχολή στον χώρο 
της πάλαι ποτέ Ακαδημίας, ενώ γύρω στα 1860 υπάρχουν κιόλας τέσσερα 
δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με βάση την αλληλοδιδακτική μέθοδο. 
Εφεξής νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα προστίθενται καθώς η πόλη αναπτύσσε
ται γοργά, ανάμεσα στα οποία και Παρθεναγωγεία, και φαίνεται ότι στα 
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα έχει εν πολλοίς παγιωθεί η νέα 
εκπαιδευτική τάξη στην αιολική πολιτεία. Ο Ιωάννης Καραμπλιάς στον 
δεύτερο τόμο της δικής του Ιστορίας των Κι>8ωνιών εκτιμώ ότι παρουσιάζει 
αρκετά καλά τη σχολική και εκπαιδευτική κατάσταση των Κυδωνιών την 
εποχή που μας απασχολεί και από την άποψη του αριθμού των εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων αλλά και από αυτήν των προσώπων που υπηρετούν σε ορι
σμένα από αυτά9.

Ωστόσο, ορισμένα συμπληρωματικά στοιχεία στα εκπαιδευτικά δρώμε
να της πόλης μας προσφέρουν οι δύο εκθέσεις του Έλληνα υποπροξένου στο 
Αϊβαλί, ο οποίος εκτελώντας, προφανώς, σχετικές εντολές της κεντρικής 
υπηρεσίας, δηλαδή του Υπουργείου Εξωτερικών, αποστέλλει αναφορά με 
τα σχετικά στοιχεία- και είναι αυτά ο αριθμός των σχολείων, ο αριθμός και 
η ποιότητα των καθηγητών που υπηρετούν στο Γυμνάσιο της πόλης, τα 
μαθήματα που διδάσκονται στα εκπαιδευτικά της ιδρύματα και οι αντίστοι
χες ώρες διδασκαλίας.

8. Τις αντίστοιχες πληροφορίες μπορεί να αναζητήσει ο ενδιαφερόμενος στις γενικές 
ιστορίες της πόλης των Κυδωνιών και κυρίως στα έργα: Γ. Σακκάρης, Ιστορία των 
Κυδωνιών, Αθήνα 1920, β' έκδ. Αθήνα 1982 (με προλόγους των Πάνου Βαλσαμάκη και 
Κ. Μοσκώφ και επιλεγόμενα του Αθ. Τσερνόγλου για τον συγγραφέα και το έργο του), 
Ιω. Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών, τ. Α'-Β', Αθήνα 1949-1950 και σε μικρότερο 
βαθμό στο Αθηνά Κερεστετζή, Αϊβαλί, 1832-1922, Αθήνα 1981.

9. Βλ. επίσης και Γ. Σακκάρης, Ιστορία, σ. 186 κ.εξ., ο οποίος μνημονεύει τον ίδιο 
αριθμό σχολείων: τρία αρρεναγωγεία και τρία παρθεναγωγεία πέντε τάξεων (πρόκειται 
για τα δημοτικά σχολεία της εποχής), ένα ανώτερο τετρατάξιο παρθεναγωγείο και το 
γυμνάσιο (ελληνικό -προγυμνάσω, το ονομάζει ο Σακκάρης- και τις ανώτερες τάξεις του).
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Η αναφορά του προξένου Μιχαήλ Σακελλαριάδη φέρει την ημερομηνία 
12 Σεπτεμβρίου 1911 (έγγρ. A', Β') και με βάση αυτήν η σχολική εικόνα στο 
Αϊβαλί συντίθεται: από το Γυμνάσιο της πόλης, τα τρία δημοτικά σχολεία 
αρρένων, τα τρία δημοτικά σχολεία θηλέων και ένα ανώτερο Παρθεναγω
γείο. Εν συνεχεία ο προξενικός υπάλληλος συναριθμεί στοιχεία τα οποία 
κρίνει απαραίτητα προκειμένου η κεντρική υπηρεσία να έχει πλήρη εικόνα 
του θέματος. Το Γυμνάσιο10 έχει ιδρυθεί στον χώρο της Ακαδημίας, της 
οποίας την ακμή τοποθετεί μεταξύ του 1803 και 1821, και έχει σχήμα τετρα
γώνου του οποίου την ανατολική και βόρεια πλευρά κλείνουν αντίστοιχα το 
δημοτικό παρθεναγωγείο της Άνω Συνοικίας και το δημοτικό Αρρεναγω- 
γείο της ίδιας Άνω Συνοικίας. Το κτίριο του Γυμνασίου κρίνεται μικρό για 
τις ανάγκες της εποχής ενώ ξεχωριστή μνεία γίνεται για το γυμναστήριό 
του11 -για το οποίο έχουμε πληροφορίες και από άλλες καθώς πηγές- και 
για το εργαστήριο φυσικής12.

Η γνωστή διαίρεση της πόλης σε Άνω, Κάτω και Μέση συνοικία13 χρη
σιμοποιείται από τον πρόξενο προκειμένου να τοποθετήσει στον χώρο και 
τα άλλα σχολεία. Έτσι στη Μέση συνοικία βρίσκονται το κεντρικό Παρθε
ναγωγείο με τις πέντε κατώτερες τάξεις και τις τρεις ανώτερες και λίγο 
παραπάνω το παλιό κτίριο του πεντατάξιου δημοτικού σχολείου της ίδιας 
Μέσης Συνοικίας. Τέλος στην Κάτω Συνοικία η έκθεση του προξένου τοπο
θετεί το νεόδμητο πεντατάξιο παρθεναγωγείο που είναι «το κάλλιστον των

10. Στοιχεία για την αρχιτεκτονική του κτιρίου βλ. Κερεστετζή, ό.π., σ. 46 και 48 
(όπου φωτογραφία της πρόσοψής του με τους τελειόφοιτους του 1913)’ βλ. επίσης Σακ- 
κάρης, ό.π., σ. 186 κ.εξ.

11. Το σχολικό γυμναστήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γ. Σακκάρη (Ιστορία, 
σ. 184" στο τέλος του βιβλίου και φωτογραφία του γυμναστηρίου), ιδρύθηκε το 1904 με 
δωρεά των αδελφών Καλτή, βρισκόταν κοντά στη θάλασσα και διέθετε όλα τα απαραί
τητα γυμναστικά όργανα' βλ. και Κερεστετζή, Αϊβαλί, σ. 46, όπου και φωτογραφία του 
Αλέξανδρου Καλτή.

12. Σακκάρης, ό.π., σ. 184-185 και στο τέλος του βιβλίου όπου φωτογραφία του εσω
τερικού του εργαστηρίου: αναφέρει ότι το «εργαστήριο φυσικών επιστημών» ιδρύθηκε 
και αυτό το 1904 με δωρεά προς τούτο του Ιωάννη Μαλέλλη, ο οποίος διέθεσε χρήματα 
και κτήματα για την ίδρυση του εργαστηρίου και τη μισθοδοσία του ειδικού καθηγητή' 
βλ. επίσης Αθηνά Κερεστετζή, ό.π., σ. 53 και Ιωάννης Γονατάς, Λογοδοσίαι τετραετούς 
διαχειρίσεως των Εκπαιδευτηρίων Κυδωνιών 1900-1903, Αθήνα 1903, σ. 47.

13. Για πρώτη φορά έχουμε αναφορά στη διαίρεση της πόλης σε συνοικίες και στις 
κοινωνικές ομάδες που κατοικούν σ’ αυτές από τον N. I. Σαλτέλλη στο έργο του Ο Κυδω- 
νιάτης- Ποίημα εις άσματα τέσσαρα, Αθήνα 1842, σ. μ'-ν' (β'έκδ. «μετά διορθώσεων και 
προσθαφαιρέσεων», Αθήνα 1880).
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σχολικών ιδρυμάτων της πόλεως» και το δημοτικό σχολείο της συνοικίας 
αυτής που χρήζει επισκευής14. Η αξιολογική κατάταξη του προξένου ως 
προς τα σχολικά κτίρια των Κυδωνιών βρίσκει ότι μόνο το Γυμνάσιο της 
πόλης και το Παρθεναγωγείο της Κάτω Συνοικίας μπορούν να θεωρηθούν 
κατάλληλα για την αγωγή των παιδιών ενώ όλα τα υπόλοιπα δεν ανταπο- 
κρίνονται στις σχολικές ανάγκες· εκεί, τελείως απροσδόκητα, επισυνάπτει 
και την παρατήρηση ότι τα μικρά παιδιά, ιδίως των λαϊκών τάξεων του 
Αϊβαλιού, μαστίζει η «οφθαλμία»15.

Σημαντικά είναι όσα παραθέτει στη συνέχεια για τον αριθμό των παιδιών 
που φοιτούν στα σχολεία του Αϊβαλιού: τη σχολική χρονιά 1910-1911 γρά
φτηκαν στα έξι δημοτικά σχολεία 195416 παιδιά (1060 αγόρια και 894 κορί
τσια), ενώ στο τριτάξιο Κεντρικό Παρθεναγωγείο 85 μαθήτριες και στο 
οκτατάξιο Γυμνάσιο 236 μαθητές. Όλα αυτά μας δίνουν συμποσούμενα 
227517 μαθητές και μαθήτριες. Αλλά το πλήθος αυτό των μαθητών και μαθη
τριών δεν μένει αναλλοίωτο κατά την εξέλιξη της σχολικής χρονιάς επειδή 
«το μεν διά πενίαν, το δε δι’ ακηδίαν των γονέων» εγκατέλειψαν τα θρανία 
283 σχολιαρόπουλα του δημοτικού, 17 μαθήτριες του Παρθεναγωγείου και 
17 αγόρια του Γυμνασίου.

Αλλά μια σχολική χρονιά, τουλάχιστον εκείνη την εποχή, απειλείται και 
από την αδυναμία ορισμένων μαθητών να παρακολουθήσουν και να συντονι
στούν προς την εκπαιδευτική διαδικασία και κατά συνέπεια μένουν στάσιμοι: 
έτσι από τις διάφορες βαθμίδες της κυδωνιάτικης εκπαίδευσης ένας αρκετά 
μεγάλος αριθμός μαθητών μένει στην ίδια τάξη και συγκεκριμένα ο πρόξενος 
αναφέρει ότι από τις 85 μαθήτριες του Παρθεναγωγείου έχασαν τη χρονιά 26 
ενώ από τους 236 μαθητές του Γυμνασίου δεν πήραν στα χέρια τους ενδεικτι
κό προβιβασμού οι 47. Ομολογουμένως αρκετά υψηλά νούμερα.

14. Αθ. Κερεστετζή, ό.π., σ. 22 (όπου φωτογραφία του σχολείου αυτού), 46.
15. Ο ακριβής προσδιορισμός της ασθένειας που αναφέρεται με αυτό το όνομα δεν 

είναι εύκολος επειδή την εποχή αυτή ο όρος «οφθαλμία» χρησιμοποιείται για μια πλειά
δα παθήσεων των οφθαλμών πάντως, πρέπει να πρόκειται για κάποια μόλυνση του εσω
τερικού των ματιών και όχι για ανωμαλία της οράσεως.

16. Οι αριθμοί είναι πολύ κοντά σ’ αυτούς που δίνει και ο Γ. Σακκάρης, ό.π., σ. 186- 
187' σύμφωνα με τον κυδωνιάτη λόγιο το 1900 φοιτούσαν στα εκπαιδευτήρια της πόλης 
γύρω στα 1700 παιδιά ενώ το 1914 ο αριθμός τους έφθασε τα 2400.

17. Έχουμε στη διάθεσή μας και την έκθεση του 1911-1912 από την οποία διαπιστώ
νουμε μικρή αύξηση στο γενικό σύνολο των μαθητών που εγγράφονται στα σχολεία του 
Αϊβαλιού’ συγκεκριμένα αριθμούνται 2376 μαθητές: 225 του Γυμνασίου, 1094 των τριών 
Αρρεναγωγείων και 937 των τριών Παρθεναγωγείων βλ. Αιολικός Αστηρ, έτος Α', τχ 
19-20(15.7.1912), σ. 318.
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Όπως είναι ευνόητο ο προξενικός υπάλληλος στην ενδιαφέρουσα έκθεσή 
του θα σταθεί περισσότερο στο Γυμνάσιο18 της πόλης και θεωρώ ότι τα 
στοιχεία που παραθέτει είναι κάπως απρόσμενα και ενδιαφέροντα επειδή 
παραθέτει, ανάμεσα στα άλλα, και συγκεντρωτικά στοιχεία για την επαγ
γελματική εξέλιξη των αποφοίτων του Γυμνασίου, που αναφέρεται στα 28 
έτη λειτουργίας του. Προφανώς, εδώ ο πρόξενος θέτει ως όριο της έρευνάς 
του όχι το έτος ιδρύσεως του Γυμνασίου αλλά το έτος 1883-1884 όταν το 
Γυμνάσιο αναγνωρίστηκε ως ισότιμο των γυμνασίων της ελληνικής επικρά
τειας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών19.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Μιχαήλ Σακελλαριάδη κατά τα 28 έτη λειτουρ
γίας του Γυμνασίου αποφοίτησαν από αυτό 269 μαθητές. Από αυτούς 48 
«επεδόθησαν εις το διδασκαλικόν και ιερατικόν επάγγελμα», 49 «εις τας 
επιστήμας, μάλιστα την ιατρικήν και 172 εις πρακτικά επαγγέλματα»20. 
Μια μεγάλη πτώση αποφοίτων καταγράφεται κατά τα έτη 1894-1909, ενώ 
ακριβώς την χρονιά σύνταξης της έκθεσης βελτιώθηκαν τα πράγματα με 
διαφαινόμενη τάση την επίδοση των μαθητών στα πρακτικά επαγγέλματα. 
Το Γυμνάσιο είναι ζωτικής σημασίας, κατά τον πρόξενο, όχι μόνο για το 
Αϊβαλί αλλά και για τις πόλεις της Περγάμου, των Μοσχονησιών και του 
Αδραμυττίου. Επιτελεί δηλαδή, όπως ο πρόξενος καταχωρεί στην έκθεσή 
του, «μέγα μορφωτικόν και εθνικόν σκοπόν».

Στις τελευταίες αυτές λέξεις νομίζω ότι κρύβεται και η ουσία της έκθε
σης του προξένου' βρισκόμαστε άλλωστε στα 1911 και οι εθνικές διεκδική
σεις που θα επιχειρηθεί να πραγματωθούν τα αμέσως επόμενα χρόνια μέσω 
των πολεμικών συρράξεων στα Βαλκάνια, βρίσκονται σε ένταση. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, όπως συνήθως συμβαίνει την περίοδο αυτή, η εκπαίδευση αποτελεί 
ένα από τα πιο αποτελεσματική εργαλεία, καθώς μέσω αυτής καλλιεργού
νται το εθνικό φρόνημα αλλά και πολύ απλούστερα αλλά εξίσου σημαντικά 
πνευματικά εφόδια, όπως λ.χ. η γλώσσα, στοιχεία απαραίτητα για την 
ύπαρξη ενός εθνικού, νομιμοποιητικού συνόλου, γύρω από το οποίο θα εγερ- 
θούν εδαφικές αξιώσεις.

Γι’ αυτό ο Έλληνας πρόξενος, εκτός από τα όσα σημαντικά αναφέρει για 
την τύχη των αποφοίτων του Γυμνασίου Κυδωνιών, θα ενδιαφερθεί και για 
το διδακτικό δυναμικό του Γυμνασίου -το Γυμνάσιο βέβαια είναι εκείνο από 
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία- καταρτίζοντας

18. Πληροφορίες για το Γυμνάσιο παραθέτει και η Αθ. Κερεστετζή, ό.π., σ. 46,52-53.
19. Ό.π., σ. 181-182, όπου τα σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης και κυρίως 

Σακκάρης, ό.π., σ. 181 όπου λεπτομερή στοιχεία και αρχειακές αναφορές.
20. Για τους «τελειόφοιτους» του Γυμνασίου βλ. και στο Σακκάρης, ό.π., σ. 189.
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μικρά βιογραφικά σημειώματα των καθηγητών του, επιδιώκοντας, προφα
νώς, να αποτυπώσει τη δυναμικότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 
ένα τόσο κρίσιμο για την ελληνική πραγματικότητα εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Είναι ευνόητο ότι οι πληροφορίες που αντλεί και διαβιβάζει στην κεντρική 
υπηρεσία ο έλληνας πρόξενος προέρχονται μέσα από το Γυμνάσιο ή από 
άτομα που έχουν άμεση σχέση με αυτό και πάντως γνωρίζουν καλά πρόσω
πα και πράγματα. Έτσι, πιστεύω, ότι με τις πληροφορίες αυτές, τα μικρά 
αλλά ουσιαστικά πληροφοριακά σημειώματα που συντάσσει ο προξενικός 
υπάλληλος, συμβάλλει αποφασιστικά και στον εμπλουτισμό των γνώσεών 
μας για την ιστορία της εκπαίδευσης και τους λειτουργούς της- για μερικούς, 
μάλιστα, από αυτούς, η εκπαιδευτική διαδρομή τους σε σχολεία του ελληνι
κού βασιλείου και σε σχολεία εκτός των ορίων του, αναδεικνύεται με σαφή
νεια και, ώς ένα σημείο, ρίχνει φως στους «δρόμους των δασκάλων».

Τα πρόσωπα21 που υπηρετούν είναι λίγο-πολύ γνωστά σε όσους ασχο
λούνται με τα εκπαιδευτικά πράγματα της εποχής. Γυμνασιάρχης ο Ιωάν
νης Ολύμπιος22 και καθηγητές οι Σταύρος Δήμου23, Ιωάννης Καραμπλιάς24,

21. Φωτογραφία του Γυμνασίου και του προσωπικού καθώς και των αποφοίτων του 
έτους 1911-1912 βλ. στο Τ. Μουμτζής, Αναμνήσεις 1894-1924, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 
5Γ στο σχολιασμό της φωτογραφίας από τον συγγραφέα αναφέρονται, ανάμεσα στα 
άλλα, για τους εικονιζόμενους: «...Κ. Ραπτάρχης των τουρκικών, I. Καραμπλιάς των 
νεοελληνικών και της ιστορίας, I. Ολύμπιος των αρχαίων ελληνικών, Δ. Δήμου των λατι
νικών, Αλ. Πανταζήςτων μαθηματικών... Απόντες Γ. Τζιτζίτης και Ν. Τυμπαμπήςτων 
Θρησκευτικών...».

22. Οι αναλυτικές πληροφορίες που δίνει ο πρόξενος για τη δράση του Ιω. Ολύμπιου 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιο πιθανός πληροφοριοδότης του είναι ο ίδιος ο Ολύ
μπιος, ο οποίος, αν έτσι έχουν τα πράγματα, πρέπει να έδωσε πληροφορίες και για τους 
άλλους καθηγητές του Γυμνασίου. Ο Ιωάννης Ολύμπιος υπηρέτησε στις Κυδωνιές από 
το 1905-1914 και υπήρξε γυμνασιάρχης κατά το διάστημα 1910-1914. Ήδη στο βιογρα- 
φικό του προξένου σημειώνεται (1911) ως χρόνος γυμνασιαρχίας 1 έτος, πράγμα που 
συμφωνεί με τις πληροφορίες που έχουμε για τον χρόνο υπηρεσίας του στο Γυμνάσιο 
Κυδωνιών. Εξάλλου, η αναφορά του υποπρόξενου στο πρόσωπο του Ολύμπιου ως του 
μόνου ικανού να βελτιώσει την κατάσταση του Γυμνασίου φανερώνει τις καλές σχέσεις 
μεταξύ των δύο προσώπων και ενισχύει την υπόθεση ότι ο Ολύμπιος προσκόμισε στον 
υποπρόξενο τα στοιχεία για την κατάσταση και δράση των καθηγητών του Γυμνασίου. 
Για τον Ολύμπιο βλ. Βαγγέλης Καραγιάννης, «Ιωάννης Ολύμπιος. Ο σοφός γυμνασιάρ
χης της Μυτιλήνης», Λεσβιακά Η' (1983), 40-86 (στη σ. 45 φωτογραφία του - του 1911), 
όπου και αναλυτική αναγραφή των δημοσιευμάτων του.

23. Ιω. Καραμπλιάς, Ιστορία, τ. Β', σ. 88.
24. Πρόκειται βέβαια για τον γνωστό λόγιο και συντάκτη της δίτομης Ιστορίας των 

Κυδωνιών, όπου (τ. Β', 87, 91, 99) στοιχεία για την ατομική συγγραφική του δράση.
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ο Νικόλαος Ευθυμιάδης25, Κωνσταντίνος Μπότσης26, Δημήτριος Κρητι
κός27, Αλέξανδρος Πανταζής28, Κωνσταντίνος Ραπτάρχης29, Δημ. Τιμπα- 
μπάς30, Γεώργιος Τζιτζίτης31 (έγγρ. Α').

Εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε περαιτέρω όσον αφορά την έκθεση 
του προξένου, είναι ότι πέρα από την καθαρώς υπηρεσιακή, θα λέγαμε, 
κατάσταση των καθηγητών και τις μετακινήσεις τους, προσθέτει επιπλέον 
για τον Ιωάννη Καραμπλιά και τον Αλέξανδρο Πανταζή ότι «αναμιγνύονται 
ενεργώς εις τα κομματικά των Κυδωνιών».

Η παρατήρηση αυτή φέρνει στην επιφάνεια και πάλι τις οξύτατες εσω
τερικές διαμάχες που είχαν ξεσπάσει στην πόλη το 1840-1842 με αφορμή την 
κατανομή του τεράστιου κοινοτικού χρέους που δημιουργήθηκε με τον ανα- 
συνοικισμό της πόλης ύστερα από την εγκατάλειψή της το 1821. Εφεξής η 
ένταση συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα, τα οποία μετά την εγκατάστα
ση Ελλήνων υποπροξένων στην πόλη και το ζήτημα απόδοσης της ελληνι
κής ιθαγένειας άρχισαν να περιστρέφονται γύρω από τις προσπάθειες παρα
μονής ή ανάκλησης των υποπροξένων.

Μία μερίδα δηλαδή του πληθυσμού συγκεντρώνεται γύρω από τον εκά- 
στοτε υποπρόξενο και υποστηρίζει την παραμονή του και μία άλλη με υπο

25. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 89.
26. Πληροφορίες γι’ αυτόν μας δίνει η Αθ. Κερεστετζή (ό.π., σ. 52’ Καραμπλιάς, ό.π., 

σ. 88). Σύμφωνα με αυτές πρόκειται για φυσικοχημικό, πρώην επιμελητή του Πανεπι
στημίου Αθηνών στην έδρα του καθηγητή Αργυρόπουλου, που χαρακτηρίζεται ως «ικανός 
και ρέκτης επιστήμων με πνεύμα οργανωτικόν». Η πληροφορία της αναχώρησής του από 
το Γυμνάσιο καταχωρείται και στον τοπικό τύπο, βλ. π. Αιολικός Αστηρ, έτος Α', τχ 1 
(1.10.1911), σ. 13: «Εκ μεν του Γυμνασίου απεχώρησαν οι καθηγηταί κ.κ. Κ. Μπότσης 
των Φυσικών Επιστημών, Δ. Ντιμπαμπής των Ιερών, Ν. Ευθυμιάδης των Γαλλικών...».

27. Πληροφορίες γι’ αυτόν βλ. στη μελέτη του Θεοφ. Σουλακέλλη στον παρόντα 
τόμο, σ. 414-415.

28. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 88.
29. Σύμφωνα με πληροφορία της Αθ. Κερεστετζή (ό.π., σ. 48) ο Ραπτάρχης που δια

δέχτηκε στη διδασκαλία της τουρκικής τον Πικραμένο, δίδαξε έως τον Α' Παγκόσμιο 
πόλεμο- 30. Βλ. εδώ υποσημ. 26.

30. Βλ. και Καραμπλιάς, ό.π., σ. 89.
31. Η υπηρεσία του σε σχολή του Μοσχονησιού μαρτυρείται και από τη Σίτσα 

Καραϊσκάκη, Μοσχονήσια. Η πατρί8α μου, Αθήνα 1973, σ. 190" βλ. και Καραμπλιάς, 
ό.π., σ. 89. Πρέπει εξάλλου να είναι ο συγγραφέας ενός άρθρου για τις Κυδωνιές: Γεώρ
γιος Τσιτσίτης, «Περί Κυδωνιών», Ξενοφάνης Α' (1896), 241-250· κριτική για το άρθρο 
αυτό βλ. Κ. Μαμώνη, «Ανέκδοτος επιστολή μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης», 
Μικρασιατικά Χρονικά 12 (1965), 403-410.
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μνήματα στον γενικό πρόξενο της Σμύρνης, στην πρεσβεία στην Κωνσταντι
νούπολη και στο Υπουργείο Εξωτερικών απαιτεί την απομάκρυνσή του για 
τους δικούς της λόγους. Είναι λοιπόν πολύ πιθανόν ότι η αναφορά του υπο- 
προξένου για ανάμειξη στα κομματικά σημαίνει αυτές ακριβώς τις εντάσεις 
και αντιδικίες που είναι πολύ ισχυρές και επίμονες32.

Η γενική εντύπωση του υποπροξένου Κυδωνιών Μιχαήλ Σακελλαριάδη 
είναι ότι το Γυμνάσιο και γενικά η μέση εκπαίδευση - έτσι την ονομάζει-, 
δεν βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση" γι’ αυτό, όπως αναφέρει, προ
βαίνει σε συνεχείς παραστάσεις στις πολιτικές (δημογεροντικές) και εκκλη
σιαστικές αρχές της πόλης να μεριμνήσουν για την καλύτερη οργάνωση των 
σχολικών πραγμάτων.

Θα περάσουν πέντε χρόνια, κατά την διάρκεια των οποίων η πόλη και η 
ευρύτερη περιοχή των Κυδωνιών θα γνωρίσουν απερίγραπτα δεινά" τα 
πράγματα αυτά είναι γνωστά και γνωστή είναι η τύχη πολλών κατοίκων της 
περιοχής και τα όσα ακολούθησαν αυτό που ονομάστηκε «πρώτος διωγ
μός» του 1914-1916. Ωστόσο, παρά τις καταπιέσεις, τις εξορίες, τους περιο
ρισμούς και γενικά την ανώμαλη κατάσταση που επικρατεί, ορισμένα πράγ
ματα φαίνεται ότι λειτουργούν.

Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και από την έκθεση του έλληνα υποπροξέ
νου στην πόλη Νικολάου Τσερέπη της 10ης Μαρτίου 1916 (έγγρ. Γ'), ο οποί
ος εκτελώντας διαταγές του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών προβαίνει 
σε μια νεότερη εκτίμηση της σχολικής πραγματικότητας. Κάτω από τις 
δυσκολίες της νέας κατάστασης η έκθεση του προξένου αυτού είναι πολύ 
συνοπτική και αυτό που κυρίως σπεύδει να τονίσει είναι ότι η λειτουργία των 
σχολείων έχει εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ελληνικού Υπουργείου Παι
δείας. Στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται ο υποπρόξενος δεν επι
σημαίνει τόσο τα πρόσωπα αλλά αναφέρεται αναλυτικά στα μαθήματα που 
διδάσκονται στα σχολεία και το Γυμνάσιο των Κυδωνιών, από τα οποία

32. Από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών έχω συγκεντρώσει πολύ υλικό -που 
λογαριάζω να δημοσιεύσω σχολιασμένο- από αυτές τις διενέξεις που αποτυπώνονται με 
σαφήνεια καθώς τα ονόματα των Αϊβαλιωτών που εμπλέκονται κάθε φορά είναι και πολλά 
και καταγεγραμμένα ενώ επίσης καταγεγραμμένες είναι και οι κατηγορίες εναντίον των 
ελλήνων υποπροξένων. Φυσικά τα προβλήματα της απόδοσης και διατήρησης ή απόρρι
ψης της ελληνικής ιθαγένειας και τα προβλήματα που δημιουργούνται για τη διατήρηση 
της κτηματικής περιουσίας και στη μια και στην άλλη περίπτωση είναι από τους κύριους 
λόγους των διενέξεων ενώ άλλη εστία αντιπαράθεσης αποτελεί το λεγόμενο Μητροπολι- 
τικό ή Εφεσιακό ζήτημα. Βλ. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 210.
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συνάγεται, νομίζω, εύκολα ότι ο ισχυρισμός του για την ευθυγράμμιση με τα 
ελλαδικά, τουλάχιστον όσον αφορά μαθήματα και εγχειρίδια, ισχύει απόλυ
τα. Μία άλλη εξάλλου παρατήρηση σχετικά με τη λειτουργία του Γυμνασίου 
είναι χαρακτηριστική: από τις επτά τάξεις του Γυμνασίου λειτουργούν πλέον 
μόνο οι τρεις κατώτερες ((λόγω οικονομικής κρίσεως...».

Κλείνοντας, θέλω να επαναλάβω ότι η παράθεση των στοιχείων μιας 
έκθεσης, όπως οι εκθέσεις του υποπροξένου Κυδωνιών του 1911 και 1916, δεν 
αποτελεί παρά αποτύπωση της εικόνας αυτής της χρονικής στιγμής που με 
κάποιες αναφορές στο παρελθόν, όσες ακριβώς κρίνονται αναγκαίες για 
δώσουν το στίγμα μιας εξέλιξης ή μιας οπισθοχώρησης. Οι σκοποί της 
Κεντρικής Υπηρεσίας που αναζητά στοιχεία από τις ελληνικές κοινότητες 
της Μικράς Ασίας είναι περίπου προφανείς καθώς βρισκόμαστε σε πολύ κρί
σιμα χρόνια. Είτε έτσι όμως είτε αλλιώς το μεμονωμένο γεγονός του 1911 θα 
αποκτήσει ουσία μόνο με την ένταξή του σε ένα γενικό σώμα στοιχείων για 
την πόλη και την περιοχή της που θα κινούνται στη διαχρονία αναδεικνύο- 
ντας τις κανονικότητες και τις τομές, με λίγα λόγια αποκτώντας μορφή 
ιστορικότητας.
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ΟΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Α'

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
ΕΝ ΚΥΔΩΝΙΑΙΣ

Αριθ. 525

Εν Κυδωνίαις, τη 12 7/βρίου 1911

Προς
το επί των Εξωτερικών Β. Υπουργείον

Εν σχέσει προς την εν Κυδωνίαις ενεστώσαν κατάστασιν της εκπαιδεύ- 
σεως, έχω την τιμήν να ανακοινώσω υμίν τα επόμενα:

Αι Κυδωνίαι κέκτηνται ανεγνωρισμένον Γυμνάσιον από εικοσιπενταε- 
τίας (1884), τρεις δημοτικάς σχολάς αρρένων, τρεις θηλέων και εν ανώτερον 
Παρθεναγωγείον, εκ τριών ατυχώς μέχρι τούδε τάξεων απαρτιζόμενο v 
εφέτος προστίθεται και τετάρτη- τα αρρεναγωγεία και τα δημοτικά παρθε
ναγωγεία είναι πεντατάξια.

Το Γυμνάσιον κείμενον επί του χώρου της παλαιάς Ακαδημίας, ήτις 
ήκμασεν αρχομένου του 19ου αιώνος (1803-1821), κατά το βόρειον άκρον 
της πόλεως, αποτελείται εξ ευρέος τετραγώνου, ου την μεν ανατολικήν 
πλευράν κλείει το δημοτικόν Παρθεναγωγείον της Άνω Συνοικίας, την δε 
μεσημβρινήν και την δυτικήν αποτελεί το κυρίως Γυμνάσιον και την βορεί- 
αν το δημοτικόν Αρρεναγωγείον της Άνω Συνοικίας· εν τω μέσω υπάρχει 
μεγάλη αυλή τετράγωνος. Το κτίριον εν γένει είνε μικρόν διά τας σημερι- 
νάς ανάγκας. Έναντι της δυτικής πλευράς παρατείνεται προς την θάλασ
σαν ευρύ τετράγωνον, το Γυμναστήριον του Γυμνασίου, λειτουργούν ευδο- 
κίμως από τινων ετών.

Αι άλλαι δημοτικαί σχολαί κείνται κατά την Μέσην και Άνω Συνοικίαν, 
διότι η πόλις ήτο ανέκαθεν διηρημένη εις τρεις συνοικίας, Άνω, Μέσην και 
Κάτω.

Εις την Μέσην κείται το Κεντρικόν Παρθεναγωγείον, πεντατάξιος δηλο
νότι δημοτική σχολή θηλέων και τρεις ανώτεραι τάξεις Ελληνικού. Ολίγον 
απώτερον εύρηται το πεντατάξιον δημοτικόν Σχολείον της Μέσης Συνοι
κίας, κτίριον παλαιόν, οσονούπω μέλλον να ανακατασκευασθή και εις την 
Κάτω Συνοικία, το πεντατάξιον Παρθεναγωγείον της Συνοικίας ταύτης,
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κτίριον νεόδμητον, το κάλλιστον των σχολικών ιδρυμάτων της πόλεως και η 
δημοτική σχολή της Κάτω Συνοικίας, δεομένη και αύτη ανακαινίσεως.

Τα κτίρια εκπληρούσιν εν τω παρόντι τον προορισμόν των, χωρίς πάντως 
να δύνανται (πλην του Γυμνασίου και του Παρθεναγωγείου της Κάτω Συνοι
κίας) να θεωρηθώσιν ως οικήματα κατάλληλα διά σχολεία. Των νοσημάτων 
της μικράς ηλικίας, μαστίζει ιδίως τας απόρους λαι'κάς τάξεις, η οφθαλμία.

Ενεγράφησαν κατά το έτος 1910-1911 εις μεν τας εξ δημοτικάς σχολάς, 
μαθηταί και μαθήτριαι 1954, ων 1060 μαθηταί και 894 μαθήτριαι, εις δε το 
τριτάξιον Κεντρικόν Παρθεναγωγείον μαθήτριαι 85 και εις το οκτατάξιον 
Γυμνάσιον 236. Εν συνόλω ενεγράφησαν 2275 μαθηταί και μαθήτριαι. Απε- 
χώρησαν διαρκούντος του σχολικού έτους εκ των εξ δημοτικών σχολών το 
μεν διά πενίαν, το δε δι’ ακηδίαν των γονέων 283 μαθηταί και μαθήτριαι. Εκ 
του Κεντρικού Παρθεναγωγείου απεχώρησαν 17 εκ των 85 των τριών τάξε
ων και 17 εκ των κατωτέρων τάξεων του Γυμνασίου.

Προεβιβάσθησαν εκ των 1060 πλην 115 αποχωρησάντων μαθητών των 
τριών δημοτ. αρρεναγωγείων μαθηταί 588, των τριών δημοτ. παρθεναγω
γείων εκ των 894, πλην 168, αίτινες απεχώρησαν διαρκούντος του έτους, 
μαθήτριαι 544. Εκ των 85 μαθητριών του Κεντρ. Παρθεναγωγείου απελύθη- 
σαν 16 και προεβιβάσθησαν 43 εις την Β' και Γ' τάξιν. Των 236 μαθητών του 
Γυμνασίου απελύθησαν 26 και προεβιβάσθησαν 144.

Εκ του συνημμένου πίνακος καταφαίνεται εν πάση λεπτομερεία η κατά 
τάξεις διανομή των μαθητών και μαθητριών των εν Κυδωνίαις σχολείων και 
η σχολική περίοδος μιας εκάστης Σχολής.

Εκ του Γυμνασίου Κυδωνιών κατά τα 28 έτη από της ιδρύσεώς του εξήλ- 
θον 269 απόφοιτοι. Τούτων, πλην των 26 του ενεστώτος έτους, 48 επεδόθη- 
σαν εις το διδασκαλικόν και ιερατικόν επάγγελμα, 49 εις τας επιστήμας, 
μάλιστα την ιατρικήν και 172 εις πρακτικά επαγγέλματα. Κατά τα έτη 1894- 
95 και 1896-97, ο αριθμός των αποφοίτων είχε κατέλθει εις 5. Επί 13 έτη οι 
αποφοιτώντες ήσαν ολιγώτεροι των 10, επί 14 εκυμαίνοντο μεταξύ 10-17 και 
κατά το σχολικόν έτος 1910-11 ανήλθον, ως άνω, εις 26. Το μέγιστον εξ 
αυτών μέρος θα επιδοθή εις πρακτικά στάδια.

Το Γυμνάσιον έχει μέγα μορφωτικόν και εθνικόν σκοπόν καθ’ άπασαν 
την Αιολίδα. Εις αυτό προσέρχονται προς αποπεράτωσιν των σπουδών των 
οι εκ των περιφερειών Περγάμου, Μοσχονησίων και Αδραμυττίου. Ο προϋ
πολογισμός των σχολείων ανέρχεται εις* λίρας περίπου ετησίως. Η κοινό- 
της επαρκεί εξ εαυτής, όθεν και τα δίδακτρα δεν είνε μεγάλα. Κέκτηται 
φυσικόν εργαστήριον άριστον, εκ δωρεάς των αδελφών Μαλέλη.

* Κενό στο πρωτότυπο.
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Το κατά την εφετεινήν περίοδον διδάξαν προσωπικόν του Γυμνασίου 
αποτελείται εκ των εξής:

1) Ιωάν. Ολύμπιος, δ.φ. υπηρεσία 14ετής ως Καθηγητού εν τω Γυμνασίω 
Μυτιλήνης, 6ετής ως Γυμνασιάρχου εν τω αυτώ Γυμνασίω, Ιετής ως 
Γυμνασιάρχου εν Κυδωνίαις.

Συνέγραψεν τω 1900 μελέτην περί της εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως εν 
Ελλάδι «Τα Εκπαιδευτικά Νομοσχέδια», δημοσιευθείσαν εν τη «Νέα 
Ημέρα» και εν ιδίω τεύχει. Εδημοσίευσε πλείστας πραγματείας εις Σμυρ- 
να'ίκάς μάλιστα εφημερίδας. Εξέδωκεν τω 1910 τον Α' τόμον της Φιλοσο
φίας του Πλάτωνος (εκ 40 τυπογρ. φύλλων) αφιερώσας τριετίαν υπέρ της 
συγγραφής ταύτης και αποσχών πάσης δημοσίου υπηρεσίας. Εν τη «Νέα 
Ημέρα» 1909 εδημοσίευσεν «Το Πυθαγόρειον σύστημα» εκ του Βου τόμου 
της Πλατών. Φιλοσοφίας.

2) Σταύρος Δήμου, δ.φ. Υπηρεσία 4ετής εν τοις Ελλην. σχολείοις Πολυ
γύρου (Χαλκιδικής) και Λήμνου, Ιετής εν τω Ζωγραφείω Κων/πόλεως, 
θετής εν τω Γυμνασίω Κυδωνιών.

3) Ιωάν. Καραμπλιάς, δ.φ. Υπηρεσία δετής εν τοις Δημοτ. Σχολείοις και 
τω Σχολαρχείω Κυδωνιών, 2ετής εν τη Αστική σχολή Μοσχονησίων, θετής 
εν τω Γυμνασίω Κυδωνιών. Αναμιγνύεται ενεργώς εις τα κομματικά των 
Κυδωνιών.

4) Νικόλαος Ευθυμιάδης. Πτυχιούχος καθηγητής της γαλλικής του 
Υπουργείου της Ελλάδος, φέρων αποδείξεις φοιτήσεως εν Σορβόνη των 
Παρισίων. Υπηρεσία: Από του 1885 εις τα Γυμνάσια Εμπορ. Σχολής Χάλ
κης, Θεολογικής Χάλκης, Μυτιλήνης, Τραπεζούντος, Αθηνών Βον, Φιλιπ- 
πουπόλεως και Κυδωνιών. Απεμακρύνθη νυν.

5) Κωνστ. Μπότσης, δ.φ. μαθηματικών. Υπηρεσία θμηνος εις το εν Μάν
δρα σχολαρχείον. Βοηθός μετεωρολογικού του Αστεροσκοπείου Αθηνών επί 
11/2 έτος. Παρασκευαστής εις το εργαστήριον της Φυσικής του Εθνικού 
Πανεπιστημίου επί 8ετίαν. Καθηγητής του εν Κυδωνίαις Γυμνασίου επί 
8ετίαν.

Κατά τον Ν/βριον 1910 επαναδιδάσκων εν τω Γυμνασίω Κυδωνιών, απο
κλεισθείς υπό της εγχωρίου διοικήσεως. Το μάθημα της Φυσικής εδιδάχθη 
κατά το 1910-1911 υπό του Α. Πανταζή (ίδε κατωτέρω).

6) Δημ. Κρητικός. Απόφοιτος του εν Αθήναις Διδασκαλείου. Υπηρεσία 
θετής εν τοις Δημοτ. Σχολείοις Κυδωνιών, Ιίετής εν τω Γυμνασίω Κυδω
νιών. Διδάσκει Γυμναστικήν.
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7) Αλέξ. Πανταζής. Διπλωματούχος της Σχολής των Πολιτ. μηχανικών. 
Υπηρεσία 14ετής εν τω Γυμνασίω Κυδωνιών. Αναμιγνύεται ενεργώς εις τα 
κομματικά Κυδωνιών.

8) Κωνστ. Ραπτάρχης. Απόφοιτος των εν Φιλιππουπόλει Ζαριφείων 
διδασκαλείων, ασχοληθείς ιδιαιτέρως εις την σπουδήν της τουρκικής γλώσ- 
σης. Υπηρεσία 2ετής εν Ν. Φωκαία, Ιετής εν Μαινεμένη, 4ετής εν Φιλαδέλ
φεια, δετής εν Μαγνησία και ΙΟετής εν Κυδωνίαις.

9) Δημ. Τιμπαμπάς, δ.φ. Υπηρεσία 2ετής εν τοις Δημ. Σχολείοις Κυδω
νιών, 4ετής εν τω Γυμνασίω Κυδωνιών. Διδάσκει Θρησκευτικά. Απεμα- 
κρύνθη κατά Νβριον καθό Έλλην υπήκοος.

10) Γεώργ. Τζιτζίτης. Τελειόφ. της Φιλολογίας. Υπηρεσία 2ετής εν 
Μοσχονησίοις, 3ετής εν Νυμφαίω, 4ετής εν τω Λυκείω Βιτάλη και βετής εν 
Κυδωνίαις.

Γενικώς δύναταί τις να παρατηρήση ότι το Γυμνάσιον και η εν γένει 
Μέση Εκπαίδευσις εν Κυδωνίαις δεν ευρίσκεται εις ο έδει ύψος, εφ’ ω επα
νειλημμένους επέστησα την προσοχήν του τε Μητροπολίτου και του Γυμνα
σιάρχου κ. Ολυμπίου εφ’ ου κυρίως δύναταί τις να βασίζη πάσαν αγαθήν 
ελπίδα.

Ευπειθέστατος
Ο Διευθύνων

Μ.Σ.
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Β'

Εν Κυδωνίαις τη 10 Μαρτίου 1916 

Προς
το επί των Εξωτερικών Βασ. Τπουργείον

Αριθ. Πρωτ. 43

Εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 191(;) από 3ης Φεβρουάριου ε.έ. εγκυκλίου 
υμών διαταγής έχομεν την τιμήν να αποστείλωμεν υμίν το εσώκλειστον 
σημείωμα.

Μόνου αντιγράφου του εσωτερικού οργανισμού των εν τη περιφερεία 
ταύτη σχολείων αναβάλλομεν επ’ ολίγον την αποστολήν μη περατωθείσης 
εισέτι της προς τούτο εργασίας. Ουχ ήττον ως επληροφορήθημεν αρμοδίως 
ο εσωτερικός οργανισμός των σχολείων είνε σύμφωνος καθ’ όλα προς τας 
κατά καιρούς σχετικάς διατάξεις του υπουργείου της Παιδείας.

Ευπειθέστατος
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Σημείωμα

1) Τα εν τη περιφερεία Κυδωνιών λειτουργούντα σχολεία

Εν τη περιφερεία Κυδωνιών τα νυν λειτουργούντα σχολεία εισίν
α) Εν Κυδωνίαις

Το κοινοτικόν Γυμνάσιον αρρένων αναγνωρισμένον παρά της Β. 
Κυβερνήσεως.

Τρεις (3) Δημοτικαί κοινοτικαί σχολαί αρρένων και τρεις (3) Δημοτικαί 
κοινοτικαί σχολαί θηλέων.

β) Εν Γενητσαροχωρίω
Μία (1) δημοτική σχολή αρρένων και μία (1) θηλέων.

2) Το Γυμνάσιον έχει επτά τάξεις εξ ων την σήμερον λόγω οικονομικής 
κρίσεως λειτουργούσι μόνον αι τρεις κατώτεραι.

Αι Δημοτικαί σχολαί αρρένων και θηλέων εν τε ταις Κυδωνίαις και 
Γενητσαροχωρίω έχουσι πέντε τάξεις λειτουργούσας.

3) Η A', Β' και Γ' του Γυμνασίου αντιστοιχεί προς τας A', Β' και Γ' των 
εν Ελλάδι Ελληνικών σχολείων ή Σχολαρχείων, αι δε Δ', Ε', ΣΤ'και Ζ' 
αυτού αντιστοιχούσι προς τας A', Β', Γ' και Δ' των [εν] Ελλάδι Γυμνασίων.

Αι πέντε τάξεις των Δημοτικών Σχολείων αρρένων και θηλέων αντι- 
στοιχούσι προς τας 5 τάξεις των Δημοτικών σχολείων του Ελληνικού Βασι
λείου.
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Πρόγραμμα των εν τη κατωτέρα και μέση εκπαιδεύσει διδασκομένων 
μαθημάτων εν τοις εκπαιδευτήρίοις της επαρχίας Κυδωνιών.

Γυμνάσιον

1) Θρησκευτικά
Τάξ. Α' Εκ της Καινής διαθήκης τεμάχια κατ’ εκλογήν ανά ώρας 2 

» Β' Ως και εν τη Α' τάξει ανά 2 ώρας 
» Γ' Ιερά Κατήχησις Μεσολωρά ανά 2 ώρας

2) Ελληνικά
Τάξις Α' Νέα γλώσσα εκ του Γεροστάθου το α' μέρος ολόκληρον.

Αρχαία γλώσσα εκ του απανθίσματος Μελανδινού 25 σελ., 
Γραμματικ. το β' τεύχος της Γραμματικής των 4ων, μέχρι των 
συνηρημένων ρημάτων.
Εκθέσεις. Έκθεσις μύθων ή διηγημάτων εν συνεχεί λόγω 9 
ώρας.

Τάξις Β' Νέα γλώσσα εκ του Γεροστάθου το β' τεύχος.
Αρχαία » εκ της Κύρους Αναβάσεως Κεφ. 7.
Γραμματική επανάληψις των εν τη Α' και τα περισπώμενα. 
Συνθέσεις. Διηγήματα, περιγραφαί και διάφορα αποσπάσματα 
εκ της Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδος και Ρώμης, ανά 10 ώρας. 

Τάξις Γ' Νέα γλώσσα εκ του Γεροστάθου το γ' μέρος.
Αρχαία )> εκ των Ελληνικών Ξενοφώντος Βιβλ. 2. Εκ της 
Κύρου Παιδείας και Απολ. Σωκρ.
Γραμματική, πάσα των 4ων η Γραμματική της Αρχ. γλώσ- 
σης. Ανώμαλα ρήματα εις -μι παραγωγή και σύνθεσις και 
στοιχεία συντάξεως ανά 10 ώρας. Συνθέσεις ως εν τη β' τάξει 
εκτενέστερον.

3) Μαθηματικά
Τάξις Α' ώρ. 3 Περί διαιρετότητος κλασμάτων και περί δεκαδικών αριθ

μών.
Τάξις Β' ώρ. 3 Επανάληψις των εν τη Α7) εκτενέστερον περί μέτρων και 

σταθμών. Συμμιγείς και αι 4 επ’ αυτών πράξεις. Ποσά ευθέως 
και αντιστρόφως ανάλογα. Μέθοδος των 3 απλή και σύνθετος, 
τόκος και εξωτερική υφαίρεσις.

Τάξις Γ' ώρ. 4 Επανάληψις των εν τη Β' και περί εσωτερικής υφαιρέσε- 
ως, εταιρείας, μίξεως και συνεζευγμένης μεθόδου. Στοιχειώ
δης Γεωμετρία Χατζιδάκι.
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4) Φυσική
Τάξις Α' ώρ. 2 Ανθρωπολογία και εκ της Ζωολογίας τα σπονδυλωτά.

» Β' » 2 Εκ της Ζωολογίας τα αρθρόζωα και γαστρόζωα.
» Γ' » 2 Στοιχεία Φυσικής Πειραματικής. Φυτολογία.

5) Ιστορία
Τάξις Α' ώρ. 2 Ιστορία των Αρχαίων Ελλήνων (Βραχνού) μέχρι του 

Πελοποννησιακού πολέμου συμπεριλαμβανομένου.
Τάξις Β' ώρ. 2 Ιστορία Αρχαίων Ελλήνων από του Πελοποννησ. Πολέμ. 

μέχρι της υποταγής της Ελλάδος υπό των Ρωμαίων.
Τάξις Τ' ώρ. 2 Ρωμαϊκή Ιστορία (Βραχνού) μέχρι της αλώσεως της 

Κων/πόλεως υπό των Τούρκων.

6) Γεωγραφία
Τάξις Α' ώρ. 2 Στοιχεία μαθηματικής Γεωγραφίας. Ασιατική Τουρκία. 

Εν συντόμω Ευρωπ. Τουρκία.
Τάξις Β' ώρ. 2 Μαθηματική Γεωγραφία. Ευρώπη.

)) Γ' ώρ. 2 » )) Ασία, Αφρική, Αμερική, Αυ
στραλία μετά της Πολυνησίας.

7) Γαλλικά
Τάξις Β' ώρ. 3. Lecture, “Leçons de Français” première partie jusqu’à la fin. 

Traduction et recitation des mots.
Τάξις Γ' ώραις. Lecture.“Leçons de Français” deuxième partie jusqu’à la fin.

Traduction et recitation des mots. Grammaire. Nom ou substantif, 
nom commun, nom propre. Les Temps de l’indicatif du verbe “être” 
et “avoir”, masculin et femminin singulier et pluriel (le “s” du 
pluriel). Les temps de l’indicatif des verbes de la première 
conjugaison, l’adjectif, les adjectifs déterminatifs et les numéraux.

8) Τουρκικά
Τάξις A' ώρ. 3 Λεκτικαί ασκήσεις και διδασκαλία αναγνώσεως και γρα

φής επί τη βάσει της μεθόδου του Βέρλιτς.
Τάξις Β' ώρ. 5. Ανάγνωσις και γραφή φράσεων και λεκτικαί ασκήσεις 

επί τη βάσει της αυτής μεθόδου. Εκ της Γραμματικής κλίσις 
ονομάτων, επίθετα, αριθμητικά, αντωνυμίαι και εκ του ρήμα
τος οι απλοί χρόνοι μετά αναλογών γραμματικών και λεκτικών 
ασκήσεων.

Τάξις Γ' ώρ. 5. Ανάγνωσις λόγου συνεχούς μετά λεκτικών ασκήσεων επί 
του αναγινωσκομένου. Γραμματική της καθαράς Τουρκ. γλώσ- 
σης μετά σχετικών Γυμνασμάτων και θεμάτων.
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9) Γυμναστική
Τάξις Α' ώρ. 1 

» Β' » 1 
» Γ' » 1

10) Καλλιγραφία
Τάξις Α' ώραι 2 

» Β' » 2

Πρόγραμμα Μαθημάτων Δημοτικών Σχολείων 
της επαρχίας Κυδωνιών

1) Θρησκευτικά
Τάξις Α' Β' Γ' και Δ' ανά 2 ώρ. Προσευχαί. Διάφορα ιστορικά τεμάχια 

κατ’ εκλογήν εκ της Π. και Κ. Διαθήκης ανάλογα προς τας 
δυνάμεις και την τάξιν των μαθητών.

Τάξις Ε' ώρ. 2. Τα αυτά και εν ταις ανωτέρω τάξεσι. Το σύμβολον της 
Πίστεως και ολίγα τινά εκ της Λειτουργικής, Ιερ. Κατηχήσεως 
και Εκκλ. Ιστορίας εν μεγίστη συντομία.

2) Ελληνικά
Τάξις Α' ώρ. 9. Ανάγνωσις εκ του Αα του αλφαβηταρίου Παπαμάρκου.

Γραμμ. κατά την ώραν της αναγνώσεως αναλόγου προς την 
τάξιν.

Τάξις Β' ώρ. 10. Ανάγνωσις εκ του Αβ του Παπαμάρκου. Γραμματική 
επανάληψις των εν τη Α' τάξει διδαχθέντων.

» Γ' ώρ. 10. Ανάγνωσις εκ καταλλήλου αναγνωστικού μεθ’ ερμηνεί
ας του Κειμένου Γραμματ. ως εν τη β' εκτενέστερον.

Τάξις Δ' ώρ. 11. Ανάγνωσις εκ του Παπαμάρκου Γ' ολόκληρον. Γραμ
ματική των 4ων τεύχ. Α' μέχρι ρημάτων.

Τάξις Ε' ώρ. 11. Ανάγνωσις εκ του Παπαμάρκου Δον. Γραμματική των 
4ων. Επανάληψις των εν τη Α' μέχρι τέλους.

3) Μαθηματικά
Τάξις Α' ώρ. 3 Ασκήσεις από 1-10. Από στόματος λογιστική και γραπτή 

λογιστική των αυτών αριθμών.
Τάξις Β' ώρ. 3. Ασκήσεις από 1-100. Από στόματος λογιστική και γρα

πτή λογιστική επί των αυτών αριθμών.
» Γ' ώρ. 3. Αι 4 πράξεις των ακεραίων από 1-1000, από στόματος 

λογιστική και γραπτή λογιστική επί των αριθμών τούτων.
Τάξις Δ' ώρ. 3. Αι 4 πράξεις επί πολυψηφίων και ολίγα περί συμμιγών.
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» Ε' ώρ. 3. At 4 πράξεις των ακεραίων και δεκαδικών συμπλήρωσις 
συμμιγών και πρακτικαί τινές γνώσεις εκ της Γεωμετρίας.

4) Ιστορία από στόματος
Τάξις Γ' ώρ. 2. Ιστορία Αρχαίας Ελλάδος, μέχρι της εν Μαραθώνι μάχης. 

» Δ' ώρ. 2 » » » , από της εν Μαραθώνι μάχης
μέχρι των Μακεδ. χρόνων.

)) Ε' ώρ. 2. Φίλιππος, Μ. Αλέξανδρος καί τινα κεφάλ. εκ της Βυζα
ντινής Ιστορίας.

5) Γεωγραφία (από στόματος)
Τάξις Γ' ώρ. 2. Πατριδογνωσία και εκ της Γεωγραφίας αι κυριώτεραι 

πόλεις της Μ. Ασίας.
η Δ' ώρ. 2 Μικρ. Ασία, Παλαιστίνη, Μεσοποταμία και Αραβία.
» Ε' ώρ. 2 Ελλάς και περιληπτική γεωγραφία της Ευρώπης.

6) Φυσική (από στόματος)
Τάξις Α' ώρ. 2 Πραγματογνωσία.

)) Β' » 2 »
» Γ' » 2 »
» Δ' η 2 Ζωολογία και ολίγα εκ της Φυτολογίας.
» Ε' » 2 Ανθρωπολογία και ολίγα εκ της Φυσικής Πειραματικής

7) Καλλιγραφία 
Τάξις Γ' Δ' και Ε' ανά 2 ώρας.



Π
ίν

αξ
 κ

ατ
ά 

τά
ξε

ις
 δι

αν
ομ

ής
 κα

ι ε
πι

δό
σε

ως
 μ

αθ
ητ

ών
 κ

αι
 μ

αθ
ητ

ρι
ώ

ν ε
κπ

αι
δε

υτ
ηρ

ίω
ν Κ

υδ
ων

ιώ
ν



Panagiotis D. Michailaris

EDUCATIONAL AFFAIRS 
IN AYVALIK JUST BEFORE THE END...

(SUMMARY)

On the basis of two reports by the Greek Vice-Consul in Ayvalik of the years 1911 
and 1916 respectively, considerable information is drawn on the condition of 
education in the city a few years prior to the violent expulsion of the Greek 
population of the city.

In the city there were six elementary schools (of boys and girls) and one high 
school (gymnasium), which also served the educational needs of all neighbouring 
communities. The Vice-Consul supplies short biographical notes on the high 
school teachers. The 1916 report refers to subjects and timetables employed in 
carrying out the curriculum in schools in the region. The overall outlook of the 
reports is marked by the significance ascribed to education in view of Greek 
national claims in Asia Minor.





ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, 1911-1914 
ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ*

Για την παρούσα εργασία υπήρξε μία προϋπόθεση: η αναστήλωση του 
περιοδικού. Δυστυχώς, δεν τηρήθηκε στο ακέραιο. Σε καμιά βιβλιοθήκη δεν 
υπάρχει πλήρης σειρά. Η τελική συγκομιδή με βάση τα σωζόμενα διά
σπαρτα τεύχη μπορεί να θεωρηθεί εν πολλοίς απογοητευτική. Εντοπί
στηκαν 29 τεύχη σε σύνολο 63* 1. Έτσι, ο πλήρης εκδοτικός κύκλος του 
Αιολικού Αστέρος διασώζεται μόνο βιβλιογραφικά: Γιώργος Βαλέτας, 
Αιολική Βιβλιογραφία, 1566-1939, λήμμα 5712. Ο Κ. Μ. Μιχαηλίδης, στη 
δική του αντίστοιχη εργασία3, αν και διόρθωσε και συμπλήρωσε τον 
Βαλέτα, τη συγκεκριμένη αναφορά δεν την έθιξε. Έτσι, ας λογισθεί το 
λήμμα 571 ως σωστό. Αφ’ ετέρου, σύμφωνα με τις δύο αυτές συναγωγές, ο 
Αστήρ εμφανίζεται ως το μόνο περιοδικό έντυπο στα εκδοτικά πράγματα 
των Κυδωνιών4.

* Ευχαριστώ και από τη θέση αυτή τον συνάδελφο Παναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη για την 
ιδέα αυτής της ανακοίνωσης και για την εν γένει συνδρομή του.

1. Αναλυτικά υπάρχουν: Στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 17 τεύχη, στο ΕΛΙΑ 
13 τεύχη, στην Εστία Νέας Σμύρνης 2 τεύχη, στον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνι
κών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ 1 τεύχος. Κάποια τεύχη του ΚΜΣ και 
του ΕΛΙΑ είναι κοινά.

2. Γ. Βαλέτας, Αιολική Βιβλιογραφία. Λέσβος-Α8ραμυτινός Κόλπος. 1566-1939, 
Μυτιλήνη [1939], σ. 89: «4ο Μ. Σελ. Α' τόμου 384, τεύχη 24. Τόμος Β', σελ. 224. Τεύχη
24. Δίστηλος, εικονογραφημένος, καλοτυπωμένος. Τόμος Γ', σελ. 224, τεύχη 24. Βγήκε 
μέχρι 1. 5. 1914. Τεύχη όλων των τόμων 63»: δεν αναφέρεται βιβλιοθήκη προέλευσης.

3. Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Συμβολή στην Αιολική Βιβλιογραφία, Αθήνα 1940.
4. Πβ. λήμμα 604 στον Γ. Βαλέτα: ιιΚήρυξ. Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των 

ειδήσεων, εκδιδομένη εν Κυδωνίαις, εκάστην Κυριακήν, Τετάρτην και Παρασκευήν. 
Διευθυνταί Δ. Πέππας και Γ. Τοόμπας. Γραφεία και τυπογραφεία Μεγάλη Αγορά - 
Πάροδος Ποταμού. 2ο μ. - 2σέλιδος, 5στηλος, με πλούσια ύλη και καλήν εμφάνιση. 
Πρωτοβγήκε το Μάρτη του 1912 (στις 25.9.1913 είχε το 236° αρ.) και βάσταξε ως το 
διωγμό του 1914. Χρονιές 3. Ένα φύλλο σώζεται στη Βιβλιοθήκη Μ. Κάβουρα, 
δικηγόρου Μυτιλήνης, ένα στο αρχείο μου και ένα έχει ο Δ. Βογαζιανός»· και 208 στον Κ. 
Μιχαηλίδη: ιιΚήρυζ. Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και των ειδήσεων. Εκδίδεται 
εκάστην Κυριακήν και Πέμπτην. Κυδωνίαι, Πέμπτη τη 19 Ιουλίου 1912. Έτος Α', αρ.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Ο Αιολικός Αστηρ κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου 1911, με διευθυντή 
τον B. Κ. Βασιλειάδη5. Από το 2ο τεύχος του Γ' τόμου τη σκυτάλη παρέλαβε 
ο Αλέξανδρος Κολυφέτης. Ο Βασιλειάδης είχε συνεργαστεί, πριν από τον 
Αστέρα, και με τον Ξενοφάνη του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή»6. 
Αργότερα, το 1939, τον συναντάμε και στα Μικρασιατικά Χρονικά της 
Ενώσεως Σμυρναίων. Κοινός παρονομαστής των συνεργασιών αυτών η 
κυδωνιάτικη λαογραφία7. Ο Κολυφέτης, διδάκτωρ φιλολογίας, υπηρέτησε 
ως καθηγητής στην Πέργαμο και στις Κυδωνιές. Τα κείμενά του 
πιστοποιούν καλή κατάρτιση, θεμελιωμένη στη γνώση της κλασικής και 
της νεότερης φιλοσοφίας και αναδεικνύουν ένα λόγιο με πίστη στην 
επιστημονική σκέψη και στην έννοια της προόδου8. Καλή παιδεία φαίνεται 
ότι είχε και ένας άλλος καθηγητής του Γυμνασίου Κυδωνιών και 
συνεργάτης του περιοδικού, ο Ιωάννης Ολύμπιος. Η αναστροφή του με την

97. Διευθυντής Δ. Α. Πέππας. Υπεύθυνος και διαχειριστής Γ. Δ. Τούμπας. 2° Μ- 
4σέλιδος, δστηλος με ταχτικό χρονογράφημα του Νιρβάνα. Βγήκε ως τις 29 Δεκεμβρίου 
1913. Από το φύλλο 182 διευθυντής Δ. Πέππαςχα,ι Γ. Τούμπας. Αργότερα, από το φύλλο 
275, υπεύθυνος διευθυντής και ιδιοκτήτης Γ. Τούμπας. Συντάκτης ο Γ. Μολυβιάτης 
(Εθνική Βιβλιοθήκη)».

5. Στο αρχείο του Μικρασιατικού Συλλόγου «Ανατολή», στην Εστία Νέας Σμύρνης, 
απόκειται επιστολή του Βασιλειάδη προς τον τότε πρόεδρο του Συλλόγου Επαμεινώνδα 
Θ. Κυριακίδη. Φέρει ημερομηνία 15 Ιουλίου 1911. Ο Βασιλειάδης ζητούσε την «ηθικήν 
αρωγήν» της «Ανατολής» για την επικείμενη έκδοση του Αστέρος. Πάντως στις εκθέ
σεις του εφόρου της βιβλιοθήκης του Συλλόγου για την τριετία 1910-1913 δεν καταγρά
φεται η εισαγωγή του Αστέρος· βλ. Κ. Α. Τάχος, «Έκθεσις του Εφόρου της Βιβλιοθή
κης και του Αναγνωστηρίου», Επετηρίς του Συλλόγου των Μικρχσιατών ((Ανατολές», 
Έτος ειχοστόν-ειχοστόν Βεύτερον, Αθήνα 1911-1913, σ. 42-45, 28-29, 27-28.

6. Στο σημαντικό αυτό μικρασιολογικό έντυπο εμφανίστηκαν και οι Γεώργιος Σακ- 
κάρης, Αλέξανδρος Κολυφέτης και Γεώργιος Χονδρονίκης, επίσης από τον κύκλο του 
Αστέρος.

7. Β. Κ. Βασιλειάδης, «Κυδωνίαι. Ήθη και έθιμα», Ξενοφάνης ΣΤ'( 1909), 435-438, 
459-464· «Η εορτή του Σταυρού εν Κυδωνίαις», Αιολιχός Αστηρ Α'(1911), τχ. 1, σ. 6-7· 
«Από τα Πανηγύρια μας. Η εορτή του Αγίου Ιωάννου εν Κυδωνίαις», Αιολικός Αστηρ 
Α'(1912), τχ. 23, σ. 361-362· «Ήθη και Έθιμα Κυδωνιών. Τοπικαί Πανηγύρεις», Μι
κρασιατικά Χρονικά Β'(1939), 391-399. Δημοσίευσε και λογοτεχνήματα' βλ. ενδεικτικά 
στις σ. 96, 108 του τχ. 54+55 του έτους Γ'(1913-1914) του Αιολικού Αστέρος.

8. Βλ. ενδεικτικά Αλέξανδρος Κολυφέτης, «Το Σύγχρονον ιδεώδες των λαών», Αιο
λικός Αστηρ Α'(1911), τχ. 5, σ. 68-69 και «Οι Καλλιεργηταί του Πνεύματος. Θ'», Αιο
λικός Αστηρ Β'(1913), τχ. 46, σ. 351. Η εργασία αυτή εκδόθηκε αυτοτελώς: Οι Καλλιερ- 
γηταίτου Πνεύματος, Κυδωνιές, Τυπογραφείον «Ο Ήλιος», 1914, 140 σελ.
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πλατωνική φιλοσοφία αποτυπώνεται στην προσφώνησή του προς τους 
αποφοίτους του Γυμνασίου (σχολικό έτος 1910-1911 )9 αλλά και στην εργασία 
του για τις παιδαγωγικές ιδέες του Καντ, τις οποίες σχολιάζει με βάση την 
πλατωνική σκέψη10. Τα κείμενα των Κολυφέτη και Ολύμπιου διακρίνονται- 
υπήρξαν όμως και άλλοι συνεργάτες με καλή γνώση και αγάπη για τα 
αρχαιοελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό. Ο Γεώργιος Σακκάρης, για 
παράδειγμα, που δίδαξε στις Κυδωνιές και στην Ευαγγελική Σχολή11, ο 
περγαμινός Γεώργιος Χονδρονίκης12, ο σμυρναίος Λαίλιος Καρακάσης13 και 
ο Ανδρόνικος Γερώλυμος14, επίσης σμυρναίος. Και τα δυτικά γράμματα; 
Υπήρξαν δύο αρκετά καλές συμβολές: του καθηγητή της Ευαγγελικής 
Σχολής Μιχαήλ Λουβάρεως, με το δοκίμιό του για το μυθιστόρημα15 και του 
Σωτηρίου Φώκου, από τη Σάμο, με αξιοσημείωτα δείγματα μεταφράσεων 
από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία16.

Ο Αστήρ παρέμεινε πιστός στην αρχική του υπόσχεση για υψηλής 
πνευματικής στάθμης δημοσιεύματα εγκυκλοπαιδικής χροιάς17: μελετήματα

9. Ιωάννης Ολύμπιος, «Το εν Κυδωνίαις Γυμνάσιον. Προσφώνησις προς τους απο- 
λυομένους», Αιολικός Αστήρ Α'(1911), τχ. 1, σ. 8-9" πβ «Αριστοτέλης-Πλάτων», Αιο
λικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 19+20, σ. 297-298 και κυρίως Ιωάννης Ολύμπιος, Η Φιλοσο
φία του Πλάτωνος εις σύστημα ερμηνευομένη, τόμ. Α': Η διαλεκτική των ιδεών ή η 
καθαρά ιδεολογία, Μυτιλήνη, Τυπογραφείον «Ο Αστήρ» Μ. Νικολαίδου, 1910, 
λ'+(2)+624 σελ.

10. Ιωάννης Ολύμπιος, «Αι Παιδαγωγικαί ιδέαι του Κάντιου», Αιολικός Αστήρ 
Α'(1911), τχ. 2, σ. 17-20· τχ. 3, σ. 33-35.

11. Γεώργιος Σακκάρης, «Θέρσιππος», Αιολικός Αστήρ Α'( 1912), τχ. 16, σ. 241-244.
12. Γεώργιος Κ. Χονδρονίκης, «Εκ των ανασκαφών Περγάμου. Ο Ναός της Δήμη- 

τρος», Αιολικός Αστήρ Α'( 1911 ), τχ. 3, σ. 44-45.
13. Λαίλιος Καρακάσης, «Εικόνες εκ της αρχαίας ποιήσεως», Αιολικός Αστήρ 

Β'( 1913), τχ. 42, σ. 276· τχ. 44+45, σ. 314-315.
14. Ανδρόνικος I. Γερώλυμος, «Άγιος Δημήτριος, Βελλερεφόντης και Δήμητρα», 

Αιολικός Αστήρ Α'(1911), τχ. 2, σ. 27-29" «Ισημερία-Πάσχα. Η έννοια του συμβολι
σμού. Παρασκευή-Παρεία-Πάρις», Αιολικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 12, σ. 189-190' τχ. 
13, σ. 199.

15. Μιχαήλ Λούβαρης, «Το μυθιστόρημα», Αιολικός Αστήρ Α' (1911), τχ. 4, σ. 49- 
51 · τχ. 5, σ. 65-68· τχ. 8, σ. 117-119.

16. Βλ. ενδεικτικά Σωτήριος I. Φώκος, «Λαμπ και Σαίξπηρ. Ο Έμπορος της Βενε
τίας», Αιολικός Αστήρ Β'(1913), τχ. 42, σ. 273-275’ «Cervera Bachiller,// γέννησις του 
καπνού. Αραβική παράδοσις», Αιολικός Αστήρ Α' (1912), τχ. 22, σ. 338-340· «Cuelfo 
Civinini, Ο χρόνος είνε χρήμα», Αιολικός Αστήρ Β' (1913), τχ. 44+45, σ. 311-314.

17. Βλ. Η Διεύθυνσις, «Το Πρόγραμμά μας», Αιολικός Αστήρ Α' (1911), τχ. 1, σ. 3.
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αρκετά και καλά εκλαϊκευμένης ιατρικής18, υγιεινής19, φυσιογνωσίας20, 
ψυχιατρικής21 και συνεργασίες για το θέατρο22, τη ζωγραφική23 και τη 
μουσική24. Επίσης, πολλά δείγματα πρωτότυπης δημιουργίας στην 
πεζογραφία και την ποίηση. Την άνοιξη του 1912, ο Αστήρ προκήρυξε 
διαγωνισμό διηγήματος. Δυστυχώς δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο για την 
έκβασή του. Πάντως, αν απονεμήθηκε ποτέ πρώτο βραβείο, αυτό είχε ορισθεί 
ως εξής: «Παράθεσις της εικόνος του βραβευθησομένου εν τω Αιολιχώ 
Αστέρι, δημοσίευσις του Διηγήματος και τιμητική αποστολή του Περιοδικού 
επί εν έτος»25. Μία δεύτερη υπόσχεση που τηρήθηκε, αφορούσε στη γλώσσα 
του περιοδικού: προτιμήθηκε εξαρχής η «ομιλουμένη» ως η «χρυσή μεσά
της». Ο στόχος του περιοδικού, άλλωστε, ήταν πρωτίστως επιμορφωτικός 
και παιδευτικός26.

Στα 29 τεύχη που εντοπίσθηκαν εμφανίζεται ένας αριθμός συνεργατών 
της τάξεως των 100. Κατ’ ουσίαν, δεν υπήρξαν τακτικές συνεργασίες, εκτός 
από τα χρονογραφήματα. Έτσι, ως συνεργάτες καταγράφονται και όσοι

18. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, «Ιατρικαί ομιλίαι. Η Καρδία», Αιολικός Αστήρ 
Α'(1912), τχ. 19+20, σ. 294-296.

19. N. Α. Νακέλλης, «Η Σύγχρονος Γυμναστική», Αιολικός Αστήρ Α'( 1912), τχ. 
19+20, σ. 309-310' Κ[ωνσταντίνος] Α[θανασιάδης], «Προστασία των οδόντων», Αιολι
κός Αστήρ Α'(1912), τχ. 15, σ. 239.

20. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, «Ο ατμοσφαιρικός αήρ. Έσω και έξω των πόλεων», 
Αιολικός Αστήρ Β'( 1913), τχ. 36, σ. 182-183.

21. Λ. Π. Γιαννόπουλος, «Περί ψευδαισθήσεων», Αιολικός Αστήρ Β'( 1913), τχ. 42, 
σ. 277-279.

22. B. Κ. Βασιλειάδης, «Κριτική ανάλυσις των κωμωδιών του Αριστοφάνους : Ειρή
νη», Αιολικός Αστήρ Γ'(1913-1914), τχ. 54+55, σ. 9Γ Ιωάννης Ολύμπιος, «Το Σαιξπή- 
ρειον ζήτημα», Αιολικός Αστήρ Γ'(1913-1914), τχ. 54+55, σ. 97.

23. Δ. Μ. Βογαζιανός, «Καλλιτέχναι ζάπλουτοι και Ζωγράφοι λιμώττοντες», Αιολι
κός Αστήρ Α'( 1912), τχ. 9, σ. 137' τχ. 11, σ. 166-167.

24. Doré Remy, «Φέλιξ Μοττλ», Αιολικός Αστήρ Α'( 1911 ), τχ. 2, σ. 21-22' Doré 
Remy, «Θέατρον και καλλιτεχνία. Στακτοπυτουρού», Αιολικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 10, 
σ. 151-152' Δ. Γ. Κανάλε, «Ριχάρδος Βάγνερ. Επί τη α'. εκατονταετηρίδι της γεννήσε- 
ως αυτού», Αιολικός Αστήρ Β'(1913), τχ. 44+45, σ. 316-318' τχ. 46, σ. 341-343.

25. Βλ. «Προκήρυξις Α' Διαγωνισμού Αιολικού Αστέρος», Αιολικός Αστήρ 
Α'( 1912), τχ. 13, σ. 207. Εξάλλου, από το δέκατο τεύχος του πρώτου έτους αποφασί- 
σθηκε η δωρεάν διανομή παραρτήματος, κατά το γαλλικό feuilleton' βλ. τχ. 10, 
Α'(1912), σ. 160.

26. Πβ. B. Κ. Βασιλειάδης, [Επιστολή προς το αξιότιμον Προεδρείον του «Μικρα
σιατικού Συλλόγου», Κυδωνίαι τη 15η Ιουλίου 1911 ], Αρχείο του Μικρασιατικού Συλλό
γου «Ανατολή», Η' 197, Βιβλιοθήκη Εστίας Νέας Σμύρνης.



Σταύρος Θ. Ανεστίδης, ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ, 1911-1914 105

δημοσιεύουν άπαξ μελέτημα ή λογοτέχνημα. Γεωγραφικά τώρα: οι 
περισσότερες υπογραφές, 40, αφορούν σε Κυδωνιάτες ή τουλάχιστον 
κατοίκους, τότε, της πόλης. Πάντα με το ίδιο κριτήριο, 24 συνεργασίες 
προέρχονται από τη Σμύρνη, 5 από την Πέργαμο, 4 από τα Μοσχονήσια και 
2 από τη Μυτιλήνη. Συναντάμε συνεργασίες ακόμη από τη Σάμο, την 
Τραπεζούντα, τα Άδανα και τη Μερσίνα, το Αδραμύττιο, το Οδεμήσιο, τη 
Βίγα, τη Μαγνησία, τη Σόμα. Υπάρχουν και οι εκτός μικρασιατικού χώρου: 
από την Αθήνα, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, διευθυντής της Ριζαρείου 
Σχολής την εποχή εκείνη, έστειλε δύο κείμενα: μία μελέτη27 28 και ένα 
διήγημα28- ενώ ο Παύλος Νιρβάνας, συνεργάτης της Εστίας τότε, 
εμφανίζεται στον Αστέρα με χρονογράφημά του29. Αναφέρω ακόμη 
συνεργασίες προερχόμενες από την Πάτρα30, τη Ζάκυνθο31, τη Λάρισα32, 
την Αλεξάνδρεια33, το Βερολίνο34, το Παρίσι35 και τη Μασαχουσέτη36.

Αδιαμφισβήτητα ο Αστηρ υπήρξε έντυπο του γραπτού λόγου. Ωστόσο

27. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, «Πιόνιος», Αιολικός Αστηρ Α'(1912), τχ. 19+20, 
σ. 289-293.

28. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, «Το Μαγικόν Χόρτον», Αιολικός Αστηρ Β'(1913), 
τχ. 36, σ. 179-180.

29. Παύλος Νιρβάνας, «Τι λέγουν τα λουλούδια», Αιολικός Αστηρ Γ'(1914), τχ. 
62+63, σ. 220-221.

30. Ο Γ. Α. Μέγας, καθηγητής του Γυμνασίου Πατρών, με το μελέτημα: «Henri 
Coupin. Τα ζώα έχουσι συνείδησιν του θανάτου;», Αιολικός Αστηρ Α'(1912), τχ. 13, σ. 
198· τχ. 15, σ. 235- τχ. 19+20, σ. 302-303.

31. Ο Σπυρίδων Δε Βιάζης, ιστορικός της Βενετοκρατίας, γράφει για τον «Διονύσιο 
Ροίδη», Αιολικός Αστηρ Α'(1912), τχ. 14, σ. 209-211. Επίσης, ο Λ. X. Ζώης, Αρχειοφύ
λακας Ζακύνθου και διευθυντής του τοπικού περιοδικού Αι Μούσας με το κείμενο 
«Ανέκδοτοι σελίδες. Διαθήκη του 1504», Αιολικός Αστηρ Α'(1912), τχ. 22, σ. 337-338.

32. Ο Πάνος I. Διαμαντόπουλος, καθηγητής στο Αρσάκειο Λαρίσης, με το άρθρο του 
«Η Χριστιανική Εκκλησία και οι πολέμιοι αυτής», Αιολικός Αστηρ A'( 1912), τχ. 11, σ. 
164-165.

33. Ο Γ. Παν. Ρομπότης, κυδωνιάτης στην καταγωγή, μεταφράζει Πόε: «Έδγαρ 
Πόε, Ο Κόραξη, Αιολικός Αστηρ Α'( 1912), τχ. 16, σ. 244-246.

34. Ο Ορέστης E. I. Χρηστίδης γράφει για τη διαθήκη του Φρειδερίκου Γουλιέλμου 
Δ' της Πρωσίας: «Ανακοίνωσις της τύχης μιας πολιτικής διαθήκης», Αιολικός Αστηρ 
Β'( 1913), τχ. 44+45, σ. 309-310.

35. Ο Αντ. Κ. Γαρμπής με πεζογράφημα: «Εικόνες από την φύσιν. Όρθρος-Γαλήνη», 
Αιολικός Αστηρ Β'( 1913), τχ. 46, σ. 351.

36. Ο Θ. Χατζηδημητρίου στέλνει το ποίημα: «Σ’ εκείνην», Αιολικός Αστηρ 
Γ'( 1913-1914), τχ. 54+55, σ. 99.
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στα υπάρχοντα τεύχη διαπιστώνουμε εικονογραφικό υλικό καθόλου 
ευκαταφρόνητο37. Προέχει η απεικόνιση του οικείου χώρου, της αιολικής 
γης, οι Κυδωνιές πρώτα απ’ όλα. Με το λιμάνι, τα προάστια, τους ναούς και 
τα παρεκκλήσια, το Γυμνάσιο. Επίσης τα Μοσχονήσια, η Μαγνησία, το 
Δικελί, το Αδραμύττιο, η Βίγα. Ακόμη, η κοσμοπολίτισσα Σμύρνη αλλά και 
η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Ραιδεστός, η Κολωνία, η Αδριανούπολη, ο 
Νείλος. Σε δεύτερη μοίρα ήταν τα πρόσωπα. Κατά κανόνα εικονο
γραφούνται οι συνεργάτες: ο Ιωάννης Ολύμπιος, για παράδειγμα, ή η Ελένη 
Σβορώνου, ο Σίμων Κατακουζηνός. Περίοπτη θέση κατέχουν ο οικουμε
νικός πατριάρχης Ιωακείμ Γ'38, ο πρώτος μητροπολίτης Κυδωνιών 
Γρηγόριος Ωρολογάς39, ο Μοσχονησίων Διόδωρος40 και βεβαίως ο Θεόφιλος 
Κα'ίρης41. Εξάλλου, σε τεύχος του 1913, εμφανίζονται ταυτόχρονα τρεις από 
τους πρωταγωνιστές των Βαλκανικών Πόλεμων: οι βασιλείς της Ελλάδος, 
της Σερβίας και του Μαυροβούνιου42. Στην εικονογράφηση του περιοδικού 
θα ήθελα να συνυπολογίσουμε δύο εκ πρώτης όψεως ετερογενείς κατηγορίες 
υλικού: πρώτον, τις περιγραφές στα τακτικά χρονογραφήματα «Κυδωνιά- 
τικη ζωή», «Σκόρπια λόγια», «Όπου τύχη», με στιγμιότυπα από την 
κυδωνιάτικη πολύπτυχη καθημερινότητα43.Υπήρξαν φορές, πάντως, που το

37. Πρόκειται για περίπου 85 εικόνες, στη συντριπτική τουςπλειοψηφία φωτογραφίες.
38. Βλ. Αιολικός Αστήρ Α'( 1912), τχ. 8, σ. 113. Η φωτογραφία προηγείται της ευχε

τήριας πατριαρχικής επιστολής προς τον B. Κ. Βασιλειάδη για το γεγονός της έκδοσης 
του Αστέρος (ό.π., σ. 114).

39. Βλ. Αιολικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 12, σ. 177.
40. Βλ. Αιολικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 13, σ. 206.
41. Ό.π., σ. 193.
42. Βλ. Αιολικός Αστήρ Β'(1913), τχ. 44+45, σ. 308, 318, 321.
43. Βλ. ενδεικτικά Αιολικός Αστήρ Α'(1912), τχ. 8, σ. 126: «Η εμπορική κίνησις της 

πόλεώς μας, λόγω της παραγωγής ελαίων εξακολουθεί πάντοτε ζωηρά, αι τιμαί των 
ελαίων διατηρούνται εις το σημείον εις ο είχον κατέλθει τελευταίον, 56-58 γρ. τρ., το 
λαγήνι, κατά την ποιότητα, ως δε και εν τω προηγουμένω φύλλω είχομεν προΐδει δεν 
υφίσταται φόβος υποτιμήσεως αλλά μάλλον ύψωσίς τις ελπίζεται καθ’ όσον και η εσοδεία 
πλησιάζει περί το τέρμα της και η ποιότης των καλών ελαίων φαίνεται ότι ήρεσεν εις τα 
μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα, ένθα εγένοντο πράξεις 120-128 φργ. τα 100 Κλ. εις τιμήν 
δηλ. ανάλογον προς τα 70 γρόσ. τρέχ. το λαγήνι.

Τα τελευταία ψύχη ευτυχώς δεν επέφερον βλάβας εις τον ελαιόκαρπον εκτός μικράς 
τίνος προσβολής εις μη ωριμάσαντα έτι καρπόν, ελάχιστον το ποσόν, ουδαμώς 
επηρεάζοντα την ποιότητα του είδους. Δεν πρέπει δε να παρέχη τις πίστιν εις 
κακοβούλους διαδόσεις συμφεροντολόγων σκοπούντων τον εκπεσμόν της Αγοράς προς 
ίδιον όφελος».
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χρονογράφημα συντάχθηκε σαν κύριο άρθρο. Στον τόμο του 1913 και με 
αφορμή τη συγκυρία στη Βαλκανική. Τότε ο λόγος είναι πολιτικός, κριτικός 
και θεμελιωμένος στο πνεύμα του ελληνοθωμανικού πατριωτισμού44. 
Δεύτερο ετερογενές στοιχείο: οι διαφημίσεις. Ανελλιπώς στο οπισθόφυλλο 
και στα εσώφυλλα' και ποικίλες. Αφορούν βεβαίως σε αγαθά, υπηρεσίες ή 
προϊόντα των Κυδωνιών αλλά και της Σμύρνης ή της Μυτιλήνης και 
αποτυπώνουν ή αναπαράγουν έναν αστικό τρόπο ζωής με ευρωπαϊκή 
πατέντα45. Πάντως, στις σχετικές καταχωρήσεις ο πνευματικός πολιτισμός 
έχει και αυτός τη θέση του46.

Ο Αστηρ φρόντισε μέσα από τις δικές του στήλες να μας ενημερώσει για 
την απήχησή του. Υπάρχουν σχετικά σημειώματα στην «Κυδωνιάτικη 
ζωή»47. Επίσης, φιλοξένησε και εγκωμιαστικούς για τον ίδιο κείμενα, όπως 
το «Καλώς Ώρισες» του Γεωργίου Μαγουλά48 από την Αθήνα, ή το ποίημα 
«Στον Αστέρα της Αιολί8ος)) της κυδωνιάτισσας Ουρανίας Σάλτα49. 
Υπάρχει πάντως μια αξιόπιστη έξωθεν μαρτυρία: τον Νοέμβριο του 1912 η 
Μουσική, του καλού μουσικολόγου και λογίου Γεωργίου Παχτίκου έγραφε: 
«Επιμελώς παρακολουθήσαντες τα μέχρι τούδε εκδοθέντα φύλλα αυτού, 
εύρομεν αυτά καθ’ όλα αντάξια ου μόνον της ιστορικής πόλεως, εν η το

44. Βλ. ενδεικτικά «Δεκαπενθήμερον», Αιολικός Αστηρ Β'(1913), τχ. 42, σ. 288’ τχ. 
44+45, σ. 336: «Και ευτυχώς η μεγαλυνομένη Ελλάς θέλει καταστή κραταιά φρουρός της 
Οθωμανικής πατρίδος σεβομένης τας νομίμους αξιώσεις της ειλικρινούς αυτής γείτονος, 
μεθ’ ης υπάρχουσι δεσμοί σφυρηλατηθέντες διά των αιώνων. Διά τούτο η αγγελλομένη ως 
επικείμενη Ελληνοτουρκική συνεννόησις πρέπει να χαιρετισθή μετά χαράς ανυπόκριτου».

45. Βλ. ενδεικτικά Αιολικός Αστηρ Β'( 1913), τχ. 42, εσώφυλλο: «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Αποικιακών, Βαχαρικών και Ψιλικών ΣΠΥΡ. Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΟΥ. Τμήμα Χαρτοπωλεί
ου. Κονιάκ Ελληνικά, ηδύποτα (λικέρ), γάλα Νεστλέ, φαρίνα και πολλά άλλα είδη, άτινα 
φθάνουν καθ’ εκάστην και πωλούνται όλα ευθυνότερα των άλλων καταστημάτων ένεκεν 
ελλείψεως βαρέων ενοικίων και μεγάλης υπαλληλίας, άτινα ως γνωστόν επιφορτίζονται 
επί της ράχεως των πελατών. Ως και όλα σχεδόν τα είδη προμηθεύονται κατ’ ευθείαν εξ 
Ευρώπης. Δοκιμάσατε και θα πεισθήτε».

46. Βλ. ενδεικτικά Αιολικός Αστηρ Β'(1913), τχ. 44+45, εσώφυλλο: 
«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ο ΗΛΙΟΣ». X. ΚΟΝΤΕΛΛΗ & ΣΙΑ. Έφθασαν διάφορα εκλε
κτά βιβλία Διδακτικά, Εκκλησιαστικά, Επιστημονικά, Φιλολογικά, Τεχνικά, Μυθιστο
ρήματα, Δράματα, Κωμωδίαι, Λαϊκά βιβλία, Εικόνες, πωλούμενα εις τιμάς ακαταγώνι
στους. Αναλαμβάνει παραγγελίας επί βιβλίων μη υπαρχόντων εν τη παρακαταθήκη, 
εκτελούμεναι ταχέως και ανελλιπώς».

47. Βλ. Αιολικός Αστηρ Α'(1911), τχ. 2, σ. 30-31 · τχ. 4, σ. 64· Α'(1912), τχ. 13, σ. 208.
48. Βλ. Αιολικός Αστηρ Α'( 1911), τχ. 3, σ. 44.
49. Ό.π., σ. 37.
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Περιοδικόν εκδίδεται, αλλά και των πραγματικών εγκυκλοπαιδικών 
αναγκών της νέας ελληνικής κοινωνίας»50.

Η έκδοση του Αστέρος ανακόπηκε πρόωρα, άκαιρα και αιφνίδια τον 
Μάιο του 1914. Ήταν η περίοδος των διωγμών. To corpus του περιοδικού, 
έτσι λειψό όπως διασώζεται σήμερα, συμβολίζει, ίσως, την τραγική 
ανατροπή στη συλλογική μοίρα της κοινωνίας που το ανέδειξε. Με την 
οποιαδήποτέ του υπόσταση πάντως ο Αστήρ αυτός υφίσταται ως φαεινή 
σήμανση της περίβλεπτης όψης της πρωτεύουσας της Αιολίδας.

Stavros Th. Anestidis

AIOLIKOS ASTER [AEOLIAN STAR] ,1911-1914:
DISCOURSE AND PICTURES FROM THE BLOSSOMING AGE

(SUMMARY)

The corpus of Aiolikos Aster, published in Ayvalik from 1911 to 1914, consists of 
63 issues, a complete series of which is not preserved in any library. Even the dis
persed issues that have been found do not reconstitute the publication as a whole, 
which is very unfortunate since it was the only periodical publication of the 
renowned city of Ayvalik recorded in the relative bibliographical compilations.

Consequently, this paper has been based on the existing issues of Aiolikos Aster. 
It intends to present the publication as a reflection of the intellectual and artistic 
expression, as well as the prosperity of the Hellenic population of Ayvalik just 
before the closing tragic decade of its history.

50. Βλ. Μουσική. Εικονογραφημένου Μουσικοφιλολογικόν Περιοδικόν, Κωνσταντι
νούπολη, Α'(1912), τχ. 11, σ. 336.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σ’τόν Αιολικόν ’Αστέρα (ποίησις) Στυλ. Σπεράντοα 
Το Πρόγραμμά μας
Ή Κωμφόία παρ ' .Αλησ Baa. Βασιλειάδου
Ή Εορτή τυδΣ οχυρού
Προσφώνησις προς τούς τελειόφοιτους ‘Ιωαγν. "Ολυμπίου (Γυμνασιάρχου) 

Ή Μαύρη Καρδιά ( Διήγημα ) Βάαου Άλιατράτου 
Κυδωνιατική Ζωή
'Αλληγορία (Ποίημα) Μαρίνου Κοντούβαλη 
Σχολικοί ’Αγώνες
Ό Συμβολισμός τής Ροιας "Κνδρ. Γερωλύμου 
Σκόρπια λόγια

ΕΙΚΟΝΕΣ
’Αριστοφάνης 
Γυμνάσιον Κυδωνιών 
Ή Δυστυχισμένη 
’Ανατολική άποψις Κυδωνιών 
Μαθητικοί ’Αγώνες (Εικόνες 2)

Τύποις 6 " Ήλιος „ Μεγάλη ’Αγορά (Βεζεστένι) Κνδωνίαι

Έτος A', αρ. 1 (1 Οκτωβρίου 1911).
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Γ ΙΔΙΟΚΤΗΤΛΙ

ΧΒΡΒΛ. Γ. ΒΒφΕΙΗίΗΧ 

ÎHMTP. Η· ΨΩ|*Ι0[Ι0ΥΛ0Ι

ΓΡΛΦΕΙΛ
ΕΝ ΤΩ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.

“Ο ΗΛΙΟΣ,,

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 22 ;}
β. Κ. BflXlAHIÄAHX δ. cp.

r
’Ιωακείμ Έλ&ρ Θεοΰ Άρχιεπί- ||; 

σκοπώ; Κων]πύλεως Νέας Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

Άοιθ. Πρωτ.

10 416

Έλλογιμώτατε κύριε B. Κ. Βασιλειάδη, Διευ- . 
άυντά του εν Κνδωνίαις εκδιδομένου οικογενειακού 
περιοδικού « Αίολικου Άστερος,» τέκνον εν Κν- 
ρίω αγαπητόν της ημών Μετριότιμος, χάρις ειητή 
αυτής Έλλογιμδτητι και ειρήνη παρά Θεοΰ. Ενα- 
ρέστως έδεξάμετρα τάάποαταλεντα ήμΐν τεύχη του 
επ’ αίσίοις αντό&ι άρξαμένου εκδίδοσιλαι όπο την 
διενΰννσιν τής Έλλογιμότητος αυτής περιοδικού 
* Αίολικου Άστερος». Ενχαριστονντες δε επϊ τή 
πρόψρονι άποοτολή και τον άξιάγαστον υμών επαι- 
νοϋντες ζήλον τού εκδονναι το δημοσιογραφικόν 
τούτο δργανον εν τή αντόΰι χώρα, έξ ής υν πρό μα
κρών χρόνων εν ήμέραις σκοτεινοίς διά το Γένος α- 
φ&ονον μετελαμπαδενε το το φως τής παιδείας, tv- <■ 
γόμεϋα εν εύχαΐς καϊ\ εύλογίάις πατρικοίς πάσαν 
προκοπήν νμίν καΐ ενόδωσιν εν τή επιχειρήσει τούτη 
υμών καί παν σωτηριώδες άγαμόν παρά Θεού, Ον ή 
χάρις κ.αΐτδ άπειρον έλεος εΐη μετά τής Έλλογιμότη- 
τος αυτής. , '

- γ ama . Δεκεμβρίου ις .

Έτος Α', αρ. 8 (15 Ιανουάριου 1912).



142 AloÂif  ̂· Άατηρ

Τήν προχθές Δευτέραν 'Εορτήν τών 
Τριών 'Ιεραρχών τα Εκπαιδευτήρια ή- 
μών ήγον τήν σεμνήν τών Γραμμάτων 
πανήγυριν έν τφ καθ’ ημάς Γυμνασίφ 
καταλλήλως διακοσμηθέντι. Μετά την νε- 
νομισμένην Ιεροτελεστίαν ΰπό τής Α. Σ. 
τού Μητροπολίτου Κυδωνιών Κ™ Γρη- 
γορίου, δ έλλογιμώτατος Γυμνασιάρχης 
Κυδωνιών ». I. ’Ολύμπιος ενώπιον τοΰ 
άμερίστου έκτιμήσεως καί συμπαθειών 
πολλών παρ’ ήμΐν άπολαύοντος Προξέ
νου τής 'Ελλάδος κ. Μαρίνου Σίγουρου, 
τοΰ ΰποπροξένου της Γαλλίας κ. Ν. Σα- 
πουντζόγλου, τοϋ Δημάρχου τής πόλεως 
κ. I. Άποστολάκη, πολλών φιλομούσων 
καί αρκετών κυριών κατήρξατο τοΰ ά- 
παραμίλΛου πανηγυρικού του Λόγου, δν 
μετά προσοχής ή/.ροάσατο ό όλίγυν με
τά τήν έναρξιν καταφθάς φιλόμουσος 
Διοικητής Κυδωνιών Εξ. Χαική βέης.

Μετά ώραίαν εισαγωγήν περί τής προ
σφυούς παραδοχής τής ήμέρας ώς 'Εορ
τής τών Γραμμάτων και έξοχον άνασκό- 
πησιν τής Ποιήσεως ής τήν "Εω κατηύ- 
γασεν ό "Ομηρος, είσήλθεν ό λιγύς αγο
ρητής εις τήν άνάλυσιν τής πρώτης τών 
τραγφδιών τής πολ.υθρυλήτου τριλογίας 

, ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ,τού τελειοτάτουτών δρα
ματικών έργων τού ’Αθηναίου ποιητοΰ 
Αισχύλου, δστις ΰπήρξεν άναμφισβητή- 

. τως 6 μέγας πατήρ καί διδάσκαλος τής 
' ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ, ή ώς λέγει χαριέντωςό 

’Αριστοφάνης:

• Ό χρώχο; èx τών 'Ελλήνων χυργώοα; υ ή μαία ae μνά 
xai χοιμήοα; χραγιχίν λήρον. » r

Ό καλλιεπέστατος λόγος τού κ. ’Ο
λυμπίου περιεϊχεν έξοχα σημεία ποιητι
κής έξάρσεως μετά βάθους εννοιών, ένφ 
εικόνες παραστατικώταται παρήλαννόν 
νοερώς προ τών όμμάτων τών άπο τών 
χειλίων του άνηρτημενων άκροατών οί- 
τινες όντως πνευματικήν άμβροσίαν ήν- 
τλουν έπί ώραν καί τέταρτον χωρίς ού- 
δέ τ’> παράπαν να αίσθανθώσι κάματόν 
τινα.

- Αί περί τού Σαίξπηρ βαθυγνώμόνες 
κρίσεις τοΰ δεινού ρήτορας, οί τής Κασ- 

•σάνδρας προφητικοί λόγοι κατά τήν με
τά τού Άγαμέμνονος εΐς'Αργος έπάνοδον 
καί πολλά άλλα τοσούτον γραφικώς καί 
αΐσθηματικώς διετυπώθησαν ύπό τού κ. 
’Ολυμπίου ώστε πολλών οί όφθαλμοί ύ- 
γράνθησαν, οΰδενός δέκαρδία παρέμει- 
νεν αδιάφορός πρό μιας αληθώς βασιλι
κής Τραγφδίας τοϋ πατρός τής δραμα
τικής ποιήσεως τοΰ βασιλέως τών Τραγι
κών.

Ό υπό πάσας τάς επόψεις έξοχος οΰ- 
τος Λόγος δημοσιευόμενος άναμφηρίστως 
πτ'ευματικόν εντρύφημα θέλει άποτελέσει.

Ή Έλαιοαγορά μας έξακολουθεϊ ζω
ηρά, τών άγοραστών προσφερόντων μέ
χρι τών 64 γρ. τρεχ. τό λαγήνι είςκα- 
λάς ποιότητας, άποδοτέον δέ τούτο εις 
τήν συνεχή ζήτησιν τής Ευρώπης ήγις 
πληρώνει άνέτως 130·—135 φράγκα τα

Έτος Α', αρ. 9 (13 Φεβρουάριου 1912).
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Ή μόνη τακτική γραμμή μεταξύ Τουρκίας—’Αμερικής (Βορείου καί Νοτίου) 
διά τών μεγίστων νεότευκτων καί μετά διπλών έλίκων ’Ατμοπλοίων,

Ή μόνη άνεγνωρισμένη έν Έλλάδι καί Τουρχίρ ώς ταχεία καί άσφαλής γραμ
μή ή κατακτήσασα τήν προτίμησιν από όλους τούς "Ελληνας μετανάστας διότι είς 

τα ’Ατμόπλοια τής Αϋστρο—’Αμερικανός εύρίσκουσι 
τήν καλοπέρασίν των διότι έχουσι τροφήν αφθονον 
καί καθαρόν διότι εχουσι τούς Ιατρούς των, τούς 
καμαρωτούς των καί μαγείρους "Ελληνας· διότι εΰ- 
ρίσκουσι τον εύθυνότερον ναύλον άπό κάθε άλλην 
'Εταιρίαν καί τής όποιας τα ’Ατμόπλοια χωρητικό- 
τητος από 12—20 χιλιάδων τόννων έχουσι ταχύτη
τα άπό lb—22 μιλλίων καθ’ ώραν διότι τέλος έκ- 
τελούσι τήν γραμμήν διά 12 μόνον ημέρας.

Οί θέλοντες λοιπόν έκ τών μερών μας να μετα- 
βώσιείς Νέαν—Ύύρκην ή αλλαχού τής ’Αμερικής άς προτιμήσωσι τήν Αϋστρο—- 
Αμεοικάναν τή; όποια; τα ’Ατμόπλοια άναχωροΰσι έκάστην Δευτέραν έκ Πατρών.

Άναχώρησις έκ Κυδωνιών έκάστην Πέμπτην διά τών ’Ατμοπλοίων τής ’Α
χαϊκής Άτμοπλοΐας.

Διά λεπτομερείς πληροφορίας είς τό Πραχτορεϊον τής 'Αχαϊκής Άτ- 
μοπλόιας καί τής Αΰατρο—‘Αμεριχάνας έν Κυδωνίαις.

4—24

ί mìmmmìmmmmmmm+wÈmmmmmmmmmm

n amnia sui mimi nm.mmmiiΕεδοκή κατασκευή - Απαράμιλλος καθαροότης
Ό χ. Παν. ’Αραμπατζής έπιϋνμών δπως παρέχει είς τό Κοινόν μέ τό δροσιστικόν 

καί τό ώφέλιμον, δεν παραλείπει εν zfj κατασκευή αεριούχων ποτών του (Gazeuses),
I νά εφσρμόζη καί δλους τους κανόνας τής υγιεινής. ν

Γε ύ σ α σ 6 ε I δ ε τ ε
Μία έπίσκεψις είς τό κατάστημά του (πρώην χρωματοπωλεΐον N. X" Δήμου),

! &ά σάς πείση περί τής άληχλείας.

mmmmmmmm-i-mmmmmmmm
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Έν τή συνοικίφ 'Αγίου Δημητρίου, Ιναντι του Έργοότασίου τών κ. ’Αδελφών Ν.
■ Κ'χλτή, οίκία εύήλιος του κ. Νικ. Α. Χαλβατζε'λλη μέ δρίζοντα Ικτεταμένον, Ιχουσα 

είς τόν ανω δροφον 3 δωμάτια εύρύχωρα καί ταράτσαν, είς τδν δεύτερον έπίσης 3 δω 
I μάτια καί είς τό έσώγειον δεξαμενήν ποσίμου υδατος, πλυντήριον, άποθήκην καθ·ώς 
Ι καί έτέραν μικράν.

Οί βουλόμενοι άς άποτείνωνται είς τούς κ. 'Αδελφούς [Λ.· ·χαλβατζέλλη.

.

Έτος Α', αρ. 14 (15 Απριλίου 1912).
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η Μυτιλήνη είναι τόπος γόνιμος, είναι τόπος της ελιάς, είναι τόπος πολιτι
σμού. Από εδώ προέρχεται ένας σημαντικός αριθμός πνευματικών ανθρώ
πων που με τη δραστηριότητά τους σημάδεψαν τη νεοελληνική λογοτεχνική 
παραγωγή. Είναι πράγματι εντυπωσιακός ο αριθμός των λογίων και των 
λογοτεχνών που δημιούργησαν έργο χωρίς διακοπή από τον 18ο αιώνα και 
μετά, όπως επίσης και ο αριθμός των λογοτεχνικών περιοδικών που εκδίδο- 
νταν και συνεχίζουν ακόμη να εκδίδονται στη Μυτιλήνη. Και δεν πρόκειται 
εδώ μόνο για όσους λογοτέχνες έγιναν ευρύτερα γνωστοί με το έργο τους, 
αλλά και για όλους εκείνους τους λογίους που παρέμειναν περιορισμένοι στο 
πλαίσιο του νησιού και δεν αναγνωρίστηκαν, όπως άλλοι συντοπίτες τους. Η 
συνεχής προσφορά τους όμως, ξεχασμένη «στα παλιά τετριμμένα έντυπα, 
που κείτονται φύρδην μίγδην εδώ κι εκεί» εξασφάλισε και αποδεικνύει 
αυτήν την αδιάκοπη διάρκεια αλλά και τον πλούτο στην πνευματική παρα
γωγή της Μυτιλήνης1.

Το ίδιο ισχύει και για τα απέναντι παράλια, για το Αϊβαλί όπως και για 
τα Μοσχονήσια. Η πολιτισμική παράδοση της Ακαδημίας των Κυδωνιών 
λειτούργησε μέσα στον χρόνο με πολλαπλούς τρόπους και έτσι, οι δύο αυτοί 
χώροι, σαν συγκοινωνούντα δοχεία, γέννησαν και ανέθρεψαν γενιές πνευμα
τικών ανθρώπων, που πηγαινοέρχονταν για τις ανάγκες των σπουδών τους 
ή των οικογενειών τους από τον έναν τόπο στον άλλο, έγραψαν, δίδαξαν, 
δημιούργησαν σημαντικό έργο, μετακινήθηκαν προς διαφορετικές κατευ
θύνσεις και φανέρωσαν έναν αξιοθαύμαστο πνευματικό δυναμισμό σε πλήρη 
ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τη γενιά της εποχής του 
μεσοπολέμου, με τον κύκλο του Στράτη Μυριβήλη και τη δραστηριότητά 
του, η περίφημη «λεσβιακή άνοιξη» ή η «λεσβιακή αναγέννηση» συσπείρω
σε στις περιοχές του βορειοανατολικού Αιγαίου, γύρω από την καλλιτεχνι

1. Κώστας Μίσσιος, Μυτιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες. Συμβολή στην ιστορία της
λεσβιακής γραμματείας, έκδοση Δήμου Μυτιλήνης, Εκδόσεις «Αστερίας», Μυτιλήνη 1994.

Μυτιλήνη καί Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Mca αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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κή και λογοτεχνική δημιουργία, ένα σημαντικό αριθμό πνευματικών 
ανθρώπων που γεννήθηκαν, έζησαν και έδρασαν στην περιοχή και συνέβα
λαν στην πνευματική φυσιογνωμία της εποχής τους με ιδιαίτερο τρόπο και 
άποψη. Οι λογοτέχνες αυτοί, που εμφανίστηκαν δυναμικά την εποχή του 
μεσοπολέμου, γεννήθηκαν όταν η Μυτιλήνη ήταν ακόμα τουρκοκρατούμε
νη. Έζησαν την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και τη μικρασιατική κατα
στροφή. Έζησαν το κύμα των προσφύγων ή υπήρξαν οι ίδιοι πρόσφυγες και 
αιχμάλωτοι. Είδαν με τα μάτια τους τις πατρίδες τους να χάνονται.

Επιχειρώντας κάποιες πρώτες γενικές αποτιμήσεις θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι, στην πλειονότητά τους, οι συγγραφείς αυτοί δεν παρέμειναν στην 
περιοχή. Σχεδόν όλοι κάποια στιγμή της ζωής τους εγκατέλειψαν τη Μυτι
λήνη και απορροφήθηκαν κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα αστικά κέντρα, 
πρώτα από την Αθήνα και τον Πειραιά αλλά και από τη Θεσσαλονίκη. Άλλοι 
πάλι έφυγαν για το εξωτερικό, κυρίως στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις. Δια
τήρησαν ωστόσο δεσμούς μεταξύ τους, άλλοι επέστρεψαν στη Μυτιλήνη, 
εργάστηκαν σε ντόπια περιοδικά έντυπα, άλλοι πάλι ξαναέφυγαν και τελικά 
στο σύνολό τους δημιούργησαν και διατήρησαν ένα πλούσιο δίκτυο λογοτε
χνικών δρόμων επικοινωνίας που αποκαλύπτει όχι μόνο τους κοινούς 
δεσμούς, τις κοινές εμπειρίες, τις φιλίες και τις συνεργασίες αλλά και τις 
παράλληλες πνευματικές τους πορείες. Οι αναζητήσεις τους, κατά κύριο 
λόγο ελληνοκεντρικές, εκφράζουν γενικότερα τις τάσεις που χαρακτήρισαν 
την εποχή του μεσοπολέμου και τροφοδότησαν τη συζήτηση γύρω από ένα 
κεντρικό ζήτημα: το ζήτημα της ελληνικής ιδιοσυστασίας και της σχέσης 
της Ελλάδας με τη λαϊκή της παράδοση και με τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικο
γένεια στο ξεκίνημα του εικοστού αιώνα2.

Οι συγγραφείς του βορειοανατολικού Αιγαίου και κατά κύριο λόγο οι 
πεζογράφοι, θεωρήθηκε ότι με το έργο τους συγκρότησαν σχολή, τη λεγά
μενη «αιολική»3, ©α είχαμε ωστόσο να παρατηρήσουμε ότι πράγματι πρό-

2. Οι σχετικές απόψεις αρχικά διατυπώθηκαν με το έργο του Γιώργου Θεοτοκά Ελεύ
θερο πνεύμα (1929), που θεωρήθηκε το μανιφέστο της γενιάς του τριάντα και επανεκδό- 
θηκε με την επιμέλεια του Κ. Θ. Δημαρά, Εστία, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
31998, 2002. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του τριάντα και 
έφθασε στην πιο ολοκληρωμένη της μορφή με τον Διάλογο για την ποίηση μεταξύ του 
Γιώργου Σεφέρη και του Κωνσταντίνου Τσάτσου: βλ. Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές Α', γ' 
έκδοση, Αθήνα, Ίκαρος 1974 και Ένας Βιάλογος για την ποίηση, επιμ. Λουκάς Κούσου- 
λας, Αθήνα, Ερμής 1975' βλ. επίσης Δημήτρης Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού 
και το ιΒεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, Αθήνα, Οδυσσέας 1989.

3. Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Αθήνα, Νεφέλη 
1996, σ. 180 κ.εξ.
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κειται για ομάδα που προήλθε από έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο με 
τις ιδιαιτερότητές του, που λειτούργησε και διαμορφώθηκε στο πλαίσιο 
μιας πολύ συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου με τις ιδιοτυπίες της και τις 
ρευστότητές της, έδωσε απάντηση στα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα 
από τον πόλεμο, τη μικρασιατική καταστροφή, την εμπειρία της προσφυ
γιάς και του εκπατρισμού και, μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις εξέφρασε 
εντονότερα κάποιες από τις κυρίαρχες τάσεις της λεγάμενης γενιάς του 
τριάντα. Το έργο της ομάδας, αυτό καθεαυτό, τόσο ως ιδεολογική κατεύ
θυνση όσο και ως λογοτεχνική δημιουργία, πράγματι συνέβαλε σημαντικά 
στη διαμόρφωση της πνευματικής φυσιογνωμίας της περιόδου, αποκρυ
σταλλώνοντας τις αναζητήσεις της και κάποιες από τις ιδεολογικές της 
τάσεις, αλλά ολοκλήρωσε τον κύκλο του κατά τη μεταπολεμική περίοδο και 
δεν είχε επιγόνους. Το έργο της ομάδας διαμορφώθηκε και αναπτύχθηκε 
μέσα σε ένα ιδιαίτερο ιστορικό πλαίσιο και, με εξαίρεση ίσως τα βιβλία του 
πολέμου, βρήκε περιορισμένη ανταπόκριση στη μετέπειτα λογοτεχνική 
παραγωγή.

Πρόκειται δηλαδή για ένα πυκνό πλέγμα επαφών, κοινών διαδρομών, 
φιλίας και δημιουργίας που γεννήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο Στράτης 
Μυριβήλης, ψευδώνυμο του Ευστράτιου Σταματόπουλου, γεννήθηκε στην 
υπόδουλη ακόμη Σκαμιά της Λέσβου το 1890 και πήρε το απολυτήριό του 
από την Αστική Σχολή το 1903. Εκεί ο σχολάρχης Σπύρος Αναγνώστου, με 
το κιτρινισμένο δάχτυλό του πάνω στον ανοιγμένο ελληνικό χάρτη, έκανε 
περιπάτους πάνω από τα Βαλκάνια, στη Μικρασία και μέσα στις ελληνικές 
θάλασσες, περιπάτους αντάξιους της Μεγάλης Ιδέας.

Με την εικόνα αυτή ξεκινάει ο Μυριβήλης το πρώτο κεφάλαιο του βιβλί
ου του Απ’την Ελλάδα. Ταξιδιωτικά και σημειώνει ότι ο δάσκαλός του ήταν 
από εκείνους «τους δασκάλους του υποδουλωμένου Γένους, που συντηρού
σαν μέσα στην καρδιά των παιδιών την ιερή φωτιά της Μεγάλης Ιδέας, και 
ένοιωθαν τούτη την αποστολή σαν την πιο σπουδαία της καριέρας των και 
της παιδαγωγικής»4. Από τον Σεπτέμβριο του 1903 έως το 1909 ο Στράτης 
Μυριβήλης φοιτά στο γυμνάσιο της Μυτιλήνης και στο γυμνάσιο των Κυδω
νιών. Κάνει σπουδές στην Αθήνα, το 1912 στρατεύεται ως εθελοντής και 
παίρνει μέρος στους δύο βαλκανικούς πολέμους, επιστρέφει στη Μυτιλήνη 
και παίρνει μέρος στη μικρασιατική εκστρατεία. Μετά την εκκένωση του 
Εσκί-Σεχίρ, καταφεύγει πρόσφυγας στη Θράκη και από εκεί επιστρέφει 
πάλι στη Μυτιλήνη το 1922. Θα παραμείνει στο νησί έως το 1932, οπότε και 
εγκαθίσταται οικογενειακώς στην Αθήνα.

4. Απ’ την Ελλάδα. Ταξιδιωτικά, Αθήνα, Εστία 1954, σ. 11.
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Ο Στρατής Δούκας γεννήθηκε το 1895 στα Μοσχονήσια και εκεί έβγαλε 
το σχολαρχείο. Τελείωσε το γυμνάσιο στο Α'ιβαλί, όπου ήταν συμμαθητής 
με τον Φώτη Κόντογλου. Το 1912 παρακολούθησε μαθήματα στη Νομική 
Σχολή στην Αθήνα και συγκατοικούσε με τον Κόντογλου. Το 1915 ασχολή
θηκε με λαογραφικές μελέτες στη Μυτιλήνη, μαζί με τον μυτιληνιό συγγρα
φέα και ζωγράφο Αντώνη Πρωτοπάτση. Τπηρέτησε τόσο στο μακεδονικό 
όσο και στο μικρασιατικό μέτωπο. Ίδρυσε στη Μυτιλήνη, με τον Στράτη 
Μυριβήλη, τον «Σύλλογο Μουσικών Τεχνών» και στην Αθήνα την «Εται
ρεία Διακοσμητικής Τέχνης» μαζί με τον Κόντογλου και τον ζωγράφο 
Σπύρο Παπαλουκά. Εξέδιδε μαζί με τον Κόντογλου το περιοδικό Φιλική 
Εταιρεία5.

Ο Φώτης Κόντογλου, δραστήριος συμμέτοχος της αιολικής πνευματικής 
κίνησης, γεννήθηκε στο Αϊβαλί την ίδια εκείνη χρονιά, το 18956. Εκεί τελεί
ωσε το γυμνάσιο και εκεί έβγαζε, μαζί με τους συμμαθητές του, το περιοδι
κό Μέλισσα. Έφυγε για σπουδές στην Αθήνα, έζησε για ένα διάστημα στη 
Γαλλία και την Ισπανία αλλά επέστρεψε στη Μυτιλήνη μετά το τέλος του 
πολέμου, το 1919, όπου ιδρύει τον πνευματικό σύλλογο «Νέοι άνθρωποι» και 
γίνεται πρόεδρός του. Στις συγκεντρώσεις του συλλόγου συμμετείχαν και 
κουβέντιαζαν για την τέχνη ο Στρατής Δούκας, ο Ηλίας Βενέζης και ο 
Πάνος Βαλσαμάκης7. Το 1922 ο Κόντογλου πήρε τον δρόμο της προσφυγιάς 
για την Αθήνα. Το έργο του, Pedro Cazas, δημοσιεύθηκε το 1923 από τον φίλο 
και συμμαθητή του στο Αϊβαλί, Στρατή Δούκα, και κυκλοφόρησε στους 
αθηναϊκούς κύκλους, όταν στη λογοτεχνία επικρατούσε κλίμα απόλυτης 
παραίτησης και ζοφερής παρακμής, για να μιλήσει με ζωντάνια για έναν 
ισπανό κουρσάρο, για κυνηγούς θησαυρών και πειρατές, για ιστορίες όλες 
αντλημένες μέσα από λαϊκά βιβλία παλαιότερης εποχής. Η θρησκευτικότη
τα του Κόντογλου, ιδίως μετά από τις επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, και η 
ενασχόλησή του ως ζωγράφου με την παραδοσιακή αγιογραφία τον οδήγη
σαν σε μια προσήλωση στη βυζαντινή παράδοση της ορθόδοξης Εκκλησίας 
και στην ταύτιση της παράδοσης αυτής με ό,τι θεωρούσε γνήσια ελληνικό.

Την ίδια πάλι χρονιά, το 1895, γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή της

5. Τάσος Κόρφης, «Στρατής Δούκας», Η Μεσοπολεμικη πεζογραφία. Από τον 
πρώτο ως τον 8εύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939), Αθήνα, εκδόσεις Σοκόλη, τ. Γξ 
21996, σ. 322-324.

6. Το Αϊβαλί είχε τότε 30.000 κατοίκους, όλους Έλληνες, εκτός από τον διοικητή, τον 
δικαστή και τον τελώνη που ήταν Τούρκοι.

7. Γιώργος Δ. Παγανός, «Φώτης Κόντογλου», Η μεσοπολεμικη πεζογραφία, τ. Ε', 
21996, σ. 48-79.
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Μυτιλήνης ο Κώστας Μάκιστος, ψευδώνυμο του Κώστα Παπαχαραλά- 
μπους. Ήταν ένας από τους εταίρους της «λεσβιακής άνοιξης» και έκανε την 
πρώτη του δημοσίευση στην εφημερίδα Σάλπιγξ, της οποίας αρχισυντά
κτης ήταν ο Μυριβήλης. Ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε το 1898 στο Α'ιβαλί και 
η μητέρα του είχε καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Με την κήρυξη του πολέμου 
το 1914 κατέφυγε στη Μυτιλήνη, όπου και έκανε τις γυμνασιακές του σπου
δές και όταν επιστρέφει στο Α'ιβαλί, το 1919, γνωρίζεται με τον Κόντογλου. 
Με την καταστροφή του ’22 η οικογένειά του πηγαίνει και πάλι στη Μυτιλή
νη, ο ίδιος όμως πιάστηκε αιχμάλωτος και μόλις μετά από δεκατέσσερις 
μήνες κατορθώνει να φτάσει στο νησί, το 1923. Εκεί γνωρίστηκε με τον 
Μυριβήλη και τον κύκλο της «λεσβιακής άνοιξης». Από το 1932 εγκατα
στάθηκε μόνιμα στην Αθήνα8.

Νεότερος ο Νίκος Αθανασιάδης, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1904, ανα
τράφηκε με οικοδιδασκάλους κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ήταν γλωσσομα
θής και συνήθιζε να διαβάζει κυρίως ξένους συγγραφείς. Ο Κόντογλου και ο 
Μυριβήλης ωστόσο τον κατέκτησαν, χωρίς ποτέ να συμμετέχει ο ίδιος ενερ
γά στον λογοτεχνικό οργασμό της «λεσβιακής άνοιξης». Παρενθετικά να 
σημειώσουμε εδώ ότι ανάμεσα στα πολλά έργα που μετέφρασε ο Νίκος Αθα
νασιάδης, αναφέρονται και έργα τού Clément Lépidis (Κλεάνθης Τσελεβί- 
δης)9, γόνου ελληνικής οικογένειας από τη Μικρασία, προσφύγων στη Γαλ
λία στις αρχές του εικοστού αιώνα10. Να σημειώσουμε επίσης ότι όλα τα 
μυθιστορήματα του Lépidis έχουν ιστορικό περιεχόμενο, με έντονο πατριωτι
κό και εθνικό χαρακτήρα και τοποθετούνται στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στη 
Μικρασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ήρωας του μυθιστορή
ματος Le marin de Lesbos11 (Ο Ναύτης από τη Λέσβο), Έλληνας μικρασιάτης, 
που μια μέρα σαλπάρισε για να αφήσει την τελευταία του πνοή ανάμεσα 
στους ελεύθερους Έλληνες αδελφούς του12. Τέτοιου τύπου εσωτερικές, δια

8. Κώστας Στεργιόπουλος, « Ηλίας Βενέζης», Η μεσοπολεμιχη πεζογραφία, τ. Β', σ. 
334-376.

9. Βαγγέλης Καραγιάννης, ((Νίκος Αθανασιάδης», Η μεσοπολεμικη πεζογραφία, 
ό.π., σ. 14.

10. Ο Clément Lépidis δεν έζησε ποτέ στην Ελλάδα, ούτε άλλωστε στη Μικρά Ασία, 
ούτε μιλούσε ελληνικά. Η εικόνα που είχε για τη χώρα της μακρινής του προέλευσης προ
έρχεται από την οικογένεια και από τα διαβάσματά του. Βλ. σχετικά, Ουρανία Πολυκαν
δριώτη, «Μνήμη και ταυτότητα. Παρατηρήσεις σε ορισμένα κείμενα της ελληνικής δια- 
σποράς στη Γαλλία, τον 20ό αιώνα», περ. Σύγκριση /Comparaison 13 (2002), 105-119.

11. Clément Lépidis, Le marin de Lesbos, Παρίσι, Seuil 1972.
12. Στο iSio, σ. 20, 26, 27. «Μολονότι η τοπική διοίκηση με έκανε Τούρκο, και μολο

νότι δεν ακολούθησα τους συμπατριώτες μου την ώρα της καταστροφής, η ιστορία δεν
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κειμενικές διασυνδέσεις, συνταυτίσεις και πνευματικές επικοινωνίες χαρα
κτηρίζουν ευρύτερα τους συγγραφείς που κατάγονται από την περιοχή και 
είναι σημαδεμένοι από την εμπειρία του πολέμου και του εκπατρισμού.

Ο Αντώνης Βουσβούνης γεννήθηκε το 1918 στην Κωνσταντινούπολη 
αλλά είχε καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Μετακινήθηκε γρήγορα στην Αθήνα 
και είναι σε όλους γνωστή η σημαντική εκδοτική και συγγραφική του δρα
στηριότητα13. Χαρακτηριστική για την κινητικότητά του στην περιοχή και 
την κοσμοπολιτική του διάθεση και παιδεία είναι η περίπτωση του Κοσμά 
Πολίτη, ψευδώνυμο του Πάρη Ταβελούδη. Με καταγωγή από τη Μυτιλήνη 
και τις Κυδωνιές, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1888 αλλά μεγάλωσε στη Σμύρ
νη, όπου είχε εγκατασταθεί η οικογένειά του. Το πάθος, η πίκρα και η ρομα
ντική νοσταλγία για τους τόπους και τις πατρίδες που χάθηκαν, για τα εφη
βικά χρόνια, είναι έντονα σε όλο του το έργο. Όταν ο Γ.Π. Σαββίδης ρώτη
σε τον Κοσμά Πολίτη για ποιο λόγο στο μυθιστόρημά του Στου Χχτζηφρά- 
γκου δεν αναφέρεται ούτε μια φορά το όνομα «Σμύρνη)), εκείνος απαντά: 
«Για τους αγαπημένους νεκρούς του μιλάει κανείς συχνά χωρίς να τους ονο
μάζει, νοιώθοντας πως θάταν ασέβεια στη μνήμη τους να προφέρει το όνομά 
τους))14. Ο Κοσμάς Πολίτης αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λογο
τέχνη της εποχής του μεσοπολέμου, που έζησε στον εξωελλαδικό χώρο, που 
βίωσε από κοντά τη μικρασιατική καταστροφή και την κατάρρευση της 
Μεγάλης Ιδέας, που γνώρισε και αφομοίωσε θετικά και διοχέτευσε στο έργο 
του τόσο την αστική ζωή της Αθήνας όσο και την κοσμοπολίτικη της Σμύρ
νης, καθώς και των μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων.

Επιχειρώντας έτσι μια πρώτη διάκριση που αντανακλά και γενικότερα 
τις ιδεολογικές κατευθύνσεις της πνευματικής ζωής εκείνης της περιόδου, 
διαπιστώνουμε μια προσήλωση που είναι περισσότερο ελληνοκεντρική. Σε 
αντίθεση με τους συγγραφείς εκείνους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη

μου άλλαξε το αίμα. Σήμερα λυτρώνομαι και έρχομαι να πάρω τις τελευταίες μου ανάσες 
στον τόπο σας, και από δω και μπρος τόπο μου».

13. Ο Αντώνης Βουσβούνης υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής της εκδοτικής εταιρείας 
«Γλάρος» (1943-46). Το 1944 έγινε εκδότης του περιοδικού Νέα Γράμματα (β' περίο
δος), συνεκδότης του περιοδικού τέχνης Τετράδιο (1945-1947) και του περιοδικού Θέα
τρο, μαζί με τον Μάριο Πλωρίτη και τον Θ. Κρίτα. Το 1960 ίδρυσε, μαζί με την Ελένη 
Βλάχου, τις εκδόσεις «Γαλαξίας» και παράλληλα και τις εκδόσεις «Κεραμεικός». Το 
1973 ίδρυσε τη «Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη» επανεκδίδοντας σημαντικά έργα της νεοελ
ληνικής γραμματείας. Βλ. σχετικά Αλέξης Ζήρας, «Αντώνης Βουσβούνης», Η μεσοπο- 
λεμιχή πεζογραφία, τόμος Γ', Αθήνα 21996, σ. 8-10.

14. «Μια συνομιλία με τον συγγραφέα», στο Κοσμάς Πολίτης, Στου Χατζηφράγκου, 
Αθήνα, Εκδόσεις Α. Καραβία 1963, σ. ια'.
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Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και χαρακτηρίζονται, κάπως εντονότε
ρα, από την κοσμοπολίτικη τους παιδεία και διάθεση, όσοι προέρχονται από 
τη Μυτιλήνη και τις Κυδωνιές εμφανίζονται περισσότερο προσηλωμένοι 
στην παράδοση. Μεγάλωσαν σε ημιαστικά περιβάλλοντα και όχι σε πολυ- 
πολιτισμικά (όπως ήταν η Σμύρνη, αλλά και η Κωνσταντινούπολη), ενώ ο 
προσανατολισμός της παιδείας τους, αν κρίνουμε και από τους δασκάλους 
που πέρασαν τόσο από το γυμνάσιο της Μυτιλήνης όσο και των Κυδωνιών13, 
ήταν κατά βάση ελληνοκεντρικός και εθνοτικός. Πάνω σε αυτές τις βάσεις 
γαλουχήθηκε η μικρασιατική αυτή γενιά που πολέμησε για την ανόρθωση 
του ελληνισμού κατά τους βαλκανικούς πολέμους, που παρακολούθησε με 
πόνο τη μικρασιατική καταστροφή και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας 
και τελικά στράφηκε σε έναν ενδοσκοπικό πατριωτισμό, αναζητώντας με 
πάθος τα διακριτικά της ελληνικής συνείδησης και ιδιοσυστασίας στην 
ελληνική γη και στη λαϊκή παράδοση. Η γενιά αυτή ένιωσε βαθιά τι σημαί
νει να χάνεις την πατρίδα σου και να απειλείται η ταυτότητά σου, γνώρισε τι 
σημαίνει μετοικεσία και προσφυγιά, αναζήτησε διεξόδους και διερεύνησε 
την έννοια της «ελληνικότητας» μέσα από τις σταθερές της ιστορίας, της 
λαϊκής παράδοσης και του ελληνικού τοπίου.

Οι κοινές ή παράλληλες πνευματικές πορείες που ακολούθησαν οι συγ
γραφείς, αρχικά επικεντρώνονται στην τραγική εμπειρία του πολέμου. Στο 
μεταίχμιο της εσωτερικότητας, του ημερολογίου αλλά και της βιωμένης 
μαρτυρίας κινούνται τα έργα που εκφράζουν κυρίως την τραυματική εμπει
ρία των βαλκανικών πολέμων, της μικρασιατικής καταστροφής, της προ
σφυγιάς και της αιχμαλωσίας. Το Η Ζωή εν τάφω του Μυριβήλη, Το νού
μερο 31328 του Ηλία Βενέζη και η Ιστορία ενός αιχμαλώτου του Στρατή 
Δούκα είναι τα γνωστότερα βιβλία πολέμου στη νεοελληνική γραμματεία. 
Υπηρετώντας ταυτόχρονα τη μνήμη και την ιδεολογία, τα έργα αυτά ξεχω
ρίζουν ιδιαίτερα για τον αντιμιλιταριστικό και αντιηρωικό τους τόνο και 
αποτέλεσαν πρότυπο για τη μετέπειτα εξέλιξη της ελληνικής πολεμικής 
λογοτεχνίας15 16. Δημοσιευμένα κατά το πλείστον σε συνέχειες, σε τοπικές 
εφημερίδες και περιοδικά πριν από το 1929, τυπώνονται αυτοτελώς και 
γίνονται ευρύτερα γνωστά από τη χρονιά αυτή και μετά.

Γενικά, η λογοτεχνική δημιουργία στη δεκαετία του τριάντα και με εφαλ
τήριο το Ελεύθερο Πνεύμα (1929) του Γιώργου Θεοτοκά, επιδίωξε μια βαθιά 
ανανέωση στην πνευματική ζωή του τόπου. Η ανανέωση σημειώθηκε τόσο

15. Κώστας Μίσσιος, Μυτιληνιοί λόγιοι και λογοτέχνες, ό.π.
16. Παναγιώτης Μουλλάς, «Εισαγωγή», Ημεσοπολεμική πεζογραφία, τ. Α', Αθήνα 

21996, σ. 67-69.
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στην ποίηση που απελευθέρωσε τον στίχο και έφθασε ώς τον υπερρεαλισμό, 
όσο και στην πεζογραφία, που άλλαξε μορφή, στόχους, προβληματική και 
περιεχόμενο. Η πεζογραφική δημιουργία άφησε πίσω της το διήγημα ως 
αφηγηματική μορφή συνδεδεμένη, κυρίως, με την παλαιότερη ηθογραφία, 
και ευνόησε κατά κύριο λόγο το μυθιστόρημα, τις ευρύτερες και πολυπρόσω
πες αφηγηματικές συνθέσεις κατά τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Πρόκειται 
για μια «πεζογραφία προβληματισμού» που, σύμφωνα με αποτίμηση του 
Αντρέα Καραντώνη εκείνης την εποχής, σημείωσε εξαιρετική πρόοδο «ευρύ
νοντας απότομα τα πλαίσιά της, συγχρονίζοντας τα ζωντανά στοιχεία της 
παράδοσης, θάβοντας για πάντα τη δίχως κανένα περιεχόμενο συμβατική 
ηθογραφία, βαθαίνοντας το νόημα της κοινωνίας και αντικρίζοντας τον 
άνθρωπο δίχως πολλές προλήψεις, με βούληση αρκετά ελεύθερη κι αισιόδο
ξη, με ματιά ερευνητική και άφοβη, με πρωτοποριακή συχνά φαντασία, και 
προ παντός με το θερμό και το πολύχυμο εκείνο αίσθημα της ζωής»17.

Οι συγγραφείς του βορειοανατολικού Αιγαίου, μολονότι εκείνοι πρώτοι 
έδωσαν το στίγμα των νέων κατευθύνσεων, εκείνοι αναρωτήθηκαν για την 
ανθρώπινη μοίρα εμπρός στον βίαιο θάνατο και κυρίως εκείνοι έθεσαν 
εντονότερα το ζήτημα της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του νέου ελληνισμού 
και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, ωστόσο παρέμειναν προσηλωμένοι 
στη βιωμένη εμπειρία της προσφυγιάς και του πολέμου και συνέχισαν να 
αντλούν από τα συλλογικά βιώματα της ιστορίας και της καθημερινής 
κοινωνικής ζωής στο αγροτικό περιβάλλον. Άλλοτε μέσα από το διήγημα 
(Στράτης Μυριβήλης), άλλοτε μέσα από το μυθιστόρημα (Ηλίας Βενέζης, 
Γαλήνη, 1939), εκείνο που κυριαρχεί είναι η λειτουργία της μνήμης και η 
αναπαράσταση της βιωμένης εμπειρίας, μέσα από ημερολογιακές και 
αυτοβιογραφικές αφηγηματικές μορφές, που δεν κατορθώνουν να πραγμα
τοποιήσουν σύνθετες δομές και δεν ανταποκρίνονται στις μυθιστοριο- 
γραφικές επιδιώξεις της γενιάς.

Οι συγγραφείς του βορειοανατολικού Αιγαίου διεκδικούν ωστόσο στοι
χεία της πρωτοπορίας, μέσα από το αισθησιακό πάθος για τη φύση (Φώτης 
Κόντογλου, Αντώνης Βουσβούνης), μέσα από τη δημιουργία ποιητικών 
συμβολισμών και υπαινικτικών αναφορών, μέσα από το αντιμιλιταριστικό 
τους πνεύμα, με την έξαρση του ατομικού ως διεκδίκηση της προσωπικής 
ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Κυρίως όμως παρουσιάζουν μια σταθερή προ
σήλωση στο παρελθόν των παιδικών αναμνήσεων και βιωμάτων (Κοσμάς

17. Αντρέας Καραντώνης, «Η λογοτεχνία μας το 1935», Τα Νέα Γράμματα Β' 
(1936), 162-165· βλ. Mario Vitti, Η γενιά του τριάντα. Ι8εολογία και μορφή, 
Αθήνα,Ερμής 1987, σ. 243.
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Πολίτης: Eroica, 1937, Στον Χατζηφράγκου, 1963' Ηλίας Βενέζης: Αιολική 
γη, 1943) αλλά και. μια έντονη στροφή στο ιστορικό παρελθόν (Στράτης 
Μυριβήλης, Βασίλης ο Αρβανίτης, 1934, τελική μορφή 1943), που φανερώνει 
τη βαθιά τους πίστη στην παράδοση και τους διακρίνει από τους ομοτέχνους 
τους του αστικού αθηναϊκού κέντρου. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τρεις από 
τους πεζογράφους του κύκλου αυτού, ο Μυριβήλης, ο Κόντογλου και ο Βενέ
ζης, χάρισαν στη νεοελληνική γραμματεία το τελευταίο και άγραφο ακόμη 
σε στίχους έπος, το έπος των κοντραπατζήδων. Η Αιολική γη του Βενέζη, ο 
Βασίλης ο Αρβανίτης του Στράτη Μυριβήλη και οι Ιστορίες και περιστατι
κά κι άλλα γραψίματα λογής λογής του Φώτη Κόντογλου παρουσιάζουν τις 
τελευταίες επικές μορφές του μικρασιατικού ελληνισμού18. Η προσήλωση 
αυτή στο παρελθόν, στον τόπο καταγωγής, στη ζωή της γενέθλιας πόλης, 
στην παιδική και εφηβική ηλικία αλλά και στην ιστορία συναντά κάποτε και 
κάποιες γενικότερες αντίστοιχες τάσεις της πεζογραφίας, έτσι όπως κορυ- 
φώνονται πια κατά το τέλος της δεκαετίας του τριάντα, σε μια περίοδο 
σημαδιακή, στις παραμονές του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Στα μυθι
στορήματα και τα διηγήματα του Ηλία Βενέζη και του Στράτη Μυριβήλη, 
όσα γράφονται την εποχή αυτή, το σκηνικό της δράσης αναβιώνει ένα 
μακρινότερο παρελθόν και εκτυλίσσεται στα χωριά των συγγραφέων, σε 
χρόνο προηγούμενο της μικρασιατικής καταστροφής.

Ο Παναγιώτης Μουλλάς παρατηρεί ότι «ολόκληρος ο μεσοπόλεμος θέτει 
ένα πρόβλημα σχέσεων με τον χώρο. Περιπλάνηση, φυγή, ταξίδι, εκστρα
τεία, πορεία, μετανάστευση, προσφυγιά»19. Οι περισσότεροι συγγραφείς 
από τον κύκλο του βορειοανατολικού Αιγαίου, πράγματι ταξίδευαν συστη
ματικά στην ελληνική επικράτεια, κυρίως στα νησιά του Αιγαίου αλλά και 
στο εξωτερικό και προσέφεραν στη νεοελληνική γραμματεία πολλές σημα
ντικές ταξιδιωτικές σελίδες. Γράφει ο Μυριβήλης στα ταξιδιωτικά του: «Τι 
είναι αλήθεια ένα ταξίδι; Νομίζω πως δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένας ακόμα 
τρόπος για να εξερευνούμε και να διαπιστώνουμε τις δυνάμεις που κατέχει 
η ψυχή και ο νους μας στο να ανταποκρίνεται συνθετικά στα φαινόμενα που 
αντικρύζει. (...) Έτσι ξαφνικά σε πιάνει καμιά φορά η λαχτάρα της φυγής. 
Είναι μια αίσθηση ορμητική, σαν βιολογικό υπόλοιπο από πανάρχαιες συν
θήκες ζωής»20, και στο Γαλάζιο Βιβλίο: «Η θάλασσα μας δίνει αυτήν την

18. Μίκης I. Κιτρομηλίδης, «Το τέλος μιας μεγάλης επικής παράδοσης», Κείμενα, 
Λευκωσία 1983, σ. 88-89.

19. Μουλλάς, ό.π., «Εισαγωγή», σ. 65.
20. Απ’ την Ελλάδα. Ταξιδιωτικά, σ. 123 και 231.
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αίσθηση της φυγής. Τα σύνορά της με τη στεριά είναι μια απέραντη αποβά
θρα για ένα ταξίδι που θ’αρχίσει. Η ίδια η θάλασσα είναι κίνηση για φευγά
λα))21. Για τον Ηλία Βενέζη η «αέναη κίνηση, η ακατάβλητη έλξη προς τη 
φωνή του ταξιδιού και της χίμαιρας» είναι η έλξη προς τη γνώση και είναι 
το δαιμόνιο του Αρχιπελάγου που την προκαλεί. Μια τέτοια έλξη έσπρωξε 
και τον Θεόφιλο Κα'ΐρη από την Άνδρο στο Παρίσι και από εκεί στο Αϊβαλί, 
όπου και δίδαξε στην Ακαδημία: «το θαλάσσιο πνεύμα, το αιγαιοπελαγίτι- 
κο ήταν που του φώναζε ακατάπαυστα στις μυστικές ώρες της μοναξιάς και 
του πυρετού: Γύρευε! Γύρευε! Γύρευε πάντα»22.

Στις περιπλανήσεις αυτές στόχος και κεντρική μέριμνα των συγγραφέ
ων είναι η αναζήτηση της «ελληνικότητας» μέσα στο ελληνικό τοπίο και 
στα νερά του Αιγαίου. Εκκινώντας από το χαμένο όραμα της Μεγάλης Ιδέας 
και με τα μάτια καρφωμένα στους αδελφούς που ακόμα ζουν υπόδουλοι στις 
χαμένες πατρίδες, οι συγγραφείς της Αιολίδας προσανατολίστηκαν σε μια 
διαρκή και με πάθος αναζήτηση της εθνικής και πολιτισμικής τους ταυτό
τητας, έστρεψαν το βλέμμα προς τα νησιά του Αιγαίου και θέλησαν να δια
μορφώσουν με το έργο τους, τόσο το ταξιδιωτικό όσο και το μυθιστορημα
τικό, μια νέα πολιτισμική μυθολογία και μια νέα γενεαλογία. Συγκροτείται 
έτσι μια λογοτεχνική γενιά που κυριαρχεί με τη δημιουργία της έως και τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Γενιά του Αιγαίου, την αποκαλεί ο Πέτρος 
Χάρης και αναφέρει τους: Στράτη Μυριβήλη, Φώτη Κόντογλου, Ηλία Βενέ
ζη, Γιώργο Σεφέρη, Γιώργο Θεοτοκά, Οδυσσέα Ελύτη, Αντρέα Καραντώνη 
και άλλους2·'1. Ο Βενέζης ταξιδεύοντας, σημειώνει από την κουπαστή του 
πλοίου: «πολεμούμε συχνά να καθορίσουμε τι είναι αυτό το πνεύμα του 
Αιγαίου που μας συνέχει, που το αισθανόμαστε μες στο αίμα μας, που το 
δοξάζουμε - μητέρα και λίκνο μας»24. Το άνοιγμα προς τη θάλασσα, η ανα
ζήτηση της ελληνικότητας στους συμβολισμούς που δημιουργεί το Αιγαίο 
γίνεται το αντίβαρο στο χωριό της ηθογραφίας και στο επίσης ηθογραφικό 
μικροαστικό περιβάλλον της πόλης. Ο Γιώργος Σεφέρης παρατηρεί ότι 
((γύρω στα 1930, τα πράγματα αλλάζουν. Εκείνο που χαρακτηρίζει τις ανα
ζητήσεις των νέων, είναι ένα είδος νησιώτικης ιδιοσυγκρασίας. Οι ορίζοντες 
πλαταίνουν. Τα σκονισμένα δρομάκια και οι κάμαρες μένουν πίσω. Το

21. Το Γαλάζιο Βιβλίο, Αθήνα: Πυρσός 1940, σ. 17.
22. Ηλίας Βενέζης, ((Το θαλάσσιο πνεύμα του Αιγαίου», Νέα Εστία 54, τχ. 626 (1 

Αυγ. 1953), 1086-1087. Βλ. και «Απόγευμα του Αιγαίου», ΝέαΕστία 57,τχ.660(1 Ιαν. 
1955), 29.

23. «Η σημερινή γενεά του Αιγαίου», Νέα Εστία 57, τχ. 660 (1 Ιαν. 1955), 32-35.
24. Στις ελληνικές θάλασσες, [Αθήνα 1973], Εστία, σ. 134.



Αιγαίο με τα νησιά του, η θαλασσινή μυθολογία, το ταξίδι προς όλες τις 
κατευθύνσεις, είναι τα πράγματα που τους συγκινούν και προσπαθούν να 
εκφράσουν»25 26.

Η νέα αυτή θαλάσσια μυθολογία συμπυκνώνει την πεμπτουσία του 
ελληνισμού μέσα στο γόνιμο και δαιμόνιο πνεύμα του Αρχιπελάγους και θα 
παραμείνει επίκαιρη ώς και το τέλος της δεκαετίας του ’50. Η θάλασσα 
γίνεται πηγή αυτογνωσίας αλλά και βιολογικής προέλευσης. Το φυσικό 
περιβάλλον στα κείμενα αυτά δεν είναι μόνο αισθητικής τάξης αλλά, με 
κάποιες περισσότερο ή λιγότερο έντονες αποχρώσεις, είναι και βιολογικής, 
είναι η αρχέγονη πηγή της ύπαρξης του ελληνισμού, η πηγή της ιστορίας 
και του πολιτισμού του. «Το τραγούδι των νερών ανεβαίνει από τους κά
βους, βαθύ και γοητευτικό, όπως όλες οι πρωταρχικές φωνές της Δημιουρ
γίας, που έρχονται από την Πηγή της Ζωής», γράφει ο Μυριβήλης26- και 
στα ταξιδιωτικά του κείμενα σημειώνει για το ελληνικό τοπίο: «Η σάρκα 
μας, το μυαλό μας είναι από το ίδιο χώμα, το πνεύμα μας είναι αυτό το 
γνώριμο αρχαίο πνεύμα, που ζωντανεύει και γονιμοποιεί επί 30 αιώνες την 
ιδέα αυτή της γης. Το αίμα που κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες μας είναι από 
το Αιγαίο που την περιβρέχει, είναι από τις βροχές που ραπίζουν τα 
πολύχρωμα βράχια μας, και η ψυχή μας είναι συνθεμένη από τις ψυχές 
αμέτρητων προγόνων που έζησαν εδώ, αγάπησαν και μίσησαν με το δικό 
μας τρόπο επί χιλιάδες χρόνια»27 28. Ο θαλάσσιος και νησιωτικός χώρος του 
Αιγαίου επιτρέπει την άμεση διασύνδεση του νέου ελληνισμού με την αρχαία 
μυθολογία και ιστορία ενώ παράλληλα, η άρρηκτη συνέχεια της ελληνικής 
γλώσσας από την αρχαιότητα αποβαίνει μια από τις συνιστώσες του αιγαια- 
κού συμβολισμού και ουσιαστικό στήριγμα πολιτιστικής ταυτότητας: «Η 
ελληνική γλώσσα, ο άνθρωπος, η θάλασσα... Για κοιτάξετε πόσο θαυμάσιο 
πράγμα είναι να λογαριάζει κανείς πως, από την εποχή που μίλησε ο 
Όμηρος ως τα σήμερα, μιλούμε, ανασαίνουμε, και τραγουδούμε με την ίδια 
γλώσσα», σημειώνει ο Γιώργος Σεφέρης και σαν παράδειγμα αναφέρει το 
ποιητικό έργο ενός φίλου του από τη Λέσβο, που δεν είναι άλλος από τον 
Οδυσσέα Ελύτη: «μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 
Ομήρου», γράφει ο Ελύτης στο Άξιον Εστί2Ά και στα στιγμιότυπά του από 
τον Μικρό Ναυτίλο γράφει για τη Μυτιλήνη: «Στα Μυστεγνά, πρωί, 
ανεβαίνοντας τους ελαιώνες για το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Το βάρος

Ουρανία Πολυκανδριώτη, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 123

25. ΔοκιμέςΑ', Αθήνα,Ίκαρος31974, σ. 167-168.
26. Πτερόεντα. Χρονογραφήματα, Αθήνα, Εστία 1964, σ. 49-50.
27. Απ’ την Ελλάδα. Ταξιδιωτικά, σ. 126-127.
28. Αθήνα, Ίκαρος 131980, σ. 28.
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που νιώθεις να σου έχει αφαιρεθεί σαν αμαρτία ή τύψη και χωνεύεται από το 
χοντρό χώμα, λες και το τραβά η μεγαθυμία των προγόνων»29.

Ο Οδυσσέας Ελύτης αναζήτησε επίμονα τη βαθύτερη αξία των λέξεων 
και τα σύμβολά του μέσα στο φυσικό θαλάσσιο τοπίο και η ποίησή του 
εκφράζει τη ζωτική αλληλεπίδραση της ψυχής και του θαλασσινού τοπίου 
του Αιγαίου. Υπάρχει ένα έντονο συλλογικό υπόστρωμα στο έργο του 
Ελύτη, το οποίο αναδύεται κυρίως μέσα από τους λυρικούς συμβολισμούς 
του Αιγαίου, από την άμεση επικοινωνία με τη φύση, από το άπλετο φως και 
τη ρωμαλέα υγεία. Την αίσθηση που δημιουργείται από την ποίησή του 
εκείνης της εποχής, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, ο Γιώργος 
Θεοτοκάς τη χαρακτήρισε «σα μυστηριακό ξημέρωμα στο Αιγαίο» και είναι 
ακριβώς στο σημείο αυτό που ο ποιητής συναντά τους πεζογράφους της 
γενιάς του και συμμετέχει στον συμβολικό τρόπο με τον οποίο αντίκρισαν το 
Αιγαίο και τα νησιά του.

Ο Γιώργος Σεφέρης, γεννημένος στη Σμύρνη και με συνείδηση 
εκπατρισμένου, τόσο λόγω των ιστορικών συνθηκών όσο και των 
επαγγελματικών του υποχρεώσεων, αντικρίζει πάντα με νοσταλγία στην 
ποίησή του τη γενέθλια γη και διαβάζει την ιστορία της μέσα από τη 
θάλασσα. Το 1935 ο Σεφέρης γράφει το ποίημα Μυθιστόρημα, που αποτελεί 
ορόσημο στην ιστορία της ελληνικής ποίησης. Εδώ ασχολείται με θέματα 
αρχετυπικά, αναζητώντας την ελληνικότητα μέσα από τη σύζευξη του 
ελληνικού μύθου, της κλασικής Ελλάδας και της σύγχρονης ιστορίας. Η 
τραγική οδύσσεια του σύγχρονου ανθρώπου, στις είκοσι τέσσερις ενότητες 
του ποιήματος που απηχούν τις είκοσι τέσσερις ραψωδίες της Ιλιάδας και 
της Οδύσσειας, αποδίδεται με μια ποίηση αντιηρωική, αποσπασματική, σε 
κλασική λιτότητα. Στο θαλάσσιο συμβολικό σκηνικό της ιστορίας, τα 
λείψανα του παρελθόντος, ο κόσμος των αντικειμένων, τα αγάλματα και τα 
απολιθώματα της περασμένης ζωής, ισοπεδώνονται μπροστά στη διαρκώς 
απογοητευτική αναζήτηση μιας νέας μυθολογίας, μιας ιστορικής συνέχειας 
και μιας αυθεντικότητας που θα εξασφάλιζε την υπαρξιακή γαλήνη. Η 
οδύνη για τη μικρασιατική καταστροφή θεωρήθηκε ότι είναι το κλειδί για 
την κατανόηση του ποιήματος. Το Μυθιστόρημα εκφράζει τις πληγές της 
ιστορίας και την τραγικότητα της σύγχρονης ανυπαρξίας και αποτελεί «μια 
συνειδητοποίηση της ζωής και της τέχνης από τις πιο γενναίες που γνώρισε 
ο δυτικός πολιτισμός ανάμεσα στους δύο μεγάλους πολέμους»30.

Ο αιγαιακός συμβολισμός, έτσι όπως προέκυψε μέσα από τη λογοτεχνική

29. Μικρός Ναυτίλος (1970-1974), Αθήνα, Ίκαρος 1985, σ. 103.
30. Mario Vitti, ό.π., σ. 170.
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δημιουργία του βορειοανατολικού Αιγαίου, διατηρείται ζωντανός ως και την 
μεταπολεμική εποχή και αποκτά ξεκάθαρες εθνοτικές και φυλετικές απο
χρώσεις. Το πιο γόνιμο πνεύμα του ελληνισμού είναι «το δαιμόνιο του Αρχι- 
πελάγου, το θαλάσσιο πνεύμα», γράφει ο Ηλίας Βενέζης στα 195331, και ο 
Μυριβήλης σημειώνει: «Αυτή είναι η δύναμη της ελληνικής θάλασσας. 
Μετουσιωτική δύναμη, εξαγνιστική σαν τον μεγάλον έρωτα. Ο μεγάλος ηγέ
της που θα μπορέσει πάντοτε να οδηγήσει ολόκληρη τη φυλή προς τη θάλασ
σα, θα είναι εκείνος που θα φέρει τη φυλή προς την αυτογνωσία της και την 
κατάχτηση της βιολογικής της συνείδησης»32. Είναι πραγματικά ατελείω
τες οι σελίδες στις οποίες ο Μυριβήλης υμνεί τη θάλασσα με ποιητικό λυρι
σμό, όπου μιλάει για το θαύμα του Αιγαίου, για το αμέτρητο χαμόγελο του 
πελάγου33. Στο έργο του, ωστόσο, τόσο στο λογοτεχνικό όσο και στην αρθρο- 
γραφία του, εμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση η έννοια της Φυλής που διαδέ
χεται την παλαιότερη έννοια του Γένους, ενώ η Μεγάλη Ιδέα μεταστρέφεται 
σε αναζήτηση της «ελληνικότητας» ή της «ελληνότητας»: «Απ’ αυτόν τον 
λαό, την καθαρή ζύμη, που δεν ξύνισε μέσα της το ολοζώντανο κύτταρο της 
φυλής, θα ξαναχτίσουμε τη νέα Ελλάδα, τη γνήσια. (...) Μένει να καθοριστεί 
'η ελληνότητα σαν περιεχόμενο της ζωής και της λογοτεχνίας μας’»34.

Στις παραμονές του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου σε μια σειρά άρθρων 
που ο Μυριβήλης δημοσιεύει στη Νέα Εστία υποστηρίζει ότι η ελληνική 
φυλή, ως ενότητα με βιολογικές ρίζες μέσα στην κοσμικότητα του σύμπα- 
ντος θα διατηρήσει τη συνοχή της και θα εξασφαλίσει την εθνική και πολιτι
σμική της ενότητα, μόνο αν αντλεί από τη λαϊκή της παράδοση αποπέμπο- 
ντας τόσο τον φαναριώτικο λογιωτατισμό όσο και τη μιμητική στάση προς 
την Ευρώπη. Για τη συνειδητοποίηση της ελληνικότητάς του ο Έλληνας 
πρέπει να αντλήσει από τον πατρογονικό του πολιτισμό, «από το αιώνια 
ζωντανό στοιχείο ζωής που κλείνει»35, από τη γνησιότητα της παράδοσης, 
από τον «γνήσια αγράμματο λαό, που εξακολουθεί να μας απομένει ο μονα
δικός θεματοφύλακας του εθνικού πολιτισμού, και να διατηρεί μέσα στη 
σοφή άγνοιά του όλα τα νήματα της φυλετικής μας συνέχειας»36. Όσο για

31. «Το θαλάσσιο πνεύμα του Αιγαίου», σ. 1086.
32. «Ελληνική θάλασσα», Ελληνική Δημιουργία 10, τχ. 106 (1.7.1952), σ. 23-24.
33. Απ’ την Ελλάδα. Ταξιδιωτικά, σ. 253.
34. Στράτης Μυριβήλης, «Εθνικά σύμβολα», Νέα Εστία 27, τχ. 318 (15 Μαρτίου 

1940), 335.
35. Στράτης Μυριβήλης, «Η γνησιότητα στη ζωή», Νέα Εστία 27, τχ. 323 (1 Ιουνί

ου 1940), 662.
36. Στράτης Μυριβήλης, «Εθνικά σύμβολα», σ. 333.
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τον ευρωπαϊκό πολιτισμό «είναι το ίδιο επικίνδυνος αν δεν ξαίρουμε να τον 
κεράσουμε και να τον κεραστούμε. (...) Το ξένο έργο είναι έτοιμο μα πρέπει 
να το καταχτήσεις, πρέπει να το κατανοήσεις και να το μετουσιώσεις οργα
νικά, και μόνο έτσι ο πλούτος του θα προστεθεί στο δικό σου πλούτο»37. 
Μέσα στο πνεύμα αυτό ο Μυριβήλης θα υποστηρίξει ότι κάθε έργο τέχνης, 
προκειμένου να διατηρηθεί και να δικαιώσει την αξία του οφείλει να είναι 
εναρμονισμένο με το πνεύμα της φυλής που το δημιούργησε. Αλλιώς είναι 
προδοτικό και νόθο κατασκεύασμα38. Με αυτήν την έννοια, χωρίς βέβαια να 
καταδικάζει ή να αποκηρύσσει ανοιχτά την επαφή με τον ευρωπαϊκό πολι
τισμό, προειδοποιεί ωστόσο υπέρμετρα ότι η επαφή αυτή μπορεί να γίνει 
«θανάσιμο φαρμάκι» αν δεν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις που κυρίως 
έχουν να κάνουν με τον βαθμό αφομοίωσης των ξένων έργων. Γιατί πάνω 
απ’ όλα στόχος μας πρέπει να είναι να ((καλλιεργήσουμε την ελληνικότητά 
μας σαν συνθετική αρετή της φυλετικής μας προσωπικότητας»39.

Σε γενικές γραμμές, οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι, λογοτέχνες και κριτι
κοί της γενιάς του τριάντα (Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Γιώργος 
Θεοτοκάς, Άγγελος Τερζάκης, Αντρέας Καραντώνης, Κ.Θ. Δημαράς, Κων
σταντίνος Τσάτσος) επιδίωξαν σθεναρά να συνδυάσουν από τη μια πλευρά 
την αστική και κοσμοπολιτική εικόνα της Ελλάδας, που φιλοδοξεί να είναι 
εξωστρεφής, εκσυγχρονιστική, εφάμιλλη και ανταγωνιστική με την Ευρώ
πη και από την άλλη θεωρώντας ότι οι ίδιοι είναι οι συνεχιστές του δημοτι
κισμού, παρέμειναν προσηλωμένοι στη λαϊκή παράδοση και ανακάλυψαν 
νέες ανόθευτες αξίες και λαϊκές μορφές πολιτισμού, όπως εκείνες του 
Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου. Ο λόγος του Μακρυγιάννη και οι ζωγρα
φιές του Θεόφιλου αποβαίνουν η κιβωτός της μεγάλης λαϊκής παράδοσης 
του ελληνισμού, μια γνήσια έκφραση πολιτιστικής μνήμης και ταυτότητας. 
Η κλασική αρχαιότητα, η βυζαντινή ορθοδοξία, ο λαϊκός πολιτισμός αλλά

37. Στράτης Μυριβήλης, «Η γνησιότητα στη ζωή», σ. 662.
38. «Πάνω στα γαλάζια φύλλα των κυμάτων είναι γραμμένη όλη η ιστορία και η 

μοίρα της φυλής μας. Αναπνέουμε με το μεγάλο ρυθμό της αναπνοής της. Κάθε έργο 
τέχνης που δεν έρχεται να το δροσίσει έστω και από μακρυά αυτή η φρέσκια και αρμυρή 
ανάσα, κάθε έργο που απομακρύνεται από τη θάλασσα, απομακρύνεται από την Ελλάδα, 
αφού η θάλασσα είναι η ψυχή και η πλατειά συνείδηση της Ελλάδας. Και ένα έργο τέχνης 
που προδίνει τον τόπο και το λαό που το γέννησε, προδίνει την παγκόσμια συνείδηση, που 
δεν ανέχεται τα νόθα κατασκευάσματα και αποζητά σε όλα τη σφραγίδα της γνησιότη
τας» (Στράτης Μυριβήλης, «Ελληνική θάλασσα», Ελληνική Δημιουργία 10, τχ. 106, 
(1952), σ. 24).

39. «Η γνησιότητα στη ζωή», σ. 662.



Ουρανία Πολυκανδριώτη, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 127

και ο εκσυγχρονιστικός ευρωπαϊσμός είναι, για τους φιλελεύθερους διανο
ούμενους του τριάντα, οι βάσεις στις οποίες θα έπρεπε να στηριχτεί η νέα 
πολιτιστική ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο κύκλος του βορειοανατολικού Αιγαίου παρέμεινε κυρίως προσηλωμέ
νος στην ελληνική λαϊκή παράδοση, δεν προσέγγισε τα ευρωπαϊκά ρεύματα 
και αντιμετώπισε με επιφύλαξη τις ξενόφερτες πρωτοποριακές τάσεις. Ο 
κύκλος του βορειοανατολικού Αιγαίου θέλησε κυρίως να αναδείξει την εθνι
κή ατομικότητα και ιδιοσυστασία υπηρετώντας τον δημοτικισμό, αναδει- 
κνύοντας την ελληνική ιστορία, τη λαϊκή τέχνη και την παράδοση. Ελληνο
κεντρικός, αιγαιοπελαγίτικος και αντιμιλιταριστικός, ο κύκλος αυτός θέλη
σε πάνω απ’ όλα να υπηρετήσει την τέχνη μέσα σε ένα πνεύμα ανθρωπισμού 
και να διακηρύξει την πίστη και τον σεβασμό του στην αξία της ζωής, στην 
ατομική αξιοπρέπεια και στην πνευματική ελευθερία.

Ourania Polykandrioti

LITERARY ROUTES OF COMMUNICATION 
THROUGH THE NORTH-EASTERN AEGEAN

(SUMMARY)

This paper is a brief survey of writers whose origins are from Mytilene, Kydonies 
and the adjacent regions of the Asia Minor coast. The paper focuses on the itiner
aries which they followed, real and intellectual, the short ones but the more distant 
ones as well, to Greece, or to several European centres, as they were reflected in 
their works. The overall tone of their writing derives from the fact that their com
mon experience was marked by a sense of disappointment associated with the fail
ure of the “Great Idea”, by the impossible recovery of the lost homelands, the cap
tivity and the refugee condition, as well as by the constant need to preserve or 
define their identity.
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ΣΤΡΑΤΗΣ I. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ. 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΤΟ 1922;

((Να η Λέσβος! Σεπτή μήτερ πατρογονικής ευκλείας», αναφωνεί το 1842 μέσα 
από τους στίχους μακροσκελούς ποιήματος υπό τον τίτλο Ο Κυδωνιάτης, 
ένας από τους προύχοντες της ομώνυμης μικρασιατικής πόλης, ο Νικόλαος 
Σαλτέλης1. Αναφερόμενος, προφανώς, στο ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν 
της περιοχής, ο Σαλτέλης αποδέχεται έμμεσα την άποψη του Στράβωνα πως 
«σχεδόν δε τι και μητρόπολις η Λέσβος υπάρχει των αιολικών πόλεων»2. 
Γιατί, σύμφωνα με τη μαρτυρία των αρχαίων ελληνικών πηγών, οι κάτοικοι 
που εποίκισαν τη Λέσβο και την απέναντι μικρασιατική ακτή, ανήκαν όλοι 
στην αιολική φυλή, γι’ αυτό και οι δύο περιοχές δικαίως αποκλήθηκαν «Αιο- 
λίς»3. Ανάλογη με τον Στράβωνα άποψη εκφράζει επίσης και ο Ηρόδοτος4, 
γεγονός που ενισχύει την άποψη πως πρόκειται ασφαλώς για μιαν αντίληψη, 
η οποία επικράτησε κυρίως εξαιτίας της σημασίας που πήρε η Λέσβος στη 
συνείδηση των Ελλήνων ως η κυριότερη εστία του αιολικού πολιτισμού.

Κατά την αρχαιότητα και πάντοτε σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 
πηγών, η δράση των Λεσβίων στη Μικρά Ασία εκδηλώθηκε με τους ακό
λουθους τρόπους:

1. N. I. Σαλτέλης, Ο Κυδωνιάτης. Ποίημα εις άσματα, τέσσαρα, Αθήνα 1842, σ. 111.
2. Στράβων 132.2.1.
3. Κατά τον Στράβωνα η Αιολίδα εκτείνονταν σε όλη την επικράτεια της αρχαίας Τροί

ας, από τη χερσόνησο της Κυζίκου μέχρι το ακρωτήριο Λεκτόν (σημ. ακρωτήριο Baba) και 
από την περιοχή του ακρωτηρίου αυτού έως τις εκβολές του ποταμού Έρμου (Στράβων, C 
586). Αν και μεταξύ των αρχαίων συγγραφέων υπάρχει διχογνωμία για τα ακριβή γεω
γραφικά όρια που καταλάμβανε η Αιολίδα, η παραπάνω άποψη του Στράβωνα έχει γίνει 
γενικά αποδεκτή. Έτσι η Αιολίδα στο απώτατο όριο της ακμής της περιελάμβανε την 
περιοχή που οριοθετούνταν από την Προποντίδα στα βόρεια, τον Ελλήσποντο βορειοδυτι
κά, το Αιγαίο πέλαγος δυτικά, την Ιωνία νότια και τη Μυσία και Φρυγία ανατολικά, περι
κλείοντας, δηλαδή, τις μεταξύ της Κυζικινής χερσονήσου και των εκβολών του Έρμου 
μικρασιατικές ακτές, καθώς και τα απέναντι από αυτές νησιά Τένεδο (σημ. Bozcaada) και 
Λέσβο και τις νησιωτικές συστάδες Καλύνδες (ή Λαγονήσια, σημ. Tavsan ada), Εκατόνη- 
σους (ή Μοσχονήσια, σημ. Cunda ή Alibey ada) και Αργινούσες (σημ. Τοκμάκια).

4. Ηρόδοτος 1.149, 2.178.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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α. Με την ίδρυση ή τη συμμετοχή στην ίδρυση αποικιών. Παρόμοια 
υπήρξε π.χ. η περίπτωση της Μαδύτου, μιας αποικίας των Λεσβίων στην 
περιοχή του Ελλησπόντου, τουλάχιστον σύμφωνα με την άποψη του γεω
γράφου του 2ου μ.Χ. αιώνα Σκύμνου (Περιηγήσεις 709)5.

β. Με πολεμικές ενέργειες που είχαν σκοπό την ικανοποίηση επεκτατι
κών βλέψεων έξω από το νησί, όπως έγινε κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, όταν 
Αθηναίοι και Μυτιληναίοι πολέμησαν για να εξασφαλίσουν την κατοχή του 
Σιγείου, μιας περιοχής στην είσοδο του Ελλησπόντου.

γ. Με την άσκηση επικυριαρχίας σε μια σειρά από πόλεις «υπηκόους», 
που κατείχαν καίριες θέσεις στη μικρασιατική ακτή και ειδικά στο στόμιο 
των Δαρδανελίων, με σκοπό, ασφαλώς, τον έλεγχο του θαλάσσιου χώρου 
προς τον Ελλήσποντο και τις βόρειες χώρες. Ο Στράβων αναφέρει χαρακτη
ριστικά ότι κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα οι Λέσβιοι διεκδικούσαν σχεδόν ολόκλη
ρη την Τρωάδα, με την έννοια ότι είχαν εγκαταστήσει εκεί πολλούς γεωργι
κούς οικισμούς.

δ. Με την απευθείας εκμετάλλευση εύφορων αγροτικών εκτάσεων, γεγο
νός που εξυπηρετούσε άμεσα τις πολιτικές βλέψεις των Λεσβίων ευγενών6. 
Η τελευταία αυτή περίπτωση αφορά κυρίως την παραλιακή ζώνη του 
Αδραμυττινού κόλπου, δηλαδή της πιο κοντινής στη Λέσβο μικρασιατικής 
περιοχής. Η περιοχή αυτή είναι περισσότερο γνωστή με τα ονόματα που της 
προσέδωσαν αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Θεόφραστος και ο Στράβων, 
δηλαδή «Λεσβία χώρα» και «Μυτιληναίων Αιγιαλός»7.

Κατά την ελληνιστική, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο, αλλά και κατά 
τη νεότερη έως το 1922 εποχή, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, 
παρά την έλλειψη σχετικών πηγών ιδιαίτερα της βυζαντινής περιόδου, πως 
η επικοινωνία μεταξύ Λέσβου και μικρασιατικών παραλίων δεν ήταν ανύ
παρκτη. Την επικοινωνία αυτή αλλά και την παρουσία, μόνιμη ή προσωρι
νή, των Λεσβίων στα μικρασιατικά παράλια διευκόλυνε η ένταξη και των 
δύο αυτών περιοχών σε ενιαία πολιτική επικράτεια, αν βέβαια εξαιρέσουμε 
κάποια μικρά χρονικά διαστήματα, όπως ήταν π.χ. η τελευταία εκατονταε- 
πταετία πριν από το 1462 (κατάληψη της Λέσβου από τους Τούρκους), όταν 
η Λέσβος βρέθηκε κάτω από διαφορετικό πολιτικό καθεστώς, καθώς διοι-

5. Απόστολος Σιταράς, Η Μάδυτος, πόλις της Θραχικης χερσονήσου επί του Ελλη
σπόντου, Αθήνα 1971, σ. 18.

6. Ιωάννης Κοντής, Η Λέσβος καί η Μικρασιατική της περιοχή. Αρχαίες Ελληνικές 
πόλεις, Αθήνα, Αθηναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο (24), 1978, σ. 58-60’ ο ίδιος, Λεσβια
κό Πολύπτυχο. Από την ιστορία, την τέχνη και τη λογοτεχνία, Αθήνα 1973, σ. 27.

7. Θεόφραστος, FR 1678’ Στράβων 23, 605.
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χούνταν από τη δυναστεία των Γατελούζων της Γένοβας, ενώ το ίδιο χρονι
κό διάστημα τα απέναντι από αυτήν μικρασιατικά παράλια βρίσκονταν, ήδη 
από το 1455, υπό τουρκική κατοχή.

Όπως έγινε φανερό, το ερώτημα που θέσαμε στον τίτλο της ανακοίνω
σης, αν δηλαδή η Λέσβος και η απέναντι μικρασιατική ακτή ανήκαν έως το 
1922 σε έναν ενιαίο γεωγραφικό χώρο, μπορεί να βρει μια θετική απάντηση, 
υπό τον όρο βέβαια να αποδεχτούμε το σύγχρονο περιεχόμενο της γεωγρα
φίας, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω επιστήμη εξετάζει, εκτός από τα γεω- 
μορφολογικά στοιχεία και τα αντίστοιχα πολιτικά, οικονομικά, λαογραφι- 
κά, γλωσσολογικά, ιστορικά, αρχιτεκτονικά ή πολιτισμικά εν γένει, σε 
συνάρτηση με την έννοια του χώρου.

Αλλά ακόμη και αν εξετασθούν οι δύο εν λόγω περιοχές μόνο γεωλογικά, 
εύκολα θα διαπιστωθεί η γεωμορφολογική συγγένειά τους και θα ενισχυθεί 
η άποψη ότι στα προϊστορικά χρόνια η Λέσβος, συνεπεία ισχυρών ηφαιστει- 
ακών εκρήξεων και γεωλογικών ανακατατάξεων, αποσπάστηκε από την 
απέναντι ακτή με την οποία ήταν τότε ενωμένη.

Η πεποίθηση, ωστόσο, περί κοινής καταγωγής των κατοίκων των δύο 
περιοχών, δηλαδή της Λέσβου και της αιολικής ενδοχώρας, ενισχύεται 
χωρίς αμφιβολία, από το ντόπιο δυναμικό των λογίων της περιοχής, το 
οποίο όχι μόνο προέβαλλε σε κάθε περίπτωση το απώτατο αρχαιοελληνικό 
ιστορικό παρελθόν, το αναφερόμενο στον αιολικό αποικισμό της περιοχής, 
αλλά συγχρόνως δεν δίσταζε να επισημαίνει τις οικιστικές δραστηριότητες 
των Λεσβίων στην απέναντι μικρασιατική ακτή και στα νεότερα χρόνια.

Ειδικά για την πόλη των Κυδωνιών, αρκετοί λόγιοι του 19ου αιώνα, όπως 
ο διευθυντής της Ακαδημίας Κυδωνιών γύρω στα 1800 Γρηγόριος Σαράφης, 
υποστήριζαν ότι οι Κυδωνιές εποικίσθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 
16ου ή στις αρχές του 17ου αιώνα από Λέσβιους κατοίκους8. Είναι επίσης 
ιστορικά τεκμηριωμένη η λεσβιακή καταγωγή του νεότερου οικιστή της 
πόλης, του Ιωάννη Δημητρακέλλη, γνωστότερου ως Ιωάννη Οικονόμου, 
λόγω του οφικίου που του είχε δοθεί ως κληρικού, αφού οι γονείς του κατά
γονταν από τα Βασιλικά της περιοχής του Πολιχνίτου9. Ο νέος αυτός εποι
κισμός της πόλης των Κυδωνιών που χρονολογείται στα 1773-1774, ήταν 
αποτέλεσμα των προνομίων και των φορολογικών ασυδοσιών, τις οποίες ο 
Ιωάννης Δημητρακέλλης, ως δημογέροντας των Κυδωνιών, κατάφερε να

8. Γρηγόριος Σαράφης, Λόγοι Εκκλησιαστικοί, Σμύρνη, Τύποις «Αρμονίας», 1909, 
σ. 43.

9. Σαλτέλης, ό.π., σ. ζ'. Γεώργιος Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα, Σύλ
λογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, 1920, σ. 17.
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αποσπάσει από τον Σουλτάνο, με τη βοήθεια του τότε οθωμανού αρχιναυάρ- 
χου Χασάν πασά Τζεζάερλη (1770-1789), προς όφελος των χριστιανών που 
σκόπευαν να εγκατασταθούν στο νέο οικιστικό σχηματισμό10. Ένα μεγάλο 
μέρος από τους χριστιανούς που εγκαταστάθηκαν τότε στις Κυδωνιές, προ
έρχονταν από τη Λέσβο, αφενός λόγω της εγγύτητας των δύο περιοχών και 
αφετέρου λόγω των δυσμενών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που επι
κρατούσαν στο νησί την ίδια χρονική περίοδο11.

Έτσι μόνο μπορούν να αιτιολογηθούν, σύμφωνα με τον προύχοντα των 
Κυδωνιών Ιωάννη Αποστολάκη και τον γυμνασιάρχη της ίδιας πόλης Γεώρ
γιο Σακκάρη, πολλά τοπωνυμικά της Λέσβου επίθετα, που έφεραν ως επώ
νυμα πολλές παλιές κυδωνιακές οικογένειες, όπως: Μανταμαδιώτης, 
Παφλιώτης, Μολυβιάτης, Πλωμαρίτης, Γεραγώτης, Καλλονιάτης, Κλειώ- 
της, Αφαλωνιάτης, Μοριανός, Μυτιληνιός ή Μυτιληνέλλης, Αγιασώτης, 
Θερμιώτης, Μιστεγνιώτης, Σκαμνιώτης, Καγιανιώτης, Ξταριώτης (Σκου- 
ταριώτης), Τελωνιάτης και Αγιομαρινιώτης12.

Ανάλογη με τις Κυδωνιές είναι και η περίπτωση του Αδραμυττίου (σημ. 
Edremit), του Κεμέρ (σημ. Burhaniye) και του Αγιασμάτ (σημ. Altinova), οικι
σμών που πριν από το 1840 κατοικούνταν σχεδόν αποκλειστικά από μουσουλ
μάνους13. Όμως, μετά την εξαγγελία του μεταρρυθμιστικού σουλτανικού δια
τάγματος Χάτι Σερίφ του Γκιουλχανέ (1839), Λέσβιοι, κυρίως από τα βορειο
δυτικά χωριά του νησιού και ιδίως ράπτες, αρτοποιοί, ξυλουργοί, ζευγολάτες 
και λοιποί εργάτες, άρχισαν να μεταναστεύουν, λίγοι στην αρχή, περισσότε
ροι στη συνέχεια, στην απέναντι μικρασιατική ενδοχώρα, ύστερα από την 
πρόσκληση που τους απηύθυναν μουσουλμάνοι προύχοντες πολλών χωριών, 
οι οποίοι μάλιστα τους έδωσαν και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την ασφά-

10. Βασίλειος Κουκουνάράς, Κυδωνίαι πρωτεύουσα της Αιολίδος. Ιστορήματα-Χρο- 
νικά, Αθήνα 1972, σ. 31, 55.

11. Βλ. σχετικά Στρατής Αναγνώστου, «Η Λέσβος κατά το 18ο αιώνα μέσα από μια 
γαλλική προξενική αλληλογραφία», Λεσβιακά ΙΖ '(1999), 5-62 και σε ανάτυπο με διορ
θώσεις· Ζ. Π. Καμπούρης, «Τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στη Λέσβο», 
Λεσβιακά Δ' (1962), 166.

12. Ιωάννης Δημ. Αποστολάκις, ΚνδωνιακαίΜελέται και Παραλληλισμοί, τόμος Α'. 
Τα προ της καταστροφής, Κυδωνιές 1914, σ. 47 και Γεώργιος Σακκάρης, «Περί της δια
λέκτου των Κυδωνιέων εν συγκρίσει προς τας λεσβιακάς», Μικρασιατικά Χρονικά 3 
( 1940), 75 [βλ. και σημ. 18].

13. Κατά το 1777 κατοικούσαν στο Κεμέρ λίγες αρμενικές οικογένειες, καθώς και 
κάποιοι Φραγκοχιώτες, για τη διατήρηση του καθολικισμού των οποίων ενδιαφέρονταν 
πρωτίστως ο Γάλλος υποπρόξενος στη Μυτιλήνη και ο υπ’ αυτόν καθολικός ιερέας του 
προξενικού παρεκκλησίου της Μυτιλήνης (βλ. Αναγνώστου, «Η Λέσβος», σ. 11).
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λεία της ζωής και την αμοιβή της εργασίας τους. Με τον τρόπο αυτό τα παρα
πάνω μνημονευθέντα χωριά, όπως και το Δικελί (σημ. Dikili), το οποίο δημι- 
ουργήθηκε, και αυτό, μετά το 1840, μετατράπηκαν σταδιακά σε λεσβιακές, ως 
προς την πλειοψηφία της πληθυσμιακής τους σύνθεσης, αποικίες14.

Ενισχυτικό του παραπάνω ισχυρισμού γεγονός, για την κοινή καταγωγή 
των Λεσβίων και των κατοίκων της απέναντι από τη Λέσβο μικρασιατικής 
ενδοχώρας, είναι και τα παρακάτω γεγονότα: κατά την επανάσταση του 
1821 μεγάλος αριθμός Λεσβίων, Κυδωνιατών και Μοσχονησιωτών, και ειδι
κά των δύο τελευταίων, λόγω της καταστροφής των πόλεων τους (3 Ιουνίου 
1821), είχαν εκπατρισθεί. Με ενέργειες του τότε ναζίρη (διοικητή) Λέσβου, 
Μουσταφά αγά Κουλαξίζ (1822-1833;) ο σουλτάνος Μαχμούτ παραχώρησε 
τον Οκτώβριο του 1823 αμνηστία, όχι μόνο στους προρρηθέντες κατοίκους, 
αλλά και σ’ αυτούς του Γενιτσαροχωρίου (σημ. Kucukkoy), χωριού λίγα 
χιλιόμετρα νοτίως των Κυδωνιών, και τους προέτρεψε να επιστρέφουν στις 
πατρίδες τους15. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο φιρμάνι της 
αμνηστίας οι κάτοικοι της Λέσβου, των Κυδωνιών, των Μοσχονησίων και 
του Γενιτσαροχωρίου εκλαμβάνονταν ως ένα ενιαίο σύνολο.

Το ίδιο ακριβώς ίσχυσε και για όσους, από φόβο, δεν επέστρεψαν στις 
πατρίδες τους, αλλά προτίμησαν να καταφύγουν στην ελεύθερη Ελλάδα. 
Έτσι, κατά τη διάρκεια της οθωνικής περιόδου και στο πλαίσιο πολιτικής 
που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση των πολυπληθών προσφύγων που 
είχαν καταφύγει στην Ελλάδα από αλύτρωτες περιοχές της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, Λέσβιοι, Κυδωνιείς και Μοσχονήσιοι, καθώς και οι λοιποί 
«Αιολείς», συνέστησαν από κοινού μίαν «επί του Συνοικισμού» επιτροπή, 
με σκοπό την παραχώρηση εκ μέρους της κυβέρνησης οικοπεδικής έκτα
σης, όπου θα δημιουργούνταν ο προσφυγικός συνοικισμός «απάντων των 
Αιολέων». Η απόφαση για τη σύσταση αυτής της κοινής για όλους τους 
«Αιολείς» επιτροπής αποδεικνύει περίτρανα ότι οι Λέσβιοι και οι κάτοικοι 
της αιολικής ενδοχώρας δεν δίσταζαν να τονίζουν σε κάθε περίσταση την 
κοινή τους καταγωγή και να την προβάλλουν, προκειμένου να επιτύχουν το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κοινούς επιδιωκόμενους στόχους. Όμως,

14. Παναγιώτης Χριστοδουλίδης - Γεώργιος Καραμάνος, «Αι εκ Λέσβου αποδημίαι 
και η εκ ταύτης μετανάστευσις εις Αμερικήν», Φροντιστήριον Δημοσίας Οικονομίας και 
Στατιστικής: Η Ελληνική μετανάστευσις. Μελέται των δευτεροετών φοιτητών μετά 
προλόγου Ανδρέα Ανδρεάδου, Αθήνα 1917, σ. 291.

15. Ιωάννης Μουτζούρης, «Η Λέσβος και η ελληνική επανάστασις», Αεσβιακά Β' 
(1955), 120-122. Τα σχετικά έγγραφα καταγράφονται στον Β' Κώδικα της Μητροπόλε- 
ως Μυτιλήνης, φ. 83Γ-84Γ.
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η εν λόγω επιτροπή παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε, τις ομιλίες που 
πραγματοποίησε και τα σχετικά με το αίτημα αυτό άρθρα που δημοσίευσε 
στον αθηναϊκό τύπο16, δεν κατόρθωσε να επιτύχει το ποθητό αποτέλεσμα, 
σε αντίθεση με τους Χιώτες, Ψαριανούς, Κρήτες και Μακεδόνες πρόσφυ
γες, που ικανοποιήθηκαν στα δικά τους ανάλογα αιτήματα, δημιουργώ
ντας συνοικισμούς στον Πειραιά, Ερέτρια, Πελοπόννησο και Αταλάντη 
αντίστοιχα17.

Ο Γεώργιος Σακκάρης, γυμνασιάρχης των Κυδωνιών, καθώς και ο Γερ
μανός γλωσσολόγος Paul Kretschmer στη μελέτη του Der heutige lesbische 
Dialekt verglichen mit den übrigen nordgriechischen Mundarten (Βιέννη 1905), 
υποστήριξαν πως αποτέλεσμα της κοινής καταγωγής των κατοίκων της 
Λέσβου και της αιολικής ενδοχώρας, υπήρξε, αναμφισβήτητα, η καταφανής 
ομοιότητα των γλωσσικών τους ιδιωμάτων. Πράγματι, ακόμα κι αν κάποι
οι δεν αποδεχτούν τη θεωρία της κοινής καταγωγής, θα ήταν δύσκολο να μη 
διαπιστώσουν την ομοιότητα του λεσβιακού, και ειδικά αυτού της ανατολι
κής Λέσβου, με το αντίστοιχο κυδωνιακό γλωσσικό ιδίωμα. Από τη συγκρι
τική γλωσσολογική μελέτη του Γεωργίου Σακκάρη, που αφορά την παρα
πάνω ομοιότητα, θα απομονώσουμε τα χαρακτηριστικότερα κοινά γλωσσι
κά φαινόμενα που συναντούμε στα δύο αυτά τοπικά ιδιώματα:

α. Η χρήση του άρθρου η και / ή γη (πριν από φωνήεν) αντί του ο, μπρο
στά από τα αρσενικά ονόματα (π.χ. η Γληγόρς=ο Γρηγόρης, ή γη Απου- 
στόλς=ο Απόστολος).

β. Η χρήση του υποκοριστικού -έλλ ως ουδέτερο σε ονόματα ακόμα και 
άλλου γένους (π.χ. αθρουπέλλ=ανθρωπάκι, κουρτσέλλ=κοριτσάκι, του 
Νκουλέλλ=ο Νικολάκης).

γ. Πατρωνυμικά που σχηματίζονται με την κατάληξη -έλλης ή -έλλς 
(π.χ. Γιαννέλλης ή Γιαννέλς, Σπυρέλλης ή Σπυρέλλς).

δ. Πάθη φωνηέντων, όπως π.χ. η μετατροπή του άτονου φθόγγου -ε σε-ι 
σε πολλές λέξεις (δισπότ’ς, νιρό, σίδιρου, τσιφάλ’, τσιρός= καιρός), η μετα
τροπή του άτονου φθόγγου-ο σε -ου (άρχουντας, γουνιά, ζουνάρ, φουνάζου, 
φαίνουμι) ή η αποβολή του άτονου -ι (κότσνους=κόκκινος, μλιά, αψλός, 
τσλω=κυλώ, αθρώπ).

ε. Πάθη συμφώνων, όπως π.χ. η μετατροπή του -κ σε -τσ, κυρίως όταν

16. Βλ. σχετικά «Ομιλία του αντιπροέδρου της επί του Συνοικισμού των Κυδωνιέων, 
Μοσχονησίων, Μυτιληναίων και λοιπών Αιολέων επιτροπής κατά την ΙΔ' συνεδρίασιν 
αυτής», εφ. Ζέφυρος (Αθήνας), τχ αρ. 223 (14 Ιαν. 1846).

17. Βλ. ενδεικτικά Νικόλαος Ανδριώτης, «Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα», 
Θέματα νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα 1999, σ. 130-133.
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ακολουθεί ε ή ι (π.χ. Παραστσιβγή, ραδίτς=ραδίκι, κουλουτσίθ=κολοκύθι, 
τσλιά=κοιλιά, τσέντμα=κέντημα)- η συνεκφορά του δ ως ηχηρό d, όταν 
προηγείται ν (àdpaç, xoudpôç, dpoυπή, àdipo, πάda) ή η τροπή του σ της 
πρόθεσης συν σε ζ, όταν αυτή προηγείται συνθέτων λέξεων (ζμπέθιρους 
=συμπέθερος, ζμπαθώ=συμπαθώ, ζγκαμένους=συγκαμένος, ζντρουφεύ- 
γου=συντροφεύω).

στ. Συνηθέστατη ρηματική κατάληξη είναι η -γου ή -βγου αντί των 
κανονικών-πτω (-φτω) και -εύω (κόβγου, κλέβγου, κουρεύγου, ψαρεύγου, 
μαζεύγου).

ζ. Η ιδιότυπη κλίση των βαρύτονων ρημάτων (π.χ. Ενεστώτας: βρέχου, 
βρέχ(ι)ς, βρέχ(ι), βρέχουμι, βρέχιτι, βρέχιν. Παρατατικός: έστσυβγα (= 
έσκυβα), έστσυβγις, έστσυβγι, στσύβγαμι, στσύβγατι, έστσυβγαν).

η. Η συνήθεια να προπαροξύνονται ορισμένα ρήματα στον Παρατατικό 
(π.χ. κάθουμνταν=καθόμουν, λούζουμνταν=λουζόμουν, χτενίζουμνταν= 
χτενιζόμουν)18.

θ. Μια πλειάδα από ιδιωματικές λέξεις, κοινές και για τις δύο εν λόγω 
διαλέκτους (π.χ. αγέρας πληθ. αγέρδις)=αέρας, αλόρθους και ουλόρτους= 
ολόρθος, ανικούρκουδους=ο καθήμενος οκλαδόν, ασκατζόχοιρους και -ρας, 
ατζγκαναριό=σιδηρουργείο, ατζλουμάτ’ς=αγγελομάτης, γντω=σκουντώ, 
γκούντσα=έσπρωξα, γκιόλια=λιμνάζοντα ύδατα, νταγκλαράς=ψηλός και 
άχαρος, ντέμλα=μακρύ ραβδί, κατάλληλο κυρίως για ράβδισμα ελιών, 
ζαμπούν’ς=αδύνατος, ζάφτου=χτυπώ δυνατά, γιο= πιο, καντέρνου=δεκάδα 
ή δωδεκάδα φύλλων χαρτιού, κάκνους και κακνί=διάνος)19.

Αλλά και στα άλλα ιδιώματα των λοιπών χριστιανών της αιολικής ενδο- 
χώρας υπήρχαν ανάλογες ομοιότητες με τη λεσβιακή διάλεκτο. Έτσι, οι 
Μοσχονησιώτες π.χ. διατήρησαν τη μετατροπή του τ σε κ για ορισμένες 
λέξεις, φαινόμενο που συναντάται ακόμα και σήμερα στο γλωσσικό ιδίωμα 
του Πλωμαρίου και της Ερεσού (π.χ. κοίχος αντί τοίχος, σπίκ’ αντί σπίτι, 
κυρί αντί τυρί)20.

Αν και η αμφίεση των χριστιανών της μικρασιατικής ακτής και των απέ
ναντι απ’ αυτή νησιών, κατά τη συγκεκριμένη εποχή, δεν παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές, δεν θα μπορούσαμε να μην τονίσουμε τις ομοιότητες 
των τοπικών λεσβιακών και κυδωνιακών γυναικείων ενδυμασιών, τις οποί

18. Γ. Σακκάρης, «Περί της διαλέκτου των Κυδωνιέων εν συγκρίσει προς τα λεσβια
κά», Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940), 74-141. Η μελέτη ολοκληρώνεται στους τόμους 4 
(1948) και 5 (1952) του ίδιου περιοδικού.

19. Σακκάρης, ό.π., τ. 4, σ. 49-81.
20. Δημήτριος Κυριακίδης, «Λέσβος», Αιολικός Κήρυζ ( Αθήνας) 49 (1954), 3.
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ες επισημαίνει η Χαρίκλεια, κόρη του δασκάλου και λογίου Σταυράκη Ανα
γνώστου. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ομοιότητες αυτές οφείλονται στην 
κοινή καταγωγή των κατοίκων των δύο περιοχών, η Χαρίκλεια Αναγνώ
στου παρατηρεί πως ειδικά η παλαιότερη αμφίεση των γυναικών των 
Κυδωνιών, χρονολογούμενη πριν από την καταστροφή του 1821, με άσπρες 
βράκες, χρυσοκέντητες ζώνες, σταυρωτό πανί σκούρου χρώματος στο στή
θος, πολύχρωμη μαντήλα (τυλιγμένη στο κεφάλι σαν διάδημα γύρω από 
τους κροτάφους), ήταν πανομοιότυπη με την αντίστοιχη των γυναικών της 
Θερμής, Μιστεγνών, Αγιάσου και Αγίας Παρασκευής, χωριών της 
Λέσβου21. Αλλά και σε νεότερης εποχής αμφίεση επισημαίνεται η κοινή 
χρήση της «κουρούπας», του γυναικείου φεσιού, του βιλιού, της φνίκας ή 
μουστούκας και της μαγουλίκας (είδη καλυμμάτων του γυναικείου κεφαλι
ού) τόσο στις Κυδωνιές, όσο και σε διάφορα λεσβιακά χωριά, όπως στην 
Καλλονή, Μόρια, Αγιάσο, Μανταμάδο και αλλού22. Αλλά και τα σαλβάρια, 
το κοντογούνι, η φουστάνα με τις πτυχές, οι χρυσές ζώνες στη μέση και η 
μπλούζα με τις σούρες φοριόνταν τόσο από τις γυναίκες της Λέσβου, όσο και 
από τις γυναίκες της αιολικής ενδοχώρας23. Ειδικά για τη φουστάνα ο 
Γεώργιος Σακκάρης, προβάλλει την εκδοχή ότι αυτή πρωτοφορέθηκε στην 
Καλλονή, καθώς η αμφίεση αυτού του είδους διατηρήθηκε επί μεγάλο χρο
νικό διάστημα στην παραπάνω λεσβιακή κωμόπολη, και από εκεί πιθανώς 
διαδόθηκε και στις Κυδωνιές24.

Αλλά και η ανδρική αμφίεση της Λέσβου, παρά την απλότητά της σε 
σχέση με τη γυναικεία, δεν διέφερε ουσιαστικά από την αντίστοιχη της αιο
λικής ενδοχώρας. Η βράκα, τα πουρπούτια, η καναβέτσα, η πατατούκα, το 
σταυρωτό γιλέκο, η γούνα τον χειμώνα, οι γκέτες πάνω από τις κάλτσες, τα 
παπούτσια με τις μύτες (κντούρες), τα τσόχινα σαλβάρια, η κατσούλα, το 
μεταξωτό ζωνάρι και το τσακιστό φέσι με τη φούντα συνέθεταν τόσο τη 
λεσβιακή αμφίεση όσο και αυτή των χριστιανών της αιολικής ενδοχώρας25. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η α'ιβαλιώτικου (κυδωνιακού) τύπου 
βράκα, η οποία σύμφωνα με την Μαρίκα Βλάχου, ερευνήτρια της λεσβιακής 
παραδοσιακής φορεσιάς, ήταν ο τύπος της βράκας που φορέθηκε περισσότε

21. Αι Κυδωνίαι προ του 1821 κατά τον Κύριον Μ. Α. Ραφφενέλον, μετάφρασις εκ του 
γαλλικού υπό Χαρίκλειας Σταυράκη Α. Αναγνώστου, Σμύρνη 1861, σ. 16-17.

22. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Η λεσβιακή γυναικεία φορεσιά 18ος-19ος αιώνας, 
Μυτιλήνη 1996, σ. 61,104,105,125,127.

23. Δημήτριος Κυριακίδης, «Λέσβος», Αιολικός Κηρυξ (Αθήνας) 50 (1954), 3.
24. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, σ. 240.
25. Κυριακίδης, ό.π.
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ρο από κάθε άλλον στη Λέσβο26. Άλλωστε, η προέλευση της ανδρικής παρα
δοσιακής κυδωνιακής αμφίεσης του 19ου αιώνα και ειδικά της τελευταίας 
εβδομηκονταετίας, ανάγεται, κατά τον Γεώργιο Σακκάρη, στους χρόνους 
της διασποράς των Κυδωνιέων μετά την καταστροφή της πόλης τους (1821- 
1826), οπότε, μιμούμενοι τη νησιώτικη αμφίεση, απέβαλαν τις πλατιές βρά
κες και αντικατέστησαν τα καλπάκια της κεφαλής με τα πλατιά φέσια, που 
δίπλωναν προς τα πίσω27.

Ο Πάνος Μπιμπέλας, καταγράφοντας το λαογραφικό υλικό των Κυδω
νιών, των Μοσχονησίων και του Γενιτσαροχωρίου, διαπίστωσε την ομοιότη
τά του με το αντίστοιχο της Λέσβου και μάλιστα αναφέρει στον πρόλογο 
σχετικής μελέτης του ότι συνάντησε τρομερές δυσκολίες στην εξιστόρηση 
των ηθών και εθίμων των παραπάνω μικρασιατικών οικιστικών σχηματι
σμών, γιατί τα περισσότερα είναι απαράλλαχτα με αυτά της Λέσβου28. Το 
γεγονός της ύπαρξης κοινών ηθών και εθίμων, καθώς και κοινών τραγουδιών 
και σκοπών μεταξύ των Λεσβίων και των χριστιανών κατοίκων της αιολικής 
ενδοχώρας δεν αποτελεί από μόνο του καμιά απόδειξη κοινής καταγωγής 
των κατοίκων των περιοχών αυτών. Άλλωστε, η επιβίωση πανομοιότυπων 
εθίμων σε περιοχές του μείζονος ελληνισμού, ακόμα και σε κάποιες που είναι 
γεωγραφικά απομακρυσμένες μεταξύ τους, είναι φαινόμενο αρκετά συνηθι
σμένο στην επιστήμη της λαογραφίας. Όμως το φαινόμενο αυτό, αν συνυπο- 
λογισθεί με το κοινό γλωσσικό ιδίωμα και την πανομοιότυπη ενδυμασία των 
δύο συγκεκριμένων τόπων, ενισχύει, χωρίς αμφιβολία, την υπόθεση της κοι
νής καταγωγής Λεσβίων και κατοίκων της αιολικής ενδοχώρας. Στο παρα
πάνω συμπέρασμα καταλήγει και ο Π. Μπιμπέλας, μη διστάζοντας μάλιστα 
να χαρακτηρίσει τη Λέσβο ως μητρόπολη των Αιολέων29.

Από τη μελέτη του Μπιμπέλα ξεχωρίσαμε τα παρακάτω, όχι και τόσο 
γνωστά, αλλά κοινά για τους Λέσβιους και τους κατοίκους της αιολικής 
ενδοχώρας έθιμα:

α. Στη μνήμη του αγίου Θεοδώρου, το ψυχοσάββατο, οι κοπέλες έβαζαν 
πριν κοιμηθούν κόλλυβα κάτω από το μαξιλάρι τους, για να δουν ποιον θα

26. Βλ. σχετικά Μαρίκα Βλάχου, «Λεσβιακή ανδρική και γυναικεία φορεσιά τον 19ο 
αιώνα», Λεσβιακά V (1987), 104-105.

27. Σακκάρης, ό.π., σ. 241.
28. Πάνος Α. Μπιμπέλας, Λαογραφίκά Κυδωνιών (Αϊβαλή), Μοσχονησίων (Νησί) 

και Γενητσαροχωρίου (Χωριό), Αθήνα 1956, σ. 17. Παρόμοια άποψη είχε εκφράσει ήδη 
το 1920 και ο Γεώργιος Σακκάρης, αναφερόμενος ειδικά στα παλιά οικογενειακά έθιμα 
των Κυδωνιατών (βλ. Σακκάρης, ό.π., σ. 236).

29. Μπιμπέλας, ό.π.
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παντρευτούν, απαγγέλλοντας συγχρόνως και ένα σχετικό με την επιθυμία 
τους αυτή ποίημα'50.

β. Η συνήθεια να κρεμούν οι άρρωστοι προσκυνητές ένα κομμάτι ύφα
σμα από τα ρούχα τους (τζάτζαλο) σε ένα παρακείμενο σε εκκλησάκι 
δέντρο, για να ((φύγει η ζούρα (αρρώστια)». Στις Κυδωνιές το έθιμο αυτό 
γινόταν στο προαύλιο του Νοσοκομείου Κυδωνιών, όπου υπήρχε παρεκκλή
σι του αγίου Παντελεήμονα, ενώ στη Λέσβο συνηθίζεται, ακόμα και σήμε
ρα, στο εξωκλήσι του αγίου Θεράποντα (Άη-Θαράπς η Τζατζαλιάρς) στην 
περιοχή «Θέρμα» του κόλπου της Γέρας30 31.

γ. Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος (τσ’ αγιά Σωτήρας), πήγαιναν στην εκκλησία τα πρώτα σταφύ
λια για να τα ευλογήσει ο παπάς και να τα μοιράσουν στη συνέχεια στο 
εκκλησίασμα32.

Κοινό επίσης για τους κατοίκους της Λέσβου και της αιολικής ενδοχώρας 
ήταν και το παρακάτω αποκριάτικο έθιμο: ((Να προπορεύεται ένας μαντρά
χαλος, δυο μέτρα μπόι, με μουστάκες, με πέντε πόντων μάκρος τρίχες στα 
πόδια, με ανασκουμπωμένο το σώβρακο πάνω από τους μηρούς και κατεβα- 
σμένο το πουκάμισο, για να φαίνεται αβράκωτος, και να ακολουθεί πίσω του 
η μουστακαλού μάνα με το φακιόλι και το “μουρίτικο βρακέλ’” στα χέρια»33.

Αλλά και στα γαμήλια έθιμα εκείνης της εποχής συναντάμε αρκετές 
ομοιότητες στις δύο περιοχές. Απ’ αυτά θα απομονώσουμε δύο, που συνα
ντιόνται ως επί το πλείστον μεταξύ των κατοίκων των εν λόγο; περιοχών: 
κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης του γαμπρού στο σπίτι της νύφης, 
οι προσκεκλημένοι άφηναν στον δίσκο του κεράσματος χρυσά νομίσματα 
(φλουριά), από τα οποία ξεχωρίζει το φλουρί του γαμπρού' χρυσά φλουριά 
έριχναν επίσης και στα «κουλ’μπ’θίκια», το πρώτο μπάνιο, που γινόταν 
τρεις μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού34.

Κοινές, τέλος, είναι και μια σειρά από παροιμίες, που λέγονταν τόσο στη 
Λέσβο όσο και στην απέναντι από αυτήν αιολική ενδοχώρα, όπως:

α. «Τ’ αγιού Γιουργιού τα σφιγκάτα είν’ ακριβά» (για τους τσιγκούνη
δες)35.

30. Μπιμπέλας, ό.π., σ. 36.
31. Ό.π., σ. 65.
32. Παναγιώτης Νικήτας, Το Λεσβιακό Μηνολόγιο (=Λεσβιακά Α', 1953, σ. 125)και 

Μπιμπέλας, ό.π., σ. 66.
33. Δ. Κυριακίδης, «Λέσβος», Αιολικός Κήρυξ49 (1954), 3.
34. Μ. Αναγνωστοπούλου, ό.π., σ. 164-167.
35. Μπιμπέλας, ό.π., σ. 47.
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β. «Πραξ τσι ταξ τσι γαδαρουκατάστασ’» (σε υπερβολική ξετσιπωσιά 
και χυδαιότητα).

γ. «Λίγους αγέρας φσα αμ’ τσ’ Καλλουνής του γκάμπου» (φράση άρνη
σης για τους ισχυρούς)36.

δ. Αντιπροσωπευτικότερο, όμως, είναι ίσως το ακόλουθο γνωμικό: «Στο 
Μανταμάδο βρέχει και στ’ Α'ιβαλί βροντά»37, που δείχνει περίτρανα την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο γειτονικές περιοχές.

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΕΣΒΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΣΤΗ 
ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Θα τονίσω μόνο την αναγωγή της Λέσβου ως κέντρο του διαμετακομιστι- 
κού εμπορίου της περιοχής. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αναβάθμιση 
της γεωγραφικής θέσης της Λέσβου, ως νησιού που βρίσκεται κοντά στην 
έξοδο των Δαρδανελίων. Η ένταξη της Λέσβου στα εμπορικά δρομολόγια 
που δημιουργήθηκαν μετά τη χρήση του ατμού στη ναυσιπλοΐα, σε συνδυα
σμό με την απουσία σημαντικού οικιστικού σχηματισμού στα απέναντι 
μικρασιατικά παράλια, είχε ως αποτέλεσμα να μετατραπεί η Λέσβος και 
συγκεκριμένα η πόλη της Μυτιλήνης σε αποθήκη εμπορευμάτων που προω
θούνταν από και προς την απέναντι μικρασιατική ακτή. Και τούτο, επειδή ο 
κυριότερος οικιστικός σχηματισμός της απέναντι μικρασιατικής ακτής, οι 
Κυδωνιές, λόγω του αβαθούς θαλασσίου διαύλου που οδηγεί σ’ αυτές, δεν 
μπορούσαν να δεχτούν ατμόπλοια μεγάλης χωρητικότητας, παρά την εκβά
θυνση που πραγματοποιήθηκε στα 1880. Τα διάφορα προϊόντα διακινούνταν 
μεταξύ των δύο περιοχών με μικρής χωρητικότητας ιστιοφόρα.

Η εγκατάσταση Λεσβίων στα παράλια της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα 
στην ευρύτερη περιοχή της αιολικής ενδοχώρας ήταν αθρόα καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. Η εγκατάσταση αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί 
είτε ως αγροτική, αρχικά, είτε ως αστική στη συνέχεια. Η οικονομική 
δυσπραγία που αντιμετώπιζαν οι Λέσβιοι αγρότες και ειδικά οι ασχολούμε
νοι με τη συλλογή του ελαιοκάρπου, θεωρείται μια από τις βασικές αιτίες, οι 
οποίες έστρεψαν τους Λέσβιους προς τη μικρασιατική ακτή. Η οικονομική 
καχεξία των Λέσβιων αγροτών οφείλονταν κατά βάση στις ιδιότυπες συν
θήκες που επικρατούσαν στη Λέσβο πριν από τις μεταρρυθμιστικές σουλτα-

36. Σακκάρης, «Περί της διαλέκτου των Κυδωνιέων», Μικρασιατικά Χρονικά 4 
(1948), 51,66.

37. Δ. Κυριακίδης, «Λέσβος», Αιολικός Κηρυξ 50 (1954), 3.
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νικές εξαγγελίες της περιόδου του Τανζιμάτ (1839), όταν η μονοπωλιακή 
εκμετάλλευση του ελαιολάδου εκ μέρους των Τούρκων διοικητών (ναζίρη- 
δων) μόλις που επέτρεπε στους Έλληνες ελαιοκαλλιεργητές τον προσπορι- 
σμό των απαραίτητων για μια πενιχρή διαβίωση χρημάτων38. Αποτέλεσμα 
της οικονομικής αυτής δυσπραγίας ήταν και οι κοινωνικές αναταραχές που 
ξέσπασαν στη Μυτιλήνη το καλοκαίρι του 1833, όταν πολλοί κάτοικοι, δια- 
μαρτυρόμενοι για τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων τους και κυρίως 
του ελαιολάδου, που εκμεταλλεύονταν μονοπωλιακά ο εκάστοτε διοικητής 
του νησιού (ναζίρης), άρχισαν να μην εκτελούν τις εντολές της τοπικής 
αρχής, με αποτέλεσμα η τελευταία να καταφύγει στη βία και να γίνουν 
μεγάλες ταραχές στο νησί39.

Αλλά και μετά την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ η οικονο
μική κατάσταση των Λεσβίων αγροτών και εργατών ελάχιστα βελτιώθηκε. 
Ουσιαστικά, τα κέρδη από την κατάργηση του μονοπωλιακού καθεστώτος 
εμπορίας του ελαιολάδου αποκόμισε η ολοένα ανερχόμενη αστική τάξη. Η 
πλειοψηφία των Λεσβίων αστών, κατέχοντας το μεγαλύτερο και ευφορότε- 
ρο τμήμα της λεσβιακής γης και ελέγχοντας άμεσα τα μέσα παραγωγής 
κατόρθωναν, εκμεταλλευόμενοι τις σημαντικές θέσεις που διατηρούσαν στο 
οθωμανικό διοικητικό καθεστώς, να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της 
αγροτικής τάξης, να το ελέγχουν και να εξασκούν σ’ αυτό κυριαρχικά δικαι
ώματα40. Τις άθλιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
ζούσε κατά το 19ο αιώνα η λεσβιακή αγροτική τάξη καταγράφουν με τα 
μελανότερα χρώματα αρκετοί Ευρωπαίοι περιηγητές, όπως ο Paul Lindau41.

Την άθλια αυτή κατάσταση των Αεσβίων αγροτών επιδείνωναν επιδημι
κές ασθένειες ή θεομηνίες που έπλητταν συχνά το νησί κατά τον 19ο αιώνα. 
Η επιδημία πανώλης που επεκτάθηκε στα 1836 στο μεγαλύτερο μέρος του 
νησιού, γνωστή ως το «μεγάλο θανατικό», στάθηκε η αφορμή για τη μετα
νάστευση σημαντικού αριθμού Λεσβίων στα απέναντι μικρασιατικά παρά
λια. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε κατά το 1850, οπότε εξαιτίας του 
πολικού ψύχους το οποίο ενέσκηψε τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και των 
χαμηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν,πάγωσε ένας μεγάλος αριθ

38. Στρατής Αναγνώστου, Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και ο αντίκτυπος 
του στη Λέσβο, Μυτιλήνη 1997, σ. 29.

39. Αναδημοσίευση από την εφ. Journal de Smyrne στην εφ. Αθηνά (Αθήνας), φύλ. αρ. 
146, της 9ης Σεπτ. 1833.

40. Στρατής Αναγνώστου, «Η Λέσβος κατά το 18ο αιώνα», σ. 37.
41. Πολύχρονης Ενεπεκίδης, Αρχιπέλαγος (Ίμβρος, Τένεδος, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, 

Σάμος, Πάτμος), 1800-1923, Αθήνα 1988, σ. 163.
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μός ελαιοδένδρων, αφήνοντας ουσιαστικά χωρίς δουλειά υψηλό αριθμό 
εργατών και αγροτών που απασχολούνταν με την παραγωγή, διακίνηση και 
εμπορία του ελαιολάδου42. Αθρόα μετανάστευση κατοίκων της Λέσβου προς 
την απέναντι αιολική ενδοχώρα θα παρατηρηθεί εξάλλου και μετά την κατα
στρεπτικότατη πυρκαγιά της 6ης Δεκ. 1851, η οποία αποτέφρωσε μεγάλα 
πολεοδομικά συγκροτήματα της πόλης της Μυτιλήνης, καθώς και μετά από 
τους φονικούς σεισμούς της 23ης Φεβρ. 1867 (επίκεντρο η ανατολική Λέσβος) 
και της 14ης Οκτ. 1889 (επίκεντρο η δυτική Λέσβος)43.

Αλλά και πολιτικά αίτια συνέβαλλαν σε αποδημίες Λεσβίων προς την απέ
ναντι μικρασιατική ενδοχώρα. Οι αποδημίες αυτές δεν ήταν όλες δευτερεύου- 
σας σημασίας ούτε αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως αποδεικνύ- 
ουν τα παρακάτω δύο παραδείγματα. Το πρώτο χρονολογείται από την 
εποχή της επανάστασης του 1821, όταν πολλοί Λέσβιοι, αγρότες και εργάτες, 
λόγω του φόβου των σφαγών του χριστιανικού πληθυσμού, είχαν εγκατα
σταθεί στην ευρύτερη περιοχή της Περγάμου, όπου εύρισκαν προστασία από 
τον τιμαριούχο ντερέμπεη44 Καραοσμάνογλου45, ο οποίος δεχόταν πρόσφυγες 
από τα καταστραφέντα μέρη, ιδίως από τα Ψαρά, και τους απασχολούσε 
στην καλλιέργεια των κτημάτων του και σε άλλες εργασίες46. Το δεύτερο 
παράδειγμα αφορά το μεταναστευτικό ρεύμα Λεσβίων προς την ευρύτερη 
περιοχή των Κυδωνιών, το οποίο παρατηρήθηκε μετά τη σουλτανική άδεια 
που δόθηκε για την ανοικοδόμηση της πόλης (Οκτώβριος 1823), εξαιτίας της 
καταστροφής της κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 (3 Ιουν. 1821). 
Τότε πλείστοι Λέσβιοι οικοδόμοι, χτίστες και άλλοι εργάτες, έσπευσαν να 
εγκατασταθούν στην περιοχή, προκειμένου να εργασθούν για την ανοικοδό
μηση της πόλης, η οποία συντελέσθηκε μεταξύ των ετών 1828 και 183547.

Οι αγροτικές εγκαταστάσεις των Λεσβίων στην αιολική ενδοχώρα μπο
ρούν να χαρακτηρισθούν είτε ως εποχικές είτε ως μόνιμες. Καθαρά εποχική

42. Ζαννής Καμπούρης, Θεομηνίες στη Λέσβο το 19ο αιώνα, Μυτιλήνη 1978, σ. 5-6,26.
43. Χριστοδουλίδης - Καραμάνος, ό.π., σ. 280-281.
44. Dere bey =μπέης του χειμάρρου: Ισχυρός τοπικός διοικητής, ανεξάρτητος εν πολ- 

λοίς από την κεντρική οθωμανική εξουσία (βλ. σχετικά Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική 
πραγματικότητα, τ. 1, Αθήνα 1990, σ. 345).

45. Για τον οίκο Καραοσμάνογλου βλ. Γεώργιος Χονδρονίκης, «Τουρκική εποχή», 
Πέργαμος, Έκδοση Κοινότητος Περγάμου, Μυτιλήνη-Αθήνα 1929, σ. 94-104.

46. Γεώργιος Φωτίου, «Η μετανάστευσις εν τη νήσω Λέσβω», Φροντιστήριον Δημο
σίας Οικονομίας και Στατιστικής, Η ελληνική μετανάστευσις (Μελέται των δευτεροε
τών φοιτητών μετά προλόγου Ανδρέα Ανδρεάδου), Αθήνα 1917, σ. 263 και Χριστοδουλί- 
δης - Γ. Καραμάνος, ό.π., σ. 291.

47. Ό.π., σ. 281.
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μπορεί να χαρακτηρισθεί η μετανάστευση των Λεσβίων ραβδιστών της 
ελιάς και των ατόμων που ασχολούνταν με τη συλλογή της και ήταν κυρίως 
γυναίκες. Το φαινόμενο μνημονεύει ο γυμνασιάρχης Κυδωνιών Ιωάννης 
Καραμπλιάς, προσθέτοντας ότι σε περιόδους πλούσιας ελαιοπαραγωγής οι 
γυναίκες της Λέσβου ήταν πρώτες στην προτίμηση των Κυδωνιέων ελαιο
παραγωγών και ιδιαίτερα των «αποκοπτσήδων», δηλαδή εκείνων που προ
αγόραζαν τον ελαιόκαρπο ορισμένων κτηματιών αντί ορισμένου ποσού χρη
μάτων ή λαγηνιών ελαιολάδου48. Αν και ο Καραμπλιάς δεν μας εξηγεί τους 
λόγους που οι Λέσβιες ελαιοσυλλέκτριες προτιμούσαν να εργασθούν στις 
Κυδωνιές και όχι στο νησί τους, πρέπει να υποθέσουμε ότι οι συνθήκες εργα
σίας στη μικρασιατική αυτή περιοχή και πιθανώς η αμοιβή τους ήταν καλύ
τερες από τις αντίστοιχες της Λέσβου.

Αιτιολογείται όμως η εποχική μετανάστευση των λεγομένων «εργατι
κών», δηλαδή των γεωργών, ζευγολατών, χτιστών και υδραυλικών, καθώς 
και των εργατών, των ασχολούμενων με την παραγωγή, μεταποίηση και 
μεταφορά των ελιών και του ελαιολάδου. Ειδικά οι τελευταίοι, μετά το τέλος 
των σχετικών ελαιοκομικών εργασιών, επειδή έμεναν ουσιαστικά χωρίς δου
λειά, προτιμούσαν να αναζητήσουν άλλους τρόπους βιοπορισμού στην απέ
ναντι από τη Λέσβο μικρασιατική ενδοχώρα. Το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα 
των Λεσβίων αγροτών προσλάμβανε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, 
αρκετά μεγάλες διαστάσεις. Σε 4.000 περίπου υπολογιζόταν ο αριθμός των 
εργατών, οι οποίοι για ένα τουλάχιστον εξάμηνο αποδημούσαν προς τη 
μικρασιατική ακτή για να εξασκήσουν, ο καθένας απ’ αυτούς, το επάγγελμα 
που ήξερε, όντας περιζήτητοι από τον εκεί μουσουλμανικό και χριστιανικό 
πληθυσμό. Δύο θρησκευτικές γιορτές σηματοδοτούσαν τα ακραία χρονικά 
όρια της εποχικής αυτής αποδημίας των «εργατικών» από τη μια μεριά και 
της επανόδου τους στη γενέθλια γη από την άλλη. Πρόκειται για τη γιορτή 
του αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου), εποχή κατά την οποία ολοκληρώνονταν η 
καλλιέργεια των ελαιοδένδρων στη Λέσβο και τη γιορτή του αγίου Δημητρί- 
ου (26 Οκτωβρίου), οπότε ξεκινούσε η διαδικασία της ελαιοσυγκομιδής49. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αγροτών και εργατών της Αγίας 
Παρασκευής Λέσβου, η ετήσια μετανάστευση των οποίων προς τα απέναντι 
μικρασιατικά παράλια και ειδικά τον κάμπο της Μαινεμένης (σημ. 
Menemen), αποτελούσε, ώς τα 1886, ένα εορταστικό γεγονός για τη λεσβιακή 
κωμόπολη, τόσο κατά την προπομπή όσο και κατά την υποδοχή των «περα-

48. Ιωάννης Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών από της ιδρύσεώς των μέχρι της απο- 
καταστάσεως των προσφύγων εις το ελεύθερον ελληνικόν κράτος, τ. Β', Αθήνα 1950, σ. 19.

49. Π. Χριστοδουλίδης - Γ. Καραμάνος, ό.π., σ. 293-294.
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τικών», όπως ονομάζονταν σ’ αυτή την κωμόπολη οι εποχικοί μετανάστες50.
Η περίπτωση της Αγίας Παρασκευής, με την εποχική μετανάστευση του 

αγροτο-εργατικού της δυναμικού που κατευθυνόταν ως, επί το πλείστον, 
προς μια συγκεκριμένη περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Μαινεμένης, δεν 
είναι μοναδική. Η κατευθυνόμενη εποχική μετανάστευση ήταν φαινόμενο 
που συναντάται και σε άλλα λεσβιακά χωριά, ιδίως αυτά του βορειοδυτικού 
τμήματος του νησιού (Μόλυβος, Πέτρα, Στύψη, Συκαμιά, Τελώνια [σημ. 
Άντισσα], Φτερούντα, Χίδηρα, Άγρα, Ερεσός, Βατούσα, Μεσότοπος, Τσου- 
καλοχώρι [σημ. Σκαλοχώρι], κ.ά.), λόγω του άγονου εδάφους του συγκεκρι
μένου τμήματος του νησιού. Εξαιτίας, λοιπόν, της έλλειψης εργασιών, οι νέοι 
των χωριών της βορειοδυτικής Λέσβου, και συγκεκριμένα οι αγρότες, μετοί
κιζαν σε χωριά του Αδραμυττινού κόλπου (λ.χ. Αδραμύττι), Ζεϊτινλή, Κεμέρ 
(σημ. Burhaniye), ενώ την ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης επέλεγαν οι εργά
τες (οικοδόμοι, χτίστες κ.λπ.)51. Από τα χωριά της δυτικής Λέσβου το μεγα
λύτερο μεταναστευτικό ρεύμα παρατηρήθηκε στα Τελώνια και στα Χίδηρα, 
πολλοί κάτοικοι των οποίων κατευθύνονταν ως επί το πλείστον στα χωριά 
της περιοχής του Αδραμυττινού κόλπου (σημ. Edremit korfesi), ενώ μερικοί 
έφθασαν στη Σμύρνη (σημ. Izmir) και στη Μαγνησία (σημ. Manisa), όπου 
διακρίθηκαν ως ξυλέμποροι52. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του 
λεσβιακού χωριού Φίλια, οι κάτοικοι του οποίου μετανάστευαν κατά πρώτο 
λόγο στο Χριστιανοχώρι ή Γκιαούρ-κιόι (σημ. Kadikoy) και κατά δεύτερο 
λόγο στο Κινίκ, χωριά του καζά Περγάμου53.

Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι η αρχική προσωρινή εργατο-αγροτική 
εγκατάσταση των Λεσβίων στην ηπειρωτική αιολική ενδοχώρα, όχι μόνο 
μετατράπηκε σε μόνιμη εγκατάσταση, αλλά σταδιακά μετεξελίχθηκε και 
σε εγκατάσταση αστικού τύπου. Η άρση των περιοριστικών για το λεσβια
κό εμπόριο διατάξεων, που επιτεύχθηκε χάρη στις μεταρρυθμιστικές σουλ- 
τανικές αποφάσεις της περιόδου του Τανζιμάτ (1839-1876), είχε ως αποτέ
λεσμα τη στροφή πολλών Λεσβίων-οι οποίοι στην προ του Τανζιμάτ περίο

50. Χρίστος Παρασκευαίδης, Η παλαιά Αγία Παρασκευή. Ιστορικά, γενεαλογικά 
και λαογραφικά ανάλεκτα, Μυτιλήνη 1939, σ. 22-26.

51. Γεώργιος Αριστείδης, Τετραλογία Πανηγυρική, ήτοι λόγοι τέσσαρες, απαγγελ- 
θέντες εν τη επετείω εορτή των Σχολείων Μιτυλήνης, τελούμενη τη 30 Ιανουάριου έκα
στου ενιαυτού, Αθήνα 1863, σ. 160 και Ορέστης Κυπριανός, «Το δημογραφικόν πρόβλη
μα της Λέσβου», στο Μ. Καλλοναίος, Λέσβος. Το νησί της αγάπης και της αρμονίας, 
Αθήνα 1934, σ. 29.

52. Χριστοδουλίδης - Καραμάνος, ό.π., σ. 290-291.
53. Γεώργιος Χονδρονίκης, ((Η επαρχία Περγάμου», Πέργαμος, σ. 202 και Γ. Λιγυ- 

ρός, «Το Κινίκ», ό.π., σ. 291.
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δο ασχολούνταν με αγροτικές ως επί το πλείστον εργασίες- σε κάθε είδους 
εμπορικές δραστηριότητες54 55. Ασφαλώς, λοιπόν, ο σταδιακός αστικός μετα
σχηματισμός της λεσβιακής κοινωνίας από το 1839 και μετά επέδρασε 
άμεσα και στο μεταναστευτικό ρεύμα των Λεσβίων προς τη Μικρά Ασία 
γενικά και στην αιολική ενδοχώρα ειδικότερα. Τα ίδια αίτια που ώθησαν τη 
λεσβιακή αγροτική και εργατική τάξη να μεταναστεύσει στα μικρασιατικά 
παράλια ίσχυσαν και για την αστική. Οι Λέσβιοι έμποροι θεώρησαν τη 
Μικρά Ασία και ειδικότερα τα απέναντι από τη Λέσβο παράλια ως το εγγύ
τερο πεδίο δράσης τους, όπου εκμεταλλευόμενοι τις όποιες δυνατότητες 
παρείχε το γόνιμο έδαφος και η ανυπαρξία εν πολλοίς του εμπορικού αντα
γωνισμού, θα μπορούσαν να αποκομίσουν σημαντικά χρηματικά οφέλη. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δικελί, ενός παράλιου χωριού που 
βρίσκεται στη μικρασιατική ακτή, απέναντι ακριβώς από την πόλη της 
Μυτιλήνης. Στο χωριό αυτό εγκαταστάθηκαν άποικοι Μυτιληναίοι, χτίζο
ντας εκεί μετά το 1840 αποθήκες για τα προϊόντα της περιφέρειας, μιμούμε
νοι ξένους υπηκόους που είχαν αποπειραθεί να κάνουν το ίδιο κατά το 184053. 
Αρκετοί θα είναι εξάλλου και οι αστοί, οι οποίοι θα επενδύσουν τα χρήματά 
τους, αγοράζοντας ακίνητα ή κατασκευάζοντας ελαιοτριβεία και άλλα 
συναφή εργοστάσια στην ηπειρωτική αιολική ενδοχώρα.

Παράλληλα με τους εμπόρους και άλλοι εκπρόσωποι της αστικής τάξης, 
όπως π.χ. δάσκαλοι και γιατροί, θα αναζητήσουν καλύτερη τύχη εξασκώ- 
ντας το επάγγελμά τους σε πόλεις και χωριά των μικρασιατικών παραλίων. 
Θα περιορισθούμε μόνο να αναφέρουμε ότι πολλοί από τους επιφανέστερους 
Λέσβιους εκπαιδευτικούς και λογίους, όπως ο Σταυράκης Αναγνώστης56, ο 
Γεώργιος Αριστείδης (Πάππης)57, ο οικονόμος Σταύρος Τάξης58, ο Ιωακείμ 
Παυλίδης59, ο Ιωάννης Ολύμπιος60, ο Εμμανουήλ Δαυίδ, ο Ιωάννης Κόντος,

54. Στρατής Αναγνώστου, Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος, σ. 37.
55. Χριστοδουλίδης - Καραμάνος, ό.π., σ. 291.
56. Βλ. ενδεικτικά Γεώργιος Βαλέτας, Ο Σταυράκης Αναγνώστης και η σχολή του, 

Μυτιλήνη 1935 (ανατύπωση από το περ. Ποιμήν).
57. Βλ. ενδεικτικά Παντελής Αργύρης, «Ο λόγιος Αριστείδης Πάππης», Σύλλογος 

Πλωμαριτών Αττικής «Βενιαμίν ο Λέσβιος», Μνήμη και Παρά8οση. Μελετήματα ιστο
ρικά και λαογραφικά περιοχής Πλωμαρίου, τ. 1, Αθήνα 1986, σ. 147-161.

58. Βλ. ενδεικτικά το προλογικό σημείωμα των Β. Αναστασιάδη και Σπ. Καράβα 
στη φωτομηχανική ανατύπωση του έργου του Σταύρου Τάξη, Συνοπτική Ιστορία της 
Λέσβου και τοπογραφία αυτής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα 1996.

59. Μιχαήλ Μιχαηλίδης, «Ιωακείμ Παυλίδης», Λεσβιακαί Σελ(8ες, Μέρος 2ον, 
Μυτιλήνη 1939, σ. 155-160.

60. Βαγγέλης Καραγιάννης, «Ιωάννης Ολύμπιος. Ο σοφός γυμνασιάρχης της Μυτι-
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ο Βασίλειος Βαρβαγιάννης και η Μαριάνθη Πάππη61 θα αναλώσουν ένα 
μέρος της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας, υπηρετώντας σε σχολεία της 
αιολικής ενδοχώρας.

Ο αριθμός των Λεσβίων που ήταν μόνιμα εγκατεστημένος στη Μικρά 
Ασία και ειδικά στην αιολική ενδοχώρα δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί με 
ακρίβεια ελλείψει επαρκών στοιχείων. Σύμφωνα πάντως με πληροφορία της 
αθηναϊκής εφημερίδας Ο Αγών, στα τέλη του 19ου αιώνα 20.000 περίπου 
ήταν οι Λέσβιοι έμποροι που είχαν εγκατασταθεί στα μικρασιατικά παρά
λια62. Ανάλογη πληροφορία μας δίνει, ύστερα από δέκα περίπου χρόνια, ο 
Σταύρος Τάξης, ο οποίος υποστηρίζει πως ο αριθμός των Λεσβίων παροί- 
κων της Μικράς Ασίας είναι περίπου 20.000-25.000 ψυχές63. Σε καμιά όμως 
από τις δύο προαναφερθείσες πληροφορίες δεν διευκρινίζονται τα γεωγρα
φικά όρια του ιδιότυπου αυτού λεσβιακού μικρασιατικού αποικισμού. Αν 
εξαιρέσουμε τις ευρύτερες περιοχές της Σμύρνης, του Αϊδινίου (σημ. Aydin), 
της Μαγνησίας, της Μαινεμένης, του Κφκαγάτς (σημ. Kirkagac), του Ναζλί 
(σημ. Nazilli), των Θείρων (σημ. Tire), του Βαϊνδιρίου (σημ. Bayindir) και του 
Οδεμισίου (σημ. Odemis), όπου διαπιστώνουμε εγκατάσταση Λεσβίων 
αστών και εργατών, θεωρούμε ότι η εγκατάσταση των Λεσβίων στην ηπει
ρωτική αιολική ενδοχώρα ορίζεται βόρεια από τα χωριά Αι'βατζίκ, Αβτζι- 
λάρ, Ζεϊτινλί και την κωμόπολη Αδραμύττι, νότια από την κωμόπολη Τσα- 
νταρλί και δυτικά σε μια απόσταση περίπου 100 χμ. από τις μικρασιατικές 
ακτές, με απώτατο οικιστικό όριο την κωμόπολη Σόμα και την ευρύτερη 
περιοχή της.

Αντίθετα με την αθρόα εγκατάσταση των Λεσβίων στην απέναντι μικρα
σιατική ακτή, η αντίστοιχη παρουσία των απέναντι από τη Λέσβο Μικρα- 
σιατών είναι, κατά τη γνώμη μου, σημαντική, όχι όμως της ίδιας εμβέλειας 
με τη λεσβιακή. Το θέμα βέβαια χρήζει περαιτέρω έρευνας, όμως οι πηγές 
που μέχρι στιγμής διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν να αποκομίσουμε ασφα
λή συμπεράσματα. Η μελέτη πρωτίστως των κωδίκων, όπου αναγράφονται 
αντίγραφα προικοσυμφώνων, θα μας δώσει ασφαλώς πολύτιμες πληροφο
ρίες τόσο για τους συναφθέντες γάμους μεταξύ Λεσβίων και Μικρασιατών 
όσο και για τα επαγγέλματα των Μικρασιατών, που είχαν επιλέξει τη

λήνης», Λεσβιακά Η' (1983), 40-86.
61. I. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 86-92.
62. Στρατής Αναγνώστου, «Η Λέσβος στα τέλη του 19ου αιώνα σύμφωνα με ένα 

δημοσίευμα της αθηναϊκής εφημερίδας Ο Αγών», Λεσβιακό Ημερολόγιο 2000, εκδ. Αρι
στείδης Κουτζαμάνης, Μυτιλήνη 2000, σ. 156.

63. Στ. Τάξης, ό.π., σ. 63.
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Λέσβο ως μόνιμο τόπο εγκατάστασης. Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε 
τα ονόματα των αγιογράφων Ιωάννη Μοσχονησίου και Δαδιώτη που αγιο- 
γράφησαν λεσβιακούς ναούς, και του Ευστρατίου Δράκου που δίδαξε σε 
λεσβιακά σχολεία.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα άρχισαν να μειώνονται σταδιακά και οι 
μετοικεσίες των Λεσβίων, προσωρινές ή μόνιμες, προς την ηπειρωτική αιο
λική ενδοχώρα, είτε γιατί το μεταναστευτικό ρεύμα των Λεσβίων στράφη
κε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είτε γιατί πολλοί από 
αυτούς, οι οποίοι συνήθιζαν παλαιότερα να αποδημούν στη Μικρά Ασία, 
προτιμούσαν να παραμείνουν στη Λέσβο, αντικαθιστούντας το εργατικό 
δυναμικό που μετανάστευε στην Αμερική. Το τέλος των μετοικεσιών των 
Λεσβίων προς τη Μικρά Ασία τοποθετείται στα 191064. Δύο έτη μετά τη νεο
τουρκική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει η εφαρμογή του δόγματος του 
παντουρκισμού, το οποίο πρέσβευαν οι ηγέτες της επανάστασης. Οι κάθε 
είδους πιέσεις προς το ελληνικό στοιχείο και, κυρίως, η τρομοκρατία μέσω 
των αστυνομικών οργάνων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική πλέον στρα
τολογία του χριστιανικού στοιχείου της Αυτοκρατορίας ήταν κάποια από τα 
νεοτουρκικά μέτρα, τα οποία εφαρμόστηκαν στη Λέσβο, στη Μικρά Ασία 
και σε άλλες περιοχές με συμπαγή ελληνικό πληθυσμό. Αν σ’ αυτά τα μέτρα 
προσθέσουμε και τον στρατιωτικό νόμο που επιβλήθηκε το 1909 στην ευρύ
τερη περιοχή των Κυδωνιών65 εύκολα γίνεται κατανοητή η αιτία της διακο
πής του λεσβιακού μεταναστευτικού ρεύματος προς την ηπειρωτική αιολι
κή ενδοχώρα. Η λεσβιακή, όπως και κάθε ελληνική παρουσία, στη Μικρά 
Ασία τερματίστηκε με τους διωγμούς του χριστιανικού στοιχείου, αρχικά 
το 1914 και οριστικά το 1922. Η ανταλλαγή των πληθυσμών που επέβαλε το 
1923 η συνθήκη της Λωζάνης σε Ελλάδα και Τουρκία και οι κατά μεγάλα 
χρονικά διαστήματα κακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών διέκοψαν όχι 
μόνο τη μακραίωνη παρουσία του ελληνικού στοιχείου στη Μικρά Ασία, 
αλλά και τις κάθε είδους οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των ελληνικών 
νησιών του Αιγαίου και των μικρασιατικών παραλίων, δύο περιοχών οι 
οποίες για χιλιετηρίδες αποτελούσαν ενιαίο γεωγραφικό χώρο.

64. Χριστοδουλίδης - Καραμάνος, 6.π., σ. 294.
65. Βλ. σχετικά Ζαννής Καμπούρης, «Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας», σ.

102-188.



Stratis I. Anagnostou

LESVOS AND THE OPPOSITE ANATOLIAN COAST 
A UNITARY GEOGRAPHICAL SPACE UNTIL 1922?

(SUMMARY)

According to the modern definition of geography, which includes not only geo- 
morphological properties but anthropological ones as well, since it affects human 
activities such as the economy, the demographic and political structure and culture, 
the following statements are put forward with the objective of strengthening the 
idea that Lesvos and the Anatolian coast across the sea from the island formed a 
single geographical area until 1922:

I. Evidence of the common origin of the Christian residents in these two 
regions exists since the second colonization of Ayvalik (Kydonies) in 1773-1774. 
This common origin was strengthened by the scholarly tradition of the region, 
which gave emphasis to the ancient Greek past characterized by a common Aeo
lian origin.

II. Common political regime. The common political regime under which the 
Christians of the two regions lived during the ancient, Roman, Byzantine and 
Ottoman periods strengthened the contacts between the two neighbouring regions 
and facilitated intermarriage among residents.

III. Identical linguistic idioms. As a result of the several years of coexistence, the 
Christian residents of both regions developed a common linguistic idiom, 
particularly observable among Lesvos and Ayvalik (Kydonies) residents.

IV. Similar customs and habits. Similarly to the above, common customs exist
ed among Christians of the two regions and similar proverbs were used, while 
resemblances in traditional dress existed on a large scale.

V. Common economic activities in the two regions. The common economic 
activities in the two regions were characterized by the financial domination of Lesvos, 
due to her establishment as a transit trade centre in the wider region. In particular, 
the continuous, temporary or permanent, emigration of the Lesvian population to 
the opposite Anatolian coast, and as far as 100 kilometres inland, resulted in the 
foundation of almost genuine Lesvian towns and villages in these regions.

Emigration of Lesvian Christian residents to the Anatolian coast decreased con
siderably after 1910, due to the nationalist policy adopted by the Young Turks, 
while the integration of Lesvos into the Greek State (1912) and the exchange of 
populations imposed by the Lausanne Convention (1923) terminated the long-last
ing relationship between the two regions.





ÉMILE KO LODNY

L’IMPACT DÉMOGRAPHIQUE DES ÉCHANGES DE POPULATIONS 

DANS L’ÎLE DE LESBOS

INTRODUCTION

L’analyse des mouvements de populations causés par les guerres balkaniques et la 
Catastrophe d’Asie Mineure dans l’île de Lesbos revêt une importance particulière. 
Parmi les unités majeures de l’Archipel, cette île de 1.633 km2 - 137.160 habitants 
en 1928 et 90.643 en 2001 est, avec la Crète, celle qui a connu les mutations démo
graphiques les plus marquées, que sanctionnent les échanges obligatoires gréco- 
turcs de la Convention de Lausanne (24 juillet 1923). Le traité met fin à une décen
nie de conflits sanglants dans les Balkans et en Anatolie. Il consacre, depuis 80 
années, les limites de la Grèce dans la partie orientale de l’Égée par une frontière 
quasi-hermétique, transformant Lesbôs et ses voisines en des culs-de-sac insulaires.

Première grande île grecque conquise par les Ottomans, Lesbos voit se con
stituer —deux siècles avant la Crète— une communauté musulmane substantielle, 
dont le dernier reliquat est évacué en automne 1923. L’élément turc, qui s’appro
prie la terre et le monopole du commerce de l’huile d’olive -principale richesse de 
File— va pourtant, vers le milieu du XIXe siècle, céder aux négociants grecs une par
tie de ses avoirs fonciers. Submergée par la vague de réfugiés micrasiatiques, Les
bos, six ans après la Catastrophe et le départ d’un bon tiers de ces déracinés, aligne 
toujours la proportion la plus forte du monde insulaire grec, avec 22,3% de réfugiés 
en 1928 (Lemnos 19,8%; Chios 18,4%; Samos 11,5% et la Crète 8,8%). Mais tan
dis qu’en Crète l’échange obligatoire insuffle à la Grande Ile un renouveau démo
graphique et économique, la population de Lesbos amorce un long déclin, remis 
en cause seulement au cours de la dernière décennie.

CONQUÊTE OTTOMANE ET CONSTITUTION D’UNE COMMUNAUTÉ TURQUE

Lesbos tombe aux mains des Ottomans en 1462, deux siècles avant la chute de 
Candie. Les classes possédantes sont exilées et leurs biens attribués aux Janissaires. 
Un siècle plus tard, on recrute parmi la population grecque pour repeupler Samos 
(1573). Kilidj Pacha «transported several Families from all the Voisinage especially 
from Metelyne...»1, qui fondent le bourg de Mytilinii.

1. [Joseph Georgeirinis], A Description of the present state of Samos, Nicaria, Patmos, 

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean,

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris,
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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La proximité immédiate de l’Anatolie, assortie d’un dépeuplement hellénique 
-concerté ou non- facilitent la pénétration d’éléments turcs, civils et militaires, et 
leur diffusion dans l’ensemble de Lesbos. Cette île constitue le seul exemple égéen 
d’une colonisation généralisée à la ville et à la campagne, alors qu’ailleurs (Chios, 
Lemnos, Rhodes et Kos, en Eubée) l’implantation turque dans les zones rurales est 
réduite aux environs des villes fortifiées. Il semblerait aussi que les conversions mas
sives à l’Islam, avérées dans les cités et villages crétois (notamment en Messara) et 
à Chypre, n’aient pas eu la même ampleur à Lesbos.

LES GRECS: TRANSITION DE L’ASSERVISSEMENT À LA MAINMISE ÉCONOMIQUE

Alors que la désagrégation du système féodal ottoman en Crète est l’aboutissement 
d’insurrections répétées et meurtrières, elle adopte à Lesbos un aspect principale
ment économique. En 1830, le Pacha de Mytilène détient le monopole de l’huile: 
«après avoir prélevé la dîme des olives, il achète toute l’huile qui se fait dans le pays, 
à raison de trois ou quatre piastres l’ocque, et la revend plus du double. C’est lui 
qui, dans les années de disette, fournit du blé aux habitans, et Dieu sait ce qu ’il leur 
en coûte pour ne pas mourir de faim»1 2.

Vers 1840, ce commerce passe graduellement aux mains de négociants grecs, qui 
achètent des olivettes. En 1887, de Launey remarque l’aspect misérable des villages 
turcs et la prospérité croissante des Grecs. Désormais, les Turcs travaillent «pour 
enrichir leurs esclaves grecs, plus intelligents, plus habiles, auxquels, sous un appar
ent despotisme tempéré par le backschich, ils laissent, en réalité, toute liberté!»3. La 
fin du XIXe siècle voit le renforcement de la bourgeoisie grecque qui, à ses activ
ités marchandes, allie désormais une propriété foncière considérable. L’émancipa
tion des servitudes féodales et le grignotage des biens réduisent l’emprise rurale des 
Turcs. Elle s’associe à la pénétration des Grecs en ville. D’après Taxis, ils constituent 
déjà la majorité à Mytilène: trois mille foyers grecs face à 600 familles turques.

LES EFFECTIFS HUMAINS, 1880-1920

A l’opposé de la Crète, pour laquelle nous disposons de documents censitaires 
fiables et détaillés dès 1881, les données sur Lesbos sont beaucoup plus concises. 
Les chiffres proposés par Quinet pour 1888-89 proviennent apparemment d’un 
dénombrement ottoman, dont nous n’avons pas le détail. Ceux collectés par Taxis

and Mount Athos by Joseph Georgirenes..., Londres 1678, (reempr. Athènes 1967), p. 3.
2. J. Michand et J. F. Poujoulat, Correspondance d’Orient 1830-1835, t. I, Paris 1833, 

p. 318.
3. L. Launey, Chez les Grecs de Turquie. Autour de la mer Égée, Paris 1897, p. 81.
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sont des estimations plus ou moins approximatives, fondées probablement sur des 
relevés paroissiaux grecs. Quant au dernier relevé turc de 1911 (138.538 hab., dont 
18.177 Musulmans, soit 13,1%), il a été repris globalement par l’autorité grecque 
en 1913 (140.846 hab.). On s’est contenté des estimations précédentes, sans réalis
er un véritable dénombrement. Il est fort probable que les données de 1911-13 
soient surestimées, le départ de dix mille Turcs n’expliquant pas le creux enregistré 
sept ans après, lors du recensement du 19 décembre 1920 (113.368 hab.), effectué 
commune par commune.

A l’époque, il n’y a plus que 7.162 Turcs dans l’île (6,3%); ils ont abandonné 
massivement l’éparchie de Molyvos et se regroupent à et autour de Mytilène-ville. 
Les derniers quittent Lesbos avec l’arrivée de 8.000 Grecs en provenance de Sam
sun (novembre 1923). En mai 1928, Lesbos ne compte plus que 87 Musulmans.

RÉPARTITION SPATIALE DES TURCS, FIN XIXe-DÉBUT DU XXe SIÈCLE

Le relevé de Taxis, modulé en fonction du dénombrement de 1911, permet 
d’esquisser la carte du peuplement par communauté à la veille des migrations for
cées. L’élément musulman est absent de l’éparchie de Potamos (Plomari). Il con
stitue le dixième de la population de celle de Mytilène, et plus du cinquième à 
Molyvos (Mithymna). On ne trouve pas à Lesbos des zones de peuplement exclu
sivement turques, comme en Haute-Messara (1881). Il y a plutôt prédominance 
d’un habitat mixte, avec une concentration relative de Turcs à Mytilène-ville, sur la 
rive ouest du golfe de Yéra -de Skopélos à Ippio- autour de Molyvos, et surtout 
dans la presqu’île occidentale: Sigri, Philia, Parakila, etc.

Les localités exclusivement turques sont pour la plupart de petits villages, avec 
moins de 500 âmes: Baltziki, Kéramia, Komi, Mychou; seul Sigri dépasse le milli
er d’habitants. Les hameaux turcs forment un habitat satellite des bourgades grec
ques: Grypa près de Polichnitos, Arghiana, Tsoumaïli et Soumouria autour d’Achy- 
rona (Kalloni).

Dans les agglomérations mixtes, les Turcs sont rarement majoritaires (Pteroun- 
da). Ils rassemblent parfois la moitié de la population, comme à Molyvos et à 
Tsoukalochori (Skalochori). Dans les autres localités de plus de deux mille habi
tants, leur proportion est invariablement inférieure à 30%. Mytilène-ville, dont la 
population est estimée à 16.000 âmes, compte environ 17% de Musulmans. La 
répartition de la communauté, fin XIXe - début du XXe siècle souligne nettement 
l’effritement de l’élément turc.

L’IMPLANTATION DES RÉFUGIÉS MICRASIATIQUES

Le recensement des réfugiés grecs d’avril 1923 se situe six mois après la débâcle de 
l’armée hellénique en Anatolie. C’est l’instantané du désastre (786.431 individus),
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qui illustre en partie la liquidation de l’Hellénisme en Asie Mineure. On énumère 
47.382 réfugiés dans file, dont 21.642 s’entassent dans le dème de Mytilène. Ils sont 
plus d’un millier à Plomari (1.456) et Molyvos (1.430), à Kalloni, Pérama, Pam- 
phylla et Loutra; entre 800 et 1.000 à Mandamados, Thermi, Petra, Polichnitos, 
Aghia Paraskevi. Alors que quelques milliers de Turcs sont toujours présents, nom
bre de réfugiés sont hébergés dans des bâtiments publics, écoles et églises, dans des 
camps de toile et autres abris de fortune.

Entre 1923 et 1928 on assiste à la redistribution des réfugiés, auxquels se sont 
ajoutés les Grecs du Pont et de la Thrace Orientale. On en énumère 1.221.849 en 
Grèce (19,7% de la population), dont 88% arrivés après la Catastrophe. Ce contingent 
englobe les enfants de réfugiés, nés après l’arrivée sur le territoire national. La même 
année, la Turquie compte 463.534 Musulmans «échangés», soit 3,4% de l’effectif.

Les îles orientales de l’Égée, première terre d’asile des Micrasiatiques, connais
sent un désengorgement au profit du Grand Athènes, de la Macédoine et la Thrace 
Occidentale, ces deux dernières régions faisant l’objet d’une colonisation priori
taire. En mai 1928, Lesbos compte encore 30.643 réfugiés et leurs rejetons (dont 
92% arrivés depuis 1922). En l’espace de cinq ans, un tiers du contingent initial a 
quitté l’île. Ils demeurent quatre fois plus nombreux que les Turcs dénombrés en 
1920. Depuis le rattachement à l’Hellade, beaucoup de Turcs ont cédé leurs biens 
à des Grecs. Ces liquidations réduisent les surfaces expropriables et permettent à 
des citadins d’arrondir leur propriété. La réforme agraire de 1928, qui exclut les 
superficies arboricoles, diminue la portée de cette mesure.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES RÉFUGIÉS EN 1928

En 1928, Mytilène-ville concentre 48% des réfugiés stabilisés dans l’île. En ajoutant 
Plomari (528 réfugiés), la moitié des Micrasiatiques sont regroupés en zone 
urbaine. Tous les espaces ruraux sont concernés, l’importance des contingents 
provoquant le débordement au-delà des espaces évacués par les Turcs. Des localités, 
auparavant habitées exclusivement par des Grecs, sont aussi impliquées. C’est le cas 
des villages proches de Mytilène; de Plomari, Polichnitos, Aghia Paraskevi, Kalloni, 
Aghiassos et Mandamados. Dans les anciens villages mixtes, les Turcs sont rem
placés en surnombre. A l’exception de Grypa et Klapados, abandonnés, les local
ités turques sont intégralement repeuplées, et Baltziki devient Néés Kydoniès.

L’essentiel des réfugiés se concentre désormais sur le croissant qui, de Yera et 
Mytilène, se prolonge par le littoral jusqu’à Molyvos, pour aboutir à Kalloni. Plus 
des trois-quarts sont rassemblés dans l’éparchie de Mytilène. Au moment où Lesbos 
s’intégre à une Grèce ancrée à la péninsule balkanique, l’implantation micrasiatique 
renforce la concentration humaine sur la côte orientale de l’île. Ce processus va en 
s’amplifiant: l’éparchie de Mytilène (limites de 1991), qui rassemble 56% de la pop
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ulation de Lesbos en 1920, en regroupe 64% en 1971 et 67% en 2001.

ORIGINE DES RÉFUGIÉS (1928)

Le recensement de 1928 -le plus complet des dénombrements de l’Hellade au XXe 
siècle- offre des éléments sur la provenance géographique des réfugiés accueillis à 
Lesbos. L’écrasante majorité (96%) arrive d’Asie Mineure (pas de détails 
régionaux); 2% de Thrace, 0,8% de Constantinople et 0,9% du Pont. S’y ajoutent 
de menus apports de Russie, de Bulgarie et du Caucase. On note peu de différence 
entre les réfugiés établis en ville et ceux installés à la campagne, sinon que parmi 
ces derniers la part des Micrasiatiques est encore plus écrasante (97%).

Un complément précieux sur les origines spatiales est fourni par la distribution 
de la population par lieu de naissance. A Mytilène-ville, la proportion des natifs de 
l’étranger (43,2% dont 42,3% en Turquie) est supérieure à celle des individus nés 
dans la commune (39,4%). Le recrutement dans le reste du nome est médiocre 
(13,9%) et le poids des personnes nées en Grèce continentale (1,9%) et insulaire 
(1,5%) est très faible. Mytilène fait partie des villes grecques peuplées à parts égales 
d’autochtones nés sur place et de réfugiés. Un chef-lieu dont l’aire d’attraction est 
réduite dans son propre espace insulaire. Quant à Plomari, port sans arrière-pays, 
91,7% de sa population est née dans l’éparchie du même nom et 5,6% à l’étranger.

LE PRÉLÈVEMENT DE MYTILÈNE-VILLE EN 1969

Un sondage au 10e du «dimotologion» (registre de citoyenneté) de Mytilène, réal
isé en août 1969 et concernant les chefs de ménage et leur conjoint résidant à 
l’époque dans la commune, propose une image plus récente et détaillée du recrute
ment urbain (1.253 cas relevés).

Quarante et une années après 1928, la proportion des natifs de Turquie en ville 
demeure déterminante (25%). Près de la moitié des anciens réfugiés (45%) sont nés 
dans le vilayet de Balikesir, pricipalement à Ayvalik (Kydoniès) et Moschonissia, à 
Edremit et Burhaniye. Un deuxième contingent provient du vilayet de Smyrne 
(33%), notamment d’Izmir, Bergama, Dikili, Çandarli, Çesme, Foca et Yenifoca, et 
aussi de Manisa (3%). Les quatre-cinquièmes des natifs de Turquie relevés en 1969 
proviennent de l’espace anatolien délimité par les golfes d’Edremit et d’Izmir. Soit 
dans Faire d’échanges limitrophe de l’époque ottomane. La part des originaires de 
Marmara, du Bosphore et de Thrace est discrète (8%). Elormis les natifs de Con
stantinople, les contributions sont éparses. Ajoutons qu’un dixième des cas n’ont 
pu être repérés-dont ceux signalés «Asie Mineure», sans précision...

Près d’un demi-siècle après la Catastrophe, le champ de prélèvement urbain de 
Mytilène se situe encore et d’abord sur la côte asiatique voisine, plutôt qu’à Lesbos 
même. Cet apport, désormais fossilisé et en voie d’extinction rapide, est encore en
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1969 supérieur à la contribution du reste de l’île (21%). Seul le dépasse le nombre 
des natifs sur place (la moitié des cas), dont une part considérable sont en fait les 
enfants des réfugiés.

Avant les guerres balkaniques, Mytilène dominait la côte voisine. Elle possédait 
terres et olivettes d’Edremit à Dikili, et complétait ses revenus oléicoles par des pro
ductions céréalières et fruitières de la terre ferme. A l’encontre de Chios, orientée 
déjà vers la navigation, Mytilène était le point de jonction de deux espaces com
plémentaires, la place commerciale et le lieu de transit de la main-d’œuvre saison
nière4. Dans aucune autre cité égéenne la césure n’a eu des conséquences aussi 
désastreuses. De 1928 à 1991, la population est en diminution, puis en stagnation; 
la ville ne reprend substance qu’au cours de la dernière décennie (+15,7%). En 
2001, Mytilène (28.879 hab.) contrôle en fait un espace suburbain allant de Néés 
Kydoniès à Aghia Marina.

L’ÉTABLISSEMENT RURAL DES RÉFUGIÉS

L’installation des réfugiés à Lesbos est organisée par la Banque Nationale. Elle 
réalise un relevé cadastral des biens fonciers turcs en 1925 et, à partir de 1928, 
procède à leur distribution. Quatre ans après, la mesure est étendue aux paysans 
autochtones sans terre. Lorsqu’en 1939 la Banque cède ses prérogatives au «Service 
de gestion d’échange des propriétés musulmanes», 14.710 propriétés, totalisant 
432.190 stremmata, sont répertoriées. Dont 4.636 propriétés urbaines, couvrant 
2.473 stremmata (0,6%), comprenant maisons, boutiques et terrains à bâtir. 
L’essentiel de la superficie cadastrée se situe dans les villages, avec des lots moyens 
de 42,7 stremmata (4,3 hectares).

En 1939, il restait à départager 42% des surfaces expropriées. Comme l’indique 
leur faible valeur cadastrale, il s’agit surtout de terres incultes. Les derniers lots ont 
été distribués en 1947. Les réfugiés accèdent immédiatement à la pleine propriété, 
contre l’obligation de remboursements échelonnés à long terme. L’absence de 
disponibilités puis l’inflation rendent cette mesure sans objet; les dettes sont 
annulées. Fin 1971, le Service assurait l’affectation des derniers lots à la construc
tion d’édifices publics.

En dépit des ventes amiables, interdites seulement en 1922, l’État a récupéré un 
avoir foncier qui couvre 26,5% de Lesbos. C’est dire l’importance des biens immo
biliers appartenant aux Turcs à la veille des échanges de populations. Ces propriétés 
relèvent de plusieurs catégories. En ville, nombre de demeures et magasins étaient 
sous la juridiction du Vakouf. Dans les campagnes, on notait encore de grandes

4. Z.Kambouris, «Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στη Λέσβο (1908-1912)» 
[Les dernières années de l’occupation turque à Lesbos], Λεσβιακά 4 (1962),102-188.
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propriétés, comme celle de Bekir Bey à Ippio (Yera). Elle consistait en 995 strem- 
mata. d’un seul tenant, plantée de 25.000 olviers, avec une capacité de production 
de 847 «modia» (un modi =130 kg. d’huile). Le domaine fut divisé en 140 lots, 
attribués aux réfugiés et aux paysans des environs.

Jusqu’en 1939, 6.232 familles bénéficient de lots agricoles, dont 64% dans l’é- 
parchie de Mytilène et le reste dans celle de Molyvos. On a distribué 392 lots à 
Keramia, 271 à Petra, 256 à Loutra, 244 à Molyvos, etc. L’attribution s’opère en fonc
tion de la qualité de l’individu (réfugié ou paysan local), sa profession déclarée et le 
nombre de personnes au foyer. A Yera, les lots varient en moyenne de dix à quinze 
modia. Le plus important est attribué à un ménage micrasiatique de cinq personnes, 
domicilié à Skopélos. Il s’étend sur 30,5 stremmata, avec une capacité de 32 modia.

Les distributions ont pour effet de résorber en partie le latifundium oléicole, 
épargné par la réforme agraire. Elles favorisent, à partir des réfugiés et des jour
naliers, la création d’une classe de petits propriétaires -exploitants, qui arrondissent 
leurs revenus en s’employant dans les domaines de riches Mytiliniotes. L’aspect 
communautaire des inégalités foncières est supprimé, mais les disparités struc
turelles de la propriété n’ont pas disparu pour autant.

LES RÉFUGIÉS: UN ÉLÉMENT DÉMOGRAPHIQUE DÉSTRUCTURÉ

Le recensement de 1928 -cinq ans après la fin du conflit- illustre toujours les 
déséquilibres structurels qui affectent les Micrasiatiques. On dénombre 82,4 
hommes pour cent réfugiées, alors que le sex ratio parmi la population autochtone 
s’élève à 92,7 (93,2 en 1920). L’absence des hommes est patente parmi les jeunes 
adultes. On note un sex ratio de 44 pour le groupe de réfugiés de 20 à 24 ans, de 
51 pour les 25-29 ans et de 58 pour la classe des 35-39 ans. Un certain équilibre se 
retrouve au-delà de 45 ans.

La ponction masculine illustre les pertes humaines, militaires et civiles, d’une 
décennie de guerres, qui affecte aussi la population locale. Elle marque le prix payé 
par les réfugiés, décimés par l’emprisonnement, les déportations, les sévices et les 
massacres avant et durant l’exode, l’éclatement des ménages aussi. L’absence mas
culine des classes d’âge les plus aptes à l’activité limite le potentiel de main-d’œu
vre des Micrasiatiques.

PARTICIPATION DES RÉFUGIÉS AUX ACTIVITÉS EN 1928

Les données de 1928 sur la population active sont lacunaires. Un tiers des 
autochtones classés dans cette catégorie n’en précisent pas la nature, et 27% des 
réfugiés relèvent de la rubrique «non défini». On peut néanmoins mesurer la par
ticipation relative des Micrasiatiques par profession ou par branche d’activité.

Elément à 50% urbain, et n’ayant eu qu’un accès partiel au foncier rural
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ottoman, les réfugiés se livrant à l’agriculture et l’élevage ne représentent que 17% 
de cette branche, alors qu’ils composent 23% des actifs. Il en va de même parmi les 
métiers du bâtiment (16%) et les services publics (19% des actifs). Ils sont nom
breux parmi les professions libérales (27%), le commerce (30%), l’artisanat et l’in
dustrie (31%). Dans cette île de terriens, les Micrasiatiques renforcent les activités 
de la mer: ils constituent 40% des marins recensés et la moitié des pêcheurs.

A Mytilène-ville les réfugiés (41% des actifs) sont représentés en surnombre 
dans le commerce (43%), l’artisanat (48%) ainsi que dans la pêche (62%). Dans les 
professions libérales (38%) ils sont concurrencés par les citadins de souche, et n’oc
cupent qu’une place modeste parmi les fonctionnaires (26%). C’est dans les cam
pagnes que les Micrasiatiques obtiennent des postes administratifs et l’exercice 
d’activités tertiaires: commerçants, avocats, enseignants.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION, 1928-2001

Les données qui concernent la période du rattachement à la Grèce étant sujettes à 
caution, on peut considérer que le recensement de 1928 coïncide à l’acmé de l’évo
lution démographique de Lesbos au XXe siècle. C’est bien entendu un maximum 
artificiel et précaire, puisque résultant d’échanges humains brutaux et déséquili
brés. Ils touchent de plein fouet une île qui perd sa fonction de lieu de transit et de 
négoce. Lesbos se cantonne désormais dans sa vocation agricole, commandée par 
la monoculture de l’olivier. N’ayant pas dégagé de nouvelles sources d’activité, on 
assiste au départ d’un trop plein de réfugiés et d’autochtones en direction 
d’Athènes et de l’étranger.

Trois quarts de siècle séparent 1928 du recensement de 2001, consacrant un 
long déclin des effectifs et leur vieillissement, et une perte continue de vitalité. En 
fait, 1928 n’illustre pas une stabilisation définitive des Micrasiatiques, élément 
déraciné qui, en partie, va poursuivre son cheminement migratoire.

Entre 1928 et 1940, la régression globale (-2,3%) est partiellement masquée par 
un solde naturel robuste. En 1927-29, le taux de natalité à Lesbos s’élève à 25,3%, 
et la mortalité à 13,9%. On assiste, en quelque sorte, à un mini baby boom suivant 
la Catastrophe. Au milieu des années trente, la natalité baisse (20,8%), alors que la 
mortalité se maintient à 13,4%. Pendant la seconde guerre mondiale, la famine n’é
pargne pas file. L’alternance de l’année stérile de l’olivier, conjuguée à la confisca
tion par l’occupant des réserves d’huile, plonge Mytilène dans la disette. On enreg
istre en ville 1.407 décès civils en 1942, à comparer avec 329 en 1939.

La période 1940-1951 connaît en conséquence une déperdition de -5,3%. Elle 
s’accélère pendant la décennie suivante: -7,5% entre 1951 et 1961. En 1928, la pro
portion des jeunes de moins de quinze ans s’établissait à 30,2%, et celle des per
sonnes de plus de 65 ans à 8,2% (indice de vieillesse de 27). En 1961, les taux
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respectifs se situent à 24% et 12,3%, et l’indice (nombre de personnes âgées pour 
cent jeunes) a quasiment doublé (51). La natalité plafonne à 14%, et la mortalité à 
10% (1960-62).

Les années 1961-1971 sont celles de migrations massives et de la disparition d’un 
solde naturel positif, les deux facteurs étant désormais négatifs. Lesbos perd 17,3% de 
sa population et le solde migratoire dépasse les 22.000 individus. En dix ans, un habi
tant sur cinq a quitté l’île et quelque 13.000 personnes sont parties à l’étranger.

Pendant le décennie 1971-1981 les flux baissent en intensité: soldes, migratoire 
(-7,5%) et naturel (-1,2%), se conjuguent en une variation négative de -8,7%. Au 
cours des années 1970-77, 3.267 originaires de Lesbos ont émigré, principalement 
en Australie (34%), aux USA et au Canada (27%) ainsi qu’en Allemagne (27,5%); 
les retours se chiffrent à 1.836 personnes.

Désormais Lesbos -comme la plupart des îles de l’Égée- n’arrive plus à com
penser l’augmentation du nombre de décès. En 1990, la natalité s’est effondrée 
(8,6%), tandis que la mortalité retrouve les taux des années 1930 (13,7%). Toute
fois, on note une modeste inversion des flux migratoires (+2,7%), rabotée par l’am
pleur du solde naturel (-4,3%). La variation décennale 1981-1991 demeure négative 
(-1,6%), mais tend déjà vers un retour à l’équilibre.

L’inversion se précise au cours des années 1991-2001, la variation censitaire 
étant -pour la première fois depuis 1928- à nouveau positive (+3.492 individus, 
soit +4%). La progression concerne d’abord les régions côtières (à l’exception du 
golfe de Kalloni), principalement la côte orientale de part et d’autre de Mytilène- 
ville, ainsi que la région de Molyvos-Petra.

Les éléments du mouvement naturel domicilié ne sont connus, pour l’instant, 
que pour les années 1991-98. En procédant à une extrapolation pour les deux 
années manquantes, on obtient un solde naturel négatif comparable à celui de la 
décennie précédente (-4,4%). Par contre, le bilan migratoire aligne un excédent 
d’environ 7.300 individus (8,4%).

Cette reprise de croissance, alimentée par un flux extérieur non négligeable, 
s’appuie sur plusieurs facteurs, dont le retour dans l’île d’anciens migrants 
-autochtones ou descendants de Micrasiatiques— établis à Athènes et à l’étranger. 
S’y ajoutent de nombreux ouvriers étrangers: 4.881 recensés le 18 mars 2001, soit 
5,4% de la population présente. On citera également:

- L installation à Mytilène d’une préfecture de région, regroupant les trois 
nomes de l’Égée Septentrional,

- La création et le développement de l’Université de l’Égée et de sa Faculté de 
Lettres, qui recrute une partie des étudiants et enseignants hors de l’île,

- L’ouverture au tourisme des zones côtières, limité auparavant à Molyvos. Elle 
cadre avec une meilleure accessibilité, par la multiplication des liaisons aériennes et
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l’introduction de car-ferries à grande vitesse. Le dernier recensement ayant eu lieu 
à la veille du printemps, il est fort probable que peu de touristes se trouvaient dans 
l’île à ce moment. Il n’en reste pas moins que le tourisme demeure un élément d’at
traction de la main-d’œuvre, locale et étrangère.

CONCLUSION

Le traité de Lausanne a mis fin aux guerres qui se sont succédées un siècle durant 
entre l’Hellade renaissante et la Turquie. Parachevé par l’annexion du Dodécanèse 
en 1947, il assigne aux deux pays leurs frontières actuelles qui, en dépit des contes
tations en mer Égée (limites des eaux territoriales, prospections pétrolières) et du 
conflit chypriote, demeurent intangibles.

La convention entérine un troc humain gigantesque, englobant quelque deux 
millions de personnes déplacées. Il s’agit, dans l’histoire contemporaine, des pre
miers accords légalisant l’échange délibéré, massif et mutuel de minorités, fondé 
sur des critères d’appartenance confessionnelle, et non de citoyenneté. Savoir, 
d’une part, des ressortissants turcs de religion grecque-orthodoxe, avec d’autre part 
des citoyens grecs de confession musulmane, dont les Turcocrétois. Ces transferts 
obligatoires, mesure cruelle mais inévitable dans le contexte de l’époque, con
tribuent au renforcement de la cohésion nationale, de l’identité religieuse et lin
guistique de la Grèce.

Désormais, la Grèce regroupe sur son territoire la majorité de la nation hel
lénique. Par rapport à la Vieille Grèce d’avant les guerres balkaniques, «la Grèce 
s’est agrandie, l’hellénisme s’est rétréci»5. L’apport des réfugiés insuffle un nouvel 
essor à Athènes et à nombre de villes de province —dont Salonique- et contribue 
puissamment au repeuplement de la Macédoine. Les réfugiés, élément créateur et 
innovateur, donnent à l’économie une impulsion remarquable.

Le bilan pour Lesbos est plus mitigé. Avec le départ des derniers Turcs échange
ables, il ne subsiste guère de minorités dans Pile. Moins d’une centaine de Musul
mans, autant de Catholiques et une quinzaine de Juifs sont recensés en 1928. En 
1951, l’ensemble des non-orthodoxes est inférieur à cent individus-dont 21 Musul
mans et quatre Israélites.

L’exil des Turcs ne règle pas le problème fondamental de file, qui consiste à 
intégrer la masse des réfugiés micrasiatiques. Les biens fonciers turcs, en dépit de 
leur importance, ne sont pas suffisants pour assurer l’implantation durable en ville 
et dans les campagnes. Et la monoculture oléicole est peu compatible avec une agri
culture génératrice de nombreux emplois. Réduite à une fonction de sentinelle sur

5. A. A. Pallis, «Les effets de la guerre sur la population en Grèce», Les effets 
économiques et sociaux de la guerre en Grèce, Paris-New Haven 1928, p. 150.



EVOLUTION DE LA POPULATION DE L’ILE LESBOS 
DEPUIS LA FIN DU XIXe SIÈCLE

Date
Population présente Religion Réfugiés

d'Asie
MineureTotal Densité 

(1.633 km1)
Grecs-

Orthodoxes
Musulmans

(Turcs) Autres

1889 101 683 62.3 87 901 13 682 100
86.4% 13.5% 0.1%

1910 140 449 86 125 753 14 376 320
89.6% 10.2% 0.2%

1911 138 538 84.8 120 361 18177
86.9% 13.1%

1913 140 846 86.2

19/12/1920 113 368 69.4 7162
6.3%

avril 1923 47 382

15-16/5/1928 137160 84 136 947 87 126 30 643
22.3%

16/10/1940 134 058 82.1

07/04/1951 126 928 77.7 21
(yc Lemnos)

19/03/1961 117 378 71.9

14/03/1971 97 013 59.4

05/04/1981 88 603 54 3

17/03/1991 87151 53.4

18/03/2001 90 643 55.5

Sources :

-Culnet "La Turquie d’Asie...", Paris (1890)
-Taxis: "Συνοπτική ιστορία", 2e éd. (1909)
-Stephanopoli: "Les lies de l’Egée.Athènes (1912)
-"Γενική διοίκησις νήσιων Αιγαίου...”, Mytilène (1913), recensement ottoman 
-Estimation globale des autorités grecques (d'après 1911)
-1er recensement grec (ESYE)
-"Αττογραφή προσφύγων", Athènes (1929), Mtère Santé
-Recensements ESYE (population présente) : 1928,1940, 1951, 1961,1971,1981,1991,2001
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les confins de l’Égée, peu de nouvelles activités retiennent sur place les Micrasia- 
tiques. Ils vont grossir, avant et après la seconde guerre mondiale, les rangs des 
migrants vers la capitale et l’étranger.

La mise en sourdine récente des tensions politiques entre la Grèce et la Turquie, 
ainsi que le soutien d’Athènes à la candidature à l’entrée dans l’Union Européenne 
de sa voisine, militent en faveur d’une plus grande ouverture des frontières. Certes, 
elle ne rendra probablement pas à Mytilène sa place exclusive et toutes ses activités 
d’antan. Elle facilitera pourtant une reprise régionale d’échanges commerciaux et 
touristiques conséquents.

Émile Kolodny

01 ΔΗΜΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Μεταξύ των μεγαλονήσων του Αιγαίου η Λέσβος (1633 τ.χμ. και 90.643 
κάτοικοι το 2001) είναι, μαζί με την Κρήτη, εκείνη που γνώρισε τις πιο 
σοβαρές πληθυσμιακές μεταλλαγές εξαιτίας της αναγκαστικής ανταλλαγής 
των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Τις παραμονές των 
Βαλκανικών πολέμων οι Μουσουλμάνοι (18.177 το 1911) αποτελούσαν το 
13,1% του πληθυσμού της νήσου. Στο τέλος του 1920 δεν ξεπερνούσαν τις 
7162 (6,3%). Η Μικρασιατική Καταστροφή, η οποία επισημοποιήθηκε με τη 
Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 έφερε ένα τεράστιο κύμα Ελλήνων 
προσφύγων (47.382) τον Απρίλιο του 1923 ενώ οι τελευταίοι Τούρκοι 
εγκατέλειπαν τη Μυτιλήνη. Πέντε χρόνια αργότερα, στην απογραφή του 
1928, 30.643 πρόσφυγες εμφανίζονται εγκατεστημένοι στη Λέσβο, όπου 
αποτελούσαν το 22,3% των κατοίκων, ενώ μόνο 87 Μουσουλμάνοι 
εμφανίζονται ν’ απομένουν στη νήσο. Έκτοτε, ο πληθυσμός δεν έπαυσε ν’ 
αυξάνεται (87.151 κάτοικοι το 1991)' η τελευταία δεκαετία επιφέρει μια 
αύξηση 4%, ιδίως προς την πόλη και τα περίχωρα της Μυτιλήνης.

Η ανακοίνωση εξετάζει το ζήτημα της κατανομής των κοινοτήτων στο 
χώρο στις αρχές του 20ού αιώνα και την αντίστοιχη κατανομή του 
προσφυγικού πληθυσμού το 1928. Αντίστοιχα, επιχειρείται ανάλυση του 
αστικού πληθυσμού της πόλεως της Μυτιλήνης το 1969 επί τη βάσει του 
τόπου γεννήσεως: ένα τέταρτο του πληθυσμού εμφανίζονται ακόμη ως 
γεννηθέντες στη Μικρά Ασία.
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RENÉE HIRSCHON

GEOGRAPHY, CULTURE AREAS AND THE REFUGEE EXPERIENCE: 

THE PARADOXICAL CASE OF LESVOS

A. FOCUS

In the history of the modern Greek state, the events of 1922-23 were undoubtedly 
a watershed with far-reaching consequences in all aspects of life. The influx of the 
population expelled from Turkey to Greece under the terms of the Lausanne 
Convention (30 January 1923) was enormous in both absolute and relative terms 
(about 1.2 million, constituting roughly one quarter of the Greek population). For 
many decades the housing settlements of the refugees and exchanged people were 
identifiable, and these people continued to be a distinct element in Greek society, 
in cultural and locational terms1. Because of its proximity to the mainland, the 
island of Lesvos directly experienced the challenge of receiving vast numbers of 
displaced persons. In the 1920s it provided a place of settlement as well as a transit 
point. However, this refugee history is not one of its most evident features nor is the 
refugee presence, and this poses a puzzle which is addressed in this presentation. In 
attempting to interpret the paradoxical case of Lesvos, I will focus on one of the 
factors which might account for it, directly related to the conference topic.

The notion of overall continuity of this region is the premise that underlies the 
conference and provides the contextual framework in which I attempt to interpret 
this phenomenon. My wider concern is to highlight the need for a more 
differentiated understanding of the experience of forced displacement based on the 
case of Lesvos, and constitutes one step towards establishing a theoretical approach 
in the field of refugee studies. My analysis draws on approaches from the cultural 
branches of geography and anthropology in order to introduce a comprehensive 
frame of reference employing concepts which can provide a comparative and 
generalisable framework of analysis.

1. Vassilis Colonas, “Housing and the Architectural Expression of Asia Minor Greeks 
Before and After 1923”, in R. Hirschon (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 
1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford - New York 
2003, pp. 163-178; Alexandra Yerolymbos, “Inter-war Town Planning and the Refugee 
Problem in Greece: Temporary Solutions and Long-term Dysfunctions”, in R. Hirschon 
(ed.), Crossing the Aegean, pp. 133-143.

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean, 

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris, 
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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Given the short distance of the island of Lesvos from the Asia Minor coast, one 
might expect that the refugee past would have a high profile, that its political and 
economic life would readily bear witness to this major turning-point in the history 
of the region, and that the “prosfygiko” element would be predominant at all levels 
— socially, culturally, as well as politically and in economic life. My starting point 
then is à puzzle. As Kolodny (in this volume) has demonstrated graphically, Lesvos 
received a huge number of refugees following the events around 1922-23. His 
detailed analysis shows the large numbers of refugees who landed on the island 
(47,382 in April 1923), and the high proportion of the population constituted by 
refugees and exchanged people (over 22% in 1928, and still in 1969, 25% of adults 
were born in Asia Minor).

Contrary to expectations, however, prosfygika concerns, refugee issues, are not 
evident. Local people do not present themselves in ways that readily reveal the 
disruptions caused by the flood of refugees which overwhelmed the island in 1922 
and by the expulsions which took place from 1923-24. Why then has this refugee 
presence not been clearly identifiable in the recent history of the island? The 
refugee population of Lesvos does not stand out; indeed, it can be seen as an 
example of a high degree of assimilation. This stands in contrast with many other 
urban refugee quarters (synoikies) where a distinctive character and identity was 
evident for decades. In places like Kokkinia, (Piraeus), in the 1970s, although 
people had adjusted and adapted and had created a highly integrated society, their 
insistence on their distinct identity defined in opposition to that of “local Greeks” 
“dopioi” showed that they had not been assimilated even some fifty years after their 
arrival2. Possibly in one respect, the refugee past might be an explanatory factor for 
the left-wing political orientation for which Lesvos is renowned, but this feature is 
also one which characterized the urban refugee quarters3. In Lesvos, however, the 
support for leftist political parties may be attributed as much to factors such as 
landownership patterns and marked local class distinctions which were aspects of 
established social structures on the island long before the influx of refugees.

In my own experience of living in Mytilene over a period of several years in the 
late 1980s and into the 1990s, I was struck by the fact that “prosfygika” - refugee 
issues - were not a prominent topic for reference or discussion. There were few 
indications of the exchange of populations and few signs of the influx of refugees, 
references to their settlement, or to ways in which adjustment was achieved. People

Β. THE PARADOX OF LESVOS

2. Renée Hirschon, Heirs of the Greek Catastrophe: The Social Life of Asia Minor 
Refugees in Piraeus, Oxford - New York, Berghahn [1989] 1998.

3. Ibid., p. 5, 51-3,192-93.
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were not particularly forthcoming about their refugee origins, and this appeared to 
be an insignificant element in their social identity.

To add to this conundrum, it is indicative that the long-established local 
journal Λεσβιακά (22 vol from 1953) and the more recent Aiolika Chronika (5 
vols) have no articles devoted to the “prosfygiko” issue. In the town of Mytilene, 
the refugee settlement “synoikismos” was inaugurated in 1929, seven years after the 
influx, but there are few references in the local press about the temporary measures 
required to house and care for the displaced (S. Anagnostou, personal communi
cation). I was told of a film made locally in the period 1922-26 which is lacking in 
visual or referential material concerning the presence of a large number of refugees, 
a subject which must have been of major public concern at the time.

It is only in recent years that information is given on this subject in two books 
by local authors: Πατρίδα αξέχαστη Μικρά Ασία [Unforgettable homeland Asia 
Minor] by Vassiliki Ralli (1995) stands out as a volume on a subject which elsewhere 
has so much occupied Greek literature. In it she presents personal narratives of the 
flight from the Moschonisia and Ayvalik, and the accounts of the first period of the 
refugee existence on the island. In a book on Ayiassos by Vassiliki Kourvaniou 
(2000), Ιστορικά της Αγιάσου [Historical aspects of Ayiassos], one chapter is 
devoted to the influx of refugees as reflected in the local press. This is striking, being 
two rare exceptions in a long period of time, especially in view of the proud 
emphasis placed on local cultural and literary activity.

My attention has been drawn to another disparity: a considerable amount of 
information exists in newspapers and surveys about what is called the «first 
displacement/expulsion» and it has been the topic of several studies (referred to as 
the «proti prosfygia or o protos diogmos», this was the forced relocation which took 
place in 1914). However, for what is called the «second displacement/expulsion», i 
de fieri prosfygia in 1922-24, little systematic information exists. Newspapers of the 
time do not indicate the extent of disruption and chaos which followed the flight of 
the mainland population after the Greek armys defeat4.

This disparity in local attention is curious. One commentator suggested to me 
that it might be because the earlier event took place in an orderly fashion, the state 
was well organized to deal with it, and information was easily available. The event 
was easily incorporated into the local history narrative. In contrast, the disaster 
which overtook the country in 1922 resulted in total chaos, was indeed a 
“catastrophe”, it was a difficult issue and consequently, it was best not remembered. 
Undoubtedly, there are a number of diverse factors which interact to account for

4. I am most grateful to Stratis Anagnostou, Mytilene, for information on local sources 
and for checking the publications and newspapers.
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what might be called the “absence of the presence” of the 1923 refugees, their 
identity and history in the context of Lesvos. These would require a fuller analysis 
than is possible here. My account will concentrate only on selected dimensions of 
geography and culture, recognizing that this provides a limited and partial 
explanation.

C. CONCEPTUAL APPROACH

In looking at the “paradox” of the refugee experience in Lesvos, I suggest that some 
explanatory value can be found in the concept of the culture area in anthropology 
and ethnology, and that of the landscape and the region in socio/cultural or human 
geography. I suggest that these concepts contribute to our understanding of the 
different .rates of adjustment, adaptation and assimilation, analytically distinct 
stages in the process of incorporating groups and individuals into a new context.

The conference topic, based on the underlying premise of continuity and of 
inter-relationships between Mytilene-Ayvalik, provoked me to consider more 
carefully the boundaries and the nature of continuities in this region. A focus on 
continuity requires a conscious effort at deconstruction for, in the contemporary 
world, these two settlements have been separated for over 80 years by an artificial 
and invisible but nonetheless absolute boundary. Now disconnected, these two 
towns are identified in different languages, seem unrelated, belonging to opposed 
nation-states whose relations have not always been amicable. Indeed, in the post 
World War II period, relations have generally been hostile and frequently marked 
by dangerous tensions. At such times, the distance between these two places, 
ridiculously small in physical terms, becomes insurmountable. This has not always 
been the case for long periods in the past, however, as so many conference 
presentations have revealed (see contributions to this volume).

My hypothesis is that several factors promoted an easier transition and 
amounted to a less than traumatic removal from their place of origin for those 
displaced from the Asia Minor littoral and islands in contrast with those displaced 
from other regions of the former Ottoman realm. Among these was that the 
physical distance itself was not great (10 kms at the closest point), Lesvos families 
had links and properties across the straits, and the economy of the region involved 
demands for seasonal agricultural labour. Thus, in the pre-War period people 
would have worked in, and indeed regularly visited those very places where they 
were later resettled. For many of the “exchanged peoples”, whether Muslims from 
Mytilene, or Christian inhabitants of the coastal region, it was a relocation from 
the island of Lesvos to the area around Moschonisi and Ayvalik, and vice versa. The 
familiarity of the landscape and terrain, the climate, the similarity in economic 
base as well as the overall ambience, were important features which, I would argue,
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facilitated the processes of personal adjustment and collective resettlement. It is 
possible to surmise that, on a comparative scale, the stresses and challenges of 
resettlement were minimized. Even the visual proximity, one might suppose, 
allowed a sense of emotional continuity, though on the other hand, this would 
have its own problematic aspect and challenges (see below).

The conceptual approach underlying this assertion is a combination derived 
from three sources: the model of «social geometry» proposed by Downing with 
regard to forced resettlement resulting from major development schemes (e.g. dam 
construction), the concept of «landscape» used in human/culturai geography, and, 
the notion of «culture areas» or «culture complexes», within the ethnographic 
tradition of German ethnology and American anthropology.

In the latter discipline, the approach was associated with the influence of the 
founding fathers early in the 20th century, Frans Boas, Kroeber, Herskovits, and 
Wissler. They shared a common interest in defining discrete and coherent «culture 
areas» where similar elements or traits were identified5. A culture area is one in 
which a number of common features coexist, recognizably related to a similar 
economic base. Though this is derived from environmental factors, the concept 
does not imply a deterministic relationship between geography or environment 
and culture and social organization.

The field of geography has long been concerned with the physical and social 
environment and with the notion of «landscape» itself. The term «landscape» has 
been appropriated by other disciplines, though seldom adequately defined. In the 
geographical tradition, it is firmly rooted as an analytical construct which 
presupposes that areas of the earth’s surface, i.e. the physical environment or 
«territory», are imbued with social and cultural features. An early recognition of the 
agency of human beings in creating the environment in which they lived was the 
distinction made by Carl Sauer in 1928 between the «natural landscape» and the 
«cultural landscape». The concept of «landscape» became a foundation for 
examining the «man-environment» relationship which lent itself to further 
development in geographical thought. Phenomenological and psychological 
influences were later incorporated so that cognitive and perceptual dimensions of 
human experience were recognized as inextricably involved in the relationship 
between human beings and their environment. * 177

5. For a clear exposition of this approach, see Melville Herskovits, Cultural Anthropo
logy, New York: A. Knopf & Co, 1955 and for its sources (viz. the notion of Kulturkreise, 
the role of the diffusionist ethnological school, and the work of Graebner and Schmidt) see 
Robert Lowie, The History of Ethnological Theory, London, Harrap and Co., 1937, pp.
177 ff.
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Germane to my approach is the notion that landscape has a communicative 
dimension, integral to it, and that it conveys meaning6. Thus, the landscape can be 
seen as one element in a larger network of communication, a wider plane of 
reference shared between people who live there, who recognize and are familiar 
with its features. It is a text which is read easily by the locals, but for strangers and 
for those who pass through it, it may convey very little, and for those who aim to 
understand the varied processes of social life which take place within it, it presents 
a challenge.

The now well-worn, overworked oppositional pair of “space/place” employed 
in various disciplines rests on the notion of meaning, a value-added element as it 
were, since places are defined as meaning fui spaces. Places are endowed with 
messages that are significant for those who inhabit them. In a stable settlement 
these messages, conveyed by the local environment, are self-evident for its 
inhabitants. Though unconsciously understood, they are consciously transmitted 
in local mythology, in place names, man-made structures and artefacts, in natural 
features, and in meanings which are reinforced in narratives, in ritual and 
customary practices.

According to Wagners approach, “Manmade features of the environment 
possess expressive value”7, and the communicative dimension of landscape involves 
partners engaged in a communicative act. The landscape contains features which 
have a selective and contextual basis; it has a directional intention, and inherently 
involves some visual point of orientation around which the communicative act 
centres. Clearly, a subtle relationship exists between a people and the place they 
inhabit and its understanding requires a capacity for “reading the landscape”. This 
capacity stems from familiarity with the signs and symbols invested in the 
environment; thus, a sense of belonging and of feeling at home is a function of 
familiarity. Consequently, the extent of disruption experienced by those who are 
forcibly displaced is related to geographical factors, among others. It follows from 
this that the greater the difference between the known and familiar landscape of 
home before the displacement and that of the new place of resettlement, the 
greater will be the effort required for adjustment. In this respect, the relocation of 
refugees and exchanged people in the North Aegean can be argued to have been 
less disruptive than that of peoples from more distant and dissimilar regions, e.g. 
from Pontus and Cappadocia.

6. Philip Wagner, «Cultural Landscapes and Regions: Aspects of Communication», in 
P. Ward English and R. Mayfield (eds), Man, Space, and Environment. Concepts in 
Contemporary Human Geography, New York-London, Oxford University Press 1972, pp. 
55-68

7. Ibid., p. 65.
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An instructive exemplar of the way in which meaning is assigned to space as a 
universal human response is offered by the resettlement of people who are forcibly 
displaced, whether in cases of violent conflict or where economic goals are promoted 
through development projects (dams, roads, mineral exploration, tourism, 
conservation), or through natural disasters. In all instances, the creation of 
meaningful environments following the process of settlement can be observed. A 
common pattern is to create familiarity and continuity in the new environment by 
installing mementoes of the past, in naming features of the landscape, in the 
construction of similar buildings, etc. These seem to constitute a universal response, 
documented in many and varied cases, e.g. from Palestinian refugee camps, to the 
Gwembe Valley Tonga in Zambia, to the displaced Tibetan capital in North India8.

This was clearly evident as an aspect of the adjustment process in the urban 
refugee settlement of Kokkinia in Piraeus where I observed how churches, streets 
and neighbourhoods were named after towns and regions of the lost homeland. 
Plateias were given names like Krini (Cesme), Kordelio; many churches were 
dedicated similarly to those in the homeland, and icons brought from the patrida 
were especially revered. Street names such as Adramitiou, Pergamou, Moscho- 
nisiou and Efessou were redolent with memory and associations in the 1970s for 
the elderly Kokkinia residents and their descendants alike. All these were 
significant points in the urban landscape providing both practical and symbolic 
points of reference for the Asia Minor refugees9. However, for the villagers from 
the Greek countryside who had started to rent homes in the locality at that time, 
this symbolic landscape had little resonance and they therefore did not experience 
it in the same way as their refugee neighbours.

D. DISRUPTION OF ROUTINES

The premise on which my explanation rests is that the relationship of people to 
their environment is a fundamental and decisive factor which has a critical effect 
on the process of resettlement. It plays a critical role in the responses of displaced 
peoples to the new environments in which they must re-establish their lives. 
Though it is always experienced as radical separation and traumatic loss, there are 
clearly different degrees of disruption evidenced, for example, in the different 
length of time taken by various groups to re-establish their normal life patterns. 
Examples noted in recent studies include the inappropriate relocation of Muslim

8. Elizabeth Colson, «Forced Migration and the Anthropological Response», Journal of 
Refugee Studies 16/1 (2003), 1-18.

9. Hirschon, Heirs of the Greek Catastrophe, pp. 25-6.
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wheat cultivators from Macedonia to the olive-producing Anatolian coast10.
My argument is that «reading the landscape» is a capacity stemming from long

term experience and familiarity in a particular environment. A most useful 
approach that aids our understanding of processes of adjustment and adaptation is 
the concept of social geometry developed by Theodore Downing11.

“Social geometry” is based on the recognition that in stable situations everyone 
lives quite unconsciously according to regular routines, based on familiar co
ordinates. These include spatial as well as time-based coordinates. The latter define 
the periods of the days, the seasons, the months and the annual cycle. They are part 
of the basic way in which the passage of time is structured. These are taken for 
granted assumptions that constitute the essential template for the smooth 
functioning of daily life and are culturally variable (for example, the contrast 
between the English and Greek structure of the day: “afternoon” and “apoyema” 
are not equivalent, they refer to different times and different associated activities). 
Another dimension relates to familiar routines of activity in their spatial 
coordinates — where you do the everyday tasks. When these occur in a familiar 
setting, the spatial coordinates are taken for granted and have an automatic 
character. Stress and discomfort are thus minimized. (It is interesting to note how 
disorientated we become even with a minor change, for example when the 
supermarket rearranges shelves and changes the position of goods.)

In short, “social geometry” explains how people get on with providing for the 
necessities for livelihood and of a meaningful way of life with facility and ease. By 
implication, this means that any drastic rearrangement of the co-ordinates which 
determine routines of daily life constitutes a serious source of stress and anxiety. 
When people lose the co-ordinates which they take for granted, at the very least 
they suffer confusion. Thus, when people flee, whether from violent conflict -as 
the first wave of escapees from Asia Minor in 1922-or are forcibly expelled through 
expulsion agreements -as following the Lausanne Convention- or because of 
development schemes, such as building dams, where communities are displaced in 
orderly and organized schemes of relocation, the observed results are nonetheless 
the same. In all cases, disorientation and social breakdown occurs.

The “social geometry” of any group of people is an established template for

10. Ayhan Aktar, «Homogenising the Nation, Turkifying the Economy: The Turkish 
Experience of Population Exchange Reconsidered», in R. Hirschon (ed.), Crossing the 
Aegean, pp. 79-95; Tolga Köker, «Lessons in Refugeehood: The Experience of Forced 
Migrants in Turkey», in R. Hirschon (ed.), op. cit., pp. 193-208.

11. Theodore Downing, «Mitigating Social Impoverishment when People are Invo
luntarily Displaced», in C. McDowell (ed.), Understanding Impoverishment: The 
Consequences of Development-induced Displacement, Oxford, Berghahn 1996.
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action and incorporates the particular characteristics of the local environment as 
well as the interacting relationship of people and environment. It is reasonable to 
suggest, therefore, that the degree of disruption caused by forced relocation is a 
variable experience. Relocation within a region will pose fewer challenges and may 
be less disruptive than that into a totally different environment.

E. CONSTITUTING THE CULTURE AREA

In order to address the case of Lesvos and the other islands as well as settlements 
along the coast, we must reconsider and abandon the predetermined familiar 
mental maps in which we are educated, formed as they are by the nation-state 
constructs which illustrate the political maps of the region. These divide the earth’s 
territory and here, the whole region of the Balkans, the Aegean and the Black Sea 
region, into defined and exclusionary national entities. They are by no means 
permanent features: in the historical period, and recently, these dividing lines have 
been drastically altered. Although political sensitivity has affected archaeological 
research, another way of viewing the region is suggested by recent approaches in 
prehistory. Now, seaways are seen as paths of communication and connection, 
routes along which people, goods and ideas travelled, and cross-national 
connections are being recognised12.

The old debate in social anthropology about the “Mediterranean as a culture 
area” is evoked by this approach13, and the effect of the extensive critiques of the 
notion has been to abandon it, or to prompt attention to ethnographic variation14. 
However, it is one which I should like to reintroduce with the proviso that it be 
viewed, not as a whole undifferentiated region but as a set of micro-environ
ments15. Though there is considerable sub-regional diversity, with environmental,

12. Cyprian Broodbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades, Cambridge, 
Cambridge University Press 2000; see especially Nigel Spencer, «Early Lesbos between East 
and West: A ‘Grey Area’ of Aegean Archaeology», Annual of the British School at Athens 
90 (1995), 269-305; Jack Davis, «The Islands of the Aegean» and «Addendum», in T. Cullen 
(ed.), Aegean Prehistory: A Review, Boston, American Institute of Archaeology, compre
hensive review 2001. The deleterious effect of national boundaries on connected Eastern 
Aegean archaeological research and prehistory is evident.

13. David Gilmore (ed.), Honour and Shame and the Unity of the Mediterranean, 
Washington, DC, American Anthropological Association 1987; Joao Pina-Cabral, «The 
Mediterranean as a Category of Regional Comparison: A Critical View», Current 
Anthropology 30/3 (1989), 399-406.

14. Lidia Sciama, A Venetian Island, Oxford-New York, Berghahn 2003.
15. See Peregrine Horden and Nicholas Purcell, The Corrupting Sea, Oxford, Blackwell 

2000.
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economic, political and cultural differentiation, there is also a background of 
strong cultural continuity in contiguous but now separate polities. The region is 
one which has been deeply divided by the projects of 19th -and 20th- century 
nationalism. Until its official dismemberment in 1923, the Ottoman Empire 
provided the overarching political structure in which the more organically 
delineated sub-regions were functional entities. Thus, “culture areas” could be 
defined distinguishing, for example, the Cretan/South Aegean from the north-west 
Asia Minor coast together with its islands. Following the prehistorians, I am 
suggesting that Lesvos and Limnos, the stretch of coastal settlements and the Asia 
Minor hinterland together comprised a sub-regional entity, a broadly definable 
“culture area” with distinctive similarities in landscape and way of life.

An additional factor which might have reinforced the consciousness of regional 
unity was the teaching of geography to the Greek-speaking communities of the 
Ottoman realm, fostered by the spreading of Greek nationalistic education in the 
late 19th century. Influential works included that ofTexier (1873), for example, and 
the locally produced geography text by Stavridis16. With the flourishing of com
mercial ties, the perceptions of space and the wider world were being developed not 
only among the literati and the entrepreneurial class, but also at a local level. I 
suggest that this awareness was fostered by a broader geographical education that 
played its part in reinforcing a sense of cultural continuity.

For these people then, the relocation did not pose the problems of confronting 
an unknown environment with different climatic, economic and social 
characteristics. Indeed, I would suggest that for the Aeolian region the challenges 
were of a notably different kind - the sense of continuity was predominant, while 
the sense of division was one which did not arise spontaneously and had to be 
cultivated. Facing the mainland where, on clear days, the coastal settlements and 
even the houses are clearly visible across the water, the challenges of adjustment were 
of a different order. In this respect, relocation on Lesvos was very different from the 
experience of many Anatolian Christians who were relocated to Macedonia and 
Thrace, or to Crete and the Ionian Islands. In contrast, both before and after the 
events of 1922-23, the experience was one of sharing what can be seen as a “littoral 
culture area” in which the familiar landscape produces a common foundation of 
communication and lived experience for the diverse groups who inhabit it. Striking 
evidence for the cultural similarities among diverse peoples in the region is provided 
by travellers and scholars, whose accounts constitute corroborative support for the

16. Karolos Texier, Γεωγραφική, ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή των πόλε
ων και επαρχιών της Μικράς Ασίας, Smyrna 1873; Aristomenis Stavridis,, Εγχειρί8ιον 
πολιτικής, φυσικής και εμπορικής γεωγραφίας του Οθωμανικού κράτους, Kydonies 
1876.
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oral narratives of the refugees themselves17; processes of cultural borrowing in 
Christian and Islamic practice were a marked feature of this shared culture area.

Indeed, in my view the problem was of a different kind for, across the Aegean 
region, the political boundaries between the opposing sides are invisible. The 
current disputes about the Aegean sea and air space violations witness the difficulty 
of marking a national border in this region. Following the Lausanne Convention, 
the Christians expelled from the Ottoman Empire had an additional task: they had 
to redefine their own identities as citizens of the Greek state, while the exchanged 
Muslims of Greece were similarly incorporated into the homogenising project of 
the Turkish Republic18. For those who were resettled on the Greek islands off the 
Turkish coast as well as for those who were sent to inhabit the towns and villages 
of coastal Anatolia the great challenge was to maintain in their imagination the 
divided sovereignty which cut across an essentially undivided surface. What was 
required of them was a set of mental boundaries corresponding to the divided 
political entities which were to govern their fates. Until the cognitive process is 
internalized, political consciousness and an act of the will are, therefore, crucial 
elements and salient factors in constructing a boundary. This process includes the 
construction of “otherness”, of negative stereotyping, and of conscious hostility 
(and it is well known that close neighbours are commonly bitter rivals and 
enemies). Though the process cannot be documented in retrospect, it is clear that 
the problem for this group of displaced people would have been how to dissociate 
from the shared past, from familiar places and social context and to construct 
boundaries, to recognize the hiatus, and even to magnify the differences. The 
problem here was complicated by the feature of familiarity that required a 
conscious act of dissociation. This probably promoted rapid assimilation through 
a disposition to identify with the local society. This would be made easier by the 
shared and familiar ambience contained in the continuity of the cultural area. The 
sense of being deprived of what was very near would be a positive pressure to 
assimilation into the local society, and may help explain why the “refugee presence” 
was more rapidly extinguished in the context of Lesvos than it was elsewhere.

This situation and its experience stands in direct contrast with the refugees who 
were displaced to more distant parts of Greece, to unfamiliar environments, and 
who had to face huge challenges of readjustment in a strange place, to a different 
local culture, livelihood and economic circumstances. Particularly acute problems

17. See Renée Hirschon, «‘We got on well with the Turks’: Christian-Muslim Relations 
in Late Ottoman Times», in David Shankland (ed.), Archaeology, Anthropology and 
Heritage in the Balkans and Anatolia: The Life and Times ofF. W. Hasluck, Istanbul, Isis 
Books 2004, vol. II, pp. 325-343.

18. Aktar, «Homogenising the Nation...».
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were posed for those whose language was different to the host society and affected 
thousands of persons, though accurate figures cannot be established19. This was the 
case as much as for the Turkophone Christians of Cappadocia and of Western 
Pontus, as for the Cretan-speaking Muslims Giritli, and for Greek-speaking 
Muslims of Ioannina, Thrace and Macedonia20.

These factors undoubtedly affected the experience of being uprooted in 
different ways. It is this factor which I suggest should be taken into account in 
estimating the processes involved in assimilation and adaptation by refugees in 
different settings. Though it is of course valid to talk about a wide range of issues 
under the blanket term “ta prosfygika”; it is also necessary to recognize the wide 
range of different experiences encompassed in this history.

F. EXPLAINING THE ‘ABSENCE’

I should like to propose that the relocation experience was vastly different for 
various social categories in Greece, for undoubtedly the displaced peoples of the 
1923 Lausanne exchange were far from being a homogenous population. Here it is 
important to recognize the crucial role of the state in promoting the process of 
adjustment, and also assimilation.

In attempting to establish the parameters which defined the differences 
between the experience of displacement in the Aegean and in the urban settlements 
of Greece, features such as scale/numbers of the displaced population, both 
absolute and relative to the host group, the degree of cultural similarity or 
dissimilarity, and the sense of distance —both objective and subjective- were clearly 
important. The refugee population of Lesvos, for example, shows a high degree of

19. Official figures record 355,000 Muslims expelled from Greece and about 190,000 
Orthodox Christians from Turkey after the signing of the Lausanne Convention in January 
1923; see Hirschon, Crossing, pp. 14-15.

20. For some case studies, see E. Kirtsoglou and D. Theodossopoulos, «Fading 
Memories, Flexible Identities: The Rhetoric About the Self and the Other in a Community 
of‘Christian’ Refugees from Anatolia», The Journal of Mediterranean Studies 11/2 (2001), 
395-415; Nikos Marantzides, Yiasasin Millet, Ζητώ το Έθνος. Προσφυγιά, κατοχή καί 
εμφύλιος: Εθνοτικη ταυτότητα και πολίτικη συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνο- 
ορθό8οζους του άυτικού Πόντου, Iraklio: Crete University Press, 2001; Koker, «Lessons...»; 
Vasso Stelaku, «Space, Place and Identity: Memory and Religion in Two Cappadocian 
Greek Settlements», in R. Hirschon (ed.), Crossing the Aegean, pp. 179-192; Sophia 
Koufopoulou, «Muslim Cretans in Turkey: The Reformulation of Ethnic Identity in an 
Aegean Community», in R. Hirschon (ed.), op. cit., pp. 209-220; see also Anastasia 
Karakasidou, Fields of Wheat, Hills of Blood: Passages to Nationhood in Greek 
Macedonia, Chicago, University of Chicago Press 1997.
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assimilation while that of urban synoikies like Kokkinia did not. Kokkiniotes in 
the 1970s had adjusted and adapted well, had a highly integrated society and «fitted 
in», but their insistence on having a distinct identity, defined in opposition to that 
of “local Greeks”, showed that they had not been assimilated.

In the case of Lesvos, it is possible to surmise that the relocation across the 
straits did not involve a radical disruption of social geometry such as would have 
occurred if the resettlement had taken place to another and dissimilar region. With 
minimal loss of social geometry, the routines of time and space were more easily 
re-established and, I suggest, the process of adjustment would have been facilitated. 
“Reading the landscape”, the assignment of meaning to ones local environment 
which is an essential aspect of feeling at home, would have been relatively easy, 
since the ambience, surroundings and the climatic patterns were familiar.

I would argue, therefore, that displacement within a region poses different 
challenges of adjustment, than those encountered when resettlement takes place in 
a different cultural and environmental regime. I suggest, too, that in Lesvos the 
pressure to redefine their identity in the context of the Greek nation-state involved 
the refugee population on the island in a more conscious process of assimilation. 
It was one that demanded the construction of cognitive boundaries and the 
assertion of difference vis-à-vis the world across the straits, where the Turkish 
Republic was similarly embarked on the nation-building enterprise. This process 
was different to that which took place in other localities in the Greek state, notably 
in the poorer urban refugee settlements and in the Turkophone communities 
where the local environment differed greatly from that of the homeland.

In this presentation I have focussed on the paradox of the refugee presence, or 
rather of its absence, in Lesvos. My explanation draws upon the concepts of the 
culture area, of landscape and the tradition of regionalism in cultural geography, 
and on that of social geometry. These concepts offer a means to further our 
interpretation and promote a way of dealing with the process of resettlement as a 
varied one. Refugees are usually treated as an undifferentiated category, but this is 
a distorted and limited understanding of their plight and of the variability in the 
experience of adjustment that is required if they are to regain a way of life which 
will endow them with a productive future.

The Greek record in dealing with forced migration provides a fine set of case 
studies in which the highly differentiated process of adjustment necessary for 
resettlement can be studied, and among the most interesting -because of its 
invisibility- is that of the island of Lesvos. This presentation is a first step towards 
a more differentiated understanding of the refugee experience which might aid a 
fuller understanding of the contemporary conditions under which so many 
millions of persons are today subject to the exigencies of forced migration.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΤΓΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Η ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Η έξωση του πληθυσμού από την Τουρκία προς την Ελλάδα σύμφωνα με τις 
πρόνοιες της Σύμβασης της Λωζάνης (30 Ιανουάριου 1923) υπήρξε κολοσσι
αία επιχείρηση τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους. Λόγω της 
γειτνίασής της με το Αι'βαλί, η νήσος Λέσβος αλλά και η ίδια η πόλη της 
Μυτιλήνης αποτέλεσαν ενδιάμεσο σταθμό, όπως επίσης και χώρο εγκατά
στασης για ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων. Ωστόσο, η προσφυγική ιστορία 
δεν είναι μεταξύ των προφανών γνωρισμάτων του νησιού. Το παράδοξο της 
Λέσβου αναδεικνύει μία ειδική και ενδιαφέρουσα περίπτωση μέσα στο ελλη
νικό πλαίσιο, με την έννοια ότι δεν φαίνεται να έχει προσελκύσει την προσο
χή των μελετητών ένα μείζονος σημασίας φαινόμενο με σοβαρές επιπτώσεις 
στη μεταγενέστερη ιστορία της νήσου. Τούτο βρίσκεται σε έντονη αντίθεση 
προς τη σημασία που αποδόθηκε στην προσφυγική παρουσία σε άλλες περιο
χές της Ελλάδας. Η ερμηνεία μου εστιάζεται στους παράγοντες που θα μπο
ρούσαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, συμπεριλαμβανομένων και των 
επιρροών για τη διάπλαση της εθνικής κοινότητας σε μια παραμεθόρια 
περιοχή με ρευστά σύνορα. Η προτεινόμενη ερμηνεία βασίζεται κυρίως στην 
επιστημονική παράδοση της μελέτης των επιμέρους περιοχών στην πολιτι
σμική γεωγραφία, στην έννοια της «πολιτισμικής περιοχής» στην ανθρωπο
λογία, και σ’ εκείνην της «κοινωνικής γεωμετρίας» στις σπουδές των ανα
γκαστικών μετακινήσεων πληθυσμών. Αυτή η προσέγγιση θέτει ως εννοιο- 
λογική προϋπόθεση την ιδέα της διακύμανσης επί τη βάσει των ποικίλων 
βαθμών της διάσπασης που οφείλει να επηρεάσει εξίσου την εμπειρία του 
βίαιου εκτοπισμού και τους ποικίλλοντες βαθμούς της ενσωμάτωσης. Επι
προσθέτους, για την υπογράμμιση μιας ιδιαίτερης πτυχής της ιστορίας της 
Μυτιλήνης, αυτή η εργασία έχει και τη θεωρητική πρόθεση να προτείνει ένα 
συγκριτικό πλαίσιο για την κατανόηση της εμπειρίας της προσφυγιάς και 
του εκτοπισμού.
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ

Η ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ-ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 
ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η Λέσβος δέχθηκε σημαντικό αριθμό 
προσφύγων. Στα ανατολικά παράλια του νησιού εγκαταστάθηκαν κυρίως 
πρόσφυγες από την απέναντι μικρασιατική ακτή, δηλαδή από τις πόλεις 
των Κυδωνιών (Αι'βαλί) και Μοσχονησίων (κοινώς Μοσχονήσι ή απλώς 
Νησί). Οικισμοί τους οποίους κατείχε μουσουλμανικός πληθυσμός πριν από 
την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923, έγιναν τόπος διαμονής των νεοφερμέ- 
νων. Σ’ αυτούς εγκατέστησαν τα λιγοστά, έως και ανύπαρκτα, υπάρχοντά 
τους, σ’ αυτούς προσπάθησαν να επιβιώσουν διατηρώντας τις μνήμες, τον 
τρόπο ζωής των χαμένων πατρίδων, τη γλώσσα τους. Σημαντικός αριθμός 
των συγκεκριμένων οικισμών ανήκει στην επικράτεια του δήμου Λουτροπό- 
λεως Θερμής. Πρόκειται για τα χωριά Θερμή, Πύργοι Θερμής, Νέες Κυδω
νιές (Μπαλτζίκ) και Κώμη. Πολλοί Αϊβαλιώτες και Μοσχονησιώτες εγκα
ταστάθηκαν επίσης στο γειτονικό χωριό ΓΙαναγιούδα καθώς και στον 
Συνοικισμό στην πόλη της Μυτιλήνης.

Σήμερα, απομένουν ελάχιστοι από τους Μικρασιάτες πρώτης γενιάς. Παρ’ 
όλα αυτά, αρκετοί από αυτούς που βρίσκονται ακόμα στη ζωή έχουν πλήρη 
διαύγεια πνεύματος, καλή άρθρωση και αποτελούν σημαντικότατη πηγή πλη
ροφοριών τόσο γλωσσικού όσο και ιστορικού και κοινωνικού περιεχομένου.

Σε συνεντεύξεις σαρανταπέντε Μικρασιατών προσφύγων, ανδρών και 
γυναικών, ηλικίας 85 έως 102 ετών, στηρίχθηκε η έρευνα της ομάδας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, με κύριο αντικείμενο την καταγραφή της διαλέκτου 
των Κυδωνιών και των Μοσχονησίων. Κατά τη διάρκεια των ετών 2002-2003, 
η διαλεκτική έκφραση αποτυπώθηκε σε μαγνητόφωνο ψηφιακής τεχνολο
γίας και στη συνέχεια κωδικοποιήθηκε και μελετήθηκε στο εργαστήριο 
Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπι

* Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου Θανάση Τσιάμα και Δήμητρα Μελισσαροπού- 
λου για την πολύτιμη βοήθειά τους στον εντοπισμό των φωνολογικών φαινομένων της 
διαλέκτου.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφί8ρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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στημίου Πατρών. Αρωγός σ’ αυτήν την προσπάθεια στάθηκε το Υπουργείο 
Αιγαίου, χωρίς τη χρηματική βοήθεια του οποίου δεν θα ήταν δυνατόν να 
πραγματοποιηθεί η επιτόπια διεξαγωγή της έρευνας. Έως σήμερα έχει συλ
λέγει υλικό συνεχούς προφορικού λόγου, διάρκειας 75 περίπου ωρών, η 
πρώτη μελέτη του οποίου έχει οδηγήσει στον εντοπισμό των χαρακτηριστι
κών γνωρισμάτων της διαλέκτου. Π ροκειμένου να υπάρξει σύγκριση με αυτά 
της Λεσβιακής διαλέκτου, η οποία εντάσσεται στην ίδια διαλεκτική ομάδα με 
τη διάλεκτο των Κυδωνιών και Μοσχονησίων, υπήρξε παράλληλη μαγνητο
φώνηση αυτοχθόνων Λεσβίων, της ίδιας ακριβώς ηλικίας και επιπέδου μόρ
φωσης με τους Μικρασιάτες πληροφορητές. Ταυτόχρονα η ερευνητική ομάδα 
επιδόθηκε με τη μελέτη του προφορικού υλικού, καθώς και με τη συλλογή 
γραπτών πηγών και φωτογραφικού υλικού, όπου αυτό ήταν δυνατόν.

Εκτός από το Υπουργείο Αιγαίου, σημαντική βοήθεια στην έρευνα έχουν 
προσφέρει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, το Ιστορικό Λεξικό της 
Ακαδημίας Αθηνών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους του νομού Λέσβου και 
τα προσωπικά αρχεία των Α. Βαλσαμάκη, R. Moraites, Ε. Οικονομάκη, Β. 
Ράλλη, Ν. Χριστόπουλου και Δ. Ψαρρού.

Στην παρούσα εργασία καταγράφονται τα πρώτα αποτελέσματα της 
γλωσσικής έρευνας γύρω από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαλεκτικής 
έκφρασης των προσφύγων πρώτης γενιάς από το Αϊβαλί και το Μοσχονήσι. 
Επειδή οι γλωσσικές διαφορές ανάμεσα στις δύο κοινότητες δεν είναι πολλές 
θεωρείται ότι οι δύο κοινότητες μιλούν την ίδια διάλεκτο. Όπου είναι δυνατόν 
εντοπίζονται οι διαφορές μεταξύ Μοσχονησιώτικων και Αϊβαλιώτικων, 
καθώς και αυτές μεταξύ της συγκεκριμένης διαλέκτου και της Λεσβιακής. 
Τα χαρακτηριστικά ταξινομούνται σε φωνολογικά και μορφολογικά, ενώ 
αφήνονται αδιευκρίνιστα τα συντακτικά χαρακτηριστικά, αφού η έκταση της 
εργασίας είναι περιορισμένη, και εξάλλου, σ’ αυτό το επίπεδο οι διαφορές με 
την Κοινή Νεοελληνική (ΚΝΕ) είναι ελάχιστες. Δεν θίγονται επίσης θέματα 
λεξιλογίου που από μόνα τους θα μπορούσαν να αποτελόσουν μία 
εκτενέστατη εργασία. Το λεξιλόγιο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού έχει 
διαπιστωθεί ότι περισσότερο απ’ ό,τι συμβαίνει στην ΚΝΕ, χαρακτηρίζεται 
από πλήθος λέξεων που κληρονομήθηκαν από την αρχαία (π.χ. ορθοί) και τη 
βυζαντινή (π.χ. λέξεις az-a.pi, όπως στσλάρ <σκυλάρί=μικρό σκυλί) περίοδο 
της γλώσσας. Επίσης, συνδυάζει τις λέξεις ελληνικής προέλευσης με αυτές 
της τουρκικής (π.χ. μιντέρ=γ.αναπές) και ιταλικής προέλευσης (π.χ. 
αφόρτσα=δυνατά), ως ιστορικό επακόλουθο της επαφής των πληθυσμών.

Τέλος, αξίζει να διευκρινιστεί ότι στην εργασία χρησιμοποιείται ο όρος 
'διάλεκτος’ αντί του 'ιδιώματος’ αν και στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινό
τητα έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται ο δεύτερος, κάτι όμως που δεν
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είναι επιστημονικά ορθό, αφού η απόκλιση μεταξύ Μοσχονησιώτι- 
κων/Αϊβαλιώτικων και Κοινής Νεοελληνικής είναι αρκετά σημαντική.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η διάλεκτος των Κυδωνιών και Μοσχονησίων ανήκει στην ομάδα των 
Βορείων Διαλέκτων, ιδιαίτερα στην υπο-ομάδα της διαλέκτου της 
ανατολικής Λέσβου αφού, σύμφωνα με διάφορες πηγές (π.χ. Kretschmer, 
Σακκάρης) στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι της μικρασιατικής αυτής 
περιοχής προέρχονταν από τη Λέσβο. Αυτό, άλλωστε, μαρτυρούν και 
διάφορα αϊβαλιώτικα επίθετα που θυμίζουν λεσβιακά χωριά: Μουλ’βιάτς 
(<Μολυβιάτης), Παφλιώτς (<Παφλιώτης), Κλειώτς (<Κλειώτης), Καλλου- 
νιάτς (<Καλλονιάτης), κ.λπ. Οι κάτοικοι του Μοσχονησιού και του 
Α'ιβαλιού δεν ήταν βέβαια όλοι από τη Λέσβο. Αρκετοί προέρχονταν και από 
άλλες περιοχές της Ελλάδας. Όμως, με τα χρόνια, λόγω της πληθυσμιακής 
υπεροχής των κατοίκων λεσβιακής καταγωγής, της γειτνίασης με τη Λέσβο 
και των στενών εμπορικών και κοινωνικών επαφών μεταξύ Λέσβου και 
Α'ιβαλιού, επικράτησαν τα λεσβιακά χαρακτηριστικά ώστε η διάλεκτος να 
θεωρείται ότι ανήκει στην ίδια υπο-ομάδα με τη Λεσβιακή. Κάποιες 
διαφοροποιήσεις μεταξύ Αϊβαλιώτικων και Λεσβιακών οφείλονται κυρίως 
στην αυτόνομη γλωσσική εξέλιξη, η οποία χαρακτηρίζει τις ανεξάρτητες 
κοινότητες με κοινή καταγωγή, διαφορές οι οποίες αναφέρονται στη συνέ
χεια. Σημαντικότερες αποκλίσεις σε σχέση με τα Λεσβιακά εντοπίζονται 
κυρίως στο Μοσχονήσι. Από αυτές μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο 
Μοσχονήσι είχε μετοικήσει σημαντικός αριθμός κατοίκων και από άλλα 
μέρη της Ελλάδας. Ας μου επιτραπεί η υπόθεση, βάσει γλωσσικών 
στοιχείων, ότι αρκετοί Μοσχονησιώτες προέρχονταν από αιγαιοπελαγίτικα 
νησιά, όπως, για παράδειγμα, από τις περιοχές της Χίου, των Ψαρών, της 
Τήνου, της Σύρου αλλά και της Κρήτης1. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά 
επώνυμα Μοσχονησιωτών έληγαν σε -ακης (π.χ. Περδικάκης, Τσακι- 
ράκης), που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των κρητικών και χιώτικων 
επωνύμων. Στο Μοσχονήσι εντοπίζεται επίσης και ο τύπος της λέξης 
βασιλές αντί για τον τύπο βασιλιάς, που επίσης χαρακτηρίζει τα Χιώτικα2.

1. Το 1821, μετά την καταστροφή των Κυδωνιών και Μοσχονησίων από τους Οθω
μανούς λόγω της συμμετοχής των κατοίκων στην Ελληνική Επανάσταση, πολλοί από 
τους κατοίκους των δύο πόλεων μετοίκησαν στην Τήνο και στη Σύρο. Αρκετοί από 
αυτούς επέστρεψαν στο Αϊβαλί και στο Μοσχονήσι το 1829.

2. Επώνυμα σε -ακ7]ς απαντώνται επίσης στη μικρασιατική περιοχή της Κρήνης 
(Τσεσμές) και της Σμύρνης.
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ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Φωνολογικά, η διάλεκτος διέπεται από τα κατεξοχήν βορείου φωνηεντι- 
σμού φωνολογικά φαινόμενα, δηλαδή από την αποβολή των άτονων /ί/ και 
Λι/ και τη μετατροπή των ατόνων /e/3 4 και /ο/ στα αντίστοιχα υψηλά Λ/ και
Λι/«:

(1) Διάλεκτος 
δ/ia

xu'raf
pit'nos

Κοινή Νεοελληνική 
διΤ^Ω 'δουλειά’
xo'rafì 'χωράφι’
peti'nos 'πετεινός’

Ωστόσο, το φαινόμενο της αποβολής των ατόνων /ϊ/ και Λι/ φαίνεται να 
μην εφαρμόζεται σε περιβάλλον όπου ακολουθεί το υγρό σύμφωνο /r/, όπως 
φαίνεται από τα ακόλουθα παραδείγματα:

(2) 'açiru και όχι * 'açru 'άχυρο’ 
mi'rizu * 'mrizu 'μυρίζω’
'kavuras * 'kavras 'κάβουρας’

Επίσης, αποβολή των ατόνων Λ/ και /u/ δεν συμβαίνει όταν τα 
συμφωνικά συμπλέγματα που προκύπτουν μετά την αποβολή φωνήεντος 
είναι δυσκολοπρόφερτα (3), ή όταν με την αποβολή του φωνήεντος χάνεται 
μία πληροφορία, η οποία θεωρείται σημαντική για το γλωσσικό σύστημα. 
Έτσι, το Λ/ της ρηματικής κατάληξης του τρίτου πληθυντικού του Ενε
στώτα σε παραδείγματα όπως θέλιν, πλέχιν, ράβγιν, δεν εκπίπτει:

(3) Διάλεκτος ΚΝΕ
(Ρηματικός τύπος = ρηματικό θέμα + κλιτικό επίθημα -ιν)

θέλιν και όχι *θέλν θέλουν
πλέκιν » *πλέκν πλέκουν
ράβγιν » *ράβγν ράβουν

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μη αποβολή του Λ/ από τη συγκεκριμένη 
κατάληξη είναι κοινό φαινόμενο στην ανατολική Λέσβο και στο Αϊβαλί, ενώ 
σε άλλα μέρη της Λέσβου (π.χ. στο βόρειο τμήμα) το φωνήεν εκπίπτει με 
αποτέλεσμα να εμφανίζονται τύποι όπως: γράφν < γράφιν, ρουτήσν < 
ρουτήσιν, κ.λπ.

3. Τα γλωσσικά δεδομένα που παρατίθενται για την παροχή φωνολογικών πληροφο
ριών αποδίδονται σύμφωνα με τις συμβάσεις του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου, ακο
λουθώντας μια ευρεία φωνητική μεταγραφή.

4. Α. Παπαδόπουλος, Γραμματική των βορείων ι8ιωμάτων της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσης, Αθήνα 1927.
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Γενικότερα, τα φωνολογικά φαινόμενα θα μπορούσαν να ταξινομηθούν 
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: η πρώτη αφορά φαινόμενα ανάπτυξης 
φωνήματος, η δεύτερη φαινόμενα αποβολής, ενώ η τρίτη κατηγορία 
φαινόμενα τροπής φωνημάτων.

1. Φαινόμενα ανάπτυξης φωνήματος

Σ’ αυτή την κατηγορία υπάγονται φαινόμενα επένθεσης όπως, για 
παράδειγμα, του συμφωνοποιημένου ημιφώνου /j/, του /γ/ και ενός /η/ 
μετά από λειτουργική κυρίως λέξη. Έτσι, σε περιβάλλον μεταξύ ενός /ί/ και 
ενός φωνήεντος παρεμβάλλεται ένα /)/. Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα
που ακολουθούν:

(4) Διάλεκτος ΚΝΕ
kaluYri'jes < kaloYri'es 'καλογριές’
krijusa < 'kriosa 'κρύωσα’

ksixri'jps < ksexre'osi 'ξεχρεώσει’5
prijojT < pri'oni 'πριόνι’

To /j/ παρεμβάλλεται και στο μορφολογικό περιβάλλον που
προσδιορίζεται από την συνεκφορά του διαλεκτικού τύπου του αρσενικού 
άρθρου ι με το ουσιαστικό του.

(5) Διάλεκτος ΚΝΕ
ij άντρας ο άντρας

Επίσης, προς αποφυγήν της χασμωδίας, υπάρχει επένθεση ενός /γ/ σε 
αρκετές λέξεις, όπως στο (6), χωρίς ο κανόνας να είναι υποχρεωτικός, ενώ 
το /γ/ εμφανίζεται συστηματικά στην παραγωγική ρηματική κατάληξη 
-ευω, η οποία στη διάλεκτο είναι -ευγου (7), και γενικότερα σε ρηματικές 
καταλήξεις όπου προηγείται κυρίως το /ν/:

(6) Διάλεκτος ΚΝΕ
Ίί1εγιι < kleo 'κλαίω’
ba’Yulu < ba'ulo 'μπαούλο’
'ksoYanu < 'ksoano 'ξόανο’

(7) Διάλεκτος KNE
'Slevyu < öu'levo 'δουλεύω’
'krivYu < 'krivo 'κρύβω’
'trivYu < 'tri vo 'τρίβω’

5. Το άτονο /e/ μετατρέπεται σε /i/ πριν από την εισαγωγή του ημιφώνου.
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Η ανάπτυξη του /γ/ στη ρηματική κατάληξη -ευω χαρακτηρίζει μία 
ευρύτερη περιοχή του αιγαιοπελαγίτικου χώρου: απαντάται στα 
κυκλαδίτικα ιδιώματα, στα χιώτικα και στην Κρήτη.

Όπως είπαμε προηγουμένως, χάριν ευφωνίας αναπτύσσεται επίσης ένα 
ευφωνικό /η/ κυρίως ανάμεσα στα όρια δύο λέξεων, όπου η πρώτη είναι 
λειτουργική και καταλήγει σε φωνήεν και η δεύτερη αρχίζει από φωνήεν:

(8) Διάλεκτος KNE
0a n 'idan θα ήταν
0a η 'erxumi θα έρχομαι

Αντιθέτως, ένα ευφωνικό /i/ που εμφανίζεται στη Λέσβο, ανάμεσα σε
λειτουργική λέξη και σε ρηματικούς τύπους, δεν επιβεβαιώνεται στα
Αι’βαλιώτικα:

(9) Λέσβος ΚΝΕ Αϊβαλί/Μοσχονήσι
en i 'piris < δεν πήρες e 'biris
en i 'ftasati < δεν φτάσατε e 'ftasati

Παράλληλα, πολλές λέξεις χαρακτηρίζονται από προσθήκη φωνημάτων, 
συμφώνων και φωνηέντων. Η λέξη βραχνός γίνεται, για παράδειγμα, 
ζβραχνός χαι η λέξη βασανισμένος μετατρέπεται σε βαρσανισμένοβ. Οι πιο 
συνηθισμένες όμως περιπτώσεις είναι αυτές όπου έχουμε προσθήκη ενός 
αρχικού /a/:

(10) Διάλεκτος KNE
ar'viOça ρεβίθια
axa'mia χαμηλά
a'kspoÄtus ξυπόλητος
ap'slos ψηλός
a'ksaöirfus ξάδερφος

Μάλιστα, το φαινόμενο εμφανίζεται γενικευμένο στις περιπτώσεις όπου 
ακολουθεί το στερητικό ξε-:

(11) Διάλεκτος ΚΝΕ
aksi'vrakutus ξεβράκωτος 
aksi'tsiputus ξετσίπωτος 
aksi'kartsutus ξεκάλτσωτος 6

6. Ε. Δράκος, Συλλογή ζώντων μνημείων εν τη γλώσση του Μοσχονησιακού λαού 
(χειρόγραφο στο Ιστορικό Λεξικό Ακαδημίας Αθηνών, τώρα Κέντρο Ερεύνης των 
Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων).
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2. Φαινόμενα αποβολής φωνήματος

Τα φαινόμενα αποβολής φωνημάτων δικαιολογούνται γενικότερα ως 
διαδικασίες απλοποίησης συμφωνικών συμπλεγμάτων, οι οποίες συμβαί
νουν λόγω των φωνοτακτικών περιορισμών του γλωσσικού συστήματος. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δίφθογγοι με 1)1 μονοφθογγοποιούνται, όπως φαί
νεται στο (12):

(12) Διάλεκτος 
'yaöarus <
xaSi'meji < 
jisots
akÂi'sa <

'yajöaros
xajöe'meni
ni'sçotis
ekli'sça

KNE
γάιδαρος’
χαϊδεμένη’
νησιώτης’
'εκκλησιά’

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τη μονοφθογγοποίηση δεν παρατηρείται 
ουρανικοποίηση του /s/, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιοχές της Λέσβου. 
Δηλαδή δεν έχουμε προφορά του /s/ ως /s/ (akXi'sa). Και πάλι, φαινόμενα 
αποβολής του ημιφώνου απαντώνται στις Κυκλάδες και στην ανατολική 
Κρήτη7.

Χάριν ευφωνίας, συμβαίνουν επίσης απλοποιήσεις τρισυμφωνικών 
συμπλεγμάτων όπως των /ftk/ /stk/, /ftn/, κ.λπ., τα οποία προκύπτουν μετά 
την αποβολή των ατόνων ΓιΙ και /u/:

(13) Διάλεκτος ΚΝΕ
'vafka < Vaftka < 'vaftika
arvupa'skos < arvupa'stkos < aravojiasti'kos
af'nus < aft'nus < aftu’nus
'or0a < 'orn0a’ < 'orni0a’

'βάφτηκα’
'αρραβωνιαστικός’
'αυτούς’
'όρνιθα’

3. Φαινόμενα μεταβολής φωνήματος

Στην κατηγορία μεταβολής φωνημάτων εντάσσονται διαδικασίες 
αφομοίωσης, τσιτακισμού και φωνηεντικής αρμονίας.

Μεταξύ των φαινομένων αφομοίωσης αξίζει να αναφέρουμε την αηχο- 
ποίηση του ηχηρού οδοντοφατνιακού /δ/ μπροστά από το άηχο υπερωικό 
/k/, σε λέξεις όπως dkom, το οποίο προέρχεται από τον συνδυασμό της 
κτητικής αντωνυμίας με το κλιτικό 'μου’. Σημειώνεται ότι της 
αηχοποίησης προηγείται αποβολή του ατόνου Λ/.

(14) Αϊβαλί/Λέσβος Μοσχονήσι ΚΝΕ
0kom < Skom < öi’ko mu 'δικό μου’

7. Ν. Κοντοσόπουλος, Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα 1994, σ. 58.
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Στο Μοσχονήσι η αφομοίωση δεν λαμβάνει χώρα και ο τύπος παραμένει 
òkom. Γενικότερα, υπάρχει αποφυγή της αηχοποίησης των συμφώνων στο 
Μοσχονήσι. Αυτό φαίνεται και από τους ακόλουθους τύπους συνδυασμού 
ονομάτων που λήγουν σε /s/ με τις κτητικές κλιτικές αντωνυμίες, όπου το Is/ 
μετατρέπεται στο ηχηρό /ζ/ λόγω της γειτνίασης με το επίσης ηχηρό /m/:

(15) Λέσβος Αι'βαλί Μοσχονήσι ΚΝΕ
fìlusim 'fìlusim / 'fìluzim 'filuzim 'filozmu 'φίλος μου’

Πέραν της ηχηροποίησης του τελικού /s/, στα παραδείγματα του (15) 
μπορούμε να διακρίνουμε την επένθεση ενός /ϊ/ ανάμεσα στο όνομα και στο 
κλιτικό 'μ(ου)’, κάτι που είναι άγνωστο στην ΚΝΕ, αλλά αρκετά γνωστό όχι 
μόνο στα λεσβιακά αλλά και σε άλλα βόρεια ιδιώματα (π.χ., στο ιδίωμα της 
Θάσου). Σε σχέση με αυτό το φαινόμενο, έχει υποστηριχθεί8 ότι πρόκειται 
για επένθεση φωνήματος για φωνοτακτικούς λόγους, δηλαδή ότι πρόκειται 
για τη διάσπαση του συμπλέγματος /sm/, η οποία όμως υποστηρίζεται από 
την ύπαρξη παρόμοιου φωνήματος στην τουρκική γλώσσα, με την οποία τα 
βόρεια ιδιώματα βρισκόταν σε συνάφεια9:

(16) Τουρκικά ΚΝΕ
arkadas-Im 'φίλος μου’ 
ev-im 'σπίτι μου’

Χαρακτηριστικό φαινόμενο σε αϊβαλιώτικα και λεσβιακά είναι ο 
τσιτακισμός, δηλαδή η τροπή του IVI σε /ts/ μπροστά από /ϊ/.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το φαινόμενο παρουσιάζει μικρότερο 
εύρος και συστηματικότητα στα αϊβαλιώτικα απ’ όσο στα λεσβιακά. 
Καταγράφονται πολλές εναλλαγές, ακόμα και στον λόγο του ίδιου 
Αϊβαλιώτη ομιλητή, ο οποίος χρησιμοποιεί εναλλακτικά τύπους, όπως 
tsi’ros/ci'ros, tsi/ci κ.λπ. Αντίθετα, στο Μοσχονήσι το φαινόμενο απουσιάζει

8. A. Gafos, A. Ralli, «The Role of the Paradigm in Two Dialectal varieties of the Island of 
Lesvos», Proceedings of the First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguis
tic Theory, Patras 200 Γ A. Gafos, A. Ralli, «Morfosyntactic Features and Paradigmatic Uniformi
ty in Two Dialectal Varieties of the Island of Lesvos», Journal of Greek Linguistic 3 (2001), 41-75.

9. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους συγκεκριμένους τύπους, βλ. 
Gafos, Ralli, ό.π.

(17) Αϊβαλιώτικα ΚΝΕ
tsi
tsi'ros
ru'datsnu

< ci < ce 'και’
< ci'ros < ce'ros 'καιρός’
< ru'dacnu < ro'dacino 'ροδάκινο’
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συστηματικά. Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Μοσχονησιώτη 
Ευστρατίου Δράκου, ο οποίος το 1885 μιλά σκωπτικά για τη γλωσσική 
διαφορά Μοσχονησιωτών και Αϊβαλιωτών σε σχέση με το φαινόμενο του 
τσιτακισμού, αναφέροντας ότι οι Μοσχονησιώτες ενέπαιζαν τους Αϊβα- 
λιώτες λέγοντας: «Τσι πήγι τσι στου Ν’ σί τσ’ έφαγι τσι κουλουτσύθ τσ’ ώχ 
η τσλιά μ», ενώ οι Αϊβαλιώτες ανταπαντούσαν στους Μοσχονησιώτες: «Κι 
πήγι κι στου Ν’ σί κι’ έφαγι κι κουλουκύθ κι’ ώχ η κλιά μ». Αντίθετα με ό,τι 
υποστηρίξαμε ώς τώρα, η απουσία τσιτακισμού στο Μοσχονήσι δεν 
επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι αρκετοί από τους κατοίκους κατάγονταν από 
τη Χίο ή από την Κρήτη, αφού και στα δύο αυτά μέρη ο τσιτακισμός είναι 
ευρέως διαδεδομένος10.

Στη διάλεκτο καταγράφονται και γλωσσικά δεδομένα φωνηεντικής 
αρμονίας, δηλαδή δεδομένα τροπής ενός φωνήεντος σε κάποιο άλλο, λόγω 
της γειτνίασής του με παρόμοιο πιο ισχυρό φωνήεν. Η φωνηεντική αρμονία 
δικαιολογείται λόγω της χρόνιας επαφής της διαλέκτου με την τουρκική 
γλώσσα και είναι από τα πλέον γνωστά φωνολογικά φαινόμενα:11

(18) Διάλεκτος 
'kaOa'mcra 
ka0a'mjia 
ala'vromlus 
pana'jirja

KNE
< 'ka0i'mera < 'ka0e'mera
< ka0i'mpa < ka0e'mpa
< ali'vromlus < ale'vromilos
< papi’jirja < pani'jirja

'κάθε μέρα’ 
'κάθε μια’ 
'αλευρόμυλος’ 
'πανηγύρια’

Η διάλεκτος επίσης χαρακτηρίζεται και από φαινόμενα αντιμετάθεσης 
(19α) και αντικατάστασης φωνημάτων (19β-ε), τα οποία δεν είναι πάντα 
εύκολο να ερμηνευθούν:

(19) Διάλεκτος ΚΝΕ
α. αδριφή < αδερφή
β. διουλί < βιολί
γ. γλεπ < βλέπει
δ. ψούχλα < ψίχουλα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Τα μορφολογικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί αποκαλύπτουν ένα 
πλήθος αποκλίσεων σε σχέση με την ΚΝΕ, αποκλίσεις οι οποίες δεν θα ήταν

10. Η. Pernot, Lesparlers de Chio, v. 2: Morphologie, Παρίσι 1941" Κοντοσόπουλος, ό.π.
11. Για το φαινόμενο της φωνηεντικής αρμονίας, βλ. Ε. Ζεγγίνης, Π. Χιδίρογλου, 

Τουρκική Γραμματική, Θεσσαλονίκη 1995' J. Kornflit, Turkish: Descriptive Grammar, 
Λονδίνο 1977.
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δυνατόν να περιληφθούν στα στενά όρια της παρούσας εργασίας. Στη 
συνέχεια, περιγράφονται εν συντομία, κάποια κύρια μορφολογικά χαρακτη
ριστικά της διαλέκτου σε σχέση με το όνομα. Εκτενής αναφορά στη μορφο
λογία του ρήματος υπάρχει στην εργασία των Δημ. Μελισσαροπούλου και 
Αγγ. Ράλλη στον παρόντα τόμο.

1. Ονοματική κλίση

Το αρσενικό άρθρο στην ονομαστική του ενικού είναι Y και όχι 'ο’ ('ου’ μετά 
την τροπή του ατόνου /ο/). Το ίδιο συμβαίνει στη Λέσβο και σε άλλα 
ιδιώματα που ανήκουν στην ομάδα αυτή του βορείου φωνηεντισμού:

(20) ιΓιώργους
ι ] άθρουπους

Η δικαιολόγηση του φαινομένου παραμένει ασαφής και οι απόψεις που 
έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς12 δεν φαίνονται αρκετά πειστικές. Για 
παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι το Y προέρχεται από το η’ της έκφρασης: η 
αφεντιά σου, ή από το τρίτο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα σε φράσεις όπως: 
έρχεται ο Γιώργος, η οποία έχει υποστεί την τροπή των ατόνων /e/ και /ο/ 
σε /[/ και Λι/ αντίστοιχα, καθώς και την αποβολή του άρθρου:

(21) Έρχεται ο Γιώργος έρχιτι ου Γιώργους ερχιτι Γιώργους 
έρχιτ ι Γιώργους.

Στην κλίση του ονοματικού συστήματος παρατηρείται έκπτωση της 
γενικής του πληθυντικού. Πρόκειται για ένα βασικό χαρακτηριστικό της 
μορφολογίας της διαλέκτου που εμφανίζεται ακόμα και σε στερεότυπες 
εκφράσεις. Γενικότερα, η υποχώρηση της γενικής συνδυάζεται με τη 
σύμπτωση ονομαστικής και αιτιατικής13. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την 
εμφάνιση μιας τάσης αναδιάρθρωσης και απλοποίησης της κλίσης των 
ουσιαστικών, η οποία, όπως έχουν παρατηρήσει οι Ράλλη, Μελισσαροπούλου 
και Τσιάμας (εργασία υπό εκτύπωση), γίνεται με βάση τους άξονες του 
αριθμού (πληθυντικός) και του γένους. Πιο συγκεκριμένα, αναδιαρθρώνονται

12. Β. Φόρης, Το αρσενικό άρθρο Y στα Βόρεια Νεοελληνικά Ιδιώματα, Κοζάνη 
1956' A. I. Θαβώρης, «Η προέλευση του αρσενικού άρθρου Y των Βορείων 
Νεοελληνικών Ιδιωμάτων», Ελληνικά 16 (1959), 189-202' X. Συμεωνίδης, «Το άρθρο Y 
των Βορείων Νεοελληνικών Ιδιωμάτων», Β' Συμπόσιο Γλωσσολογίας του Βορειο
ελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 329-343.

13. Η ίδια σύμπτωση παρατηρείται και σε άλλα βόρεια ιδιώματα, καθώς και στα 
κυκλαδίτικα και στα ιδιώματα της Μικρασιατικής Ιωνίας (βλ. Κοντοσόπουλος, ό.π., σ. 59).
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σε τρεις οι διαφορετικές κλίσεις στον πληθυντικό αριθμό κατ’ αντιστοιχία με 
τις τρεις τιμές του γένους. Έχουμε δηλαδή -ι’ για τα αρσενικά -ες’ για τα 
θηλυκά και '-α’ για τα ουδέτερα.

(22)

Α) Ον. α. κουράτς < κουράκ’ι < κόρακες
Γεν. ----------
Αιτ. κουράτς < κουράκ’ι < κόρακες

β. τζουμπαν’ί14< τσοπάνηδες

τζουμπαν’ί < τσοπάνηδες

Β) Ον. α. μέρις < μέρες
Γεν. ---------
Αιτ. μέρις < μέρες

Γ) Ον. α. βνα < βουνά
Γεν. -------
Αιτ. βνα < βουνά

β. βρύσις < βρύσες

βρύσις < βρύσες

β. κτια < κουτιά γ. λάθια < λάθη

κτια < κουτιά λάθια < λάθη

Σημειώνεται ότι στις τάσεις αναδιάρθρωσης της κλίσης των αρσενικών 
ουσιαστικών αντιστέκονται τα ουσιαστικά με αλλομορφία (αυτά που 
παραδοσιακά αναφέρονται ως ανισοσύλλαβα), είτε σε επίπεδο θέματος είτε 
σε επίπεδο παραγωγικού επιθήματος (23). Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
ακόλουθα:

(23) Διάλεκτος 
α. καυγάδις 

ζιβγάδις 
κλέφτδις 
χουριάτδις 
ταξιδιώτδις 
καυγατζήδις

και όχι *καβγοί 
*ζιβγοί 
*κλιφτοί 
*χουριατοί 
ταξιδιουτοί 

:καβγατζοί

ΚΝΕ
'καβγάδες’
'ζευγάδες’
'κλέφτες’
'χωριάτες’
'ταξιδιώτες’
'καβγατζήδες’

Αντίθετα, στα παραδείγματα σε -χνης και -ocp-ης (24), υπάρχει εναλλαγή 
στην κλίση του πληθυντικού, είτε με διατήρηση της αλλομορφίας του θέματος 
σε -S-, είτε με αναπροσαρμογή της κλίσης στο κλιτικό παράδειγμα σε -οι:

(24) Διάλεκτος ΚΝΕ

14. Σε αντίθεση με το κεφάλαιο της φωνολογίας, όπου τα παραδείγματα δόθηκαν σε 
φωνητική γραφή, στη μορφολογία χρησιμοποιούμε γενικώς τους χαρακτήρες του 
ελληνικού αλφαβήτου. Επισημαίνουμε τα φαινόμενα προκαταβολικής αφομοίωσης των 
V Ikl, V Ini και Δ’ III ως προς τον τόπο άρθρωσης (ουρανικοποίηση), όταν ακολουθεί /ί/. 
Η ουρανικοποίηση δηλώνεται με την απόστροφο.
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Ενικός αριθμός

μπαξαβάν’ς
μπικιάρς
κλαψάρς
χτικιάρς
ψουριάρς
τσιμπλιάρς

Πληθυντικός αριθμός

μπαξαβάν’δις / 
μπικιάρδις / 
κλαψάρδις / 
χτικιάρδις / 
ψουριάρδις / 
τσιμπλιάρδις /

μπαξαβαν’οί
μπικιαροί
κλαψαροί
χτικιαροί
ψουριαροί
τσιμπλιαροί

'οπωροπώλης’
'ανύπαντρος’
κλαψιάρης’
'χτικιάρης’
'ψωριάρης’
'τσιμπλιάρης’

Πολλά από αυτά τα αρσενικά ουσιαστικά είναι ξενικής προέλευσης 
(τουρκικής και λατινικής/ιταλικής ως προς το επίθημα -αρης) αλλά, κατ’ 
αναλογίαν, το φαινόμενο επεκτείνεται και σε ουσιαστικά με ελληνικά 
θέματα όπως είναι το κατιργάρς (κατιργαροί). Σύμφωνα με τη Δ. 
Μελισσαροπούλου (υπό εκπόνηση διδακτορική διατριβή), μία πιθανή 
ερμηνεία για το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να αναζητηθεί στην επαφή 
των γλωσσών, της ελληνικής και της τουρκικής. Στην τουρκική γλώσσα οι 
περισσότερες λέξεις τονίζονται στη λήγουσα, ενώ παράλληλα το μόρφημα 
της οριστικής πτώσης της τουρκικής είναι ένα τελικό -ί. Είναι λοιπόν 
πιθανόν τουρκικές λέξεις σε -ι να εισήχθησαν αυτούσιες στο σύστημα της 
διαλέκτου και το τελικό /// να επαναναλύθηκε ως μόρφημα πληθυντικού, 
αφού στα ελληνικά το μόρφημα του πληθυντικού έχει επίσης τη μορφή του 
Λ/ οι’. Η παραγωγικότητα της εμφάνισης του πληθυντικού σε -οι 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στα παράγωγα 
ουσιαστικά σε -apvjç, των οποίων το φωνολογικό περιβάλλον συνέπιπτε με 
αυτό των μη-παραγώγων λέξεων τουρκικής προέλευσης. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, δικαιολογούνται περιπτώσεις όπως ψουριαροί (< ψωριάρηδες), 
χτικιαροί (< χικιάρηδες), κ.λπ. που εμφανίζουν τον πληθυντικό σε —οι, αν 
και παράγονται από τα ελληνικής προέλευσης ψώρα και χτικιό αντίστοιχα.

Στα ουδέτερα ονόματα εμφανίζεται μία αλλομορφία, η οποία είναι 
άγνωστη στην ΚΝΕ. Αυτή αφορά κυρίως τα ονόματα της 7ης αρχαιοπρεπούς 
κλίσης σε -ος (π.χ., κάλλος)15. Αξίζει να επισημάνουμε ότι ενώ η 
αλλομορφία αποτρέπει τις τάσεις αναδιάρθρωσης και απλοποίησης των 
κλιτικών παραδειγμάτων των αρσενικών ονομάτων (π.χ., κλεφτείς και όχι 
*κλιφτοί), η αλλομορφία που εμφανίζεται στα ουδέτερα δρα ενισχυτικά

15. Για την ανάλυση της κλίσης των ονομάτων της ΚΝΕ σε οκτώ κλιτικές τάξεις, βλ. 
A. Ralli, «A Feature-based Analysis of Greek Nominal Inflection», Γλωσσολογία 11 (2000), 
201-297' A. Ράλλη, «Ο καθορισμός της Γραμματικής του γένους στα ουσιαστικά της 
Νέας Ελληνικής», στο: Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη, Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου 
(επιμ.), Το Γένος, Αθήνα 2003, σ. 57-100.
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(25) Διάλεκτος ΚΝΕ
λάθ [j] -α16 / λάθητ-α < λάθη
χρέ [ j ] α / χρέητ-α < χρέγι
κάλλ[)]-α / κάλλητ-α < κάλλη

2. Ονοματική παραγωγή

II διαδικασία της παραγωγής ονομάτων είναι ιδιαίτερα πλούσια στη 
διάλεκτο. Από τα παραγωγικά επιθήματα αρκετά είναι κοινά με την ΚΝΕ 
ενώ μερικά έχουν τουρκική προέλευση. Πιο αναλυτικά, στη διάλεκτο 
συναντάμε τα ονοματικά παραγωγικά επιθήματα της ΚΝΕ -της, -ος, -ωτης 
(τοπικά και εθνικά), τα τουρκικής προέλευσης -ιλικ’ και -τζης, το 
οικογενειακό/επαγγελματικό -iva (< -αινα), κ.ά.

(26) Διάλεκτος 
τιχν’ίτς 
Μυτιλ’ην’ός 
Ν’σώτς 
κουρουιδιλίκ’ 
καβγατζής 
Μαρλάδινα 
μπαχτσαβάνινα

ΚΝΕ
< τεχνίτης
< Μυτιληνιός
< νησιώτης (και ο κάτοικος του Μοσχονησιού)
< κοροϊδιλίκι

< Μαρλάδαινα (σύζυγος του Μαρλά)
< μπαχτσαβάναινα

Αξιοσημείωτο είναι το παραγωγικό επίθημα σχηματισμού επιθέτων 
-ενιους ( < ενιος), το οποίο αντικαθιστά το αντίστοιχο -ινος της ΚΝΕ. Σε 
μερικές δε περιπτώσεις (27γ) σχηματίζει επίθετα, των οποίων ο αντί
στοιχος σχηματισμός σε -ινος απουσιάζει από την ΚΝΕ:

(27) Διάλεκτος ΚΝΕ
α. ξλένιους, ξύλινος
β. τριχένιους τρίχινος
γ. χαλένιους από χαλί

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η διάλεκτος διαφοροποιείται από την 
ΚΝΕ ως προς τα παραγωγικά επιθήματα των υποκοριστικών. Πιο 
συγκεκριμένα, ο υποκορισμός στο Αι'βαλί εκφράζεται με το ιταλικής 
προέλευσης -ελ’(< -ελλι). Έχουμε για παράδειγμα:

16. To HI του πληθυντικού ημιφωνοποιείται σε /)/ μπροστά από φωνήεν.



200 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

(28) Διάλεκτος ΚΝΕ
μουρέλ’ 'μωράκι’ 
αγουρέλ’ 'αγοράκι’ 
κουρτσέλ’ 'κοριτσάκι’

Αντιθέτως, στο Μοσχονήσι ο υποκορισμός εκφράζεται με το -χκ (< 
-χκι), όπως στην ΚΝΕ αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως, για 
παράδειγμα, στη Χίο και στην Κρήτη:

(29) Μοσχονήσι
μουράκ’ <
αγουράκ’ <
Βασιλ’κάκ’ <

ΚΝΕ
μωράκι
αγοράκι
Βασιλικάκι

Η ευρεία χρήση του -ακ’στα υποκοριστικά είναι ένα επιπλέον επιχείρημα 
υπέρ της υπόθεσης ότι αρκετοί Μοσχονησιώτες είχαν διαφορετική 
καταγωγή από τους Αϊβαλιώτες, μάλιστα ο Σακκάρης17 αναφέρει ότι για την 
έλλειψη τσιτακισμού οι Αϊβαλιώτες ονόμαζαν τους Μοσχονησιώτες «τα 
σντικνχκιχ (τα σοντεκνχκιχ)'». Εκτός από την έλλειψη τσιτακισμού, η ίδια η 
λέξη σύντεκνος μαρτυρεί μια πιθανή κρητική καταγωγή για αρκετούς 
Μοσχονησιώτες. Παρ’ όλα αυτά, ενώ τόσο η αιγαιοπελαγίτικη όσο και ή 
κρητική καταγωγή δικαιολογούν ευρεία χρήση τσιτακισμού, στα 
Μοσχονησιώτικα δεν υπάρχει καθόλου τσιτακισμός. Επομένως, το θέμα της 
καταγωγής των Μοσχονησιωτών παραμένει αδιευκρίνιστο.

Εκτός από το -ελ’ και το -ακ’ σε ευρεία χρήση είναι και τα επιθήματα - 
ούδχ και —χρ (<-χρι) τα οποία είναι αρκετά παραγωγικά και στη Λέσβο:

(30) αυλούδα < 
κπούδα < 
πιτνάρ < 
στσλχρι <

αυλ-ούδα
κουπ-ούδα
πετειν-χρι
σκυλ-χρι

3. Δύο επιπλέον φαινόμενα

Τέλος, αξίζει να επισημανθούν δύο επιπλέον φαινόμενα με τα οποία θα άξιζε 
τον κόπο να ασχοληθεί κανείς γλωσσολογικά: η επανάληψη για τον σχημα
τισμό επιρρηματικών εκφράσεων, και η παρουσία μετάκλισης, δηλαδή η 
παρουσία του αδύνατου τύπου αντωνυμίας μετά το ρήμα και όχι πριν από 
αυτό, όπως συμβαίνει στην ΚΝΕ και στα Λεσβιακά.

Η επανάληψη παρατηρείται στο Αϊβαλί και στο Μοσχονήσι. Είναι

17. Γ. Σακκάρης, «Περί της διαλέκτου των Κυδωνιέων εν συγκρίσει προς τας 
Λεσβιακάς», Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940), 91.
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λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε τουρκική 
επίδραση, όπου η επανάληψη για τον σχηματισμό επιρρημάτων είναι συχνή 
(π.χ. yavas yavas, 'σιγά σιγά’). Η παραγωγικότητα του φαινομένου 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στη διάλεκτο δεν επαναλαμβάνονται μόνο 
λέξεις ξενικής προέλευσης (31 β) αλλά'και ελληνικής (31α):

(31) α. πίσου πίσου 'στο τέλος, εν κατακλείδι’ 
β. μάνι μάνι18 'γρήγορα’

Σε ό,τι αφορά τη μετάκλιση, έχουν εντοπισθεί σε κείμενα του 19ου 
αιώνα19 οι ακόλουθες σποραδικές περιπτώσεις:

(32) έδου τη < έδωσέ την < της έδωσε 
έκανι τον < έκανέ τον < του έκανε

Παρόμοιες περιπτώσεις μετάκλισης απαντώνται και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας, κυρίως στη Χίο, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις 
Κυκλάδες. Κατάγεται λοιπόν σημαντικό μέρος του πληθυσμού του Μοσχο
νησιού από εκεί; Κάποια γλωσσικά δεδομένα το υποστηρίζουν, κάποια άλλα 
(π.χ., έλλειψη τσιτακισμού) αντικρούουν αυτή την υπόθεση.

ΕΙΙΙΛΟΓΟΣ

Στην εργασία καταβλήθηκε προσπάθεια να περιγραφούν με γλωσσολο- 
γικούς όρους μερικά από τα κύρια φωνολογικά και μορφολογικά γνωρί
σματα της διαλέκτου των Κυδωνιών και Μοσχονησίων. Ειδικότερα, διαπι
στώθηκαν τα εξής:

• Αι'βαλί και Μοσχονήσι μοιράζονται σε γενικές γραμμές την ίδια 
διάλεκτο με τη Λέσβο.

• Οι διαφορές με τα Λεσβιακά πιθανόν να οφείλονται στη διαφορετική 
καταγωγή ενός μέρους του πληθυσμού (κυρίως του Μοσχονησιού), 
χωρίς όμως να αποκλείεται και η ανεξάρτητη γλωσσική εξέλιξη.

• Λεσβιακά και Αϊβαλιώτικα ανήκουν στην ομάδα των Βορείων 
Ελληνικών διαλέκτων και, όπως και τα Λεσβιακά, έχουν δεχθεί 
επιρροή από την τουρκική. Παρ’ όλα αυτά, όπως δείξαμε στην ανα
κοίνωση, η διάλεκτος μοιράζεται κάποια γενικότερα χαρακτη
ριστικά που απαντώνται γενικώς στα αιγαιοπελαγίτικα ιδιώματα 
και στην Κρήτη (π.χ., ανάπτυξη του /γ/ στα ρήματα σε -ευω και 
τσιτακισμό σε ό,τι αφορά το Αϊβαλί).

18. Σύμφωνα με τον Ν. Ανδριώτη, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 
Θεσσαλονίκη 31992, προέρχεται από το ιταλικό di mano in mano (από χέρι σε χέρι).

19. Βλ. Δράκος, ό.π.
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Αξίζει να τονισθεί ότι με βάση τα γλωσσικά δεδομένα υπήρξαν κάποιες 
υποθέσεις σχετικά με την καταγωγή των υπό εξέταση Μικρασιατών, 
συγκεκριμένα των Μοσχονησιωτών.

Angela Ralli

THE AYVALIK-MOSCHONISI DIALECT: A FIRST APPROACH 

(SUMMARY)

This paper deals with the morpho-phonological characteristics of the Asia Minor 
dialect spoken in the area of Kydonies (Ayvalik) and Moschonisi before 1922. It 
shows that the dialect belongs to the same language group as the dialect of Lesvos 
and shares with the latter substantive similarities. However, there are also 
differences, which follow from an independent linguistic development, or argue in 
favour of a distinct origin for a significant number of native speakers. The dialect 
can be subdivided into two variants, the variant spoken in Ayvalik and the one 
spoken in Moschonisi. There are no crucial differences between the two, except for 
the use of the diminutive suffix, which appears as —el’ (< -eli) in the first and -ale 
(< -akl) in the second.

The paper is based on an investigation conducted among native speakers living 
in communities on the island of Lesvos that accepted refugees from the towns of 
Ayvalik and Moschonisi in September 1922. The research was supported by the 
Ministry of the Aegean for the period 2002-2004. It will lead to the publication of 
a volume containing a general presentation of the language of the two towns as well 
as its social and historical context.



ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΑΛΛΗ

ΤΟ ΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εργασία αυτή καταγράφονται, τα βασικά χαρακτηριστικά του 
ρηματικού συστήματος της διαλέκτου. Η μελέτη διαρθρώνεται γύρω από 
δύο βασικούς άξονες των ρηματικών σχηματισμών, το θέμα και το κλιτικό 
επίθημα. Το θέμα προσδίδει στο ρήμα τη λεξική του σημασία και μπορεί να 
είναι απλό (π.χ., πλαλ-ώ=τρέχω), ή παράγωγο, να έχει προκόψει δηλαδή 
από τον συνδυασμό ενός λεξήματος και ενός παραγωγικού επιθήματος (π.χ., 
σουλχτσ-έρν-ω < σουλάτσο). Το κλιτικό επίθημα είναι το τεμάχιο, το οποίο 
είναι υπεύθυνο για τις μορφο-συντακτικές πληροφορίες του ποιού ενεργείας 
(της όψης), του χρόνου, της φωνής, του προσώπου και του αριθμού.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται βασίζονται σε απομαγνητο
φωνημένο γλωσσικό υλικό από φυσικούς ομιλητές της διαλέκτου, δηλαδή 
από Μικρασιάτες πρόσφυγες πρώτης γενιάς, το οποίο συγκεντρώθηκε στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από το 
Υπουργείο Αιγαίου. Λαμβάνονται επίσης υπόψη οι υπάρχουσες γραπτές 
πηγές για τη μορφολογία της διαλέκτου, ιδιαίτερα τα έργα των Σακκάρη* 1 
και Kretschmer2.

1. ΟΙ ΚΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την ανάλυση της Αγγ. Ράλλη3, τα ρηματικά θέματα της Κοινής

* Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Ηράκλειτος: Υπο
τροφίες Έρευνας με προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα» με τίτλο «Το Μικρασιατικό 
ιδίωμα της περιοχής Κυδωνιών και Μοσχονησίων: μορφολογική περιγραφή καί ανάλυ
ση». Ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF), το πρόγραμμα Εκπαίδευ
σης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II') και ιδιαίτερα το Πρόγραμμα 
«Ηράκλειτος» για την οικονομική ενίσχυση αυτής της διδ. διατριβής.

1. Γ. Σακκάρης, «Περί της διαλέκτου των Κυδωνιών εν συγκρίσει προς τας Λεσβια- 
κάς», Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940), 74-138, 4 (1948), 49-81.

2. Paul Kretschmer, Der Heutige Lesbische Dialect, Βιέννη 1905.
3. Angela Ralli, Eléments de la morphologie du Grec Moderne: La structure du verbe, 

Ph.D. Diss., Montréal, Université de Montréal 1998, o. 308.

Μυτιλήνη και Αΐβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Νεοελληνικής (στο εξής ΚΝΕ) διακρίνονται σε δύο κλιτικές τάξεις 
(συζυγίες) με βάση τις διαφορές που εμφανίζουν ως προς:

• τη θέση του τόνου,
• τον συνδυασμό τους με τα κλιτικά επιθήματα,
• το ληκτικό φώνημα του θέματος (φωνήεν ή σύμφωνο).

Η πρώτη τάξη (ΤΙ) περιλαμβάνει θέματα που φέρουν τόνο και λήγουν σε 
σύμφωνο, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει στον αόριστο (Ια) ή να έχει 
υποστεί φωνολογική αλλαγή (1β). Κάποια από αυτά τα θέματα εμφανίζουν 
επίσης αλλομορφικούς τύπους που δεν είναι όμως συστηματικοί (1γ):

(1) α. λύν-ω έλυ-σ-α
β. τινάζ-ω τίναξ-α ( < τίναγ-σ-α)4
γ. φεύγ-ω έφυγ-α

Η δεύτερη τάξη (Τ2) αποτελείται από θέματα που δεν φέρουν τόνο και 
λήγουν σε φωνήεν (αρχαία συνηρημένα). Τα τελευταία διακρίνονται σε δύο 
υποκατηγορίες: σ’ αυτά που εμφανίζουν ένα θεματικό αλλόμορφο σε -α σε 
Ενεστώτα και Παρατατικό (Τ2α, π.χ. αγαπώ), και σ’ αυτά που διατηρούν 
δείγματα της αρχαίας κλίσης των πρώην συνηρημένων σε -εω (Τ2β, π.χ. 
θεωρώ). Η διάκριση των δύο υποκατηγοριών δεν υπάρχει στον Αόριστο 
όπου τα θέματα εμφανίζουν συστηματικά τον αλλομορφικό τύπο σε-η (πβ. 
αγαπη- [αγάπη-σα] και θεωρψ [θεώρη-σα]). Σύμφωνα με την ανάλυση 
αυτή, οι κλιτικές τάξεις για τον Ενεστώτα της ΚΝΕ διαμορφώνονται κατά 
το ακόλουθο σχήμα:

(2) ΚΝΕ

(ΤΙ) (Τ2α) (Τ2β)
Εν. 1 δέν-ω αγαπά-ώ/αγαπώ θεωρ-ώ
Εν. 2 δέν-εις αγαπά-ς θεωρ-είς
Εν. 3 δέν-ει αγαπά-ει /αγαπά θεωρ-εί
Πλ. 1 δέν-ουμε αγαπά-με/αγαπούμε θεωρ-ούμε
Πλ. 2 δέν-ετε αγαπά-τε θεωρ-είτε
Πλ. 3 δέν-ουν(ε) αγαπά-νε /αγαπούν(ε) θεωρ-ούν(ε|

Η συγκεκριμένη διάκριση των κλιτικών τάξεων εμφανίζεται και στη 
διάλεκτο, όπως φαίνεται από τα παραδείγματα του (3):

4. Σύμφωνα με τη φωνολογική διαδικασία της ανομοίωσης, το συνεχές /γ/ μετατρέ- 
πεται στο ασυνεχές /k/ μπροστά από το συνεχές /s/. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 
Marina Nespor, Φωνολογία. Προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα., Αγγελική Ράλλη - 
Marina Nespor, Αθήνα 1999.
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(3) Διάλεκτος Κυδωνιών / Μοσχονησίων

(TT) (Τ .2α) (Τ2.β)
Εν. 1 δέν-ου5 αγαπ-ώ πλαλ-ώ
Εν. 2 δεν’ς6 αγαπά-ς πλαλ’-είς
Εν. 3 δεν’ αγαπά πλαλ’-εί
Πλ. 1 δέν-ουμι αγαπ-ούμι πλαλ-ούμι
Πλ. 2 δέν-ιτι αγαπ-ούτι πλαλ-ούτι
Πλ. 3 δέν-ιν αγαπ-ούν πλαλ-ούν

Γενικότερα, το ρηματικό σύστημα της διαλέκτου διακρίνεται από μία 
τάση προτίμησης στα τονισμένα στη λήγουσα ρήματα σε -χω. Σύμφωνα 
μάλιστα με τους ιστορικούς γλωσσολόγους (βλ. μεταξύ άλλων, Χατζιδάκι7, 
Thumb8, Browning9, κ.λπ.), η τάση εξομοίωσης των δύο υποκατηγοριών της 
δεύτερης τάξης ρημάτων εμφανίζεται από την Ελληνιστική εποχή. Στη 
μεσαιωνική περίοδο μάλιστα πολλά ρήματα σε -εω αποκτούν μορφές των 
εις-αω (π.χ. κινώ, χινάς, κ.λπ.).

Στη διάλεκτο, η υπεροχή των εις -αω ρημάτων είναι ιδιαίτερα έντονη. 
Νεοσχηματιζόμενα ρήματα προτιμούν το σχήμα κλίσης της Τ2α, ενώ 
αντιθέτους τα ρήματα της Τ2β δεν παρουσιάζουν ανάλογη παραγωγικότητα 
και φαίνεται να είναι συγκεκριμένα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι αναλογικά με την κλίση της Τ2α, μετασχηματίζουν το κλιτικό 
τους παράδειγμα και ρήματα που στην ΚΝΕ ανήκουν στην πρώτη κλιτική 
τάξη (ΤΙ):

(4)α. σβω < σβήνω 
φτω < φτύνω 
κλω < κλείνω 
αρουστώ < αρρωσταίνω 
ψηφώ < ψηφίζω 
αρπώ < αρπάζω 
λ’γώ < λυγίζω

5. Οι μορφές που δίνονται διέπονται από τα χαρακτηριστικά του βορείου φωνηεντι- 
σμού, δηλαδή τη μεταβολή των άτονων /ε/ και /ο/ σε Λ/ και Λι/ αντίστοιχα και την απο
βολή των πρωτογενών ατόνων Λ/ και /u/ (βλ. Άνθιμος Παπαδόπουλος, Γραμματική 
των Βορείων ιδιωμάτων της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα 1927).

6. Η απόστροφος δηλώνει ότι το φώνημα έχει υποστεί ουρανικοποίηση.
7. Γεώργιος Χατζηδάκις, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, Αθήνα 1905.
8. Henry Thumb, Handbuch der Griechischen Dialekte, Χαϊδελβέργη 1932.
9. Robert Browning, Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, Αθήνα 1991.
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Παρ’ όλα αυτά το φαινόμενο χρήζει μεγαλύτερης διερεύνησης αφού 
καταγράφονται και αντίθετες περιπτώσεις: ρήματα της ΚΝΕ που ανήκουν 
στην Τ2α παρουσιάζουν διαλεκτικούς κλιτούς τύπους κατά την Τ2β, ως 
ελεύθερες ποικιλίες (5β), ενώ υπάρχουν και κλιτοί διαλεκτικοί τύποι μόνο 
της Τ2β (5α):

(5)α. πλαλώ 
πλαλ’είς 
πλαλ’εί

κ.λπ.
«τρέχω»

(5)β. κβανώ
κβανάς και κβαν’είς 
κβανά και κβαν’εί

«κουβαλώ»

Είναι γεγονός ότι στη διάλεκτο παρατηρείται συχνά μια αμφιταλάντευ
ση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Αυτή αφορά τα κλιτικά παραδείγματα 
που εκφράζουν τον Παρατατικό της ενεργητικής φωνής αλλά και τον 
Ενεστώτα και Παρατατικό αντίστοιχα της παθητικής, όπως φαίνεται από 
τα κλιτικά παραδείγματα των ρημάτων ρουτώ (<ρωτώ), π$ώ (<πηδώ), 
μιτριγιώμι, (<μετριέμοα) και κνιόμι (<κουνίέμαή που ακολουθούν:

(6) Διάλεκτος Κυδωνιών /Μοσχονησίων 
Ενεργητική Φωνή 

Παρατατικός
Εν.1 ρώτουμνα πήδουμνα
Εν.2 ρώτας / ρώτγεις πτήδας / πήδγεις
Ενώ ρώτα / ρώτγεί. 7τήδα / πτήδγει
Πλ.1 ρουτούσαμι πδούσαμι
Πλ.2 ρουτούσατι. πδούσατι
Πλ.3 ρουτούσαν πδούσαν

Παθητική Φωνή
Ενεστώς Παρατατικός

Εν.1 μιτριγιόμι / μιτριγιέμι κνιόμνα / κνιέμνα
Ενώ μιτριγιόσι / μιτριγιέσι κνιόσνα / κνιέσνα
Εν.3 μιτριγιότι / μιτριγιέτι κνιόνταν / κνιένταν
Πλ.1 μιτριγιόμαστι(ν) κνιόμαστιν
Πλ.2 μιτριγιόσαστι(ν)/μιτριγιόστιν κνιόσαστιν
Πλ.3 μιτριγιόντιν / μιτριγιέντιν κνιόνταν / κνιένταν

Αμφιταλάντευση ανάμεσα στις κατηγορίες απαντάται, σε μικρότερο 
βαθμό (καθώς περιορίζεται στον ενικό), και στα λεσβιακά ιδιώματα. Αυτή 
συνοδεύεται από διαφορές στις ρηματικές καταλήξεις του α' προσώπου 
στον ενικό της ενεργητικής φωνής (-ούμ/γουμ ή -ουσα αντί -μνα) και στην
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πλειοψηφία των τύπων του Ενεστώτα και του Παρατατικού της
παθητικής10:

(?) Λεσβιακά
α. Ενεργητική Φωνή

Ιδιώματα
β. Παθητική Φωνή

Παρατατικός Ενεστώς Παρατατικός
Εν.1 ρώτ(γ)ουμ

/ρουτούσα
πΎ]8(γ)ουμ
/πδούσα

μιτριγιόμι / μιτριγιέμι κνίόμντουν11

Εν.2 ρώτας,
/ρώτγεις

πηδάς
/πήδγεις

μιτριγιόσι / μιτριγιέσι κνίόσνταν

Εν.3 ρώτα,
/ρώτγει

πήδα
πήδγει

μιτριγιότι / μιτριγιέτι κνιόνταν

Πλ.1 ρουτούσαμι πδούσαμι μιτρίγώμιστί( ν) κνιόμασταν
Πλ.2 ρουτούσατι πδούσατι μιτριγιόστι(ν) κνιόσασταν
Πλ.3 ρουτούσαν πδούσαν μιτρίγιόντι(ν) κνιόνταν

/κνιένταν

Ανεξάρτητα από τη διάκριση των δύο υποομάδων της δεύτερης κλιτικής 
τάξης, η Τ2 εμφανίζεται πιο παραγωγική στη διάλεκτο απ’ ό,τι στην ΚΝΕ. 
Για παράδειγμα, στο κλιτικό της παράδειγμα φαίνεται να έχουν προσαρμο- 
σθεί και παράγωγα φωνηεντόληκτα ρήματα της Αρχαίας Ελληνικής. Σε 
αντίθεση με τη διάλεκτο, τα ίδια ρήματα, εάν είναι δόκιμα στην ΚΝΕ, δια
τηρούν την κλίση της ΤΙ.

(8) κατιλώ 
παραλώ 
ανιλώ 
πιριχώ

< κατά + λύω
< παρα + λύω
< ανά + λύω
< περί + χύνω

'φθείρω’
'παραλύω’
'λιώνω’
'περιχύω’

2. Τα παραγωγικά ρηματικά επιθήματα

Στη σύγχρονη μορφολογική θεωρία, παραγωγή είναι η διαδικασία 
σχηματισμού λέξεων με τον συνδυασμό ενός θέματος και ενός παραγωγικού 
επιθήματος (βλ. Ράλλη, «Κλίση και Παραγωγή», υπό έκδοση).

(9) γκρεμ(ός) + -ιζ- ω γκρεμίζω

Στο (9), το θέμα του ουσιαστικού γκρεμός συνδυάζεται με το επίθημα

10. Στα παραδείγματα των ομάδων (7α) και (7β) είναι τονισμένοι έντονα οι τύποι που 
παρουσιάζουν αμφιταλάντευση ανάμεσα στις δύο τάξεις συνηρημένων, ενώ τα πλάγια 
γράμματα δηλώνουν τις διαφορετικές μορφές της λεσβιακής.

11. Βλ. Kretschmer, ό.π., σ. 338.
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-ιζ- και γίνεται παραγωγό ρηματικό θέμα στο οποίο, στη συνέχεια, 
προστίθενται τα απαραίτητα κλιτικά επιθήματα για τη δημιουργία των 
ρηματικών παραδειγμάτων, γνωστών από την παραδοσιακή γραμματική 
ως «χρόνοι» και «κλίση» του ρήματος. Εξετάζοντας τη δημιουργία 
ρηματικών θεμάτων μέσω της μορφολογικής διαδικασίας της παραγωγής, 
παρατηρούμε ότι, όπως και στην ΚΝΕ, έτσι και στη διάλεκτο, σχημα
τίζονται ρήματα με την προσθήκη κοινών, στην πλειοψηφία τους, παραγω
γικών επιθημάτων:

(10) -ίζ(ου) '-ίζ(ω)’ΐ2,
-εύγ(ου) '-εύ(ω)’,
-ών(ου) '-ών(ω),
-έρν(ου) '-άρ(ω)’ 

κ.ά.

Παραδείγματα παραγώγων ρημάτων με τη βοήθεια αυτών των επιθη
μάτων δίνονται στο (II):

(11) χουρεύγου < χορ(ός) 'χορεύω’12 13 
ματώνου < μάτι 'ματώνω’ 
χουρίζου <χώρ(ος) 'χωρίζω’ 
πασσέρνου < πάσσα 'πασσάρω’

Ένα παραγωγικό επίθημα το οποίο εμφανίζει διαφοροποιημένη 
συμπεριφορά σε σχέση με την ΚΝΕ είναι το -ων(ω). Σύμφωνα με την Α. 
Ράλλη14, το -ων(ω) εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Α) Προσαρμόζει ρήματα της AE ϊ) σε -οω με την ένθεση του /η/
(π.χ., δηλόω -> δηλώνω) 
ü) σε -ωννυμι
(π.χ., στρώννυμί -> στρώνω).

Β) Σχηματίζει περιορισμένο αριθμό ρημάτων από ονοματικές βάσεις 
(π.χ., ταπώνω < τάπα) - μαλακώνω < μαλακός

Στη διάλεκτο, το συγκεκριμένο επίθημα εμφανίζει αυξημένη παραγωγι
κότητα καθώς διαφαίνεται έντονη η τάση για αντικατάσταση των ρημα
τικών παραγωγικών επιθημάτων -ίζ(ου) και -ευγ(ου) από το -ών(ω):

12. Σε παρένθεση τίθενται τα κλιτικά επιθήματα για να διαχωρισθούν από τα παρα
γωγικά.

13. Σε σχέση με το -εύγ(ου), βλ. εδώ σ. 187-202 όπου η ανακοίνωση της Α. Ράλλη.
14. A. Ralli, Eléments de h morphologie, σ. 308.
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(12) γιμώνου γεμίζω’
μαζώνου 'μαζεύω’
φυλακώνου 'φυλακίζω’

Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 
του ρήματος μχντρίζου, το οποίο, κυρίως στο Μοσχονήσι, χρησιμοποιείται 
αντί του αναμενόμενου μχντρώνου (<μαντρώνω).

Όσον αφορά το ιταλικής προέλευσης ρηματικό επίθημα -χρ(ω) της 
ΚΝΕ, το οποίο συνδυάζεται με βάσεις ξενικής κυρίως προέλευσης, 
παρατηρούμε ότι μετατρέπεται σε -έρν(ου), δανειζόμενο την οικεία για το 
σύστημα της διαλέκτου ρηματική κατάληξη ρημάτων όπως πχίρνου, 
δέρνου, γ8έρνου κλπ. Το -ερν(ου) κυριαρχεί χωρίς όμως να εξαφανίζεται 
τελείως το παραγωγικό -χρ(ω) αφού συνυπάρχει με αυτό σε ελεύθερη 
εναλλαγή:

(13) σκαπουλάρου και σκαπουλέρνου
σαλτάρου » σαλτέρνου 
πασάρου » πασέρνου

Η μεγάλη παραγωγικότητα του επιθήματος -ερν(ου) οφείλεται στη 
συχνότητα δανείων λέξεων, ειδικά από την ιταλική γλώσσα, οι οποίες, ως 
επί το πλείστον, συνδυάζονται με το συγκεκριμένο επίθημα.

Σε σχέση με τη διαδικασία δανεισμού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν 
οι μηχανισμοί μορφολογικής αφομοίωσης της διαλέκτου, δηλαδή της 
προσαρμογής και ένταξης δανείων, που είναι αυτόνομοι και διαφοροποιη
μένοι από αυτούς της πρότυπης γλώσσας. Ενδεικτικό είναι επίσης το 
γεγονός ότι για τον σχηματισμό των διαλεκτικών ρηματικών τύπων του 
αορίστου χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα ένα αλλόμορφο -χρη- του 
επιθήματος -ερν(ου) το οποίο δίνει ένσιγμους ρηματικούς τύπους (το -σ- 
είναι μόρφημα όψης ), έναντι της προτίμησης που δείχνει η ΚΝΕ για τη 
δημιουργία άσιγμων ρηματικών τύπων:15

(14) α. Διάλεκτος
σαλτάρσα < σαλτάρησα (σαλτέρνου 'τρελαίνομαι’)
αμουλάρσα < αμουλάρησα (αμουλέρνου 'χαλαρώνω, αφήνω ελεύθερο’)
πασάρσα < πασάρησα (πασέρνου 'κάνω πάσα, δίνω’)

15. Για τα ρηματικά αλλόμορφα σε -χρη-, βλ. Αγγελική Ράλλη, Μορφολογία, 
Αθήνα 2005.
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β. ΚΝΕ 
σάλταρα 
αμόλαρα 
πάσαρα

Τέλος, παραμένει σε χρήση ένα αρχαιοπρεπές επίθημα -υν(ου) (< - 
υν[ω)]), το οποίο στην πρότυπη γλώσσα εμφανίζεται με τη μορφή του 
-οαν(ω)\

(15) κουντύνου 
μικρύνου 
παχύνου 
μακρύνου 
βαθύνου

Σημειώνεται ότι στην ΚΝΕ ο τύπος -um- εμφανίζεται με τη μορφή του 
αλλομόρφου για να εκφράσει τα χαρακτηριστικά [+τέλειο +παρελθόν] 
όπως, για παράδειγμα, στον Αόριστο:

(16) ΚΝΕ
κονταίνω κόντυνα 
μικραίνω μίκρυνα 
παχαίνω πάχυνα 

κ.λπ.

3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η περιορισμένη έκταση της μελέτης δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε 
σε περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το ρηματικό σύστημα της 
διαλέκτου, ιδιαίτερα το κλιτικό, όπου εμφανίζονται διαφοροποιήσεις τόσο 
σε σχέση με την ΚΝΕ όσο και με τα λεσβιακά ιδιώματα. Συνοψίζοντας τις 
παρατηρήσεις μας για τη διαδικασία παραγωγής ρημάτων, θα λέγαμε ότι η 
διάλεκτος προτιμά ρήματα, στα οποία ο τόνος δεν είναι στο θέμα αλλά στην 
κατάληξη. Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτά λήγουν σε -αω και ανήκουν 
στην α' συζυγία της δεύτερης κλιτικής τάξης. Υψηλότερα στην κλίμακα 
παραγωγικότητας των επιθημάτων εμφανίζεται το επίθημα -ων(ου) (< 
ων[ω]), το οποίο χρησιμοποιείται ανταγωνιστικά με πολύ παραγωγικά 
επιθήματα της ΚΝΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, το -ίζ(ου) (< ιζ[ω\). 
Επίσης, η μορφή -ερν(ου) χρησιμοποιείται για την προσαρμογή δανείων, 
και δημιουργεί ρήματα από ονόματα ενώ συχνό είναι και το αρχαιοπρεπές 
αλλά απόν από την ΚΝΕ -υν[ου] (< -υν[ω] ).

Γενικότερα, διάχυτη φαίνεται να είναι η επιρροή από παλαιότερες
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φάσεις εξέλιξης της ελληνικής, όπως επίσης και η επίδραση της τουρκικής 
και της ιταλικής γλώσσας. Η επίδραση αυτή αποτελεί γενικότερο 
διαλεκτικό χαρακτηριστικό, και ευνοείται από τους ίδιους μηχανισμούς που 
συντηρούν τις διαλεκτικές ποικιλίες, τη γεωγραφική ανεξαρτησία ή την 
κοινωνικο-πολιτική διαφοροποίηση.

Dimitra Melissaropoulou - Angela Ralli

THE VERBAL SYSTEM OF THE ASIA MINOR DIALECT OF AYVALIK 
AND MOSCHONISI

(SUMMARY)

The paper focuses on the verbal system of the Asia Minor dialect spoken in the 
towns of Ayvalik and Moschonisi before 1922. It describes the main features of the 
verb constituents, following a morphological analysis of verb forms into stems and 
inflectional affixes. Inflection constitutes the main topic of investigation while 
derivation is also tackled. It is argued that there are crucial differences between the 
dialect and Standard Modern Greek (SMG), although both systems share signifi
cant similarities.

The paper reports a substantive part of a research programme on the Asia 
Minor dialect of Ayvalik and Moschonisi, subsidized by the Ministry of the 
Aegean for the period 2002-2004.
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PATRICK BOULANGER

LES ACHATS FRANÇAIS D’HUILES ÉGÉENNES AU XVIIIe SIÈCLE

Après la Grande Peste de 1720, qui emporta plus de la moitié de sa population et 
paralysa son négoce, Marseille s’affirme comme le marché international des huiles 
d’olive, mais aussi comme le principal centre de fabrication du savon en 
Méditerranée.

Des lieux aussi lointains que Mytilène, Port-Olivier, Ourlac, les îles Mosconissi 
et autres points de l’Égée orientale (Casadely, Siagy) participent aux exportations 
oléicoles en direction de Marseille, comme en témoignent les registres de la Santé 
maritime du grand port français, les mémoires diplomatiques et les 
correspondances commerciales sauvegardées1.

À la lumière d’archives tant privées qu’officielles, il va s’agir de replacer l’île de 
Lesbos et la côte anatolienne sur l’une des routes commerciales reliant au XVIIIe 
siècle l’Asie Mineure à l’Europe occidentale via Smyrne, en reconstituant les 
mécanismes qui permettaient à des Français de s’approvisionner en un produit de 
spéculation, matière première recherchée pour leur industrie, source de revenus 
pour les propriétaires terriens et les autorités des zones de productions ottomanes.

Smyrne était devenue dès le milieu du XVIIe siècle la première place du 
commerce européen dans l’Empire ottoman, dominée par des maisons françaises2. 
Grâce au système des «Capitulations» renouvelées depuis 1535, les Français avaient 
conquis une prééminence commerciale sur les autres nations étrangères présentes 
en Turquie, et Marseille, bénéficiant d’une «franchise» établie en 1669, apparaissait 
comme le point d’entrée quasi obligatoire pour les marchandises en provenance des 
«Échelles du Levant».

1. L’appellation donnée par les Français du XVIIIe siècle à ces ports de l’Empire ottoman 
a été volontairement conservée dans ce texte: Mytilène (Mytilini/Midilli), Port-Olivier 
(Yera/Yero), Mosconissi (Mosconissia/Yunda/Adalar), Ourlac (Vourla/Urla), Casadely (Ki- 
donia/Ayvalik), Siagy (Sighagik/Sigagik) et Smyrne (Smirni/Izmir).

Principaux centres d’archives français consultés pour cette communication:
Chambre de Commerce et d’industrie Marseille-Provence (A.C.C.M.),
Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (A.D. B.-du-Rh.),
Archives Nationales de France (A.N.P.).

2. «De toutes les Échelles du Levant, Smyrne est celle où le commerce est le plus actif 
et le plus multiplié» (A.N.P., F12 644, Observations générales sur le commerce de Marseille, 
1773).

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean, 

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris, 
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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Marseille destine alors à Smyrne d’importantes cargaisons de draps, de tissus, 
de café, de sucre, d’indigo et de cochenille. En retour, elle enlève des cotons, des 
laines et poils de chèvre, des soies, des cuirs et des cires. Aux marchandises 
asiatiques appréciées par l’Occident, s’ajoutent les produits agricoles du terroir 
smyrniote et de ses environs.

Lorsque les circonstances économiques s’y opposent, lorsqu’il ne convient pas 
de réaliser un «retour en marchandises ou en sequins», les négociants provençaux 
se tournent vers les huiles d’olive de l’Égée orientale, plus précisément la qualité 
désignée sous les appellations «d’huile à fabrique» ou «d’huile à savon». De même, 
selon le niveau des récoltes oléicoles de l’Italie du Sud et de la Crète, les Marseillais 
demandent par l’entremise de Smyrne les compléments dont leurs savonneries vont 
avoir besoin.

Les huiles égéennes disponibles sont jugées trop quelconques pour figurer dans 
les cuisines et sur les tables françaises. Cette médiocrité originelle tient à leurs 
méthodes de conditionnement. Les olives cueillies en septembre et en octobre 
restent trop souvent entassées jusqu’au printemps, en raison de la faible capacité de 
trituration des moulins et des délais des inspections fiscales. Plusieurs mois durant, 
les fruits ont fermenté, couverts d’une couche de sel marin censée retarder leur 
décomposition, mais qui altère plus encore la qualité gustative de l’huile que l’on 
en extraie.

Le transport vers les lieux de vente et d’embarquement se pratique au moyen 
d’outres en peau retournée de chèvre ou de bouc, achevant de leur conférer un goût 
et une odeur préjudiciables. Il y a encore ces cas de fraudes avérées où les vendeurs, 
pour gruger les acheteurs occidentaux sur le poids réel, rajoutent des décoctions de 
concombres sauvages à l’huile d’olive. Tout petit profit est bon!3

Les négociants marseillais maîtrisant le commerce levantin jouissent dans les 
échelles d’une liberté d’action, à condition de respecter les pratiques et les 
obligations en vigueur. L’huile d’olive est l’une des marchandises «de retour» qui 
attire leur attention.

De magnifiques plantations d’oliviers s’étaient développées en Anatolie au fil 
des décennies; de ces arbres, de leurs fruits pressés, on obtenait d’importantes 
quantités d’huile. Il y avait là un potentiel d’approvisionnement certain, un 
potentiel partiellement disponible cependant.

Longtemps, il avait été formellement interdit d’exporter l’huile d’olive des États 
du Grand Seigneur, celle-ci n’étant pas stipulée dans les Capitulations. Produit * 439

3. Ibid., Aff. Etr., BI 1052, vol. 12, consulat de France à Smyrne, mémoire joint à la 
lettre du 11 novembre 1752; Dictionnaire universel des arts et métiers, Paris 1778, t. II, p.
439.



courant devenu ainsi cargaison de contrebande, elle donna naissance à de petits 
mouvements interlopes en mer Egée.

Quelques expéditions étaient parfois tolérées, moyennant des arrangements 
financiers pris avec certains rouages de l’administration turque, des présents remis 
aux potentats de province, mais lorsque les récoltes d’olives s’annonçaient 
catastrophiques ou si la «mantègue», cette sorte de beurre fabriqué sur les bords de 
la mer Noire, venait à manquer, des ordres comminatoires demandaient de saisir 
tout bâtiment de la Chrétienté chargé d’huiles et d’autres denrées.

En 1718, la Sublime Porte avait rendu libre les expéditions d’huiles pour 
l’étranger, moyennant le paiement d’un droit appelé le bid’at. A Mytilène, calculé 
d’abord sur la base de 6 aspres par ocque d’huile, il se révéla particulièrement lourd.

Malgré son poids, il fut bientôt considéré par les Français comme un mal 
nécessaire: une taxe à l’exportation intégrée dans les prix de revient étant préférable 
à la confiscation des chargements saisis en contrebande, mais les huiles égéennes 
devinrent moins concurrentielles sur le marché international. Avec les années, le 
bid’at subit quelques mutations passant de 35 à 45 parais le quintal de 45 ocques4.

Le bidatchy, un financier turc ou grec d’origine, afferme le recouvrement de cet 
impôt qu’il perçoit à son profit, en vue de son enrichissement personnel, après avoir 
versé une somme forfaitaire au gouvernement. Pour obtenir des huiles de l’Égée 
orientale, les négociants français doivent donc obligatoirement passer un traité -un 
barar- avec ce personnage clef; sans lui et son autorisation, rien ne se fait!

Lui seul propose les huiles «rendues à bord du navire», à un prix déterminé 
incluant notamment les droits de bid’at, de pesée et de douane. Il exige parfois un 
paiement anticipé du chargement, avant même la livraison effective des huiles qu’il 
achète «aux gens du pays»5.

Pourtant des firmans viennent périodiquement interdire les exportations afin 
de réserver les quantités disponibles à la capitale et à d’autres régions démunies de 
l’Empire, en raison de l’importance de l’huile d’olive dans la vie quotidienne (aussi 
bien pour l’alimentation, l’éclairage, l’artisanat, que pour la savonnerie).

Les commandements de Constantinople sont impératifs. Le bidatchy doit se 
plier à ces ordres supérieurs, qui entraînent le gel des traités conclus, l’arrêt du 
chargement des navires français qui doivent s’en repartir souvent vides d’huiles.

Lorsque les autorisations de sortie du territoire turc existent, grâce à leurs 
excédents oléicoles, des bassins de production placés dans la mouvance de Smyrne,
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4. A.N.P., Aff. Etr., BI 1052, vol. 12, consulat de France à Smyrne, mémoire joint à la 
lettre du 11 novembre 1752, et BI 861, lettre du vice-consul à Mételin, 29 mai 1776.

5. A.C.C.M., L. IX 746, lettre du 26 avril 1739. Ibid., L. IX 752, lettres du 26 
septembre 1730 et 9 janvier 1736; Ibid., BI 1, bureau de la Chambre de Commerce de 
Marseille du 18 août 1746.
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centre commercial et financier névralgique en prise avec les demandes de 
Constantinople, la capitale, s’ouvrent vers la France, mais parfois aussi l’Italie6.

Les conditions favorables rassemblées (une bonne récolte, des prix 
concurrentiels, les barats passés avec le bidatchy, les autorisations accordées), les 
navires européens peuvent faire la “traite” de l’huile d’olive7.

Les achats sont conclus en espèces «sonnantes et trébuchantes», selon une 
expression française imagée, sur la base de la piastre izelote de Turquie, de la piastre 
sévillane d’Espagne, mais aussi en sequins issus de divers monnayages8.

Le troc, formule ancestrale d’échange, perdure. Des ballots de draps de laine 
complétés par des pièces d’argent s’échangent contre des huiles turques9. A Sigagik, 
notamment, les Grecs acceptent «quelques draps en troc» dans les traités passés, ce 
qui ne se pratique pas sur l’île de Mytilène, où les commerçants locaux ont 
l’habitude de se pourvoir directement en produits européens à Smyrne10.

Les «commandites», succursales de maisons françaises implantées à Smyrne, 
proposent les huiles déjà retenues auprès du bidatchy à leurs correspondants

6. «Excepté quelques chargements qui passent en certaines circonstances dans le golfe de 
Venise et à Gênes, ce commerce a été jusqu’à présent particulier aux Français» (A.N.P., BI 
1052, vol. 12, annexe àia lettre du 22 novembre 1753). Voir également A.C.C.M., L. 1X724, 
Boues & Gay, Smyrne, 1er juin 1748 et ibid., L. 1X747, Lieutaud, Smyrne, 12 juin 1759.

7. «Ma tartane commandée par le capitaine Joseph Granier de Martigues que j’envoie 
pour chercher fortune à charger ce qui me tournera mieux à compte. J’ai trouvé à propos 
de donner ordre audit capitaine de passer en premier lieu à La Canèe pour voir si le prix des 
huiles peut me convenir [...] et si le prix des huiles n’est pas conforme à mes limites, je lui 
donne ordre de passer chez vous» (A.C.C.M., L. IX 746, Allègre de Marseille à Ch. Guieu 
de Smyrne, 4 mars 1739).

8. «Il faut du comptant, s’entend des sévillanes [...] et même à défaut des sequins 
vénitiens [...] et encore mieux s’il s’en trouvait chez vous (à Marseille) des sequins fondoulick 
[...], des gingerlis [...] et des sequins de Barbarie» (Ibid., L. IX 746, lettre de Guieu & 
Boulle, Smyrne, 29 mai 1737). Voir également le mémoire (imprimé) sur le commerce du 
Levant et de Barbarie et sur celui de la mer Noire adressé au ministre de l’Intérieur, le 8 
pluviôse an 10 par le Conseil d’agriculture, arts et commerce siégeant à Marseille.

9. Allègre, un négociant savonnier marseillais, s’était plaint à son correspondant 
smyrniote des préjudices engendrés par ce système: «Les huiles chez vous ne seront jamais 
à bas prix parce que les facilités que l’on trouve à faire des trocs avec des draps et un peu 
d’argent les tiendra toujours chères. Les trocs sont une perte pour le commerce et comme 
il y a toujours de la facilité pour acheter des draps, ceux qui en envoient chez vous sont bien 
aises de les déboucher sans considérer les suites» (Ibid., L. IX 746, lettre à Ch. Guieu de 
Smyrne, 4 mars 1739).

10. A.N.P., Affaires Etrangères, BI 1052, vol. 12, consulat de Smyrne, mémoire joint à 
la lettre du 11 novembre 1752.
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intéressés par une livraison, moyennant une commission (la “provision”) de 2 à 4 
% du montant de l’affaire conclue. Lorsque les prix et conditions de vente sont 
acceptées par les Marseillais ou leurs capitaines, elles s’occupent de traiter avec le 
bidatchy et de fournir les fonds nécessaires au règlement en espèces.

Services qui ne se font pas toujours avec facilité11. Sans l’aide des régisseurs, les 
capitaines doivent réaliser la vente de leur cargaison d’entrée à Smyrne et négocier 
les lettres de change emportées au départ de Marseille; alors seulement leurs achats 
deviennent possibles, «l’argent à la main»12.

Smyrne apparaît comme le centre des opérations commerciales: c’est en cette 
Échelle que s’opèrent les tractations; c’est en cette ville qu’il faut passer les ordres 
d’achat, mais en raison de la faiblesse de la marine marchande ottomane, 
l’acheminement des huiles dans son port par petit cabotage reste problématique. 
Le rôle dominant de la cité smyrniote s’affirme dans ce secteur agroalimentaire par 
des «prix-courants» imprimés, complétés des prix manuscrits notés par les 
négociants. Dans les marchandises «de sortie», on trouve bien la mention de l’huile 
de Mételin -ou «Mettelin»13.

La prise en charge des récoltes retenues s’opère en d’autres points de la mer Égée, 
en des «carigadors», sommairement équipés en lisière des bassins de production 
oléicole14. Aucun marchand français n’y séjourne en permanence, sauf de rares 
exceptions comme le dénommé D’Allest installé dans l’île de Mytilène vers 177515.

Mytilène, l’ancienne Lesbos, apparaît bien comme la principale zone 
d’approvisionnement de la région. Selon le consul de France à Smyrne, elle 
fournissait 55.000 quintaux d’huile, année commune, soit 55.000 milleroles, unité 
de Marseille équivalant au quintal de Smyrne de 45 ocques et à 64 de nos litres16.

11. En mai 1764, le capitaine Brunet écrit à ses armateurs, les frères Roux de Marseille: 
«Je vois que vous voudriez faire un chargement d’huile. Pour cela, il faudrait trouver de 
l’argent comptant à votre maison de Smyrne et il y a apparence quelle en manquera comme 
elle en manquait alors que j’y étais» (A.C.C.M., L. IX 88, lettre expédiée depuis Malte).

12. L. Lautard, Mémoire sur les questions..., Marseille 1824.
13. A.C.C.M., 1036, prix courants et cours des changes en Levant.
14. «A Mételin, Casdely, Sciagy et Ourlac» (Ibid., L. IX 751, Armand frères, Smyrne, 7 

avril 1730), ou encore: «Nos bâtiments les vont charger à Mételin; on en charge aussi, 
quoique plus rarement à Seagik, Casdeli et Ourlac» (A.N.P., Aff. Etr., BI 1053, vol. 12, 
mémoire joint à la lettre du 22 novembre 1751).

15. Ibid., Aff. Etr., BI 861, mémoire annexé à la lettre du consul de France à Mételin 
du 25 mars 1777.

16. Ibid., A.N.P., Aff. Etr., BI 1052, vol. 12, mémoire annexé à la lettre du 11 novembre 
1752. Le consul précise pour File de Mételin: «La bonne huile claire et lampante se 
consomme dans la Turquie. L’huile à savon passe à Marseille et fait un des principaux
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Les régisseurs (coagis) des commandites françaises, que leur connaissance du 
marché égéen pose en informateurs éclairés, envoient un commis sur le lieu 
d’enlèvement désigné afin de faire exécuter le traité, auxquels ils rétrocéderont une 
commission de 1%. Selon leur maîtrise de la langue, ils les font accompagner ou 
non d’un interprète: le drogman.

Les cargaisons chargées sont d’importance. A Mytilène, la plupart se révèlent 
supérieures à 1.000 milleroles, pouvant atteindre les 3.000 milleroles. À Ourlac et 
aux îles Mosconissi, elles ne dépassent pas les 1.500 milleroles. Si ce n’est durant les 
périodes de guerre, où apparaissent des navires étrangers battant pavillons de 
neutralité, les bâtiments utilisés sont caractéristiques de la flotte provençale 
habituée à opérer en Méditerranée ottomane* 17.

On rencontre surtout des pinques, à fond plat et coque renflée, embarquant en 
moyenne 1.300 milleroles; plus fines, les tartanes ne chargent que 1.000 milleroles, 
mais compensent leur portée moyenne par une relative célérité. Outre ces deux 
types de voiliers, on se sert de barques qui emportent près de 1.400 milleroles, de 
polacres emplies avec 1.500 milleroles, mais également de lourds vaisseaux qui 
enlèvent sans difficulté plus de 2.000 milleroles. Durant la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, de nouveaux navires apparaissent en ces eaux: des brigantins, ketchs 
et senaults.

Aux prix d’achat des huiles qui sont formés dans les zones de production et aux 
prétentions du bidatcby figurant dans le barar, s’ajoutent les frais occasionnés 
directement par leur chargement et divers droits ou gratifications perçus par les 
fonctionnaires turcs.

Outre leur équipage, un chargement d’huile d’olive occupe une vingtaine de 
personnes: «les visiteurs, fermiers, tonneliers, domestiques et portefaix qu’il faut 
pendant ce temps là»18. Ils s’affairent plusieurs semaines durant, même si les 
capitaines ont pour instruction de ne pas s’attarder, afin d’éviter le paiement de 
«surestaries» compensatrices.

Les voiliers sont venus presque tous sur lest, encombrés de futailles vides, ou 
encore à l’état de douelles, achetées ou louées à Marseille. On ne fabrique pas en 
effet dans l’Archipel de tonneaux, et ceux de Smyrne sont jugés de mauvaise

articles de sortie du commerce de Smyrne». Voir annexe III: Importations maritimes d’huile 
d’olive de Mytilène à Marseille (1730-1790).

17. A.D. B.-du-Rh., 200 E 481 à 555, registres des déclarations des capitaines à leur 
arrivée à Marseille.

18. A.N.P., Affi Etr., BI 1052, mémoire annexé à la lettre du 11 novembre 1752. Voir 
les annexes I et II reproduisant de rarissimes comptes de frais pour des chargements d’huiles 
à Ourlac et Siagy (A.C.C.M., L. IX 1139).
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qualité19. Des tonneliers de Smyrne aident celui du navire pour mettre ces 
contenants en état de supporter le voyage vers Marseille, sans coulage excessif, 
pertes ou suintements20. Parfois lassés par les atermoiements, le non-respect des 
traités, les lenteurs de la mise à bord, les Marseillais se résolvent à dérouter leurs 
navires vers d’autres ports21.

Si le rôle économique directeur de Smyrne en mer Égée est mieux encore 
confirmé par le mécanisme des achats d’huiles pour l’étranger, sur le long terme, 
comme le montrent les dépositions des capitaines à leur arrivée à Marseille, ses 
«carigadors» ne jouèrent en fait qu’un rôle de pourvoyeurs intermittents. La France 
n’eut finalement guère recours à leurs productions oléicoles, comparativement aux 
véritables besoins de ses négociants et de ses fabricants installés en Provence.

L’importance de la zone d’approvisionnement oléicole égéenne aurait été bien 
plus grande s’il avait été plus facile d’en acheter directement sur place et si la qualité 
des huiles d’alors s’était trouvée meilleure, multipliant ses consommateurs, à l’égal 
de celles commercialisées aujourd’hui à Mytilène et Ayvalik.

19. «Les bâtiments doivent porter leur futaille; celle qu’on fait à Smyrne est mauvaise et 
revient plus cher parce qu’il faut l’acheter; on ne la loue pas comme à Marseille» 
(Bibliothèque nationale de France, fonds français 6430, P 14, mémoire sur le commerce de 
Smyrne de 1771). Voir également A.C.C.M., L. IX 751, Saint Armand frères, Smyrne, 30 
mars 1730.

20. Signalons dans l’île de Mytilène la présence du «nommé Marc, Maltais, maître 
tonnelier, jouissant de la protection par patente de M. Charles de Peysonnel [consul à 
Smyrne], et fort expert pour l’arrimage des futailles destinées aux chargements d’huiles» 
(A.N.P., Aff. Etr., BI 861, mémoire annexé à la lettre du consul à Mételin, 25 mars 1771).

21. «Comme il y a eu à Siagy un commandement du G.S. [Grand Seigneur] pour 
empêcher nos bâtiments de charger d’huile, le capitaine Jauffroy nous marque que pour 
attendre un autre commandement pour détruire le premier, il ferait encore quelque séjour 
dans cette Échelle, mais dès qu’il aurait la permission de charger dans sept à huit jours, il 
serait prêt à mettre sous voile, attendu que son chargement était tout prêt et le magasin à la 
marine» (A.C.C.M., L. IX 751, Armand frères de Smyrne, 17 octobre 1731). «Fâcheux 
contretemps arrivé au capitaine Jauffroy causé par un commandement exprès de Sa 
Hautesse sur la sortie des huiles du côté d’Ourlac et de Siagy, où M. Guieu qui devait faire 
livrer son chargement suivant le contrat qu’il avait passé avec nous n’a point été contraint 
de le tenir attendu une force supérieure et la loi du prince qui l’ont mis hors de cours et de 
procès» (Ibid., 23 juin 1732). Voir également ibid., L.IX 746, Charles Guieu à Smyrne, 
lettres des 23 mars et 13 juin 1739.
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Annexe I
• Smyme, le 4 avril 1731
«Rôle des frais payés à l’occasion du chargement d’huile de la poiacre du capitaine 
François Rouque»

à Smyrne

Compté aux députés pour l’avarie de l’Échelle en izelottes p. 80
Pour le tesqueret et sortie du château en izelottes 7.25

p. 87.25
Pour 1.175 milleroles lk futaille en 127 tonneaux ou barils 
y compris la bernarde à 12 paras la mill. 352.66
Pour 3.204 cercles à p. 3 lk le % 112.14
Pour 366 acquets osier à 2 paras 18.30
Pour du camoury et saigne servant d’osier 6.60
Pour 24 ocques de liège à 1/4 et façons des bouchons 7
Bois pour l’arrimage et port 3.75
Pour 4 planches et port 1.75
Sable 50
Pour 926 douelles à 2 au para 11.58
Pour 22 pièces de fonds à 15 paras 8.25
Pour faire remplir divers tonneaux 3.25
Pour 54 journées d’ouvriers à 8 paras par jour 36
Façon et fourniture de 26 barils à 1 p 26
Pour divers clous 4.50
6 éponges, 1 pièce escarmite pour les bouchons et une bande de 
fer blanc 1.30
Raccommodage de la marque 3.34

à Orlac

Pour 90 journées d’ouvriers pour raccommoder la futaille à 
2/3 de p. par jour 60
Nourriture desdits 15
Louage d’un magasin pour lesdits 2
Pour 15 journées pour faire remplir les tonneaux à 15 paras par jour 4.50 
Bois pour l’arrimage 4.60
Pour une autre pièce d’escarmite pour les bouchons 1
Douane des cercles envoyés d’ici à Orlac 1
Pour 4 douelles de clous 1.25
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Louage d’un chevalet 2
Pour 32 journées d’un homme qui a charrié les douves à 12 paras 9.60
Régale au peseur 6
Régale à l’écrivain de la douane 3
Pour 8 jours de surestarie payés au capitaine à raison de 8 piastres/ 
jour dont nous n’avons pu nous faire rembourser que de la V2 32

p. 738.87
Lesquelles p. 738.87 en monnaie courante font en izelottes
sous l’agio de 10% 671.70

en izelottes 758.95

Le chargement d’huile de la poiacre La Vierge de Grâce, capitaine Jean-François Rouquet, 
du compte en participation entre Messieurs Jean-Baptiste Honoré Roux et Cie, Pierre 
Joseph Savy, Jean-Baptiste Vague et Joseph-François Martin Marseille.

Pour 1.255 quintaux 52 rotaux d’huile d’olive achetées de Kalil Aga et Ischoua Soncino et 
fils à piastres 5 V2 le quintal en izelottes p. 6905.36
Compte au droguement pour son écrit à 1 p. % 69.5
Censerie à V2 p. %
Pour les frais payés à l’occasion du présent chargement tant ici

34.52

(Smyrne) qu’à Orlac et pour le montant de la futaille, cercles et autres 
dépenses suivant le détail de la note de l’autre part 758.95

p. 7767.88
Pour notre provision à 2% 155.35

p. 7923.23

Avoir 1731 février 16
Pour l’intérêt de Messieurs Jean-Baptiste Honoré Roux et Cie 2313.81
Pour celui de Monsieur Pierre Joseph Savy 1000
Pour celui de Monsieur Jean-Baptiste Vague 545.46
Pour celui de Monsieur Joseph-François Martin 4063.96

p. 7923.23

(Source: A.C.C.M., L.IX1139)
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• À Smyrne, le 2 juin 1739
«Compte d’achat et frais du chargement d’huile d’olive fait à Siagy du pinque St Syphorien 
capitaine Joseph Chave»

Savoir
Rx 1907.50 d’huiles à pa 6.9 themins % le quintal p. 12955.10
A déduire pour bonification 12.50

p. 12942.60
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Frais à Smyrne

Teskeret de sortie pa 6.25
Avarie de l’Échelle 75.
40 pièces bois à 5 paras 5.
10 pièces grosses à 8 themins 6.67
9 ocques 'k doux à 15 paras 3.80
2 pièces d’escarmitte 1.80
Éponges 1-50
Port & bateau 48
Pour accommoder la romaine 1.25
Liqueur 2.30
Demi quintal biscuit envoyé pour présent à l’aga de Siagy 2.50
Confiture 1.50
4 ocques café présenté au bideachy 3.67 128.38
3 douzaines osier 1
200 cercles 5
Un entonnoir 67
2 seaux 34
3 bayettes 1-50
3 douelles 25
6 dites pour barils 30
10 dites pour tonneaux 83
1 mistelle 6 mille V2 à 16 parats 2.60
200 cercles pour barils 4.17

pa 13070.98
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Frais à Siagy

Voitures pour le tonnelier et drogman pa 5
Pour le cavalet à la visite des huiles 5.50
Bois pour le rimage 1.40
Planches pour les fonds des tonneaux .75
Farine .60
Pour faire charrier les huiles à la chaloupe 5
Clous pour les têtes des tonneaux .40
Pour faire remplir d’eau les tonneaux 5.50
Pour rente du magasin 1

pa 25.15

Pour le montant des huiles cy-dessus compris les frais à Smyrne p. 13070.98

Idem pour ceux faits à en partie à Smyrne 25.15
Une pièce escarmitte 1
Ancrage au château 5.50
Courtoisie au peseur 7.50
Teskeret du bédeat 11
Nourriture du drogman, des tonneliers et leur voiture
pour leur retour 20.97
journées des tonneliers 34
44 jours de starie à pa 8 comptée au capitaine pa 152
A déduire reçu du bedeachy pour accommodement 200
Censerie à V2 % 64.71 321.83

p.13392.81

Pour le montant des 4/12e d’intérêt audit chargement 
pour compte des cy après à la consignation de Mrs
Jean-Baptiste Honoré Roux et Cie de Marseille pa 4464.27
Provision et drogmanage à4% 178.58

pa 4642.83

2/12 pour compte de la marque D.C. pa 2321.41
1/12 pour compte de la marque Μ 1160.71
1/12 pour compte de la marque S.C°. 1160.71

pa 4642.83

(Source: A.C.C.M., L. IX 1139)
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Annexe III

Importations maritimes d’huiles d’olive de l’île de Mytilène à Marseille 
(1730-1790)

Année Milleroles
1730 13.200
1731 20.150
1732 7.850
1733 17.900
1734 4.150
1735 16.200
1736 3.300
1737 12.324
1738 19.450
1739 14.650
1740 1.700
1741 3.300
1742 5.400
1743 6.750
1744 6.800
1745 5.692
1746 3.250
1747 -
1748 2.400
1749 15.390

Année Milleroles
1750 5.950
1751 10.850
1752 8.800
1753 3.150
1754 19.700
1755 5.750
1756 8.300
1757 12.900
1758 700
1759 -
1760 -
1761 -
1762 -
1763 3.250
1764 1.100
1765 -
1766 -
1767 3.700
1768 9.150
1769 9.850

Année Milleroles
1770 11.300
1771 25.500
1772 4.550
1773 -
1774 -
1775 -
1776 -
1777 -
1778 -
1779 -
1780 -
1781 -
1782 -
1783 -
1784 800
1785 -
1786 -
1787 -
1788 4.550
1789
1790 2.500

(Source: A.D. B.-du-Rh., 200 E 486 à 555)
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ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Οι εισαγωγές λαδιού στη Μασσαλία, στο μεγαλύτερο σαπωνοπαραγωγικό 
κέντρο της Μεσογείου, από την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, τον 18ο 
αιώνα, προέρχονταν από τη Σμύρνη, τη Μυτιλήνη, τη Γέρα, τα Βουρλά, τα 
Μοσχονήσια, τις Κυδωνιές και το Sigagik. Επρόκειτο για βιομηχανικά λάδια 
ή λάδια για σαπωνοποίηση που έφταναν στη Μασσαλία μέσα από έναν 
πολύπλοκο μηχανισμό διαμεσολαβήσεων. Κεντρικό ρόλο σ’ αυτόν έπαιζε ο 
φόρος εισαγωγής bid’at και ο «μπιντατζής» που αγόραζε την πρόσοδο σε 
δημοπρασία. Οι εξαγωγές, ωστόσο, διακόπτονταν από απαγορευτικά φιρ- 
μάνια, όταν οι ανάγκες προμήθειας του εσωτερικού της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας το επέβαλλαν. Η Σμύρνη ήταν το κομβικό σημείο των διαπραγ
ματεύσεων και η Μυτιλήνη, ο τόπος απ’ όπου προέρχονταν οι μεγαλύτερες 
ποσότητες. Η σημασία της περιοχής πιθανόν να ήταν μεγαλύτερη αν υπήρ
χε δυνατότητα αγοράς επιτόπου και αν η ποιότητα του παραγόμενου λαδι
ού ήταν καλύτερη.



MEHMET GENÇ

OLIVE-OIL PRODUCTION TRENDS 

IN MYTILENE (18th-19th CENTURIES)

I have not done any research on the origins of olive and olive-oil production in 
Mytilene. Thus, although not directly informed, based upon a book written in 
Greek by D. Karydis and M. Kiel1, I can assert that production had not yet start
ed during the 15th and 16th centuries. These authors argue that the production of 
olive oil on the islands started during the 17th century.

Whatever its origins, there is definitive evidence that there was a substantial olive- 
oil production in Mytilene during the 18th century. But we are not in a position to 
quantify either the exact size nor the long-term fluctuations of this production. This 
is because the Ottomans were not obsessed about providing statistical information 
for posterity. Notwithstanding this, they did not hesitate to keep records of infor
mation which they considered important, useful and necessary. Often, they also 
recorded production and exchange, which they considered, correctly, as the primary 
source of fiscal revenue. The origins of the tahrir (=tax register) and customs registers 
must be sought in this desire to be well-informed about the tax sources.

There is documentary evidence that such a tahrir was rendered during the early 
18th century on Mytilene. Unfortunately, I have not been able to locate this tahrir 
yet. Had I been able to do so, it would have informed us about the adult male pop
ulation as well as the number of olive trees and ipso facto at least the potential size 
of production. But, as said, we lack this important source, at least for now. Yet, this 
lack should not be exaggerated, for the tahrir would have merely provided us with 
detailed information for a given point in time. What really matters are fluctuations 
in the volume of production over time. To be able to follow these long-term fluc
tuations, we need not one but several tahrirs rendered regularly over a long period. 
Yet, we do know that the Ottomans did not render tahrir services during the 18th 
and 19th centuries.

Export registers constitute another source of information that can help us esti
mate the changes in production volumes. Export data can indeed indicate under

1. D. N. Karydis-M. Kiel, Muτιληνης Αστυγραφία και Λέσβου Χωρογραφία
(15ος-19ος αι.), [A Discription of the City of Mytilene and of the Countryside of Lesbos,
15th-19th centuries], Athens 2000, pi. 22, p. 149.

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean, 

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris, 
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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certain conditions the changes in production volumes. Yet, to find reliable infor
mation on exports in Ottoman archives is not a simple matter at all. This is because 
exportation was not a desirable or supported activity in the Ottoman economic 
Weltanschauung. Exports were curbed and impeded in order to avoid scarcity in 
the domestic markets. Exportation was allowed only in excess production years and 
as long as this excess production lasted. The fact that, from 1718/1720 onwards, 
exports were allowed after imposing additional taxes is indicative of excess pro
duction in olive oil. These additional customs duties were known as resm-i miri 
and bid’at. In contrast to the normal export duties of 3%, these new taxes were as 
high as 20-30%. These taxes were collected through tax-farming in the important 
centres of olive-oil production. The specific type of tax-farming utilized here was 
the long-term iltizam (malikane). Together with Crete, Morea, Egriboz and Isko- 
dra a malikane was also established on Mytilene.

Before establishing the malikane, the tax source in Mytilene was managed 
directly by the State for a few years (regie) in order to discover its true tax poten
tial. The records of the regie indicate that during the years 1720-1723 on average 
135,382.5 okkas of olive oil were exported annually from Mytilene to Europe2. The 
malikanewas initiated in 1728, and olive-oil exports continued without any restric
tion for the next 50 years. The tax-farm revenues yielded are presented in the fol
lowing table:

TABLE I
Additional Customs Taxes on Olive-oil Exports from Mytilene

Years Tax-farm Auction Prices3 Index
1728 5,178 46
1731 11,036 98
1735 13,106.5 116.4
1745 11,260 100
1748 11,243 99.8
1751 4,955.1 44
1769 8,368.1 72

2. BOA. MAD. 10164/s. 130.
3. These auction prices have been calculated by the author based on the method explained 

in M. Genç, «A Study of the Feasibility of Using Eighteenth-century Ottoman Financial 
Records as an Indicator of Economic Activity», in The Ottoman Empire and the World-Econ
omy, ed. Huri Islamoglu-Inan, Cambridge University Press 1987, o. 345-373. This article was 
translated into Greek: Εκσυγχρονισμός και βιομηχανική Επανάσταση στα Βαλκάνια τον 
19ο αιώνα, ed. by V. Panayiotopoulos, Athens: Themelio, 1980, p. 278-315.
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Table II
All Tax Farms in Mytilene (Including Customs)

Years Tax-farm Auction Index Istanbul Consumer
Prices (Krs) Price Index4

1718 44,445.5 35.5 35.3
1735 47,434 37.9 35.2
1766 81,586.8 65.4 64.9
1772 87,228.9 69.7 97.5
1773 95,360.9 76.2 89.8
1774 99,420.9 79.4 89.9
1775 109,866.4 87.8 62
1778 109,685 87.6 108.2
1779 125,185 100 100
1780 145,185 116 99
1781 149,185 119.2 91.2
1782 150,685 120.4 79.1
1783 152,685 122 83.1
1787 195,109 155.8 81
1807 268,571 214.5 223
1828 910,984 727.7 484.2
1834 923,484 737.7 641.1

This customs tax imposed on olive-oil was a specific tax at the rate of 3 akçes 
per okka. Based upon this tax, the volume of total exports can be calculated. If we 
take, for instance, the 5178 krus pertaining to the year 1728, the nominal amount 
of exports would be 207,120 okkas (1 kurus=120 akçe). But the real, effective 
amount should exceed this considerably as cost of taxation, the tax-framer’s profit 
and smuggling need to be taken into consideration. If we assume all these extras 
amounting to 30%, we might conclude that the total exports amounted to 300,000 
okkas. In comparison to the average of the years 1720-1723 when the tax-farm was 
managed by the regie, this amount represents a more than 100% increase. As for 
the year 1735, when the auction price data reach a maximum, the estimated 
amount of exports is calculated at 750,000 okkas.

We may wonder how near this estimated amount was to the actual amount of 
exports. By pure coincidence Ibrahim Aga, who was one of the three shareholders

4. Sevket Pamuk, 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Ocher Cities (in Eng
lish and Turkish), State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey 2000.
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of the malikane and also the nazir of Mytilene, died and the tax records were kept 
by a state official. A document informs us that during the six months from March 
to September 1735, six to seven French merchants exported 647,469 okkas of olive- 
oil5. Furthermore, if we also take into consideration the fact that most of the annu
al exports took place during these summer months, the estimated volume of 
exports cannot be too divergent from the actual amounts.

Yet, the rapid rate of growth we have observed first begins to become lower and 
then falls rapidly after the 1740s. Ottoman archival documents indicate that the 
decline started during the 1750s and completely stopped during the Seven Years 
War6. This decline is also confirmed by data provided by the primary importers. 
The average annual imports of olive oil to Marseille from the Levant exhibit the 
following trend7:

Table III

Years Milleroles8
1731-1740 65,653.9
1741-1750 37,412.1
1751-1760 28,707.7
1761-1770 23,518

When the rapid decline in external demand curbed the tax revenues, sales to 
the domestic market were also subjected to taxation during the 1760s. At the same 
time an even more drastic policy came to be the state: in order to meet the olive- 
oil demand in Istanbul and Izmir, Bab-i Ali began to curb, even prohibit, the 
exportation. These prohibitions were soon expanded so as to cover even domestic 
trade with the result that the tax revenues were reduced even further. This can be 
explained by the fact that consumers’ transactions were tax exempt in domestic 
markets, and that only commercial and industrial transactions, such as soap 
production, were taxed. Therefore, when the relative weight of Istanbul and Izmir 
consumption demand increased with respect to the overall sales, tax revenues 
declined even further. This decline in revenue was such that after 1776 the 
Mytilene olive-oil tax-farm was abolished and the taxes that could still be collected 
were assigned to a central unit. This central unit, Mytilene Nezaret Mukataasi, was

5. BOA. MAD 10176/s.161.
6. BOA. MAD 9982/s. 134-135/Eylul 1760 ve KK. 192/s 146/Mart 1750.
7. Patrick Boulanger, Marseille. Marché international de l’huile d’olive, Marseille 1996, 

Annexe LII.
8. 1 millerole was a measurement of liquid equal to 58.8 kgs or 45.8 okkas in Marseille.
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a tax-farm that controlled and contained all the tax sources, primarity the customs, 
on the island.

The changes in these long-run trends inform us not merely about the fiscal 
potential of the island but also about its overall economic dynamism. Table II also 
contains the Istanbul consumer price index. Comparing these two trends indicates 
that the tax revenues generated by the island generally follow the price trend and 
sometimes even exceed it. This sort of growth is rarely observed in the Ottoman 
fiscal system and must have been caused by the dynamic economic potential of the 
island. The essence of this dynamism was obviously the olive-oil production.

We do not have direct information on the volume of production. The export 
and fiscal information that has been presented until now is only indirectly related 
to production. Had we been in possession of the customs registers of the island, we 
would have been intimately informed about the commercial linkages between the 
island and the rest of the Empire. Yet, although we do know that these customs 
registers were meticulously recorded, they are not available. Nevertheless, we have 
some information on the commercial transactions between the island and Istanbul, 
its greatest consumer.

Olive-oil demand in Istanbul fluctuated between 220,000 and 880,000 okkas 
annually in the beginning of the 19th century. But how much of this demand was 
met by the Mytilene production? We have scare information on this. A document 
dated 1817 informs us that annually, on average, 409,770 okkas of olive-oil was sent 
between the years 1814 and 1816.

Authorities considered this insufficient and ordered that the annual exports to 
Istanbul should increase to 1,238,160 okkas9. A feasibility report, signed jointly by 
the Kadi and a government official sent from Istanbul, indicates that the island 
could dispatch a maximum of 880,000 okkas.

Yet, 20 years after this report, we observe that the annual average of exports to 
Istanbul during the three year period 1837-39 had reached 1,213,344 okkas. Thus, 
exports of olive-oil from Mytilene to Istanbul increased by a staggering 200% 
between 1814 and 183910. The causes of this huge increase can be debated. Mar
kets in Istanbul may have become more attractive for the producers, or the distri
bution system may have been improved, or pressure by the authorities may have 
intensified. But whatever the explanation may be, we are sure of one thing: the 
enormous increase in the exports to Istanbul, i.e. trade within the Empire. The 
amounts that were considered by the officials themselves impossible to match in 
1817 were easily supplied 20 years later. Thus, there is no doubt whatsoever that

9. BOA. Cevded, Iktisat 1372/Temmuz 1817.
10. BOA. MAD 8606/s. 188-205.
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the production potential of the island had increased substantially. But how much 
was the total production capacity of the island exactly? We do not have direct 
information on this, unfortunately, and can only provide indirect information 
from the scarce customs registers and the ösur records.

I wish to conclude this paper by giving some information based upon the ösur 
data. The ösur yields were as follows: 308,368 okkas in 1840 and 347,160 okkas in 
1861π. I am well aware of the risks involved in reaching conclusions about pro
duction figures from tax data. But considering these figures as 10% of the total pro
duction and then adding another 30% for taxation expenses, tax-farmers’ profits 
and smuggling, we reach 4,400,000 and 5,000,000 okkas respectively, which would 
translate as 5,650,000 and 6,500,000 kgs. These figures are certainly estimates. But 
if considered together with Quinet’s production figure of 10,000,000 kgs for 1890, 
they would indicate a sustained and substantial growth throughout the 19th cent
ury11 12. Obviously, what is meant here is a long-term trend with fluctuations rather 
than a linear one. Indeed, we are informed that the severe winter of 1850 had 
destroyed many trees. But this is nothing new for olive production, which nor
mally alternates between abundant and scarce harvests. Thus, fluctuations over the 
long term are the norm for olive-oil production everywhere. In conclusion, 
although not able to provide a precise date, we are nevertheless able to confirm that 
olive-oil production on the island of Mytilene exhibited a long-term growth trend 
throughout the 18th and 19th centuries.

11. BOA. Irade, Meclis-I Vaia 611 (1842) ve BOA. A. MKT. MVL. 138/14 (1861).
12. V. Cuinet, La Turquie d’Asie, v. I, Παρίσι. 1892, p. 455.
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ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (18ος-19ος ΑΙΩΝΑΣ)

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Με βάσει τα κατάστιχα των μουκατάδων της Μυτιλήνης, η μέση εξαγόμενη 
ποσότητα λαδιού, υπολογιζόμενη κατ’αναλογία με τον φόρο επί του 
εξαγομένου προϊόντος, έφτανε τις 13.382,5 οκάδες κατά τα έτη 1720-1723, τις 
207.129 το 1729 ενώ το 1735, χρονιά με τον μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών, 
έφτασε τις 750.000 οκάδες. Η αυξητική αυτή τάση στις εξαγωγές λαδιού 
κάμπτεται το 1745. Κύριος αποδέκτης του εξαγομένου λεσβιακού λαδιού 
ήταν οι σαπωνοποιίες της Μασσαλίας. Οι έμμεσες μαρτυρίες από τα 
οθωμανικά κατάστιχα σχετίζονται με τους φόρους και τον όγκο των 
εξαγωγών και δεν προσφέρονται σε διερευνήσεις σχετικά με τις ποσότητες 
του παραγόμενου λαδιού στο νησί. Σποραδικές αναφορές ωστόσο σχετικά 
με τις σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες λεσβιακού λαδιού στη 
Βασιλεύουσα υποδεικνύουν αύξηση της παραγωγής. Από τη δεκάτη των 
ετών 1840 και 1861 εκτιμάται ότι η παραγωγή ελαιολάδου της Λέσβου 
κυμαίνονταν από 5.650.000 έως 6.500.000 χγρ.





GÜLDEN SARIYILDIZ

THE SOAP PRODUCTION OF LESVOS

THE SOAP PRODUCT AND SOAPWORKS

Under the Ottoman administrative structure, Midilli (Mytilene) sub-province1 
(sanjak) was one of the most important sub-provinces dependent on Cezayir-i 
Bahr-i Sefid and had taken a central role among them for some periods in time. It 
is an island very close to the Anatolian coast. Molova (Molyvo) district, Pilimar 
(Plomari) district and Cunda (Moschonisia) Islands were similarly bound to the 
sanjak as a separate district2. The climate of the island was suitable for all kinds of 
temperate zone crops, but unfortunately the areas used for farming were not 
enough for the needs of the people. Mountainsides were covered by olive trees and 
grape vineyards. The most important product of the island was olive crops, used 
for the production of olive oil and soap3. As a natural result, the most important 
portion of Midilli exports was formed by olive oil and soap4. The words of a writer, 
«The main business of the people on Lesvos Island was the olive and soap which 
were bringing gold and silver to the island in great quantities»5, mention the 
importance of both sectors for Lesvos Island.

Soap, which is one of the most important cleaning products of all times and 
one of the main necessities of households, was used in Ottoman society as a 
cleaning material as well as a purgative for children6. In Ottoman society the soap 
sector had developed perfectly, and according to information taken from Ottoman

1. On the administrative structure of Cezayir-i Bahr-i Sefid province in time and the 
position of Mytilene in this situation see Ali Fuad Ôrenç, «Ege Adalari’nda Idari Yapi», Egc 
Adalan’nin Idari, Mali ve Sosyal Yapisi, Idris Bostan (ed.), Ankara 2003, pp. 32-53; Idris 
Bostan, «Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaletinin Kuruluju», Istanbul Universitesi Edebiyat 
Fakiiltesi Tarih Dergisi, no 38, Istanbul 2003, pp. 61-77.

2. Besim Darkot, «Midilli», Encyclopedia of Islam, voi. 8, Istanbul 1960, Maarif Basimevi, 
p. 283.

3. §emseddin Sami, Kamusu’l alam, voi. 6, Istanbul 1316, Mihran Matbaasi, p. 4243.
4. Cezayir-i Bahr-i Sefid Salnamesi, year 1302, s. 183.
5. Ali Fuad, Adalanmiz Tiirkiye’den, Anadolu’dan Aynlamaz, Kastamonu Matbaasi 

1338, s. 53.
6. BOA (Prime Ministry Ottoman Archive), §ura-yi Devlet Series (§D), nr. 2708, app. 

1. Layiha copy of Inspector of Minist Hifzissihha-i Umumiye ve Director of Customs 
Tahlilhanesi Rasim Pasha.
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archival sources the soap production sector was one of the primary industries of the 
society7. In the large Ottoman-controlled territories there were plenty of regions 
producing soap. In the Ottoman state the most economically worthy soap 
production and exports were from Beirut, Lesvos Island, Ayvalik, Crete, 
Alexandretta and their surroundings8. Lesvos Island, its trade completely bound to 
the Ayazment and Edremit districts, was the most important soap producing and 
exporting centre among all others. Plenty of materials were used in the production 
of soap in Ottoman society. In spite of some small differences that could be seen 
among regions, the main components of soap were mainly olive oil, sodium 
carbonate, kalya, çorak (=saline earth) and lye9. Some of these materials were 
imported, but some were available locally. In Beirut and Alexandretta the 
ingredients of soap were not imported but produced in the region, but on Lesvos 
Island talc and sodium carbonate were imported, and on Crete kalya and natron 
were ordered from England and Alexandretta10.

The most important ingredient of soap was olive oil. In archival documents 
olive oil and çorak were mentioned as “the biggest part” or “the main part” of 
soap11. On Lesvos Island the production of olive oil was highly favoured. The 
needs of olive oil for Istanbul were met before all else from Lesvos Island. After 
the second half of the 17th century the importance of olive oil, especially during 
the 18th century, increased dramatically. The entry of European merchants into 
the cycle caused the production of olive oil to reach its highest levels and to be 
integrated with the production of the Ayvalik region12. The olive oil bought in 
Midilli was mostly sold to European merchants illegally. With the increase in trade 
boatmen coming to Lesvos Island and the Ayvalik coast carried olive oil to foreign 
merchant ships13. After the end of the 18th century all the olive oil and soap pro
duced on Lesvos Island were sent to Istanbul14. The most important factor affect-

7. BOA, §D, nr. 1196/22.
8. BOA, §D, nr. 570/53, app. 20.
9. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 13. Tahrirat sent by the finance inspector settled on 

Lesvos Island to Maliye Nezareti.
10. BOA, §D, nr. 570/53, lef 9.
11. BOA, Hariciye Mektubi Kalemi Series (HR. MKT), nr. 25/74; BOA, §D, nr. 

1196/22. Tahrirat of the finance inspector working on Lesvos Island; BOA, Cevdet Belediye 
Series, nr. 952.

12. Feridun M. Emecen, «Ege Adalan’nda Mali Yapi», Ege Adalan ’run Idari, Mali ve 
Sosyal Yapisi, Ankara 2003, pp. 64-65.

13. Emecen, op.cit., pp. 64-65-
14. The amount of soap and olive oil undertaken by Midilli soap producers for Istanbul 

in the period of ten months between March-December 1837:
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ing the price and quality of soap was the characteristics of olive oil. The highest 
quality soaps were the ones produced from pure olive oil. For example, the famous 
Kandiye soaps were produced from pure olive oil and they were the most wanted 
soaps for their hardness and clearness15. The olive oil produced on Lesvos Island 
was of poor quality, turbid and cloudy, its colour sometimes near black and some
times near green, thus it was not suitable for household use and was used mostly 
in soap production16. 10% was suitable for cooking, while 90% was used in soap 
production. In comparison with Crete, the soaps of Lesvos Island were qualita
tively poor. For this reason, the soaps produced in the regions of Lesvos Island, 
Ayvalik, Edremit and their surroundings were sold as coming from Crete17. Coun
terfeit and low-priced soaps were preferred by consumers who were not aware of 
their origin. But eventually this situation affected dramatically the sales of Cretan 
soap producers because of their high prices.

The first rate and genuine soaps were the most important products of the

March 1750 rumi kantars soap, 3500 rumi kantars olive oil
Aprii 7500 » » , 3500
May 3750 » » , 7500
June 1500 » » , 3000
July 1500 3000
August 1500 » 3000
September 2750 » » , 6000 » »
October 2000 » » 4000 » »
November 2000 » » , 4000
December 2000 » » , 4000

The amount of soap and olive oil undertaken by Cunda Island soap producers for Istanbul 
in the period of six months between March-August 1837:

March 75 rumi kantars soap, 150 rumi kantars olive oil
April 100 » 200 » »
May 100 “ » , 200 » »
June 50 »> » , 100
July 100 50
August 25 » » , 5

Total: 22,455 rumi kantars soap and 45,500 rumi kantars olive oil. See Gülden Sariyildiz, 
«Istanbul Sabun Tahsisatl ve Bu Tahsisatta Sabuncu Esnafmin Yükümlülükleri», Osmanli 
Öncesi ile Osmanli ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnafve Ekonomi Semineri, Bildiriler, 
vol. II, Istanbul 2003, p. 372.

15. BOA, Meclis-i Vükela Mazbatasi (MV), nr. 78/14.
16. BOA, §D, nr. 1196/22.
17. BOA, Amedi Mektubi Kalemi Umum Vilayet (A.MKT.UM), nr. 164/78; BOA, 

§D, nr. 553/2; BOA, Ayniyat Defteri, nr. 964, p. 55.
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Ottoman state. The soaps produced on Lesvos Island until the 1860s were made 
from olive oil by mixing in one of these materials: çorak, kalya and natron18. After
wards sodium carbonate, dalik and stucco started to be added to soaps, and mixed 
soaps began to be produced. The soaps containing sodium carbonate, “dalik” and 
stucco were named as forged and counterfeit soaps. Kalya, natron and çorak were 
produced internally in the Ottoman state, but sodium carbonate, talc and stucco 
were imported from Europe at high prices. At the end of the 19th century the 
amount paid for sodium carbonate was 125,000 Ottoman liras, and for talc and 
stucco 30,000 Ottoman liras was paid in a year19. Together with great financial loss, 
according to some thesis, use of these materials was wearing out clothes, irritating 
the skin and was obviously harmful to the health of the people. After starting pro
duction of mahlut (mixed) soap, the well-known and high quality soaps of Lesvos 
Island were no longer produced. Some soils used in mixed soap production on 
Lesvos Island together with the main component olive oil were first brought from 
Trieste, then a type of stucco known as baryte imported from England and Mar
seille started to be used, and after some period talc imported from Italy was includ
ed in production20.

In the beginning of the 1890s in Midilli, Pilimar and Yera, a material which was 
named among the people as talc was found. The talc of Italian origin was aban
doned. In Pilimar and Yera, with the efforts of hundreds of women and children, 
the mineral was extracted and ground with great machines imported from Europe 
for soap production21.

According to the estimates of 1884 there were 1.5 million olive trees on Lesvos 
Island. Olive production rose to 45,161,290 kilograms, and olive oil to 1,161,258 
kilograms22. According to Ottoman archival documents, in the 1880s the amount 
of exported soap was 132,222.5 kantars, and its value was 20,037,773 kurushs23. 
Of this amount the share of Lesvos Island was 30,725 kantars24. In 1884 the

18. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 18. Arzuhal (formal request for complaint) sent by 
Lesvos Island soap merchant Yorgi Panayot Kabzimal [Kapsimalis] to Ticaret ve Umur-i 
Nafia Nezareti.

19. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 18. Arzuhal sent by Lesvos Island soap merchant Yorgi 
Panayot Kabzimal [Kapsimalis] to Ticaret ve Umur-l Nafia Nezareti.

20. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 13. Tahrirat sent to Maliye Nezareti by the finance 
inspector working on Midilli.

21. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 13. Tahrirat sent to Maliye Nezareti by the finance 
inspector working on Midilli.

22. Salname of Cezayir-i Bahr-ι Se fid, year 1302, p. 181.
23. BOA, §D, nr. 570/53, app. 9.
24. BOA, §D, nr. 570/53, app. 9; by counting of 8% taking of sarfiyat-1 dahiliye the
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export from Midilli in numbers was 2,036,410 kilograms of olive oil and 
5,316,656 kilograms of soap25.

By looking at the soap production units in numbers we see that: in 1884, on 
Midilli 1926, in Molova district 227, and in Pilimar 15 soapworks were operating28, 
while in 1886 there were 45 in Midilli29, 2 in Molova30 and 18 in the Pilimar [Plo- 
mari] district31. In the first years of 1900 the number of soapworks in Midilli was 
2032, and in Molova district’s Petra village 2 soapworks were producing soap. 
According to documents, the best soaps were produced in that village and that was 
probably related to the climate33. In 1888 there were 7 soapworks in the town of 
Pilimar on Midilli. Three of them were used for olive crushing, three produced 
soap, and outside of town there was one soapwork for both crushing and soap pro
duction. Four of the soapworks were powered by steam power34: in these soap pro
duction and oil production units worked side by side. In 1903 the number of soap 
production soapworks in Pilimar rose to 1535. In Pilimar, which is located in the 
south of Lesvos Island, some kind of white-coloured soil was extracted for adding 
to soaps. For grinding this soil a great steam-powered factory was built by the 
seashore36. This marble powder, namely talc, was also exported37. On Cunda 
Island, whose main products were olive oil and soap, there were 9 soap production 
units38. In 1900 the number of soapworks there had reached 1239.

In the Ottoman state, soap production units were traditionally called «sabun-

tax of the sent soap: from Ayvalik and its surrounding including Izmir Customs Nezareti 
150,192 kurush; from Midilli and its surrounding including Izmir Customs Nezareti 
575,240 kurush; Beirut and its surroundings 882,442 kurush; Girit and its surroundings
598,000 kurush; Iskenderun and its surroundings 19,972 kurush. Total value: 2,235,846.5 
kurush, see BOA, §D. nr. 570/53, app. 20.

25. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1302, p. 183.
26. Ibid., p. 163.
27. Ibid., p. 173.
28. Ibid., p. 179.
29. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1304, p. 160.
30. Ibid., p. 169.
31. Ibid., p. 175.
32. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1318, p. 255.
33. Ibid., p. 259.
34. BOA, §D, nr. 1189/4, app. 13. Tezkere of Ticaret and Ziraat Nezareti.
35. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1321, p. 256.
36. Ibid., p. 256.
37. Ibid., p. 255.
38. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1302, p. 194-5.
39. Salname of Cezayir-i Bahr-l Sefid, year 1318, p. 264.
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hane» (soapwork/soap factory). In Ottoman archival documents these units were 
mentioned as «adì sabunhane» (common soap factory) and «adì ocak ile i§leyen 
sabunhane», and in European-style factories the main production was made by 
steam-powered machines40. For fire protection in the soap factories, timber 
rubbed with soap was used to make dividing walls41. In soap production firewood 
was used as fuel42.

The soap production on Lesvos Island until the 1880s was made in sabunhanes. 
After that steam-powered soap factories started to be built. Factories were formed 
from yaghane and sabunhane departments43. In reality there had been some initia
tives for steam-powered soap and olive oil factories in the 1840s by the Istanbul gov
ernment, which issued directives to producers on Midilli to import steam-powered 
machines from Europe for use in olive oil and soap factories44.

SOAP TYPES

Soap qualities were based on the ingredients used in production. The names of 
soaps were indicative of both the quality and price of the soap. For example, halis 
(pure) and gayer halis (very pure) soaps were the best quality and high-priced 
soaps. Mahlut (mixed) and toprakli (soiled) soaps on the other hand were the low 
quality and low-priced soaps in the market. Generally, the soaps made on Midilli 
were gayet halis (very pure), halis (pure), mahlut (mixed) and toprakli (soiled). 
This was accepted for some kind of traditional production45 and was a qualitative 
ranking, from the best quality to the lowest.

There was no additional material added to the gayet halis (very pure) type of 
soap. It was the best quality and highest priced soap, made completely from olive oil.

In the production of halis (pure) soap, from 5% to 8% talc was added to the 
soap. For the production of one boiler of soap about 400 jugs of olive oil had to be 
used. As a result of this it was expensive and not suitable for ordinary consumers.

In the production of mahlut (mixed) soap, from 10% to 15% talc was added to 
the olive oil. Mixed soaps in comparison were less expensive than pure and very

40. BOA, §D, nr. 1189/4, app. 13.
41. BOA, §D, nr. 1189/4, app. 6.
42. BOA, §D, nr. 1189/4, app. 6.
43. BOA, §D, nr. 1189/4, app. 6; Ali Fuad, Adalanmiz Tiirkiyeden, Anadoludan 

Aynlamaz, p. 54.
44. BOA, A-MKT, nr. 57/62. The text sent to Mutasarnf of Lesvos Island Ismail Bey 

by Sadaret.
45. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 4. Tahrirat sent by the finance inspector setded on 

Midilli to Istanbul.
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pure soaps and were long-lasting. At the same time they were effective as pure and 
very pure soaps. Because of its special features it was suitable for any budget and 
was much in demand. In comparison with pure soap production, instead of 400 
jugs of olive oil, only 200 jugs of olive oil were used for one soap boiler. Due to its 
high sales and demand, it was more profitable for the producers. Instead of using 
1200 jugs of olive oil for the production of three boilers of pure soap, producers 
eventually preferred to use from 1600 to 2000 jugs of olive oil for the production 
of 8 or 10 boilers of mixed soap.

But in toprakli (soiled) soap the amount of talc added in production was rela
tively high: about 20% or 30% but in reality the amount was higher, even reaching 
50% to 80% in some cases. According to claims of groups against production of soap 
with sodium carbonate, talc and stucco type materials, some deceitful people were 
mixing exported soil and stone under the names of talc and stucco and marketing 
it to people as soap46. For this reason most soiled soap producers did not sell even 
one kiyye (1220 grams) of soap and they eventually went bankrupt.

Sometimes different brand names were given to soap types officially and in 
public usage. For example, in Prene47 officially named pure soap (has sabun) was 
known as only soap (sabun) among the people. For officially named first, second 
and third soaps (birinci, ikinci, iiciincii sabun) people preferred to use only soiled 
soap (toprakli sabun) for all.

In Lesvos Island customs documents the soaps were named according to their 
quality as “sabun, edna sabun, toprakli, topraklica sabun, boyali topraklica sabun, 
boyali toprakli sabun, prina, edna toprakli sabun, boyali edna toprakli sabun, boy- 
ali prine sabun and siyah topraklica sabun”. Among these soaps the highest quali
ty and most expensive one was called sabun (soap) and the cheapest and lowest 
quality one was named as boyali edna toprakli sabun (coloured edna soiled soap)48.

In the records of the Pilimar tax office the soap brands were «toprakli, topraklica, 
sabun and sulu soda ile mamul sabun» (soap made from diluted sodium carbonate)49.

PROHIBITION OF MIXED SOAP PRODUCTION

The soap produced in the Pilimar district and in the Yera subdistrict of Lesvos 
Island contained about 80% soil, and this amount in some cases reached even 100%.

46. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 18. Arzuhal of Midilli merchant Yorgi Panayot.
47. BOA, §D, nr. 2361/1, app. 19.
48. BOA, §D, nr. 2361/1, app. 28.
49. BOA, §D, nr. 2361/1, app. 53. The list showing the prices of soap and olive oil 

from 1310 (1894) March to 1312 (1897) January issued by Midilli riisumat idaresi 
mülhakatndan Pilimar riisumat memuriyeti.



244 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

Forced by a deluge of complaints, the internal affairs ministry investigated the sub
ject. In 1890, in a general circular50, along with some other statement of reasons, 
the addition of all harmful materials (sodium carbonate, talc, lye and chalk) to soap 
was prohibited in soap factories on Lesvos Island and in all other regions.

One of the statements of the ministry was the affect that the use of talc had on 
the demand for Ottoman soap and that this would result in the failure of the 
Ottoman soap industry51. The prohibition of talc in soap production affected the 
state treasury, as well as thousands of soap producers and thousands of workers 
dealing with talc production. With the prohibition of mixed soap production on 
Lesvos Island, about 40 soapworks closed and thousands of workers lost their jobs; 
olive production was also affected directly52. The main complaint was the addition 
of talc to the soaps in large percentages. In Midilli soapworks the talc was initial
ly imported but from the 1890s Midilli talc was discovered and used in soapworks 
as local production53. The price of imported talc was about 60 to 80 gurus per 
sack54. Local production talc was about 15 to 20 gurus per sack, and thus from 40 
to 60 gurus were saved55.

Midilli residents were paying about 60-70,000 Ottoman liras for talc imported 
from Italy56. At the same time local producers were paying 5 gurus per sack of talc 
to the state. This constituted 3000 Ottoman liras a year for the treasury57. At the 
end of the 19th century and the beginning of the 20th the average production of 
soap was about 200,000 sacks. The income of the treasury from this production was 
about 15,000 Ottoman liras58. The prohibition of mixed soap production badly

50. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 13. Tahrirat sent by the finance inspector settled on 
Midilli to Finance Nezareti.

51. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 4. The copy of the decision taken in Bahr-l Sefid 
province administrative council.

52. BOA, §D, nr. 592/11, app. 8.
53. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 4.
54. BOA, Yildlz Perakende Evraki Arzuhal ve Jurnal Series (Y.PRK.AZJ), nr. 47/43. 

Muhzir’s sent by headmen and older council of Midilli, Pilimar, Yera, Ayasu, Pulhenet to 
Mabeyn.

55. BOA, Y.PRK.AZJ, nr. 47/43. Muhzir’s sent by headmen and older council of 
Midilli, Pilimar, Yera, Ayasu, Pulhenet to Mabeyn.

56. BOA, Yildlz Perakende Umum Vilayetler Tahrirati Series (Y.PRK.UM), nr. 42/22. 
Tahrirat of Bahr-l Sefid Governor to Mabeyn Ba§kitabeti.

57. BOA, §D, nr. 588/23, app. 2. The formal request sent by Teodor Drakos’un to 
§ura-yi Devlet; BOA, §D, nr. 592/8. The formal request sent by 22 people from Midilli, 
Yera, Pilimar to Dahiliye Nezareti.

58. BOA, §D, nr. 592/8. The formal request sent by 22 people from Midilli, Yera,
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affected the people of Pilimar and Yera. Before the prohibition, exports per year 
were 5,000,000 kiyye from 80,000 sacks, and this decreased to 23,000 sacks and
1,500,000 kryyes59. Because of decreased interest in Ottoman soaps, the opening of 
talc mines was also prohibited60.

But talc is not used only in soap production. It is used in many areas such as 
building construction, plaster works and dish production. Prohibition of mixed 
soap production in the Ottoman state necessarily brought about the importation of 
mixed soap from Europe. It is known that the mixed soap brought from Corfu by 
boat was sold in Sakiz and other islands61. The governor of Cezayir-i bahr-i Sefid 
was interested in this subject and made all necessary warnings. After a hundred 
years of soap production, the people in the soap industry, with no interest in other 
businesses and thousands of unemployed people, became a danger for the society, 
and there was a possibility of uprising. All necessary precautions had to be taken. 
From information taken from the governor, Europeans for years had been export
ing soaps to the Ottoman state with plenty of ingredients62. These ingredients were 
making soaps less expensive. One okka of these soaps was sold from two gurus to 
ninety paras. But the people of Midilli without adding anything to their soap, using 
only olive oil, had to sell their products at the price of 4 gurus63. In competition 
with the low-priced soaps of Europe, Midilli soap producers added sodium carbon
ate and lye to their soaps and mixed in some portion of talc. Thus, they could drop 
the price of soap to compete with the Europeans64. But the prohibition of mixed 
soaps led the commerce to collapse, and 23,000 workers became jobless65. The soap

Pilimar to Dahiliye Nezareti; BOA, Y.PRK.AZJ, nr. 47/43. Muhzir’s sent by headmen and 
older council of Midilli, Pilimar, Yera, Ayasu, Pulhenet to Mabeyn.

59. BOA, §D, nr. 592/8. The formal request sent by 22 people from Midilli, Yera, 
Pilimar to Dahiliye Nezareti; BOA, Y.PRK.AZJ, nr. 47/43. Muhzir’s sent by headmen and 
older council of Midilli, Pilimar, Ayasu, Pulhenet to Mabeyn.

60. BOA, §D, nr. 2348/55, app 1. The arzuhal sent by the owners of Pilimar stone 
mines to head official of Pilimar.

61. BOA, §D, nr. 1196/22, ek 13. Tahrirat sent by the finance inspector settled on 
Midilli to Dahiliye Nezareti.

62. BOA, Y. PRK. UM, nr. 42//17. Tahrirat sent by Bahr-i Sefid governor to Mabeyn 
ba§katibi.

63. BOA, Y. PRK .UM, nr. 42//17. Tahrirat sent by Bahr-i Sefid governor to Mabeyn 
ba§katibi.

64. BOA, §D, nr. 1196/22, ek 19. Tezkere sent by Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve Sanayi 
Odasi to Ticaret ve Nafta Nezareti.

65. BOA, Y.PRK.UM, nr. 42//17. Tahrirat sent by Bahr-i Sefid governor to Mabeyn 
ba§katibi.
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producers struggled for the abolition of the prohibition. After some undertakings it 
was understood that, without forbidding mixed soap imports from foreign coun
tries, it was inevitable to have closed soap factories, workless people and poverty, 
along with an increased interest in foreign-made soaps. In many European coun
tries, the fake soap production was prohibited and given heavy penalties. The con
tent of sediment and dregs within soap could never be more than 5% to 10%. If the 
amount exceeded these percentages, the soap was considered fake and the produc
er would be punished. On the other hand these fake soaps were freely entering the 
Ottoman lands and sold without any control. It was quite normal to inspect soap 
factories for the best conditions for public health66. It was decided by Midilli 
Mutasarnfligi how much talc, lye and sodium carbonate could be added to soap as 
100 kiyye pure soap, 8 kiyye lye water and sodium carbonate67. Also, talc was 
accepted as a main material for soap production. At least there could be a seal for 
the produced soaps within the country showing the degree of purity and amount of 
mixed materials. This happened on 28 July 1892.

In conclusion, Lesvos Island was one of the most important production and 
export centres of the Ottoman state. It was the centre of olive oil and soap pro
duction, which have great economic value68. After the mid-19th century mixed 
soap production increased together with regular soap production. The reason for 
this was the decrease in production prices and competition with imported Euro
pean low-quality but cheap soaps69.

66. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 19. Tezkere sent by Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve 
Sanayi Odasi to Ticaret ve Nafta Nezareti.

67. BOA, §D, nr. 1196/22, app. 41. Tahrirat sent by Bahr-i Sefid governor to Dahiiliye 
Nezareti.

68. BOA, §D, nr. 588/23, app. 2. The formal request sent by Merchant Teodor Drakos 
to §ura-yl Devlet.

69. BOA, §D, nr. 592/11, app. 8. The formal request sent by Midilli, Pilimar, Yera 
people to Dahiliye Nezareti.



Gülden Sariyildiz

TA ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ KAI ΣΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Η μελέτη αυτή εξετάζει, την παραγωγή σαπουνιού και τη λειτουργία των 
σαπωνοποιείων στη Λέσβο και στο Αϊβαλί κατά την οθωμανική περίοδο. 
Ειδικότερα, ασχολείται με τη διαδικασία παραγωγής του σαπουνιού στη νήσο 
της Λέσβου, τις ποσότητες που παράγονταν και την εμπορία του στην 
Κωνσταντινούπολη.





ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΙΦΝΑΙΟΥ

ΛΕΣΒΟΣ-ΚΥΔΩΝΙΕΣ-ΑΔΡΑΜΥΤΤΙ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ;

«Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι...», γράφει ο 
Οδυσσέας Ελύτης1. Όμως στη Λέσβο δεν ήταν οι πρώτες σταγόνες της βρο
χής που προμήνυαν τον ερχομό του φθινοπώρου. Τότε, και σήμερα πολύ 
λιγότερο, ήταν οι τουφεκιές των κυνηγών που έπεφταν λίγο πριν από το 
ξημέρωμα και τάραζαν τον ύπνο των παιδιών για να σημάνουν το τέλος της 
εποχής της σχόλης και την προετοιμασία της ελαιοσυλλογής2.

Έτσι, την πρώτη του Σεπτέμβρη του 1907 ο λαδέμπορος Βασίλειος Γού
τος έστελνε «πεσκέσι» στον γυμνασιάρχη των Κυδωνιών Γεώργιο Σακκά- 
ρη, «είκοσι όρτυγας» που μόλις είχε σκοτώσει την αυγή. Την ίδια μέρα ο 
ανταποκριτής του εξαγωγικού οίκου των Αδελφών Γούτου στις Κυδωνιές, 
εργοστασιάρχης Μιχαήλ Στρογγύλης, του έστελνε διακόσια κυδώνια που 
μόλις είχε βγάλει από τον βυθό της θάλασσας3. Η λεπτομέρεια αυτή από την 
εμπορική αλληλογραφία μεταξύ Γούτου και Στρογγύλη μαρτυρεί το πυκνό 
δίκτυο της ημερήσιας επικοινωνίας μεταξύ της Μυτιλήνης και των Κυδω
νιών. Τα είδη που ανταλλάσσονταν έπρεπε να καταναλωθούν ή να μαγειρευ
τούν αυθημερόν και τη δυνατότητα αυτή εξασφάλιζαν τα τακτικά και έκτα
κτα δρομολόγια πλεούμενων, βενζινακάτων και μικρής χωρητικότητας 
ατμόπλοιων. Ωστόσο, πέρα από τα προσωπικά είδη που στέλνονταν στις 
εκατέρωθεν ακτές, τη σχετικά σύντομη διαδρομή της μετάβασης από τον 
έναν προορισμό στον άλλο, έπαιρναν πρώτες ύλες, επεξεργασμένα προϊόντα

1. Οδυσσέας Ελύτης, Προσανατολισμοί, Αθήνα 1979, σ. 75. Ο στίχος ανήκει στον 
κύκλο «Σποράδες», στο ποίημα Ελένη’.

2. Τόσο στη Λέσβο όσο και στη μικρασιατική ακτή από τα τέλη Αυγούστου αρχίζει 
το μάζεμα των κουρουκιών που είναι οι ελιές που έχουν πέσει στο έδαφος με τα πρωτο- 
βρόχια. Απ’ αυτές βγαίνει το κουρουκέλαιο (κουρουκόλαδο) που χρησιμοποιείται για 
σαπουνόλαδο. Το κουρουκέλαιο των Κυδωνιών εξαγόταν στη Μασσαλία' βλ. Δ. Λουκά- 
τος, «Λαϊκή ελαιοκομία και ελαιουργία στο Αδραμύτι», Μικρασιατικά Χρονικά 2 (1957), 
106 και Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1,7-1-1907.

3. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1, 1/14-9-1907.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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αλλά και χρηματοδέματα, αθηναϊκοί θίασοι, εποχικοί εργάτες αλλά και εν 
δυνάμει γαμπροί4.

Είναι γνωστό ότι η Λέσβος έστελνε προς τη μικρασιατική ακτή αρκετά 
είδη εισαγωγής. Τα τεκμήρια της εμπορικής αλληλογραφίας αλλά και των 
στατιστικών του εμπορίου αποδεικνύουν πως η σχέση ανάμεσα στα δύο 
μέρη ήταν αμφίδρομη. Η λεσβιακή οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη 
συνδέεται με την ύπαρξη ενδοχώρας, της Μικράς Ασίας, από την οποία προ
μηθευόταν πρώτες ύλες και στην οποία διοχέτευε βιομηχανικά προϊόντα.

Ας σταθούμε όμως λίγο στο θέμα των εισαγωγών. Από το 1860 που το 
εξωτερικό εμπόριο της Λέσβου σημειώνει σημαντική άνοδο, το ένα τρίτο 
περίπου των εισαγωγών της επανεξαγόταν στην Ανατολή5. Οι μεγαλο-εισα- 
γωγείς του νησιού αλλά και οι μικρέμποροι, προσέβλεπαν σε πωλήσεις στην 
απέναντι ακτή και ταξίδευαν σε μεγάλη ακτίνα από τα παράλια για να διαθέ
σουν τα προϊόντα τους στις εσωτερικές αγορές κωμοπόλεων και χωριών. Τη 
συνηθισμένη αυτή πρακτική που συνεχιζόταν επί έξι τουλάχιστον δεκαετίες 
μετά το 1860, επιβεβαιώνει η απολογιστική έκθεση του Εμπορικού Επιμελη
τηρίου Λέσβου στα 1925. Ακόμη και μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ο 
εμπορικός κόσμος πίστευε πως οι συναλλαγές με τη Μικρά Ασία θα αναγεν
νιόνταν και θα ξεπερνούσαν τα προ του πολέμου επίπεδα. Για το σκοπό αυτό 
οι έμποροι ζητούσαν να κτιστούν νέες αποθήκες διαμετακομιστικού εμπορί
ου στο υπό ανακατασκευή λιμάνι της Μυτιλήνης6.

Το κλειδί για την ερμηνεία του κεντρικού ρόλου που παίζει η Λέσβος στη 
μικρασιατική οικονομία βρίσκεται στη γεωγραφική της θέση. Η ανυπαρξία 
οδικού ή σιδηροδρομικού δικτύου που να συνδέει τις πόλεις της Μικράς Ασίας 
με τη Σμύρνη, την Προύσα και την Κωνσταντινούπολη οδηγούσε στην επι
λογή των θαλάσσιων μεταφορών ως κύριου μέσου μεταφοράς για ανθρώπους 
και εμπορεύματα και κατά συνέπεια η Λέσβος ήταν το εγγύτερο στον μικρα

4. Ο λεσβιακός τύπος μετά το 1908 είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε πληροφορίες για τις 
πάσης φύσεως ανταλλαγές. Ενδεικτικά, στις 8 Φεβρουάριου 1912 η εφημερίδα της Μυτι
λήνης Σάλπιγζ ανακοίνωσε ότι ο θίασος του Βασιλείου Στεφάνου, μετά τις επιτυχείς 
παραστάσεις του στη Μυτιλήνη, έφευγε για τις Κυδωνιές για να δώσει και εκεί παρα
στάσεις τη Μεγάλη Σαρακοστή, και του ευχόταν κάθε υλική και ηθική επιτυχία. Για τις 
εποχικές μετακινήσεις αγροτών από τη Λέσβο στην απέναντι ακτή και τη σύναψη σχέ
σεων στη Μικρασία, που αποτελούσαν αφορμή ακύρωσης προηγουμένων συμβολαίων 
αρραβώνων στη Λέσβο, βλ. το Αρχείο του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης.

5. Foreign Office [=F.O.], A.S., Turkey, Scio and Mytilene, Report by Mr. Vice-Consul 
Biliotti on the Trade of Scio and Mytilene for the year 1861.

6. Αελτίον Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης 1924-1925, 
Μυτιλήνη 1925, σ. 12-13.
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σιατικό αιγιαλό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. Αξίζει να σημειωθεί πως 
η απόσταση ανάμεσα στις Κυδωνιές και τον μεγάλο ελαιώνα του Ιωάννη Τρι- 
κούπη, στο Αρμούδ-οβασί, της περιφέρειας Κεμεριού, απείχε δύο ώρες από 
το Αϊβαλί και η μεταφορά του ελαιοκάρπου προς τα ελαιοτριβεία γινόταν με 
ζώα μέσα από κακοτράχαλους δρόμους7. Το ζήτημα βεβαίως της τακτικής 
επισκεψιμότητας της Λέσβου ήταν θέμα οικονομικού μεγέθους καθ’ ότι το 
νησί διακινούσε μεγαλύτερο αριθμό επιβατών και εμπορευμάτων, απ’ ότι οι 
Κυδωνιές. Οι τελευταίες εξαιρούνταν από τα δρομολόγια των μεγάλων 
ατμοπλοϊκών εταιρειών καθώς το λιμάνι τους ήταν αδύνατο να φιλοξενήσει 
πλοία μεσαίας χωρητικότητας πριν από τη διάνοιξή του το 18828.

Όμως, εκτός από το γεωγραφικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Λέσβου 
υπήρχε και το θέμα της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην οποία 
υπερείχαν οι Λέσβιοι. Την εμπορική και βιομηχανική αλληλεξάρτηση των 
δύο πόλεων θα προσπαθήσω να φωτίσω αντλώντας τεκμήρια από την πλού
σια εμπορική επιστολογραφία9.

Θα σταθώ στον τρόπο που διαπλέκεται η λεσβιακή βιομηχανία με την 
αιολική οικονομία. Σημαντικές πρώτες ύλες του νησιού προέρχονται από 
την μικρασιατική ενδοχώρα: συμπληρωματική πυρήνα για τα οκτώ πυρηνε- 
λαιουργεία της Λέσβου, ρύμματα σαπουνιών για το εργοστάσιο γλυκερί
νης10 που ιδρύθηκε το 1912, βαμβάκι Περγάμου για το νηματουργείο Αθα-

7. ΑΤΕ, 1911, 46,1: επιστολή του υποπροξένου Κυδωνιών της 13/26-11-1910. Η 
έλλειψη οδικού δικτύου στη δυτική Μικρά Ασία καθιστούσε τη χερσαία επικοινωνία 
εξαιρετικά δύσκολη. Χαρακτηριστική είναι και η επιστολή του ελληνικού προξενείου της 
Σμύρνης προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, στην οποία αναφέρει ότι η απόσταση 
μεταξύ Σμύρνης και Βουρλών, όπου ζούσε πολυπληθής ελληνική κοινότητα, ήταν οκτώ 
ώρες (1871) και τα δύο μέρη δεν συνδέονταν ούτε διά θαλάσσης ούτε με σιδηρόδρομο ούτε 
με τακτικό ταχυδρομείο" βλ. ΑΥΕ, 1871, 39, 1-26, αρ. 918: επιστολή του Ελληνικού 
Προξενείου Σμύρνης.

8. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920, σ. 167.
9. Στοιχεία για τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις των δύο περιοχών παρέ

χει τόσο η εμπορική αλληλογραφία του οίκου των Αφών Γούτου με τον εμπορικό αντι
πρόσωπό τους στις Κυδωνιές (1906-1913) που απόκειται στο Ε.Λ.Ι.Α., όσο και η επι
στολογραφία του Θεμιστοκλή Μαρίνου, προύχοντα και επιχειρηματία της Μυτιλήνης, 
με τον φίλο του, επιχειρηματία Μιχαήλ Καζάζη, στο Αδραμύττι. Η δεύτερη καλύπτει τα 
έτη 1885-1887 και 1891-1894 και απόκειται στο ιδιωτικό αρχείο Αλ. Χατζηδήμου.

10. Το εργοστάσιο γλυκερίνης κατεργαζόταν τα ρύμματα των σαπωνοποιείων της 
Λέσβου και της Ανατολής, των οποίων η περιεκτικότητα σε γλυκερίνη ήταν 5-7%. 
Εργαζόταν με μηχανική κίνηση όλο το εικοσιτετράωρο και είχε 11 εργάτες. Προμηθευ
όταν την καύσιμη ύλη από τα ανθρακωρυχεία της Ποντοηράκλειας που ανήκαν στην επι
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νασιάδη11. Τα δύο αυτά νεόκτιστα εργοστάσια υπήρξαν και τα πρώτα θύμα
τα της δημιουργίας συνόρων στο Αιγαίο και σταμάτησαν τη λειτουργία τους 
τον πρώτο χρόνο της απελευθέρωσης. Ο κατάλογος των εισαγόμενων για τη 
βιομηχανία πρώτων υλών συμπληρωνόταν με πευκοφλοιό για τη βυρσοδε
ψία, πέτρες Σαρμουσάκ12 και ξυλεία για την ανθούσα οικοδομική δραστη
ριότητα της πόλης. Δεν ήταν όμως μόνο οι πρώτες ύλες αλλά και τα προϊό
ντα της λεσβιακής βιομηχανίας που έβρισκαν διαθέσιμες αγορές στη Μικρά 
Ασία. Υφάσματα κάμποτ και τσουπιά για τους ελαιόμυλους είναι από τα 
λιγότερο γνωστά σε μας είδη13. Όμως το κύριο προϊόν ήταν μηχανήματα για 
τα ελαιοτριβεία. Σιδερένιες πρέσες και συστήματα ελαιομύλων που παρή- 
γαγε το ντόπιο μηχανουργείο των Λουκά και Καραμιτζόπουλου τροφοδο
τούσαν τα ατμοκίνητα ελαιουργεία της Μ. Ασίας14. Αλλά και εκεί που πρω- 
τοέφτασε ο ατμός, όπως για παράδειγμα στη «μηχανή» του Μιχαήλ Καζά- 
ζη στο Αδραμύττι (1885), η προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού έγινε 
από τον Αχιλλέα Κούππα, λέσβιο την καταγωγή, που είχε ανοίξει μηχα
νουργείο στον Πειραιά15. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μεταφορά και η

χείρηση Π. Μ. Κουρτζή και Σία' βλ. Α. Σοφιανόπουλος, «Περί της βιομηχανικής κινή- 
σεως εν τη νήσω Λέσβω», στο Γενική Διοίκησις Νήσων Αιγαίου, Διάφοροι Μελέται περί 
των Νήσων, Α! Λέσβος, 1913, σ. 24.

11. Τα «Μεγάλα Κλωστήρια και Υφαντουργεία» του Απ. Χρ. Αθανασιάδη ήταν σε 
θέση να παράγουν 6.000 πήχεις ύφασμα ημερησίως και απασχολούσαν περί τους 100 
εργάτες και εργάτριες. Προμήθευαν τον τουρκικό στρατό καθώς και πολλά μεγάλα 
καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη· βλ. Α. Σοφιανόπουλος, «Περί 
της βιομηχανικής...», σ. 30-31.

12. Τη ροζ πέτρα Σαρμουσάκ που είχε ευρεία χρήση στη λεσβιακή οικοδομική, εξή- 
γαγαν νταμαρτζήδες από την περιοχή Σαρμουσάκ και τη μετέφεραν απελέκητη στο 
Αϊβαλί, όπου πελεκιόταν και καθοριζόταν η τιμή της ανάλογα με τη ζήτηση (Ε.Λ.Ι.Α., 
Αφοί Γούτου, φάκ. 1,22-6-1907).

13. Ο Μιχαήλ Στρογγύλης υπολόγιζε την κατανάλωση των Κυδωνιών σε 800-1000 
τόπια πανί ετησίως και πρότεινε να αναλάβει την προώθηση των υφασμάτων του υφαντή
ριου Αθανασιάδη με προμήθεια 2%. Όσον αφορά στα ελαιόπανα, εκτός της αγιασώτικης 
οικοτεχνικής παραγωγής, τα εργοστάσια των Κυδωνιών τα προμηθεύονταν και από τα 
εργοστάσια της Αγίας Παρασκευής και του Π.Λ. Ραπίτη στη Μυτιλήνη· βλ. Ε.Λ.Ι.Α., 
Αφοί Γούτου, φάκ. 1,22-6-1907, 29-6-1907, 15/25-10-1907, 19-10-1907.

14. Η πρόσφατη έρευνα στο χωριό Σαατζιλάρ του κάμπου της Περγάμου αποκάλυ
ψε πως το ελαιοτριβείο του Δημήτρη Αγάλια είχε αγοράσει τον εξοπλισμό του από το 
«Μηχανουργικόν εργοστάσιου Π. Λουκά και Μ. Καραμιτσόπουλου»' βλ. εφ. Εμπρός 
(Μυτιλήνης), φύλ. της 17-4-2003 (άρθρο του Στρ. Μπαλάσκα).

15. Αρχείο Αλέξανδρου Χατζηδήμου, αντίγραφα επιστολών Θεμιστοκλή Μαρίνου, 
27-12-1885, 30-12-1885 και 17-1-1886.
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συναρμολόγηση των μηχανημάτων γινόταν μέσω Μυτιλήνης και όχι μέσω 
Σμύρνης, παρά το γεγονός ότι στη Σμύρνη υπήρχε και το μηχανουργείο του 
Δημοσθένη Ισηγόνη16.

Το παράδειγμα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του εμπορικού δικτύου 
της Λέσβου που έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των προμηθευτών, 
στη μείωση του κόστους κατασκευής και μεταφοράς και παρείχε διευκολύν
σεις στη διεκπεραίωση των συναλλαγών17.

Η εμπορική αλληλογραφία αποκαλύπτει πως η συμβολή του επιχειρη
ματικού κόσμου της Λέσβου στην εκβιομηχάνιση της Μικράς Ασίας δεν 
έγινε μόνο με την προμήθεια μηχανημάτων αλλά και με δανεισμό κεφαλαί
ων και με την παροχή συμβουλών τόσο σε τεχνικά ζητήματα όσο και σε 
θέματα εμπορικής εξακτίνωσης και επαγγελματικής κατάρτισης των επι
χειρηματιών. Το 1906-7 ο Μ. Στρογγύλης συζητούσε με τον Β. Γούτο για 
ένα νέο τύπο εργοστασίου που δεν υπήρχε στο Αϊβαλί18. Σκόπευε να κτίσει 
πυρηνελαιουργείο και σαπωνοποιείο δανειζόμενος τα κεφάλαια από τον 
Μυτιληνιό επιχειρηματία. Θα ανέθετε το όλο εγχείρημα στον γιο του, 
Παναγή, που είχε μόλις επιστρέφει από μαθητεία στα σαπωνοποιεία της 
Μασσαλίας. Ο Παναγής χρησιμοποιούσε σύγχρονες μεθόδους σαπωνοποίη- 
σης παρτίδων ελαίου κατά το ευρωπαϊκό σύστημα, αποφεύγοντας τη 
νοθεία19. Παρά τις δυσκολίες που δημιουργούσαν τα διατιθέμενα μέσα το 
αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό. Τα πλεονεκτήματα του «ευρωπαϊκού»

16. Το εργοστάσιο του Δημοσθένη Ισηγόνη (έτος ίδρυσης 1854) προμήθευε με μηχα
νές τα μεγάλης ισχύος λεσβιακά ελαιουργικά συγκροτήματα (Μανταμάδου, Αγίας 
Παρασκευής).

17. Η πληρωμή των μηχανημάτων για το ελαιοτριβείο του Μιχαήλ Καζάζη, για 
παράδειγμα, θα γινόταν με συναλλαγματική που θα έσυρε ο Κούππας επί του καταστή
ματος Κουρτζή-Κούμπα (Λέσβιων την καταγωγή) στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι, 
με τη σειρά τους, αγόραζαν λάδια από τον Μιχαήλ Καζάζη στο Αδραμύττι (Αρχείο Αλέ
ξανδρου Χατζηδήμου, αντίγραφα επιστολών Θεμιστοκλή Μαρίνου, 17-1 -1886).

18. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. I, 18-8-1907.
19. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1,4/17-7-1907.

Το Αϊβαλί είχε μεγάλη παράδοση στη σαπωνοποιία που ήταν η σημαντικότερη βιοτεχνι
κή δραστηριότητα πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Τη δεκαετία του 1840-50 λει
τουργούσαν δεκαπέντε σαπωνοποιεία. Το προϊόν δυσφημίστηκε με την αύξηση της 
νοθείας του σαπουνιού με σαπουνόχωμα και ανάγκασε την οθωμανική κυβέρνηση να 
απαγορεύσει την πώληση του. Μόνο μετά το 1893 αναπτύχθηκε η ευρωπαϊκή μέθοδος 
παρασκευής σαπουνιών με τη χρήση αγγλικής ή γαλλικής σόδας (ΑΤΕ, 1911, 90, 1,1* 
Ιω. Καραμπλιάς, Σημειώματα εις την Ιστορίαν της πόλεως των Κο8ωνιών (Μ. Ασίας), 
Κυδωνιές 1911, σ. 67-73).
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σάπωνα έναντι των κοινών σαπουνιών περιέγραφε ο Μ. Στρογγυλής σε επι
στολή του προς το κεντρικό κατάστημα: «Ο ευρωπαϊκός σάπων παρασκευ
άζεται με καυστική σόδα και χύνεται μαλακός. Θέλει 8-15 ημέρες να “στε
γνώσει” και σφραγίζεται με χειρόπρεσα σε κομμάτια των 100 δρ. και όχι 
στονταμπακά [με ξύλινες σφραγίδες]. [Κατά το ψήσιμο] αφαιρείται όλο το 
αλκάλι και μένει καθαρός και γλυκύς, κάμνει ευκόλως αφρόν, δεν σαλιώνει 
όπως ο άλλος της συνήθους κατασκευής, ουδέποτε εβγάζει γένια και είναι εν 
γένει σάπων ανώτερος του κοινού, χωρίς να κοστίζει περισσότερο. Απόδοση 
έχει καλή»20. Συγκρίνοντας τη μέθοδο αυτή με τον τρόπο σαπωνοποίησης 
στη Λέσβο παρατηρούμε ότι οι μέθοδοι ήταν παρεμφερείς σε όσα σαπωνο
ποιεία διέθεταν σπουδασμένους στο εξωτερικό ή εμπειρικούς τεχνίτες που 
ακολουθούσαν τις οδηγίες των γαλλικών εγχειριδίων21. Ο γιος του κυδωνιά- 
τη ανταποκριτή μετέφερε στη Μυτιλήνη δείγματα σαπουνιών από δοκιμές 
που είχε κάνει για να τα δουν οι Αφοί Γούτου και να τα προωθήσουν σε πελα
τεία υψηλών εισοδημάτων. Την ίδια εποχή ο πατέρας του ζητούσε τη γνώμη 
και τη διαμεσολάβηση του Μυτιληνιού μεγαλοεξαγωγέα για να επιλέξει 
την εμπορική σχολή στην οποία θα φοιτούσε ο δευτερότοκος γιος του, ο 
Αλέξανδρος22. Είναι ενδεικτικό ότι μετά το 1912, οι πολιτικές πιέσεις και οι 
επακόλουθες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι χριστιανοί οθω- 
μανοί υπήκοοι στη Μικρά Ασία οδήγησαν τον Αλέξανδρο στα βαμβακο- 
ελαιουργεία του Kafr-el-Zayat23 στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην εξεύρε
ση εργασίας στον Πειραιά, όπου είχε αναδιπλώσει τις δραστηριότητές του ο 
διορατικός λέσβιος επιχειρηματίας Θεόδωρος Αλεπουδέλης24.

20. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1, 27-6-1907.
21. Για την επαγγελματική κατάρτιση των σαπωνοποιών της Λέσβου βλ. Ε. Σιφναί- 

ου, Ν. Σηφουνάκης, Γ. Κουτσουρίδης, Ενθύμιον Σαπωνοποιίας Λέσβου, Αθήνα 2002, σ. 
138-147.

22. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1, 14-11 -1907.
23. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 3, 3/16-8-1913.
24. Οι αδελφοί Θρασύβουλος και Παναγιώτης Αλεπουδέλης, γνωστοί σαπωνοποιοί 

του Ηρακλείου Κρήτης και του Πειραιά, κατάγονταν από τη Μυτιλήνη. Στον γενέθλιο 
χώρο είχαν αναπτύξει τις πρώτες εμπορικές και βιομηχανικές τους δραστηριότητες την 
περίοδο της οικονομικής απογείωσης της Λέσβου, στα τέλη της οθωμανικής κυριαρχίας.

Από ελάχιστες σφραγίδες και συσκευασίες σαπουνιών που διασώθηκαν στην οικογε
νειακή συλλογή γνωρίζουμε την ύπαρξη σαπωνοποιείου αρωματικών σαπώνων στη 
Λέσβο από το 1884, του οποίου όμως οι εγκαταστάσεις δεν έχουν εντοπιστεί.

Οι γενικότερες αλλαγές που επήλθαν στις οικονομικές σχέσεις της Λέσβου με τις 
οθωμανικές αγορές μετά το 1910, οδήγησαν στη μεταφορά των μεταποιητικών δραστη
ριοτήτων της οικογένειας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το 1911 ιδρύθηκε το πυρηνελαι-
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Η Λέσβος, λοιπόν, προηγείτο βιομηχανικά αλλά συνεργαζόταν και τρο
φοδοτούσε με τεχνολογία και τεχνογνωσία τη μεταποιητική δραστηριότη
τα του μικρασιατικού αιγιαλού25 26. Επρόκειτο, εξάλλου, για δύο περιοχές που 
στηρίζονταν στην οικονομία της ελιάς. Από την άλλη, οι μικρασιάτες ελαιο- 
καλλιεργητές υπερείχαν ως προς τις καλλιεργητικές μεθόδους και έδιναν 
ιδιαίτερη προσοχή στην περιποίηση του δένδρου. Φρόντιζαν την άροση, το 
κλάδεμα και τη λίπανση των ελαιώνων και συνέβαλαν αποφασιστικά στη 
βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας στη Λέσβο μετά το διωγμό2(>. Φημισμένα 
ήταν και τα μεγάλα πρότυπα κτήματα στο Δικελί και στη Μακαρόνια των 
οικογενειών Κ. Πανταζόπουλου και Λ. Ηλιόπουλου, στα οποία είχε εισα- 
χθεί η μηχανοκίνητη καλλιέργεια27.

Ας δούμε όμως τι έγινε με το λάδι και το σαπούνι, προϊόντα κοινά και εξ 
ορισμού ανταγωνιστικά, ειδικότερα όταν η καρποφορία ήταν μεγάλη και

ουργείο «Αθηνά». Ο Παναγιώτης εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο όπου παρέμεινε ώς το 
1915, και ο Θρασύβουλος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μετά το 1900. Το σαπωνοποιείο 
του Πειραιά ανήκε στην εταιρεία «Αφοί Αλεπουδέλη» που συγχρόνως εμπορευόταν 
λάδια και πυρηνέλαια. Μετά τον θάνατο του Παναγιώτη, το 1925, η εταιρεία πήρε την 
ονομασία « Αλεπουδέλης και Σία» και τη διεύθυνση του εργοστασίου ανέλαβε ο Θεόδωρος 
Π. Αλεπουδέλης που σπούδασε χημικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Βερολίνο. Η 
σαπωνοποιία Αλεπουδέλη είναι γνωστή για διάφορους τύπους σαπουνιών που παράχθηκαν 
μεταξύ 1927 και 1940: το «ΑΣΣΟΣ Πράσινο», το «Μασσαλίας κύβος», το αρωματικό 
«No. 500», το σαπούνι πολυτελείας «ZHRIDACE», το «Aleps Lavender Soap» και άλλα.

25. Για τη βιομηχανία της Λέσβου το 1912 βλ. την έκθεση του Α. Σοφιανόπουλου, 
Επιμελητή του Χημείου του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, «Περί της βιομηχανικής κινήσε- 
ως», σ. 9-39. Σύμφωνα με αυτήν το νησί διέθετε πυκνό δίκτυο ατμοκίνητων εργοστα
σίων από 113 ελαιοτριβεία, 14 σαπωνοποιεία, 2 υφαντουργεία-νηματουργεία, 2 μηχα
νουργεία, 3 βυρσοδεψεία, 15 αλευρόμυλους-κυλινδρόμυλους και 7 εργοστάσια διαφόρων 
ειδών. Αντίστοιχα το Αϊβαλί την ίδια εποχή είχε 3 ατμοκίνητα βυρσοδεψεία, 22 ελαιο
τριβεία, 12 σαπωνοποιεία και 3 αλευρομηχανές (βλ. ΑΤΕ, 1911, 90, Ι,Γ Ιω. Καρα- 
μπλιάς, Σημειώματα εις την Ιστορίαν, σ. 67-73).

26. Την ύπαρξη πληθώρας εργατικών χεριών που επέτρεπαν τη γρήγορη συλλογή 
και άλεση του ελαιοκάρπου και τη βελτίωση της λίπανσης με τη συνεισφορά των προ
σφύγων εξαιρεί το Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης 
1924-1925, σ.21-22.

27. Ο Ασ. Ηλιόπουλος σπούδασε γεωπονία στην περίφημη γαλλική σχολή του Γκρι- 
νιόλ και υπήρξε διευθυντής της Γεωργικής Σχολής της Τίρυνθας. Η υιοθέτηση της 
αγγλικής υπηκοότητας και η θέση του υποπροξένου προστάτευσαν την ιδιοκτησία του 
από τον οικονομικό πόλεμο που εξαπόλυσαν εναντίον των Ελλήνων οθωμανών υπηκόων 
οι τοπικές επιτροπές του κομιτάτου (βλ. παρακάτω, σημ. 32)· Ιω. Καραμπλιάς, Ιστορία 
των Κυδωνιών, τ. Β', Αθήνα 1950, σ. 12-13 και Γ. Σακκάρης, Ιστορία, σ. 170.
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στις δύο περιοχές και η παγκόσμια ζήτηση μειωμένη. Μεταξύ της Λέσβου 
και της περιφέρειας Κυδωνιών-Αδραμυττίου θα περίμενε κανείς έντονη 
αντιπαλότητα ως προς την κατάκτηση των αγορών ή και διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών, ειδικά την εποχή της αγροτικής κρίσης του τελευταίου 
τετάρτου του 19ου αιώνα28. Όμως τίποτα απ’ αυτά δεν συνέβη. Το αρχειακό 
υλικό καταγράφει, βέβαια, διακυμάνσεις στις εξαγωγές αλλά και μια πορεία 
συνεργασίας στην οργάνωση και εκμετάλλευση της ελαιοκομίας, τόσο στον 
τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπόρων, όσο και στον 
τομέα της μεταποίησης και κατανομής των εξαγωγικών προορισμών. Αυτό 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στα μεγάλα περιθώρια απορρόφησης από την 
εσωτερική αγορά, που ήταν η Οθωμανική αυτοκρατορία, και ειδικά η Κων
σταντινούπολη για το λάδι, και η περιοχή του Πόντου για το σαπούνι. Ως 
προς τις εξαγωγές, η Λέσβος και οι Κυδωνιές απευθύνονταν στις ίδιες αγο
ρές: της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Ρωσίας, στις οποί
ες καταναλωνόταν κυρίως η ποιότητα των καυσίμων-μη βρώσιμων λαδιών.

Τα καύσιμα έλαια ήταν έλαια υψηλής οξύτητας που προέρχονταν από την 
έκθλιψη αλατισμένων ελαιών ή από καρπό που είχε πέσει πριν να ωριμάσει. 
Κόστιζαν λιγότερο από τα φαγώσιμα και τα έλαια πρώτης ποιότητας, είχαν 
όμως ευρεία χρήση ως φωτιστικά, στα τζαμιά και στα καντήλια των εκκλη
σιών. Συνήθως τα ραφινάριζαν με τη μέθοδο του βρασμού και έχαναν τις 
θρεπτικές τους ιδιότητες- αποκτούσαν όμως μεγαλύτερη καυστική ικανό
τητα και γίνονταν αραιότερα. Άλλη μέθοδος ήταν το φιλτράρισμα, δηλαδή 
το καθάρισμα του λαδιού με ειδικά φίλτρα ή πανιά και η μετάγγισή του σε 
άλλα πιθάρια. Πριν αποσταλούν τα δείγματα γίνονταν δοκιμές καύσης: τα 
καλά καύσιμα έπρεπε να καίουν πάνω από είκοσι ώρες χωρίς να μεταβάλλε
ται το χρώμα τους29.

Ένας δεύτερος λόγος έλλειψης ανταγωνισμού με τα λάδια των Κυδωνιών 
είναι ότι η εισαγωγή των Κυδωνιέων εμπόρων στο εμπορευματικό κύκλωμα 
της Ανατολικής Μεσογείου γινόταν, σε μεγάλο βαθμό, πριν από το 1912 μέσω 
των λεσβιακών εξαγωγικών οίκων, οι οποίοι ιδιοποιούνταν και μέρος των 
εμπορικών κερδών. Η διερεύνηση της σχέσης του ανταποκριτή των Κυδω
νιών με το κεντρικό κατάστημα των Αφών Γούτου στη Μυτιλήνη, φανερώνει 
την εξάρτηση του πρώτου από την εμπορική ιεραρχία του καταστήματος.

28. Για τα βασικά ελληνικά μεσογειακά προϊόντα και τη «συμπεριφορά» τους κατά 
την περίοδο της παγκόσμιας αγροτικής κρίσης βλ. Χρ. Αγριαντώνη, «Μεσογειακά αγρο
τικά προϊόντα: η ελιά, η μουριά και το αμπέλι την ώρα της βιομηχανίας», Τα Ιστορικά 8 
(1988), 82-83.

29. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1,24-1-1907, 3/16-3-1907.



Ευρυδίκη Σιφναίου, ΛΕΣΒΟΣ-ΚΤΔΩΝΙΕΣ-ΑΔΡΑΜΤΤΤΙ 257

Ας δούμε όμως πώς οργανωνόταν αυτή η συνεργασία μεταξύ των εμπό
ρων και των τοπικών ανταποκριτών: οι εξαγωγικές εταιρείες της Λέσβου - 
μεταξύ των οποίων οι Αφοί Γούτου, ο Απ. Κατσακούλης, ο Π. Γρημάνης, ο
I. Πασπάτης, οι Γ. Παραδέλης-Αφοί Αθανασίου -, συνεργάζονταν με έναν 
Έλληνα οθωμανό υπήκοο, έμπορο ή βιομήχανο, ο οποίος λειτουργούσε ως 
εμπορικός ανταποκριτής που αγόραζε για λογαριασμό τους λάδια και διοχέ
τευε είδη εισαγωγής στην τοπική αγορά έναντι προμήθειας. Στην περίπτω
ση των Αφών Γούτου η συνεργασία γινόταν με τον Μιχαήλ Στρογγύλη που 
ήταν κάτοχος ατμοκίνητου ελαιοτριβείου και παραγωγός εκλεκτών αλλά 
και καυσίμων λαδιών. Η προμήθεια ελαιολάδου αποτελούσε την κύρια εξα- 
γωγική δραστηριότητα του ανταποκριτή. Οι εργασίες που εκτελούσε για 
λογαριασμό του κεντρικού καταστήματος ήταν: αγορές σημαντικών ποσο
τήτων ελαίων, ενοίκιαση αποθηκών, προετοιμασία και αποστολή παραγγε
λιών για το εξωτερικό από το λιμάνι των Κυδωνιών μέσω Κωνσταντινούπο
λης, σαπωνοποιήσεις για λογαριασμό του κεντρικού, τήρηση της εμπορικής 
αλληλογραφίας και χρεοπίστωση λογαριασμών. Τα κεφάλαια έρχονταν από 
τη Λέσβο. Η πολιτική των αγορών και η τελική έγκριση για τις αποστολές 
στους πελάτες του εξωτερικού αποφασίζονταν στο κεντρικό. Οι συναλλαγές 
διεκπεραιώνονταν μέσω των τραπεζών της Λέσβου, της Σμύρνης ή της 
Κωνσταντινούπολης. Ιδιαίτερα διευκόλυνε τις συναλλαγές και την επωφελή 
αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών η ύπαρξη υποκαταστήμα
τος στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι μπορούσαν να αξιοποιήσουν προς όφε
λος τους τις διαφορές στην τιμή του ξένου συναλλάγματος. Συνήθως εξο
φλούσε τη συναλλαγματική το υποκατάστημα στην αγορά του οποίου το 
ξένο νόμισμα είχε τη φθηνότερη τιμή.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης της καρποφορίας και η προαγορά της 
σοδειάς «από τα δέντρα» στην ευρύτερη περιφέρεια Κυδωνιών-Αδραμυττί- 
ου ήταν το κύριο μέλημα του ανταποκριτή. Με δεδομένο ότι ο Στρογγύλης 
άλεθε τις ελιές στο δικό του ελαιοτριβείο και πουλούσε λάδια, ενδιαφερόταν 
όχι μόνο για τη διαλογή καλών ποιοτήτων καρπού από διάφορους καζάδες 
αλλά και για την παράλληλη κατακύρωση της άλεσης της ελαιοδεκάτης στο 
εργοστάσιό του: «Ο καζάς Αϊβατζικίου παρουσιάζει ενδιαφέρον. Σ’ αυτόν 
υπάγονται τα χωριά Κουτσούκ Καγιού, Μπαμπά Καλεσί, Αχμάτσα ένθα 
αγοράσαμεν 400-500 χιλιάδας ελαίας και ως εκ τούτου η εργασία, αν αγορά- 
σωμεν και τα δέκατα θα γίνεται ευκολώτερα. Οι Αφοί Καλδή μου πρότειναν 
να τα συμφωνήσωμεν συνεταιρικώς μοιράζοντες τον καρπόν. Την εργασίαν 
εκεί θα διευθύνει ο κ. Ευστρατιάδης, έχων πείραν, ως γνωρίζων τα μέρη και 
διευθύνων άλλοτε επί δύο έτη την δεκατείαν αυτών. Θα πληρώνεται ένα 
μισθόν διά την διεύθυνσιν. Εγώ θα δώσω εδώ εγγύησιν κτηματικήν ή διά το
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όλον ή διά το ήμισυ»30. Συνεπώς, μία εξίσου σημαντική επιχειρηματική 
δραστηριότητα για τους Έλληνες οθωμανούς υπηκόους ήταν η επίδειξη 
ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία των δεκάτων των διοικη
τικών διαμερισμάτων που βρίσκονταν γύρω από τις Κυδωνιές, συνήθως σε 
σύμπραξη με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες. Ήδη από τα 1886 τα δέκατα 
της Ανατολής κατακυρώνονταν στον οίκο Κουρτζή και Σία και αργότερα 
στην Τράπεζα Μυτιλήνης που είχε ως βασικό μέτοχο τον Πάνο Κουρτζή31.

Οι χριστιανοί οθωμανοί υπήκοοι της Μικράς Ασίας που ασχολούνταν 
επιχειρηματικά με την εκμετάλλευση της ελιάς και των παραγώγων της, 
ήταν κυρίως κτηματίες και ελαιοτριβείς-έμποροι, ενώ ένα εξίσου σημαντι
κό μέρος των ιδιωτικών κεφαλαίων επενδύθηκε στην κατακύρωση του 
δικαιώματος είσπραξης του φόρου της δεκάτης. Λίγοι ήταν οι Α'ιβαλιώτες 
εξαγωγείς που ήταν ανεξάρτητοι από τα εμπορικά δίκτυα των Μυτιληνιών 
επιχειρηματιών. Τποθέτω ότι ήταν αυτοί που προσχώρησαν από συμφέρον 
ή και από πολιτική πίεση στην επιτροπή του μποϋκοτάζ κατά των ελληνι
κών προϊόντων που στόχευε στην παρεμπόδιση της οικονομικής δραστηριό
τητας των Ελλήνων υπηκόων της Μικράς Ασίας32. Στη Λέσβο και στις 
Κυδωνιές παρεμποδίστηκε η αποβίβαση εμπορευμάτων που διακινούσαν τα 
ελληνικά ατμόπλοια. Στο πλαίσιο ενός ακήρυχτου πολέμου ματαιώθηκε υπό 
την απειλή όπλων η συλλογή της σοδειάς στα μεγάλα τσιφλίκια Ελλήνων 
υπηκόων: του Πάνου Φωτιάδη, του Ζαφειράκη Χατζή Αλατζά (Μυτιληνιός) 
και του Ευθυμιάδη στο Αγιασμάτι καθώς και στο μεγάλο κτήμα του Ιωάν
νη Τρικούπη33. Ο Έλληνας υπήκοος βρέθηκε στο στόχαστρο της εθνικιστι
κής αντιπαράθεσης και ζητούσε από τις επιτροπές του κομιτάτου αποζη
μίωση 9.000 λιρών Τουρκίας για τη ματαίωση της ελαιοσυλλογής στα κτή
ματά του34. Ύστερα από αλλεπάλληλα διαβήματα προς τις τουρκικές αρχές 
για παράβαση του νόμου που εξασφάλιζε το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε ξένους

30. Ε.Λ.Ι.Α., Αφοί Γούτου, φάκ. 1, 31-10-1907.
31. Αρχείο Αλέξανδρου Χατζηδήμου, αντίγραφα επιστολών Θεμιστοκλή Μαρίνου, 

της 27-6-1886, 20-11-1891 και 19-12-1891.
32. ΑΤΕ, 1911, 46, 1 : «Εμπορικός αποκλεισμός ελληνικών ατμοπλοίων και εμπορί

ου Ελλήνων υπηκόων Μικράς Ασίας», Προξενείο Κυδωνιών, 25-10-1910. Ο πρόξενος 
υπαινίσσεται χρηματικούς λόγους για τη συμμετοχή Ελλήνων εμπόρων, οθωμανών υπη
κόων, στην επιτροπή αποκλεισμού. Η επιτροπή απαγόρευσε την αγορά καρπού από 
Έλληνες υπηκόους. Καλούσε να εμποδιστεί η φόρτωση και εκφόρτωση του ατμόπλοιου 
Δεστούνη και να συγκεντρωθούν ποσά υπέρ του οθωμανικού στόλου (βλ. και 22-1-1911).

33. ΑΥΕ, 1911, 46, 1, Εμπορικός αποκλεισμός, 17/30-11-1910 και 22-1-1911.
34. ΑΤΕ, 1911, 46, 1, Εμπορικός αποκλεισμός, Προξενείο Κυδωνιών 24-11-1911.
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υπηκόους, βρέθηκε η λύση της εικονικής, κατά πάσα πιθανότητα, ενοικία- 
σης του κτήματος σε Άγγλο υπήκοο της Σμύρνης. Η «διευθέτηση» έγινε με 
την παρέμβαση των αγγλικών συμφερόντων που είχαν ιδιαίτερους λόγους 
να αναχαιτίσουν τη γερμανική επιρροή στην περιοχή της δυτικής Μικράς 
Ασίας. Έγραφε σχετικά ο πρόξενος των Κυδωνιών: « Ο ενοικιαστής ανα
λαμβάνει έναντι 2.000 λιρών να άρη τον αποκλεισμόν. Υπάρχουν ελπίδες 
αγγλικής υποστήριξης, ένθερμης, λόγω εξαπλωμένης γερμανικής επιρροής 
στην περιφέρεια Περγάμου. Φαίνεται ότι θέλουσι δειχθεί λίαν ευδιάθετοι 
προς υποστήριξιν του άγγλου ενοικιαστού στον κόλπο Αδραμυττίου. Η πίε- 
σις είναι προς το κτήμα Τρικούπη. Οι αποκλειστές ήραν τον αποκλεισμόν σε 
κτήμα Ρώσου υπηκόου εν Δικελή Βιλαετιού Αϊδινίου»35.

Όμως η υπόθεση Τρικούπη δεν ήταν η μοναδική. Στην έκθεση που συνέ
ταξε το Προξενείο Σμύρνης για τα μέτρα που επέβαλλαν οι επιτροπές απο
κλεισμού στους Έλληνες οθωμανούς υπηκόους, απαριθμούνται η υποχρέω
ση πληρωμής του φόρου επιτηδεύματος, η καταστροφή δεμάτων με ελληνι
κές εφημερίδες, οι καταστροφές ελαιώνων και αμπελιών, η εκδίωξη πελα
τείας από καταστήματα και οι απαγορεύσεις στους μουσουλμάνους να 
συχνάζουν στα καφέ-καζίνο των Ελλήνων της Σμύρνης36.

Η απελευθέρωση των νησιών το 1912 δημιούργησε μια νέα πραγματικό
τητα στο Αιγαίο, αποκόβοντας σιγά-σιγά τη λεσβιακή οικονομία από τη 
μικρασιατική ενδοχώρα. Τα σπαράγματα της εμπορικής αλληλογραφίας 
παρέχουν αρκετές ενδείξεις για την αλλαγή αυτή: διακοπές της συγκοινω
νίας, δυσκολίες στην αλληλογραφία και την τακτική διακίνηση του ταχυ
δρομείου, απαγορεύσεις εξαγωγής λαδιού και επιβαρύνσεις στην τιμή 
πώλησης των λεσβιακών σαπουνιών με φόρο εισαγωγής 11% στην Τουρκία, 
περιορισμός του εμπορίου λόγω του ιταλο-τουρκικού πολέμου, επιτάξεις 
εμπορευμάτων από την τουρκική κυβέρνηση και ειδικά λαδιών που ανήκαν 
σε Έλληνες υπηκόους ή ξένους υπηκόους ελληνικής καταγωγής37' τέλος 
εμπόδια στη διακίνηση χρεοπιστωτικών λογαριασμών. Όλα αυτά οδήγησαν 
σε βαθμιαία αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας που είχε ως 
αποδέκτη την Ανατολή και στην αναζήτηση αγορών προς τα δυτικά. Αντί
θετα, στη Μικρά Ασία δόθηκε η ευκαιρία ανάπτυξης της ντόπιας επιχειρη
ματικότητας από μικροκεφαλαιούχους, στο βαθμό που η οικονομική δρα
στηριότητα μπόρεσε να ασκηθεί απρόσκοπτα από χριστιανούς οθωμανούς

35. ΑΤΕ, 1911, 46, 1, Εμπορικός αποκλεισμός, Προξενείο Κυδωνιών, 1-7-1911.
36. ΑΤΕ, 1911, 46, 1, Εμπορικός αποκλεισμός, Προξενείο Σμύρνης, 31-8-1911.
37. Ε.Λ.Ι.Α, Αφοί Γούτου, φάκ. 3, 19-4-1913, 2-4-1913: Αλληλογραφία καταστή

ματος Μυτιλήνης με υποκατάστημα Κωνσταντινούπολης της 5/18-4-1913.



υπηκόους. Οι οικονομικές πιέσεις που ασκήθηκαν στους Έλληνες υπηκόους 
και στον χριστιανικό πληθυσμό της Μικράς Ασίας αποτέλεσαν το προοίμιο 
των πολιτικών που κατέληξαν στον πρώτο διωγμό το 1914.

Μετά το 1922, ο θρυμματισμός του μύθου της «καθ’ ημάς Ανατολής» 
οδήγησε σε έναν βίαιο επαναπροσδιορισμό της θέσης της Λέσβου ως παρα
μεθορίου περιοχής. Σηματοδότησε την αποκοπή της από την αιολική ενδο- 
χώρα με την οποία συνδεόταν σχεδόν από φυσική ροπή. Ίσως, αυτό το 
αίσθημα απόγνωσης να απηχεί ο ποιητής στη συνέχεια του ποιήματος με το 
οποίο ξεκίνησα την ανακοίνωσή μου :

Κατά πού θ’ αφήσουμε τα μάτια μας 
Τώρα
Που οι μακρινές γραμμές [της Μικρασίας;]
Ναυάγησαν στα σύννεφα;
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Evridiki Sifneos

LESVOS-AYVALIK-ADRAMYTTI: “EXPANSIONISM” OR EQUAL 
EXCHANGE IN THE TRADE AND MANUFACTURE OF OLIVE - OIL ?

(SUMMARY)

The first part of the paper analyzes the strong interdependence between Lesvos and 
the Asia Minor coast relative to the provision of raw materials and the exchange of 
manufactured goods. The second part focuses upon differences in the study of the 
olive-oil economy in the late 19th century. It demonstrates that the differences in 
economic growth were not an accumulation of quantitative factors, such as land 
productivity, means of manufacture or capital investment. Commercial correspond
ence indicates that the two regions differed in their investment in entrepreneur- 
ship, possession of commercial networks and banking facilities. This led to depen
dence of the pre-1912 Asia Minor economy on Lesvos’ entrepreneurs and enter
prises and to its emancipation thereafter, while the imposition of new state fron
tiers in the Aegean drastically reduced the island’s export markets.
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THE IMPERIAL OTTOMAN BANK IN MYTILENE, 1897-1914

The idea of opening a branch of the Imperial Ottoman Bank on the island of Myti- 
lene first arose during the summer of 1897. Until then, the bank had been content 
to function through a correspondent, D. Alazzas or Aladja, of Hellenic nationali
ty1. The suggestion had come from Guido Sugiani, manager of the Izmir/Smyrna 
branch, whose insistence in this respect was noted in the minutes of the board of 
managers in Istanbul.

Sugiani’s proposal made sense. One of the major subdivisions (sanjak) of the 
province (vilayet) of the Archipelago (Cezair-i Bahr-1 Sefid), Lesvos/Mytilene - 
Midilli in Turkish - was a considerably rich island with a commercial potential to 
exploit. According to the encyclopaedist Semseddin Sami, the island, including the 
islet of Yunda —today’s Cunda— just off the coastal town of Ayvalik on the Anato
lian mainland, had over 107,000 inhabitants, almost exclusively Greek (92,700 
against 13,700 Muslims and less than 1000 Catholics, Jews and Armenians). The 
sanjak capital, Mytilene — also known as Kastro — was a small town of some 20,000 
inhabitants, with fourteen mosques, seven churches, one secondary and three pri
mary schools for Muslims, and one secondary and seven primary schools for 
Greeks. The island had 268 flour mills, 14 tanneries and 2 brick works. Yet, the 
most important economic asset was, by far, the production of olives and olive oil. 
There were some 300 oil mills, one third of which were power-driven, and a total 
of 92 soap factories2. In fact, olive-oil production was more than just an economic 
asset; the tithe on olives was one of the most stable revenues the Ottoman state 
could rely upon to back some of the credits and advances it obtained from finan
cial institutions, particularly the Imperial Ottoman Bank3.

Sugiani’s proposition to open a branch on the island consisted of the closure of 
the bank’s sub-branch in Nazilli/Nazli, and of its transfer to Mytilene. The board’s

1. Ottoman Bank Archives (OBA), CD-PV 008, p. 438, Minutes of the board of 
managers meetings, 20 March, 1900. That D. Alazzas/Aladja was of Hellenic nationality 
appears from the records of a dispute opposing him to the Athanassiou Brothers in 1905, 
at a time when he was cashier of the then established branch in Mytilene (OBA, XKLI- 
009/02807, E. Athanassiou, Mytilene, 1905).

2. Semseddin Sami [Fraschëry], Kamusu’I-A’lam, Istanbul, Mihran, 1316, v. 6, pp. 
4242-4243.

3. Edhem Eldem, A History of the Ottoman Bank, Istanbul 1999, pp. 245-246.

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean,

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris,
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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reaction to this proposition was positive: they noted that the Nazilli sub-branch 
was indeed of little use, and that there would be some «advantage to replace it with 
a sub-branch in Mytilene, which would not engage in any advance operations, but 
would become simply a useful auxiliary to the Smyrna branch from the viewpoint 
of its exchange operations». Such a transfer would maintain the number of branch
es in the Empire, as foreseen by the convention with the government, dated 8/20 
May 1893; however, it would be necessary to ask for the approval of the London 
and Paris committees, after which the Finance Ministry could be notified of this 
minor change in the list of branches'*. The committees’ reaction was almost imme
diate: by mid-August, the board had received the Paris Committee’s approval for 
the transfer of the sub-branch from Nazilli to Mytilener’. Verbal negotiations were 
immediately carried out with the Finance Ministry, and by the end of the month 
the board took the decision to send Nazif Pasha, then Finance Minister6, an offi
cial letter to that effect7.

Despite this rather effective and rapid start, however, the effective implementa
tion of this project lingered on for almost a year. It was not before the end of May 
1898, that the board, expressing «its preoccupation with respect to the measures to 
be taken in order to execute the project, sanctioned by the government, of closing 
down the Nazilli sub-branch and opening one in Mytilene», took a series of deci
sions leading to the formal establishment of the new sub-branch. These decisions 
involved: a) the closing down of the Nazilli sub-branch as of 1 June 1898, and the 
transfer of its assets to that of Aydin/Aidin, and b) the opening, on the same date, 
of a sub-branch in Mytilene, which would depend directly on the general man
agement in Istanbul. Appointments were made to the new sub-branch, in the per
sons of L. Baldassare, presently manager at Nazilli, as the new manager, with a 
monthly salary of £T 19.92; of A. Cariali, from the Izmir branch, as vice-manager 
and accountant, with a monthly salary of £T 11.92; of S. Torakis, from the 
Antalya/Adalia branch, as cashier, with a monthly salary of £T 9.50; and of 
Mustafa Hasan, from Nazilli, as office boy (domestique), with a monthly pay of 4 5 6 7

4. OBA, CD-PV 006, pp. 86-87, Minutes of the board of managers meetings, 5 
August 1897.

5. OBA, CD-PV 006, p. 102, Minutes of the board of managers meetings, 18 August
1897.

6. Ahmed Nazif Pasha (1842-1905) was Finance Minister from March 1891 to Novem
ber 1895, January 1896 to October 1897, and October 1904 to November 1905 (Sinan 
Kuneralp, Son Dönem Osmanli Erkin ve Ricali (1839-1922), Istanbul 1999, p. 59).

7. OBA, CD-PV 006, p. 117, Minutes of the board of managers meetings, 26 August 
1897.
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£T 3.508. Immediately after these decisions had been taken, Guido Sugiani, man
ager of the Izmir branch and instigator of the project, was authorized to go to the 
island in response to the request by the local authorities, in order to «agree upon 
the relations between the local government and the sub-branch, whose creation has 
been approved by the government»9.

By July 1898, the sub-branch’s operations had probably started well enough to 
require the recruitment of an additional employee, a certain Pandeli Chadoulis, as 
a junior cashier (garçon de recettes). The low salary he received (a mere £T 1.50 
per month) and the fact that the management required him to provide them with 
a material security suggest he was locally recruited10. As to the branch’s operations, 
the decision was taken to limit them within the framework applied to all «small 
branches»11. What was meant by this limitation was soon to become clear: when 
the branch submitted a number of propositions concerning investments, interest 
rates on deposit and current accounts, the general management refused to even 
consider these matters, asking that it limit itself to its programme of operations12.

The general management was clearly trying to restrain the branch from engag
ing too early in risky operations. Knowing the extremely cautious position of the 
bank with respect to credits, there was nothing surprising to this overly reserved 
attitude. Yet, the demands emanating from the bank proved that the local man
agement saw a serious potential for the development of banking and credit opera
tions on the island. By the end of the summer, the branch once again tried its 
chance, asking the general management to authorize them to open current 
accounts bearing 1 to 1.5% yearly interest. For the first time, the management 
agreed, under the condition that interest rates were kept at 1%, and that with
drawals would not be accepted without a fifteen-day notice. Moreover, the gener
al management also authorized the branch to open time deposits for over a year at 
the same rates as those established for the Izmir branch (2.5, 3, and 3.5%, for 1, 2 
and 3 years, respectively)13.

From the perspective of the branch, this was probably perceived as an encour
aging start, and as the beginning of serious business. The branch had been open

8. OBA, CD-PV 006, pp. 459-460, Minutes of the board of managers meetings, 24 
May 1898.

9. OBA, CD-PV 006, p. 465, Minutes of the board of managers meetings, 27 May 1898.
10. OBA, CD-PV 007, p. 16, Minutes of the board of managers meetings, 6 July 1898.
11. OBA, CD-PV 007, p. 21, Minutes of the board of managers meetings, 8 July 1898.
12. OBA, CD-PV 007, p. 38, Minutes of the board of managers meetings, 18 July 1898.
13. OBA, CD-PV 007, p. 92, Minutes of the board of managers meetings, 6 September

1898. For the interest rates applied in Izmir, see OBA, CD-PV 007, p. 62, Minutes of the 
board of managers meetings, 9 August 1898.
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for almost four months, and it could now start collecting funds from the public. 
Only two weeks after its decision to authorize interest-bearing current accounts 
and time deposits, the general management was asked to provide the branch with 
credit lines (credits d’acceptation) on Paris and London. The general management 
agreed to open a credit of 25,000 francs on the bank’s Paris branch, and of £1000 
on the London branch (appr. £T 1100 each). More importantly, however, the 
board sanctioned on the same day the branch’s first recorded credit operation. The 
beneficiary of this credit, a certain Achilles Bournazos, was described as «the most 
important trader and landowner of the place». The conditions, however, were 
harsh: for a credit of £T 2000, Bournazos had had to offer a security of £T 2800, 
represented by Greek bonds of a nominal value of £T 800014. An advance backed 
by 140% percent of its value sounded more like a mortgage than a credit operation; 
yet, it seems that both Bournazos and the branch were satisfied with the draconian 
conditions imposed by Istanbul.

By October 1898, things had started to relax, as the board seemed to acquire 
greater confidence in the solidity of local borrowers. When the branch manager L. 
Baldassare submitted a list of potential clients for credit operations, the board was 
satisfied to obtain from different sources a confirmation of his favourable com
ments. It thus authorized the extension of credits to the amount of £T 4000 to 
Ioannis S. Georgiadis, guaranteed by Nicolas Georgiadis; of £T 3000 to Zaphiri 
Bournazos, backed by signatures acceptable to the management; and of £T 4000 to 
Vassiliou Sons, with a common backing of the three Vassiliou sons. Clearly, the 
harsh conditions of the fist credit operation had now been tempered by a more 
favorable climate of confidence. The proof of this evolution lay in the fact that the 
same board meeting agreed to raise Achilles Bournazos’ credit to £T 4000 with the 
same security of £T 2800 in Greek bonds, thus reducing the backing ratio to 70%. 
This positive climate had even made L. Baldassare propose an extension of the 
branch’s regional operations by nominating correspondents in the town of Ayvalik 
on the Anatolian coast, and in Pilmar/Ploumari on the island itself. On this point, 
however, the board remained extremely hesitant and was content with expressing 
its reservation15. What the board did authorize, some ten days later, was the devel
opment of advances against merchandise, one of the most popular forms of credit 
used in the bank’s branches throughout most of the country. In the case of Myti- 
lene, of course, the merchandise accepted was primarily olive oil, under the condi

14. OBA, CD-PV 007, p. 105, Minutes of the board of managers meetings, 19 
September 1898.

15. OBA, CD-PV 007, p. 143-144, Minutes of the board of managers meetings, 12 
October 1898.
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tion that the branch would secure a margin of 30% for all such operations10.
By 1899, the situation seemed to have inspired enough confidence to the board 

in Istanbul to allow the branch to grant credits on a much more regular basis, and 
in increasing amounts. The limit set at £T 600-800 for advances backed by Greek 
bonds was thus raised to £T 2500-3000, representing a four-fold increase16 17. Mar
gins were fixed according to the solidity of the bonds that were offered as securi
ties, at decreasing proportions as the reliability of the bonds increased: 30% for 
Greek bonds, 25% for Ottoman railway bonds, and 20% for bonds issued by the 
«great states» (grand états), i.e., the Great Powers.18 Achilles Bournazos, who had 
been granted his first advances under such harsh conditions, could now borrow the 
rather impressive sum of £T 10,000 on Greek bonds with a margin of 30%19. On 
the receiving end, the branch was given the permission to pay V2% interest on 
demand deposits20. However, the branch’s request to go further and raise the inter
est rate to 1% was rejected21.

A sure sign of the rather smooth turn business had taken could be found in the 
overall performance of the branch. It had closed 1898, its first year of operations - 
in fact only the second semester - with a loss of £T 237, and the first semester of 
1899 had also resulted with a loss, this time limited to a mere £T 40; but from then 
on yearly profits had started to flow, rising - with some irregularity - from approx
imately £T 500 in 1899 to almost £T 5000 by 1912 (see Graph I). By the Imperial 
Ottoman Bank’s standards, these sums were certainly not extraordinary, but they 
characterized a substantially profitable branch of the network. Far below the level of 
the major branches in Istanbul, Izmir, Alexandria and Beirut, or even of the inter
mediate category of branches such as Salonika, Aleppo, Damascus, Baghdad, Gire- 
sun/Kerassunde or Jaffa, the Mytilene branch could compete with Bandirma/Pan- 
derma, Edirne/Adrianople or Erzurum, and fared much better than Mossul, Tek- 
furdagi/Rodosto, Monastir/Bitola or Diyarbekir22. The various - albeit inconclusive 
- projects for the construction of an office building between 1900 and 1907 consti-

16. OBA, CD-PV 007, p. 158, Minutes of the board of managers meetings, 24 
October 1898.

17. OBA, CD-PV 008, p. 48, Minutes of the board of managers meetings, 4 July 1899.
18. OBA, CD-PV 008, p. 158, Minutes of the board of managers meetings, 15 

September 1899.
19. OBA, CD-PV 008, p. 158, Minutes of the board of managers meetings, 15 

September 1899.
20. OBA, CD-PV 008, p. 33, Minutes of the board of managers meetings, 27 June

1899.
21. OBA, CD-PV 008, p. 84, Minutes of the board of managers meetings, 26 July 1899.
22. E. Eldem, A History of the Ottoman Bank, pp. 290-291, and table 2.7, pp. 510-512.
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tute additional proof of the relative importance that was given to the use of a build
ing adapted to, and commensurate with the rapid development of the branch2'5.

Credits certainly constituted the major part of the branch’s most profitable 
operations, at least until the crisis provoked by the occupation of the island by 
Greece, at the end of 1912. After a timid start in 1898 and their gradual stabiliza
tion by 1899, these operations had reached a routine-like phase with the new cen
tury. The sums advanced to local customers, on average, ranged from £T 1000 to 
5000 (see Table I). These credits were backed by a variety of securities, from bonds 
to merchandise, or from discounted bills to reliable guarantors. For those traders 
who combined a considerable turnover with a solid and reliable situation, over
drafts on current accounts were also possible. Generally speaking, it was up to the 
branch management to determine the size and nature of the advances made to local 
customers; however, for any credit operation of some importance, it had to obtain 
an explicit authorization from the board of managers in Istanbul23 24. This sometimes

23. In 1900 D. Alazzas/Aladja, correspondent of the bank, then cashier of the branch 
once it was established, proposed to build an office on the quays, which he would lease to 
the bank at £T 75 per year with a contract for five years (OBA, CDPV 008, p. 438, Minutes 
of the board of managers meetings, 20 March 1900). Although the board agreed to this 
project, it seems it was never realized, since in 1902 the branch considered buying a property 
in the town centre from Achilles Bournazos for £T 2000 (OBA, CDPV 010, p. 498, Minutes 
of the board of managers meetings, 25 August 1902). Once again, the project was abandoned, 
as a location by the quays seemed to be preferable (OBA, CDPV 011, p. 138, Minutes of the 
board of managers meetings, 24 June 1903). A second attempt was made in 1903-1904 to buy 
a property (OBA, CDPV 011, p. 175, Minutes of the board of managers meetings, 15 July 
1903; OBA, CDPV 012, p. 162, Minutes of the board of managers meetings, 5 September 
1904), but was soon left aside in favour of a second proposal by Alazzas to build an office on 
the quays, nearby the main administrative buildings, and to lease it to the bank. This time, 
Alazzas would be given a £T 800 advance at 6% interest, which he would repay with the 
bank’s yearly rent of £T 105 during ten years (OBA, CDPV 012, p. 192-193, Minutes of the 
board of managers meetings, 22 September 1904). The project was accepted but modified; 
the rent raised to £T 140, the lease to fifteen years, and the advance to £T 1300 (OBA, 
CDPV 012, p. 253-254, Minutes of the board of managers meetings, 2 November 1904). 
Following an increase of Alazzas’ credit by £T 200-300 in 1905, the issue disappears from the 
records, suggesting that the project was finally realized by that time (OBA, CDPV 012, p. 
700, Minutes of the board of managers meetings, 4 October 1905).

24. It is not clear what the limit set by the board was for credits that could be granted 
by the branch without prior consent of the board. Yet, considering that the branch asked 
on one occasion that this limit be raised to £T 1000, we may tentatively guess that it was 
originally about £T 500, as would tend to confirm the fact that this is the lowest sum found 
in the list of commercial credits authorized by the board (Table I). It should be noted that
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resulted in a form of bargaining, with the branch promoting some of its customers, 
while the board tried to minimize the risks at hand. Typically, the board preferred 
to see these credit operations backed by the customers’ most liquid assets, namely 
discounted bills; yet, arguing that the local conditions generally made it difficult to 
finalize credits within the three months required by discounted bills, the branch 
was occasionally able to impose advances on current accounts25, or to obtain the 
extension of the term on discounts from three to six months25. Yet another area of 
friction between the branch and the board was the difficulty to raise the funds nec
essary for its credit operations. The branch had to pay 5% interest on its debit with 
Istanbul, which, according to them, left an insufficient margin for operations with 
customers. In order to attract cheaper capital, the bank was thus intent on increas
ing its customers’ deposits, and therefore asked — and was granted — the permission 
to raise its interest rates on current accounts to 3%27.

That advance operations were developing rather rapidly was evident from the 
evolution of the funds assigned to the branch by the board of managers. In 1902 
in the branch had experienced some difficulties obtaining the establishment, as was 
done for other branches, of a “special cash reserve” (encaisse spéciale) of £T 10,000 
for exceptional needs; by the following year, this reserve was taken for granted28. 
More importantly, the limit imposed on yearly credits by the board showed a gen
eral tendency to rise: £T 50,000 in 190529, £T 75,000 in May 1906i(), £T 100,000 
in August 1906!1, and, after a drop to £T 80,000 in 190782 and £T 70,000 in

the board’s response to this request was that the branch could use its discretion for credits 
of £T 1000 only exceptionally (OBA, CDPV 013, p. 172, Minutes of the board of 
managers meetings, 7 April 1906).

25. OBA, CD-PV 009, p. 53, Minutes of the board of managers meetings, 5 July 1900.
26. OBA, CD-PV 012, p. 46, Minutes of the board of managers meetings, 21 June 

1904.
27. OBA, CDPV 013, p. 426, Minutes of the board of managers meetings, 8 November

1906. The only additional demand from the board was that the fifteen-day notice for 
withdrawals set by the branch should be extended as much as possible.

28. OBA, CD-PV 010, p. 267, Minutes of the board of managers meetings, 14 March 
1902; OBA, CD-PV 010, p. 474, Minutes of the board of managers meetings, 5 August 
1902; OBA, CD-PV Oil, p. 65, Minutes of the board of managers meetings, 4 May 1903.

29. OBA, CDPV 012, pp. 480-481, Minutes of the board of managers meetings, 17 April 
1905; OBA, CDPV 012, p. 550, Minutes of the board of managers meetings, 13 June 1905.

30. OBA, CDPV 013, p. 184, Minutes of the board of managers meetings, 1 May 1906.
31. OBA, CDPV 013, p. 299, Minutes of the board of managers meetings, 7 August

1906.
32. OBA, CDPV 013, p. 656, Minutes of the board of managers meetings, 7 May

1907.
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1908« £Τ 90,000 in 1909, £Τ 110,000 in 191033 34, and £Τ 130,000 in 191135.

Beyond this quantitative and rather impressionistic overview of the evolution of 
credit operations lay the complex reality of the daily interaction between the branch 
and its customers. Unfortunately, in the absence of the branch archives, it seems 
rather difficult to reconstitute the nature and extent of these operations. Yet, thanks 
to the few available indications, one gets a sense of a rather prosperous communi
ty of Ottoman Greek traders, whose activities were generally circumscribed within 
the traditional and predictable economic assets of the island. Eustrathios and 
Panayoti Athanassiou were apparently engaged in soap production and trade36; Pit- 
tacos Vassiliou’s specialty seemed to be olive oil, which he used to back several cred
it operations with the bank37; so did probably Jean Canellis, who consolidated his 
debt to the bank by mortgaging his olive groves38; Georgiadis and Co. had a more 
diversified profile, with flour mills and cotton spinning factories, which they even
tually had to consider selling in order to repay their debts39. In most cases, real 
estate seems to have been the dominant form of long-term investment40 .Impres

33. OBA, CDPV 014, p. 644, Minutes of the board of managers meetings, 5 November
1908.

34. OBA, CDPV 015, p. 733, Minutes of the board of managers meetings, 10 Novem
ber 1910.

35. OBA, CDPV 016, pp. 399-400, Minutes of the board of managers meetings, 7 
November 1911.

36. This information transpires from a file on the dispute between the Athanassiou Bro
thers and the Imperial Ottoman Bank, whereby the former claimed that 93 sacks of soap 
had been forcedly transferred from their warehouse to the branch (OBA, XKLI-009/02807, 
E. Athanassiou, Mytilene, 1905).

37. OBA, CD-PV 017, p. 573, Minutes of the board of managers meetings, 2 
September 1913; OBA, CD-PV 017, p. 607, Minutes of the board of managers meetings, 
23 September 1913.

38. OBA, CDPV 016, p. 659, Minutes of the board of managers meetings, 28 May 1912.
39. OBA, CDPV 015, p. 438, Minutes of the board of managers meetings, 10 March 

1910; OBA, CDPV 016, p. 673, Minutes of the board of managers meetings, 5 June 1912; 
OBA, CDPV 017, p. 537, Minutes of the board of managers meetings, 13 August, 1913.

40. This appears in the qualifications of some of the traders, such as Achilles Bournazos, 
described as «the most important trader and landowner of the place» (see above). Yet, the 
clearest indication is generally found in bankruptcy cases, when most debtors seem to have 
used their real estate as a mortgage. This was to a certain extent true of Georgiadis and Co.’s 
mill and factories and of Jean Canellis’ olive groves (see above); but even more so of Pittacos 
Vassiliou, whose real estate represented some £T 89,000 out of his total assets of £T 122,000 
(OBA, CDPV 017, pp. 659-660, Minutes of the board of managers meetings, 22 October 
1913), and of the Ioannou Brothers, whose wealth also consisted mostly of real estate (OBA,
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sionistic as it may be, some of the information collected for the bank’s minutes and 
files also point to rather traditional patterns of family associations, with fathers and 
sons or brothers either as partners or as backing each other* 41, and women partici
pating with their personal wealth, mostly in the form of dowry42.

Yet, along these “traditional” patterns and concerns, the commercial elite of the 
island also showed many signs of “modernity” both in terms of their commercial 
dealings and of their investments. The need expressed by the branch, as early as 
1898, to open credit lines on Paris and London was already a clear indication of 
Mytilene’s integration into the larger world of international trade43. So was the fact 
that many local traders engaged in commercial operations in Egypt, to the point 
of forcing the bank to lengthen the term of credits and discounts to six months to 
give them time to return from the cotton campaign44. There were, however, doubts 
as to what extent this involvement in the Egyptian cotton trade was of a purely 
commercial nature, if one considers that when, in 1911, noting the abundance of 
the olive crop, the branch asked for its total credits to be raised from £T 110,000 
to £T 130,000, the board agreed, but only with the proviso that these sums should 
in no way be diverted from trade in order to be used in “speculative investments” 
in Egypt45. What the speculative nature of dealings with Egypt might have been is 
unclear, yet it is rather evident that Mytilene traders were not unfamiliar with one

CDPV 018, p. 71, Minutes of the board of managers meetings, 5 February 1914).
41. Typical examples are to be found in Table I: Vassiliou Sons, Kambouris Brothers, J. 

and M. Kazazis, A. Bostani and Son, Fortuna Brothers, Kaldi Brothers, Goutos Brothers, 
Georgiadis Brothers, Mitrelli Brothers, Christofa Brothers, Georgandelli Brothers, 
Papageorgiou Brothers, Catzacoulis Brothers, Nicolaidis Brothers [...] Credits backed by 
family members were also rather frequent: Ioannis S. Georgiadis backed by Nicolas S. 
Georgiadis, Michel Courdji by his father Panos Courdji, Panos Mandras by his father Basile 
Mandras, A. P. Vassiliou by P. Vassiliou Son, Rousselli Sons by Rousselli and Zerbini [...].

42. On the occasion of Pittaco Vassiliou and Co.’s bankruptcy, it was noted that the 
brothers’ liabilities consisted mostly of personal debts, most particularly their wives’ dowries 
(OBA, CDPV 017, pp. 659-660, Minutes of the board of managers meetings, 22 October 
1913). Upon Achilles Bournazos’ decease, it was estimated that his widow Penelope’s 
personal fortune amounted to some £T 20,000. Moreover, it appeared that she was Vassilaki 
Panayoti Vassiliou’s sister, thus suggesting family linkages between two families of traders, 
most certainly a frequent pattern in the community (OBA, XKSO-022/05032, Achilles 
Bournazos inheritance file, 1910-1911).

43. OBA, CD-PV 007, p. 105, Minutes of the board of managers meetings, 19 
September 1898.

44. OBA, CDPV 012, p. 46, Minutes of the board of managers meetings, 21 June 1904.
45. OBA, CDPV 016, pp. 399-400, Minutes of the board of managers meetings, 7 

November 1911.
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of the most popular media of investment cum speculation of the time, namely 
stocks and bonds. The frequency with which Achilles Bournazos resorted to such 
assets to back his loans46, and the references to other clients using the same kind 
of asset both as a speculative investment and as a potential security for credit oper
ations clearly indicates that Mytilenean traders replicated, albeit at a much more 
modest level, the practices of the bourgeoisie of the major Ottoman cities and, par
ticularly, of the capital, Istanbul47.

If traders often benefited from the bank’s funds for their operations, quite the 
contrary could be said of the local authorities, from the governor down to more 
modest civil servants. Thus, despite his position as governor of the Archipelago,

46. Apart from the loan backed by £T 2800 in Greek bonds mentioned above, 
Bournazos is seen to have secured some loans with stocks and bonds as late as 1908, and his 
wife, Penelope Bournazos, also borrowed £T 8000 under the same conditions (OBA, CD- 
PV 014, p. 288, Minutes of the board of managers meetings, 3 February 1908; OBA, CD- 
PV 018, p. 209, Minutes of the board of managers meetings, 11 May 1914). Achilles 
Bournazos’ estate included 20 shares of the Piraeus-Athens-Peloponnesus Railroad (XKSO- 
022/05032, Achilles Bournazos inheritance file, 1910-1911).

47. Apart from the four Bournazos advances mentioned above, the minutes of the 
Ottoman Bank Archives record a number of cases attesting to the use of bonds by clients: 
“a good client” offering 200 shares of the National Bank of Egypt and 100 shares of the 
Agricultural Bank of Egypt (OBA, CD-PV 013, p. 656, Minutes of the board of managers 
meetings, 7 May 1907); an advance of £T 747 to Alexandre Vassiliou, backed by 198 shares 
of the National Bank of Greece (OBA, CDPV 017, pp. 659-660, Minutes of the board of 
managers meetings, 22 October 1913); advances authorized on Greek and Egyptian stocks 
and bonds (OBA, CDPV 017, p. 374, Minutes of the board of managers meetings, 30 
April, 1913); the proposal of Georgiadis and Co. to repay 17,000 francs out of their debt of
57,000 francs in stocks and bonds (OBA, CDPV 018, p. 456, Minutes of the board of 
managers meetings, 4 November 1914)... Biliotti described the “commercial” nature of 
advances backed by bonds as follows: «Advances in the form of current accounts backed by 
stocks and bonds have, on the contrary, a clearly commercial character: traders, small 
bankers, who need funds to feed or increase their capital, and who do not care about the 
sale of their stocks and bonds, obtain form the bank the opening of a current account 
credit, backed by these stocks and bonds. The interest rate is generally of 6% and computed 
every three months. These credits are not made for a determined period of time; the bank 
reserves itself the right to stop at any moment the operations on the account, but a prior 
notice of one to two months is granted to the client» (Adrien Biliotti, La Banque impériale 
ottomane, Paris 1909, pp. 225-226). On the development and “bourgeois” nature of stocks 
and bonds deposits, see E. Eldem, “Istanbul 1903-1918: A Quantitative Analysis of a 
Bourgeoisie”, Bogaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 
11, 1-2 (1997): Istanbul Past and Present Special Issue, pp. 53-98.
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Abidin Pasha’s48 request to have his bills representing the rents of his farms in Alba
nia discounted was turned down by the board49. Similarly, the demands made by 
the Municipality of Ayvalik for a £T 5000 advance backed by the revenues of the 
port channel50, by the Provincial Treasury for an advance of £T 5000 backed by the 
general revenues of the island to the exception of the olive oil tithe51, and by a cer
tain Calamati, from Chios, for an advance of £T 1500 needed by the municipali
ty of Chios for the town’s sewage system were all rejected without any comment52. 
True, a few favours were granted to some officials, such as an exceptional 4% inter
est on a £T 2000 time deposit by governor Nusret Pasha53, or a £T 100 advance to 
Ekrem Bey54, governor of the Archipelago, only a few days before the occupation 
of the island by Greek troops55; yet, generally speaking the only exceptional sums 
that were authorized by the board consisted of contributions to public works con
sidered to be of unquestionable utility: a £T 500 credit for the construction of a 
school56, a £T 25 participation in the construction costs of a school for girls57, a 
participation of £T 50 to the municipal subscription for the disinfection of dis
tricts hit by the plague58, £T 20 to the commission established for the prevention

48. Abidin Pasha Dino (1843-1906) was governor of the Archipelago from December 
1893 to March 1906 (S. Kuneralp, Son Dönem Osmanli Erkân ve Ricali, p. 54).

49. OBA, CDPV 011, p. 367, Minutes of the board of managers meetings, 10 Novem
ber 1903.

50. OBA, CDPV 012, p. 706, Minutes of the board of managers meetings, 10 
October 1905.

51. OBA, CDPV 014, p. 668, Minutes of the board of managers meetings, 3 Decem
ber 1908.

52. OBA, CDPV 016, p. 189, Minutes of the board of managers meetings, 22 May 1911.
53. OBA, CDPV 013, p. 308, Minutes of the board of managers meetings, 13 

August 1906.
54. Ali Ekrem [Bolayir] (1867-1937), son of the famous poet Namik Kemal, was 

governor of the Archipelago from September 1908, to November 1910, and from August 
1912 to the occupation of the island by Greek troops in November 1912 (S. Kuneralp, Son 
Dönem Osmanli Erkân ve Ricali, p. 62).

55. OBA, CDPV 017, p. 120, Minutes of the board of managers meetings, 7 November 
1912.

56. OBA, CDPV 013, p. 471, Minutes of the board of managers meetings, 17 Decem
ber 1906; OBA, CDPV 013, p. 499, Minutes of the board of managers meetings, 10 
January 1907.

57. OBA, CDPV 014, p. 59, Minutes of the board of managers meetings, 4 
September 1907.

58. OBA, CDPV 014, p. 147, Minutes of the board of managers meetings, 5 November 
1907.



272 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

of cholera59 60 61, or £T 10 for the construction of an Orthodox church in Yera(i<). Apart 
from these loans and subscriptions, which the board of managers authorized half
heartedly only because it seemed impossible to do otherwise, one single case 
involving a high-ranking Ottoman bureaucrat carried a commercial dimension: in 
1912, Hiiseyin Hilmi Pasha, former grand vizier, intervened in favour and acted as 
a guarantor to a £T 1000 increase in the credit granted to Nedim and Moulés of 
Mytilene. Interestingly, Hiiseyin Hilmi Pashas action was most probably related to 
his long-lasting ties to the island, where he was born and where he served twice in 
the early years of his career1’1.

From the very beginning of the development of the branch’s activities in Myti
lene, one of the main concerns of the local management had been to extend the 
bank’s operations to neighbouring towns and regions, both on the island and on 
the Anatolian mainland. A first step in that direction had been taken in 1899, with 
the nomination of a correspondent in Pilmar/Plomari, on the island62. This corre
spondent, a certain E. J. Athanassiadis, was described as having an excellent situa
tion and a great fortune, with an account at the bank that always showed credit. 
Thanks to this positive assessment, the branch manager Baldassare was able, in 
1900, to convince the board to authorize Athanassiadis to offer cash transfers on 
Paris, Salonika and Izmir, to the total amount of £T 500, and to offer some 
advances to his own customers. Baldassare, however, had more ambitious inten
tions. Plomari was just one of the many locations he wanted to link to his branch 
through correspondents and offices. Apart from other towns on the island, he was 
convinced that the branch’s operations could be extended to Edremit and Ayvalik, 
on the Anatolian coast, and to several other islands of the Archipelago, such as

59. OBA, CDPV 016, p. 267, Minutes of the board of managers meetings, 13 July 1911.
60. OBA, CDPV 014, p. 458-459, Minutes of the board of managers meetings, 21 

May 1908.
61. OBA, CDPV 016, p. 531, Minutes of the board of managers meetings, 14 February 

1912. Hiiseyin Hilmi Pasha (1855-1923) had been grand vizier from February to April and 
from May to December 1909. His connection to the island was deeply rooted. He was born 
on the island, in the town of Sadica, and his career brought him back in contact with the 
island on several occasions. In 1874 he started his career as assistant secretary at the 
correspondence of the sanjak, and in 1880 he was appointed chief of correspondence 
(tahrirat müdürü) under the governorship of Namik Kemal Bey (Yilmaz Oztuna, Devlecler 
ve Hânedanlar, Türkiye (1074-1990), v. 2, Ankara 1989, p. 686). There is little doubt that 
the Mytilene traders he supported on this occasion were somehow connected to his youth 
or, possibly, to his family.

62. OBA, CDPV 008, p. 108, Minutes of the board of managers meetings, 11 
August 1899.



Edhem Eldem, THE IMPERIAL OTTOMAN BANK IN MYTILENE, 1897-1914 273

Chios, Samos and Kalymnos. The board of managers was less enthusiastic: Plomari 
was the only location they agreed to, leaving the others to further consideration63. 
The following year, however, the branch management obtained some satisfaction, 
as the board finally agreed to the idea of setting up correspondents in Edremit and 
Ayvalik, under the condition that their cash at hand should never exceed 
£T 250064. In actual fact, this timid start was to remain limited to Edremit, where 
J. and M. Kazazis were accepted as correspondents. Yet, the board still showed 
reluctance to engage into a major expansion scheme. J. and M. Kazazis were grant
ed a blank credit of £T 500, instead of the £T 1000 they had asked for, and their 
request to be authorized to grant advances on olive oil was turned down by the 
board65. The following year, Baldassare reiterated his demands, this time asking for 
the establishment of offices in Plomari, Dikili, Ayvalik and Edremit66. The board 
was adamant in its conservatism, and, apart from what seems to have been the first 
credit granted to an Ayvalik trading house (Kaldi Brothers) in July 190367, the sit
uation remained pretty much the same until June 1904. At this time, the branch 
was able to grant their correspondents in Edremit - J. and M. Kazazis - the right 
to discount bills to the amount of £T 4000, offering them a 1% commission on 
discounts fixed at 9%68. By 1905, the new branch manager, Constantulaki, was 
intent on further developing its network outside of Mytilene. At £T 50,000, 
advances in Mytilene had reached their maximum, all the more so since the Bank 
of Athens had started to work with a correspondent, and there was talk of the 
[Deutsche] Orientbank setting up a branch. His proposal was, therefore, to expand 
towards Ayvalik, Edremit, Plomari, Yera and Ayiassos through operations that 
would be made by D. Alazzas, the branch’s cashier, who would thus become a tour
ing agent for the entire region. The board was of the same mind, and agreed to the 
project, noting that the correspondents in Ayvalik and Edremit would continue to 
work, but under Alazzas’ supervision69. It also agreed to offer current account

63. OBA, CDPV 009, p. 53, Minutes of the board of managers meetings, 5 July 1900.
64. OBA, CDPV 009, p. 352, Minutes of the board of managers meetings, 6 February

1901.
65. OBA, CDPV 010, p. 35, Minutes of the board of managers meetings, 7 November 

1901.
66. OBA, CDPV 010, p. 272-273, Minutes of the board of managers meetings, 18 

March 1902; OBA, CDPV 010, p. 422, Minutes of the board of managers meetings, 30 
June 1902.

67. OBA, CDPV 011, p. 161-162, Minutes of the board of managers meetings, 8 July 
1903.

68. OBA, CDPV 012, p. 20, Minutes of the board of managers meetings, 8 June 1904.
69. OBA, CDPV 012, pp. 480-481, Minutes of the board of managers meetings, 17 

April 1905.
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advances to traders outside of Mytilene, instead of the usual advances on dis
counted bills, providing these credits would be superior to £T 30070. This, appar
ently, was as far as the bank would go. In 1906, when Alazzas himself reported on 
the possibilities of development through discounted bills in Zeytinli, Freneli and 
Kizil Keseli in the area of Edremit, the board found it too risky to expand into an 
area that may lie beyond the Kazazis’ control, and was content with raising these 
correspondents’ limit for discounted bills to £T 800071. When, only two weeks 
later, the branch asked again for the permission to expand into the hinterland of 
Edremit, the boards reaction was identical: the Kazazis’ limit for discounted bills 
was once again raised, this time to £T 14,00072.

This situation prevailed until 1913. Several attempts by the branch to obtain the 
permission to open offices in Ayvalik and Edremit systematically met with the 
refusal of the board7 !, which preferred to maintain the status quo of correspondents 
in Plomari, Edremit, Ayvalik and Freneli74 75 76. This conservative policy did not 
exclude, however, visits of the manager to the coastal towns for purposes of business 
expansion73, and occasional advances to local traders in some of these towns73.

Things were, by and large, running smoothly. The branch may have experienced 
some frustration due to the cautious and conservative attitude of the board in Istan
bul, especially when it came to the rejection of some of its plans of expansion, the 
occasional dismissal demands for credit, or the (not so frequent) lowering of the

70. OBA, CDPV 012, p. 538, Minutes of the board of managers meetings, 30 May 1905.
71. OBA, CDPV 013, p. 213, Minutes of the board of managers meetings, 5 June 1906.
72. OBA, CDPV 013, p. 224, Minutes of the board of managers meetings, 19 June 1906.
73. OBA, CDPV 013, p. 565, Minutes of the board of managers meetings, 28 

February 1907; OBA, CDPV 017, pp. 8-9, Minutes of the board of managers meetings, 
14 August 1912.

74. As mentioned earlier, the correspondents in Plomari and Edremit were E. J. 
Athanassiadis and J. and M. Kazazis, respectively. As to Ayvalik, although there is mention 
of a correspondent being monitored by D. Alazzas in 1905, it is not before the end of 1910 
that one sees any mention of a trader in Ayvalik acting as a correspondent (Catzacoulis 
Brothers, OBA, CD-PV 015, p. 750, Minutes of the board of managers meetings, 26 
November 1910). The same is true of Freneli, whose correspondent, Abadjis, is mentioned 
at about the same date (OBA, CD-PV 016, p. 6, Minutes of the board of managers 
meetings, 5 December 1911).

75. OBA, CDPV 015, p. 518, Minutes of the board of managers meetings, 18 May 1910.
76. Georgandelli Brothers in Plomari, E. Vranas in Yera, Papageorgiou Brothers and 

Anastassiades in Plomari, and Nicolaidis Brothers and N. Cokkini in Ayvalik, and A. P. 
Catzacoulis in Ayvalik - if different from the bank’s correspondents the Catzacoulis 
Brothers — are the examples which appear in Table I.
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credits granted’7. Yet, the general impression one gets is that of a modest branch, 
well enough implanted to conduct safe and sound business without encountering 
many problems, at least until 1912. Even competition seems to have been relative
ly limited, and not one of the primary concerns of the bank’s administration. Occa
sional complaints about the actions of the Bank of Mytilene were generally of sec
ondary importance77 78, often related to operations relating to the olive tithe. Thus, 
the branch did try, at least on one occasion, to impede Courdji, the manager of the 
Bank of Mytilene, to obtain the tax-farm of the olive tithe79; but the board simply 
replied that the farming - out process could not be interfered with, and that what 
really counted was to ensure that the tithe revenues were transferred to the Treasury 
via the Ottoman Bank80. Interestingly, although occasional reference was made to 
the need to increase interest rates on current accounts in order to counter the Bank 
of Mytilene81, the real threat seems to have been perceived as coming from other 
banks, particularly the Orientbank. The news that this bank was about to establish 
a branch reached the island by April 1905, at a time when the Bank of Athens had 
just started to work with a correspondent in Mytilene82. It was some time, though,

77. Impressionistic as it may be, the analysis of the credit operations recorded in the 
board minutes and displayed in Table I reveal that out of a total of 93 decisions concerning 
credit operations proposed by the branch, 5 were rejected, 10 were accepted under the 
condition that the sum be lowered, 1 was - rather exceptionally - raised to double the sum 
proposed by the branch, and the remaining 77 were accepted without any modification. In 
the absence of the branch archives, it is difficult to evaluate whether this low rejection rate 
was due to the board’s relative confidence in the branch’s decisions, or if the branch often 
pre-empted a probable refusal of the board. In all likelihood, one could assume that the 
branch and the board met on a form of middle ground which accounted for the relative lack 
of tension between proposals and authorizations.

78. OBA, CDPV 010, p. 590, Minutes of the board of managers meetings, 4 November
1902.

79. OBA, CDPV Oil, p. 239, Minutes of the board of managers meetings, 25 
August 1903.

80. OBA, CDPV 011, p. 239, Minutes of the board of managers meetings, 26 August
1903. A few years later, the same problem arose once again, and this time the branch noted 
that the adjudication of the olive tithe to the Bank of Mytilene would provide this 
institution with a working capital which might threaten its own operations with its clientele 
(OBA, CDPV 012, p. 717-718, Minutes of the board of managers meetings, 17 October 
1905). However, the matter seems to have been of little importance, as no mention appears 
of this issue in the following minutes.

81. OBA, CDPV Oil, p. 288, Minutes of the board of managers meetings, 10 
October 1903.

82. OBA, CDPV 012, pp. 480-481, Minutes of the board of managers meetings, 17 
April 1905.
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until the threat effectively materialized in 1907. The Ottoman Bank’s response, 
however, was immediate. The board instructed the branch to examine ways of orga
nizing a joint action with the Bank of Mytilene, in order to counter the newly cre
ated rival branch. In fact, replied the branch management, that had been exactly 
their idea; moreover, they suggested, since the Orientbank would dispose of a cap
ital of £T 22,000 with no costs, giving it the possibility of lowering interest rates on 
credits and advances, the best way to oppose this aggression would be to lower to 
6% or less their own interest rates, a measure that could be made possible if the 
board was willing to reduce to 3% the interest it charged on the branch’s debit. The 
board agreed, at least in part, by encouraging the branch to seek the best level for 
interest rates, but refused to reduce their own rate to less than 4%8’\ The outcome 
of this counter-offensive, both in terms of a defensive alliance with the Bank of 
Mytilene and of a reduction of interest rates, is not to be found in the minutes. The 
fact that there should have been no follow-up of this matter in the board’s records 
may imply that the threat might have been much less serious than the branch and 
the board initially thought, and that business ended up continuing as usual with
out much disruption of the Ottoman Bank’s well-established situation and 
comparative advantage in the market.

Few risks, small but constant profits, controlled expansion, and little competi
tion thus characterized the bank’s career in Mytilene. This stability continued until 
1912, the very year when the branch’s profits reached their all-time high of nearly 
£T 4500. The following year, with profits down to a mere £T 1107 - including a 
£T 229 loss during the second semester - the branch was apparently entering a cri
sis, confirmed by the last available figure before the Great War, that of a loss of 
£T 768 during the first semester of 1914 (see Graph I). Obviously, two major 
events were to blame for the way things had begun to go sour for the Ottoman 
Bank in Mytilene. First, the Balkan Wars, which had brought armed conflict 
between the Ottoman Empire and Greece to the Aegean Sea, and, possibly, the 
eventual occupation, in November-December 1912, of the island by Greek 
troops83 84; second, the final blow of the tensions of 1914, which, by escalating

83. OBA, CDPV 013, p. 515-516, Minutes of the board of managers meetings, 22 
January 1907.

84. During the Balkan Wars, the Ottoman navy, incapable of securing a safe passage to 
the Aegean Sea, limited its activity to sporadic operations in the Black Sea. The Greek fleet, 
on the contrary, soon came to control most of the Northern Aegean and captured one after 
the other the islands of the Ottoman Archipelago: Tenedos and Limnos on 20 and 21 
October 1912, Ikaria on 17 November, Chios between 14 and 23 November, and Mytilene 
between 11 November and 9 December. A tentative breakthrough of the Ottoman navy 
from the Dardanelles into the Aegean Sea on 6 December 1913, during a battle off the
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toward the entry of the Ottoman Empire into the world conflict in November 
1914, had brought the bank’s activities throughout the Ottoman domains and the 
neighbouring regions to a standstill* 85 86.

Yet, interestingly, the first signs of a malaise in the Mytilene market seem to 
have preceded the military events of the end of 1912 by almost a year. While in the 
preceding years not a single mention of default and bankruptcy appears in the 
minutes of the board, the year 1912 seemed to be characterized by the domination 
of such news over the usual comments and decisions on credit operations. In Jan
uary 1912, A. and N. Mochou of Ayvalik declared their bankruptcy, in which the 
bank was involved to the amount of £T 6648β. Remzi Bey, their guarantor, refused 
to pay more than £T 500. The branch had to sue him. A few months later, in May 
1912, it was Jean Canellis’ turn, although this time the bank was able to secure a 
£T 1000 mortgage on olive groves against their claim of £T 76087. Just a week later, 
the branch had to face the default of one of their major customers, Georgiadis and 
Co., whose debt of over £T 3500 would cause much trouble until at least the end 
of 191488. In August, yet another customer, E. Vousvounis, indebted to the amount 
of £T 277, disappeared after having repaid a mere £T 5589.

Was this series of bankruptcies connected to the growing tension in the region 
and to the conditions of the ongoing war, even though it may still have been dis
tant? The limited amount of information dispensed by the board minutes does not

island of Imbros, ended in total failure (Ismail Hami Danismend, Izahli Osmanli Tarihi 
Kronolojisi, voi. 4, Istanbul 1955, pp. 394-395).

85. On the situation of the Imperial Ottoman Bank before and during World War I, see 
E. Eldem, A History of the Ottoman Bank, pp. 305-355.

86. OBA, CDPV 016, p. 493, Minutes of the board of managers meetings, 18 January 
1912. As Remzi Bey, their guarantor, refused to pay more than £T 500 to the bank, the 
branch was advised to sue.

87. OBA, CDPV 016, p. 659, Minutes of the board of managers meetings, 28 May 1912.
88. Georgiadis and Co. first proposed to mortgage their spinning factory, provided they 

were granted an extra credit of £T 11,500. The board rejected the offer and threatened them 
with a law suit (OBA, CDPV 016, p. 673, Minutes of the board of managers meetings, 5 
June 1912). The matter remained in limbo until 1914. Starting in April 1914, a series of 
attempts to find a solution to this bankruptcy eventually resulted in a settlement over a
57,000 franc (appr. £T 2500) payment by the liquidator, Calamaris (OBA, CDPV 018, p. 
186, Minutes of the board of managers meetings, 28 April 1914; OBA, CDPV 018, p. 239, 
Minutes of the board of managers meetings, 27 May 1914; OBA, CDPV 018, p. 456, 
Minutes of the board of managers meetings, 4 November 1914).

89. OBA, CDPV 017, p. 19, Minutes of the board of managers meetings, 27 August 
1912.
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allow us to speculate on the issue. Let us note, however, that the bankruptcies 
themselves involved relatively small sums, except perhaps that of Georgiadis and 
Co. Nevertheless, the sense of insecurity was certainly rising, especially as soon as 
Greek conquests of the Aegean islands started to be heard of. It was probably not 
a coincidence, then, by mid-October, as the Greek fleet started its operations in the 
Aegean Sea, the Balikesir branch expressed its wish to take over Mytilene’s opera
tions in Edremit, maintaining the same correspondents, J. and M. Kazazis, or that 
the Ministry of Finance highly recommended the opening of a branch in Edremit. 
Although the board remained reserved on the issue, it decided to dispatch an 
inspector, Ferguson, to examine the situation in Edremit90. Nor is it surprising that 
the positive response the Mytilene branch gave to this project that would take away 
from it one of its major commercial outposts was discussed in Istanbul on the very 
day that instructions were sent out to Mytilene as to the behaviour they should 
have vis-à-vis the Greek authorities that had just taken control of the island91.

The occupation of the island was far from traumatic to the bank. The news 
from the branch had arrived through a reassuring telegram: «The Greek fleet is 
landing on Mytilene. Tranquility is complete». However, the board was concerned 
about the claims that the new authorities on the island could make on Ottoman 
funds and assets entrusted to the branch. The board’s instructions to the branch 
were to accept orders with deference, and not to refuse information on the assets of 
the Provincial Treasury, State administrations, and the Agricultural Bank. Howev
er, in the case of administrations such as the Orphans’ Chest, notaries, the com
mercial court, or the Sharia court, whose assets did not originate from the State but 
from third parties, the branch was to make reservations and point to the different 
nature of these funds. As to the Provincial Treasury accounts, even if they showed 
a credit in Mytilene, it was essential to remember that the Imperial Treasury’s over
all current account being in the red, any seizure on part of this account would have 
to be protested as equivalent to a seizure on sums owed to the bank. If the Greek 
authorities insisted on being paid from these accounts, any transfer had to be made 
only against a written demand and minutes stating that it was made under duress, 
so as to clear the bank from any responsibility92. Consulted on the issue, the Paris

90. OBA, CDPV 017, p. 663, Minutes of the board of managers meetings, 23 
October 1913.

91. OBA, CDPV 017, p. 704, Minutes of the board of managers meetings, 27 Novem
ber 1913. In fact, according to the minutes of that very day, Inspector Ferguson’s view was 
that it would be wiser to link Kazazis’ operations in Edremit to Izmir rather than Balikesir, 
since all bills in Edremit were drawn on Izmir and Istanbul. He also recommended the 
opening of a branch in Edremit and in Ayvalik.

92. OBA, CDPV 017, pp. 148-150, Minutes of the board of managers meetings, 27
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Committee backed the board’s decisions, but added to it the demand that the 
branch management apply to the French and British consulates on the island for 
help, as their respective foreign offices had been previously contacted in order to 
ensure the protection of an institution considered as representing French interests9 5.

The transition to Greek rule, though peaceful, brought about a number of 
problems and restrictions to the bank’s former freedom. By setting a fixed exchange 
rate of 4.75 piastres to the drachma and by imposing the circulation of National 
Bank of Greece notes, Greek authorities had brought radical changes to the finan
cial and monetary system of the island, to which the bank could only comply93 94. 
Similarly, the moratorium applied throughout Greece was also de facto extended 
to the island, even though, the branch observed, no traders had yet resorted to it. 
More importantly, the Tobacco Regie, under instructions of the Greek army, had 
ceased its payments to the Ottoman Bank and used the Orientbank instead. As to 
the Ottoman Public Debt, it was instructed to keep its own revenues, while Admi
ral Koundouriotti’s orders forbade the bank from using any of the sums previous
ly deposited by this administration. Once the war would be over, decisions would 
be taken concerning those sums that should be used for the servicing of the debt, 
and those in excess that would have to be transferred to the Greek Treasury as war 
booty95 96. War and occupation had also brought a steep rise in prices. In response to 
this pressure on the livelihood of its staff, the board decided to grant a temporary 
allocation of £T 6 per month to managers, £T 3 per month maximum to employ
ees, and of £T 2 per month to underlings915.

The situation took some time to stabilize, especially by the standards of stabili
ty imposed by the board. In May 1913, although the branch was hoping to be able 
to return to business as usual, the board still considered that it should wait97. It was 
not before mid-August - almost three months after the signature of the peace treaty 
- that the board finally considered the extraordinary situation to be over. Even then, 
it remained cautious, reducing to £T 80,000 the £T 110,000 that the branch had

November 1912, first letter annexed to the minutes.
93. OBA, CDPV 017, p. 151, Minutes of the board of managers meetings, 27 Novem

ber 1912, second letter annexed to the minutes.
94. OBA, CDPV 017, p. 171, Minutes of the board of managers meetings, 11 

December 1912.
95. OBA, CDPV 017, p. 210, Minutes of the board of managers meetings, 8 

January 1913.
96. OBA, CDPV 017, p. 293, Minutes of the board of managers meetings, 5 March 

1913.
97. OBA, CDPV 017, p. 375a, Minutes of the board of managers meetings, 5 May 1913.
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proposed as its upper limit to local investments98 99. Yet, it was clear to all that the 
political changes brought about by the war had irreversibly modified the situation. 
With the island no longer under Ottoman rule, it was not likely that the Ottoman 
Bank would be able to maintain its previous advantageous situation. With only two 
credit operations recorded for 1913 and 1914 (see Table I), the minutes of the board 
seem to confirm this impression. Most of the branch’s energy was in fact directed 
towards the problem of bankruptcies and outstanding debts. This was particularly 
true of one major crisis that concerned one of the branch’s prominent customers. In 
October 1912, Pittacos Vassiliou and Co. had found themselves in a difficult finan
cial situation due to an excessive use of liquidity, and they were hoping to come out 
of this momentary crisis by postponing certain payments. The bank’s involvement 
in this business was, this time, quite considerable: £T 7013 in a current account 
debt, £T 800 in the form of an open credit to Alexandre Vassiliou, and a £T 747 
advance on bonds, backed by 198 shares of the National Bank of Greece, amount
ing altogether to over £T 8500". Soon enough, however, it became clear that the 
crisis was not as “momentary” as it had been supposed. Negotiations started for an 
extra-judicial settlement over four years, and through the mediation of three liq
uidators representing the Ottoman Bank and the Orientbank, the other creditors, 
and, finally, the Vassilious themselves. The bank’s counterproposal aimed at reduc
ing the terms to three years and to ameliorate some of the clauses100. By the end of 
January 1913, the problem had not been solved, and the Ottoman Bank was on the 
brink of forcing its debtors to officially declare their bankruptcy101. During the 
summer of 1914, a few months before the outbreak of the war in the East, concerns 
about yet another client troubled the tranquility of the branch: A. B. Mouzzala and 
Sons, who owed £T 3777 to the bank on their current account, had found them
selves in difficulty, with no other asset than some real estate to satisfy the claims of 
their creditors102. Fearing that a judicial liquidation might harm even more their 
interests, the Ottoman Bank, following other creditors, had no choice but to accept

98. OBA, CDPV 017, p. 554, Minutes of the board of managers meetings, 21 
August 1913.

99. OBA, CDPV 017, pp. 659-660, Minutes of the board of managers meetings, 22 
October 1913.

100. OBA, CDPV 017, pp. 662-663, Minutes of the board of managers meetings, 23 
October 1913.

101. OBA, CDPV 018, p. 71, Minutes of the board of managers meetings, 5 
February 1914.

102. OBA, CDPV 018, p. 334, Minutes of the board of managers meetings, 4 
August 1914.
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a settlement at 50% of the debts to be paid over five years at 5% interest103. A sim
ilar arrangement was made with D. Apostolou and Co., whose outstanding debt of 
£T 640 was settled at 60% over two years, with interest104.

By then, the Ottoman Empire had just entered the world conflict, with the well- 
known consequence of a gradual collapse of the economic and financial system. The 
Ottoman Bank, with increasing strain both on its resources and on its very legiti
macy within the system, had no other choice than to retreat from its previous posi
tion of power and to adopt what could best be described as a low profile aimed at 
ensuring survival. What this policy entailed was, of course, the abandonment of a 
number of positions, now deemed untenable, either because of the impossibility of 
ensuring the continuation of business under normal conditions, or because of the 
effective rupture imposed by the new political situation. Mytilene belonged to the 
latter case, now an island under Greek rule, with little, if any, possibility of main
taining its already diminished links to the Ottoman lands. The Ottoman Bank 
branch was closed - at a date we have not been able to ascertain - and if it was 
reopened in June 1917, as part of the Franco-British network of the “Allied” 
Ottoman Bank, its activity was extremely short-lived, until the end of the war.

103. OBA, CDPV 018, p. 410, Minutes of the board of managers meetings, 28 Septem
ber 1914.

104. OBA, CDPV 018, p. 456, Minutes of the board of managers meetings, 4 
November 1914.
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105. Sources: OBA, CD-PV 007-018, Minutes of the meetings of the board of directors, 
1898-1914.106.
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Table I. Major credit operations proposed by the Mytilene branch to the 
board of managers in Istanbul, 1898-1914106

Proposed Accepted

Date Beneficiary Place ed ed
(£T)

Type and/or backing
(£T)

1898-09-19 Achilles Bournazos Mytilene 2000 2000 Advance on Greek bonds
1898-10-12 Ioannis S. Georgiadis Mytilene 4000 4000 Nicolas S. Georgiadis
1898-10-12 Zaphiri Bournazos Mytilene 3000 3000 His own signature
1898-10-12 Vassiliou Sons Mytilini 4000 4000 All three Vassiliou sons
1898-10-12 Achilles Bournazos Mytilene 4000 4000 Advance on Greek bonds
1898-11-04 A. Koconis Mytilene 1000 1000 Basile Mandras
1899-02-14 Kambouris Brothers Mytilene 600 600 Couclelli
1899-09-15 Achilles Bournazos Mytilene 10,000 10,000 Advance on Greek bonds, 

30% margin
1899-12-18 Christodoulos

Anastassiadis
Mytilene 1000 1000

1900-10-04 C. Cavetzos Mytilene 2500 2500 Basile Mandras
1900-12-06 Ioannis S. Georgiadis Mytilene 5000 5000 Nicolas S. Georgiadis
1901-01-02 Moussalas Mytilene 1000 1000 Open with 8% interest

minimum
1901-02-06 A. P. Catzacoulis Ayvalik 2500 2500 A. Hadji Christopha, 

instead of A. Simandiris
1901-02-06 Rousselli and Zerbini Mytilene 1000 1000 Advance on discounted bills
1901-07-11 J. and M. Kazazis Edremit 1000 500 Overdraft
1902-03-03 Rousselli and Zerbini Mytilene 2000 2000 Overdraft
1902-03-03 A. Bostani and Son Mytilene 1500 1500 Cavetzos
1903-05-04 J. and M. Kazazis Edremit 1000 1000
1903-05-04 Fortuna Brothers Mytilene 500 500 Overdraft
1903-07-08 Kaldi Brothers Ayvalik 5000 5000 Advance on discounted bills, 

backed by Andrea Catzacoulis
1903-07-08 Ch. H. Athanassiadis Mytilene 3000 3000 Current account
1903-10-07 J. E. Athanassiadis Plomari 3000 2000 Seasonal credit
1903-10-21 J. and M. Kazazis Edremit 10,000 4000 Endorsement risks
1903-11-10 Abidin Pasha Mytilene 855 Rejected Discount of bills dated

May 1904

106. Sources: OBA, CD-PV 007-018, Minutes of the meetings of the board of directors, 
1898-1914.
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1904-06-08 J. and M. Kazazis Edremit 4000 4000 Endorsement risks
1904-08-30 J. E. Athanassiadis Plomari 3000 3000 Seasonal credit
1904-09-27 Apostolos Grimanis Mytilene 3000 3000 Advance on discounted bills
1905-06-26 Conelidis Mytilene 2000 2000 Overdraft
1905-06-26 Goutos Brothers Mytilene 1000 1000 Overdraft
1905-06-26 Georgiades Brothers Mytilene 1000 1000 Overdraft
1905-07-10 J. and M. Kazazis Edremit 5000 5000 Advance on discounted bills
1905-07-24 Kaldi Brothers Ayvalik 1000 1000 Gonatas Son
1905-07-24 Gonatas Son Ayvalik 1000 1000 Kaldi Brothers
1905-07-24 Souki Goutos Mytilene 2000 2000 C. P. Cavetzos
1904-11-02 D. Aladja/Alazzas Mytilene 1300 1300 6% interest rate for the

construction of the branch
office

1905-10-04 D. Aladja/Alazzas Mytilene 300 300 6% interest rate for the
construction of the branch
office

1905-10-10 Municipality of Ayvalik Ayvalik 5000 Rejected Redeemable in 5 years, 
backed by port channel

revenues
1905-10-16 J. and M. Kazazis Edremit 8000 6000 Global limit of discounts
1905-10-30 Heracli Fortuna Mytilene 600 600 Overdraft
1905-11-21 Fideli Nesi Mytilene 2500 2500 Endorsement credit
1906-01-30 J. and M. Kazazis Edremit 8000 8000 Global limit of discounts
1906-01-30 Condonis Mytilene 1600 1600 Angelato
1906-04-02 Bostani Son Mytilene 2000 2000 Current account
1906-04-11 Andoni Coconi Mytilene 2000 2000
1906-04-11 Tourahani Factory Mytilene 2000 2000
1906-05-10 Mitrelli Brothers Mytilene 1000 1000 Overdraft
1906-05-10 Mouzallas Mytilene 2000 2000 Overdraft
1906-06-02 Rousselli and Zerbini Mytilene 4000 4000 Blank credit
1906-06-05 J. and M. Kazazis Edremit 8000 8000 Global limit of discounts
1906-06-19 J. and M. Kazazis Edremit 14,000 14,000 Global limit of discounts
1906-06-21 J. and M. Kazazis Edremit 10,000 10,000 Global limit of discounts
1906-07-23 Michel Courdji Mytilene 6000 6000 Current account of his 

father Panos Courdji
1906-09-20 Panos Mandras Mytilene 3000 3000 His father Basile Mandras
1906-09-20 A. Bostani and Son Mytilene 2000 2000 Overdraft
1907-01-10 Directorate of Education Mytilene 500 500 £T 100 annual payments,

backed by members of
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1907-01-25 Bank of Mytilini Mytilene 5000 5000
school board
Open, backed by P. Courdji

1907-05-07 "a good client" Mytilene p p Advance on Egyptian

1908-01-08 Christofa Brothers Mytilene 5000 2500
bonds, with 40% margin 
Advance on merchandise

1908-01-08 Christofa Brothers Mytilene 5000 2500 Advance on discounted bills
1908-02-03 Achilles Bournazos Mytilene 5000 5000 Advance on bonds
1908-07-13 Abadjis Edremit 2000 2000 Current account
1908-09-02 Georgandelli Brothers Plomari 2000 1500 Overdraft
1908-11-05 2 clients Mytilene 8000 6000 Advance on merchandise
1908-12-03 Provincial Treasury Mytilene 5000 Rejected General revenues of the

1909-06-03 Cambouri Brothers Mytilene 1000 1000
island except tithe on olives 
Current account, one

1909-10-18 E. Vranas Yera 1000 1000
signature
Overdraft

1909-10-18 Michel Binos Mytilene 600 600 Overdraft
1909-11-16 A. P. Vassiliou Mytilene 2000 2000 Current account, backed

1909-12-07 Achilles Bournazos Mytilene 5000 5000
by P. Vassiliou son
Current account

1909-12-07 Rousselli and Zerbini Mytilene 4000 4000 Current account, backed

1910-02-02 A. P. Catzacoulis & Co Ayvalik 3000 3000
by of one of their associates 
Current account

1910-02-02 A. P. Catzacoulis & Co Ayvalik 5000 10,000 Advance on discounted bills
1910-03-01 Goutos Brothers Mytilene 2000 2000 Overdraft
1910-03-15 J. Georgiades & Co Mytilene 3200 3200 Advance on cotton and

1910-07-04 Georgandelli Brothers Plomari 2000 2000
cotton thread
Their own signature

1910-10-18 Kazazis & Co Edremit 4000 4000 Advances on merchandise

1910-10-19 Cladoyanidis and Mytilene 2000 2000
to their clients
Advances on bills

1910-10-20
Sarantidis
Papageorgiou Bros. & Plomari 4000 4000 Current account

1910-11-02
Anastassiades
Rousselli Sons Mytilene 4000 4000 Current account, Rousselli

1910-11-26 Catzacoulis Brothers Ayvalik !15,000 15,000
and Zerbini
Limit for discounted bills

1910-12-05 Abadjis Freneli 7000 5000 Limit for discounted bills
1910-12-05 Bostani and Son Mytilene 5000 5000 Current account
1910-12-19 Pariss and Son Mytilene 2000 2000 Endorsement credit
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1911-03-02 Β. Gregoriou Sons Mytilene 3000 3000 Overdraft
1911-05-03 Capsimalis Mytilene 3000 3000 Overdraft
1911-05-22 Municipality of Chios Chios 1 500 Rejected Payable in six years, for

sewage system
1911-07-10 Nicolaidis Brothers

and N. Cokkini
Ayvalik 4000 4000 Their own signature

1911-09-28 Bostanis Mytilene 2500 2500 Overdraft
1912-02-14 Nedim and Moules Mytilene 1000 1000 Hiiseyin Hilmi Pasha, 

former grand vezier
1912-06-05 J. Georgiades & Co Mytilene 11,500 Rejected Against mortgage on 

spinning factory
1912-11-07 Ali Ekrem Bey,

governor

Mytilenei 100 100 Payable in six months

1913-09-23 Pittacos Vassiliou Mytilene 7500 3000 Advance on olive oil, 
25% margin

1914-05-11 Madame Bournazos Mytilene 8000 8000 Advance on bonds



Edhem Eldem

Η ATTOKPATOPIKH ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΣΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (1897-1914)

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Η ιδέα να δημιουργηθεί υποκατάστημα της Οθωμανικής Τράπεζας στη 
Μυτιλήνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1897. Έως τότε τα συμφέροντά 
της εξυπηρετούνταν από έναν αντιπρόσωπο με ελληνική υπηκοότητα, τον 
Δ. Αλατζά. Το νησί θεωρήθηκε πρόσφορο για τα συμφέροντα της Τράπεζας 
λόγω της πλούσιας ελαιοπαραγωγής, της εμπορίας λαδιού και της 
σαπωνοποιίας. Η λειτουργία του υποκαταστήματος άρχισε το 1898, με 
προσωπικό τον L. Baldassare (διευθυντή), A. Cattali (υποδιευθυντή), S. Torakis 
(ταμία), P. Chadoulis (βοηθό ταμία) και τον Mustafa Hasan (βοηθητικό 
προσωπικό). Η κεντρική διοίκηση όρισε το επιτόκιο να κυμαίνεται στο 1%- 
1,5% στους τρέχοντες λογαριασμούς και ασκούσε πάντα αυστηρό έλεγχο 
στις προτάσεις του διευθυντή του υποκαταστήματος για δανειοδοτήσεις. Η 
συνήθης υποθήκη για τις πιστώσεις ήταν το λάδι και η Τράπεζα συνήθως 
ζητούσε 30% επί του δανειζόμενου ποσού. Ο όγκος του κύκλου εργασιών του 
υποκαταστήματος Μυτιλήνης μπορεί να παραβληθεί με τις συναλλαγές των 
υποκαταστημάτων Αδριανούπολης, Ερζερούμ, Μοναστηριού, Μοσούλης, 
Ντιάρμπεκιρ κ.λπ. Το υποκατάστημα για να συγκεντρώσει κεφάλαια 
απευθύνθηκε στις καταθέσεις εντοπίων προσφέροντάς τους επιτόκιο της 
τάξης του 3%. Η πολιτική του υποκαταστήματος ήταν ενθαρρυντική απέ
ναντι στους εμπόρους του νησιού και ιδιαίτερα αρνητική απέναντι σε 
αιτήματα κρατικών υπαλλήλων, οιασδήποτε βαθμίδας και αν ήσαν, αλλά 
και σε δανειοδοτήσεις κρατικών οργανισμών. Το υποκατάστημα διόρισε το 
1899 έναν ανταποκριτή στο Πλωμάρι, τον E. I. Αθανασιάδη, και φιλο
δοξούσε να λειτουργήσει υποκαταστήματα σε γειτονικές πόλεις της 
μικρασιατικής ακτής, όπως το Αι'βαλί, Αδραμύττι κ.λπ., αλλά και στα γει
τονικά νησιά Χίο, Σάμο και Κάλυμνο. Το υποκατάστημα λειτούργησε με 
τρόπο υποδειγματικό ώς το 1912 και μόνο δευτερεύουσας σημασίας και 
σποραδικά παράπονα είχαν διατυπωθεί σχετικά με τις συναλλαγές της 
δεκάτης λαδιού. Οι ανταγωνιστές του στη Μυτιλήνη ήσαν το αντίστοιχο 
υποκατάστημα της [Deutsche] Orientbank και αυτό της Τράπεζας Αθηνών 
που άρχισαν να λειτουργούν γύρω στα 1905. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι και οι 
πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο περιόρισαν
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δραματικά τον κύκλο εργασιών του υποκαταστήματος, αφού και το 
Μονοπώλιο Καπνού (Tobacco Regie) κατόπιν υποδείξεων του ελληνικού 
στρατού προτιμούσε για τις συναλλαγές του την Orientbank. Το 
υποκατάστημα της Οθωμανικής Τράπεζας στη Μυτιλήνη έκλεισε γύρω στα 
1914 και η επαναλειτουργία του (Ιούνιος 1917) διήρκεσε για πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα.



ΣΑΒΒΑΣ Κ. ΚΩΦΟΠΟΧΛΟΣ

«ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΙΟΑΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΠΕΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ TOT 19ου ΑΙΩΝΑ

«Νομίσματα ανάγκης» ονομάζονται τα υποκατάστατα του επίσημου νομί
σματος που κυκλοφόρησαν στην Οθωμανική αυτοκρατορία από τοπικούς 
φορείς (δημογεροντίες, εκκλησίες, σχολεία, καταστήματα κ.λπ.) στα τέλη 
της έβδομης δεκαετίας του 19ου αιώνα και μέχρι περίπου τον Α' Παγκόσμιο 
πόλεμο. (Για τις μορφές και τους τύπους βλ. πίνακα στο τέλος της εργασίας).

Στους νομισματολόγους είναι γνωστά τα οικονομικά και ιστορικά γεγονό
τα που οδήγησαν στην εμφάνισή τους1. Η οικονομική κρίση, της Αυτοκρατο
ρίας από τα μέσα του 18ου αιώνα οδήγησε σε νομισματική κρίση την οποία η 
Πύλη προσπάθησε να αντιμετωπίσει με τη συνεχή υποτίμηση των αργυρών 
νομισμάτων. Ο σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ (1839-1861) επιχείρησε δραστική 
νομισματική μεταρρύθμιση θέτοντας σε κυκλοφορία μια σειρά νομισμάτων 
νέας κοπής με σταθερή περιεκτικότητα σε άργυρο (83%) και σε αξίες των λΙι, 
1,2,5,10 και 20 γροσιών, ενώ παράλληλα επέβαλε διατίμηση σε όλα τα νομί
σματα παλαιάς κοπής. Τέλος, τέθηκαν σε κυκλοφορία χάλκινα νομίσματα 
των 1, 5, 10, 20 και 40 παράδων, με λογιστική ισοτιμία 1 αργυρό γρόσι=40 
χάλκινοι παράδες και 1 χρυσή λίρα=100 γρόσια. Όμως, σύμφωνα με το νόμο 
του Gresham, το κακό νόμισμα διώχνει το καλό" έτσι όλοι προτιμούσαν να 
πληρώνουν με χάλκινα και να πληρώνονται ή να αποθησαυρίζουν σε χρυσά και 
αργυρά νομίσματα. Η κυκλοφορία και χαρτονομισμάτων (kaimes) περιέπλεξε 
ακόμα περισσότερο την κατάσταση, αφού το κράτος εξίσωνε ένα χαρτονόμι
σμα με ένα νόμισμα από ευγενές μέταλλο με εσωτερική αξία2.

Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877, η δυσμενής για την Πύλη Συνθήκη 
του Αγίου Στεφάνου (1878) και ο διαρκώς αυξανόμενος εξωτερικός δανει
σμός επέτειναν ακόμα περισσότερο την ήδη δυσμενή οικονομική κατάσταση 
της Αυτοκρατορίας. Οι Ευρωπαίοι δανειστές έθεσαν τις απαιτήσεις τους στο 
Συνέδριο του Βερολίνου, όπου ο Α. Καραθεοδωρής ως εκπρόσωπος της

1. Hans Wilski, Countermarks on Ottoman Coins, Gütersloh (Γερμανία) 1995" A. 11. Τζα- 
μαλής, «Περί των εκκλησιαστικών ή κοινοτικών “νομισμάτων”», Νομισματικά Χρονικά 
15 (1996), 59-60" Γ. Α. Γεωργιόπουλος, Καππαδοκία-εκκλησιαστικά ((Νομίσματα Ανά
γκης», Αθήνα 2004.

2. Τζαμαλής, «Περί των εκκλησιαστικών...», σ. 59-60.

Μυτιλήνη και Α'ίβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Πύλης κατόρθωσε κάποιο συμβιβασμό. Από το 1880 αρχίζει η αποπληρωμή 
των δανείων μέχρι του ποσού των 1,35 εκατ. τουρκικών λιρών. Το ποσό 
συγκεντρώθηκε από εσωτερικό δανεισμό και με την εκχώρηση του Γαλατά 
σε όμιλο τραπεζιτών για δέκα χρόνια, την είσπραξη των φόρων χαρτοσήμου, 
οινοπνευματωδών, αλιείας και δεκάτης του μεταξιού σε ορισμένα βιλαέτια 
καθώς και με τη διαχείριση των μονοπωλίων καπνού και αλατιού3. Τον όμιλο 
απάρτιζαν στην πλειοψηφία Έλληνες τραπεζίτες, όπως ο Γ. και Λ. Ζαρίφης, 
Α. Βλαστός, X. Μαυρογορδάτος, Ε. Ευγενίδης, Π. Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης, 
Β. Νεγρεπόντης κ.ά. Με το διάταγμα «Meskukat Karananmesi» αποσύρονται 
από την κυκλοφορία 113 εκατ. χάλκινα γρόσια. Η οικονομική αστάθεια οδη
γεί την Πύλη στην έκδοση διατάγματος το 1881 με το οποίο εκχωρούνται 
στους τραπεζίτες ακόμα μεγαλύτερες εισπρακτικές αρμοδιότητες αλλά και η 
δυνατότητα λήψης μέτρων για την αύξηση της παραγωγής.

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον από το 1877 περίπου αρχίζουν πρώτα οι 
εκκλησίες, ελληνικές και αρμενικές, να κυκλοφορούν μπιλιέτα εξαιτίας της 
έλλειψης «ψιλών» και το παράδειγμά τους σε λίγο μιμούνται και άλλοι 
φορείς. Μετά την απόσυρση των χαλκονομισμάτων, αυτά επισημαίνονται 
από τις κατά τόπους αρχές και κυκλοφορούν με νέα συμφωνηθείσα αξία. Το 
επίσημο κράτος προτιμά να πληρώνει με χαρτονομίσματα και να εισπράτ
τει σε άργυρο και χρυσό, γεγονός που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την 
αγοραστική ικανότητα των ιδιωτών, επειδή στην αγορά επικρατούν διαφο
ρετικές ισοτιμίες. Οι διαταγές και οι απειλές της κυβέρνησης για την παύση 
κυκλοφορίας των υποκατάστατων των νομισμάτων ήταν συχνές αλλά δεν 
ήταν δυνατόν να θέσουν τέλος στη νομισματική αναρχία που επικρατούσε, 
αφού το λιανεμπόριο και οι μικροσυναλλαγές απαιτούσαν την ύπαρξη 
«ψιλών» και τέτοια το κράτος δεν εννοούσε να κυκλοφορήσει.

Η κατάσταση αυτή κράτησε για πολλές δεκαετίες και ανατροφοδοτού
νταν από τα δυσμενή γεγονότα έως και τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε τέτοια υποκατάστατα 
νομισμάτων από τον αιολικό χώρο, αλλά επειδή ο συγκεκριμένος χώρος δεν 
ήταν διοικητικά, οικονομικά και γεωγραφικά στεγανός κατά την περίοδο 
που διαπραγματευόμαστε, θα επεκτείνουμε την καταγραφή μας και σε όμο
ρες με αυτόν περιοχές, από τον Ελλήσποντο έως τη Σμύρνη. Τα κενά που 
υπάρχουν είναι πολλά, αν και η αυξανόμενη ενασχόληση τα τελευταία εικο- 
σιπέντε χρόνια με αυτό το μοναδικό στα νομίσματα χρονικά φαινόμενο, 
έρχεται κάθε τόσο να προσθέσει νέα στοιχεία αλλά και να αναθεωρήσει πολ
λές από τις αρχικά εκφρασθείσες απόψεις για τα υποκατάστατα αυτά.

3. Γεωργιόπουλος, Καππαδοκία, σ. 22-24.
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ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΑΤΒΑΛΙ - AYVALIK) 
Κοντραμάρκες4
•Οθωμανική σφραγίδα: «Beledi Qidonîû» (Wilski 2002, A 2-05)

Εικ. 1: Το Νοσοκομείο των Κυδωνιών στις αρχές του 19ου αι. από καρτ-ποστάλ 
της εποχής.

Πρόκειται για το μόνο γνωστό μπιλιέτο που έχει εκδοθεί από νοσηλευτι
κό ίδρυμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Από το 1880 για λόγους «πολι
τικής πρόνοιας»5 το Νοσοκομείο απεκλήθη «Ιερόν)) και υπαγόταν στη 
Μητρόπολη. Το μπιλιέτο της φωτογραφίας6 αναγράφει: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ 
ΚΥΔΩΝΙΩΝ/10 ΠΑΡΑΔΕΣ ΔΕΚΑ/Ν K/1898/DIX PARAS (οθωμανικά:) 
«παράδες δέκα» και το πεδίο φέρει αετό(;).

4. Wilski, Countermarks, σ. 215.
5. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920, σ. 191.
6. Από ιδιωτική συλλογή.
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ΚΑΛΛΟΝΗ-ΑΧΥΡΩΝΑ(ΛΕΣΒΟΣ) 
Κοντραμάρκες

•Οθωμανική σφραγίδα: «Aqiruna, (12) 97 Α.Η.=1879/80» (Wilski 2002, A)7.

• Ελληνική σφραγίδα «Κ*Λ»=Κ(α)Λ(ονή)8.

BAYRAMIC (BAYRAMIÇ)9
Κοντραμάρκες10
• Οθωμανική σφραγίδα: «Bayramiç 1315 ΑΗ=1887/88».
• Οθωμανική σφραγίδα: «Belediye Bayramiç (1) 320 ΑΗ = 1902/03».

7. Hans Wilski, A New Table of Countermarks, Mainz 2002, σ. 89.
8. Wilski, Countermaks, G 10-35α, β και του ίδιου, A New Table, σ. 41, 185.
9. Μπαϊραμίτς: Βρίσκεται ΝΔ του Τσανάκαλε και ο πληθυσμός του απαρτιζόταν από 

4.500 μουσουλμάνους και 800 χριστιανούς· βλ. Σία Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, 
19ος αι.-1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το Μιλλέτ των Ρωμιών στο Ελληνι
κό Έθνος, Αθήνα 1997, σ. 181 · C. Mostras, Dictionnaire géographique de l’Empire Ottoman, 
Αγία Πετρούπολη 1873, σ. 59' Ι.Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατι
κής Χερσονήσου, μετ. Σ. Θ. Ανεστίδης, Αθήνα 2002, σ. 90.

10. Wilski, Countermarks, σ. 295' F. W. Hasluck, «The Levantine Coinage», Numismatic 
Circular, set. 5, v. I (1921), σ. 39-91' N. Pere, Osmanlilarda Madenì Paralar. Yapi ve Kredi 
Bankasi, Istanbul 1968, ap. 903.
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ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ (BOGAZ HISAR-ÇANAKKALE)11 
Κοντραμάρκες12

• Οθωμανική σφραγίδα: «Bogaz-Hisar (1) 315 A.Η.=1897/98».
• Οθωμανική σφραγίδα: ((Bogaz-Hisar (1) 316 A.Η.=1898/99».

·Λ ? %s$.· ··*

Μάρκες13

+
'tO/MHÎ'1

ΘΕΟΤΟΚΟΥ^
V *

Μπιλιέτα14

S. KEVORK 
Yegeghetz Metch 
para

Kordzadzeli

Σε ελληνική μετάφραση: «Άγ. Γεώργιος/Καλόν διά την Εκκλη- 
σίαν/1878/παράδες 20/ΔΑΡΔΑΝΕΛ».

11. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, σ. 150' Mostras, Dictionnaire, σ. 80' Κάλφο- 
γλους, Ιστορική Γεωγραφία, σ. 87.

12. Hasluck, «The Levantine Coinages», σ. 72' Wilski, Countermarks,, σ. 218' του ίδιου, 
A New Table, σ. 90.

13. Kenneth M. MacKenzie, «Church Tokens and a Countermarked Coin from the 
Dardanelles Municipality», Νομισματικά Χρονικά 14 (1995), 113-116.

14. Ό.π.
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ΕΡΕΝΚΙΟΪ (ΟΦΡΤΝΙΟΝ-ΙΝΤΕΡΕ)15 16 17 18 19 

Κοντραμάρκες

Ελληνική σφραγίδα: Ά(γιος) Γ(εώργιος)1

α:Τ
Λίγιος) Πεώργιο;; 
Saint George 
(21), (51). (Col 021.

Μπιλιέτα

• ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/ΕΝ ΟΦΡΥΝΙΩ/ΠΑΡΑΔΕΣ ΙΟ1?

Μάρκες

• ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/t /Π ΙΟ/ΟΦΡΥΝΙΟΝ'«
• ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/t /Π 5/ΟΦΡΥΝΙΟΝ19
• ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/t /Π 20/ΟΦΡΥΝΙΟΝ

15. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία., σ. 151, 18Γ Mostras, Dictionnaire, σ. 8' Κάλφο- 
γλους, Ιστορική Γεωγραφία, σ. 88.

16. Wilski, Countermarks, σ. 26, 101,217.
17. Kenneth Μ. MacKenzie, «A “Billet” from Ophrynion», Νομισματικά Χρονικά 15 

(1996), 65.
18. Hasluck, «The Levantine Coinage», pp. 39-72; Wilski, Countermarks, σ. 126' 

MacKenzie, «A Billet», σ. 65.
19. A. Τζαμαλής, «Και άλλα από το Οφρύνειον», Νομισματικά Χρονικά 16 (1997), 

123.
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ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ (YUNDA, ALIBEY)
Κοντραμάρκες
• Οθωμανική σφραγίδα: Yunda Belediyesi 1300 Α.Η.=1882/83»20

Μπιλιέτα
Δεν μας είναι γνωστό κανένα μπιλιέτο των Μοσχονησίων. Η κυκλοφορία 

τους όμως τεκμαίρεται από αναφορές του Ε. Δράκου: α) Οι ναοί της πόλεως 
εποίησαν τοιαύτας (εννοεί σφραγίδες) κατά το 1893 επειδή εζέδοκανχαρτο
νόμισμα προς τοπικήν κυκλοφορίαν και ευκολίαν περίπου των 60.000 γρο- 
σίων,των σχολείων πρωταγωνιστούντων. Φέρουσι 8ε μόνον το όνομα της 
σχετικής εκκλησίας και επισημότερα ως μείζων και πολύγλυφος είναι η του 
ναού της Παναγίας20 21.

β) Τότε το υπουργείον της δικαιοσύνης έπεμφε τον υβριστήν εις δίκην 
καίτοι ως αθέμιτα εύρον οι αντίπαλοι iva καταγγείλωσι τον έπαρχον διά δύο 
τότε καλά του τόπου, ήτοι το χαρτονόμισμα, ο επί εικοσαετίαν επιτοπίως 
κυκλοφορεί επ’ ονόματι των σχολών, ποσόν εξ 60.000 γροσίων και την εύρε- 
σιν και επισκευήν της μεσαιωνικής μονής της Ευαγγελίστριας22.

ΚΛΑΠΑΔΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες
• Οθωμανική σφραγίδα: «Qläpädä»23 24

& bUMä

Qläpädä

• Ελληνική σφραγίδα: ΚΛΑΠΑ(δος)24

20. Wilski, A New Table, σ. 102.
21. Ε. Δράκος, Μικρασιανά ή Ιστορία των Μοσχονησίων υπό έποφιν εκκλησιαστι

κήν, Αθήνα 1895, σ. 13.
22. Δράκος, ό.π., σ. 59.
23. Wilski, A New Table, σ. 99.
24. Ό.π., σ. 44, 99.
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ΔΙΚΕΛΙ (DIKILI)
Κοντραμάρκες
• Οθωμανική σφραγίδα: «Belediyei Dikili Α.Η=1895/9625))

ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες26

Εικ. 2 : Κάτω Χωριό/Άγιος Ανδρέας

ΛΙΣΒΟΡΙ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες27

ΑΓΙΑΣΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες28

25. Ό.π., σ. 98.
26. Wilski, Countermarks, G 10-40.
27. Ο.π·., G 11-07,08.
28. Ό.π., G 1-75α.
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Μπιλιέτα29

ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες30

Μπιλιέτα

Η χρήση τους τεκμαίρεται από στοιχεία του Κώδικα της Δημογεροντίας 
Πολιχνίτου31.

ΒΡΙΣΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες32

29. Σάββας Κωφόπουλος, «Το αποθησαύρισμα της εκκλησίας του Ταξιάρχη Ασω- 
μάτου Λέσβου», Νομισματικά Χρονικά 13 (1994), 109.

30. Wilski, Countermarks, G 16-16.
31. Γ. A. Γεωργιόπουλος, «Νομισματική κυκλοφορία στον Πολίχνιτο Λέσβου», Νομι

σματικά Χρονικά 15 ( 1996), 69-76.
32. Wilski, Countermarks, G 2-09 και G 6-03.
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ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ (ΛΕΣΒΟΣ) 

Κοντραμάρκες33

ΑΚΡΑΣΙ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες34

Εικ. 3: Αγία Παρασκευή (η εκκλησία του χωριού). Η ίδια σφραγίδα και σε έγγραφα 
της εκκλησίας.

Μπιλιέτα35

ΜΠΟΡΟ (ΠΟΡΟΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ) (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες36

β) ΠΟΡ
ΠΟΡ(ος)

♦· · · 

HOP
Poros

33. Ό.π., G 2-03.
34. Ό.π., G 1-69.
35. A. Π. Τζαμαλής, «Χάρτινες εκκλησιαστικές μάρκες στην Οθωμανική αυτοκρατο

ρία», Συλλέκτης, τχ. Μα'ί'ου 1979, σ. 167.
36. Wilski, Countermarks, G-16-23.
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ΠΟΤΑΜΟΣ (ΠΛΩΜΑΡΙ) (ΛΕΣΒΟΣ) 

Κοντραμάρχες

ΠΛΩΜΑΡΙ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρχες37 38

Μπιλιέτα

Εκτός από τη μεγάλη κυκλοφορία των επισημασμένων νομισμάτων του 
Πλωμαρίου, στην κωμόπολη αυτή κυκλοφόρησαν και μπιλιέτα, όπως τεκ- 
μαίρεται από την παρακάτω μνεία: ...Εζέδιδεν [εννοείται το Αναγνωστήριο 
Βενιαμίν ο Λέσβιος] ως άλλον κράτος προς διευχόλυνσιν των συναλλαγών, 
χαρτονόμισμα το οποίον εκυκλοφόρει και εις άλλα μέρΎ] της νήσου, τουθό- 
περ αποδεικνύει την πίστιν επί την οικονομικήν ευρωστίαν του σωματείου™.

37. Πρώτη μνεία για τις κοντραμάρχες του Πλωμαρίου έχουμε στον Hasluck, 
«Levantine Coinage», σ. 39-72' βλ. και Wilski, Countermarks, G 16-28, G4-04, Α3-06, Α3-
010.

38. Μιλτιάδης A. Καλδής, Ιστορία του Αναγνωστηρίου “Βενιαμίν ο Λέσβιος”, Μυτι
λήνη [ 1937], σ. 8.
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ΠΛΑΓΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κόντρα μάρκες39

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες40

WÊÊSBÈKKÊÊ

Μ(εγαλο)Χ(ώρι)

ΑΣΩΜΑΤΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

Μπιλιέτα41

39. Wilski, Countermarks, G-16-21 και GM-03.
40. Ό.π., G12-12.
41. Κωφόπουλος, «Το αποθησαύρισμα», σ. 103-127.



Σάββας Κ. Κωφόπουλος, «ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 301

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κόντρα μάρκες42

Μπιλιέτα

Δεν υπάρχει κανένα γνωστό μπιλιέτο από την πόλη της Μυτιλήνης αλλά 
η ύπαρξή τους αποδεικνύεται από την πληροφορία της κυκλοφορία πλα
στών43.

4jaL j .11 y

0)m

Midilli Beledìyesi
(1)311 A.H. = 1893/9

ΑΦΑΛΩΝ ΑΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες44

αφαλ

ΑΦΑΛ(ωνας)

Μπιλιέτα

Γνωρίζουμε την ύπαρξή τους από καταγραφές στον Κώδικα της εκκλη
σίας του χωρίου45, χωρίς ωστόσο να έχει επισημανθεί κάποιο μέχρι σήμερα.

ΑώΚΛ!

42. Wilski, Countermarks, A 26-01, Α26-02.
43. Σ. Κωφόπουλος, «Πλαστά μπιλιέτα της Μυτιλήνης», Νομισματικά Χρονικά 15 

(1996), 101-109.
44. Wilski, Countermarks, G1-77.
45. Στρατής Αναγνώστου, «Συνοπτική Ιστορία του Αφάλωνα», Λεσβιακά ΙΗ' 

(2000), 41-87" Σ. Κωφόπουλος - Στρ. Αναγνώστου, «Νεώτερα στοιχεία για τα τοπικά 
νομίσματα ανάγκης της Λέσβου», Νομισματικά Χρονικά 19 (2000), 153.
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ΠΗΓΗ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες46

ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες47

ΙίΙΞΧΙ ΤΞΧ

Τ(α)Ξ(ιάρ)Χ(ης)

ΚΑΠΗ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες48

ΚΑΠ

ΚΑΠ(η)

ΚΛΕΙΟΤ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες49

46. Wilski, Countermarks, G5-19, G16-15.
47. Ό.π., G19-05.
48. Ό.π., G10-20.
49. Ό.π., G10-34.
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ΠΕΤΡΑ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες50

fóri
ΠΤΡ ---
n(É)TPte)
(122), (Col 5)

ηηεβ +ΠΤΡ
Ι1(έ)ΤΡ(α)

ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες51

>,*Î,La5“> Çômlek

« Çemlek

•'Djeunlik”, “Tceumlck-keui" 
ΤζοίΗίαλοχώρι, Τσοοκαλοχώρ

|ΑΓ·( 81
Σ(καλο)Χ(ώριον Λ(γιος) Πεωργιος
(18)81

ΦΤΕΡΟΤΝΤΑ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κοντραμάρκες52
ΦΊΊ?

ΦΤ(ε)Ρ(ούντα)
(51), (76)

Φ ΦΤΡ.1887
ΦΤ(ε)Ρ(ούντα)1887

ΒΑΤΟΤΣΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες53

50. Ό.π., G16-30, 31.
51. Ό.π., G18-13 Wilski, A New Table, A7-01.
52. Wilski, Countermarks, G21-03, G21-04.
53. Ό.π., G2-12, G2-02.
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ΧΙΔΗΡΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες54

Φ X
ΛΡ

Χ(0Δ(η)Ρ(α) - Χίδηρα
HÎdêra

Δ(ημογεροντία) Χ(ίδη)Ρ(α

Council of Elders of HkBt

(128)

ΤΕΛΩΝΙΑ, (ΑΝΤΙΣΣΑ) (ΛΕΣΒΟΣ) 

Κοντραμάρκες55

ΣΙΓΡΙ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες56

ISJ OK-o
Sign

(1)305 A.H. = 1887/88 A.D.

54. Ό.π., G22-01.
55. Ό.π., G19-03.
56. Wilski, A New Table, A16-01.
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ΠΕΡΑΜΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Μπιλιέτα

Εικ. 4 : Μπιλιέτα εργοστασίου57

ΕΡΕΣΟΣ(ΛΕΣΒΟΣ)

ΕΡΣ

(|Ρΐ| Μ 32

EPIsWôç)
Μ(ετζίτι) 32

ίΡΓ Eresos
IfÉaJ J Mecidiye 32

(ir)4)«!
Herese

(12)99 Α.Η.- 1881/82 A.D. 

Ερεσός, Eresos (Lesbos)

Μπιλιέτα57 58 59

57. Από την συλλογή του συγγραφέα αυτού του άρθρου.
58. Wilski, A New Table, A28-01,65-05.
59. Κωφόπουλος-Αναγνώστου, «Νεώτερα στοιχεία», σ. 151 (συλλογή Θ. Πιτίδη).
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ΜΕΣΟΤΟΓΙΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες00

W Χίωρίον* M(toστο*ου)

Village of Mesoiopos

(51), (Col 02). (Col 14)

lS~i A——·

ot )1
MeseTof*

•Ì12Ì9,„A.H,

Àmia

. Orili
are known Mese-Topu

(12)99 A.H. = 1881

m ur-v A-*» --Λ
in)<

Mese-Topu 

(12)9... A.H.

ΑΓΡΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες01
?Àf) Ai

ÀT(pe)

AI

Anp»)

Μπιλιέτα02

Εικ. 5: Μπιλιέτο της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Άγρας 60 61 62

"Αγιος A ημ i’irmot )

:S40S·;
Μηζ. 33, <887. J

KaJìr τω ft ,■live» J,à ,ή» 'Κ«χλτ>«> "

60. Wilski, Countermarks, G12-02, A26-03.04.
61. Ό.π., Gl-14, 15.
62. Κωφόπουλος-Αναγνώστου, ό.π., σ. 151 και εφ. Αίολος, φύλ. της 7.9.1999, σ. 9.
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ΣΥΚΑΜΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ)
Κόντρα μάρκες63

ΓΑΒΑΘΑΣ (ΛΕΣΒΟΣ)

Κοντραμάρκες64

* \

Gawäzös 

Γαβαθάς, Gavathas

ΑΣΣΟΣ (BEXPAM KAAE-ASSOS)

Μπιλιέτα65

Ιί·»^!Ι Μ.»**Ε»Η*
I ..-^ÀjièpixavtoJ 
Άρ'χεολογ^ή βτβι- 

ί ρ»ά Παρ, ΐίοσορ. 40. 
j μβ μετζ. Γρ-, 33.

-Β»νρ*μ ,1ΙΒ3. »!

Εικ. 6: Μπιλιέτο της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής κατά τις ανασκαφές της 
Άσσου, τυπωμένο στη Μυτιλήνη.

63. Wilski, Countermarks, G12-07.
64. Wilski, A New Table, A 21 -01.
65. K. M. MacKenzie, «Μερικά αδημοσίευταχαρτονομίσματα-μάρκες», Συλλέκτης47 

(1979), 47' C. Ôlçer, «Inanilmaz bir para-billet», The Turkish Numismatic Society 26 (1989), 
24-28, όπου η πληροφορία ότι τα μπιλιέτα της Άσσου τυπώνονταν στη Μυτιλήνη.
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ΠΑΠΑΖΛΙ (Papasli)66 67 68 69

ΚΟΤΡΝΕΛΑ(ΛΕΣΒΟΣ)

ΛΙ/PATI) K
w Α(γιος) Ι(ωάννης) Κ(ουρνέλας)

Saint JohntÂv of Koumela
(51), (122), (Col 10). Oil

ΠΑΝΟΡΜΟΣ

Εικ. 7: Οθωμανικό μπιλιέτο 
για το τζαμί του Haydar Cavus 
(20 παράδες)09

Εικ. 8: AI ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΠΑΝΟΡΜΟΝ 
(sic) ΠΑΡ. ΠΕΝΤΕ (στα ελληνικά, οθω
μανικά και αρμενικά)70

66. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, Π ίνακες σαντζάν-Σαρουχάν-καζάς Μαγνησίας: 
Τούρκοι: 3000, Ρωμιοί: 2000.

67. Wilski, A New Table, A3-01, 02, 03.
68. Wilski, Countermarks, G 1-57.
69. M. S. Tezçakin — G. Kayral, Banknotes of the Ottoman Empire, Izmir 2005, σ. 190.
70. Τζαμαλής, «Χάρτινες», σ. 167. Από την κυζικινή χερσόνησο και την περιοχή της 

Προύσας μας είναι γνωστά νομίσματα καθώς και από την Αρτάκη, Μουδανιά, Ηράκλει
ον, Νικομήδεια, Νεοχώρι, Απολλωνιάδα, Γούλιον, Βαθύ, Μπαλίκ ΓΙαζάρ, Σουσουρλούκ 
και Τεπετζίκ.
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ΣΜΥΡΝΗ

Κοντραμάρκες
Δεν υπάρχουν γνωστές κοντραμάρκες71 

Μπιλιέτα72

Εικ. 9: Μπιλιέτο του τραμ, 20 
παράδων, στα οθωμανικά και 
γαλλικά.

Εικ. 10: Μπιλιέτα Φιλοπτώχου Σωματείου 
5 παράδων στα οθωμανικά, γαλλικά και 
εβραϊκά.

Εικ. 11: Μπιλιέτο Εθνικού Σωμα
τείου 10 παράδων στα οθωμανικά.

Εικ. 12: Μπιλιέτο ναού 
της Αγίας Αικατερίνης.

ΠΕΡΓΑΜΟΣ

Φωτογραφία του παρουσιάσθηκε σε έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο73.

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Φωτογραφία του παρουσιάσθηκε σε έκθεση με ανάλογο περιεχόμενο74.

71. Γ.Α. Γεωργιόπουλος, «Τοπικά νομίσματα ανάγκης στη Σμύρνη στα τέλη του 
19ου αιώνα», Collection 8/3 (1992), σ. 3-6.

72. Tezçakin - Cayral, Banknotes, σ. 181, 185.
73. Τα Νομίσματα του Αλυτρώτου Ελληνισμού, Κατάλογος Εκθέσεως, Εθνικό Ιστο

ρικό Μουσείο, Αθήνα 1966, αρ. 142.
74. Ό.π., αρ. 138α.
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ΑΤΔΙΝΙ75

Μπιλιέτα

Εικ. 13: Μπιλιέτο του δήμου Α'ιδινίου

ΝΑΖΙΛΛΙ76

Μπιλιέτα 77 78

Εικόνα 14: Μπιλιέτο του δήμου Ναζιλλί

ΦΙΛΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ)

Εικ. 15: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΗ/ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

75. Tezçakin - Kayral, Banknotes, σ. 181.
76. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία., Πίνακες.
77. Tezçakin - Kayral, Banknotes, σ. 182.
78. Wilski, A New Table, G5-06, 07, 08.
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Μπιλιέτα79

Εικ. 16: Το μόνο γνωστό μπιλιέτο σ’ ολόκληρη την επικράτεια με ονομαστική αξία 
80 παράδων.

ΜΟΡΙΑ (ΛΕΣΒΟΣ)
Μπιλιέτα79 80

Πληροφορίες για τα χαρτονομίσματα της Μόριας βρίσκουμε σε δύο αντί
γραφα επιστολών του μητροπολίτη Μυτιλήνης Κυρίλλου (1897-1925), 
καταχωρισμένα στον Η' κώδικα της Μητρόπολης Μυτιλήνης81. Αυτά 
κυκλοφορούν από το 1880 έως, τουλάχιστον, το 1898 και μάλιστα έγινε προ
σπάθεια παραχάραξής τους.

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (ΛΕΣΒΟΣ)
Μπιλιέτα
Αναφορές στο τοπικό χαρτονόμισμα της Αγίας Μαρίνας έχουμε στον 

κώδικα της εκκλησίας του χωριού (1800-1916)82 83.

ΠΛΑΚΑΔΟΣ(ΛΕΣΒΟΣ)
Μπιλιέτα81
Η···

: ΑΓΙΟΣ ΒΑΑΣ,ΙΡ?. *
, Λ'α.ϊό*· t«? f^orn 
. ίΐίΐή* ·.^ ''!tu:iru‘y ixnaj ‘ ■
"Taf '

79. Κωφόπουλος-Αναγνώστου, «Νεώτερα στοιχεία», σ. 149-151.
80. Ό.π., σ. 152-153.
81. Ό.π., σ. 151-152.
82. Ό.π., σ. 152-153.
83. Κωφόπουλος, «Το αποθησαύρισμα», σ. 109.
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ΣΚΟΠΕΛΟΣ (ΛΕΣΒΟΣ)
Μπιλιέτα84 85

ΟΤΣΑΚ (Ouschâk)86 87 88
Μάρκες86

Εικ. 17: Μπιλιέτο χρώματος χακί από τη συλλογή HASLUK (Βρετανικό Μουσείο)

84. Ό.π., σ. 109.
85. Mostras, Dictionnaire, σ. 126. Πρόκειται για την αρχαία πόλη Τημένου Θήραι. Στις 

αρχές του 20ού αι. είχε 16.000 περίπου κατοίκους, από τους οποίους το ένα τέταρτο περί
που ήταν Έλληνες. Από την κεντρική Μικρά Ασία και την Καππαδοκία μας είναι γνωστά 
νομίσματα και από τις εξής περιοχές: Σίγη (εκκλησία Ταξιαρχών), Κοτύαιον, Καρβάλη 
(Γκέλβερι), Σιβρίχισαρ, Χαλβάδερε, Νίγδη, Μαλακοπή, Φλογητά (Σου-Βερμέζ), Αξός 
(Χασάνκιοϊ), Ανακού, Μισθί, Αραβανί και Τενέγι (Βλ. Γ.Α. Γεωργιόπουλος, Καππαδο
κία, ό.π.).

86. Α. Τζαμαλής, «Τα νομίσματα του Ουσάκ», Νομισματικά Χρονικά 15 (1996), 
125-128.

87. Αναγνωστοπούλου, Μικρά Ασία, σ. [625] - Πίνακας καζά Σόκιε.
88. Τζαμαλής, «Χάρτινες», Συλλέκτης, τχ 1979, σ. 7.
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Savvas K. Kofopoulos

«EMERGENCY COINAGE» IN THE AEOLIAN REGION 
AROUND THE END OF THE 19th CENTURY

(SUMMARY)

The economic crisis in the Ottoman Empire from the end of the 18th century 
onward had among its consequences a monetary crisis as well. A result of this crisis 
was the scarcity of small-value coins, which were necessary in daily transactions. To 
face up to these needs, churches (both Greek and Armenian) initiated a practice 
beginning in 1877 of issuing notes as substitutes for coins. The churches were 
followed by other institutions in this practice.

In this paper I present a series of such substitute “coins” which circulated in 
Lesvos and in the broader Aeolian region of the Asia Minor littoral, but in other 
areas as well, such as Smyrna and the Hellespont.



ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ





ΙΟΛΗ ΒΙΓΓΟΙΊΟΤΛΟΤ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ: 
ΟΔΟΙΠΟΡΙΕΣ, ΠΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΑΣΤΑΥΡΩΤΕΣ

Περνούσαμε απ’ τη Μυτιλήνη καθώς νύχτωνε. 
Από το μέρος όπου βασίλεφε ο ήλιος συλλαβίζεις τα φώτα του νησιού... 

Από το μέρος του φεγγαριού, πανσέληνος, οι σκοτεινές αχτές: Πέργαμος, Α'ιβαλί’ 
φυχή, μόνο το μάτι του Θεού: την έμαθα πια την ποιότητα της ερημιάς αυτών των τόπων.

(Γιώργος Σεφέρης, Μέρες 1945-51)

Ο Αρκεσίλαος από την Πιτάνη -στην ακριβώς απέναντι της λεσβιακής 
ακτής χώρα- γενναιόδωρος και με αξιολάτρευτο χαρακτήρα, ζούσε στην 
Αθήνα στα 250 π.Χ., με τα εισοδήματα που του έστελνε ο αδελφός του από 
την γενέτειρά του. Αναδείχθηκε αρχηγός των Πλατωνιστών της Ακαδημίας 
αφού σπούδασε κοντά στον Ξάνθο, τον μουσικό, και τον Ερέσιο Τύρταμο 
που μετουσιώθηκε στον Θεόφραστο, τον διανοητή με το πανελλήνιο κύρος1. 
Ο Αρκεσίλαος από την Πιτάνη, ήταν ο πρώτος από τους αρχαίους φιλοσό
φους που συζητούσε και τις δύο πλευρές ενός θέματος:

Δεν υπάρχει αληθής εντύπωση τέτοια ώστε να μην είναι δυνατόν 
να είναι εσφαλμένη...0 σοφός πρέπει πάντα να επέχει2 
Έτσι απλά, με αυτή τη σεμνή ειλικρίνεια των ιωνικών λόγων, δεν θα 

πρωτοτυπήσω, αλλά θα προσπαθήσω, με αφορμή τη συνάντηση αυτή, να 
αναταξινομήσω έννοιες όπως: περιηγητής, πραγματικότητες, αντικρύ, 
σχέση αμφίδρομη.

Περιηγητές: αποτολμώ να απομακρυνθώ από την τόσο γοητευτική λέξη 
περιηγητής, εκ του περί-ηγούμαι, ηγούμαι στα πέριξ, και να αναμετρηθώ 
με τα της ρίζας του τα.ζι8εύειν, εξ ου τα ηχοποίητα: ταξιδιώτες, ταξίδι,

1. Μορφή του φιλοσοφικού κατεστημένου της Αθήνας -εισήγαγε τον Σκεπτικισμό- ο 
Αρκεσίλαος (315-241 π.Χ.), αρχικά μαθητής του μαθηματικού Αυτόλυκου στην Αιολίδα, 
ήταν στην Ακαδημία Αθηνών την εποχή του Πολέμωνα με επιφανή μέλη τον Κράντωρα 
και τον Κράτητα. Μετά τον θάνατο του τελευταίου έγινε αρχηγός της Σχολής, γύρω στο 
265 π.Χ., και εγκαινίασε ριζικές αλλαγές στον χαρακτήρα του Πλατωνισμού της εποχής 
του' βλ. A. Long, Η Ελληνιστική Φιλοσοφία, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ. 1987, σ. 148-157.

2. A. Long, ό.π., σ. 152,154.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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ταξιδευτής. Λέξεις που κληροδότησαν γραπτά κείμενα, των οποίων επί 
μακράν αμφισβητήθηκε η εγκυρότητα, με το επιχείρημα της υποκειμενικό
τητας των συγγραφέων. Πάντα όμως υπάρχει μία αντικειμενική πραγματι
κότητα: το ιστορικό παρελθόν, οι καλλιεργημένοι αγροί, οι παράγκες, τα 
αποτελέσματα ενός σεισμού, το τοπίο. Ποια αλήθεια επέλεξαν λοιπόν, οι 
ταξιδιώτες να αποτυπωθεί ή να αγνοηθεί, να μεταδοθεί, να εξωραι'σθεί ή να 
παραποιηθεί;

Το Επέναντι τέλος, πέρα από το συμβολικό που μπορεί να είναι ένας 
καθρέπτης και το πραγματικό, το γήινο, εξαρτάται από τι θεωρεί κανείς 
απέναντι και τι θωρείχανείς στον καθρέπτη3 4. Έτσι η όραση ταυτίζεται σχε
δόν πάντα με την ενόραση. Ο ταξιδιώτης πρέπει να κοιτά κάτι για να βλέ
πει. Για να δει ο περιηγητής πρέπει να ξέρει να βλέπει και η ενόραση είναι 
προωθητική και καταλυτική.

Σε τόπους γειτονικούς ή αγναντιαστούς, μία σχέση αμφίδρομη, ορατή 
και αναδεικνυόμενη στα ταξιδιωτικά κείμενα, καθορίζεται από τους δρό
μους και την επικοινωνία, τις οδοιπορίες ή πλεύσεις, το βάρος του ιστορικού 
παρελθόντος ή το σύγχρονο «γίγνεσθαι», τις μετακινήσεις, μετοικίσεις και 
εξαρτήσεις, τις ανταλλαγές και τα κέρδη, την αντιπαλότητα ή τη συνεργα
σία, τη θρησκευτική διάσταση ή την αντίθεση συμφερόντων και όσα άλλα 
τυχαίνει να χωρίζουν και να ενώνουν τους ανθρώπους σε όλες τις κοινωνίες.

Από καιρό αναζητούμε στη λειτουργία των ταξιδιωτικών κειμένων την 
δημιουργία μιας κάποιας νοοτροπίας και όχι απλώς την πληροφορική της 
εκμετάλλευση. Μέχρι τώρα είχαν τεθεί και είχαν μελετηθεί πολλές φορές 
ερωτήματα όπως: σε ποιο ποσοστό συνετέλεσαν τα ταξιδιωτικά κείμενα 
ώστε να δημιουργηθεί μία κοινή γνώμη, ας πούμε για την ιδιαιτερότητα 
ενός τόπου;5 Η επισκεψιμότητα ενός τόπου διαμορφώνεται είτε επειδή βρί

3. Για την πρόσληψη του άλλου, την συμβολική λειτουργία του καθρέπτη στη συνά
ντηση και τη συγκριτική μελέτη των ανθρώπινων πολιτισμών βλ. Michael Herzfeld, Η 
Ανθρωπολογία μέσα από τον Καθρέπτη, Αθήνα, εκδ. Αλεξάνδρεια 1998.

4. Βλ. Loukia Droulia, «De la périégèse individuelle au tourisme de masse: croisière et 
guide de voyage en Grèce», Vers l’Orient par la Grèce avec Nerval et d’autres voyageurs, 
Textes recueillis par Loukia Droulia et Vasso Mentzou, χ.τ., Klincksieck 1993, o. 105-113.

5. Το σκεπτικό πρωτοτέθηκε για τη μελέτη κυρίως του φαινομένου του περιηγητι- 
σμού τον 19ο αιώνα· βλ. ενδεικτικά: Άλκ. Αγγέλου, «Περιηγητικός Οργασμός», Τόπος 
καί Εικόνα, τ. Ε', Αθήνα, εκδ. Ολκός 1983, σ. 9-4L Κ. Θ. Δημαράς, «Αίσιος αιώνας», 
ό.π., τ. Δ', Αθήνα, εκδ. Ολκός 1982, σ. 5-16 και την εμπεριστατωμένη μελέτη Helen 
Angelomatis-Tsougarakis, The Eve of the Greek Revival. British Travellers’ Perceptions of 
Early Nineteenth-century Greece, Λονδίνο-Ν.Υόρκη, Routledge 1990. Για την είσοδο της 
Ελλάδας στη δυτικοευρωπαϊκή συνείδηση μία πρώτη παρουσίαση βλ. Νάσια Γιακωβά-
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σκεται πάνω στους χερσαίους ή θαλάσσιους δρόμους των εκάστοτε ιστορι
κών περιόδων είτε, λόγω του ιστορικού του παρελθόντος, φέρει λόγους να 
προσελκύσει επισκέπτες. Έτσι η κινητικότητα των περιηγητών σε έναν 
τόπο οφείλεται αφ’ ενός σε εμπορικούς ή πολιτικούς λόγους που επικρατούν 
στην περιοχή και αφ’ ετέρου σε πολιτιστικούς, τόσο του παρελθόντος του 
τόπου όσο και των πνευματικών αποσκευών που φέρουν οι ίδιοι οι ταξιδιώ
τες. Στη συνέχεια, η αναγνωσιμότητα προγενέστερων ταξιδιωτικών χρονι
κών πολλαπλασιάζει πιθανώς το ενδιαφέρον για έναν τόπο και οι προηγού
μενες επισκέψεις και εμπειρίες ή και εκδοτικές επιτυχίες καλλιεργούν και 
άλλους λόγους έλξης ταξιδιωτών, όταν βέβαια οι τελευταίοι ενδύονται ταυ
τόχρονα και τον επενδύτη του συγγραφέα ή καλλιτέχνη ή και του ειδικού 
επιστήμονα. Οι θεωρητικές γνώσεις, λοιπόν, τα οράματα ή οι ιδεολογίες 
συγκρούονταν με τις εμπειρίες και συνέθεταν στερεότυπα, με τα οποία 
αλληλοτροφοδοτούνταν τα ταξιδιωτικά κείμενα.

Το βορειοανατολικό Αιγαίο αποτελούσε από τον 16ο έως και τον 19ο αι. 
σταθμό των ταξιδιωτών -άλλοτε αναγκαστικό και άλλοτε επιθυμητό- στους 
θαλάσσιους δρόμους κυρίως από και προς την Κωνσταντινούπολη, αλλά και 
στους χερσαίους άξονες για άλλες μεγάλες πόλεις της βορειοδυτικής Μ. Ασίας. 
Η Μυτιλήνη, λοιπόν, ελαύνει στον χώρο της λογιοσύνης και του γεωγραφικού 
πνεύματος μέσα από το πρωτοπόρο έργο, που έμελλε να γίνει και πρότυπο, 
Liber Insularum Archipekgi, του Cr. Buondelmonti* 6, όπου σταχυολογούμε: 
«...προς την Λέσβον έλθωμεν την νήσον, ήτις τοσούτον ίσχυσεν εις τα ναυτικά 
ώστε το της θαλάσσης κράτος αυτήν έχειν αναμφιβόλως λέγεσθαι...»7.

Το κείμενο του φλωρεντινού μοναχού έμελλε κυριολεκτικά να αναμαση
θεί, να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο, να εμπλουτισθεί αλλά και να ανακυκλωθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων αιώνων, όπως μας παραδίδεται στα 
παρεμφερή έργα. Στα μεταγενέστερα νεωτερικά έργα, λόγια πια κείμενα 
του 17ου αιώνα με ανωτερότητα και υπεροψία, ενσωματώνεται πλουσιοπά

κη, «Εντοπίζοντας την αρχαία Ελλάδα: Οι Ευρωπαίοι και η ανάδυση μιας νέας χώρας 
κατά τους νεότερους χρόνους», Σύγχρονα Θέματα 64 (1997), 76-80.

6. Για την ιδιαιτερότητα και την εντυπωσιακή ιστορία των νησολογιων (isolani) και 
φυσικά για τα έργο του Buondelmonti και τις αναπαραστάσεις της νήσου βλ. Γιώργος 
Τόλιας, Τα Νησολόγια. Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, Αθήνα, εκδ. Ολκός 
2002, σ. 17-20, 44,113.

7. Η πρώτη χειρόγραφη μορφή του πολύκροτου αυτού έργου συντάχθηκε περί το 1420 
και από τις πάμπολλες παραλλαγές, στην ελληνική εκδοχή του χειρογράφου που δημοσι
εύτηκε το 1897 από τον γάλλο ελληνιστή É. Legrand, απόπου και το απόσπασμα για την 
Μυτιλήνη, Émile Legrand, Description des îles de l’Archipel, Παρίσι 1897, σ. 76-77.
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ροχα η ασαφής μείξη στοιχείων για τη νήσο: μυθολογία, σύγχρονες γεω
γραφικές ή και δημογραφικές παράμετροι, φιλολογικές ιστορήσεις, ύφος 
καθ’ όλα δόκιμο την εποχή αυτή8.

Στους ώριμους χρόνους του περιηγητισμού, εκατοντάδες ονόματα και 
τίτλοι προκύπτουν από την έως τώρα έρευνα για τους επισκέπτες και συγ
γραφείς για το νησί αυτό9. Δημιουργήθηκε ένας συνωστισμός από ταξιδιώ
τες και λογίους, γεωγράφους, χαρτογράφους, νησιολόγους, αρχαιολόγους, 
κατασκόπους και βοτανολόγους, γιατρούς και ιερείς, θεωρητικούς και 
εμπειρογνώμενες, ζωγράφους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς, ρομαντικούς 
συγγραφείς, διπλωμάτες και προσκυνητές, ουμανιστές, μοναχούς, επιστή
μονες και πειρατές, λογοτέχνες και τυχοδιώκτες. Το τεράστιο αυτό υλικό, 
αρχικά απλά βιβλιογραφημένο, μετά τη γοητεία της ανάγνωσης, τακτοποι
ήθηκε υπακούοντας στη γοητεία των συνομοταξιών. Αξιέπαινες ανθολογή
σεις, μεταφράσεις, μελέτες ειδικού ενδιαφέροντος, εντέλει τα γραπτά περί 
Μυτιλήνης έχουν εν μέρει ταξινομηθεί και αναμένουν τους μελετητές τους10. 
Η Λέσβος αναδύεται λοιπόν στην Αιγαιακή χάρτα με την έλευση του έργου 
του Buondelmonti αλλά πρωτοτυπεί με τη συντεταγμένη της φρενίτιδας του 
18ου-19ου αι. που αναζητά αρχαιοελληνικές εξάρσεις, ευρήματα και τοπικό

8. Καθοριστικά υπήρξαν τα έργα του V. Μ. Coronelli, κυρίως το Isolano dell’Atlante 
Veneto..., Βενετία 1696 και του φλαμανδού Olferd Dapper, Naukuerige, Beschryving der 
Eilanden in de Archipel..., Άμστερνταμ 1688.

9. Από τη Βάση Δεδομένων που δημιουργήθηκε στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευ
νών από το 1988 με θέμα: «Περιηγητικά κείμενα για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και 
την Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-19ος αι.», και η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται, ανασύρα
με τον κύριο όγκο των κειμένων στα οποία η Μυτιλήνη, αλλά και άλλα μέρη (Κυδωνιές, 
Αδραμύττι, Πέργαμος, κ.λπ.), που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης αυτής εμφανί
ζονται στο δρομολόγιο των ταξιδιωτών. Έτσι εγκύψαμε σε εκατόν εβδομήντα (170) περί
που περιηγητές και σε μεγαλύτερο αριθμό κειμένων, αν λάβουμε υπόψη μας τους άλλους 
τίτλους του ίδιου συγγραφέα, τις επανεκδόσεις και τις μεταφράσεις των έργων τους. Μία 
πρώτη παρουσίαση της Βάσης Δεδομένων βλ. στο Ιόλη Βιγγοπούλου - Ράνια Πολυκαν- 
δριώτη, «Περιηγητικά Κείμενα για την Ν.Α. Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, 
15ος-19ος αι. Κατάλογος συντομευμένων τίτλων», Τετράδια Εργασίας 17 (1993), 19- 
155. Από τα κείμενα αυτά περίπου το ένα πέμπτο αναφέρεται σε ταξίδια που πραγματο
ποιήθηκαν τον 16ο αι., περίπου το ένα τρίτο σε ταξίδια του 17ου και του 18ου αι., και τα 
υπόλοιπα προέρχονται από ταξιδιωτικά κείμενα του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα.

10. Σημειώνουμε την πρώτη ανθολόγηση, που εξαιρεί όμως τους Γερμανούς περιηγη
τές, βλ. Παν. Παρασκευα'ί'δης, Οι Περιηγητές για τη Λέσβο, Αθήνα 21983 και ενδεικτικά: 
Στρατής Μολίνος, Μυτιλήνη. Χάρτες και Τοπωνύμια, Αθήνα Μ999' Τάκης Παπουτσά- 
νης, «Ένα άγνωστο Οδοιπορικό στη Μυτιλήνη του 1806», Λεσβιακά 17 (1998), 363-373.
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χρώμα. Οι ταξιδιώτες, άλλοτε ποδίζουν αναγκαστικά, άλλοτε ούριος άνεμος 
τους φέρνει στα ήσυχα νερά των ακτών της, άλλοτε ακουμπισμένοι στην 
κουπαστή του πλοίου στην πλεύση για άλλους ελκυστικότερους γι’ αυτούς 
τόπους, ακούνε αφηγήσεις για το νησί, άλλοτε γυρνούν, τριγυρνούν ως και 
μήνες πολλούς, άλλοτε και λίγες ώρες αρκούν για να γράψουν για το νησί. 
Έτσι ή αλλιώς η Μυτιλήνη αναδεικνύει τη χρωματική εναρμονία της με τις 
γείτονες νήσους, την υποβόσκουσα αντιπαλότητα με τη λουσμένη διθυράμ
βους Χίο11 -σαν ένας σιωπηλός ανταγωνισμός για ιδιαιτερότητες και εσωτε
ρικό πλούτο- η Μυτιλήνη αναδεικνύει και τη μοναδικότητά της, όπως κάθε 
νησί, στη μαγική ιδιομορφία του Αρχιπελάγους. Γιατί τα νησιά αφηγούνται, 
έτσι όπως κανένα άλλο θεόσταλτο στοιχείο στη φύση δεν αφηγείται.

Ο καθαυτό λοιπόν νησιωτικός χώρος προσελκύει την ταξιδιωτική του 
πελατεία ενώ ο εναγκαλισμός του πέραθεν αιγιαλού, αλίκλυστος και αυτός, 
ουδεμία συνέχεια παραδίδει στο εν λόγω θέμα. Το απέναντι -που εκτείνεται 
από τη νότια των Δαρδανελλίων ακτή έως τον Ελαιάτη κόλπο- αποκαλύπτει 
ιδιαιτερότητες μέσα από ένα πλέγμα διαδρομών, ένα πλέγμα περισσότερο 
ασυνεχές παρά εξελισσόμενο στη διάρκεια των αιώνων. Το απέναντι αυτό 
και το πλέγμα των διαδρομών παρέμεινε επιστημονικά ανευρεύνητο στο 
σύνολό του -τόσο από την πλευρά των περιηγητών όσο και από την πλευρά 
όσων μελετούν τους τελευταίους- εκτός από τις επιτυχείς εξαιρέσεις για 
ανυπέρβλητα σημαντικές πολιτείες της αρχαιότητας, και μόνο τέτοιες, 
Τροία κατ’ εξοχήν και Πέργαμο κατά δεύτερο λόγο.

Το ομηρικό πεδίο αφ’ ενός, αφού πέρασε σε ονειροπόλες αφηγήσεις στα 
κείμενα του 16ου-17ου αιώνα, δέχτηκε στα τέλη, περίπου, του 18ου αι. τον 
Γάλλο Lechevalier ως «πολιορκητικό κριό» να εισβάλλει στον χώρο αναζη
τώντας ίχνη που θα τον βοηθούσαν στον τελικό του στόχο, την ανακάλυψη 
της Τροίας12. Η Πέργαμος, αφ’ ετέρου έλκει διπολικά τους ταξιδιώτες μέσα

11. Η Χίος κατέχει ιδιαίτερη θέση στα ταξιδιωτικά κείμενα ήδη από τον 16ο αι. 
Διατηρεί και ως τα τέλη του 19ου αι. από τη μεριά των περιηγητών τον υπερβάλλοντα 
αυτό ζήλο χάρις στις μοναδικότητές της, τις τραγικές ιστορικές στιγμές, την άμεση 
σχέση με την Σμύρνη, τροφοδοτώντας με τα στερεότυπα αυτά κάθε είδους ταξιδιωτικό 
κείμενο, πβ. Φίλ. Αργέντης-Στ. Κυριακίδης, Η Χίος παρά τοις γεωγράφοις και περιη- 
γηταίς, τ. I—III, Αθήνα 1946 και το δίτομο λεύκωμα με χαρακτικά και αποσπάσματα 
από περιηγητικά κείμενα: Τα χαρακτικά της Χίου, τ. I: Ενδυμασίες, τ. II: Οι χάρτες/τα 
τοπία, Ίδρυμα Λω, χ.χ.

12. J. Β. Lechevalier, Voyage de la Troade, fait dans les années 1785 et 1786..., τ. I-II, 
Παρίσι 1802. Έκτοτε ο χώρος διατήρησε και γαλούχησε μανιωδώς το ενδιαφέρον για αρχαι
ολογικές έρευνες, φιλολογικές συζητήσεις και κατ’ επέκταση έγινε επιτακτικός και ανα-
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από το υπερχειλίζον ελληνιστικο-ρωμαικό παρελθόν της και την εξέχουσα 
θέση ανάμεσα στις Επτά Εκκλησίες της Αποκάλυψης13.

Στις θαλάσσιες διαδρομές από και προς την Κωνσταντινούπολη, τις 
περισσότερες φορές με αφετηρία ή προορισμό τη Σμύρνη (τον 18ο-19ο αι.)

γκαίος στόχος επίσκεψης των ταξιδιωτών' πβ και J. Μ. Cook, The Troad, an Archaelogical 
and Topographical Study, Οξφόρδη 1973, σ. 14-55, όπου εξετάζονται οι ταξιδιώτες που επι- 
σκέφτηκαν την Τρωάδα, από τον Belon του 16ου αι. ώς τους αρχαιολόγους Biegen και Lamb 
του 20ού αι. Αξιόλογη παραμένει η παρέμβαση του G. Huxley, Homer and the Travellers: A 
Lecture on Some Antiquarian and Topographical Books in the Gennadius Library of the American 
School of Classical Studies at Athens, Αθήνα 1988, σ. 11-22 όπου η συζήτηση για την ταύτιση 
ομηρικών τοποθεσιών στην Τρωάδα όπως αυτή εξελίχθηκε μέσα από τα περιηγητικά κεί
μενα από τον 16ο ώς τις αρχές του 19ου αι. Πβ. P. Kitromilides, «The Intellectual Foundations 
of Asia Minor Studies», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου8ών 6 (1986-87), 12, σημ. 11.

13. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε, κατά χρονολογική σειρά εκπόνησης της περιήγησης, 
στους σημαντικότερους τίτλους που περιέχουν το ταξίδι στις εκκλησίες της Αποκάλυψης: 
Ρ. Ricaut, The Present State of the Greek and Armenian Churches, Λονδίνο 1679, σ. 26- 
234' Th. Smith, Remarks Upon the Manners, Religion and Government of the 
Turks.Together with a Survey of the Seven Churches of Asia as They Now Lye in their 
Ruines: and a Brief Description of Constantinople [...], Λονδίνο 1678, σ. 211-264'J. Spon, 
Voyage d’Italie, de Dalmatie, le Grèce, et du Levant, fait aux années 1675 et 1676 [...], Lyon 
1678, vol. I, o. 291-365'J. Aeg. Egmont, Travels through Part of Europe, Asia Minor, the 
Islands of the Archipelago, Syria, Palestine, Egypt, Mount Sinai, etc Giving a Particular 
Account of the Most Remarkable Places, Structures, Ruins, Inscriptions, etc in These 
Countries, Together with the Customs, Manners, Religion, Trade, Commerce, Tempers, 
and Manner of Living of the Inhabitants, Λονδίνο 1759, σ. 31-254' R. Chandler, Travels in 
Asia Minor and Greece or an Account of a Tour Made at the Expense of the Society of 
Dilettanti, Λονδίνο 1817, σ.79-84' Ch. MacFarlane, Constantinople et la Turquie en 1828 
[...], Παρίσι 1829, vol. I, σ. 13, 214-350' V. ]. Arundell, A Visit to the Seven Churches of 
Asia, Withe an Excursion into Pisidia; Containing Remarks on the Geography and 
Antiquities of Those Countries, a Map of the Author’s Routes, and Numerous Inscriptions 
[...], Λονδίνο 1828, σ. 9-26, 84-193,268-299' R. Walsh/Th. Allom, Constantinople and the 
Scenery of the Seven Churches of Asia Minor [...] with an Historical Account of 
Constantinople and Descriptions of the Plates [...], Λονδίνο [1838]' J. Carne/W. Cooke 
Stafford, Syria and the Holy Land Ilustrated: In a Series of Magnifìcent Engravings, 
Exhibiting the Natural and Architectural Beauties of the Country [...] with an Historical and 
Geographical Account of this Ancient Country; A Description of the Manners and Customs 
of its People; and Full and Authentic Details of the Late Massacres of the Christian 
Inhabitants, Λονδίνο [1862]' H. Christmas, The Shores and islands of the Mediterranean, 
Including a Visit to the Seven Churches ofAisa [...], Λονδίνο 1851, vol. Ill, σ. 12-286' E. 
Le Camus, Voyage aux sept Eglises de T Apocalypse, Παρίσι 1896’ W. Hawley, Asia Minor 
by [...], with Illustrations from Photographs, Λονδίνο-Ν. Υόρκη 1918.
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-σπανιότερα από τους χερσαίους δρόμους της βιθυνικής ενδοχώρας, από το 
στενό των Δαρδανελλίων ως την Πιτάνη, από τον Αταρνέα και το Αδραμύ- 
τιον που φέρει ήδη από τον Στράβωνα μόνο την ηχώ του παρελθόντος του 
και των συντεταγμένων γραμμάτων του- ως την Άσσο, οι αρχαίες μόνο 
πόλεις της Αιολίδας και της Μυσίας είναι για τους ταξιδιώτες με αρχαιοδι- 
φικές περιέργειες, ανασκαφικές μανίες και ρομαντικές διαθέσεις το απένα
ντι της Μυτιλήνης. Εδώ το απέναντι δεν είναι αυτό που εμείς ή κάποιοι θεω
ρούν αυτονόητο. Το αυτονόητο απέναντι της Μυτιλήνης δεν είναι οι Κυδω
νιές και η πολυνησία των Μοσχονησίων. Όψιμα πια, όπως θα δούμε και 
παρακάτω, αναδύεται το αναμφίβολα ειδυλλιακό τοπίο.

Εστιάζοντας, τέλος, στην πόλη και τον θαλάσσιο περίγυρο των Κυδω
νιών στη μέχρι τώρα γνωστή βιβλιογραφία, ταπεινά έρχομαι να προσθέσω 
κάποιες νέες φειδωλές μαρτυρίες14. Υπενθυμίζουμε την εναρκτήρια χρονο
λογία της πολιτείας περί τα τέλη του 16ου αι., που παραμένει όμως να ανα- 
σύρεται από προφορικές μαρτυρίες και μέχρι την πρώτη αναφορά σε περιη
γητικό έργο, που θεωρούσαμε αυτήν του Choiseul-Gouffier, η μόνη άλλου 
τύπου γραπτή πηγή για την πρώιμη ιστορία των Κυδωνιών είναι το κατά
στιχο «ελεών» υπέρ του Αγίου Τάφου με 33 εγγραφές συνδρομητών από την 
πολιτεία που χρονολογείται στα 165315.

Όμως, δεκαπέντε χρόνια μετά, στα 1668, ο Monsieur Des Monceaux δια
σχίζει τη Μικρά Ασία, αφήνει το χειρόγραφο ταξιδιωτικό του ημερολόγιο 
και πλήθος σχέδια στον ανεψιό του, κόμητα de Bonneval, ο οποίος με τη 
σειρά του το αντιγράφει και το παραδίδει στον εκδότη του έργου του Κορ- 
νήλιου Le Bryun (1725)16. Η περιγραφή του ταξιδιού περιορίζεται σε περίερ
γες λεπτομέρειες, στην απλοϊκή παράθεση των φυσικών στοιχείων που δια
σχίζει (λόφοι, ποτάμια, πεδιάδες κ.λπ.), στην εξαιρετικά παραφθαρμένη

14. Κείμενα περιηγητών για τη συρραφή της ιστορίας των Κυδωνιών έχουν χρησιμο
ποιηθεί και στο Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920 (φωτοτυπική επα- 
νέκδοση, Αθήνα 1982). Βοηθητικά στάθηκαν και τα Ιωάννα Πετροπούλου, «Γύρω από 
την ιστοριογραφία των Κυδωνιών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 3 (1982), 
231-241 και Ιωάννης Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών, από την ίδρυση μέχρι την 
αποκατάσταση των προσφύγων εις το ελεύθερον ελληνικό Κράτος, τ. 1, Αθήνα 1949.

15. X. Γ. Πατρινέλης, «Πρώιμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνιές (1653)», Δελ
τίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (1993-94), 13-21.

16. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Δ. Ψαρρό για την παρέμβασή του και την υπενθύμιση 
της έρευνας του κ. Δ. Παπουτσάνη, η οποία όμως δεν αλλάζει το σκεπτικό της μελέτης 
που υπογράφω. Είναι ωστόσο συγκινητικό, δέκα χρόνια μετά την καταγραφή και αξιο
ποίηση της μαρτυρίας του Des Monceaux στη Βάση Δεδομένων του INE (βλ. εδώ σημ. 
9), να συναντώνται ερευνητικές προσπάθειες από διαφορετικές αφετηρίες.
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μορφή τοπωνυμίων και στην ποσότητα των αρχαίων ευρημάτων που δια- 
κρίνονται στους χώρους. Σημειώνω ότι ο Des Monceaux επιφορτίστηκε από 
την Académie des Inscripdons να συγκεντρώσει από την Ανατολή χειρόγρα
φα. Έφερε λοιπόν από το ταξίδι του αυτό 157 χειρόγραφα, τα οποία και 
χάρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας17. Είκοσι επτά μίλια δυτικά 
από την Πέργαμο και άλλες τρεις ώρες δρόμος στην ενδοχώρα και κοντά σε 
αλμυρή λίμνη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φτάνει στη:

Kidomas, gros village, bâty partie sur la Montagne, partie sur le rivage.
Il y a au devant une isle de forme triangulaire accompagneé de quatre isles 
au Nord, qui formeroient un assez bon Port, s’il y a avoit plus de fonds...
Ο συγγραφέας θεωρεί ότι πρόκειται για την αρχαία Κισθήνη, βορειότε

ρα, και συμπληρώνει: «les Grecs ignorent le nom ancien de cette ville».
Έτσι λοιπόν o Choiseul-Gouffier, με το μνημειώδες έργο του -ταξίδι 1776, 

έκδοση β ' τόμου 1809- όπου με την καινοτομία της εικόνας θα φέρει για 
πρώτη φορά στον Ευρωπαίο αναγνώστη ζωντανό τον μαγικό κόσμο της 
Ανατολής, κατατάσσεται δεύτερος σε παλαιότητα μαρτυρίας18. Του ανα
γνωρίζουμε όμως τον εξαιρετικά λεπτομερή χάρτη της περιοχής19, την 
πρώτη ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής πολυνησίας και, ας συγκρατήσουμε, 
ότι θαυμάζει εκτός από τα μοσχο-οκτάποδα, την από την περιοχή νομισμα
τική συλλογή του Monsieur Cousinery και φυσικά την:

...τολμηρά δραστηριότητα των Ελλήνων, την ευμάρεια και την ελευθερία 
ων απήλαυσαν και τον ακαταμάχητον πόθον της γνώσεως και της μαθή- 
σεως, όστις λίαν εσφαλμένως εθεωρείτο αποσβεσθείς και ότι επί της αιο
λικής ταύτης παραλίας λειτουργεί σχολή εν η η νεολαία διδάσκεται τον 
Όμηρον, τον Θουκυδίδην...20

17. Πβ. Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe &t XVIIle 
s., τ. II, Παρίσι 1902, σ. 863-878. Ο κατάλογος των χειρογράφων δεν προσδιορίζει τον 
χώρο προέλευσής τους. Όμως ο Antoine Galland κατά την διάρκεια της παραμονής του 
στη Σμύρνη το καλοκαίρι του 1680 πραγματοποίησε εικοσαήμερο ταξίδι στην Μυτιλήνη 
αναζητώντας χειρόγραφα σ’ ένα μοναστήρι καθ’ υπόδειξη έλληνα μοναχού. Από την εξε
ρευνητική αυτή αποστολή μετά από πολλαπλή δυσαρέσκεια του ηγουμένου απεκόμισε 
μόνο ένα πολύτιμο χειρόγραφο, δυστυχώς χωρίς να αναφέρει το μοναστήρι ούτε καν την 
τοποθεσία. Η. Omont, ό.π., τόμ. II, 214-215' πβ. A. Galland, Le voyage à Smyrne, Παρί
σι, εκδ. Chandeigne, 2000, σ. 231-234.

18. M.G.A.F. Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grèce, τ. Il, Παρίσι 1809, σ. 
72-79.

19. Πβ. και Στρατής Μολίνος, ό.π., σ. 91-94.
20. Γ. Σακκάρης, ό.π., σ. 47.



Ιόλη Βιγγοπούλου, ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 325

Ας συγκρατήσουμε όμως ότι, ο εντυπωσιασμός του παραμένει και 
εκφράζεται κυρίως για την απέναντι ακτή, πάντοτε για ό,τι θεωρούν αυτοί 
απέναντι:

Ce beau pays, encore couvert des village et de superbe moissons, étoit une des 
plus riches contrées de l’antiquité; et son fertile sol embelli par les arts, offroit 
des tout côtés des monuments, et des habitations recherchées...Toute cette 
contrée exposée au midi, à couvert des vents du nord par une muraille des 
hautes montagnes, et par tout arrosée des eaux qui en découlent, est peut-être 
le plus beau et le plus fertile pays de la terre21.
Τα αμέσως επόμενα κείμενα των Γάλλων Ambroise Firmin Didot και 

F.C.H.L. Pouqueville και των Άγγλων William Jowett και Charles Williamson 
(1819) είναι πολύ γνωστά για να τα σχολιάσουμε άλλη μία φορά εδώ, τουλά
χιστον σε ό,τι έχει σχέση με την Ακαδημία22 23. Ας διακρίνουμε μόνο τον εντυ
πωσιασμό του πρώτου για τις γυναίκες με την υπέρμετρη σεμνότητα που 
αντίκειται στη ζωηρότητα της φαντασίας τους και ειδικά την αδελφή του 
Θεόφιλου Κα'ίρη, Ευανθία, κόρη που μιλούσε άπταιστα γαλλικά, ιταλικά και 
αρχαία ελληνικά, όσο εξαίρετη ήταν στα μαθηματικά και στη φυσική του 
Νεύτωνα:

Qui aurait pu supçonner que dans cette ville presque inconnue, une miserable 
petite maison renfermait en Asie, une instruction aussi extroardinaire1''.
Τον επόμενο χρόνο της επίσκεψης του Didot, τον Μάιο του 1818, ας τονί

σουμε την διεισδυτική ματιά του ιερωμένου Jowett όχι μόνο στα της Σχολής 
αλλά και στην ιστορία της πολιτείας και τη μοναδική αξιομνημόνευτη περι
γραφή της οικίας, όπου φιλοξενήθηκε24. Ας συγκρατήσουμε επίσης την ανα
φορά στον χώρο περίθαλψης των λεπρών -θέμα που επανέρχεται στο εξειδι- 
κευμένο ταξίδι του γιατρού Zambaco στα τέλη του αιώνα25- καθώς και στο

21. Choiseul-Gouffier, ό.π., σ. 79.
22. [Ambroise-Firmin Didot], Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816-1817. A 

mon fils aine Ambroise-Firmin Didot, Παρίσι, Typographie Firmin Didot, [1826], σ. 
374-403' F.C.H.L. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce, x. III, o. 16 κ.εξ. 
και Jowett William, Christian Researches in the Mediterranean, from 1815 to 1820 in 
Furtherance of the Objects of the Church Missionary Society, Λονδίνο 1822, σ. 41-67' πβ 
και Richard Clogg, «Two Accounts of the Academy of Ayvalik (Kydonies) in 1813-1819», 
Revue des Études Sud-est Européennes 10/4 (1972), 633-667.

23. [Didot], ό.π., σ. 375.
24. Jowett William, Christian Researches, σ. 65-66.
25. D. A. Zambaco, Voyages chez les lépreux: avec une carte indiquant les localités 

lépreuses, Παρίσι 189Γ επισκέφτηκε αντίστοιχους χώρους στο ανατολικό Αιγαίο.
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6,τι σύμφωνα με αφηγήσεις στα 1770 ακόμη και στην Πάτμο δεν ήξεραν 
κατά που πέφτει το Α'ιβαλί και μόνο μετά από την ανάγνωση του Στράβωνα 
κατανόησαν την τοποθεσία. Αν συνδεθούμε ξανά με τη συντεταγμένη του 
χώρου, ο Jowett σημειώνει ότι προσεγγίζοντας με το πλοιάριο την περιοχή 
με το σεληνόφως και το ήχο των κουπιών:

I never, I chink, in my life spent such an enchanting evening, as we thus coasted 
along. The perfect retirement and beauty of the scene*6.
Όταν ο εφημέριος βρετανικής εμπορικής επιχείρησης στη Σμύρνη, 

Francis Arundell, μετά από οκτώ χρόνια παραμονή και ταξίδια στη Μικρά 
Ασία, επισκέπτεται τις ρημαγμένες Κυδωνιές, με σκοπό την ενίσχυση για 
την επανίδρυση της Σχολής ήταν τις μέρες της Πεντηκοστής του 1830, μέρες 
που φιλοπονούνται με εντυπωσιακή ευλάβεια και απαράμιλλη καθαρότητα: 
ο ιερέας βαθέως θλίβεται για την κατεστραμμένη όψη της πολιτείας παρά 
τον επαναπατρισμό ορισμένων κατοίκων επισκέπτεται εκκλησίες και 
νοσοκομεία, συνομιλεί με τους γέροντες και τον δάσκαλο για όλες τις πιθα
νές λύσεις ακόμα και για μία σχολή θηλέων26 27.

Την ίδια χρονιά ο ιστορικός των Σταυροφοριών Μ. Michaud εκφράζει 
παρόμοια θλίψη ενώ διαπλέει τον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στις νήσους και 
την αιολική ακτή28. Αυτή την δεκαετία, του 1830, ο αρχαιολόγος Charles 
Texier εκπονεί για πρώτη φορά ουχί θεωρητικά και μόνος τελείως την Γεω
γραφική, ιστορική και αρχαιολογική περιγραφή των πόλεων και επαρχιών 
της Μικράς Ασίας, στεφανώνοντας έτσι με το έργο του όλες τις προγενέστε
ρες απλοϊκές παρεμφερείς μελέτες και όπου η «Εκατόννησος» καταλαμβά
νει τη σύστοιχη θέση στον Αδραμυττηνό κόλπο29.

Η καμπύλη του αιώνα, που κυριολεκτικά λυγίζει από τον περιηγητικό, 
όπως ονομάστηκε οργασμό, μας φέρνει αντιμέτωπους με κείμενα όπου συνα

26. Jowett William, Christian Researches, σ. 59.
27. F.V.J. Arundell, Discoveries in Asia Minor: including a Description of the Ruins of 

Several Ancient Cities, and Especially Antioch of Pisidia, by F.V.J. Arundell, British 
Chaplain at Smyrna, voi. I-II, Λονδίνο 1834, Appendix: From Smyrna to Pergamus and 
Aivali by Land and thence by Sea to Mytilene, σ. 287-330.

28 M. Michaud/M. Poujoulat, Correspondance d’Orient 1830-1831, Παρίσι 1833, σ. 
310-314.

29. Charles Texier, Description de PAsie Mineure.. .de 1833 à 1837..., τ. Ι-ΙΙΙ, Παρίσι 
1839-49. Η περιληπτική μορφή του έργου με τον τίτλο: Asie Mineure. Description 
géographique, historique et archéologique..., που κυκλοφόρησε το 1862, μεταφράστηκε 
από τον Π. Γερακάκη και εκδόθηκε στη Σμύρνη από το τυπογραφείο της Αμάλθειας τ ο 
1873' τα περί Αδραμυττηνού κόλπου, Άσσου, Εκατοννήσου, Πιτάνης και Περγάμου στις 
σ. 342-384.
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γωνίζονται η λογοτεχνική παρουσίαση με την πολυεδρικότητα από τα πολι
τικά και πνευματικά ρεύματα της εποχής· όπου συναγωνίζονται οι γνώσεις 
των ταξιδιωτών με τις εμπειρίες τους, εμπλουτισμένες με στιγμιότυπα του 
καθημερινού βίου των εγχωρίων πληθυσμών30. Ο οργασμός αυτός όμως δεν 
μας κληροδοτεί παρά ψιχία για το θέμα μας συγκρίνοντάς το με άλλους προ
ορισμούς. Σχεδόν κανένας από τους ταξιδιώτες ώς τα τέλη του αιώνα δεν 
διασταύρωσε την πορεία του, ούτε καν με παράκαμψη με την νεο-ανθούσα 
Μοσχονήσια31. Μόνο από το έργο του Launay (1897), με το γραφικό τοπικό 
χρώμα, η μουσουλμανική μοιραλατρία και οι κλασικές μνήμες συνταξιδεύ
ουν Autour de la mer Egée, ας απομονώσουμε μια γιορτή της Ορθοδοξίας που 
τελείται στο ασύνηθες εκλεκτό και φωτεινό τοπίο, χωρίς εξάρσεις μεσογεια
κού τύπου και σε απόλυτη ευρυθμία με το θαλασσινό στοιχείο:

. .AAivalik, une ville turque très prospère, dont les habitants vont souvent faire 
fortune à Alexandrie pour retourner vieillir dans leur patrie. Une longue passe, 
marquée par deux fdes de bouées, au fond de la quelle on aperçoit, sur un petit 
coteu, des maisons en moellons, aux fenêtres trop larges, aux toits de tuiles 
plats. C’est, aujourd’hui, jour de fête orthodoxe, l’invention de la Croix, et 
toute la ville, soit à mulet ou à pied, soit en barque, se rend, au bout du golfe, 
à un vieux monastère, dont les cloches résonnent allègrement. Les grandes 
barques plates, chargées de Grecs aux habits de Fêtes, au linge très blanc, aux 
resplendissants bonnets de pourpre, des femmes aux couleurs éclatantes; les 
reflets dans la mer limpide; ce mouvement sur la côte très proche; ces 
branchanges, qui défendent les mulets des mouches ou du soleil; ce carillon de 
cloches; toute cette animation, très digne et très calme, des Grecs, qui n’ont 
jamais l’expansion tumulteuse de certains autres méridionaux32.
Εκθέσεις Ευρωπαίων για τον ελληνικό χαρακτήρα της Μικράς Ασίας 

δημοσιευμένες κατά την πολλαπλά τραυματισμένη εποχή της πρώτης δεκα
ετίας του 20ού αιώνα, συγκαταλέγονται στις αναφορές και όχι στην επισκε- 
ψιμότητα της περιοχής33.

30. Μια πρώτη παρουσίαση των ταξιδιωτών του 19ου αι. βλ. στο Ιόλη Βιγγοπούλου, 
«Οι ταξιδιώτες τον 19ο αιώνα. Ένα πολυμορφικό αφήγημα», Ιστορία του Νέου Ελληνι
σμού 1770-2000, τ. 5, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα 2003, σ. 385-400.

31. Πβ. τα αντίστοιχα κεφάλαια στα Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυ8ωνιών Ιω. Καρα- 
μπλιάς, Ιστορία των Κυ8ωνιών, και Αθηνά Καρεστετζή, Αϊβαλί 1832-1922, Αθήνα 1981.

32. Louis de Launay, Chez les Grecs de Turquie, autour de la mer Egée. Le pays et les 
moeurs Smyrne-Lesbos-Lemnos-Thasos-Le Mont Athos-Les côtes d’Ionie, de Thrace et de 
Macedoine-en Thessalie, Παρίσι 1897, σ. 77-78.

33. Από το έργο: Le caractère grec de l’Asie Mineure attesté par des étrangers, 
Νανσύ/Παρίσι/Στραβούργο, 1919, σ. 16 σημειώνουμε τα ακόλουθα: Témoignage d’Elisée
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«Ο σεισμός της Μυτιλήνης, 1867. Αποβίβαση τροφίμων για τους πληγέντες».

Τέλος, ο σεμνός Φώτης Κόντογλου. Ταξιδευτής αυτόχθων, ταξιδευτής 
στον τόπο του, ταξιδευτής αλλά συνάμα και μοναχικός. Ταξιδευτής σε μια 
Ανατολή της αυθόρμητης σοφίας, βαθιά βιωμένης. Ταξιδευτής που εισπνέ
ει τη φύση με φωτεινή πνευματικότητα, με ανθρωπιά και θέλει την Ιστορία

Reclus, Nouvelle Géographie Universelle, τ. IX, Παρίσι 1884' σ. 34: Témoignage de 
Charles Diehl, membre de Γ Institut, extrait de L’Eglise Grecque et l’hellénisme, conférence 
13/1 /1907 dans La Grèce publie par la Ligue Française pour la défense des drois de l’Hel
lénisme, Παρίσι 1908’ σ. 57: Témoignage de Ernest Lémonon, «Les Grecs d’Asie Mineure» 
dans Études franco-grecques, sept. 1918' Témoignage du major-géneral Sir Charles Wil
son, Handbook for Travellers in Asia Minor,.. .Persia, Λονδίνο 1895' σ. 72:Témoignage de 
la rédaction de la Revue The New Europe de Londres, 20/11/1918' σ. 79' Témoignage du 
Docteur Alferd Philippson, Professeur de la Géographie à Γ Université de Bonn, Ouvrage: 
Reisen und Forschungen in Kleinasien, cinq livraisons avec cartes, Gotha, Justus Perthes, 
1910-1915, σ. 95: Témoignage du docteur Karl Dietrich, «Das Griechentum Kleinasiens» 
dans le Laender und Voelker der Türkei, Λιψία 1915, traduction française, Παρίσι 1919.
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Δημοσιεύεται, στο: 1842-1885. Ελλάδα, ιστορική-εικονογραφημένη, Αθήνα 1984.

ως παρόν, μια ύπαρξη που μετεωριζόταν σ’ ουρανό και γη34, που συνοψίζει 
όμως όσο κανένας άλλος ταξιδιώτης την ψυχή

...αυτού του χερσονήσου, μαζί με το τσούρμο τα νησιά που είναι σκορπι
σμένα ολόγυρα. Ένας κόσμος κρυφός περικλεισμένος σ’ ένα μπουγάζι κ’ 
ατΐ όξω λες και το φυλάγανε πλήθος νησόπουλα. Ένας απόμερος κόσμος, 
μικρός, ξεχασμένος, ήσυχος, παρηγοριά στάλαζε στα φυλλοκάρδια σου, 
το μυαλό ειρήνευε, οι άνθρωποι φιλότιμοι, κουβαρντάδες, έξυπνοι, 
θαλασσινοί, αλλά και με χτήματα και υποστατικά... εδώ στάθηκε και το 
μεγάλο σκολειό... και πρόκοφαν και γίνηκε πολιτεία, ατΐ τις πιο όμορφες 
και φτυχισμένες της Ανατολής... ύστερα απ’ τον πόλεμο σβύστηκε και το 
λιγοστό φως που θαμπόφεγγε αντίκρυα στη Μυτιλήνη...λίγοι άνθρωποι 
ξέρουνε κατά που πέφτει τ,Αϊβαλί...κ’ ένας Αϊβαλιώτης που πήγε στη 
Γερουσαλήμ με τα ποδάρια να γένει χατζής...σαν γύρισε έλεγε στον

34. Πολύτιμα στάθηκαν τα κείμενα των αξιολογότατων συνεργατών της έκδοσης 
Μνήμη Κόντογλου, δέκα χρόνια από την κοίμησή του, Αθήνα, Αστήρ 1975.
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καφενέ πως ίσαμε το Μποοντρούμ καί την Αττάλεια το πολύ ξέρανε 
τΆϊβαλί, μα πιο πέρα άρχισε να λέγει πως είναι από τη Σμύρνη, και πιό 
πέρα πως είναι από την Πόλη·35
Έτσι όταν πια η Αγγλίδα Freya Stark, το φθινόπωρο του 1952, πήγε σε 

σαράντα τόσες ερειπωμένες πολιτείες στην ιωνική και αιολική γη, συνάντη
σε έναν μόνο ομόδρομό της ταξιδιώτη και αυτόν...στην Πέργαμο! 36 37

Τελικά, μετά τα μνημεία και τους ανθρώπους του παρελθόντος, επιπλέ
ει το ουσιώδες του χώρου- εξάλλου οι ταξιδιώτες περνούν και παίρνουν, οι 
τόποι μένουν, κάποτε μένουν και οι λέξεις γιατί η μνήμη και η Ιστορία είναι 
πάντα πιο ισχυρές από τον παρόντα άνθρωπο και αφού το προσκήνιο δεν 
είναι η μόνη πραγματικότητα'*7. Η Ιστορία είναι μέσα στις λέξεις και τις 
εικόνες. Οι ταξιδιώτες στις οδοιπορίες τους συναντούσαν τόπους αλλά τους 
προσπερνούσαν- στις πλεύσεις τους περισσότερο ονειροπόλησαν παρά κατέ
γραψαν. Έτσι για τους ταξιδιώτες έμειναν και οι λέξεις, για μας θα μείνει η 
ουσία των λέξεων, αυτό που θα υπάρχει πάντα πίσω από τις λέξεις. Η τρα- 
χειά πλευρά στη γοητεία των Ελλήνων και της γλώσσας τους.

Εδώ λοιπόν σ’ αυτήν την αγκάλη του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η δύνα
μη της αυτάρκειας, της ανεξαρτησίας και αυτοσυντήρησης ισοσταθμείται 
με τη νηνεμία του απανταχού υγρού στοιχείου, την προσπελασιμότητα αλλά 
και το πολυσχιδές των ακτών στα νησίδια αυτά, που επιτρέπουν ταυτόχρο
να γειτνίαση αλλά και απομόνωση, που υποκρύπτουν εκπλήξεις και αδυνα
μίες στο πλουτοφόρο υγρό στοιχείο. Η Εκατόννησος με τον διακριτό της 
χαρακτήρα και τη μικρή της κλίμακα, είναι ένας μικρόκοσμος, μια μικρο
γραφία ενός μεγαλύτερου συστήματος που ήταν ο Ελληνισμός στην οθωμα
νική αυτοκρατορία, ορατός μόνο από τους ορώντες αυτόν.

Κι ύστερα από τετρακόσια χρόνια αδιασταύρωτες συναντήσεις, όλα 
καταλάγιασαν, σαν την μοναξιά ανάμεσα στους λόφους των αρχαιολογικών

35. Φ. Κόντογλου, Ο Αστρολάβος..., Αθήνα, Αστήρ 1975, σ. 45-69 και φυσικά του 
ίδιου Τ’ Α'ιβαλί, η πατρί8α μου, Αθήνα, Αστήρ 1979, σ. 50-73.

36. Στο έργο αυτό παραχωρείται το ένα τρίτο στο ταξιδιωτικό της ημερολόγιο και περί 
τα δύο τρίτα της αφήγησης σε ιστορικές αναδρομές και φιλοσοφικές αναρωτήσεις και όπου 
τελικά αναδεικνύεται καθαρά η δύναμη του τοπίου: Freya Stark, Ionia, Ν.Υόρκη, 1955.

37. Πβ. Freya Stark, 6.π., σ. 64-70: Όταν ήταν γνωστά λιγότερα πράγματα, η όραση 
ταξίδευε μακρύτερα επειδή οι αναλογίες κρατιόνταν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η περιπέ
τεια και το μυστήριο...δεν έσβησαν από τις επιφάνειες των πραγμάτων. Κίνηση και ακι
νησία πηγαίνουν μαζί, εξηγούνε η μια την άλλη. Τα μικρογεγονότα μιλούν καλύτερα από 
τους σχοινοτενείς λόγους για τη ζωή των τόπων». Για την επιρροή του τοπίου και την 
εξαιρετικά πρώιμα κατάθεση αυτού βλ. ενδεικτικά). Dallaway, Constantinople ancienne 
et moderne..., τ. 1, Παρίσι [1799], σποραδικά.
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χώρων. Έμεινε το τοπίο να μας θυμίζει το ουσιώδες38. Έκτοτε όσοι από τους 
ταξιδιώτες ενδύθηκαν πεισματικά τον επενδύτη του περιηγητή, έχωσαν 
τους μικρού σχήματος οδηγούς στις αποσκευές τους και αφέθηκαν μοναχι
κοί στην οδοιπορία ή την πλεύση τους. Όλοι οι άλλοι έπαψαν να ταξιδεύουν, 
να οδοιπορούν, να πλέουν... Απλώς, μανιωδώς μετακινούνται, δίχως να δια- 
σταρώνονται πια, ούτε με την Ιστορία, ούτε με τους ανθρώπους, ούτε καν με 
το αθεράπευτα πληγωμένο τοπίο.

Ioli Vingopoulou

VOYAGEURS DANS L’ÉGÉE DU NORD-EST:
MARCHES À PIED, NAVIGATIONS ET RENCONTRES DIVERGENTES

(RESUMÉ)

Du XVIe au XIXe siècle, le Nord-Est de la mer Égée constitua pour les voyageurs, 
une étape —parfois imposée et parfois désirée— sur les itinéraires maritimes, 
principalement vers ou à partir de Constantinople et également sur les axes 
continentaux en direction des grandes villes du Nord-Ouest de l’Asie Mineure. Les 
connaissances théoriques, les rêves et les idéologies se heurtaient aux expériences, 
créant des stéréotypes dont les récits de voyages s’alimentaient mutuellement. Sur 
les îles et sur les terres qui se trouvaient en face d’elles, les mentions manquent plus 
qu’elles ne confirment la vie dans la région et, le rapport des côtes entr’elles, ne se 
vérifie que par la continuité historique, ou par sa discontinuité, nous ne possédons 
pas les impressions ni leurs justifications que les voyageurs remportaient avec eux. 
L’approche des côtes et du thème, révèle non seulement une harmonie mais aussi 
une unicité de même quelle éclaire certaines constatations sur la fréquence des 
visites de l’endroit.

Mytilène, au niveau géographique, vient en premier, avec l’œuvre de Cr. 
Buondelmonti et dans les écrits des lettrés du XVIIe siècle la mythologie, les 
paramètres géographiques et démographiques et l’historicité y sont déjà insérés. À 
la grande époque du voyage, des centaines de noms et de titres ressortent, jusqu’à 
présent, de l’étude de l’île. Avec des anthologies et des traductions, les thèmes 
concernant Mytilène, sont en partie classés et valorisés.

38. Π{3. Robert Eisner, Travels to an Antique Land. The History and Literature of 
Travel to Greece, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1993, σ. 231-232.
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La région d’en face, du Sud des Dardanelles jusqu’au Golf Eléate, nous offre des 
particularités. Située dans un dédale de chemins, sans suite plutôt que dûs à 
l’évolution séculaire, elle est restée inconnue sur le plan du voyage comme sur le 
plan scientifique si on excepte Troie et Pergame. Sur les parcours maritimes et plus 
rarement sur les parcours continentaux de la Bithynie de l’intérieur, les villes 
anciennes de l’Aeolie et de la Mycie sont pour les voyageurs à l’ésprit romantique 
et curieux d’archéologie: «l’en face de Mytilène».

Sur la ville de Kydonies et sur son environnement marin: Des Monceaux nous 
laisse le manuscrit d’un journal de voyage fait en 1668, copié et livré à l’éditeur de 
l’œuvre de C. Le Bruyn (1725). Il fait aucun doute qu’il soit allé à Kydonies et 
qu’ainsi M.G.EA. Choiseul-Gouffier ne se classe que second en ancienneté de 
témoignage avec une carte exceptionnellement détaillée de la région, la première à 
montrer le nombre des îles et naturellement l’Ecole, tandis que son enthousiasme 
s’exprime surtout pour la côte d’en face. Les textes de A.F. Didot, F.C.H.L. 
Pouqueville, W. Jowett et Ch. Williamson sont trop connus pour que nous les 
commentions en dehors de quelques descriptions dignes d’intérêt. Fr. Arundell qui 
visite Kydonies (1830) dans le but de soutenir la refondation de l’Ecole semblable, 
s’attriste de son aspect en ruine. La même année, Michaud éprouvé une tristesse 
tandis qu’ il parcourt tout l’espace maritime entre les îles et la côte Aeolienne. Dans 
les années 1830, l’archéologue Ch.F.M. Texier exécute une œuvre originale dans 
laquelle l’Ecatonissos prend la place quelle mérite dans le golf Adramytique.

L’«orgasme» des voyageurs du XIXe siècle, en comparaison avec d’autres lieux, 
ne nous lègue que peu de chose sur la région; aucun d’eux n’a croisé sur sa route, 
Moschonisia, la région en plein re-développement. Seule, l’œuvre de L. de Launay 
(1897) nous offre une description de fête religieuse, en parfaite harmonie avec le 
paysage; le respectueux F. Kondoglou lui, résume comme aucun autre l’âme de la 
presqu’île et Freya Stark, mais cela en 1952, ne rencontra qu’un seul voyageur qui 
faisait le même chemin quelle.

Enfin, et même pour les voyageurs, d’après ce qui reste du passé, le paysage se 
fait connaître. Cependant, dans leurs marches à pied, ils rencontraient des lieux 
mais ils dépassaient et dans leurs navigations, ils rêvaient plus qu’ils ne notaient. 
L’Ekatonissos, microcosme d’un monde plus grand qu’était l’Hellenisme dans 
l’Empire Ottoman, n’était visible seulement que pour ceux qui la voyaient.
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Ο Ναμίκ Κεμάλ (1840-1888) ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
πνευματικούς ανθρώπους της περιόδου των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) 
με ποικίλη δράση ως ποιητής, δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, 
μυθιστοριογράφος. Ως ιστορικός υπήρξε, επίσης, ένας αιχμηρός και 
φιλελεύθερος διανοητής καθώς προσέδωσε σύγχρονη εννοιολογική χροιά σε 
όρους όπως «πατρίδα», «ελευθερία», «κοινή γνώμη» (:εφκιάρ-ι ουμουμιγέ) 
και συνέβαλε ιδιαίτερα για την εμπέδωσή τους στην τουρκική γλώσσα. Τα 
μυθιστορήματά του παρουσιάζουν τις κοινωνικές αλλαγές του 19ου αιώνα. 
Σ’ αυτά επεξεργάστηκε το συναίσθημα της φιλοπατρίας και επηρέασε 
ευρέως, όχι μόνον τη νεολαία της εποχής του, αλλά, ακόμη, και τις γενιές 
της περιόδου της Β' Συνταγματικής Μοναρχίας (:Ικιντζί Μεσρουτιγιέτ) 
και της Δημοκρατίας (:Τζουμχουριγιέτ). Ο ίδιος ο ιδρυτής της Τουρκικής 
Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, επηρεάστηκε αρκετά από τον 
Ναμίκ Κεμάλ.

Σε αυτόν οφείλουμε ταυτόχρονα και τα πιο αξιόλογα δείγματα 
λογοτεχνικής επιστολογραφίας και κριτικής. Οι επιστολές του φωτίζουν 
αρκετά την ιδιωτική, πολιτική και δημόσια ζωή του, ενώ, έχουν και μεγάλη 
λογοτεχνική αξία. Δεν θα σταθούμε στη γεμάτη από σύντομες, αλλά πυκνές 
περιόδους ζωή του που πέρασε εξόριστος στο Παρίσι ή το Λονδίνο, διότι 
βρίσκονται έξω από το θέμα μας. Μόνο θα αναφέρουμε πως, όταν ο 
σουλτάνος Αμπντουλαζίζ έχασε τον θρόνο του, ο Ναμίκ Κεμάλ βρισκόταν 
εξόριστος στην Αμμόχωστο. Το 1876 επέστρεψε στην Ισταμπούλ κάνοντας 
χρήση της αμνηστείας που απονεμήθηκε με την άνοδο του Μουράτ Ε' στην

*0 συντάκτης της ανακοίνωσης έστειλε το παρακάτω κείμενο στα τουρκικά που 
διαβάστηκε στο Συνέδριο: «Αγαπητοί σύνεδροι, παρά την έντονη επιθυμία μου, 
γραφειοκρατικοί λόγοι δεν μου επέτρεψαν να έλθω στη Μυτιλήνη. Είχα την επιθυμία να 
παρακολουθήσω τα ίχνη του Ναμίκ Κεμάλ, να αναπνεύσω τον αέρα που αυτός είχε 
αναπνεύσει. Π ιστεύω πως η ιστορία δεν διαιρεί, αντίθετα ενώνει. Σκεπτόμενος πως αυτά 
τα μικρά εμπόδια μία των ημερών θα εξαλειφθούν, στέλνω σε όλους σας τους φιλικούς 
μου χαιρετισμούς».

Η μετάφραση από τα τουρκικά έγινε από τον Δημήτρη Λούπη.

Mytilene and Ayvalik.
A Bilateral Historical Relationship in the North-eastern Aegean,

Ed. by Paschalis M. Kitromilides - Panagiotis D. Michailaris,
Athens: Institute for Neohellenic Research, 2007
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εξουσία, ενώ σύντομα, μετά την απομάκρυνση του τελευταίου λόγω 
νοητικής διαταραχής και την έλευση του διαδόχου του Αμπντουλχαμίτ Β ' 
(1876-1909), ο Ναμίκ Κεμάλ ανέλαβε σημαντικές δημόσιες θέσεις: ορίστηκε 
μέλος του Συμβουλίου του Κράτους (:Σουρά-ι Ντεβλέτ) και συμμετείχε 
στην επιτροπή κατάρτισης του Συντάγματος: γνωρίζουμε ότι παρουσίασε 
μια σειρά αναφορών στον μονάρχη με συνταγματικά προσχέδια.

Λίγο μετά την έγκριση του Συντάγματος, στις 5 Φεβρουάριου 1877, ο 
πρωθυπουργός Μιντχάτ πασάς καθαιρέθηκε και εξορίστηκε. Συγχρόνως 
συνελήφθη και ο Ναμίκ Κεμάλ. Δικάστηκε αλλά δεν καταδικάστηκε' 
ωστόσο έμεινε για διάστημα πέντε μηνών στη φυλακή. Αποφυλακίστηκε, 
υπό τον όρο να εγκατασταθεί σε ένα από τα νησιά της Μεσογείου. Ο Ναμίκ 
Κεμάλ κατ’αρχήν σκέφτηκε να κατοικήσει στην Κρήτη, αλλά στη συνέχεια 
θεώρησε καταλληλότερη τη Μυτιλήνη, προς την κατεύθυνση της οποίας και 
αναχώρησε στις 19 Ιουλίου 1877.

Σε επιστολή που έγραψε προς την κόρη του, μόλις έφτασε στη Μυτιλήνη, 
ανέφερε: «Φτάσαμε ασφαλείς στη Μυτιλήνη. Αχ, και να έβλεπες τι ωραίο 
μέρος». Σε άλλη επιστολή του, με ημερομηνία 5 Αυγούστου 1877, παρέχει 
αξιοσημείωτες πληροφορίες για την πόλη, το κάστρο και το λιμάνι της 
Μυτιλήνης, αλλά και για τις γειτονιές, όπου μουσουλμάνοι κατοικούν μαζί 
με χριστιανούς. Γράφει για παράδειγμα: «Το σπίτι που μένω βρίσκεται 
πάνω σε μια απότομη ανηφοριά και βλέπει προς τα κάτω σαν περήφανη 
ερωτευμένη καρδιά. Μπροστά του υπάρχει μια αρκετά ανοιχτή πλατεία, 
ενώ πίσω από την πλατεία περνά μια λεωφόρος. Στις δύο πλευρές της είναι 
φυτεμένες δύο σειρές από ελαιόδεντρα... από το δωμάτιό μου βλέπω στα 
δεξιά το λιμάνι της Μυτιλήνης... το λιμάνι περιτριγυρίζεται από ένα χαμηλό 
βουνό...».

Ο Ναμίκ Κεμάλ γράφει ακόμη ότι η πιο εξελιγμένη γειτονιά της 
Μυτιλήνης είναι αυτή των χριστιανών (Ρωμιών). Σημειώνει ότι και οι 
Φράγκοι κατοικούν σε ωραίες περιοχές. «Πέρα από το λιμάνι υπάρχουν ένα- 
δύο πολύ όμορφα χωριά δίπλα στη θάλασσα και αρκετά ακόμη πάνω στο 
βουνό, σε μια απόσταση οκτώ με δέκα λεπτά... Ανάμεσα στα χωριά 
υπάρχουν υπέροχοι κήποι, στολισμένοι με θαυμάσια περίπτερα. Όλα τα 
σπίτια είναι βαμμένα άσπρα». Σύμφωνα με τον Ναμίκ Κεμάλ η Μυτιλήνη 
μοιάζει σαν ένα κομμάτι της Ευρώπης.

Η μουσουλμανική γειτονιά βρίσκεται στη νότια πλευρά του κάστρου. 
«Αν και δεν είναι τόσο αναπτυγμένη, όσο η χριστιανική γειτονιά, ωστόσο 
δεν είναι και ερειπωμένη, όπως της Κύπρου...». Επιπλέον, υπάρχουν 
φροντισμένα και θαυμάσια καφενεία.

Ο Ναμίκ Κεμάλ φαίνεται να ήταν αρκετά ικανοποιημένος από τη ζωή
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της εξορίας του στη Μυτιλήνη. Γράφει ποιήματα, αλληλογραφεί συνεχώς με 
την Ισταμπούλ, παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 
εκεί αλλά και σε όλον τον κόσμο και του προκαλούν ενδιαφέρον, όπως είναι 
οι συνεδριάσεις και οι εργασίες του Κοινοβουλίου (:Μετζλίς-ι Μεμπουσάν), 
καθώς και ο οθωμανο-ρωσικός πόλεμος. Στις επιστολές του δεν αμελούσε 
να τονίζει μια σειρά από σκέψεις του για την πολιτισμική ανέλιξη της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτές τις επιστολές κάνει ακόμη λόγο και 
για ιδεολογικά ρεύματα, όπως ο σοσιαλισμός (:ισλάχ-ι χαλ-ι τζεμιγιέτ). Η 
παραμονή του Ναμίκ Κεμάλ στον τόπο εξορίας του, τη Μυτιλήνη, κράτησε 
δύο χρόνια και πέντε μήνες (19 Ιουλίου 1877 - 18 Δεκεμβρίου 1879)' ενώ στη 
συνέχεια ορίστηκε διοικητής (μουτεσαρίφης) του σαντζακιού Μυτιλήνης, 
αξίωμα που θα διατηρήσει ώς τις 14 Οκτωβρίου 1884. Έτσι, «με το καλό», 
επέστρεφε ξανά σε διοικητική θέση.

Ο Ναμίκ Κεμάλ και σε αυτόν τον τομέα παρουσιάζεται επιτυχημένος, 
καθώς απέδειξε πως ήταν ένας λεπτολόγος και προσεκτικός διοικητής. 
Θεμέλιο για την επιτυχία του στη θέση αυτήν υπήρξε η μακρά περίοδος 
εξορίας του στο νησί προτού αναλάβει το αξίωμα, καθώς και το γεγονός ότι 
απέκτησε ικανοποιητικές γνώσεις για την περιοχή.

Η Μυτιλήνη την περίοδο αυτή ήταν ένα σαντζάκι του βιλαετιού των 
Νήσων της Μεσογείου. Εκτός από το νησί, στο ίδιο σαντζάκι ανήκε και το 
Μοσχονήσι που βρίσκεται κοντά στο Αι'βαλί. Η ίδρυση του βιλαετιού των 
Νήσων της Μεσογείου συνδέεται με την αναδιοργάνωση της περιφέρειας, 
που άρχισε με τον νόμο περί Βιλαετίων του 1864. Διοικητικό κέντρο του 
βιλαετιού ήταν η Ρόδος, ενώ στο ίδιο βιλαέτι ανήκαν η Λήμνος και η Χίος. 
Η Σάμος αποτελούσε ξεχωριστή ηγεμονία. Επειδή η οθωμανική κεντρική 
εξουσία με τις μεταρρυθμίσεις ήθελε να συγκροτήσει μία κοινωνία που να 
βασίζεται πάνω στην ισότητα, προσπάθησε να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ 
κέντρου και βιλαετίων δίνοντας έτσι ένα τέλος στις παλαιές διακρίσεις που 
ίσχυαν ανάμεσα στα νησιά. Μια σειρά νέων υπηρεσιών έκανε τότε την 
εμφάνισή της: τηλεγραφική σύνδεση, ίδρυση δήμων, κατασκευή δημοσίων 
κτιρίων, λειτουργία, κατ’ αρχήν, της Τράπεζας Κρατικού Ταμείου 
(:Μεμλεκέτ Σαντικλαρινίν Μπανκασί) και κατόπιν της Αγροτικής 
Τράπεζας (:Ζιραάτ Μπανκασί), καθαρισμός των λιμένων, λειτουργία 
μεταλλείων κ.λπ.

Το νησί της Μυτιλήνης την περίοδο αυτή διέθετε το πιο δραστήριο λιμάνι 
του βιλαετιού των Νήσων της Μεσογείου και αποτελούσε ένα σημαντικό 
εμπορικό κέντρο. Στα τέλη του αιώνα υπήρχαν στο νησί τέσσερα λιμάνια, 
από τα οποία το λιμάνι της Γέρας βρισκόταν σε ένα επίλεκτο σημείο του 
Αιγαίου Πελάγους. Σε έγγραφα του Οθωμανικού Αρχείου της Πρωθυ
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πουργίας στην Ισταμπούλ υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με 
τον τελωνειακό φόρο που επιβαλλόταν σε προϊόντα που εξάγονταν από τη 
Μυτιλήνη. Αυτές οι λεπτομέρειες αποτελούν τεκμήρια για τη ζωή στα 
λιμάνια του νησιού. Η Μυτιλήνη περιελάμβανε τους καζάδες Πλωμαρίου, 
Μολύβου και Μοσχονησίων. Εκτός από τους τρεις ναχιγιέδες που 
συνδέονταν με το κέντρο (Γέρας, Αγιάσου και Μανταμάδου), υπήρχαν και 
άλλοι ναχαγιέδες, οι οποίοι συνδέονταν με το Πλωμάρι, τον Μόλυβο και το 
Σίγρι. Σύμφωνα με την οθωμανική επετηρίδα (:Σαλναμέ) στη Μυτιλήνη 
υπήρχαν 84 χωριά. Κατά τον Emile Kolodny, τα περισσότερα από αυτά 
διατηρούν και σήμερα τα ονόματα και τις κτηματικές περιουσίες τους. Ο 
καζάς των Μοσχονησίων στα δυτικά του Αϊβαλιού αποτελείται από 
δεκαοκτώ μικρά και μεγαλύτερα νησιά, τα περισσότερα από τα οποία είναι 
γυμνά και προσφέρονται ελάχιστα για καλλιέργεια. Οι δύο αλυκές του 
νησιού κατέληξαν σύντομα ανενεργές.

Μολονότι οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τον πληθυσμό του 
νησιού κατά την περίοδο της διοίκησης του Ναμίκ Κεμάλ δεν συμφωνούν 
μεταξύ τους, ωστόσο μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ζούσαν σ’ αυτό πάνω 
από τριακόσιες χιλιάδες κάτοικοι. Οι συχνοί σεισμοί που έπλητταν το νησί 
επηρέαζαν αρνητικά βέβαια την ισορροπία του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις 
μετρήσεις του Κεμάλ Καρπάτ ο πληθυσμός της Μυτιλήνης ήταν 99.473 κατά 
τα έτη 1881-1882' από αυτούς 13.314 ήταν μουσουλμάνοι, 85.293 Ρωμιοί και 
56 Αρμένιοι.

Σύμφωνα με την επετηρίδα του βιλαετιού των Νήσων της Μεσογείου του 
έτους 1312 (1894) ο συνολικός πληθυσμός του νησιού ήταν 99.894 άτομα, ενώ 
η κατανομή ως προς τις εθνικές κοινότητες είχε ως εξής: 85.664 Ρωμιοί, 
14.135 μουσουλμάνοι και 56 Αρμένιοι. Οι αριθμοί που δίνει ο V. Quinet στο 
έργο του που εκδόθηκε το 1890 ξεπερνούν λίγο τους παραπάνω αριθμούς: 
σύμφωνα με αυτόν ο πληθυσμός του σαντζακιού ήταν 107.283 κάτοικοι. Ο 
Ναμίκ Κεμάλ κάνει λόγο για «130.000 πιστούς υπηκόους σαν αγγέλους και 
ένα σαντζάκι παραδεισένιο», όταν ανέλαβε τη διοίκησή του.

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του βιλαετιού των Νήσων της 
Μεσογείου, που αποτελείται από νησιά πετρώδη, παρατηρούμε πως η 
καλλιέργεια καλύπτει έκταση που μόλις ικανοποιεί τις ανάγκες των 
κατοίκων τους, οι οποίοι ακολουθώντας τα γεωγραφικά δεδομένα ζούσαν 
από την αλιεία, τη ναυτιλία και τη σπογγαλιεία, ενώ τα δημητριακά 
εισάγονταν.

Γνωρίζουμε ότι και κατά τους προηγούμενους αιώνες έφταναν από τη 
Μυτιλήνη στην αγορά της Ισταμπούλ προϊόντα που ικανοποιούσαν πολύ 
σημαντικές ανάγκες με κυριότερα την πίσσα, την άσφαλτο, τις παλαμίδες,
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τη ρητίνη. Ένα μέρος της απαραίτητης για τα ναυπηγεία ξυλείας έφθανε 
επίσης από τη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με τα κατάστιχα διατίμησης (:ναρχ- 
ντεφτερλερί) το τυρί της Μυτιλήνης πουλιούνταν στις αγορές της 
Ισταμπούλ κατά το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Στις καταστιχώσεις σημα
ντικών υποθέσεων (:μουχιμμέ ντεφτερλερί) διακρίνονται ως περιζήτητα 
προϊόντα στην Ισταμπούλ τα σταφύλια, τα σύκα, οι ξηροί καρποί, το 
πετιμέζι και το τουρσί της Μυτιλήνης, μαζί με αυτά των άλλων καζάδων 
της δυτικής Ανατολίας. Την εποχή αυτή και η αλυκή της Μυτιλήνης ήταν σε 
λειτουργία. Ο Ρομπέρ Μαντράν μας πληροφορεί ότι κατά το δεύτερο μισό 
του 17ου αιώνα στέλνονταν ελαιόλαδο από τη Μυτιλήνη στην Ισταμπούλ 
(σχετικά με την παραγωγή ελαιόλαδου στο νησί θα πληροφορηθούμε 
λεπτομερώς από τον συνάδελφο Μεχμέτ Γκεντς). Όπως είναι ευνόητο, η 
εξαγωγή ελαιολάδου από τη Μυτιλήνη και τα γειτονικά με αυτήν Α'ιβαλί, 
Αδραμύττι και λοιπά μέρη κατά τους επόμενους αιώνες παρουσιάζει 
ιδιαίτερη αύξηση. Ο Quinet, εξάλλου, μεταξύ των εξαγώγιμων προϊόντων 
του νησιού αναφέρει το ελαιόλαδο, το σαπούνι, τα σύκα, τα σταφύλια, το 
κρασί, τις σαρδέλες, τις παλαμίδες και τα δέρματα. Τα ίδια υποστηρίζουν 
και οι επετηρίδες. Ο Quinet αναφέρει ότι η Μυτιλήνη είχε εμπορικές σχέσεις 
με την Αυστρία, την Αγγλία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη 
Ρουμανία και τη Ρωσία καθώς και με άλλες χώρες. Η παραγωγή παλαμίδας 
είχε, επίσης, εξέχουσα θέση.

Σχετικά με την περίοδο διοίκησης του Ναμίκ Κεμάλ στη Μυτιλήνη 
υπάρχει σήμερα αρκετό υλικό. Κατ’ αρχήν υπάρχουν οι ιδιόχειρες αναφορές 
του στα αρχεία. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των αναφορών εκδόθηκε στην 
εφημερίδα Βχκίττο 1925, ενώ ένα άλλο σημαντικό τμήμα των αναφορών του 
εκδόθηκε από τον Ισμαήλ Χακκί Ουζουντσαρσιλί στο περιοδικό Belleten 
τόμ. 42 (1947), 237-297. Οι επιστολές του, που εκδόθηκαν από την Φεβζιέ 
Αμπντουλλάχ Τανσέλ, μας παρέχουν επίσης πολλές πληροφορίες. Όμως 
εκτός από τις επιστολές δημόσιου χαρακτήρα υπάρχει και η ιδιωτική 
αλληλογραφία του προς τους συγγενείς του. Τέλος, μια σειρά από αρκετά 
έγγραφα απόκεινται σε διάφορες συλλογές στο Οθωμανικό Αρχείο της 
Πρωθυπουργίας.

Γνωρίζουμε ότι ο Ναμίκ Κεμάλ είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από 
λεπτά ζητήματα κατά την περίοδο της θητείας του. Κατ’ αρχήν είχε να 
αναμετρηθεί με τα τοπικά απομεινάρια της φεουδαρχίας. Για παράδειγμα, 
αναφέρει, ότι έθεσε τη δημογεροντία υπό τη διοίκησή του. Για να γίνουν 
αποδεκτές οι προτάσεις που έκανε με τις αναφορές του προς την 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας ήταν αναγκασμένος να κάνει επίμονες 
προσπάθειες. Όπως είναι γνωστό, κέντρο του βιλαετιού ήταν η Ρόδος, νησί



338 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

απομακρυσμένο τόσο από τη Μυτιλήνη, όσο και από την κεντρική διοίκηση. 
Μία από τις δυσκολίες στην αλληλογραφία του Ναμίκ Κεμάλ με το κέντρο 
ήταν πως αυτή περνούσε από τη διοίκηση του βιλαετιού και οι βαλήδες, τις 
περισσότερες φορές, άφηναν ανεπίδοτες τις αιτήσεις του. Ο ίδιος σημειώνει 
σχετικά: «δεν ανήκω στο πλήθος των δειλών, οπότε σιγά-σιγά 
προσπαθώντας επικοινωνώ είτε με την Ισταμπούλ, είτε με το βιλαέτι...»

Ο Ναμίκ Κεμάλ πάνω από όλα προσπάθησε να πάρει πρωτοβουλίες για 
την οικονομική ανάπτυξη της Μυτιλήνης, γι’ αυτό, αποπειράθηκε να 
εξαλείψει όσα εμπόδιζαν την ανάπτυξη της γεωργίας. Τα εύφορα εδάφη του 
νησιού ήταν πολύ λίγα. Επανέφερε λοιπόν σε λειτουργία την εγκαταλε- 
λειμμένη αλυκή, ωστόσο δεν μπόρεσε να ανανεώσει ιδιαίτερα την οικονομία 
του νησιού. «Όμως η ελιά, που είναι το κύριο προϊόν του νησιού χρειάζεται 
προστασία και προσοχή», αναφέρει και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Κατ’ αρχήν απαγορεύει τη συγκομιδή των καρπών 
με τρόπο που να προκαλεί καταστροφές στο δέντρο, σπάσιμο των κλαδιών 
του, γιατί έτσι επηρεάζεται αρνητικά η παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Η 
Αγροτική Επιτροπή άρχισε να επιβλέπει τη συλλογή των καρπών 
επιτοπίως στα χωριά, όπου αυτές παράγονταν. Οι ελιές μαζεύονταν πλέον 
μόνο με τη χρήση ραβδιών. Τέλος, δινόταν άδεια λειτουργίας ελαιοτριβείου 
σε κάθε χωριό που έθετε παρόμοιο αίτημα.

Ο Ναμίκ Κεμάλ βρήκε μια λύση για την ταχεία διακίνηση του λαδιού στο 
νησί, που ήταν η εξής: θεώρησε αναγκαία την άρση των τελωνειακών φόρων 
στην εμπορική διακίνηση του λαδιού από το ένα μέρος του νησιού στο άλλο 
και έλαβε όλα τα σχετικά προς τούτο μέτρα, πράγμα που γνωστοποίησε και 
στον βαλή Σαντίκ πασά. Μετά από γραφειοκρατικές διαδικασίες δύο ετών, 
αυτή η ρύθμιση έγινε τελικά αποδεκτή από την κεντρική εξουσία. Οι 
απώλειες από τους τελωνειακούς φόρους αναπληρώθηκαν από την αύξηση 
δέκα με δεκαπέντε φορές της δεκάτης. Σε ανάλογη διευθέτηση ήθελε να 
προβεί ο Ναμίκ Κεμάλ και για τα υπόλοιπα προϊόντα του νησιού, ωστόσο, 
κατανοώντας πως αυτό θα προκαλούσε ανάλογες απαιτήσεις και στα άλλα 
νησιά, δεν επέμεινε για την πραγματοποίησή τους. Η σχετική αλληλο
γραφία με το κέντρο δεν απέδωσε καρπούς. Εξάλλου, για τη βελτίωση των 
μεθόδων έκθλιψης του ελαιοκάρπου δρομολογήθηκε η κατασκευή μιας 
σειράς ελαιοτριβείων στο νησί.

Ο Ναμίκ Κεμάλ γράφει πως η αγροτική καλλιέργεια ήταν αρκετά 
εξελιγμένη κατά την εποχή της θητείας του. Βάση της υπήρξε η λειτουργία 
της Αγροτικής Επιτροπής, για την οποία είχε τεθεί σε ισχύ σχετικός 
κανονισμός. Η επιτροπή είχε παράρτημα σε κάθε χωριό αλλά και φύλακες. 
Η Αγροτική Επιτροπή κάθε περιοχής καθόριζε τη ζημιά που μπορούσε
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τυχόν να υποστεί μια καλλιεργημένη έκταση, ενώ η κυβέρνηση εισέπραττε 
το χρηματικό πρόστιμο. Η βοσκή των προβάτων στους ελαιώνες γινόταν 
όλο και πιο δυσχερής, επειδή αυτοί σπέρνονταν και απαιτούσαν 
αποζημίωση από τους ιδιοκτήτες των κοπαδιών που τριγυρνούσαν μέσα 
στα όρια τους. Έτσι αυτή η κατάσταση οδήγησε αρκετούς να μεταφέρουν 
και να πουλήσουν τα κοπάδια τους στην Ανατολία.

Τα δάση του νησιού είχαν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό ενώ και οι 
υπάλληλοι τα εκμεταλλεύονταν κατά το δοκούν. Ο Ναμίκ Κεμάλ ασχολή
θηκε και με αυτό το ζήτημα και κατέστησε γνωστό πως τα δάση αποτελούν 
κοινό κτήμα. Σύμφωνα με τα δικά του λόγια «τα δάση σώθηκαν από την 
κακοήθεια των υπαλλήλων».

Ο καθαρισμός του λιμανιού, η ανακατασκευή των δεξαμενών του 
κάστρου, η κατασκευή δρόμων -και με την υλική συνδρομή των κατοίκων- 
ήταν κάποιες από τις θετικές παρεμβάσεις του Ναμίκ Κεμάλ στη Μυτιλήνη.

Ένα από τα ζητήματα, τα οποία απασχόλησαν κατά προτεραιότητα τον 
Ναμίκ Κεμάλ ήταν η εκπαίδευση, επειδή γνώριζε πολύ καλά πόσο βλαβερή 
για τη χώρα ήταν «η ανεπάρκεια στην τομέα της εκπαίδευσης». Η 
εκπαίδευση των μουσουλμάνων και τα εκπαιδευτικά ιδρύματά τους ήταν 
αρκετά καθυστερημένα ενώ οι χριστιανοί διέθεταν μερικά οργανωμένα 
σχολεία. Ωστόσο, οι χριστιανοί της Μυτιλήνης δεν έστελναν τα παιδιά τους 
στο εξωτερικό για μια πιο ειδικευμένη εκπαίδευση, όπως γινόταν με τα 
άλλα νησιά, μολονότι ανάμεσά τους υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες με 
οικονομικές δυνατότητες.

Μία από τις βασικές αιτίες της καθυστέρησης των μουσουλμάνων, όσον 
αφορά την εκπαίδευση ήταν και η λειτουργία των βακουφίων, πουείχαν 
αναλάβει την εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία, όμως συχνά, λόγω 
κακοδιοίκησης απομακρύνονταν από τους στόχους τους. Τον πρώτο καιρό 
της διοίκησης του Ναμίκ Κεμάλ ιδρύθηκε μία Εκπαιδευτική Ένωση 
(:Τζεμιγιέτ-ι Ιλμιγιέ). Ο ίδιος διέταξε την ίδρυση νέων μουσουλμανικών 
σχολείων, ενέργεια την οποία ενέκρινε η διοίκηση του βιλαετιού, 
συγκεντρώνοντας χρήματα από πολλές πηγές. Προσπάθησε να λειτουργή
σει σε κάθε μουσουλμανικό χωριό και ένα σχολείο, εκτός από αυτά που 
υπήρχαν στα κεφαλοχώρια. Μέσα σε είκοσι μήνες λειτούργησαν είκοσι 
μουσουλμανικά σχολεία στη Μυτιλήνη, στα οποία η εκπαίδευση 
ακολουθούσε τις σύγχρονες μεθόδους. Έτσι σε σύντομο χρονικό διάστημα 
παιδιά που δεν γνώριζαν ούτε ένα γράμμα, έμαθαν να διαβάζουν και να 
γράφουν. Ωστόσο, πολλές φορές δεν βρίσκονταν δάσκαλοι ενώ και οι μισθοί 
τους δεν μπορούσαν να καταβληθούν. Όσον αφορά τους Ρωμιούς, κατά την 
περίοδο της θητείας του Ναμίκ Κεμάλ στο νησί, αλλά και αργότερα,
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γνωρίζουμε πως επισκεύασαν και ανακατασκεύασαν σχολεία και εκκλησίες 
σε μεγάλη κλίμακα. Συνήθως κάτι τέτοιο προϋπέθετε αίτηση εκ μέρους του 
Πατριαρχείου, το ζήτημα απασχολούσε τη βουλή, αλλά και τα ίδια τα 
βιλαέτια συμμετείχαν συμβουλευτικά στη διαδικασία. Τα έξοδα για την 
κατασκευή εκκλησίας ή σχολείου παρέχονταν από την κοινότητα, γεγονός 
που συνετέλεσε ώστε να μην υπάρχουν κωλύματα, γι’ αυτό και οι 
απαντήσεις στις σχετικές αιτήσεις βλέπουμε ότι είναι θετικές.

Παράπονα για τον Ναμίκ Κεμάλ έφταναν συνεχώς στο παλάτι. Μεταξύ 
των κατηγοριών που θέλησαν να του προσάψουν ήταν ότι κατασκεύασε 
θέατρο στη Μυτιλήνη περικόπτοντας τους μισθούς των υπαλλήλων, ότι 
τους ανάγκαζε να παρακολουθούν τις παραστάσεις, ότι ανέβαζε δικά του 
έργα και ότι ήταν μέθυσος. Ωστόσο, τίποτε από αυτά δεν ήταν σωστό. Ο 
Αμπντουλχαμίτ Β ' (1876-1909) όμως δυσανασχετώντας από αυτά τα παρά
πονα τον μετέθεσε στη θέση του διοικητή της Ρόδου, ενώ όταν πέθανε ήταν 
διοικητής Χίου.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο Ναμίκ Κεμάλ υπήρξε ένας καλός διοικητής. 
Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αν ρωτήσει κανείς τον λαό της 
Μυτιλήνης, το 99% θα δηλώσει πως δεν μπορεί να βρεθεί άλλος διοικητής 
σαν εμένα. Ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού δηλώνει πως δεν συμμερίζεται 
την ιδέα της ένωσης με την Ελλάδα, ωστόσο, συμπληρώνει, πως κλίνει προς 
την 'αυτονομία’». Σ’αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τον Ναμίκ Κεμάλ να 
παραπονείται αρκετά για τα προξενεία των ξένων κρατών στο νησί.

Όμως ας δούμε και το ζήτημα της ένωσης της Μυτιλήνης με το Αϊβαλί. 
Το Αϊβαλί (Κυδωνιές) ιδρύθηκε μάλλον από Ρωμιούς που ήρθαν από τη 
Μυτιλήνη κατά τα μέσα του 18ου αιώνα. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή 
ημερομηνία ίδρυσης της πόλης. Και στο Αϊβαλί η καλλιέργεια της ελιάς 
παρουσίαζε υψηλή ανάπτυξη. Στην πόλη παραχωρήθηκε ιδιαίτερο 
καθεστώς και αναγνωρίστηκε ως «ελεύθερη πόλη» της περιοχής του 
Αϊδινίου. Την εποχή του Σελίμ Γ' (1789-1808) εκδόθηκε σουλτανικός 
ορισμός για την ίδρυση της Ακαδημίας Κυδωνιών. Ακόμη και οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας που είχε ο λαός ήταν στα ελληνικά και μεταφράστηκαν στα 
τουρκικά την περίοδο των Μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ). Οι σχέσεις μεταξύ 
Αϊβαλιού και Μυτιλήνης θεωρούνται από τα πλέον ζωηρά παραδείγματα 
των ιστορικών και πολιτισμικών διασυνδέσεων των νησιών με τις ακτές της 
Ανατολίας.



Zeki Arikan

NAMIK KEMAL, GOUVERNEUR DE L’ILE DE MYTILÈNE

(RESUMÉ)

Namik Kemal (1840-1888) était l’un des plus grands écrivains de l’époque des 
Tanzimat. On lui doit des romans, des pièces, des poèmes, et notamment une 
abondante production journalistique. Il défendait l’idée de liberté. Il s’est efforcé, 
avec Midhat Pacha, de préparer une constitution. En 1877 il est exilé dans l’île de 
Mytilène. En décembre 1879, il a été nommé comme gouverneur (mutasarrif) du 
sandjak de Lesbos (Midilli). Il gardera son poste jusqu’en 1884. Namik Kemal 
s’adaptait sans difficulté aux méthodes modernes de l’administration.

L’île de Mytilène était à cette époque le centre d’un sandjak (province) du 
vilayet des îles de l’archipel ottoman dont le siège était Rhodes. Le sandjak de 
Mytilène comprenait aussi l’île de Cunda, près d’Ayvalik.

En partant des lettres et des rapports de Namik Kemal et en même temps des 
documents d’archives nous allons présenter un tableau de l’île Mytilène vers la fin 
du XIXe siècle.





ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΤΟ ΑΤΒΑΛΙ 

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΦΗ ΚΟΥΛΑΞΙΖΟΓΛΟΥ ΜΠΕΗ 
(Οκτώβριος 1923)

Το πρωί της Παρασκευής 19 Οκτωβρίου 1990 οι ιδιοκτήτες ενός αρχοντό
σπιτου της οδού Χατζηγρηγόρη (αρ. 25), του κατηφορικού δρόμου που αρχί
ζει από τον Α' Παιδικό Σταθμό της Μυτιλήνης και καταλήγει στην οδό Πιτ- 
τακού και μέσω αυτής στο «Μπας Φανάρ» της Αγοράς, δίπλα στο λεγόμενο 
μπακάλικο ((του Πάτροκλου», προχώρησαν στη ((νόμιμη» κατεδάφιση 
(φωτ. 1) ενός παραδοσιακού κτίσματος που ανήκε στην ιδιοκτησία τους!

Το ιστορικό της κατεδάφισης αυτής είναι το εξής: τον Σεπτέμβριο του 
1989 ζητήθηκε μέσω γνωστού -και τότε και σήμερα- αρχιτεκτονικού γρα
φείου της Μυτιλήνης άδεια κατεδάφισης του αρχοντόσπιτου της οδού 
Χατζηγρηγόρη, γνωστού στη γειτονιά ως ((Κονάκι». Η Πολεοδομία βλέπο
ντας τις φωτογραφίες του κτηρίου, του οποίου ζητούσαν την κατεδάφιση, 
παρέπεμψε το αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 
(ΕΠΑΕ) ζητώντας τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως διατηρητέου. Με 
απόφασή της η πρωτοβάθμια ΕΠΑΕ έστειλε στις 21 Σεπτεμβρίου 1989 στην 
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αιγαίου σχετικό φάκελο, με τον οποίο 
ζητούσε την επίσημη κήρυξη του κτίσματος ως διατηρητέου. Ανάλογη ήταν 
και η έκθεση των στελεχών του Υπουργείου προς τον τότε γενικό γραμματέα 
του Υπουργείου Αιγαίου κ. Στράτο Παπαευστρατίου, ο οποίος έπρεπε να 
υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του τότε νέου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 
(ΓΟΚ) η άδεια κατεδάφισης δινόταν στον αιτούντα αν είχε γνωστοποιηθεί 
προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία ότι το κτήριο δεν είχε κριθεί διατηρη
τέο ή αν είχαν περάσει δώδεκα μήνες από την ημερομηνία που το αρμόδιο 
Υπουργείο -στην περίπτωση μας το Υπουργείο Αιγαίου- είχε παραλάβει τον 
σχετικό φάκελο και δεν είχε προχωρήσει σε πράξη κήρυξης. Ακριβώς λοιπόν 
12 μήνες μετά την παραλαβή του φακέλου κι ενώ ο γενικός γραμματέας του 
Υπουργείου Αιγαίου κ. Στράτος Παπαευστρατίου κρατούσε κλειδωμένο στο 
γραφείο του τον φάκελο και την εισήγηση των υφισταμένων του, εκδίδεται η 
σχετική άδεια κατεδάφισης. Λίγες ώρες μετά οι μπουλντόζες κατεδαφίζουν 
το «αρχοντόσπιτο», ενώ οι διαμαρτυρίες πέφτουν στο κενό. Ύστερα από

Μυτιλήνη και Α'ιβαλί (Κυδωνιές).
Μία αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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μερικούς μήνες στην ίδια θέση χτίστηκε ένα τσιμεντένιο έκτρωμα, όπου 
σήμερα λειτουργεί μια επιχείριση ενοικιαζομένων δωματίων και το οποίο 
προσβάλλει βάναυσα το δομημένο περιβάλλον της περιοχής.

Χτισμένο στα 1879, το αρχοντόσπιτο της οδού Χατζηγρηγόρη που γκρε
μίστηκε τον Οκτώβριο του 1990, βρισκόταν πολύ κοντά στο Τσινάρ Τζαμί 
της Μυτιλήνης (φωτ. 2).

Από την ονομασία του τζαμιού βαφτίστηκε και όλη η περιοχή Τσινάρ 
τζαμί1, και έτσι λεγόταν ώς τη δεκαετία του 1950. Πάνω από το τζαμί ήταν 
τα «Αραπίν’κα», τόπος κατοικίας των μαύρων δούλων στα αρχοντόσπιτα 
των Τούρκων μετά την «συνταξιοδότησή» τους, ενώ τα σπίτια που σώζο
νται μέχρι και σήμερα μαρτυρούν μια πραγματικά «χρυσή» περίοδο. Είναι 
η περίοδος που ο γιος του άρχοντα της Μυτιλήνης Χαλήμ μπέη, ο Σουφή, 
κατοικεί με την οικογένειά του στο αρχοντόσπιτο της οδού Χατζηγρηγόρη. 
Παιδιά του Σουφή μπέη: η Ντουριγιέ, ο Φερίχ, ο Σεμίχ και η Μουζντάν.

Στις 13 Οκτωβρίου του 1923, σύμφωνα με τη μαρτυρία των απογόνων 
του Σουφή μπέη, σε εφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάνης, με το πλοίο 
(φωτ. 3) ((Baris» («Ειρήνη» στα τουρκικά) αποχωρούν από το νησί όλα τα 
μέλη της οικογένειας του Σουφή μπέη. Λίγο όμως προτού αναχωρήσει ο 
Σουφή μπέης φροντίζει να καταγράψει με τη φωτογραφική του μηχανή τη 
διαδικασία της αποχώρησης του τούρκικου, σύνοικου έως τότε με τους 
Έλληνες, στοιχείου της πόλης- αλλά και την πόλη που άφηνε πίσω του. 
Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν μαζί με εκείνες της πόλης στην οποία κατευ- 
θύνθηκε (Αι'βαλί) αποτελούν πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα και για τις δύο 
πόλεις εκείνης της εποχής. Μαζί με άλλες φωτογραφίες και μια καρτ- 
ποστάλ (φωτ. 28) αποτελούσαν το πολύτιμο αρχείο της οικογένειας των 
Κουλαξίζηδων, όπως αποκαλούσαν την οικογένεια αυτή οι χριστιανοί 
κάτοικοι της Λέσβου. Το αρχείο ανήκει στην Άσλι Γκιορκ, δισεγγονή του 
Χαλήμ μπέη, η οποία και μου το εμπιστεύτηκε για τις ανάγκες της έρευνάς 
μου και έτσι παρουσιάζεται σήμερα ολόκληρο, για πρώτη φορά, μαζί με μια 
απόπειρα ανασύνθεσης της ιστορίας ενός τουλάχιστον τμήματος της φαμί

1. Τόπος κατοικίας εύπορων Μυτιληνιών, η γύρω από το τζαμί περιοχή είχε πλέον 
σταματήσει να χρησιμοποιείται ως «συνήθης τόπος εκτελέσεων». Σε ένα πλάτωμά της 
που ονομάζεται «Παπτσούδα», στη στροφή της οδού Διονυσίου, όπου σήμερα άλλο ένα 
αρχοντόσπιτο ιδιοκτησίας απογόνων Ιορδάνη Σαχπάλογλου, η Οθωμανική Διοίκηση 
είχε οδηγήσει στην εκτέλεση τους Μυτιληνιούς, μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Στον ίδιο 
χώρο, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων μελετητών, εκτελέστηκε η θανατική ποινή που 
επιβλήθηκε στον «εξωμότη» άγιο Θεόδωρο τον Βυζάντιο. Άλλο ένα θέμα προς ιστορική 
διερεύνηση.
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λιας που, με πρώτο τον ναζίρη Μουσταφά αγά Κουλαξίζ Ζααδέ, σφράγισε 
τη λεσβιακή ιστορία επί 120 χρόνια, από τις αρχές του 19ου αιώνα ώς το 1923.

Ο Μουσταφά Κουλαξίζης εμφανίσθηκε ξαφνικά στη λεσβιακή ιστορία 
στις αρχές του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σαμάρα2 ήταν γιος 
ενός ζαμπίτη (χωροφύλακα της εποχής), του Μπερμέρ Αχμέτ από την Καλ
λονή, που χρωστούσε το όνομά του στο ότι ένα βράδυ μάλωσε με έναν άλλον 
ομόβαθμό του και πάνω στον καυγά έχασε το μισό αυτί του. Το «Κουλάκ 
σίζ», (=δίχως αυτί), το παρατσούκλι δηλαδή, έγινε όνομα οικογενειακό.

Σύμφωνα πάλι με άλλη οικογενειακή παράδοση ο Μουσταφά Κουλαξί
ζης ήρθε στη Μυτιλήνη μικρό παιδί, στην αγκαλιά της μάνας του. Ο πατέ
ρας του, Μεχμέτ αγάς, από τους αφεντάδες των γενιτσάρων στην Κιουτά- 
χεια είχε χάσει το αυτί του σε μια μάχη, την τελευταία προτού πάρει τον 
δρόμο για την Τραπεζούντα όπου και παντρεύτηκε. Στην Τραπεζούντα γεν
νήθηκε ο Μουσταφά, ο οποίος όμως έμεινε πολύ γρήγορα ορφανός καθώς οι 
μπαρμπάδες του σκότωσαν τον αδελφό τους και πατέρα του. Η μάνα τότε 
τον άρπαξε κι έτρεξε στη Μυτιλήνη στο σπίτι ενός θείου της. Σε αυτό το 
Μυτιληνιό σπίτι μεγάλωσε ο Μουσταφάς που τράνεψε κι η φήμη του έφτα
σε μέχρι το παλάτι του Σουλτάνου που τον διόρισε ναζίρη του νησιού, 
εκπρόσωπό του δηλαδή, ανώτατο διοικητή της περιοχής της Μυτιλήνης και 
των απέναντι ακτών. Όμως, μόνο εξαιτίας της φήμης του κανένας δεν γίνε
ται διοικητής ενός τόπου. Σε αυτό το σημείο αρχίζει ο ρόλος της ιστορικής 
έρευνας για τη δράση του Μουσταφά αγά Κουλαξίζ Ζααδέ.

Η συμμετοχή της Λέσβου στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 διευκο
λύνει την ανάδειξη του Μουσταφά αγά σε κυρίαρχη μορφή του νησιού. Η 
πυρπόληση του σουλτανικού δίκροτου στην Ερεσό από τον Παπανικολή στις 
27 Μα'ίου 1821 δίνει την αφορμή για τη γνωστή σφαγή στο Αϊβαλί στις πρώ
τες μέρες του Ιουνίου αλλά και τη σφαγή ορισμένων Μυτιληνιών χριστιανών 
τη μέρα της πυρπόλησης του δίκροτου, σφαγής, γνωστής ως «μεγάλο τζου- 
λούσι» λίγες μέρες νωρίτερα. Σύμφωνα με σημείωση στον Β' κώδικα (φ. 
73ν)3της μητροπόλεως Μυτιλήνης, την Πέμπτη 27 Μα'ίου 1821 σφάχτηκαν 
στην αγορά της Μυτιλήνης 43 χριστιανοί και λεηλατήθηκαν σπίτια και 
μαγαζιά. Άλλοι δύο ραγιάδες σκοτώθηκαν στην περιοχή του χωριού Κερα- 
μιά. Όλοι τους από εξαγριωμένα μπουλούκια άτακτων από την ασιατική 
ακτή, τους γνωστούς βασιβουζούκους, με τους οποίους είχε ενισχυθεί, εξαι-

2. Π. Σαμάρας, Κουλαζίζη8ες. Από τη νεότερη ίστορία της Λέσβου, Μυτιλήνη 1946.
3. Η πράξη έχει δημοσιευτεί από τον Π. Σαμάρα, ό. π., σ. 8 αλλά και παλαιότερα από 

τον Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor..., τ. 13, Βουκουρέστι 1909, σ. 
377 καθώς και στο περιοδικό Ποίμηντης I. Μ. Μυτιλήνης, τ. 2 (1934), 38.
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τίας της Ελληνικής Επανάστασης, η φρουρά της Μυτιλήνης. Αργότερα, 
στον συνήθη, εκτός κάστρου, τόπο εκτελέσεων στην περιοχή (φωτ. 4) της 
Παπτσούδας (πλάτωμα στον Παιδικό Σταθμό της Μυτιλήνης, όπως είπα
με), εκτελούνται με απαγχονισμό από όργανα της οθωμανικής εξουσίας οι 
Φιλικοί Γιαννάκης Λεμονής ή Κοντογδής και Χατζηγρηγόρης Ιωάννου. 
Σύμφωνα πάντα με τον Π.Ι. Σαμάρα στην κρίσιμη αυτή στιγμή για τους 
Έλληνες εμφανίστηκε ο Μουσταφά αγάς Κουλαξίζης «που βγήκε στους 
δρόμους με τις παντούφλες και καθησύχασε τον εξαγριωμένο Τουρκικό 
όχλο, σταμάτησε το κακό κι έσωσε τους Μυτιληναίους ραγιάδες από βέβαιη 
γενική σφαγή»4.

Ιδιοκτησία του Μεγάλου ναζίρη Μουσταφά αγά Κουλαξίζη, ήταν μια 
μεγάλη οικοπεδική έκταση (φωτ. 5) που άρχιζε από τη σημερινή περιοχή 
της Επάνω Σκάλας, μπροστά στη μεσαία πύλη του οθωμανικού τείχους του 
κάστρου, τη γνωστή ως Ορτά Καπού, και κατέληγε στην πάνω μεριά του 
απέναντι λόφου, στις παρυφές του βακουφιού που ανήκε στον τεκέ του ανε
μόμυλου, όπου ο σημερινός Συνοικισμός. Σε ένα τμήμα αυτής της έκτασης, 
εκεί όπου κοβόταν στη μέση το μουσουλμανικό τμήμα της αγοράς, της 
σημερινής οδού Ερμού, ο Μουσταφά αγάς έχτισε το σπίτι του και πολύ 
κοντά του το μεγαλύτερο και ωραιότερο τζαμί της Μυτιλήνης, το Νέο Τέμε
νος, το Γενί Τζαμί (φωτ. 6). Λίγο παραπέρα, έχτισε το μεγάλο λουτρό της 
αγοράς, το Τσαρσί Χαμάμ (φωτ. 7). Πεθαίνοντας το 1835 θάφτηκε στο 
νεκροταφείο του τζαμιού του, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Ε' Δημοτικό 
Σχολείο Μυτιλήνης (φωτ. 8).

Εκτός από την τεράστια περιουσία του, ο Μουσταφά αγάς άφησε και δύο 
γιους, τον Ισμαήλ και τον Νιαζή ή Μιντάτ. Ο πρώτος από το 1834 ώς το 1839 
ήταν ναζίρης της πόλης, πολιτικός δηλαδή και οικονομικός υπεύθυνος (μου- 
χασεπετζής), ενώ από το 1839 με την αναδιάρθρωση του οθωμανικού κρά
τους, διοικητής (μουτεσαρίφης). Για την ιστορία του Ισμαήλ πασά έχουν 
γραφτεί πολλά, αλλά πολλά περισσότερα παραμένουν στη λήθη. Από τα 
γνωστότερα πάντως κομμάτια της «ιστορίας» του είναι το περίφημο αρχο
ντόσπιτό του (φωτ. 9), στο οικόπεδο όπου σήμερα βρίσκεται χτισμένο το Η' 
Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης. Στο αρχοντόσπιτο αυτό, που διασώθηκε 
φωτογραφικά στο λεύκωμα του Σίμου Χουτζαίου, φιλοξενήθηκε τον Μάιο 
του 1844 ο νεαρός σουλτάνος Μετζίτ. Λίγο μετά την απελευθέρωση της 
Μυτιλήνης χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας για τη στέγαση του 5ου λόχου 
ενώ από το 1922 και ώς την κατεδάφισή του, το 1930, και την ανέγερση του
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4. Σαμάρας, ό.π., σ. 7.
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σχολείου στα χρόνια που υπουργός Παιδείας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου, 
για τη φιλοξενία προσφυγικών οικογενειών. Σε αυτό το σπίτι ο Σουφή μπέης 
και μάλιστα στο δωμάτιο που για πολλά χρόνια παρέμενε κλειστό, μετά την 
αναχώριση του σουλτάνου από το νησί επειδή ακριβώς σ’αυτό φιλοξενήθηκε 
ο σουλτάνους, φωτογραφίζεται (φωτ. 10,11) στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ο Ισμαήλ πασάς είχε τέσσερις γιους, τον Σακίρ μπέη, τον Χαλήλ μπέη 
(φωτ. 14), τον Μουσταφά πασά και τον Χαλήμ μπέη και τέσσερις κόρες, την 
Μπεϊζά, τη Νεφισέ, τη Γκιουλσούμ και τη Ναϊμέ. Ο Χαλήμ μπέης, μικρό
τερος γιος του Ισμαήλ πασά, πέρασε και αυτός στη λεσβιακή ιστορία, ιδιαί
τερα στην ιστορία της πόλης. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή μέχρι και 
σήμερα χάρη στο αρχοντόσπιτό του, το αρχοντικό του Χαλήμ μπέη (φωτ. 
12), πολύ κοντά στο αρχοντόσπιτο του παππού του, το οποίο σήμερα επι
σκευασμένο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Μυτιλήνης (φωτ. 13, 14, 15). Πέθανε το 1920 και θάφτηκε στο οικογενειακό 
πια νεκροταφείο (φωτ. 16) του Γενί Τζαμιού, ενώ ας σημειωθεί, ότι την 
ημέρα της κηδείας του στην ελεύθερη πια Μυτιλήνη, έκλεισαν σε ένδειξη 
τιμής ελληνικά και τουρκικά μαγαζιά της αγοράς. Παιδιά του Χαλήμ μπέη 
ήταν ο Μουχτάρ και ο Σουφή από την πρώτη του γυναίκα, ο Κενάν, καρπός 
παράνομου έρωτά του με μια από τις υπηρέτριες του σπιτιού και ένδεκα παι
διά από τη δεύτερη γυναίκα του, τη Βατζιντέ χανούμ. Επτά από αυτά πέθα- 
ναν στη γέννα. Τρία, ο Φεριντούν, ο Ρεσάι και η Ντουριγιέ, πεθαίνουν σε 
μικρή ηλικία. Μικρότερο παιδί του Χαλήμ μπέη, η Τζαβιντέ (φωτ. 17), γεν
νημένη το 1901. Μορφώθηκε στην περίφημη για τη Μυτιλήνη Γαλλική 
Σχολή των Ουρσουλίνων (φωτ. 18) που βρισκόταν λίγα μέτρα από το πατρι
κό της σπίτι, ακριβώς πίσω από τον ξενώνα του σπιτιού του Χαλήμ μπέη. 
Μετά από μια σύντομη παραμονή στο Α'ιβαλί η Τζαβιντέ (φωτ. 19) μετακο
μίζει (φωτ. 20) στην Κωνσταντινούπολη, παντρεύεται (φωτ. 21, 21.1) με 
αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού και τελικά πεθαίνει, το 1994, στην 
Κωνσταντινούπολη, στην πολυκατοικία Κουλαξίζογλου στο Γκιόζτεπε. Η 
τελευταία της φράση: «Νέρεντε μπενίμ γκιουζέλ Μιντιλίμ;», που σημαίνει 
((πού είναι η όμορφή μου Μυτιλήνη;».

Ο Σουφή μπέης, όπως αναφέραμε, μετακινείται από τη Μυτιλήνη στο 
Α'ιβαλί στις 13 Οκτωβρίου του 1923. Οι μέρες της Μυτιλήνης θα είναι σε λίγο 
παρελθόν. Γι’ αυτό και επισκέπτεται τα πατρικά κτήματα στον Κέδρο και 
στη Νιχτάντα. Ας σημειωθεί ότι η μετακίνηση των Τούρκων Μυτιληνιών 
έγινε σύμφωνα με το σύστημα της γειτνίασής τους με κάποιο Τζαμί (φωτ. 
22, 22.1). Έτσι, τα πράγματα των οικογενειών που μένουν κοντά στο Γενί 
Τζαμί (φωτ. 23), για παράδειγμα, μεταφέρονται στον αύλειο χώρο του τζα
μιού και από εκεί ταξιδεύουν για την καινούρια τους εστία.



348 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

Πρόχειρα εγκαθίστανται (φωτ. 24, 25, 26, 27) σε κάποιο σπίτι που τους 
διατίθεται στο Αι'βαλί ενώ τα παιδιά φοιτούν στα σχολεία του αύλειου 
χώρου του ναού της Παναγίας των Ορφανών (φωτ. 29,30,31).Τελικά το 1930 
εγκαθίστανται μόνιμα σε σπίτι που τους διατίθεται στο Φαληράκι (φωτ. 32, 
33). Η ζωή βέβαια είναι δύσκολη για τον αστό της Μυτιλήνης που ξαφνικά 
υποχρεώνεται να ασχολείται με τη γεωργία. Πάντως, ζει με την κρυφή 
ελπίδα της επιστροφής στη Μυτιλήνη. Με την ελπίδα αυτή περνά τα τελευ
ταία χρόνια της ζωής του στο Αϊβαλί, όπου και πεθαίνει το 1934. Η σύζυγός 
του και τα παιδιά του μετακινούνται στην Κωνσταντινούπολη σε ένα νοικια
σμένο σπίτι στο Γιεσίλ Κιόι (φωτ. 34) (Άγιο Στέφανο). Η κόρη του Μουζ- 
ντάν ζει ακόμα υπερενηντάχρονη στην Πόλη.

Stratis Balaskas

FROM MYTILENE TO AYVALIK 
THROUGH THE EYES OF SUFI KULAXILOGLU BEY

(SUMMARY)

Sufi Bey was the son of Halim Bey and grandson of Ismail Pasha, last nazir of 
Lesvos. Following the signature of the Lausanne Convention, he was forced to 
leave Mytilene with his family and to settle in Ayvalik. In his archive have survived 
more than thirty photographs, which record the moments of departure and 
resettlement and the early years of life in Ayvalik, where he died in 1934. These 
photographs are published and commented upon for the first time in this 
contribution.
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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ
ΤΑ «ΚΤΔΩΝΙΑΚΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ» ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ TOT ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρότυπό μας δεν μπορεί να είναι, ούτε η βαλανιδιά ούτε η 
σεκόγια, όσο υπέροχα κι’ αν είναι, αλλά το αποδημητικό πουλί 
που πετά πάνω από αρκτικές και τροπικές περιοχές.

Ο αναχρονισμός και ο τοπικισμός συνιστούν δύο θανάσιμα 
αμαρτήματα της ιστορίας μας, που και τα δύο οφείλονται στην 
καθαρή άγνοια του πώς είναι τα πράγματα αλλού, την οποία δεν 
νομίζω να μπορούν να την καλύψουν ούτε το ανεξάντλητο 
διάβασμα ούτε η δύναμη της φαντασίας.

Το παρελθόν παραμένει μια άλλη χώρα. Και τα σύνορά της 
μπορούν να τα διασχίσουν μόνο οι ταξιδιώτες. Αλλά (με εξαίρεση 
εκείνους που ακολουθούν νομαδικό τρόπο ζωής) οι ταξιδιώτες είναι 
εξ ορισμού άνθρωποι απομακρυσμένοι από την κοινότητά τους.

[Eric Hobsbawm, Συναρπαστικά χρόνια.
Μια ζωή στον 20όν αιώνα, Αθήνα 2003, σ. 478 - 479.]

[...] Ο τόπος ανέκαθεν ευρέθη 8ιηρημένος εις τρεις συνοικίας [μαχαλέ8ες] 
καλουμένας Άνω,την προς Άρκτον, Κάτω, την προς Μεσημβρίαν, και την 
άλλην Μέσην. Η 8ιαίρεσις αύτη είν’ ι8ανική. Εικάζω ότι επει8ή εκτίσθησαν 
πρώται οικίαι και εκκλησία [οι Ταξιάρχαι] εις την Άνω συνοικίαν, η μετ’ 
αυτήν οικο8ομηθείσα εκκλησία 8ευτέρα[ο Πρό8ρομος], και πλησίον οικίαι 
ωνομάσθησαν Μέση. Ούτω και 8ιά την Κάτω. Όπως και αν έχη, η ολεθρι 
αυτή 8ιάκρισις εχώρισε τον τόπον εις τρεις φυλάς 8ιαφόρους το φρόνημα, 
τον νουν, τα ήθη, την ανατροφήν, ή μάλλον τρεις προσαλλήλως 8ιαφέρουσαι 
κώμαι σχηματίζουσι μίαν πάλιν, 8ιά την ένωσιν των οποίων ουχίμόνον 8εν 
εφρόντιζεν, αλλά και εσύντεινε να κράτη 8ιαχωρισμένας η κατά καιρούς 
8ημογεροντία. Παρατηρήται λοιπόν αντίφασις ουσιώ8ης.

Λ. ως προς τα ήθη -ήθελέ τις ειπείν τους Άνω 8εσποτικούς, τους κάτω 
σφό8ρα 8ημοκρατικούς, χλιαρούς τους Μέσους.

Β. ως προς την ανατροφήν -Οι Άνω θέλουν να 8ιακρίνονται με 
ι8ιαιτέρους τινάς της ευγενείας τρόπους και με τιμάς ως πρωτεύουσα 
ενορία. Οι Κάτω ανέχονται την προτίμησιν αλλά 8υσαρεστούνται κι’ 
εμπαίζοντες. Οι Μέσοι προσπαθούν να μετέχωσι αμφοτέρων.

Γ. ως προς την καρ8ίαν -Πονηροτέραν και εμπαθεστέραν ευρίσκει τις

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μία αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007



ΜΤΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

την των Άνω, ηρωικοτέραν και απλουστέραν την των Κάτω, συγκερα- 
σμένην την των Μέσων. Τελευτχίον παρατηρείται ουσιώδης τις αποστροφή 
μεταξύ των Άνω και των Κάτω. Ουδόλως παράδοξον. Όταν εις μίαν και την 
αυτήν κοινωνίαν ο μεν θέλη να δεσπόζη, ο δε υποχωρών εις την ανάγκην 
πείθεται, έπεται να υφορώνται και να μισώνται προσαλλήλως1.

Ο λόγος για τις Κυδωνιές. Απόσπασμα ενός βιβλίου του 19ου αιώνα που 
εκδόθηκε δύο δεκαετίες μετά την Ελληνική Επανάσταση. Συναριθμείται 
στην πλούσια κειμενική παράδοση που συγκροτεί την ιστοριογραφία των 
Κυδωνιών. Ασφαλώς σήμερα το χωρίο αυτό -μια απόπειρα ανατομίας της 
κοινωνίας με βάση την κατά τάξεις διαστρωμάτωση- διαβάζεται 
διαφορετικά απ’ότι τη χρονιά που δημοσιεύθηκε, το 1842. Η ζωντανή βίωση 
των ιστορικών γεγονότων, από το τότε έως το τώρα, αλλά και οι προσλαμ- 
βάνουσες παραστάσεις που γεννά η ίδια η ιστορική επιστήμη -κοντολογής 
το άθροισμά της μεταγενέστερης εμπειρίας και θεωρίας- μας καθιστούν 
ικανούς να διατηρήσουμε τη λεπτή ισορροπία: να εντάξουμε το κείμενο 
αυτόνομα στην εποχή του, αλλά και συγχρόνως να το κατανοήσουμε χρησι
μοποιώντας ως ερμηνευτικό εργαλείο τις διανοητικές επεξεργασίες που 
διεύρυναν την ιστοριογραφική οπτική στον αιώνα που έκλεισε.

Αν λοιπόν αυτός είναι ένας δόκιμος τρόπος επιστημονικής προσέγγισης 
των έργων του γραπτού πολιτισμού των χειρογράφων ή έντυπων τεκμηρίων 
της λογιοσύνης που μας κληροδοτήθηκε, το ίδιο, πιστεύω, ισχύει και για τα 
τεκμήρια της ανθρώπινης λαλιάς που έχουν περισωθεί και ανήκουν στον 
κόσμο του ((προφορικού λαϊκού πολιτισμού».

Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στάθηκε πάνω από εβδομήντα 
χρόνια ένας θήλακας συντήρησης, συλλογής και διαφύλαξης προφορικού 
μικρασιατικού υλικού: ενός υλικού σχετικού με τον γεωγραφικό τόπο που 
ορίζεται ως αντικείμενο του Συνεδρίου, ικανού να αναδείξει την Μυτιλήνη, 
το Α'ιβαλί και την αμφίδρομη σχέση τους στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο 
Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Ιδρύματος Μέλπως και Οκταβίου 
Μερλιέ απόκεινται πάνω από πενήντα φάκελοι για την περιοχή της 
Αιολίδας, συναγωγή που ξεπερνά τις τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες χειρό
γραφες σελίδες. Από το σύνολο, ειδικά οκτώ φάκελοι αναφέρονται στο 
Α'ιβαλί. Τα ταξινομημένα αυτά τεκμήρια, που θα αποκαλούσαμε Κυδω- 
νιακά Ευρισκόμενα, συνιστούν μια μικρή αυτοτελή μονάδα στο μέγα σύνολο 
των μαρτυριών.

Οι φάκελοι του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών υποδηλώνουν
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1. Ο Κυδωνιάτης. Ποίημα εις Άσματα τέσσαρα οπό N. I. Σαλτέλη, Αθήνα 1842, σ. 
μ'-ν' [εισαγωγή].
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-ανάμεσα σε άλλα- πως ό,τι έχει θησαυριστεί ανάγεται στη σφαίρα της 
συντήρησης - κυρολεκτικά και μεταφορικά. Το ίδρυμα αποταμιεύοντας και 
ταξινομώντας τις ιστορικά μοναδικές μαρτυρίες εξασφαλίζει το ζωτικό 
ελάχιστο, την διάρκειά τους στο χρόνο, τη μουσειακή επιβίωσή τους ενώ 
παραμένει ζητούμενο η ερευνητική αξιοποίηση της αρχειακής ύλης. Η 
ολοκλήρωση μιας έρευνας που να αξιοποιεί το ανέκδοτο τεκμηριωτικό υλικό 
της γεωγραφικής ενότητας που ορίζεται ως Αιολί8α θα συνιστούσε τομή, 
τόσο για την ιστορία του ίδιου του Αρχείου όσο και για την ιστοριογραφία 
των Κυδωνιών: ένα βήμα από την αποθηκευτική ακινησία του αρχειο
θετημένου χαρτιού στην δημιουργική κίνηση. Ένα βήμα από την 
παρατακτική ταξινομική αντίληψη της διαφύλαξης, στην α-ταξία -ή άλλη 
τάξη- της ιστορικής σύνθεσης. Πράγματι, εκκρεμεί στις μέρες μας το 
αίτημα μιας νέας επιστημονικής μελέτης για την συγκεκριμένη περιοχή που 
θα πραγματοποιηθεί όχι ερήμην τεκμηρίων στο πλαίσιο μιας αυτιστικής 
αντίληψης της ιστορίας, αλλά με την ολόπλευρη γνώση των διαθέσιμων 
πηγών -έντυπων και χειρόγραφων, ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρώ να συμβάλω: να γνωστοποιήσω 
την ύπαρξη ενός διαθέσιμου όγκου πληροφοριών, να περιγράψω την 
γενεαλογία του, να ορίσω ιστορικά το περιεχόμενό του και τέλος, να 
ζυγιάσω το υλικό σήμερα -πέντε, έξι ακόμα και επτά δεκαετίες από τον 
αρχικό χρόνο παραγωγής του.

Αξίζει εδώ να επισημανθεί ό,τι ευρήματα λογιοσύνης εντοπίζονται στο 
Υλικό.

Ένα υπόστρωμα αναφορών που παραπέμπουν στον γραπτό πολιτισμό 
μοιάζει να έχει εναποτεθεί στο νου των ανθρώπων που έρχονται από τον 
κόσμο της προφορικής παράδοσης για να καταθέσουν την μαρτυρία τους. Ως 
προς την διεξαγωγή, λοιπόν, της έρευνας που οργάνωσε το Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών για την ευρεία περιοχή της Αιολίδας -έρευνας που 
στηρίζεται στον προφορικό «λαϊκό» λόγο- παρατηρούμε μια ιδιαιτερότητα: 
το ταμείο ενός πλούσιου τεκμηριωτικού υλικού γραπτών πηγών που 
ανάγονται στους τουλάχιστον δύο προηγούμενους αιώνες, προϋπάρχει της 
ίδιας της ερευνητικής πράξης, της συλλογής δηλαδή μαρτυριών. 
Διαπιστώνουμε έτσι ψήγματα μιας εγγραμματοσύνης να διαπερνούν το σώμα 
της προφορικής έκφρασης. Το φαινόμενο δεν υπάγεται στις κανονικότητες.

Γενικά στις συχνά μη αστικοποιημένες περιοχές του μικρασιατικού 
χώρου που μελετήθηκαν, σπάνια προϋπάρχει της προφορικής κατάθεσης η 
γραπτή βιβλιογραφία.

Ως προς την κατάταξή τους οι φάκελοι που φέρουν την ένδειξη «Αϊβαλί/ 
ένα έως οκτώ» υπακούουν στο τυπικό ταξινομικό σχήμα που ισχύει για το
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σύνολο του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης. Αναλυτικά παρουσιάζουν την 
παρακάτω εικόνα:

Ο πρώτος φάκελος επιγράφεται: «Δελτία Μετάβασης. Βιογραφικά των 
Πληροφορητών» και αποτελεί την τρόπον τινά πινακοθήκη προσωπο
γραφιών των προσφύγων, ανδρών και γυναικών, που καταθέτουν την 
μαρτυρία τους. Ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος τιτλοφορούνται: «Θέματα 
Γεωγραφίας και Τοπογραφίας» και υποδιαιρούνται: Κάτοικοι, Γλώσσα, 
Τοπωνύμια, Εσωτερική μορφή του χωριού, Κοντινά και Μακρινά χωριά, 
Οικισμοί, Σχέσεις και Συναλλαγές του οικισμού.

Στον τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο φάκελο περιλαμβάνονται: 
«Θέματα Κοινωνικής ζωής - Η Ζωή του ανθρώπου» ως εξής: Θρησκευτική 
Ζωή-Λαϊκή Λατρεία, Σχολεία, Λαϊκή Επιστήμη, Λαϊκή Τέχνη, Οικονομία, 
Αυτοδιοίκηση, Λαϊκό Δίκαιο, Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων, Φυλές.

Στον όγδοο φάκελο ολοκληρώνονται τα Ευρισκόμενα Κυδωνιακά του 
Αρχείου Μερλιέ με την προσθήκη των «Θεμάτων Ιστορίας», όπως επιγρά
φονται: «Τοπική Ιστορία - Απηχήσεις ιστορικών γεγονότων».

Από την οιονεί ακτινογράφηση του αρχειακού αθροίσματος των 
Κυδωνιακών προκύπτει μία εικόνα συμβατή με την ίδια την πορεία του 
ερευνητικού οργανισμού, του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Υπαινίσ
σομαι την διαδρομή «από το μέλος στο έπος» -η μουσική συλλογή αποτελεί 
την μήτρα του υλικού προφορικής παράδοσης. Από αυτήν προήλθε 
δευτερογενώς η μεγάλη συσσώρευση, η λαογραφική συλλογή -το κατε- 
ξοχήν Έργο.

Ας δούμε πότε συγκεντρώθηκε το υλικό και την μετάβαση από την κατα
γραφή του μέλους -δηλαδή της μουσικής κληρονομιάς των προσφύγων, 
στην καταγραφή του έπους- την αποτύπωση της ανθρώπινης λαλιάς για την 
απαρτίωση των οκτώ φακέλων για το Αϊβαλί.

Ήδη από τη δεκαετία του 1930 οι συνεργάτες της Μέλπως και του Οκτάβ 
Μερλιέ στρέφονται στην μουσική περιουσία που κομίζουν οι εκπατρισμένοι 
στον χώρο υποδοχής. Την έρευνα αναλαμβάνει τότε η μουσικολόγος 
Δέσποινα Μαζαράκη. Δουλεύει από το 1937 από αυτοψία στους συνοι
κισμούς των προσφύγων: Περιστέρι, Πολύγωνο, Πετράλωνα, Νέα Ιωνία 
ακόμα και στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Παρατηρούμε ότι η απουσία 
φορητού μαγνητοφώνου προκαλεί διόγκωση των περιφερειακών πληρο
φοριών -όσες εστιάζουν στο πολιτισμικό περιβάλλον από το οποίο πήγασε η 
συγκεκριμένη μουσική και όχι στην μουσική καθεαυτήν.

Εκτός από την καταγραφή των τραγουδιών το Αρχείο μνημονεύει 
ονόματα οργανοπαιχτών, είδη οργάνων, χορούς, γλωσσικές ομάδες. 
Σημειώνεται η ύπαρξη βλάχικων, κλέφτικων, αρβανίτικων σκοπών σε



Ιωάννα Πετροπούλου, ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ 371

ομαδικές εκδηλώσεις, όπως αρραβώνες, γάμους, έθιμα γιορτινά. Επιση- 
μαίνονται προσμίξεις της ντόπιας μουσικής τόσο με το μουσικό folklore της 
Μυτιλήνης, όσο και με το δυτικόφερτο είδος της ιταλικής όπερας. (.(Έπαιζαν 
Α'ιντα, Τραβιάτα και Λουκρέτζια Μπόρτζια». Δεν ήσαν λοιπόν οι ευρω
παϊκοί σκοποί άγνωστοι στους κατοίκους του Αϊβαλιού.

Στην δεκαετία του πενήντα, η επιστημονική μέριμνα του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών μετατοπίζεται, για να επικεντρωθεί στα επονο
μαζόμενα ((Μνημεία Λόγου». Η συγκομιδή είναι πλούσια ποιοτικά και 
ποσοτικά: Παροιμίες, Παραμυθία, Αινίγματα, Ανέκδοτα, Βλασφημίες, 
Τραγούδια, Ευτράπελες Διηγήσεις. Προγραμματίζεται μάλιστα η κατάρ
τιση ενός corpus παραμυθιών Αϊβαλιώτικων, αλλά το σχέδιο δεν τελεσφορεί.

Το ερευνητικό έργο επωμίζεται αυτή τη φορά μια συνεργάτιδα με 
φιλολογική παιδεία, η Ζωή Κυριτσοπούλου. Η καταγραφή μαρτυριών, 
γεωγραφικά εντοπισμένη κυρίως στην Κοκκινιά, θα πυκνώσει ιδίως την 
δεκαετία του 1960-1970. Ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής υποδομής 
αποδεικνύεται υποβοηθητικός, καθώς η περιστασιακή χρήση μαγνητο
φώνου θα φέρει στο φως μιαν άλλη φλέβα προφορικής έκφρασης, την ακόμα 
ακμαία παράδοση που επιβιώνει στα χείλη των εκπατρισμένων: τον έμμετρο 
λόγο. Με ηχογραφήσεις απαγγελίας καλύπτεται ο επίκοινος χώρος ανάμεσα 
στη μουσική και την προφορική μαρτυρία-ο χώρος της ποίησης.

Στο δεύτερο, μεταπολεμικό στάδιο επιχειρείται από πλευράς του 
Κέντρου η οργάνωση του διάσπαρτου υλικού σε επιστημονική βάση και η 
αναγωγή του σε έναν ιστορικό άξονα. Ο χώρος και ο χρόνος αρχειοθε
τούνται, παίρνουν υπόσταση. Στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος 
βρίσκεται το Αϊβαλί ως δομημένο σύνολο με πολλαπλές δραστηριότητες, ως 
αστικό κέντρο, κέντρο παραγωγής και διακίνησης κάθε τύπου αγαθών. 
Μαχαλάδες, Σχολεία, Μοναστήρια, Ορφανοτροφείο, Νοσοκομείο, Κέντρα 
Παραθερισμού, Νεκροταφεία, Τζαμιά, Χαμάμια, Μύλοι, Χάνια, ζωντα
νεύουν μέσα από μαρτυρίες και τοποθετούνται στο οικισμένο περιβάλλον. 
Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύονται από χαρτογραφήματα και σκα
ριφήματα του Αϊβαλιού καμωμένα από το χέρι των ίδιων των εκπατρι
σμένων - από μνήμης. Ας σημειωθεί ότι λόγω του εύρους που παρουσιάζει 
το δείγμα ως προς την κοινωνική προέλευση των πληροφορητών, έχει και η 
λογιοσύνη εδώ το μερίδιό της: ενώ συνήθως η γραμμή κλίνει κυρίως προς 
τους φορείς του παραδοσιακού πολιτισμού, στις μαρτυρίες του Αϊβαλιού 
είναι αισθητή η παρουσία εκπροσώπων μιας λόγιας αστικής τάξης-ανδρών 
και γυναικών.

Η τοπογραφία εκτείνεται στους οκτώ φακέλους αποτυπώνοντας με 
λεπτομέρεια, ακρίβεια και μεθοδικότητα τα διάφορα μέλη που απαρτίζουν
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το οικιστικό σύνολο. Οι συνεργάτες του Κέντρου με τη συνδρομή των άλλοτε 
γηγενών κατορθώνουν να κατασκευάσουν με τις λέξεις κάτι παραπάνω από 
ένα είδος αρχιτεκτονικής μακέτας. Στη ρηματική αναπαράσταση η πόλη όχι 
απλά θα ανασυσταθεί στα εξ ων συνετέθη αλλά θα απεικονιστεί στη δυναμική 
της διάσταση, εμπεριέχοντας όλες τις δράσεις και λειτουργίες της.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: ποια η αξία του συγκεκριμένου υλικού 
σήμερα -πέρα από την αρχαιολογική; Νομίζω ότι μια αναδρομή στο 
παρελθόν, στον χρόνο συγκρότησης της συλλογής θα ήταν δυνατόν να δώσει 
απάντηση στα ερωτήματά μας. Προτείνω να συνεξετάσουμε τις τρεις γενιές 
προσφύγων σε αντιστοιχία με τις τρεις γενιές ερευνητών του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών και εκείνους/εκείνες πάλι, με τη σειρά τους, σε 
συσχέτιση με τις τρεις γενιές μελετητών-χρηστών του Αρχείου. Παράλ
ληλα, θα διερευνήσουμε τον διάλογο Ιστορίας και Λαογραφίας: με ποιους 
τρόπους εκφράζεται η σχέση αυτή στη διαχρονία.

Κατά το προπολεμικό, «επικό στάδιο» της συλλογής υλικού, η μουσική, 
το μέλος, αρδεύει το σώμα της αρχειακής ύλης. Η πρώτη γενιά προσφύγων 
αντιστοιχεί σε μια πρώτη γενιά ερευνητών-συνεργατών του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. Αυτοί οι οραματιστές ανήκουν αναμφισβήτητα 
στην σφύζουσα νεότητα του Μεσοπολέμου: συχνά εθελοντές, επιστήθιοι 
φίλοι του ζεύγους Μερλιέ, Έλληνες ή φιλέλληνες, είναι τύποι διανοουμένων 
που διαμορφώνονται μέσα σε μιαν ατμόσφαιρα, όπου κυρίαρχη είναι η 
απώλεια της Μεγάλης Ιδέας: η στροφή στο λαό και τα δημιουργήματά του, 
η μακρυγιαννικής αφετηρίας αναζήτηση της ελληνικότητας στον 
«αυθεντικό» προφορικό λόγο, τους οδηγούν στην επιλογή της Λαογραφίας 
ως προσφορότερης μεθόδου επιστημονικής προσέγγισης ενός νέου και 
μάλλον άγνωστου, ώς τότε, ιστοριογραφικού αντικειμένου -του μικρασια
τικού κόσμου. Οι πληροφορίες της πρώτης γενιάς των εκπατρισμένων 
παρέχονται από αυτόπτες και αυτήκοους μάρτυρες των γεγονότων, κατά 
προτίμηση λαϊκούς ανθρώπους, άτομα που διανύουν ακόμα τον χρόνο της 
προφορικότητας: εκείνοι θεωρούνται ως μοναδική πηγή αλήθειας. Στην 
προπολεμική αυτήν εκκίνηση παρατηρούμε την σύγκλιση Ιστορίας και 
Λαογραφίας. Η Λαογραφία έχει ισχυρά πλεονεκτήματα έναντι της 
Ιστορίας, τόσο στα ενδότερα του νεοϊδρυμένου φυτώριου της μικρασιο- 
λογίας όσο και έξω από αυτό -στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
νεοελληνικής διανόησης.

Κατά την δεύτερη, Μεταπολεμική περίοδο, διαπιστώνουμε ότι η νεοελ
ληνική ιστοριογραφία οικοδομεί την μετεμφυλιακή φυσιογνωμία της και 
αρθρώνει έναν λόγο ακαδημαϊκής αυστηρότητας, μέσα από στρατηγικές 
πολλαπλών αποκλεισμών. Από την δική του πλευρά, το Κέντρο Μικρά-
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σιατικών Σπουδών επιτελεί με αυτοπειθαρχία και εσωστρέφεια το έργο της 
μεγάλης συσσώρευσης. Το υλικό της Αιολίδας και τα KoScoviocxx 

παρουσιάζουν ποσοτικά κατακόρυφη άνοδο: το συνολικό άθροισμα ξεπερνά 
τις χίλιες σελίδες. Η δεύτερη γενιά πληροφορητών-προσφύγων καθώς και η 
δεύτερη γενιά ερευνητών-συνεργατών της Μερλιέ αντιστοιχούν σε μια, 
πολυπληθέστερη αυτήν τη φορά, γενιά μελετητών-χρηστών του Αρχείου. 
Πρόκειται για άτομα μικρασιατικής προέλευσης που αρκούνται στην 
μονογραφία του χωριού τους, συχνά στον ένα και μοναδικό φάκελο, 
αναζητώντας «τις ρίζες τους». Άτομα που εν μέρει ταυτίζονται με τον 
πρώτο κρίκο της αλυσίδας, με την δεύτερη γενιά προσφύγων. Όσο για τους 
ερευνητές-συνεργάτες του ιδρύματος η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το 
παρελθόν είναι ο επαγγελματισμός. Απασχολούνται τώρα σε μόνιμη βάση, 
στελέχη μεσαίου τύπου, διαπαιδαγωγημένα ως επί το πλείστον υπό την 
αιγίδα της Μέλπως Μερλιέ, στο πνεύμα των αρχών που θέτει η λαογραφική 
προσέγγιση: πρόκειται για απόφοιτους της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, 
συχνά αποκλεισμένους από την εκπαίδευση για λόγους πολιτικούς -όσους 
αδυνατούν να προσκομίσουν στο δημόσιο «πιστοποιητικό κοινωνικών 
φρονημάτων». Η εξειδίκευση για την πλειονότητα των συνεργατών δεν 
περιλαμβάνεται στις επιστημονικές αποσκευές τους αλλά αποκτάται συν τω 
χρόνω, intra muros, δίχως, εννοείται, κανένα εξωτερικό αντίκρυσμα στην 
αγορά εργασίας. Η μικρασιολογία αρχίζει και τελειώνει στην ουδό του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Την περίοδο αυτήν η Ιστορία και η 
Λαογραφία ακολουθούν αποκλίνουσα πορεία. Βρίσκονται σε πλήρη 
διάσταση και συγχρόνως σε πλήρη ανάπτυξη. Οχυρωμένη καθεμιά στο 
εκάστοτε αντικείμενό της αντλούν το κύρος τους από το βαθμό αυτοπε- 
ριχαράκωσής τους.

Τέλος, στα χρόνια της μεταπολίτευσης ανατρέπονται δραστικά όλα τα 
δεδομένα τόσο στη σχέση Λαογραφίας-Ιστορίας όσο και στην διαπρο
σωπική επικοινωνία. Στην μεταδικτατορική Ελλάδα το άνοιγμα της 
νεοελληνικής ιστοριογραφίας σε νέα ερευνητικά πεδία και μεθόδους, καθώς 
και η επανάκαμψη ενός ακμαίου επιστημονικού δυναμικού εξωελλαδικής 
πανεπιστημιακής προέλευσης, με γλωσσομάθεια και ακαδημαϊκή, αυτήν τη 
φορά, εξειδίκευση, συνιστούν μιαν ιστορική τομή.

Οι κραδασμοί θα γίνουν αισθητοί στον μικρό περίγυρο του Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. Η αλυσίδα: Τρίτη γενιά προσφύγων-Τρίτη γενιά 
εργαζομένων ερευνητών-Τρίτη γενιά χρηστών του Αρχείου διαταράσσεται 
και αυτή. Καταρχήν διαπιστώνουμε μαζικότερη και διαφοροποιημένη 
εισροή ερευνητών-χρηστών του Αρχείου. Η παρουσία αποφοίτων ξένης 
πανεπιστημιακής κατάρτισης όχι μόνο θα μεταγγίσει το νέο αίμα, τους
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επαγγελματίες εργαζόμενους επιστήμονες στο Κέντρο αλλά και θα 
μεταβάλει την φυσιογνωμία του πρώτου κρίκου της αλυσίδας: τον πρόσφυ
γα πρώτης γενιάς θα διαδεχθεί ως χρήστης του Αρχείου, ένας ενεργο
ποιημένος μελετητής μικρασιατικής καταγωγής. Όχι πλέον ο κληρονόμος 
αλλά ο ερευνητής της ιστορίας. Έτσι λοιπόν ο πρώτος κρίκος έρχεται να 
συναντήσει και να ταυτιστεί με τον τρίτο κρίκο της αλυσίδας. Η τρίτη γενιά 
αναβαθμίζει τον επιστημονικό της οπλισμό και από τον οικογενειακό 
τοπικισμό περνάει στον ιστορικό προβληματισμό. Από την αναζήτηση 
«των ριζών» περνάμε στην αναζήτηση των ταυτοτήτων. Οι χρήστες δεν 
αρκούνται στην επανάληψη ενός τύπου γνώσης -την αποστήθιση της 
μονογραφίας για τη γενέτειρα- αρχίζουν πλέον να επικοινωνούν με κάποια 
από τα σύγχρονα ιστορικά ρεύματα. Αλλά πλέον θεσμικά τα πράγματα 
έχουν μεταβληθεί. Στο ίδρυμα η μακρά περίοδος της πρωτο-γενούς 
συσσώρευσης εκπνέει, η εργασία συλλογής υλικού θεωρείται τετελεσμένη, η 
εκστρατεία στους συνοικισμούς του λεκανοπεδίου προς άγραν μαρτυριών 
κλείνει τον κύκλο ζωής της. Από την Μεταπολίτευση και ύστερα περνάει και 
αυτή, με την σειρά της, στην ιστορία.

Στην δεκαετία του 1980, τόσο ο δέκτης όσο και ο πομπός βαθμιαία 
διαφοροποιούνται σε σχέση με το παρελθόν. Το κοινό, οι χρήστες του 
Αρχείου, διευρύνουν τα ερευνητικά τους ζητούμενα, πράγμα που καθιστά το 
ίδιο το περιεχόμενο των μαρτυριών δεκτικό νέων προσεγγίσεων: το υλικό 
ως βιολογική οντότητα μοιάζει και αυτό σταδιακά να μεταμορφώνεται, 
χάρη στη νέα ιδεολογική πλαισίωση στην οποία κάθε φορά εντάσσεται. Η 
διάσταση Ιστορίας και Λαογραφίας αίρεται. Η σύγκλιση όμως τώρα θα 
έρθει από άλλους δρόμους και θα επιβληθεί με όρους διαφορετικούς από 
εκείνους που επικρατούσαν στα χρόνια των σκαπανέων του Μεσοπολέμου.

Στην σύντομη αυτή επισκόπηση της γενεαλογίας του Αρχείου Προφο
ρικής Παράδοσης διαπιστώνουμε ότι η διαχρονική σχέση Λαογραφίας και 
Ιστορίας αποτυπώνεται στο σχήμα Σύγκλιση - Απόκλιση - Σύγκλιση. Το 
φαινόμενο της όψιμης σύγκλισης Ιστορίας και Λαογραφίας και του 
διαλόγου που ανοίχτηκε μας βοηθάει να αξιολογήσουμε με διαφορετικό 
τρόπο τους οκτώ αρχειακούς φακέλους με ένδειξη «Αϊβχλί».

Στο σημείο αυτό η πρώτη ύλη, η ίδια η φωνή των προσφύγων μπορεί να 
δώσει απάντηση στο αρχικό ερώτημά μας σχετικά με την αξία του 
συγκεκριμένου υλικού, πέρα από το αρχαιολογικό -μουσειακό εκτόπισμά του.

Από την εποχή της πρωτογενούς συσσώρευσης, της συλλογής των 
μαρτυριών έως τώρα, άλλαξαν πολλά. Η επιστήμη της Ιστορίας διεύρυνε το 
θεματολογικό της ορίζοντα, τρόχισε τα μεθοδολογικά εργαλεία της και 
ανοίχτηκε σε άλλα ερευνητικά πεδία. Πέρα από την καλλιέργεια των
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ιστορικών σπουδών στον ευρωπαϊκό χώρο, η διήθηση των εισαγόμενων 
ιδεών συνετέλεσε στην ανάπτυξη ενός εγχώριου διάλογου Ιστορίας και 
Λαογραφίας. Παράλληλα, η αυτονόμηση του κλάδου της Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και της Προφορικής Ιστορίας σε πανεπιστημιακό πλαίσιο 
μετέβαλε τους τρόπους πρόσληψης των προφορικών μαρτυριών: το υλικό 
είναι σήμερα ικανό να απαντήσει σ’ εκείνα τα ερωτήματα στα οποία η 
επίσημη ακαδημαϊκή ιστορία ή (η ευρισκόμενη στον αντίποδά της 
μαρξίζουσα εκδοχή) δεν είχε τη δυνατότητα πριν από πενήντα χρόνια ούτε 
να θέσει ούτε καν να φανταστεί: κανείς στις μέρες μας δεν αναζητά στο υλικό 
την «αντικειμενική αλήθεια» ούτε προσδοκά από αυτό να υποκαταστήσει 
την επιστήμη της Ιστορίας.

Το πρόβλημα δεν τίθεται διαζευκτικά. Η ιστοριογραφική ανάταξη των 
Κυδωνιών δεν θα πηγάσει από την όποια «αυθεντική» προφορική παράδοση 
και μόνον. Ο σύγχρονος ιστορικός προικισμένος με μιαν άλλη επιστημονική 
οπτική, χάρη στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, γνωρίζει να προσεγγίζει 
πηγές και βοηθήματα συνδυάζοντας γραπτά και προφορικά, ελληνικά και 
οθωμανικά/τουρκικά προκειμένου να προβεί στην τελική σύνθεση.

Παρά το γεγονός ότι η προφορική μαρτυρία απώλεσε την αξία της 
μοναδικότητας και τον περίκλειστο χαρακτήρα της, το Αρχείο Προφορικής 
Παράδοσης περιέχει τεκμήρια προς επεξεργασία, ικανά να αποτελέσουν το 
στέρεο θεμέλιο για τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας των Κυδωνιών και της 
ευρύτερης περιοχής. Στον διαρρεύσαντα χρόνο η ιστορική επιστήμη 
περιέλαβε στο γνωστικό της πεδίο αντικείμενα, που προηγουμένως ήσαν 
αδιάφορα ή βουβά. Σήμερα έχουμε πάψει να είμαστε ιστορικά ανυποψίαστοι 
και για τον λόγο αυτό μας είναι δυνατό να εγγράψουμε τις πληροφορίες που 
εμπερικλείει το Αρχείο για το Αϊβαλί σε αυτό το νέο, το εκ των υστέρων 
ερμηνευτικό πλαίσιο. Είναι δυνατή μια νέα ιστορική ανάγνωση.

Εδώ ακριβώς θα διατύπωνα τις σκέψεις μου σχετικά με τις δυνατότητες 
επιστημονικού χειρισμού των συγκεκριμένων μαρτυριών. Αν αντιμετωπί
σουμε αυτές τις παλαιές πληροφορίες μέσα από νέα και ποικίλα φωτογρα
φικά φίλτρα είμαστε σε θέση να προβούμε σε δύο αναγωγικές κινήσεις, φαι
νομενικά αντιτιθέμενες αλλά ουσιαστικά αλληλοσυμπληρούμενες.

Πρώτη κίνηση: αναγωγή στη μεγάλη κλίμακα, στο καθόλου, δηλαδή στην 
Οθωμανική Ιστορία. Το ((φαινόμενο Κυδωνιές» να ενταχθεί στον ιστορικό 
χώρο των ετερόδοξων, κυριαρχούμενων λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, για να οριστεί εάν το οικιστικό αυτό σύνολο ανήκει στις κανονικότητες 
ή στις εξαιρέσεις -σε ποιο ποσοστό και με ποιο τρόπο εντάσσεται στον οθω
μανικό τύπο ανάπτυξης ή /εάν αποκλίνει από αυτόν και σε ποια σημεία.

Δεύτερη κίνηση: αναγωγή στη μικρή κλίμακα, στο καθέκαστο, δηλαδή
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στην μικρο'ιστορία. Το υλικό για το Αϊβαλί προσφέρεται από τη φύση του να 
αναγνωσθεί στο πλαίσιο της μικρο'ιστορίας αλλά και να αξιοποιηθεί με νέες 
μεθόδους θεωρητικής προσέγγισης που παρήγαγε η δυτική ιστοριογραφία 
και έγιναν κτήμα των ιστορικών στα τελευταία πενήντα χρόνια.

Και για του λόγου το αληθές ας στραφούμε από το δάσος στο δέντρο. Ας 
ρίξουμε μια ματιά στην ακατέργαστη ύλη των μαρτυριών και ενδεικτικά ας 
επιχειρήσουμε μια νέα ανάγνωση σταχυολογώντας ορισμένες από αυτές. 
Διαπιστώνουμε ότι το υλικό του παρελθόντος ως υλικό που έχει παραχθεί 
στο περιθώριο της ιστορίας μιλάει για πράγματα, τα οποία η ακαδημαϊκή 
αντίληψη της επιστήμης είχε τότε αποκλείσει από το οπτικό της πεδίο, 
αλλά τα ίδια αυτά πράγματα βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή του 
ιστορικού ενδιαφέροντας.

Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στην μωραϊτική συνοικία που υπήρχε 
μετά τα Ορλωφικά και πριν από το 1821 στο Αϊβαλί. Στο εμπόριο του 
λαδιού, τα εργοστάσια, την καλλιέργεια, το μάζεμα της ελιάς και τα 
ημερομίσθια. Στην ενδυμασία, τους φραγκοφορεμένους, τους ρωμιοράφτες. 
Στους περιθωριακούς αυτής της κοινωνίας, στα Ατσιγγαναριά με τους 
ατσίγγανους, μουσουλμάνους που μιλούσαν ελληνικά, ή στους φρενοβλαβείς 
που διαβιούν μέσα στην ίδια αυτήν κοινωνία. Στις αρχαιότητες της 
Περγάμου που ενώ οι ντόπιοι χριστιανοί τις θαύμαζαν, παράλληλα εμπο
ρεύονταν τα μάρμαρα στους ελληνολάτρες Γερμανούς. Στο λαθρεμπόριο του 
καπνού ή τον παλληκαρά κοντραμπατζή, «τον ξακουστό, που σκόπευε το 
περιστέρι στον αέρα και του’κοβε το λαιμό, άλλοτε έκοβε τα γαρύφαλλα, κι 
άλλοτε τη χτένα χτυπούσε από τα μαλλιά μιας γυναίκας)): Δεν μπορούμε να 
μην κάνουμε αναγωγή του φαινομένου στους primitive rebels και τον Hobs- 
bawm. Στον Θεόφιλο Καΐρη «που ήταν μεγάλο κεφάλι, σπουδαίος άνθρωπος 
αν και κανείς δεν τον ήξερε...))' ή στον Αδαμάντιο Κοραή του οποίου το 
όνομα πέρασε στην προφορική παράδοση. Στον εκδοτικό οίκο Firmin Didot, 
ο οποίος σε ανάμνηση της προεπαναστατικής περιήγησης του ιδρυτή του 
στην περίφημη Ακαδημία των Κυδωνιών, έστελνε βιβλία αρχαιογνωσίας ώς 
τις τελευταίες μέρες πριν από το 1922: δεν μπορεί να μην σκεφτεί ή να 
εξετάσει κανείς τον ρόλο της ηγεμονικής παιδείας ιδωμένης στο πλαίσιο 
μιας ιστορίας από τα κάτω (history from below). Ή να προσεγγίσει ανάλογα 
φαινόμενα με την έννοια της μεταφοράς πολιτισμικών στοιχείων 
ευρωπαϊκής προέλευσης στην κοινωνία των ορθοδόξων της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, ή πιο ειδικά με την έννοια της acculturation -της 
πολιτισμικής επαγωγής. Ακόμα και αυτά τα δρομολόγια της καμήλας: το 
υλικό του Αϊβαλιού τις έφερε και εκείνες στο οπτικό μας πεδίο. Ας 
θυμηθούμε τις δρομάδες, τον καίριο ρόλο τους στην οικονομία και το
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εμπόριο της Ανατολής -έτσι όπως τις θυμόμαστε να διαγράφονται στον 
ορίζοντα της ερήμου, δηλαδή όπως τις περιέγραψε ο Fernand Braudel στις 
εξαίσιες σελίδες που τους αφιέρωσε στη Μεσόγειό του.

Οι πληροφορητές της δεκαετίας του 1930 δεν μετρούν τις αποστάσεις, όχι 
με το ρολόι -δεν διαθέτουν ωρολόγιον χειρός. Μετρούν τον χρόνο με τον 
βηματισμό του αλόγου: οι μαρτυρίες που αποθησαυρίζονται στο Αρχείο 
Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τυπικά μεν 
ανήκουν στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα κατά βάθος όμως παραπέ
μπουν στον ιστορικό χρόνο του δέκατου έννατου αιώνα -και ενίοτε, ακόμα 
πιο πίσω, στην μακρά διάρκεια. Ο κόσμος που αναδύεται μέσα από τις μαρ
τυρίες, ο προκαπιταλιστικός κόσμος της μακράς διάρκειας της οθωμανικής 
κυριαρχίας έχει οριστικά απωλεστεί -και όχι μόνο γιατί με την Ανταλλαγή 
χάθηκαν τα εδάφη. Ο κόσμος αυτός όμως σήμερα είναι προσβάσιμος, ανή
κει στο επιστημονικό πεδίο του σύγχρονου ιστορικού.

Θα είχα να υποβάλω δύο προτάσεις στο συνέδριο.
Η πρώτη ανήκει στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας: Ας 

υποθέσουμε ότι δεν έχουμε φτάσει εδώ: ας συνεχιστεί με κάποιον τρόπο το 
έργο. Αναφέρομαι στην ιδέα ενός διαχρονικού Κέντρου Προφορικής 
Ιστορίας. Ας προωθήσουμε με σύγχρονους τρόπους και μεθόδους τη δουλειά 
που ξεκίνησε τόσο εμπνευσμένα, στα χρόνια του Μεσοπολέμου, μια δράκα 
νέων ανθρώπων. Διευρυμένα: με τη χρήση οθωμανικών /τουρκικών πηγών 
και τη συνεργασία συναδέλφων ιστορικών επιστημόνων από παντού, και από 
την άλλη όχθη, ας τολμήσουμε την αρχειακή ανασύσταση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας που θα περιλαμβάνει όλες τις φυλές και τα έθνη.

Η δεύτερη ηχεί πιο ρεαλιστική: το επωνομαζόμενο «υλικό προφορικής 
παράδοσης)) του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών αξίζει να εκδοθεί 
ολόκληρο ως έχει, αν μη τι άλλο λόγω της παλαιότητάς του. Ας τυπωθεί όσο 
είναι καιρός. Οι τέσσερις χιλιάδες τόσες σελίδες αποτελούν το καλό 
εφαλτήριο για την επιστημονική διερεύνηση της αμφίδρομης σχέσης στο 
χώρο του βοριοανατολικού Αιγαίου. Τα αρχεία δεν είναι σαν τα παλαιά 
κρασιά.



Ioanna Petropoulou

EVIDENCE ON AYVALIK/KYDONIES IN THE ORAL HISTORY 

ARCHIVE OF THE CENTRE FOR ASIA MINOR STUDIES

(SUMMARY)

The present paper «describes» oral history material deposited in the Melpo and 
Octave Merlier Foundation in Athens: I shall confine myself to an inventoriai 
approach by making a presentation of the «Kydonies» archival collection (eight 
files), which represents a true treasure of information. In this paper I would like to 
underline:

1. The particular nature of the archival material as a part of a long oral tradition.
2. The importance of the fact that it dates back to the decade of the 1930s, 

when the first inventory took place.
The autochthones, face to face with the researchers of the Centre for Asia 

Minor Studies, narrated their life experiences and related their memories after the 
date of their expatriation from their homeland.

These testimonies from Aeolia are a unique source for the historian in the «hist
oriographical reconstruction» of the past. The combined approach and the use of 
the oral archive along with the written documentation could lead to a fuller knowl
edge of the specific geographical area.

The development of historical scholarship in Europe opened new horizons, 
providing research with another theoretical arsenal and other methodological tools: 
it generated a new agenda of problems and subjects. This could be creatively intro
duced in the study of Asia Minor.

The production date of the Asia Minor material has exceeded half a century. It 
is possible today to approach it from a different perspective. By registering the 
material in the contemporary context of the historical problematic and by posing 
new questions to the “old” staff, we discover new meanings: we can also test their 
endurance in time and perpetuate its value.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ (17ος-18οςαι.)

Στο ναό της Μεταμορφώσεως στο Μεγαλοχώρι, πατρίδα του Βενιαμίν του 
Λεσβίου, μια ωραία τρίκλιτη βασιλική κατασκευάστηκε από τον κάλφα 
Δημήτρη το 17671, τα περίφημα ξυλόγλυπτα του τέμπλου έγιναν από χιώτη 
ξυλογλύπτη το 17682, οι εικόνες του ναού από τον ζωγράφο Κωνσταντίνο 
από τα Γιάννενα το 17743, η ωραιότατη βρύση του παρεκκλησίου το 1795 
«δι’εξόδων του τιμιωτάτου κυρίου Χατζηδημητρίου Μοσκονησιώτου)) και 
το προσκυνητάρι από σεντέφι και ταρταρούγα το 1779 «...δαπάνης των 
ευσεβών έλαιο μυλωνάδων κυβερνητών τε και θαλασσοπλεόντων...))4.

Βρισκόμαστε στην εποχή που στη Λέσβο, όπως και σε όλον τον ελληνικό 
κόσμο, ανάλογα με τα διαθέσιμα οικονομικά και τεχνικά μέσα, θα επικρα
τήσει η τάση να κυριαρχήσει στο εξωτερικό και στο εσωτερικό των ναών 
μια ατμόσφαιρα που να φανερώνει την ευμάρεια και την πρόοδο της 
κοινότητας, όμοια ακριβώς με την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα αρχοντι
κά της ίδιας εποχής5. Η ευμάρεια και η πρόοδος και στον συγκεκριμένο 
τόπο, στη Λέσβο, συμβαδίζει και με την παρουσία καλών ζωγράφων και 
τεχνιτών από ξένους τόπους.

Η εποχή αυτή, ο 17ος και ο 18ος αιώνας, είναι η τελευταία περίοδος που η 
θρησκευτική ζωγραφική κυριάρχησε στην τέχνη της εποχής. Μετά την 
Αλωση, κέντρα συνέχισης της βυζαντινής ζωγραφικής αλλά και της 
ανανέωσής της διαμορφώνονται στην Κρήτη, στο Άγιο Όρος-που διατηρεί 
σε όλη τη μετά το Βυζάντιο εποχή το κύρος της ακτινοβολίας του- και 
περιφερειακά, σε πόλεις και πολίσματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, χωριά 
του Πηλίου, της Μακεδονίας αλλά και του νησιωτικού χώρου. Η κινητικο

ί. Μ.Τσιτιμάκη, «Μεταμόρφωση Μεγαλοχωρίου Λέσβου», Εκκλησίες στην Ελλάδα 
μετά την Άλωση, T.V, Αθήνα 1998, σ. 265-274.

2. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, μητροπολίτης Μυτιλήνης, Mytilena Sacra, τ. B ' : Ναοί, 
Κειμήλια (Α-Μ), Θεσσαλονίκη 1974, σ. 279-281.

3. Στο ίδιο, σ. 283-284.
4. Στο ίδιο, σ. 281-282.
5. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση. Με εισαγωγή στην ιστορία 

της ζωγραφικής της εποχής, τ. 1, Αθήνα 1987, σ. 123.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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τητα των ζωγράφων είναι ιδιαίτερα έντονη στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 
όπου συναντιούνται και οι θαλάσσιοι δρόμοι του εμπορίου. Οι ζωγράφοι 
ταξιδεύουν είτε για να μαθητεύσουν είτε για να ασκήσουν την τέχνη τους. 
Χαρακτηριστικά σημειώνει ένας κυκλαδίτης ζωγράφος στις αρχές του 18ου 
αιώνα (1738) στην «Ερμηνεία της Ζωγραφικής» που χρησιμοποιούσε: 
«Τούτο το βιβλιάριον υπάρχει του Χρυσάκη από της Πάρος το νησί, υιού 
του Δασκαλάκη. Στην Πάρον εγεννήθηκε, στην Πόλιν επαιδεύθη, στης 
Μυτιλήνης το νησί επήγεν και επανδρεύθη»6.

Στης Μυτιλήνης το νησί υπάρχει μια πληθώρα έργων θρησκευτικής 
ζωγραφικής, ιδίως του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα, της εποχής της 
ακμής του τόπου, τα περισσότερα καταγραμμένα στο πολύτιμο έργο Mytile
na Sacra του μητροπολίτη Ιακώβου Κλεομβρότου7 αλλά και σε νεότερες 
μελέτες τοιχογραφιών και εικόνων της μονής Λειμώνος8 και του Εκκλη
σιαστικού Βυζαντινού Μουσείου Μυτιλήνης9.

Για τα μνημεία των απέναντι παραλίων οι μαρτυρίες είναι λιγότερες και 
ίσως, λόγω των ιστορικών συγκυριών, κάποιες οριστικά χαμένες. Έρευνες 
και καταγραφές από πολύ παλιότερες εποχές, όπως για παράδειγμα την 
παλαιοχριστιανική, επιβεβαιώνουν το αυτονόητο: τη στενή επικοινωνία σε 
καλλιτεχνικό επίπεδο της Λέσβου και των απέναντι μικρασιατικών 
παραλίων10.

Ένας αριθμός φορητών εικόνων έφθασε στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία 
με τους πρόσφυγες και βρίσκονται διάσπαρτες σε συλλογές, με μεγαλύτερη 
αυτή του Βυζαντινού Μουσείου, που πριν από 20 περίπου χρόνια εξέθεσε

6. Σπ. Λάμπρος, Κατάλογος των εν ταις Βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών 
κωδίκων, τ. II, Αθήνα 1900, σ. 442' βλ. και Μ. Χατζηδάκης - Ε. Δρακοπούλου, Έλληνες 
Ζωγράφοι μετά την Άλωση, τ. 2, Αθήνα 1997, σ. 461.

7. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, μητροπολίτης Μυτιλήνης, Mytilena Sacra: Ναοί-Κειμή
λια, τ. 1-4, Θεσσαλονίκη 1970-1981 (στο εξής Mytilena Sacra).

8. Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου. Εικόνες Εκκλησιαστικού Μουσείου Μυτι
λήνης, Μυτιλήνη 1989' Γ.Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος Λέσβου, Θεσσαλονί
κη 1999' Ο ίδιος, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες στη Λέσβο ( 16ος-17ος αι.), Αθήνα 1999.

9. Απ. Σπανός, Ναοί και μοναστήρια της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 2003.
10. Για παράδειγμα τα μνημεία των νοτιοδυτικών παραλίων της Μ. Ασίας 

εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με τα παλαιοχριστιανικά μνημεία της κυρίως Ελλάδας 
και των νησιών του Αιγαίου πελάγους (βλ. Ιάκωβος, μητροπολίτης Μυτιλήνης, «Τα 
πρώτα μνημεία της χριστιανικής λατρείας εις την Λέσβον», Λεσβιακά Γ' (1959), 39-40" 
Ιω. Βολανάκης, «Χριστιανικά Μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας», Δελτίον 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (2000), 49.
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«Τα κειμήλια των προσφύγων»11. Στη Λέσβο, μαζί με τους πρόσφυγες, 
έφθασαν εικόνες από την απέναντι παραλία μετά το 1922, όπως στο ναό του 
Αγίου Νικολάου12 στη συνοικία της Μυτιλήνης «Επάνω Σκάλα»13.

Καταγραφές χριστιανικών μνημείων από την απέναντι πλευρά της 
Μικράς Ασίας αναφέρονται στα εξαίρετα έργα ζωγραφικής, με τα οποία 
κοσμήθηκε, επί Οικονόμου, στα τέλη του 18ου αιώνα, ο ναός της Παναγίας 
των Ορφανών στο Αϊβαλί και ο νεότερος ναός του Αγίου Γεωργίου. 
Αναφέρονται ακόμη στον φημισμένο κυδωνιάτη ζωγράφο Μιχαήλ Χατζη- 
Κομνηνό, που δίδαξε ζωγραφική στην Ακαδημία των Κυδωνιών.14

Στη Λέσβο, με κέντρο όπως συμβαίνει συνήθως τα μεγάλα μοναστήρια, 
στους πρώτους αιώνες μετά την Άλωση βρίσκονται φορητές εικόνες αλλά 
και τοιχογραφίες, που προδίδουν την τέχνη της Κρήτης και του Αγίου 
Όρους αλλά και πόλεων της Μακεδονίας, όπως η Βέροια ή η Καστοριά. Στη 
μονή Λειμώνος βρίσκονται καλής τέχνης κρητικές εικόνες, όπως η Θεο
τόκος Οδηγήτρια (εικ. 1) και ο Χριστός Παντοκράτορας του 159315. Επίσης 
ένα Τρίπτυχο Προθέσεως (εικ. 2), χρονολογημένο στα 159716, στις στήλες 
του οποίου αναφέρονται τα ονόματα των τεθνεώτων αρχιερέων, ιερο- 
μονάχων και κοσμικών της Λέσβου στα τέλη του 16ου αιώνα. Έτσι το 
τρίπτυχο, εκτός από την καλλιτεχνική, αποκτά και ιστορική σημασία για τη 
μονή Λειμώνος, που ιδρύθηκε από τον Ιγνάτιο Αγαλλιανό από την Καλλονή, 
κατόπιν μητροπολίτη Μηθύμνης. Εικόνες του Ιγνατίου17, σε λόγιο ή και πιο 
λαϊκότροπο ύφος του 18ου αιώνα κοσμούν το Μουσείο της μονής (εικ. 3, 4).

Στην ίδια μονή οι τοιχογραφίες του 16ου αιώνα αποτελούν έργα ζωγράφων 
από τη Μακεδονία18, ενώ οι αρχειακές μαρτυρίες βεβαιώνουν τις σχέσεις της 
με το Άγιο Όρος. Παράλληλα, οι τοιχογραφίες στη μονή Περιβολής παραπέ
μπουν στην κρητική ζωγραφική της ίδιας εποχής19.

11. Ειδική Έκθεση κειμηλίων των προσφύγων, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, 
Αθήνα 1982.

12. Πρόκειται για το «Βίγλα τζαμί», που έγινε χριστιανικός ναός το 1929.
13. Βλ. Mytilena Sacra, τ. 3, σ. 248 κ.ε.
14. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920' επανέκδοση με προλογικά 

κείμενα των Π. Βαλσαμάκη, Κ. Μοσκώφ, Αθ. Τσερνόγλου, Αθήνα 1982, σ. 77-78.
15. Γ.Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος, εικ. 15,16.
16. Στο ίδιο, εικ. 103.
17. Στο ίδιο, εικ. 2, 58.
18. Γ. Γούναρης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, σ. 229.
19. Γ. Γούναρης, ό.π., σ. 142-144 και 227-228' βλ. και Μ. Τσιτιμάκη, «Το μοναστή

ρι της Περιβολής στην Άντισσα Λέσβου», Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση, τ. 6, 
Αθήνα 2002, σ. 215-224.
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Η παρουσία της Κρήτης τον 16ο αιώνα είναι έντονη και στις φορητές εικό
νες σε όλο το νησί. Στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Πέτρας μια Παναγία 
στον τύπο της «Madre della Consolazione»20 21, θυμίζει τις στενές σχέσεις της 
κρητικής και της δυτικής τέχνης. Από το ναό της Ευαγγελίστριας Ακλειδιού 
προέρχεται μια ωραία κρητική εικόνα με τον άγιο Δημήτριο ένθρονο24 (εικ. 
5). Στη μονή της Άντισσας (Περιβολή) βρίσκεται μια εικόνα του αγίου Ιωάν- 
νου του Θεολόγου, που αποδίδεται στον πιο σημαντικό, ίσως, κρητικό 
ζωγράφο του 16ου αιώνα, τον Μιχαήλ Δαμασκηνό22. Εξαίρετης κρητικής 
τέχνης είναι και μια πρόσφατα αποκτηθείσα εικόνα του'Εκκλησιαστικού 
Βυζαντινού Μουσείου Μυτιλήνης, με θέμα τη Θεοτόκο «Άνωθεν οι Προφή- 
ταΐ)) και χρονολογία 1527.

Κατά το επόμενο διάστημα, τον 17ο αιώνα και το α' μισό του 18ου, η 
έλλειψη ντόπιων ζωγράφων και κέντρων αγιογραφίας διακρίνει τόσο τη 
Λέσβο, όσο και την Μικρά Ασία. Ας σημειωθεί ότι κατά την μετά την άλωση 
περίοδο και έως περίπου το 1700, ενώ είναι γνωστοί περισσότεροι από 1000 
ζωγράφοι, δεν έχουν εντοπισθεί επώνυμοι ζωγράφοι από τη Λέσβο και την 
απέναντι παραλία. Μετά το 1700 και έως τις πρώτες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα, όταν σε όλον τον ελληνικό χώρο, ο αριθμός των γνωστών σε μας 
επώνυμων ζωγράφων ξεπερνά τους 1000, έχουμε ελάχιστα ονόματα 
ζωγράφων από τη Μυτιλήνη23 -σε αντίθεση με τη Χίο- και λίγο 
περισσότερα από τη Μικρά Ασία24.

Στη Μικρά Ασία, η έλλειψη σημαντικών κέντρων αγιογραφίας κατά τον 
16ο και 17ο αιώνα επιβεβαιώνεται από φιλολογικές πηγές, όπως η επιστολή 
του Παρθενίου Σμύρνης το 1712 προς τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Χρύσανθο 
Νοταρά. Μαθαίνουμε, ότι ο Σμύρνης είχε ζητήσει από τον Ιεροσολύμων που

20. Ηρ. Βακιρτζής, «Η εικόνα της Παναγίας madre della consolazione του Εκκλη
σιαστικού Μουσείου Πέτρας Λέσβου», Λεσβιακά ΙΘ' (2002), 42-46.

21. Mytilena Sacra, τ. 2, σ. 106' Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου, εικ. 10.
22. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 245, εικ. 80.
23. Ο ζωγράφος Δούκας από τη Μυτιλήνη μνημονεύεται στα 1730 στον κώδικα 

Αργυρουπόλεως του Μουσείου Μπενάκη (Λ. Μπούρα, «Από τον κώδικα του Αγίου 
Γεωργίου του Τροπαιοφόρου στην Αργυρούπολη του Πόντου», Γ ' Συμπόσιο Βυζαντινής 
και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις ανακοινώ
σεων, Αθήνα 1983, σ. 59). Ο ζωγράφος Μακάριος από την Ερεσό υπογράφει σε φορητές 
εικόνες μεταξύ 1791 και 1812 (Mytilena Sacra, τ. 2, σ. 185-186). Βλ. και Μ. Χατζηδάκης, 
ό.π., στα αντίστοιχα λήμματα.

24. Όπως ο Αντώνιος Παρίσης (1794-1820) από τα Μοσχονήσια και ο Γεώργιος 
(1817) από το Αϊβαλί (Μ. Χατζηδάκης, ό.π., και Μ. Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, 
Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, στα αντίστοιχα λήμματα).
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διέμενε στην Αδριανούπολη, να του υποδείξει ζωγράφο για την μητροπο- 
λιτική του εκκλησία. Η πρόταση του Χρύσανθου για κάποιο περιφερόμενο 
συνεργείο που είχε εργασθεί στην Αδριανούπολη, δεν βρήκε σύμφωνους τους 
επιτρόπους του ναού της Σμύρνης. Αιτία ήταν η άποψη κάποιων πραγματευ- 
τάδων ότι η εργασία των ζωγράφων αυτών δεν ήταν καλή και έτσι οι φιλότε
χνοι Σμυρναίοι αποφάσισαν να περιμένουν «μέχρις ου να τύχωσι τινές αξιό
λογοι ζωγράφοι»25. Από το κείμενο συνάγεται ότι ανώτατοι κληρικοί, 
επίτροποι και πραγματευτάδες, στις κεντρικότερες και μεγαλύτερες πολι
τείες δίπλα στην Πόλη, πασχίζουν να βρουν στις αρχές του 18ου αιώνα έναν 
αξιόλογο ντόπιο ζωγράφο26.

Στη Λέσβο, στα μεγάλα μοναστήρια, κατά τη διάρκεια του 17ου αι., 
εντοπίζονται έργα σχετικά καλής τέχνης, όπως η Παναγία από Βημόθυρο 
(εικ. 6) στο ναό του κοιμητηρίου της μονής Λειμώνος27, έργο χρονολογημένο 
στα 1656 και υπογεγραμμένο από τον ζωγράφο Ιάκωβο, που ζωγράφισε και 
άλλες εικόνες στη Μυτιλήνη28 29. Στη μονή Τψηλού, το 1683, ο κρητικός Αντώ
νιος (ίσως Αγοραστός) τοιχογραφεί το παρεκκλήσι των Αγίων Πάντων26.

Η άμεση γειτνίαση του τόπου με την Ανατολή, προφανώς αφήνει τα ίχνη 
της στους ζωγράφους. Οι Έλληνες της Πόλης, για παράδειγμα, διοχε
τεύουν την ανατολίτικη ευαισθησία τους στα χριστιανικά έργα και σε 
επίπεδο κυρίως διακοσμητικό, όπως ο Μιχαλάκης Φραντζής στα 1677, που 
κοσμεί τη ράβδο του πατριάρχη με σμάλτα περσικής νοοτροπίας30. Η 
ανατολίτικη τέχνη παρεισφρύει στο έργο ενός ζωγράφου με το μουσουλ
μανικό όνομα Μουράτ31. Μια εικόνα του, ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς32 που 
βρίσκεται στο Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο της Μυτιλήνης, είναι 
έργο τυπικά βυζαντινό, αλλά μορφές από την Ανατολή κοσμούν τα άκρα της 
ράχης του θρόνου του Χριστού. Η εικόνα είναι χρονολογημένη στα 1713 και 
υπογεγραμμένη «διά χειρός εμού Μουράτ» (εικ. 7).

25. Μ. Γεδεών, επιμ., Γράμματα εκ της Αδριανουπόλεως (1689-1729), Εν Κωνστα- 
ντινουπόλει 1913, σ. 12-15.

26. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 123.
27. Γ. Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος, εικ. 20.
28. Μ. Χατζηδάκης, ό.π., σ. 318.
29. Mytilena Sacra, τ. I, σ. 63-67' Χατζηδάκης, ό.π., σ. 172-173.
30. Μ. Χατζηδάκης, ό.π., σ. 125.
31. Εικόνες του Μουράτ υπάρχουν ακόμα στο Βοστάνειο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, 

στο χωριό Μαυρίλο της Φθιώτιδας, στην Κωνσταντινούπολη και σε ιδιωτικές συλλογές 
στην Αθήνα και στο Παρίσι, χρονολογημένες μεταξύ 1700-1738 (βλ. Μ. Χατζηδάκης- 
Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 213-214).

32. Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου, σ. 7, εικ. 32.
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Για τη διακόσμηση ναών στη Λέσβο κατά τον 18ο αι. καλούνται ζωγράφοι 
από τη Χίο33, αλλά και από την Πελοπόννησο, όπως ο Νικόλαος Φίτζης το 
1721 για τη διακόσμηση του ναού του Αγίου Νικολάου στην Πέτρα34. Αυτές 
οι μετακλήσεις ζωγράφων στη Μυτιλήνη οφείλονται προφανώς στην έλλειψη 
καλλιτεχνικού δυναμικού στο νησί κατά τον 17ο και το oc' μισό του 18ου 
αιώνα, φαινόμενο που παρατηρήσαμε και στην περιοχή της Μικράς Ασίας.

Η κατάσταση αλλάζει από το β' μισό του 18ου αιώνα, όταν στον ελληνικό 
κόσμο παρατηρείται εντυπωσιακή άνοδος του ποσοστού των αναγειρόμενων 
εκκλησιών, παράλληλη με την αύξηση του αριθμού των ζωγράφων, στοιχεία 
που αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τελευταίας περιόδου της 
μεταβυζαντινής τέχνης σε όλο της το φάσμα. Η θεαματική αυτή αύξηση του 
αριθμού των ζωγράφων και των έργων θρησκευτικής τέχνης, είναι συνυφα- 
σμένη με τις επικοινωνιακές, οικονομικές και πνευματικές δυνατότητες του 
ελληνικού στοιχείου, φαινόμενο που παρατηρείται και στην περιοχή του 
βορειοανατολικού Αιγαίου. Ένας μεγάλος αριθμός ναών κτίσθηκε το β' μισό 
του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στη Λέσβο, υπό συνθήκες 
ανάλογες με αυτές του Πηλίου, όπου η λαϊκή ναοδομία γνώρισε μεγάλη 
άνθηση. Στα χωριά του νησιού που ευημερούσαν από την ελαιοκαλλιέργεια, 
και στην πόλη της Μυτιλήνης με ανθούσα τη βιοτεχνία και το εμπόριο, οι 
παλιές μικρές εκκλησίες αντικαταστάθηκαν από τρίκλιτες ξυλόστεγες 
βασιλικές35. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους σχετίζονται με την αρχιτε
κτονική της βόρειας Ελλάδας και ειδικά της Ηπείρου36. Οι Ηπειρώτες έφεραν 
στη Μυτιλήνη όχι μόνο τους αρχιτεκτονικούς αλλά και τους ζωγραφικούς 
τρόπους. Εικόνες του Κωνσταντίνου από τα Ιωάννινα37, έργα του 1774, 
κοσμούν την εκκλησία της Μεταμορφώσεως στο Μεγαλοχώρι, ενώ η τέχνη 
του φθάνει έως την Τήνο και τη Σίκινο38. Η τέχνη αυτών των ζωγράφων από 
τα χωριά της Ηπείρου, όπως και άλλων τεχνιτών, κτιστών, ξυλογλυπτών,

33. Ο Ιωάννης Χωματζάς το 1702 για τη διακόσμηση του ναού του Αγίου Γεωργίου 
στην Ανεμώτια (Μ. Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 465' Γ. 
Γούναρης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, σ. 200-219).

34. «Ναοί με τοιχογραφίας», Λελτίον Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης, έτος Ζ' 
(Μάιος-Ιούνιος), εν Καλλονή 1935, σ. 43’ Γούναρης, ό.π., σ. 232.

35. Για παράδειγμα στις αρχές του 19ου αιώνα, η κοινότητα Πλωμαρίου ανήγειρε το 
ναό στα μέτρα των πληθυσμικών απαιτήσεων και των οικονομικών δυνατοτήτων της 
(βλ. Μ.Τσιτιμάκη, «Μεταμόρφωση Μεγαλοχωρίου Λέσβου», σ. 266, σημ. 10).

36. Χαρ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, 
Αθήνα 2001, σ. 282-288.

37. Mytilena Sacra, τ. 2, σ. 283-284· Μ.Τσιτιμάκη, ό.π., σ. 265-274.
38. Μ. Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι, ό.π.
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μαρμαρογλυπτών και ασημουργών, συμβαδίζει με την αλλαγή στον 
χαρακτήρα της ζωγραφικής, που τώρα πλησιάζει προς τη χειροτεχνία και 
διακρίνεται για την απλότητα και τη λαϊκή καλαισθησία. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά παρατηρούμε σε ένα καλής τέχνης ξυλόγλυπτο βημόθυρο 
του 18ου αι. από το Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης39 (εικ. 8).

Αυτήν την εποχή η θρησκευτική ζωγραφική είναι σχεδόν ομοιογενής, 
οφειλόμενη στην κοινή καταγωγή και στα κοινά πρότυπα των ζωγράφων, 
επίπεδη, με έντονα περιγράμματα, αδιαφορεί για την απόδοση οποιασ- 
δήποτε χάρης στα πρόσωπα και στα σώματα, καθώς και για την απόδοση 
του χώρου, πλησιάζοντας έντονα προς το λαϊκό ύφος, όπως, για παρά
δειγμα, η Βαϊοφόρος, μια εικόνα από τη σειρά των εορτών που προέρχονται 
από το ναό της Αγίας Βαρβάρας Παμφίλων40 (εικ. 9).

Γενικά, το επίπεδο της ζωγραφικής στα νησιά του Αιγαίου είναι χαμηλό, 
με τάση προς τον λαϊκότερο χαρακτήρα, ανάλογο με την κοινωνική δομή των 
πολισμάτων από τη Μυτιλήνη έως τα Δωδεκάνησα. Έτσι η τέχνη σε όλα τα 
νησιά, στο Βόρειο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα διακρίνεται 
για τον ενιαίο και συντηρητικό της χαρακτήρα, που γίνεται έντονα λαϊκός 
χωρίς να χάνει τη νησιώτικη καλαισθησία41. Για παράδειγμα, η εικόνα της 
Δευτέρας Παρουσίας42 στο Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης 
(εικ. 10), με τον πύρινο ποταμό της Κολάσεως, τον ανθρωπόμορφο Εωσφόρο 
στα δόντια του Άδη-δράκοντα (εικ. 11) και τον Παράδεισο, από το ναό του 
Αγίου Γεωργίου Πολιχνίτου, έργο του 1786, με τα έντονα χρώματα και το 
λαϊκό του χαρακτήρα, που είναι έργο ενός κερκυραίου ζωγράφου, του 
Πέτρου43. Μια άλλη εικόνα του 18ου αιώνα, η Παναγία ένθρονη από τη μονή 
Λειμώνος, ακολουθεί λογιότερα πρότυπα44 (εικ. 12).

Στη Μικρά Ασία, η ανατολική επίδραση είναι πιο έντονη, καθώς και η 
κυριαρχία μιας τεχνοτροπίας καθαρά λαϊκής, με πολλά διακοσμητικά 
στοιχεία και ζωηρά χρώματα45.

Την εποχή αυτή, ενώ η ζωγραφική στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

39. Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου, εικ. 64.
40. Στο Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο της Μυτιλήνης, βλ. Βακιρτζής, ά.π., 

εικ. 55.
41. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 120-122.
42. Βακιρτζής, ό.π., εικ. 43' βλ. και Ηρ. Βακιρτζής, «Η μεγάλη εικόνα της Δευτέ

ρας Παρουσίας του Χριστού και της Μέλλουσας Κρίσης του Εκκλησιαστικού Βυζαντινού 
Μουσείου Μυτιλήνης», Λεσβιακά ΙΒ' (1989), 77-91.

43. Μ. Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 291.
44. Γ. Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος, σ. 175, εικ. 1.
45. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 122-125.
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συνδέεται περισσότερο με την κρητική, η Χίος, η Σάμος και η Λέσβος είναι 
δεμένες με την τέχνη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας βασικός λόγος είναι η 
σχέση των τόπων αυτών με το Άγιον Όρος. Ειδικά η Λέσβος και οι 
Κυδωνιές συνδέονται στενά με το Όρος, με δεσμούς πνευματικούς, 
οικονομικούς και καλλιτεχνικούς. II ίδρυση τον 18ο αι. στο Αϊβαλί τριών 
μετοχιών των μονών Παντοκράτορος, Ιβήρων και Διονυσίου, αποτελεί ήδη 
έναν ισχυρότατο δεσμό του τόπου με τον Άθω46. Οι μοναχοί του Αγίου 
Όρους μεταφέρουν και την τέχνη τους στον τόπο αυτό και δημιουργούν μια 
γερή παράδοση, που οι επιδράσεις της φθάνουν έως τον αιώνα μας, όπως, 
για παράδειγμα, στη ζωγραφική του Φώτη Κόντογλου, τόσο στενά 
συνδεδεμένου με το Αϊβαλί. Ανάμεσα στους Αγιορείτες που έδρασαν στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο κατά τον 18ο αι. ήταν και ο μοναχός Νικηφόρος, 
που ζωγράφισε στο καθολικό της μονής Λειμώνος47. Στα τέλη του ίδιου 
αιώνα, ένας άλλος μοναχός, ο καυσοκαλυβίτης Μακάριος (1791-1812), 
ζωγράφισε εικόνες στην Ερεσό και στην Άντισσα48. Ένας αντιγραφέας 
χειρογράφων, ο Ακίνδυνος, μοναχός ιβηρίτης, μαθήτευσε στις Κυδωνιές και 
χρημάτισε δάσκαλος στην Αγιάσο πριν από το 182149.

Εκτός από το Άγιον Όρος, ο τόπος βρίσκεται και σε στενή επικοινωνία 
με τη Χίο. Χιώτες ζωγράφοι, όπως ο Μιχαήλ Χωματζάς, που καλείται να 
ζωγραφίσει στη μονή Δαμανδρίου50, και κυρίως ξυλογλύπτες, έχουν μεγάλη 
κινητικότητα αλλά και κύρος την εποχή αυτή και φθάνουν μέχρι την Πόλη. 
Μια εικόνα της Παναγίας με αγίους στη μονή Λειμώνος, παραγγελία 
πιθανότατα για το μοναστήρι, αν κρίνουμε από την ύπαρξη του αγίου 
Ιγνατίου ανάμεσα στους αγίους, αποτελεί προφανώς παραγγελία σε Χιώτες 
ξυλογλύπτες51, όπως προδίδει το καλής τέχνης ξυλόγλυπτο, οργανικό 
κομμάτι της εικόνας52 53 (εικ. 13). Άλλωστε, από τη Χίο ήρθε και ο Θεόδωρος 
Βυζάντιος, ζωγράφος καταγόμενος από την Κωνσταντινούπολη, που 
μαρτύρησε στη Μυτιλήνη το 1795 και το σκήνωμά του βρίσκεται στον 
μητροπολιτικό ναό55.

46. Δημήτριος Στρατής, Αγιορεί'τικα μετόχια, στις Κυδωνιές (Αϊβαλί), Κατερίνη 2002.
47. Γ. Γούναρης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, σ. 25,
48. Mytilena Sacra, τ. 2, σ. 185-186' Μ. Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες 

Ζωγράφοι, σ. 164-165.
49. Mytilena Sacra, ό.π., σ. 29.
50. Γ. Γούναρης, Μεταβυζαντινές τοιχογραφίες, σ. 60, 20Γ Απ. Σπανός, Ναοί και 

μοναστήρια της Μητροπόλεως Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 2003, σ. 63.
51. Χιώτες ξυλογλύπτες κατασκεύασαν και το τέμπλο της μονής.
52. Γ. Γούναρης, Εικόνες της Μονής Λειμώνος, εικ. 104.
53. Απ. Σπανός, Ναοί, σ. 72-74.
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Ένας συχνός δρόμος στη ζωγραφική, αλλά προφανώς και άλλων εμπο
ρικών και πνευματικών σχέσεων, ενώνει αυτήν την εποχή τη Λέσβο και το 
Αϊβαλί με τα νησιά των Κυκλάδων. Εικόνες του Γεώργιου Κυδωνιάτη 
(1817-1826) βρίσκονται στο Αϊβαλί και στη Μεγαλόχαρη της Τήνου, όπου το 
1826 τοιχογράφησε και την αψίδα του ναού54. Εικόνες του Αντώνιου Παρίση 
από τα Μοσχονήσια (1794-1820) βρίσκονται στην Τήνο, την Πάρο και τη 
Μύκονο55. Αλλά και Τήνιοι μαρμαράδες καλούνται στη Λέσβο, όπως ο 
πατέρας του Γιαννούλη Χαλεπά, ο οποίος το 1878 φιλοτέχνησε το μαρμάρινο 
τέμπλο του ναού της Αγίας Βαρβάρας Παμφίλων56.

Η τέχνη ενός κρητικού, του «Ευαγγεληνού» από τα Χανιά, φαίνεται ότι 
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα, αφού βρίσκουμε αρκετές εικόνες του στη Μυτιλήνη 
και τη Σμύρνη, το β' μισό του 18ου αιώνα57. Τα διακοσμητικά στοιχεία 
ανατολικού χαρακτήρα, που οι Κρητικοί υιοθετούν στη ζωγραφική τους 
αυτήν την εποχή, βρίσκουν μεγάλη απήχηση στην καθ’ ημάς Ανατολή.

Στη Λέσβο και στη Μικρά Ασία είναι ιδιαίτερα αγαπητή η τέχνη του 
Χατζη-Λαμπρυνού από τη Σμύρνη (1782-1824), ενός παραγωγικού 
ζωγράφου, που οι εικόνες του ταξίδεψαν και ώς την Τεργέστη, τα 
Ιεροσόλυμα, τις Κυκλάδες, τη Σάμο, τη Χίο και το Κάιρο58.

Σε όλες αυτές τις μετακινήσεις ζωγράφων και εικόνων, σε κοντινά και 
μακρινά μέρη, όπου αναγνωρίζεται το κύρος της ορθόδοξης ζωγραφικής, 
υπάρχει και η άμεση επικοινωνία της Λέσβου με τις Κυδωνιές, κυρίως τον 
19ο αιώνα, εποχή της ακμής των τόπων αυτών. Έτσι ο ζωγράφος 
Κωνσταντίνος από το Αϊβαλί, το 1843, ζωγραφίζει στο ναό των Ταξιαρχών 
στο χωριό Παπάδος της Γέρας59 και ο Κωνσταντίνος Μοσχονήσιος, το 1882, 
διακοσμεί με τριάντα εικόνες το τέμπλο του ναού Αγίας Τριάδας Αγιάσου60.

Αυτήν την εποχή όμως, μια σημαντική καλλιτεχνική κίνηση της Δύσης, 
το ύφος του μπαρόκ και του ροκοκό αφομοιώνεται από τους Έλληνες και 
κατακλύζει την τέχνη, από τη Μακεδονία ώς την Κρήτη. Φρούτα και

54. X. Μ. Κουτελάκης, «Τήνιοι αγιογράφοι και ζωγραφικά έργα στην Τήνο», Συρια
νά 3 (1988), 253■ Mytilena Sacra, τ. 4, σ. 414.

55. Μ. Χατζηδάκης- Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 83.
56. Απ. Σπανός, Ναοί και μοναστήρια, σ. 92 (εκ παραδρομής αναφέρεται το τέμπλο 

ως έργο του Γιαννούλη Χαλεπά).
57. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες Ζωγράφοι, σ. 286.
58. Mytilena Sacra, ό.π., τ. 2. σ. 92" Μ.Χατζηδάκης - Ευγ. Δρακοπούλου, Έλληνες 

Ζωγράφοι, σ. 152-154, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.
59. Mytilena Sacra, τ.4, σ. 148.
60. Mytilena Sacra, τ. 2, σ. 67.
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λουλούδια, παρόμοια με αυτά των ισλαμικών παλατιών, θα στολίσουν 
μακεδονίτικα αρχοντικά, αλλά και σπίτια της Μυτιλήνης. Αυτό το 
ανανεωτικό διακοσμητικό πνεύμα θα εισχωρήσει και στη θρησκευτική 
ζωγραφική της εποχής. Η εικόνα της Θεοτόκου «Ρόδον το Αμάραντον» από 
το ναό του Αγίου Βασιλείου Μόριας, με το τοξωτό χρυσό πλαίσιο και τα ροζ 
και κόκκινα λουλουδάκια, χρονολογημένη στα 179661, στην οποία η Παναγία 
αναδύεται μέσα από ροζ τριαντάφυλλα (εικ. 14), είναι ένα μικρό δείγμα από 
τη Λέσβο, της τεράστιας διάδοσης που γνώρισε το μπαρόκ σε όλον τον 
ορθόδοξο κόσμο.

Οι ίδιοι ζωγράφοι, όταν θα κληθούν να διακοσμήσουν τα αρχοντικά της 
Μυτιλήνης, ελεύθεροι από τις δεσμεύσεις της θρησκευτικής ζωγραφικής θα 
υιοθετήσουν ένα ύφος λαϊκό, γήινο και ευφρόσυνο, αποδίδοντας με χρώματα 
έντονα και λαμπρά, τοπία από τις σπουδαίες πολιτείες, όπου πλούτιζαν οι 
ξενιτεμένοι άρχοντες, φρούτα και λουλούδια, ανάλαφρες διακοσμήσεις στο 
πνεύμα του ανατολίτικου ροκοκό. Αυτό το εμπνευσμένο από την Ανατολή 
διακοσμητικό πνεύμα που διακρίνεται, για παράδειγμα, στη διακόσμηση του 
αρχοντικού Κράλλη στην Πέτρα στις αρχές του 19ου αιώνα (εικ. 15) μεταφέρει 
και ο Θεόφιλος στη ζωγραφική του (εικ. 16)62.

Οι δρόμοι της ζωγραφικής από τα κέντρα της ορθόδοξης παράδοσης, της 
τέχνης της Ανατολής και λιγότερο της Δύσης διασταυρώθηκαν στο βορειο
ανατολικό Αιγαίο. Το αυστηρό και αντικλασικό ύφος του Αγίου Όρους, το 
κρητικό πνεύμα του κλασικισμού και των επαφών με τη Δύση, η τέχνη των 
Ηπειρωτών και των μαστόρων από τη Χίο, η νησιώτικη τέχνη των 
Κυκλάδων, το δυτικό μπαρόκ φερμένο από την Κωνσταντινούπολη, το 
ανατολίτικο ροκοκό συναντήθηκαν στο «χρυσό νησί» της οθωμανικής αυτο
κρατορίας, στη Λέσβο και απέναντι στο Α'ιβαλί. Στη Λέσβο, που την 
ζωγραφίζει ο Θεόφιλος (εικ. 17) και στο Α'ιβαλί «όπου οι φελούκες ήταν 
μικρές σαν σκάφες, οι κάβοι μια σταλιά... σ’ αυτό το μέρος που το κάθε τι 
είτανε μικρό και ήμερο για τούτο το μυαλό τ’ ανθρώπου δεν κουραζότανε, 
μόνο ειρήνευε»63, όπως το περιγράφει ο Κόντογλου.

Η δύναμη αυτού του τοπίου αλλά και οι δρόμοι της ζωγραφικής, από το 
Άγιον Όρος ώς την καθ’ ημάς Ανατολή, ανιχνεύονται και στη συνάντηση 
κοσμικής και θρησκευτικής ζωγραφικής, στα έργα δύο μεταγενέστερων

61. Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου, εικ. 44.
62. Βλ. Σ. Β. Σκοπελίτης, Αρχοντικά της Λέσβου, Αθήνα 1977, εικ. χ. αρ.
63. Ο Αστρολάβος, βιβλίο παράξενο γραμμένο από το Φώτη Κόντογλου, στολισμένο 

με ζουγραφιές σχεδιασμένες από τον ίδιον και από το μαθητη του Γιάννη Τσαρούχη, 
τυπωμένο στην Κέρκυρα, 1935, σ. 59.
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ζωγράφων του τόπου, του Θεόφιλου και του Κόντογλου. Τα ζωηρά χρώματα 
του Αιγαίου κυριαρχούν σε ένα θρησκευτικό έργο του Θεόφιλου, την Κοίμηση 
από το ναό του Αγίου Παντελεήμονα Μυτιλήνης64 (εικ. 18), ενώ η αυστηρή 
αγιορείτικη παράδοση διακρίνεται έντονα στα κοσμικά θέματα του 
Κόντογλου: στην προσωπογραφία ενός ανατολίτη, του χατζη-Ουστάς 
Ιορδάνογλου και του γιου του, που λέγεται Όμηρος και έχει το χέρι σε δέηση, 
όπως οι άγιοι στις εικόνες (εικ. 19), ακόμη και στο σχέδιο της ωραίας Γκιουλ 
Μπαχάρ από την Τουρκία (εικ. 20), καμωμένο το 1936 και προορισμένο για το 
χαμάμ της οδού Βερανζέρου στην Αθήνα65. Στο σχέδιο, στο πλάσιμο 
προσώπου και χεριών, στην απόδοση του αρχιτεκτονικού βάθους κυριαρχεί η 
παράδοση της βυζαντινής ζωγραφικής.

Οι δρόμοι των ζωγράφων, από την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και την 
βόρεια Ελλάδα συναντήθηκαν εδώ, μεταξύ Ανατολής και Δύσης, την 
τελευταία εποχή που η θρησκευτική ζωγραφική κυριάρχησε στην τέχνη του 
ελλαδικού χώρου.

* Η προέλευση των φωτογραφιών αναφέρεται στις υποσημειώσεις του κειμένου που 
αντιστοιχούν στις εικόνες.

64. Ηρ. Βακιρτζής, Θησαυροί της Λέσβου, σ. 138, εικ. 62.
65. Κατάλογος Έκθεσης Φώτης Κόντογλου, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάν

δρου Σούτσου, Αθήνα 1978, αρ. 102, 26.



Eugenia Drakopoulou

ROUTES OF RELIGIOUS PAINTING 
IN THE NORTH-EASTERN AEGEAN 

(17th-18th CENTURIES)

(SUMMARY)

The works of and references made to painters of Lesvos and the opposite coast of 
Asia Minor during the 17th and 18th centuries lead us to search out the routes of 
artistic contacts and influences on the religious painting of the period. Information 
about apprenticeships of painters, the existing wall paintings and portable icons 
connect North-eastern Aegean painting to Mt Athos and to the Cyclades, 
especially during the 18th century, which was a period of intense artistic activity. 
The reasons for these particular orientations are to be found in the religious and 
artistic prestige of major centres of Orthodox religious art, such as Mt Athos, on 
the one hand, and in the mobility of the North-eastern Aegean painters on the 
other, connected to the economic development of the area and to the aesthetic 
preferences that prevailed at the time.



Εικ. 1 : Παναγία Οδηγήτρια, 1593, Μουσείο 
Μονής Λειμώνος, Λέσβος.

Εικ. 2: Τρίπτυχο Προθέσεως με τον Χριστό και τους Ταξιάρχες, 1597, Μουσείο 
Μονής Λειμώνος, Λέσβος.



an

Εικ. 3: Ο άγιος Ιγνάτιος Μηθύμνης, 
18ος-19ος αι., Μουσείο Μονής Λει- 
μώνος, Λέσβος.



Eut. 5: Ο άγιος Δημήτριος 
ένθρονος, 16ος αι., Εκκλησια
στικό Βυζαντινό Μουσείο Μυ
τιλήνης.

Εικ. 6: Βημόθυρο, 1656, λεπτομέ
ρεια, ζωγράφος Ιάκωβος, Μουσείο 
Μονής Λίψ,ώνος, Λέσβος,



Εικ. 7: Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, 
1713, ζωγράφος Μουράτ, Εκκλη
σιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυ
τιλήνης.

Εικ. 8: Ξυλόγλυπτο βημόθυρο, 18ος 
αι., Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μου
σείο Μυτιλήνης.

Εικ. 9: Βαϊοφόρος, 18ος αι., Εκκλη
σιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυ
τιλήνης.



Εικ. 10: Δευτέρα Παρουσία και 
Μέλλουσα Κρίση, 1786, ζωγρά
φος Πέτρος, Εκκλησιαστικό 
Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης.

Εικ. 11: Δευτέρα Παρουσία και Μέλλουσα Κρίση, λεπτομέρεια, 1786, 
ζωγράφος Πέτρος, Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Μυτιλήνης.



Εικ. 12: Παναγία ένθρονη βρεφοκρα- 
τούσα, 18ος at., Μουσείο Μονής Λει- 
μώνος, Λέσβος.

Εικ. 13: Παναγία Οδηγήτρια με αγίους 
Χαράλαμπο, Νικόλαο και Ιγνάτιο, 18ος 
at., Μουσείο Μονής Λειμώνος, Λέσβος.

Εικ. 14: Παναγία «Ρόδον 
το Αμάραντον», 1796, 
Εκκλησιαστικό Βυζαντινό 
Μουσείο Μυτιλήνης.



Ji(.λ. il». 1 οΐχυ 

1833, αρχοντικό Κράλλη, 
Πέτρα, Λέσβος.

Εικ. 16: (Θεόφιλος Χα- 
τζημιχαήλ, τοπίο, Συλ
λογή Τ. Ελευθεριάδη.

Εικ. 17: Θεόφιλος Χα- 
τζημιχαήλ, Ο κόλπος της 
Γέρας, 1Π32, Μουσείο 
Θεόφιλου, Βαρειά Μυ
τιλήνης.



Εικ. 18: Θεόφιλος Χα- 
τζημιχαήλ, Η Κοίμη 
ση της Θεοτόκου, 
1931, Εκκλησιαστικό 
Βυζαντινό Μουσείο 
Μυτιλήνης.

Εικ. 19: Φώτης Κόντογλου, Ο Χα
τζή Ουστάς Ιορδάνογλου και ο γιός 
του Όμηρος, 1937, αυγοτέμπερα σε 
ξύλο, Συλλογή Δέσπως Κόντογλου- 
Μαρτίνου.

Εικ. 20: Φώτης Κόντογλου, Η Γκιουλ 
Μπαχάρ, 1936, υδατογραφία σε χαρτί, 
Συλλογή Στ. Στεφάνου.



ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΡΕ-ΖΩΓΡΑΦΟΤ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ «ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΙΚΕΣ») 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ*

Στη νεότερη κεραμεική της Λέσβου, και μάλιστα από τα μέσα του 19ου 
αιώνα, αποτυπώνονται έντονες επιδράσεις της κεραμεικής του Τσανάκ 
Καλέ, οφειλόμενες στη γειτνίαση των περιοχών και στη συνεχή επικοινωνία 
με αυτές των κατοίκων τους -στη συνείδηση των τελευταίων τα νησιά του 
Ανατολικού Αιγαίου θεωρούνταν μαζί με τον «απέναντι» ενιαίος χώρος, με 
διαλεκτική μάλιστα σχέση σε πολλά επίπεδα, όπως π.χ. εκείνο της 
διατροφής. Η διάδοση, στη Λέσβο, μικρασιατικών κατασκευαστικών 
πρακτικών και εφυάλωσης αλλά και διακοσμητικών στοιχείων (γραπτός 
πλαστικός διάκοσμος, θεματολόγιο) μπορεί να αναζητηθεί, επίσης, στην 
εγκατάσταση στο νησί μικρασιατών προσφύγων (πβ. πιο κάτω, στην 
Αγιάσο, το παράδειγμα του Χατζηγιάννη καταγόμενου εκ Βίγας των 
Δαρδχνελλίων), αλλά και στην παρουσία για χρηστικούς και διακοσμη- 
τικούς σκοπούς αυθεντικών δειγμάτων της παραγωγής του Τσανάκ Καλέ.

Το Τσανάκ Καλέ (Δαρδανέλλια, Καλέ-ι-Σουλτανιέ, Τσανάκ-Καλεσί, 
ελληνιστί «Αγγειόκαστρο»), μικρή πόλη της ασιατικής ακτής, πάνω σε 
ακρωτήριο, στο στενότερο σημείο του Ελλησπόντου και σε απόσταση 12 
ναυτικών μιλίων από την είσοδο στο Αιγαίο, απλώνεται σε εύφορη πεδιάδα 
που δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Γρανικού. Η πόλη 
ονομάστηκε, αρχικά από τους Έλληνες και έπειτα από τους Ευρωπαίους, 
Δαρδανέλλια, επειδή θεωρήθηκε ότι είχε κτιστεί στα ερείπια της αρχαίας 
Δαρδάνου. Η τελευταία, στη θέση Κεφέζ-Μπουρνού, απέχει περίπου 8 χμ. 
προς τα νοτιοδυτικά. Το Τσανάκ Καλέ, όπως επεκράτησε να λέγεται μετά 
το δεύτερο μισό του 18ου αι., αποτελεί το τρίτο, μετά το Iznik και την

* Η ανακοίνωση αυτή στηρίζεται σε έρευνα δημοσιευμένη στα παρακάτω βιβλία, 
όπου και παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία:

Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του ελληνικού χώρου, Αθήνα 1995, σ. 
155-172, 279-287.

Της ίδιας, Τα κεραμεικά του Τσανάκ Καλέ, Αθήνα 2000, σ. 19-33, 189-198. 
Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου - Ευδοκία Ολυμπίτου, Άνθρωποι και παραδοσιακά 

επαγγέλματα στο Αιγαίο, Αθήνα 2003, σ. 50-65.
Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου, Τα κεραμεικά του Αιγαίου, Αθήνα 2003, σ. 190-250.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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Κιουτάχεια, μικρασιατικό κέντρο άσκησης της κεραμεικής, με έντονη 
δραστηριότητα που καλύπτει την περίοδο ca 1670-1922.

Προϋποθέσεις της ζωηρής κεραμεικής παραγωγής στο Τσανάκ Καλέ 
υπήρξαν: χώμα κατάλληλο στην περιοχή με μεγάλη ποσότητα αργιλικής γης- 
επίσης ξυλεία για τη λειτουργία των κεραμεικών κλιβάνων, καθώς και 
κατάλληλα πετρώματα με οξείδια που έδιναν την πρώτη ύλη για την 
εφυάλωση-γυαλί, γκλαζούρα. Σημειώνεται επίσης το μεταλλείο αργυρούχου 
μολύβδου και χαλκού 16 χμ. νότια της γειτονικής Λαμψάκου. Η παρουσία 
αργύρου στο μόλυβδο δίνει ((μεταλλικές», σχεδόν απαστράπτουσες 
ανταύγειες στο γυαλί που επενδύει το κεραμεικό αντικείμενο, πράγμα που 
χαρακτηρίζει γενικότερα όλη την εφυαλωμένη παραγωγή του Τσανάκ Καλέ.

Ήδη, προϊόντα της πρώτης φάσης της κεραμεικής αυτής (1670-1800) 
γίνονται και εμπορεύματα, αφού φαίνεται πως δεν περιορίζονται μόνο για 
αυτοκατανάλωση, αλλά γνωρίζουν, πρώιμα, αξιοσημείωτη εξακτίνωση με 
δείγματά τους να επισημαίνονται με πυκνότητα όχι μόνο στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε διάφορα σημεία του ανατολικού κυρίως 
ελλαδικού κορμού, στην Κρήτη, καθώς και στα νησιά του Αρχιπελάγους 
(Μήλο, Πάρο), με έμφαση σε ορισμένα από αυτά (π.χ. στη Σκύρο και στη 
Ρόδο). Δείγματα της όψιμης φάσης (1800/1830-1922) αφθονούν επίσης στα 
νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως στη Λέσβο και τη Χίο) καθώς επίσης 
και στα Δωδεκάνησα (στη Ρόδο μάλιστα par excellence).

Η γνωριμία των κεραμεικών προϊόντων του Τσανάκ Καλέ, η εξοικείωση 
με αυτά και τελικά η συστηματική διοχέτευση προς διάφορες κατευθύνσεις 
(με συνέπεια την αξιοσημείωτη διασπορά τους) θα ήταν σκόπιμο να αναζη
τηθούν σε διάφορους λόγους: ένας από τους σημαντικότερους υπήρξε η 
στρατηγική θέση του λιμανιού της πόλης στα Στενά, όπου έπιαναν σκάλα 
για ανεφοδιασμό πολλά πλοία κατά την ανοδική τους πορεία προς την Κων
σταντινούπολη και τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Το σταυροδρόμι αυτό 
συνδεόταν (πριν από το 1915), με διάμεσο τα ποικίλης προέλευσης καράβια 
που ακολουθούσαν καθιερωμένους, μέσα από την μακρά επανάληψη, θαλασ
σινούς δρόμους με όλα τα εμπορικά λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και με τα 
μικρά λιμάνια του Αιγαίου και τα νησιά της Προποντίδας.

Σκεύη και χαρακτηριστικά σχήματα της πρώιμης φάσης (1670-1800) 
(που σημειωτέου δεν επεσήμανα στη Λέσβο, μπορεί ωστόσο το γεγονός να 
είναι τυχαίο αφού εντοπίστηκαν σε άλλα αιγαιοπελαγίτικα νησιά), είναι 
γαβάθες/πινάκια με διάμετρο κυμαινόμενη από 22-34 εκ., πιθόσχημα απο
θηκευτικά σκεύη και κούπες. Τα κεραμεικά της πρώιμης φάσης, εξαιρετι
κής ποιότητας, συγκρίνονται από πρώιμους ταξιδιώτες (Richard Pococke, 
1740) με τις φαγιάντσες της ολλανδικής πόλης Delft.
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Την όψιμη φάση διακρίναμε σε: 1. Μεταβατική (1800-1850), με σημειού- 
μενη καινοτομία την εφαρμογή φανταχτερών χρωμάτων και χρυσαλοιφής, 
ενώ ο γραπτός διάκοσμος συνεχίζεται με κυρίαρχα σχήματα μικρόσχημα 
κανάτια με στενό λαιμό, μαστραπαδάκια και πιάτα που επαναλαμβάνουν τα 
χρωματικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της πρώιμης φάσης. Κατά 
την περίοδο αυτή οι έμπειροι τεχνίτες των τσανακαλιώτικων εργαστηρίων 
αναπαράγουν σχήματα που για μεγάλα χρονικά διαστήματα εισάγονταν 
-παλαιότερα- από την περιοχή της Απουλίας (τριφυλλόσχημοι μαστραπά- 
δες, λαγήνια με ωοειδές σώμα και ψηλό κυλινδρικό λαιμό και λαβές). Προϊ
όντα της φάσης αυτής επισημαίνονται (και) στη Λέσβο και πιστοποιούν 
απευθείας εισαγωγές από το Τσανάκ Καλέ, με συνέπεια χαμηλότερο κόστος 
από εκείνο που θα σήμαινε η μεταφορά τους από την Ιταλία.

2. Όψιμη φάση (1850 κ.εξ.). Το «καινούριο» σε διακοσμητικό επίπεδο 
αποτελεί η καθιέρωση πομπώδους ύφους μπαρόκ, το επίθετο υλικό, οι λεπτε
πίλεπτες ροκοκό γκιρλάντες και τα αχιβαδωτά πλαίσια -ένα είδος «επαρχιώ
τικης)) ερμηνείας του κομψού πρωτευουσιάνικου «τουρκομπαρόκ».

Σε επίπεδο σχημάτων παρατηρείται μορφολογική ποικιλία (κανάτια με 
κοντόχοντρο σώμα και ραμφόσχημη ή ζωόμορφη ή πτηνόμορφη εκροή, 
κανάτια σε σχήμα ραντιστηριού, κανάτια με προτομή αλόγου στην 
απόληξη, κανάτια «ιμπρίκ» με σωληνωτή προχοή, σκεύη με δακτυλιοειδές 
σώμα, μαστραπάδες, λάμπες σε σχήμα βαποριού, ειδώλια, καρποδόχες με 
«ψαθωτό» πλέγμα, θήκες σε σχήμα «εμβάδων» για αλάτι και πιπέρι, 
ζαχαριέρες, τσιγαροστάτες, σταχτοδοχεία, «σέτ» γραφείου, κυλινδρικά 
αποθηκευτικά δοχεία, πιάτα, δίσκοι). Η εκπροσώπηση δειγμάτων της 
όψιμης φάσης είναι ιδιαιτέρως έντονη στη Λέσβο και μπορεί, κατά ένα 
τρόπο, να θεωρηθεί ως επικράτηση διαφορετικών -«επί το λαϊκότερον»- 
αισθητικών προσανατολισμών, και αυτό σε αντίθεση προς τις προγενέ
στερες περιηγητικές μαρτυρίες που τονίζουν την καλή αισθητική εμφάνιση 
των πρώιμων κεραμεικών της παραγωγής του Τσανάκ Καλέ. Στα τέλη του 
19ου αιώνα, σύμφωνα με την πληροφορία του Quinet (1894), η παραγωγή των 
κεραμεικών είχε υποβαθμιστεί, πράγμα που διαφαίνεται και στις απαξιω- 
τικές σχετικές αξιολογήσεις ξένων, κυρίως, επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, μέσα από τα κείμενα αναδύεται έμμεσα το θέμα της 
ευρύτερης εκτίμησης των τσανακαλιώτικων κεραμεικών προϊόντων που 
διαφοροποιείται ανάλογα με το αγοραστικό κοινό, π.χ. για την -τότε- 
ευρωπαϊκή αισθητική η εντύπωση είναι σχεδόν πάντα κακή. Ενδεικτική η 
περίπτωση του Albert Smith (1852), ο οποίος στο βιβλίο του, με ταξιδιωτικό 
περιεχόμενο, περιλαμβάνει δύο σχέδια αντικειμένων που αγόρασε. Για το 
ένα γράφει σχετικά «a bottle made like a stag, present to a friend, certainly the
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ugliest thing I ever saw in my life...». Καθώς φαίνεται κατά την εποχή αυτή η 
παραγωγή εξυπηρετούσε πλέον τις προτιμήσεις κάποιων πληθυσμιακών 
ομάδων του ανατολικού κυρίως Αιγαίου -και όχι μόνον- ενώ τα φανταχτερά 
επίθετα στοιχεία με τα έντονα χρώματα και τις χρυσαλοιφές άφηναν 
αδιάφορους, εκτός εξαιρέσεων (πβ. τα γνωστά στη Γαλλία ως demoiselles d’ 
Avignon, ζωόμορφα κανάτια από το Τσανάκ Καλέ) τους Ευρωπαίους. Των 
τελευταίων τις εκτιμήσεις απηχεί η άποψη, όπως εκφράζεται από τον 
Arthur Lane: «The same potteries continued to make some very ugly braziers and 
jugs whose long necks terminate with an animal head; these are glazed green or 
brown, have clumsy applied flowers and stems and are often painted with flowers 
in unfired gold or other colours».

ΛΕΣΒΟΣ

Στη Λέσβο παρατηρείται έντονη παρουσία τσανακαλιώτικου κεραμεικού 
υλικού, ιδιαίτερα της όψιμης φάσης. Το υλικό αυτό θα επηρεάσει άμεσα και 
έμμεσα την κατοπινή παραγωγή του νησιού (μέχρι και σήμερα), ενώ μπό- 
λιασμα του ντόπιου δυναμικού, ιδιαίτερα της Αγιάσου, με κεραμίστες από 
το Τσανάκ Καλέ, μετά την καταστροφή του 1922, θα συμβάλει στην καθιέ
ρωση σκευών και διακοσμητικών πρακτικών που συνηθίζονταν στο μεγάλο 
εκείνο μικρασιατικό κέντρο των Δαρδανελλίων.

Σαφείς τσανακαλιώτικες επιδράσεις παρατηρούνται στην παραγωγή 
του γνωστού αγιασώτικου αγγειοπλαστικού εργαστηρίου των Κουρτζήδων. 
Σε οικογενειακή φωτογραφία τους διακρίνεται καθιστάς ο γενάρχης 
Νικόλας (1850-1920) και μέλη της οικογένειας, που πλαισιώνονται από τα 
κεραμεικά προϊόντα του τόπου: σε πρώτο πλάνο διακρίνονται δύο 
κατάκοσμα πήλινα κανάτια ενταγμένα στο μορφοπλαστικό ύφος του 
Τσανάκ Καλέ. Ο Ηλίας Κουρτζής, γόνος της ίδιας οικογένειας (1872-1956) 
είχε επισκεφθεί τα μεγάλα μικρασιατικά κέντρα παραγωγής κεραμεικών, 
όπως το Iznik, την Κιουτάχεια και το Τσανάκ Καλέ, που προφανώς 
αποτέλεσαν γι’ αυτόν πηγές γνώσης και πληροφοριών. Απόηχοι μακρινοί 
της τσανακαλιώτικης κεραμεικής γίνονται αισθητοί ακόμη και στις 
ζωόμορφες και τις πτηνόμορφες κανάτες του εργαστηρίου Κουρτζή, με τις 
πλεκτές λαβές και τα λαμπερά γυαλώματα (δεκαετία του 1960).

Επηρεασμένο από την παραγωγή του Τσανάκ Καλέ είναι και το δεύτερο 
εργαστήριο της Αγιάσου, εκείνο του Αναστάση Χατζηγιάννη (+1983), 
ιδρυμένο το 1926. Ο Χατζηγιάννης γεννήθηκε στη Βίγα, κοντά στον 
Μαρμαρά, και εργάστηκε στο Τσανάκ Καλέ και τη Μάδυτο (απέναντι από 
το Τσανάκ Καλέ). Η Αγιάσος θα του σταθεί δεύτερη πατρίδα: η άδεια 
άσκησης επιτηδεύματος αγγειοπλάστη θα του χορηγηθεί το 1925, οπότε και
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θα ιδρύσει, δικό του εργαστήριο. Ο μικρασιατικής καταγωγής κεραμίστας 
θα εφαρμόσει την τεχνική των αλειφωτών και του «κορδονιού», το 
χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα, τα άφθονα επίθετα διακοσμητικά και θα 
υιοθετήσει σχήματα ενταγμένα στη μορφοπλαστική παράδοση του 
σημαντικού κεραμεικού πυρήνα των Δαρδανελλίων, που θα μεταφυτεύσει 
στον αγιασώτικο χώρο, ακολουθούμενος με συνέπεια από τους γόνους του 
(πβ. ανάμεσα στη νεότερη παραγωγή φρουτιέρες «πλεκτές» ή «δικτυωτές», 
με χρήση πήλινων κορδονιών, ζωόμορφα κανάτια, αλογοκανατάκια κ.λπ.).

Στον Μανταμάδο, ακόμη στην ένατη δεκαετία του 20ού αιώνα και μέχρι 
σήμερα (2004), εξακολουθούν να αναπαράγουν κεραμεικά με φανερές τις 
επιδράσεις από το Τσανάκ Καλέ στις φόρμες και τον διάκοσμο.

Katerina Korre-Zografou

ASIA MINOR (ESPECIALLY TSANAK-KALE)
INFLUENCES ON THE 19th AND 20th CENTURY 

POTTERY OF LESVOS

(SUMMARY)

The continuous relations through commerce between the island of Lesvos and Asia 
Minor created an everlasting do ut des. Certain influences as far as shapes, decora
tive patterns and glazes are due especially to the pottery of Tsanak Kale. The influ
ences seen on the ceramic production of different areas of the island (Agiasos, 
Mantamados) were strengthened after 1922, when quite a few refugee potters from 
the area across the sea settled in Lesvos.



εικ. 1 α, β: Τσανάκ Καλέ, δεύτερο μισό 19ου αι. Κανάτια: το Ια, έξοχης 
ραδινότητας, μιμείται ραντιστήρι' διάκοσμος γραπτός, επίθετος· επίθετα 
φύλλα και ρόδακες, γκιρλάντες ροκοκό, χρυσαλοιφή· καφέ σκούρα 
εφυάλωση με μεταλλικές ανταύγειες (Μουσείο Μπενάκη, αρ. 26047, 26048, 
Αθήνα).

εικ. 2: «Κλασικό» κανάτι της όψιμης φάσης της παραγωγής του μεγάλου 
μικρα-σιατικού κέντρου των Δαρδανελλίων (δεύτερο μισό 19ου αι.). Τα 
συγκεκριμένα κανάτια αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τους κατοίκους των 
νησιών, ιδίως του ανατολικού Αιγαίου* ζωηρός γραπτός διάκοσμος πάνω 
από την εφυάλωση. Κύρια χαρακτηριστικά: τυπικά σπαθωτά «τσα- 
νακαλιώτικα» φύλλα, ζωηρό-χρωμα άνθη, επίθετοι ρόδακες, σωληνωτά 
στελέχη-«ανθοδοχεία», άλογο στην απόληξη, άνθινα στεφάνια, ομοίωμα 
στεφανοθήκης επιστεφόμενης από σταυρό (τα συγκεκριμένα κανάτια 
πιθανότατα σε χρήση κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετουργίας). (Μουσείο 
Μπενάκη, αρ. 26034, Αθήνα).

εικ. 3α: Τσανάκ Καλέ. Κανάτι -λαδικό (ιμπρίκ) με σωληνωτή προχοή* 
δεύτερο μισό 19ου αι. Διάκοσμος πιτσιλωτός* επίθετοι ρόδακες, πλεκτή 
λαβή. Παρόμοια κυκλοφόρησαν στη Λέσβο και επηρέασαν την τοπική 
παραγωγή.

Jh

ÊÿM
εικ. 3β: Τσανάκ Καλέ, κανάτι με σώμα βολβοειδές, τριφυλλόσχημο στόμιο 
και μεγάλες «βούλες» στο σώμα· ca 1800-1850. (Μουσείο Φαλτάιτς, 
Σκύρος).

Β
εικ. 4: Τσανάκ Καλέ, πρώιμος 20ός αι. Κανάτι με κεφαλή Μέδουσας· η 

τελευταία αντιγράφει νεοκλασικό ρόπτρο' καφετιά εφυάλωση, ραμφόσχημο 
στόμιο, επίθετοι ρόδακες (Συλλογή Κ.Κ.Ζ., Αθήνα).



εικ. 5: Λέσβος, Αγιάσος, κανάτι, ca 1900. (πρώιμη παραγωγή εργα
στηρίου Κουρτζή, ίσως έργο του Νικ. Παν. Κουρτζή, ο οποίος είχε επι- 
σκεφτεί το Τσανάκ Καλέ) (πβ αντίστοιχα κανάτια στην οικογενειακή 
φωτογραφία των Κουρτζήδων) (Συλλογή Μαρίκας Βλάχου, Μυτιλήνη).

εικ. 6.
Λέσβος, Αγιάσος, κανάτι, ca 1900· πλούσιος επίθετος διάκοσμος (Συλλογή 
Κωνσταντίνου Κόγια, Αθήνα).

εικ. 7: Δεξιά: Ηλία Κουρτζή, πτηνόμορφη κανάτα, 
Αγιάσος, Λέσβος· ca 1960-1970. Η τεχνική του πλε
κτού κορδονιού της λαβής παραπέμπει σε τσανακα- 
λιώτικο πρότυπο. Αριστερά: Ηλία Κουρτζή, ραμφό- 
σχημο κανάτι, Αγιάσος, Λέσβος ca 1960-1970. Το 
ραμφόσχημο στόμιο και η πλεκτή λαβή στους απόη
χους της τσανακαλιώτικης παράδοσης. Κέντρο: 
Ηλία Κουρτζή, κανάτι σχήματος κουκουβάγιας, 
Αγιάσος, Λέσβος. Διάκοσμος γραπτός· ca 1960- 
1970. Στη βάση των τριών κανατιών σφραγίδα· 
«ΚΟΤΡΤΖΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ» 
(Συλλογή Κ.Κ.Ζ., Αθήνα).

εικ. 8, 9, 10: Λέσβος, Αγιάσος. Γιάννη Α. Χατζηγιάννη, αλογοκάνατο, ενδιαφέρουσα παραλλαγή της 
κεραμεικής του Τσανάκ Καλέ. Το κανάτι επαναλαμβάνει «κλασικά» τεχνοτροπικά στοιχεία (αλογάκι, 
στεφάνι, ρόδακες, πλευρικά ανθοδοχεία), ωστόσο ο κατασκευαστής συνθέτει αναπαράσταση τοπικού 
πανηγυριού των αρχών του 20ού αι., την οποία συμπυκνώνει σε τέσσερις μορφές με παραδοσιακές 
φορεσιές, δύο μουσικούς με ζουρνά και νταουλάκι και ένα ζευγάρι χορευτών 1987 (Συλλογή 
Κωνσταντίνου Κόγια, Αθήνα).
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ΜΟΥΣΙΚΗ





ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΟΤΛΑΚΕΛΛΗΣ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ (ΑΤΒΑΛΙ) 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ- 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Με τον τίτλο «Σχολιάς» απόκειται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 
(αριθμ. χφ 1347) ανέκδοτο στιχούργημα που αναφέρεται στα σχολικά πράγ
ματα της Σμύρνης, κατά την περίοδο 1810-1812. Ο ποιητής του στιχουργή
ματος είναι άγνωστος. Το στιχούργημα διαιρείται σε εικοσιτέσσερα τμήμα
τα -όσα και τα γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου- σε καθένα από τα 
οποία περιγράφεται ένα περιστατικό της πολυτάραχης αυτής περιόδου. 
Προτάσσεται σε κάθε τμήμα μονόστιχη περίληψη ή επιγραφή, ενδεικτική 
του περιεχομένου του.

Στο τρίτο τμήμα με τον τίτλο «Ταξίδια του κυρ Μπατή εις Κυδωνιάς», 
στο τέταρτο με τον τίτλο «Τον ερχομόν δασκάλου επί την Σμύρνην» και στο 
έβδομο με τον τίτλο «Σύγχυσιν επιτρόπων και Σωφρονίου», γίνεται αναφο
ρά στις Κυδωνιές. Στο κεφάλαιο του γράμματος Π με τίτλο «Διάλεξις του 
Ποιητού με την Σμύρνη», ο Ποιητής γράφει:

Δεν μιμείσθε, ω Σμυρναίοι,
Κυ8ωνιάτας, ω γενναίοι, 

όπου στέκουν με πουγγίον 
ανοικτόν Sia σχολείον 
εις στερέωσιν αυτού;

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Πρέπει να γυρίσει κάποιος ένα αιώνα και πλέον προς τα πίσω για να ανα- 
συνθέσει τα γεωγραφικά, κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια, στα οποία παρά
γονταν και ζούσε η μουσική στα μέρη της Μικράς Ασίας γενικότερα και 
ειδικότερα στην περιοχή των Κυδωνιών.

Ο αποικισμός του Αϊβαλιού οφείλεται στις αναταραχές που έλαβαν χώρα 
σε διάφορα σημεία του υπόδουλου ελληνισμού κατά τη διάρκεια των Ορλω- 
φικών το 1769. «Έχω τη γνώμη», αναφέρει ο E. Κ. Βογιατζής1 «ότι η συνοι-

1. Ευστρ. Βογιατζής, «Αναδρομή στην Ιστορία των Κυδωνιών, σχετική με τη μουσι
κή του τόπου», εφ. Αιολικός Κηρυξ, φ. της 3 Μαίου 1955, σ. 3.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007



412 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΤΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

κία Μωραΐτικα, που αναφέρουν οι I. Καραμπλιάς, Γ. Σακκάρης και ο Σαλ- 
τέλης στο βιβλίο τους Ιστορία των Κυδωνιών δημιουργήθηκε από πρόσφυ
γες από την Πελοπόννησο κατά την εποχή των Ορλωφικών». Την άποψη 
αυτή ενισχύει και ο Γ. Βαλέτας στην εργασία του «Ιστορία της Ακαδημίας 
των Κυδωνιών», αναφέροντας στην ιστορική εισαγωγή του: «Οι Κυδωνιές 
είναι γέννημα και θρέμα του απελευθερωτικού πνεύματος που συγκλόνισε 
τη Ρωμιοσύνη με τα Ορλωφικά, άνθος της καταστροφής και της ερήμωσης 
όλης της χώρας))2. Εξάλλου, ο Αθανάσιος Τσερνόγλου αναφέρει: «Το Αϊβα- 
λί ως εμπορικό κέντρο και λιμάνι είχε κατοικηθεί από μετανάστες, κυρίως 
Λεσβίους αλλά και αργότερα από Πελοποννησίους και Μακεδόνες -από τα 
μέρη των Γιαννιτσών. Κατά τον 19ο αιώνα, γύρω στα 1850-1870, εγκατα- 
στάθησαν και Επτανήσιοι κυρίως Κεφαλλήνες και Ιθακείς. Εις επίρρωσιν 
των παραπάνω, υπενθυμίζουμε ότι δύο επιφανέστατοι άνδρες του Αϊβαλιού 
ήταν ο πεζογράφος και Ακαδημαϊκός Ηλίας Μέζος ή Βενέζης και ο συγγρα
φέας και κεραμίστας Πάνος Βαλσαμάκης, καταγόμενοι αμφότεροι από την 
Κεφαλονιά»3.

ΧΩΡΟΘΕΣ1Α ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Αϊβαλί βρίσκεται στην ακρογιαλιά της αιολικής γης. Από τη μια μεριά 
το Αιγαίο με τα νησιά του' από την άλλη, όλη η Ανατολή. Αυτοί οι δύο 
παράγοντες πρέπει να εξετασθούν από την άποψη που μας ενδιαφέρει, αρχί
ζοντας από την Ανατολή: ποια ήταν δηλαδή η επίδραση της Ανατολής στη 
μουσική, στο τραγούδι και στον χορό.

Η επαφή του ελληνικού στοιχείου του Αϊβαλιού με το τουρκικό, ούτε 
συχνή ήταν ούτε μακράς διάρκειας και η επίδραση φυσικά ούτε βαθιά μπο
ρούσε να είναι ούτε μεγάλη. Πάντως ήταν αναπόφευκτη. Οι λίγες δεκάδες 
Τούρκων δημοσίων υπαλλήλων επηρέαζαν τη μουσική ζωή του τόπου. Οι 
ορχήστρες, για λόγους πολιτικής αλλά και συμφέροντος των ιδιοκτητών 
των καφενείων όπου έπαιζαν κάθε βράδυ, προσέθεταν στο ρεπερτόριό τους 
«τουρκική)) μουσική, δηλαδή σαρκιά, πεσφρέφια και τα όμοια, για να ψυχα
γωγήσουν την ελάχιστη, έστω, τουρκική πελατεία τους.

Στα μέρη της υπαίθρου, γύρω από τις Κυδωνιές, οι κοντραμπαντζήδες, 
στα «μουσαφιρλίκια» που έκαναν προς τιμήν των εφέδων της περιφέρειάς 
τους, πριν αρχίσει το κοντραμπάντο γλεντούσαν με ζουρνάδες, νταούλια και

2. Γ. Βαλέτας, «Ιστορία της Ακαδημίας Κυδωνιών», μέρος Α', Μικρασιατικά Χρο- 
νικά 4 (1948), 145-208.

3. Αθ. Τσερνόγλου: συνέντευξή του στον Θ. Σουλακέλλη που έλαβε χώρα την Ανοιξη 
του 2001 και το Φθινόπωρο 2003.
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βιολιά. Κυριαρχούσε το τουρκόφωνο τραγούδι. Η ιστορία επαναλαμβανόταν 
μέσα στο Αϊβαλί, όταν τελείωνε η επιχείρηση του κοντραμπάντου επιτυχώς. 
Και τότε, αντί για ζουρνάδες και νταούλια, καλούσαν τη μουσική του Στέλι
ου ή του Βαρκάδου, οι οποίοι ήταν κατάλληλοι να ικανοποιήσουν όλα τα γού
στα από την πλευρά της μουσικής και του γλεντιού.

Ο ερχομός των Επτανησίων στο Αϊβαλί, φέρνει μαζί τους και τη μουσι
κή παράδοση της περιοχής. Συγκροτούνται χορωδίες πολυφωνικής μουσι
κής και μαντολινάτες για κοινωνικές και οικογενειακές συγκεντρώσεις, 
καθώς και ομάδες καταρτισμένων τραγουδιστών, οι οποίοι γυρίζουν τη 
νύχτα στις γειτονιές και κανταδίζουν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων, 
κυρίως μαντολίνων. Η περίφημη κομπανία «του Στέλιου», σπουδαίου βιο
λιστή, παρέμεινε έντονα στα μνήμη όλων των προσφύγων του Αϊβαλιού.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ

Πώς όμως ήταν δυνατόν να επικρατήσουν τραγούδια του ενός ή του άλλου 
τόπου, αφού αυτοί που τα τραγουδούσαν αποτελούσαν μικρή μειοψηφία 
μέσα στην καινούρια τους πατρίδα;

Ο Ευστράτιος Κ. Βογιατζής σε σειρά άρθρων του στην εφημερίδα Αιολι
κός Κηρυξτο 1955 αναφέρει: «Μουσική καθαυτό εντόπια, γνησία δεν υπήρχε 
στο Αϊβαλί. Όταν δε λέμε εντόπια, γνησία εννοούμε μουσική, τραγούδια 
χορούς που να γεννήθηκαν στον τόπο για τον οποίο μιλάμε και που να έχουν 
μια πολύ μακρινή παράδοση και μια τοπική ιδιομορφία».

Στο Αϊβαλί υπήρχε ζωηρή μουσική κίνηση κυρίως τον 19ο και τον 20ό 
αιώνα, μέχρι την εποχή των διωγμών του 1914 και «τούτου» του διωγμού 
δηλαδή του 1922, όπως χαρακτηριστικά τον έλεγαν οι παλαιότεροι Α'ιβα- 
λιώτες.

Το 1895 ξεπηδά ο μουσικός σύλλογος «Ορφεύς» από πρωτοβουλία δρα
στήριων νέων. Την κίνηση ακολούθησαν πολλοί νέοι, τα οικονομικά πήγαν 
καλά και έτσι μετακαλείται ένας Γάλλος ειδικός καθηγητής (πρώην αξιω
ματικός), ώστε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μια τέλεια φανφάρα να κάνει 
συχνά δημοσίως την εμφάνισή της. Τον Γάλλο καθηγητή αντικατέστησε 
αργότερα, καλεσμένος από την Αθήνα, ο αρχιμουσικός της φρουράς Αθη
νών, Καίσαρης.

Δύο χρόνια αργότερα, οι διασπασμένοι αριστοκράτες του μουσικού συλ
λόγου «Ορφεύς» ιδρύουν ένα νέο μουσικό σύλλογο, τον «Αρίωνα», οργανώ
νουν τέλεια ορχήστρα και μετακαλούν συγχρόνως τον ειδικό καθηγητή και 
έξοχο βιολιστή Διγενή.

Η διαίρεση, και ευτυχώς όχι η διάλυση, μεταβλήθηκε σε άμιλλα, η πρό
οδος, όπως αναμενόταν, ήταν πολύ ικανοποιητική και ως προς την απόδοση.
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Συχνά πραγματοποιούνταν συναυλίες και από τις δύο ομάδες, ενώ επιπλέον 
άρχισαν να προσλαμβάνονται και μαθητές του Γυμνασίου, ώστε να δημιουρ- 
γείται φυτώριο. Η κίνηση αυτή κράτησε έως το 1899, όταν η τουρκική κυβέρ
νηση υποπτευόμενη ότι στους συλλόγους αυτούς καλλιεργείται η ελληνική 
ιδέα διέταξε το κλείσιμό τους. Έπειτα από λίγα χρόνια, μερικά από τα διά
σπαρτα μέλη των δύο συλλόγων με τα μουσικά όργανα που είχαν περισώσει, 
ίδρυσαν νέο σύλλογο με το όνομα «Όμιλος Φιλομούσων», αλλά και πάλι 
παρενέβησαν οι τουρκικές αρχές και έπειτα από βραχύ βίο έκλεισε και αυτός.

Οι μεγάλες λαϊκές ορχήστρες είτε έπαιζαν στα μεγάλα παραλιακά καφε
νεία προς τέρψη των πελατών είτε σε πλουσιόσπιτα, σε χορούς αποκριάτικους, 
σε γάμους, σε ονομαστικές γιορτές ή σε άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο λόγος 
της πρόσκλησης ήταν για να ακούσουν τους τραγουδιστές, ή για να χορέψουν 
με τους ήχους της ορχήστρας οι κυρίες τον μπάλλο και τους νεοεισαγόμενους, 
τότε, ευρωπαϊκούς χορούς. Η κομπανία «του Στέλιου» τραγουδούσε και έπαι
ζε στο μεγαλύτερο παραλιακό καφενείο, εκείνο του Καννέλου, το οποίο διέθε
τε και θεατρική σκηνή για ανεβάσματα έργων από θιάσους ηθοποιών που 
πήγαιναν στο Αϊβαλί για να παρουσιάσουν θεατρικά ή μουσικά έργα.

Μονόπρακτα και οπερέτες που πρωτοπαρουσιάζονταν στις σκηνές των 
Αθηνών μεταφέρονταν στη συνέχεια με τις περιοδείες των θιάσων σε διάφο
ρες επαρχιακές πόλεις, είτε της ελεύθερης είτε της σκλαβωμένης Ελλάδας. 
Επίσης, επισκέπτονταν την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Αδριανού- 
πολη, τη Ραιδεστό, την Τραπεζούντα, τη Μυτιλήνη, τη Χίο αλλά και το 
Αϊβαλί. Η παρουσία των Ελλήνων ηθοποιών στις υπόδουλες ελληνικές πόλεις 
της Μ. Ασίας αποτελούσε μεγάλο γεγονός, έδινε χαρά στους κατοίκους και 
αναπτέρωνε τα πατριωτικά αισθήματα. Αν και οι θίασοι προσπαθούσαν να 
μην προσβάλλουν το εθνικό αίσθημα των Τούρκων, συγκαλυμμένα τα έλεγαν 
όλα και έτσι ενίσχυαν το πατριωτικό αίσθημα των υπόδουλων Ελλήνων.

Οι άλλοτε μικρές και άλλοτε μεγάλες ορχήστρες, οι περίφημες «εστου- 
ντιαντίνες», ήταν μέχρι την καταστροφή οι δημοφιλέστερες μεταξύ των 
Ελλήνων. Οι «εστουδιαντίνες» αρχικά ήταν κυρίως μαντολινάτες, μόδα που 
πέρασε από την Ιταλία μέσω των Επτανήσων και έφτασε στα μέρη της 
Μικράς Ασίας. Γρήγορα εμπλουτίζονται με άλλα όργανα και φωνές: τρεις 
έως οκτώ οργανοπαίκτες με δύο έως τρεις τραγουδιστές και μερικές φορές 
με κάποια ολιγομελή χοροοδία για να διανθίζονται τα φωνητικά μέρη. Συχνά 
ορισμένοι ή όλοι οι εκτελεστές είναι συγχρόνως και τραγουδιστές ή χορωδοί. 
Τα σπουδαστήρια της μουσικής διακρίνονταν σε:

α) ευρωπαϊκή εστουδιαντίνα, με μαντολίνα, κιθάρες και άλλα ευρωπαϊκά 
όργανα,

β) λαϊκή, κυρίως με σαντούρια και βιολιά,
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γ) Αλά Τούρκα, με κανονάκι, ούτι, πολίτικη λύρα. Στις ορχήστρες αυτές 
έπαιζε ο σπουδαίος ουτιτζής Γκελέμης, πασίγνωστος στους πρόσφυ
γες, από την Πέργαμο.

δ) Τέλος, εκτός από τον τύπο ορχήστρας με ζουρνάδες και νταούλια, συνα
ντούμε την ορχήστρα με χάλκινα πνευστά, γνωστή και ως «φυσερά».

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Διδασκαλία της μουσικής, και μάλιστα της ευρωπαϊκής, αναφέρεται για 
πρώτη φορά στην ελληνική σχολή του Οικονόμου, προτού δηλαδή λειτουρ
γήσει η Ακαδημία, με υπεύθυνο τον χιώτη μουσικοδιδάσκαλο Αγάπιο. Ο 
ίδιος, αργότερα, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και έμαθε και τη βυζαντινή 
μουσική, την οποία και δίδαξε στις Κυδωνιές. Αργότερα, στην Ακαδημία, οι 
έφοροι των σχολείων που συνέχισαν το «προοδευτικό» έργο, προσέλαβαν 
τον Γάλλο Μπουσάρ, ο οποίος δίδαξε μουσική και τη γαλλική γλώσσα. 
Μετά από αυτόν ανέθεσαν τη διδασκαλία στον Γεώργιο τον Κρήτα, άριστο 
μουσικό και μελοποιό, του οποίου φημίζονταν πολλοί μαθητές4. Τον διαδέ
χθηκε ο παλαιός τρόφιμος της σχολής, υπότροφος και μαθητής του, μουσι
κοδιδάσκαλος Ζαφείριος ο Σμυρναίος.

Ο Ε. Κ. Βογιατζής στην εφημερίδα Αιολικός Κήρυξ θα σχολιάσει: 
«Αποτέλεσμα της περί την μουσικήν ενεργείας ταύτης ήτο όχι μόνον να 
υπάρχουν καλοί ιεροψάλται εις την πόλιν, αλλά να παραμείνη εις την νεωτέ- 
ραν το πνεύμα τούτο της καλλιέργειας της εκκλησιαστικής μουσικής και 
της Μελοποιί'ας... Κατά την γνώμη μας», αναφέρει παρακάτω, «ο Μπουσάρ 
σαν Ευρωπαίος, όπως μαρτυρεί το όνομά του, δεν είναι δυνατόν παρά να εδί- 
δαξε μόνον ευρωπαϊκή μουσική. Ο διαδεχθείς αυτόν Γεώργιος Κρής, εδίδα- 
σκε κυρίως βυζαντινή μουσικήν, ίσως εκ παραλλήλου και ευρωπαϊκήν... και 
όλα αυτά αφορούν την Ακαδημία, η οποία ως γνωστόν λειτούργησε τις δύο 
πρώτες δεκαετηρίδες του 19ου αιώνα 1803-1821 »5.

4. «Γεώργιος ο Κρής: περιώνυμος μουσικός και μελοποιός, ουδαμού εξασκήσας το 
του ιεροψάλτου επάγγελμα, αλλά πάντοτε διατελέσας διδάσκων την ψαλμωδίαν. Μαθη
τής εγένετο του Μελετίου Σιναίτου και Ιακώβου του Πρωτοψάλτου, ους υπερέβη εις το 
αναλυτικώς γράφων τα μουσουργήματα. Εδίδαξεν την μουσικήν εν τη εν Φαναρίω Κων
σταντινουπόλεως αλληλοδιδακτική λεγομένη σχολή, εν Χίω και εν Κυδωνίαις, ανέδειξε 
δε διακεκριμένους μαθητάς, ως Γρηγόριον τον Πρωτοψάλτην, Χουρμούζιον τον Χαρτο
φύλακα, Πέτρον τον Εφέσιον, Θεόδωρον τον Φωκαέα και άλλος. Ο θάνατος τον αφήρπα- 
σεν εν Κυδωνίαις το 1816». Γεώργιος I. Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της 
παρ’ημίν Εκκλησιαστικής Μουσικής, Αθήνα 1977 (αντύπωση) σ. 317.

5. Βογιατζής, ό.π., εφ. Αιολικός Κήρυζ, φ. της3 Απρ. 1955, σ. 3 (αναδημοσιεύει σχό
λιο από την Ιστορία των Κυδωνιών του Ιω. Καραμπλιά, τ. 1 (1949), σ. 195.
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Μετά από το 1830, έως και το 1884, δεν έχουμε καμιά πληροφορία εάν και 
πώς διδάσκονταν η μουσική στα σχολεία. Πάντως, εκτός από μια στοιχειώ
δη εκμάθηση σχολικών τραγουδιών αποκλείουμε τη συστηματική διδασκα
λία της μουσικής ως ιδιαίτερου μαθήματος με ειδικό καθηγητή. Οι δυσκο
λίες φαίνεται ότι παρακάμπτονται μετά τη συμπλήρωση του Γυμνασίου, 
δηλαδή μετά το 1884. Η συστηματική διδασκαλία της ευρωπαϊκής μουσικής 
αρχίζει το σχολικό έτος 1892-1893, με τον καθηγητή της Φιλολογίας Ευθύ
μιο Μπουντώνα που καταγόταν από την Κοζάνη και ήταν γνώστης της 
ευρωπαϊκής μουσικής.

Τον 20ό αιώνα εισάγεται πια οριστικά στην εκπαίδευση και το μάθημα 
της μουσικής, διεκδικώντας τη θέση του και το βαθμό του στον μηνιαίο έλεγ
χο. Η μουσική εκπαίδευση αρχίζει από την τελευταία τάξη του δημοτικού: οι 
μαθητές έρχονται σε πρώτη επαφή με το πεντάγραμμο, τα φθογγόσημα, 
τους χρόνους, στοιχεία που δίδασκε στους μαθητές ο διευθυντής του δημοτι
κού σχολείου, ο οποίος, κατά κανόνα, είχε γνώσεις θεωρίας και μουσικού 
οργάνου, κυρίως βιολιού. Από την Α' τάξη του σχολαρχείου άρχιζε συστη
ματικά η διδασκαλία της μουσικής από ειδικό καθηγητή, στις τρεις τάξεις 
του σχολαρχείου και στις δύο πρώτες του τετραταξίου γυμνασίου. Καθηγη
τής της μουσικής για το σχολείο και το γυμνάσιο ορίζεται ο ακάματος εργά
της της παιδείας Δημήτριος Κρητικός. Ο Κρητικός, όταν φοιτούσε στο Διδα
σκαλείο των Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα και στο Ωδείο Αθηνών. Το 
πάθος του ήταν το βιολί. Είχε καταρτίσει, επίσης, χειρόγραφη μουσική 
βιβλιοθήκη. Ακόμη και τα πεντάγραμμα εικονογραφούσε ο ίδιος, με όνειρο 
και σκοπό της ζωής του την τέλεια μουσική κατάρτιση των μαθητών του. Ως 
διδακτικό βιβλίο μουσικής είχε καθιερωθεί ένα γαλλικό του Claude Ange, το 
οποίο φαίνεται ότι ήταν καθιερωμένο και στα γαλλικά γυμνάσια. Περιείχε 
θεωρία μουσικής, σολφέζ, γαλλικά τραγουδάκια για διφωνία και τριφωνία 
και λίγη ιστορία της μουσικής, με τους κυριότερους συνθέτες των δύο τελευ
ταίων αιώνων, δηλαδή του 18ου και του 19ου. Ο Ange είχε συγκροτήσει στο 
σχολείο χορωδιακό σύνολο, εφάμιλλο προς τα καλύτερα χορωδιακά σύνολα 
των Αθηνών, με τους πιο καλλίφωνους του σχολαρχείου και του γυμνασίου, 
περίπου 30-40, με πρίμους, σιγόντους, βαρύτονους και μπάσους. Τα περισ
σότερα τραγούδια ήταν συνθέσεις δικές του, όχι βέβαια πρωτότυπες, αλλά 
διασκευές πάνω σε κείμενα δόκιμων Ελλήνων ποιητών και σε μελωδίες από 
διάφορες όπερες, ιδίως των Gounod, Mayerber, Verdi, Weber κ.λπ. Δυο-τρία 
από αυτά τα τραγούδια ήταν ποιήματα του Γ. Σακκάρη.

Τα συνηθισμένα όργανα που μάθαιναν οι ενδιαφερόμενοι ήταν το μαντο
λίνο, η μαντόλα, η κιθάρα, το φλάουτο, σπανιότερα το βιολί και πιο σπάνια 
το πιάνο. Λόγω του διαμορφωμένου ωρολογίου μαθητικού προγράμματος,
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η οργανική μουσική δεν διδασκόταν στο σχολείο. Η μελέτη του οργάνου 
γινόταν στο σπίτι, αυθόρμητα, μιας και τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια 
είχαν τη φιλοδοξία να μάθουν ένα μουσικό όργανο. Ειδικός δάσκαλος οργά
νων δεν υπήρχε, εκτός από τον Δημήτριο Κρητικό που δίδασκε βιολί. Η 
διδασκαλία των άλλων οργάνων γινόταν με την αλληλοδιδακτική μέθοδο, 
χωρίς να αποκλείονται οι αυτοδίδακτοι που με την επιμονή και υπομονή 
τους γίνονταν άριστοι εκτελεστές. Πάντως, και στις δύο περιπτώσεις, 
σπουδαίο ρόλο έπαιζαν και οι μέθοδοι εκμάθησης για κάθε όργανο, οι οποί
ες εκτός από τις μελωδικές ασκήσεις έδειχναν στον μαθητευόμενο τον 
σωστό δρόμο για την σωστή εκμάθηση του μουσικού οργάνου. Όπως ήταν 
επόμενο τα μεμονωμένα όργανα έγιναν σιγά-σιγά μικρές ή μεγάλες ομάδες 
και έτσι σχηματίστηκαν διάφορες μαντολινάτες με ποικίλο ρεπερτόριο. Ας 
μνημονεύσουμε μια από αυτές, την μαντολινάτα των τελειόφοιτων του 1911, 
η οποία επί δύο χρόνια, 1910-191 I, ανέπτυξε αξιόλογη μουσική δράση. Τα 
στελέχη της, μετά την αποφοίτησή τους, αποτέλεσαν τον πυρήνα της 
μαντολινάτας, που κάτω από την πεπειραμένη καθοδήγηση του επίσης ερα
σιτέχνη Ελευθερίου Κριτσίνη, έδινε κάθε χρόνο μια επίσημη συναυλία, 
συμπράττουσα με ένα χορωδιακό σύνολο. Όλα αυτά έως το 1914.

Η καθ’ ημάς ελληνική μουσική γινόταν πράξη σε υψηλότατο επίπεδο 
στους ναούς. Σπουδαίοι και ονομαστοί μουσικοδιδάσκαλοι και ιεροψάλτες 
κοσμούσαν τα ιερά αναλόγια των εκκλησιών. Τα μουσικά κέντρα για τη θεω
ρητική και πρακτική κατάρτισή τους ήταν η Κωνσταντινούπολη και το 
Άγιον Όρος. Κυριαρχούσε όμως το αγιορείτικο μουσικό ιδίωμα στους ψαλτι
κούς και εκκλησιαστικούς κύκλους, λόγω της αδιάλειπτης επαφής με αγιο
ρείτες μοναχούς, οι οποίοι επισκέπτονταν στο Αι'βαλί τα μετόχια των μονών 
τους. Ο ενοριακός ναός του Αγίου Νικολάου ήταν μετόχι της μονής Παντο- 
κράτορος, ενώ ο ναός της Πορταί'τισσας ήταν μετόχι της μονής των Ιβήρων6. * •

6. Μουσική ζωή υπήρχε και στις 12 και όχι 11, όπως συνήθως λέγεται ενοριακές 
εκκλησίες των Κυδωνιών. Ο Αθανάσιος Τσερνόγλου αναφέρει τις ακόλουθες ενοριακές 
εκκλησίες σε συνέντευξη που έδωσε στο Κ.Α.Λ.Μ.Ε. το 2003:

• των Εισοδίων της Θεοτόκου που ονομαζόταν Κάτω Παναγιά των Ορφανών του 
Μεγάλου Οικονόμου, του οικιστή της πόλης (ο ναός αυτός σώζεται σήμερα μιας 
και πρόσφατα ανακαινίσθηκε ως Χαϊρεδίμ πασά Τζαμισί),

• του Αγίου Γεωργίου που ονομάστηκε αργότερα Τσιναρλί Τζαμισί (Τζαμί του Πλα
τάνου),

• του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου -ο λεγόμενος της Αγοράς- που ονομάστηκε 
Νερκές Σαατλί Τζαμισί (Κεντρικό τζαμί με ρολόι: σαάτ=η ώρα),

Στη βόρεια παρυφή της πόλης υπήρχε και το Κισλά Τζαμί (Τζαμί του Στρατώνα), το 
οποίο έχτισε με δικά του χρήματα ο Αϊβαλιώτης άρχοντας Γεωργαλάς το 1880-1890.
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ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Σπουδαίος εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής μουσικής στις Κυδωνιές ήταν ο 
καθηγητής της μουσικής στο περίφημο γυμνάσιο των Κυδωνιών (άκμασε 
κατά την περίοδο από το 1850-1860 και λειτούργησε μέχρι το 1914) Δημή- 
τριος Κρητικός, για τον οποίο έχει ήδη γίνει λόγος.

Εξάλλου, ονομαστοί και σπουδαίοι ήταν και οι διευθυντές των διαφόρων 
ορχηστρών. Εκτός από τον Δημήτριο Κρητικό, ονομαστός υπήρξε και 
κάποιος με το όνομα Βαρκάδος, ο οποίος συνέχισε τη δραστηριότητά του 
αργότερα και στην Αθήνα. Άλλοι, επίσης, των οποίων τα ονόματα είτε είναι 
σε μας άγνωστα είτε η φήμη τους διασώζεται μόνο από τα μικρά τους ονό
ματα ή τα «παρατσούκλιά» τους και δυσκολεύουν την πιστοποίησή τους 
είναι λ.χ. η κομπανία «του Στέλιου», «τα Μαμέλια», καθώς και η κομπανία 
με την ονομασία «του Σκατάκια».

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για τον Αϊβαλιώτη μουσικοσυνθέτη Σκα- 
ντζουράκη, του οποίου το όνομα σώζεται δοσμένο σε μια πλατεία της Ν. 
Σμύρνης7. Την πρώτη πληροφορία γι’αυτόν μας έδωσε ο Αθανάσιος Τσερνό- 
γλου: ο Σκαντζουράκης ήταν αδελφός της συζύγου του Τιμόθεου Καζαβέλ- 
λη, γνωστού από το λαογραφικό βιβλίο του για το Α'ιβαλί.

Στην Αθήνα επέζησαν μετά τη Μικρασιατική καταστροφή σπουδαίοι 
Αϊβαλιώτες μουσικοί, έχοντας ως τόπο συνάντησής τους το μουσικό καφενείο 
του Αϊβαλιώτη Μουρούζη, στο τέλος της οδού Αιόλου, κοντά στο Μοναστη
ράκι. Εκεί συναντιόνταν πολλοί μικρασιάτες μουσικοί: Αϊβαλιώτες, Σμυρνι- 
οί, Βουρλιώτες, Αλατσατιανοί, Τσεσμελήδες και «καπάρωναν» τις δουλειές.

Ονόματα σπουδαίων και μεγάλων ιεροψαλτών σώζονται ελάχιστα. Από 
τον αείμνηστο μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο Κλεόμβροτο, Αϊβαλιώτη 
στην καταγωγή, πληροφορούμαστε ότι την εκκλησιαστική μουσική διδά
χθηκε από τον γνωστό Αϊβαλιώτη ιεροψάλτη Καλαποδά, άριστο γνώστη 
της θεωρίας και πράξης8.

Ο ιεροψάλτης του ναού του Αγίου Δημητρίου της Απάνω Χώρας, Λαγός, 
λαμπρός ιεροψάλτης και αφιερωμένος στο καθήκον του, μνημονεύεται ως 
δάσκαλος πολλών νεότερων εκπροσώπων της εκκλησιαστικής μουσικής 
στην ελεύθερη Ελλάδα9. Ο ιεροψάλτης στην Κάτω Παναγιά ονομαζόταν

7. Καλλιόπη Γρίβα-Κολλιοπούλου, Σελί8ες ιστορίας. Οι 8ρόμοι της Ν. Σμύρνης, τ. 
1 -3, Αθήνα 1978, 1983, 1992 (στο οικείο λήμμα).

8. Ο Καλαποδάς ίσως έψαλλε στον ενοριακό ναό του Προφήτη Ηλία ή σε γειτονικό 
ναό της ενορίας, στον Άγιο Βασίλειο ή στον Άγιο Νικόλαο.

9. Σε καταλόγους «φιλομούσων» συνδρομητών από τις Κυδωνιές αναφέρεται την 
ίδια περίοδο κάποιος με το όνομα «I. Λαγωός».
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Μπακλάς10. Το αναλόγιο του ιερού ναού του Προφήτη Ηλία κατείχε ο ιερο
ψάλτης Κιούρτογλου. Τελευταίο θα αναφέρουμε τον αείμνηστο Αϊβαλιώτη 
ιεροψάλτη του μητροπολιτικού ναού της Μυτιλήνης, Δημήτριο Κυπραίο 
(1915-2003), πολύ καλό γνώστη της εκκλησιαστικής μουσικής αλλά και της 
ευρωπαϊκής, την οποία δίδασκε σε σχολεία. Αρχικά ως λαμπαδάριος, διαδέ
χθηκε τον αποχωρήσαντα πρωτοψάλτη Μιχαήλ Καρίκα. Έψαλλε μέλη από 
έντυπες μουσικές συλλογές των Νικολάου Σμύρνης, Γεωργίου Ραιδεστηνού 
και Πέτρου του Πελοποννήσιου. Μέχρι το 1941 είχε δάσκαλο τον Γεώργιο 
Κρητικό, πρωτοψάλτη στο ναό του Αγίου Συμεών Μυτιλήνης.

Ως εκπρόσωπο, τέλος, του μετέπειτα αποκαλούμενου ρεμπέτικου τρα
γουδιού, αναφέρουμε τον Αϊβαλιώτη ρεμπέτη Στράτο Γενίτσαρη, «...ωραίο 
παλικάρι και στην ψυχή και στο σώμα, λαμπρό εκτελεστή των τραγουδιών 
με το μπουζούκι του, αλλά ταυτόχρονα αγνό και σεμνό νέο, ο οποίος έφθασε 
στον Πειραιά μετά τη συμφορά του 1922)) (Από συνέντευξη του Αθανασίου 
Τσερνόγλου).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

Μουσική ταυτότητα και ζωή

Η κοινωνία των Κυδωνιών θα μπορούσε να χωρισθεί επαγγελματικά, σε 
τρεις κατηγορίες, χωρίς φυσικά να υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ τους:

1) την τάξη που είχε το μεγαλύτερο υλικό πλούτο, αδιάφορο αν προερχό
ταν από κτηματική περιουσία, από βιομηχανία, εμπόριο, μετρητά ή και από 
όλα αυτά μαζί,

2) την τάξη των εμπόρων, μικροβιομηχάνων, επαγγελματιών, βιοτε- 
χνών και μικροκτηματιών και,

3) την τάξη των αγροτών, εργατών και των μικρουπαλλήλων.
Μέσα στην πόλη των Κυδωνιών υπήρχαν κατά κάποιον τρόπον δύο 

φατρίες, δύο ομάδες:
1) Η αρχοντική φατρία βρισκόταν στην Απάνω Χώρα, όπου είχαν τις 

κατοικίες τους οι αρχοντάδες, αλλά και πλήθος λαού
2) Το «δημοκρατικό-λαϊκό κόμμα)) είχε την έδρα του στην Κάτω Χώρα, 

με κέντρο την περίφημη Παναγία των Ορφανών του Μεγάλου Οικονόμου, 
οικιστή της πόλης.

10. Μας τον ανακοίνωσε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ιωάννης Φουντούλης, τα μέλη της οικογένειας του οποίου υπήρξαν ενορίτες του περίφη
μου ναού της Κάτω Παναγιάς Κυδωνιών.
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Όσον αφορά την άρχουσα τάξη της πρώτης κατηγορίας: «...Η Ευρωπαϊ
κή μουσική και οι Ευρωπαϊκοί χοροί ήταν τα είδη που αποτελούσαν την 
καλλιτεχνική τροφή του πιο εκλεπτυσμένου μέρους της Κυδωνιακής κοινω
νίας, που για να είμαστε ειλικρινείς, το επεδίωκε ενίοτε και από κάποιο σνο- 
μπισμό και όχι από σοβαρό σπουδαίο μουσικό αίσθημα...», αναφέρει χαρα
κτηριστικά ο Ε. Κ. Βογιατζής11.

Στη δεύτερη κατηγορία τα πράγματα ήταν κάπως ασαφή. Ένα μέρος της 
ακολουθεί ή μάλλον προτιμά τη μουσική από διάφορες κλασικές όπερες και 
Βιενέζικες οπερέτες, περισσότερο από σνομπισμό παρά από βαθιά κατανόη
ση, χωρίς βέβαια να απαξιώνει και τα τραγούδια του Κόκκινου, του Ξανθό- 
πουλου, του Ρόδιου, του Στρουμπούλη και όλων εκείνων των τροβαδούρων 
της εποχής που τους τραγουδούσε και τους τραγουδά ακόμη όλη η Ελλάδα. Με 
άλλα λόγια, τόσο η αθηναϊκή καντάδα και τα σμυρναίικα τραγούδια, γραμμέ
να με πολύ τοπικό μουσικό χρώμα, όσο και τα επιτυχημένα τραγουδάκια από 
τις επιθεωρήσεις που ξεφύτρωναν τότε για πρώτη φορά ως μουσικό είδος 
είχαν τη θέση τους. Οι υπόλοιποι της κατηγορίας αυτής προσπαθούσαν να 
μιμηθούν τους πρωτοπόρους από τη μια και τους λαϊκούς από την άλλη.

Για την τρίτη κατηγορία, τη λαϊκή, θα πρέπει πρωτίστως να αναφερθούν 
τα παρακάτω.

Ήδη από τη βυζαντινή εποχή, η Κωνσταντινούπολη είναι το εθνικό, θρη
σκευτικό και πολιτισμικο-πνευματικό κέντρο του χριστιανισμού. Από εκεί 
κατευθύνεται κάθε πνευματική κίνηση προς όλο τον χώρο της Μικρασίας. 
Τα μικρασιατικά παράλια αποτελούν ενιαίο χώρο από την άποψη της μουσι
κής, ποιητικής και ορχηστικής παράδοσης.

Οι πόλεις της Μικράς Ασίας, ωστόσο μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
μέρη νησιωτικά. Έτσι, στα περίχωρα των Κυδωνιών συναντούμε τραγούδια 
έρρυθμα, συμποτικά και αφηγηματικά, αισθηματικά και πατινάδες, τρα
γούδια σε δίστιχα και άλλα σε πολύστιχες παραλογές. Επιπλέον, συναντά- 
ται μια ιδιαίτερη ομάδα τραγουδιών στεριανού τύπου, που έφθασαν κατά 
την περίοδο των Ορλωφικών, λόγω της μόνιμης εγκατάστασης κατοίκων 
από τα μέρη του Μόριά ή από τη Μακεδονία, και ιδιαιτέρως από τα μέρη των 
Γιαννιτσών. Οι τελευταίοι ίδρυσαν στα νότια των Κυδωνιών μεγάλη κωμό
πολη το Γιαννιτσαροχώρι.

Ανάλογοι είναι και οι χοροί: νησιώτικοι συρτοί και μπάλλοι, καλαματια
νά, συρτά και χασάπικα, καρσιλαμάδες (αντικρυστοί) και ζεϊμπέκικα, αλλά 
και στεριανά τσάμικα, συγκαθιστά και τα όμοια.

11. Βογιατζής, ό.π., εφ. Αιολικός Κήρυξ, φ. της 17 Απριλίου 1955.
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Ως προς την πλοκή των μουσικών ήχων, διατονικών και χρωματικών της 
μαλακής και σκληρής χρόας, υπάρχει μεγάλη ποικιλία, δεδομένου ότι η 
Κωνσταντινούπολη, με τις βυζαντινές και μεταβυζαντινές μουσικές σχολές 
της, κράτησε ζωντανή την πολυηχία της ελληνικής αρχαιότητας μέσα από 
την ελληνική μουσική, εκκλησιαστική και κοσμική.

Ρυθμοί των τεσσάρων χρόνων, αργών για τα καθιστικά και τις νυκτω
δίες και σύντομων για τα συρτά και τα χασάπικα, των πέντε χρόνων για τον 
ιδιόρρυθμο χορό «Κιόρογλου», των έξι χρόνων για τα βαδιστικά γαμήλια 
και στρατιωτικά άσματα, των επτά χρόνων, σύντομων για τα καλαματιανά 
και αργών για τα καθιστικά και τους αντικρυστούς, και των εννέα χρόνων 
για τους καρσιλαμάδες και τα ζεϊμπέκικα, συνθέτουν το μωσαϊκό της ρυθ- 
μοποιίας. Οι λαϊκοί, λοιπόν, δεν συγκινούνται από τα «φράγκικα» τραγού
δια, εκτός από τις καντάδες. Ως γνήσιοι άνθρωποι του λαού συγκινούνταν με 
τον δικό τους πηγαίο και γνήσιο τρόπο. Άμα ερχόταν στα μεράκια, ο 
«μανές», δηλαδή ο φωνητικός αυτοσχεδιασμός, δημιουργούσε μια μουσική 
απόλαυση. Ο Ε. Κ. Βογιατζής και πάλι, αναφέρει: «...Άλλα λαϊκά τραγού
δια, ντόπια, δεν υπήρχαν εκτός από δυο τρία που είχαν την προέλευσή τους 
από τη Μυτιλήνη ή από τα κοντινότερα νησιά... Το τραγούδι όμως που 
κυριαρχούσε και μάλιστα όσο βαστούσαν οι αποκριές, ήταν το ελληνικό τρα
γούδι, το ηρωικό... Εκεί με όλη τους τη μεγαλοπρέπεια έκαναν την εμφάνι
σή τους ο «Γερο-Δήμος», το «Παιδιά μ’ σα’ θέλ’τι λιβιντιά κι κλέφτις να 
γιννίτι» που τους έκανε να πετούν τα βελούδινα κασκέτα τους από ενθουσια
σμό, το «Ω λυγερόν και κοπτερόν σπαθί μου», το «Μαύρη είν’ η νύχτα στα 
βουνά» και ένα σωρό άλλα τέτοια λεβέντικα δημοτικά τραγούδια, που κοντά 
στα άλλα αναμόχλευαν το πατριωτικό αίσθημα, που όπως γνωρίζουμε βρι
σκόταν τότε στο κορύφωμά του»12.

ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΖΩΗ

Εκείνο που έδινε τη μεγαλύτερη ικανοποίηση ήταν ο χορός, η ταυτόχρονη 
διπλή απόλαυση μουσικής και χορού. Ο χορός αποτελούσε το κορύφωμα του 
γλεντιού και της ψυχαγωγίας.

Ο πρώτος των χορών ήταν ο συρτός Πολίτικος, γνωστός με το όνομα 
συρτός Σμυρνιός. Χορός νησιώτικος, με χάρη στη μουσική, στις φιγούρες, 
στα τσακίσματα και στα λυγίσματα των χορευτών, αποτελούσε τη μεγα
λύτερη χαρά των χορευτών στα γλέντια ή στους γάμους. Είχε τόσα γυρί
σματα, άλλαζε τόσους σκοπούς -στον ίδιο πάντα ρυθμικό πόδα των τεσσά

12. Βογιατζής, ό.π., εφ. Αιολικός Κήρυζ, φ. της 1 Μαΐου 1955.
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ρων χρόνων- τόσες χορευτικές φιγούρες, που δεν σε άφηνε να τον χορτά
σεις. Εάν μάλιστα τύχαινε να τον παίζει η γνωστή κομπανία «του Στέλι
ου», υπό την επήρεια του ήχου των νομισμάτων που έπεφταν βροχή πάνω 
στο σαντούρι και στο πάτωμα, τότε πια ήταν η αποκορύφωση. Κέντρο όλης 
αυτής της εικόνας ήταν το ζευγάρι και αν επρόκειτο για γάμο ο γαμπρός 
και η νύφη. Εκείνος, με το σαλβάρι του, το κεντημένο με μπρισίμι γιλέκο, 
το μεταξωτό μαύρο ζουνάρι και το τουνουζλίδικο φέσι με τη μακριά μετα
ξωτή φούντα που χάιδευε τον ώμο του, σήκωνε την αγαπημένη του για να 
ανοίξει επίσημα το χορό. Εκείνη, με το νυφικό γλάσο, παραδιδόταν στον 
ίσκιο του αγαπημένου της, δεμένη μαζί του και από απόσταση που την 
όριζε μονάχα με ένα μεταξωτό μαντίλι που κράταγε στα χέρια του ο 
γαμπρός. Εξάλλου, ο Παν. Α. Μπιμπέλας στο γνωστό βιβλίο του για τα 
Λαογραφικά των Κυδωνιών, αναφέρει και τον χορό μπάλλο να χορεύεται 
στους γάμους13.

Ένας από τους χορούς λεγόταν συρτός Αϊβαλιώτικος. Χορός σβέλτος, σε 
τετράσημο ρυθμικό πόδα με σχετικά γρήγορη χρονική αγωγή, τον χόρευαν 
μόνο άντρες αγκαλιασμένοι ο ένας με τον άλλο, βάζοντας ο καθένας το δεξί 
του χέρι στον ώμο εκείνου που βρισκόταν δεξιά του, ή και τα δυο του χέρια 
στους ώμους εκείνων που βρίσκονταν δεξιά και αριστερά του. Οι χορευτές 
έπρεπε να είναι πάντα πάνω από δύο. Κατά κανόνα χορευόταν με το σκοπό 
του «Καροτσέρη»14.

Ο γνωστός στο πανελλήνιο ως Καλαματιανός χορός χορευόταν εδώ και ως 
αντικριστός στην αργή εκδοχή των επίτριτων επτάσημων ρυθμικών ποδών.

Χοροί των σύντομων εννέα χρόνων όπως καρσιλαμάδες (αντικρυστοί που 
χορεύονταν συνήθως από άντρα και γυναίκα) και αργών όπως ζεϊμπέκικα - 
ιδιαίτερα «ο βαρύς»-, ήταν σε μεγάλη χρήση από τους βρακάδες με τα τσό
χινα σαλβάρια, τα μεταξωτά μαύρα ζωνάρια και τις βελούδινες κατσούλες 
τους. Ιδιαίτερα από τους κοντραμπαντζήδες ξεχώριζες τις βαριές λεβέντι
κες ρυθμικές κινήσεις τους. Συνηθισμένοι χοροί ήταν ο γρήγορος καρσιλα
μάς, το ζεϊμπέκικο τύπου ((Πέργαμος» και τύπου «Αϊβαλιώτικο», το Πιγκί 
και ο Κιόρογλους.

Στον γρήγορο καρσιλαμά, που απαιτούσε μεγάλη τέχνη και ευστροφία 
κορμιού, διέκρινε κάποιος από τη μια την προσπάθεια του χορευτή να ζυγώ
σει ανύποπτα τη γυναίκα με διάφορες τεχνικές κινήσεις και από την άλλη

13. Παν. Μπιμπέλας, Λαογραφικά Κυ8ωνιών (Αϊβαλή), Μοσχονησίων (Νησί) και 
Γιανιτσαροχωρίου (Χωριό), Αθήνα 1956.

14. Εάν ο Ε. Κ. Βογιατζής δεν ταξινομεί τους χορούς ορθώς ως «συρτούς» και 
((πηδηχτούς», τότε πρόκειται για τον κασάπικο χορό.
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την προσπάθεια της χορεύτριας να ξεφύγει από τα χέρια του συγχορευτή 
της με διάφορες δελεαστικές κινήσεις και στροφές.

Το ζεϊμπέκικο τύπου «Πέργαμος» που ήταν πιο βαρύ και το «Αι'βαλιώ- 
τικο» ήταν οι κατ’ εξοχήν επιδεικτικοί και παλικαρίσιοι χοροί που χορεύο
νταν από έναν ή από πολλούς άντρες. Οι χοροί αυτοί παρουσίαζαν ένα σύνο
λο από σύγχρονες με τη μουσική ρυθμικές κινήσεις χεριών και ποδιών που 
τις συνόδευαν ανάλογες στροφές και λυγίσματα του κορμιού και προπάντων 
των γονάτων.

Το «Πιγκί» ήταν και αυτός ζεϊμπέκικος χορός, μόνο που χορευόταν από 
τέσσερις χορευτές με ελάχιστες στροφές. Στην αρχή οι χορευτές χόρευαν 
κατά παραγωγή· κατόπιν με διαδοχικές κλίσεις βρισκόταν ο ένας απέναντι 
από τον άλλο, σχημάτιζαν δύο ζευγάρια και ο καθένας χόρευε με τον συγχο
ρευτή του.

Ο τεχνικότερος και δυσκολότερος από όλους τους χορούς που απαιτούσε 
ταχύτητα, ευστροφία και ευκαμψία κορμιού ήταν ο «Κιόρογλους», τονισμέ
νος στον ρυθμικό πόδα των πέντε χρόνων. Ο χορευτής με τα μαχαίρια στα 
δυο του χέρια χόρευε με μεγάλη τέχνη, κρατώντας τον ρυθμό με την κρούση 
των μαχαιριών πότε πάνω από το κεφάλι του, πότε διαδοχικά κάτω από τα 
σκέλια του και πότε πίσω του.

Ο νεότεροι στην ηλικία Αϊβαλιώτες, εκτός από τους χορούς που αναφέ
ραμε, χόρευαν τον συρτό και τους ευρωπαϊκούς: βαλς, κανδρίλες, λανσιέδες, 
πόλκα, μαζούρκα, παντεσπάν, πατεπατινέρ.

Επίσημες χοροεσπερίδες ήταν ο χορός της Λέσχης και ο χορός της Φιλο- 
πτώχου Αδελφότητος των Κυριών και των Εμποροϋπαλλήλων.

ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Στη μελέτη του Δημ. Α. Πετρόπουλου για τα δημοτικά τραγούδια αναφέρε- 
ται ένας σημαντικός αριθμός τραγουδιών ιστορικής μνήμης για το Αϊβαλί15.

Το πρώτο τραγούδι αφορά το μοιραίο ξημέρωμα της Παρασκευής, 3ης 
Ιουνίου του 1821. Οι λεπτομέρειες αναφέρονται σε αφηγηματικό τραγούδι, 
καταγραμμένο στην Πάρο από τον Μ. Κρίσπη στα 1873. Το ίδιο γεγονός έχει 
καταγραφεί και σε άλλη παραλλαγή με ασήμαντες διαφορές το 1925, στη 
Νάξο, από τη Διαλεχτή Ζευγώλη.

Σε μια κακότεχνη στη σύνθεσή της παραλλαγή από την Καρωτή Διδυ
μοτείχου, καταγραμμένη το 1922, ο τραγουδιστής πλαισιώνει το νόημα της

15. Δημ. Α. Πετρόπουλος, «Δημοτικά τραγούδια για τη Μικρά Ασία», Μικρασιατι
κά Χρονικά 8 (1959), 81-96.
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καταστροφής του Αϊβαλιού με στίχους άλλων τραγουδιών από την πλούσια 
δημοτική παράδοση.

Σε άλλη παραλλαγή, απομακρυσμένη χρονικά από το αρχικό γεγονός, η 
επίθεση παρουσιάζεται ως ληστρική επιδρομή16. Ίδια περίπου παραλλαγή 
βρίσκεται σε χειρόγραφο του Λαογραφικού Αρχείου του Σ. Μανασείδη από 
την Αίνο.

Καθώς μεγαλώνει η απόσταση, τοπική και χρονική, το ιστορικό γεγονός 
εισέρχεται στη σφαίρα του θρύλου. Ανάλογη πορεία ακολουθεί η σύνθεση 
ενός τραγουδιού, ο τραγουδιστής του οποίου δεν γνωρίζει τι ακριβώς έγινε, 
πότε έγινε ούτε ενδιαφέρεται για ιστορικές λεπτομέρειες. Έχει μόνο βαθύ
τατο πόνο και αυτόν εξωτερικεύει στους στίχους της παραλλαγής, που υπο
θέτουμε ότι αναφέρεται στην καταστροφή του Α'ιβαλιού το 1821, εκτός και 
πρόκειται για κάποιο άλλο επεισόδιο, όπου η Σαμοθράκη είχε υποστεί την 
ίδια επίθεση, όπως και το Αϊβαλί.

Παρατίθεται, επίσης, ένας ακόμη θρήνος για την καταστροφή του Αϊβα- 
λιού, που η σύνθεσή του έχει ομοιότητα με γνωστούς θρήνους άλλων πόλε
ων. ΓΙ μορφή του είναι διαλογική, τύπος γνωστός μετά τον 15ο αιώνα. Οι 
ασυνάρτητοι σε νόημα και κακότεχνοι στίχοι που προέρχονται από αδέξιο 
τραγουδιστή ή συλλογέα περιλαμβάνονται σε χειρόγραφο του Λαογραφικού 
Αρχείου Ξανθάκη, Καρωτή Διδυμοτείχου (1922).

Λόγος για το Αϊβαλί και τα Μοσχονήσια γίνεται και σε παραφθαρμένη 
παραλλαγή τραγουδιού, δημοσιευμένη από τον Μ. Λουλουδόπουλο17.

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

1. Σ υλ λ ο γή-Καταγραφή: Σιμών I. Κχράς.

Στον φάκελο Μικρά Ασία, τμήμα Αιολία και Ιωνία, περιφέρεια Δαρδανε
λίων, κοινότης Κυδωνίαι (Αϊβαλί). Δεν αναφέρεται μουσική καταγραφή από 
Α'ιβαλιώτες πληροφορητές. Στον φάκελο περιλαμβάνεται ένα και μοναδικό 
τραγούδι από το Αϊβαλί.

«Πληροφορητής: Ηλίας Μαυρόπουλος του..., ετών..., μουσικός οργανο
παίκτης (παίζει μαντολίνο), υποδηματοποιός εκ Βούρλων.

Πληροφορία: Αμπτάλικος Βαρύς «Πιγκί» εις ήχον Πλάγιον του Δευτέ
ρου της Σκληρής Χρωματικής Χρόας, σε ρυθμό τετράσημο.

16. Κ.Ι. Πέτσης, Συλλογή ανεκδότων δημοτικών ασμάτων Μακεδονίας-Xαλκιδι- 
κής-Θράκης, Θεσσαλονίκη 1931.

17. Ανέκδοτος συλλογή ηθών, εθίμων, και ασμάτων κ. λ. π. των Καρυών της επαρχίας 
Καβακλή, εν Βάρνη 1903. Πληροφορίες επίσης βλ. Σ. Μανασείδης, «Δημώδη άσματα 
Αίνου», Αρχείον Θρακικοό Γλωσσικού και Λαογραφικού Θησαυρού3 (1936-37), 31-84.
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Μαρτυρία: Το ξεύρει από τον Αϊβαλιώτη κλαρινοπαίκτη Τόμπο, που 
έπαιζαν μαζί στη Λήμνο».
2. Συλλογή-Καταγραφή: Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφιών καί Μουσικο- 
λογικών Ερευνών (Κ.Α.Λ.Μ.Ε).
Παρουσιάζουμε εδώ για πρώτη φορά ένα άσμα ιστορικής μνήμης που ανα- 
φέρεται στο Αι'βαλί.

Πληροφορητής: Αθανάσιος Τσερνόγλου του Γεωργίου, συνταξιούχος 
Φιλόλογος-Γυμνασιάρχης, υπηρετήσας ως φιλόλογος στη Θεολογική σχολή 
της Χάλκης και έχοντας μεταξύ των άλλων μαθητών του τον παναγιώτατο 
οικουμενικό πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, κατά το σχολικό έτος 1954-1955.

Τόπος: Νέα Ιωνία Αττικής, Άνοιξη 2001 και Φθινόπωρο 2003.
Σκοπός: Πρόγραμμα ηχογράφησης μουσικών ιδιωμάτων των περιφε

ρειών της Μικράς Ασίας.
Απόσπασμα συνέντευξης:
Όταν σπού8αζα στην Αθήνα, 1946-1950, κατοικούσα στο σπίτι μιας πρώ

της εζα8έλφης της μητέρας μου, της Αναστασίας Κοπού, η οποία τραγου- 
8ούσε ένα τραγού8ι, που έλεγε ότι το είχε ακούσει να το τραγου8ούν τα 
πρώτα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής στη Μυτιλήνη, οι χαροκα
μένες Αϊβαλιώτισσες σε κη8είες συγγενών (υπήρχαν συχνοί θάνατοι από 
κακουχίες και κακοπέραση). Οι γυναίκες αυτές κάθονταν πολύ κοντά η μία 
στην άλλη, μαυροφορεμένες, με μαύρο μαντίλι στο κεφάλι που έ8εναν κάτω 
από το σαγόνι (είχαν ομοιόμορφη εμφάνιση), πάνω σε πεζούλες ή καρέκλες 
ή καναπέ8ες, και κινούσαν τα σώματα και τα κεφάλια τους 8εζιά και αρι
στερά μαζί από κοινού, συγχρόνως με τον ρυθμό του τραγου8ιού.

Πρόκειται για λαϊκό θρήνο για το Αι'βαλί, τονισμένο στον πρώτο ήχο της 
μαλακής διατονικής χρόας και σε ρυθμικό πόδα των έξι δακτυλικών χρόνων.

ΑΙ'ΒΑΛΙ

Αντί καημένου Αϊβαλί κι ήσουν κακουγραμμένου,
στα βάσανα που σ’ έριζαν, 8εν ήσουν μαθημένου.

Τ’ Αιβαλί μας του νησί μας, μείνανι μέσ’τη Τουρκιά,
Χίου και η Μυτιλήνη, έχουν την ελευθερίά.

Άντι καημένου Αϊβαλί! Πού ’ν’η παλικαριά σου;
Ζώσανι θάλασσις, βουνά κι σφάζαν τα πι8ιά σου.

Της Ανατουλής του χώμα, είνι ζουντανό, 
είνι μ’ αίμα ζυμουμένου, μανά8ων κι πι8ιών.
Στης Ανατουλής του χώμα, póSa 8εν ανθούν, 

τα κουρίτσια μας στα ζένα κλαίνε και θρηνούν.
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Σχόλια για το άσμα από τον Αθανάσιο Τσερνόγλου:
Το τραγούδι αυτό απηχεί τη συμφορά του δεύτερου διωγμού της μικρασια
τικής καταστροφής το 1922. Ο στίχος ν....Αϊβαλί στα βάσανα δεν ήσουν μαθη
μένου...» είναι ιστορικά ανακριβής, διότι το Αϊβαλί επανειλημμένως υπέστη 
ολοκαυτώματα. Το 1821 πλήρες ολοκαύτωμα, το 1914 με τον πρώτο διωγμό 
και το 1922' συνολικά δέχτηκε τρία ολοκαυτώματα. Γιατί λέει όμως «δεν 
ήσουν μαθημένο»; Διότι από το δεύτερο μισό του 19ου αι. έως το 1912-1913 το 
Αϊβαλί ευημέρησε και έτσι είχαν λησμονηθεί οι παλιότερες συμφορές.

Παρακάτω αναφέρει «ζώσανι θάλασσις βουνά κι σφάξαν τα πιδιά σου». 
Δεν έλεγαν πάντα «σφάξαν» αλλά και «πήραν». Το 1922, 4.000-5.000 παλι
κάρια οδηγήθηκαν ως όμηροι από τους Τούρκους στα βάθη της Μικράς 
Ασίας και από αυτά σώθηκαν μόνο 15' μεταξύ αυτών ήταν και ο Ηλίας Βενέ- 
ζης. Πολλές γυναίκες που περίμεναν τους δικούς τους δεν ήθελαν να τρα
γουδήσουν «σφάξαν» κι έτσι έλεγαν «πήραν» ελπίζοντας ότι θα γυρίσουν.

Στους στίχους «ζώσανι θάλασσις βουνά...» αναφέρεται η τακτική θέση 
των Τούρκων στρατιωτών στα γύρω υφώματα των Κυδωνιών για να μην 
ξεφύγει κανένας.

Η επωδός απηχεί την σημερινή αλήθεια και πραγματικότητα, ότι τα 
απέναντι παράλια είναι «σκλαβωμένα», ενώ η Χίος και η Μυτιλήνη ευημε- 
ρούν διότι είναι ελληνικά νησιά. «Στης Ανατολής το χώμα ρόδα δεν ανθούν, 
τα κουρίτσια μας στα ξένα κλαίνε και θρηνούν». Αφού πατούν Τούρκοι, δεν 
ανθούν ρόδα... εκεί στο Αϊβαλί δεν είχαν Τούρκους και νόμιζαν ότι είναι 
ελεύθεροι... και τα κορίτσια που σώθηκαν και μεταφέρθηκαν στη Μυτιλήνη 
και σε άλλα λιμάνια της Ελλάδας με καράβια με αμερικάνικη σημαία κλαί
νε και θρηνούν για την απώλεια συγγενών, περιουσιών κ.λπ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, φαίνεται ότι η μουσική ταυτότητα των 
Κυδωνιών και των Κυδωνιατών διέφυγε λάθρα. Οι ελάχιστες λαογραφικές 
και οι ακόμη λιγότερες μουσικές πληροφορίες δυσκολεύουν τη μελέτη και 
διδασκαλία του μουσικών ιδιωμάτων στα μέρη των Κυδωνιών.

Στα ερωτήματα εάν υπάρχουν και άλλα τραγούδια από τον κύκλο της 
Ζωής και του Χρόνου ή ιστορικής μνήμης που φτιάχτηκαν ή τραγουδήθη
καν με αναφορά στα γεγονότα της κάθε περιόδου, δίνουμε, με τη λογική, 
καταφατική απάντηση. Τίποτε όμως δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε χωρίς 
αποδείξεις.



Theophanis Soulakellis

MUSICAL LIFE IN KYDONIES (AYVALIK)
MUSIC RECORDINGS - ORAL TESTIMONIES - PUBLICATIONS

(SUMMARY)

In this paper, reference is made to the recordings of traditional songs from the area 
of Kydonies, as well as to publications of books and sound recordings, written and 
oral testimonies related to musical life, musical waves, types of orchestras, music 
teachers and musicians of note. The reader can also find articles published in the 
press or found in books related to the traditional culture of musical life in Kydonies. 
A presentation of traditional historical songs referring to Ayvalik is also made.

Following the social characteristics of the population in Kydonies, we approach 
the geography of the area as well as its musical identity, based on a series of articles 
by E. K. Voyatzis in the newspaper Aiolikos Kiryx of the year 1955, published on 
Lesvos. Musical life in Kydonies is represented by the relevant institutions, the 
musical and theatrical scenes, as well as the large popular orchestras of an «estudi
antine» type. The teaching of music was supported by the system of education at 
that time, the efforts of music foundations and the church. Names of music teach
ers, musicians and church chanters (psaltes) of note are mentioned. The relation 
between the social status of the people in Kydonies and the music and dance cust
oms is examined. A short introduction to the costumes is also made. Furthermore, 
titles of known collections of related traditional poetry and music are included. 
Finally, the historical song entitled «Aïvali» is presented for the first time. The song 
refers to the destruction of Ayvalik in 1922 and was made known to us by Athana- 
sios Tsernoglou, former teacher of Greek Letters (K.A.L.M.E. recording in 2003).
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

Ο ΛΕΣΒΙΟΣ ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ 
ΣΟΛΩΝ ΛΕΚΚΑΣ: ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΗΣ» 

ΣΤΙΣ ΛΕΣΒΙΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εισήγησή μου επιδιώκει να αναδείξει και να ερμηνεύσει την πλούσια 
μουσική παράδοση που συγκροτήθηκε στη Λέσβο και στα μικρασιατικά 
παράλια από τον 19ο ως τον 20ό αι., μέσα από μια παραδειγματική 
βιογραφική προσέγγιση ενός Λέσβιου τραγουδιστή, που αποτελεί, ίσως, 
έναν από τους τελευταίους αυθεντικούς κληρονόμους της. Από αυτήν τη 
σκοπιά αποτελεί συνέχεια δύο προηγούμενων αξιόλογων εκδόσεων που 
έχουν προηγηθεί1. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η βιογραφική προσέγγιση του 
Σάλωνα Λέκκα δεν θα περιοριστεί σε μια απλή περιγραφή γεγονότων, 
δρώμενων και αναμνήσεων, αλλά θα επιδιώξει να περιγράφει και να 
ερμηνεύσει τη βιωματική σχέση του τραγουδιστή με το λεσβιακό μουσικό 
φαινόμενο, από μια εσωτερική σκοπιά: αυτή που διαμόρφωσε και διαμορ
φώνει τους αξιακούς και τους άλλους κώδικες συμπεριφοράς ενός «μερα- 
κλή» σε ένα μεταβαλλόμενο οικογενειακό, επαγγελματικό και ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον.

Ο Λέσβιος τραγουδιστής Σάλωνας Λέκκας αποτελεί ιδανικό παράδειγμα 
(case study), αφού ως διαχρονική προσωπικότητα που εμπλέκεται από 
διάφορους ρόλους και σκοπιές στο λεσβιακό μουσικό γίγνεσθαι, ενσαρκώνει 
τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά και μεταξύ των 
συμβολικών πρακτικών του καφενείου και των αντίστοιχων της σύγχρονης 
μουσικής σκηνής: η πολύχρονη καλλιτεχνική του δραστηριότητα συμπερι
λαμβάνει συμμετοχή σε γλέντια και πανηγύρια από τη σκοπιά του ερασι
τέχνη τραγουδιστή ή γλεντιστή, αλλά και (τοπικές και υπερτοπικές) 
επαγγελματικές συνεργασίες με παλιότερους και νεότερους καταξιωμένους 
μουσικούς. Όσον αφορά τους Λέσβιους μουσικούς, ο Σόλων Λέκκας έχει

1. Ν. Διονυσόπουλος (επιμ.), Λέσβος-Αιολίς. Τραγούδια και χοροί της Λέσβου, 
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης-Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Αθήνα 1997' Σ. Χτούρης (επιμ.), Μουσικά Σταυροδρόμια στο Αιγαίο: Λέσβος (19ος- 
20ός αιώνας), Αθήνα 2000.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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συνεργαστεί (για μικρό χρονικό διάστημα) στις αρχές της δεκαετίας του 
1970 με τον βιολιστή Μιχάλη Μυρογιάννη, τον σαντουριέρη Γιάννη 
Σουσαμλή, τους Ευριπίδη (κλαρίνο) και Κώστα Ζαφειριού (μπουζούκι, 
σαντούρι), κ.ά, ενώ τα τελευταία χρόνια (μετά το 1997) με τους βιολιστές 
Μιχάλη Κυριακόγλου και Νίκο Χριστιανό, τον Παναγιώτη Σουσαμλή 
(κρουστά, τρομπόνι), τον Βασίλη Λημναίο (μπουζούκι, τραγούδι), κ.ά. 
Παράλληλα, σήμερα εμπλέκεται σε μια (σχετικά πρόσφατη -μετά το 1998- 
2000) επαγγελματική δραστηριότητα που συνδέεται, κυρίως, με (επαγ- 
γελματίες) μουσικούς που ζουν ή δημιουργούν στη Θεσσαλονίκη, όπως ο 
Λέσβιος Βασίλης Βέτσος, ο Κυριάκος Γκουβέντας, ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, 
ο Χάρης Συμεωνίδης, ενώ συγκυριακά έχει τραγουδήσει μαζί με μερικούς 
πολύ γνωστούς ανά το πανελλήνιο καλλιτέχνες (Χρ. Αηδονίδης, Ν. Παπά
ζογλου, Μαριώ, Ρος Ντέιλι, κ.ά.).

Με αυτά τα δεδομένα, πιστεύω ότι η συγκεκριμένη βιογραφική προσέγ
γιση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ανάδειξη μιας δυναμικής -και 
όχι στατικής- ανάλυσης της λεσβιακής μουσικής «παράδοσης», που θα 
προσεγγίσει τα λεσβιακά μουσικά δρώμενα οις «απόσταγμα» προσωπικών 
πρακτικών και εμπειριών, σε συνάρτηση με τον γενικότερο χαρακτήρα, τη 
ζωή και την ιστορία των τοπικών κοινωνιών. Σ’ αυτό το πλαίσιο αναδεικνύει 
τα κομβικά στοιχεία που σκιαγραφούν το κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό 
και ιδεολογικό «προφίλ» του Σάλωνα Λέκκα, καθώς και τα ορόσημα- 
σταθμούς που φωτίζουν τις επιλογές του, σε συνάφεια με τους μετασχημα
τισμούς των ευρύτερων κοινωνικών και ιστορικών παραμέτρων, που 
διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν μέχρι σήμερα το λεσβιακό «μουσικό 
τοπίο». Η «αναπαράσταση» της ζωής του Σ. Λέκκα, εστιάζεται στη δική του 
αφήγηση, αλλά αποτυπώνεται ως κείμενο (text), που επιτρέπει παρεμβάσεις 
και διευκρινήσεις, με στόχο τη σύνθεση μιας «δευτεροβάθμιας» αφήγησης, 
που ερμηνεύει διαλεκτικά όψεις του λεσβιακού μουσικού πολιτισμού2.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ ΛΕΚΚΑ

1 9 4 6 : Στις 29 Νοεμβρίου, γεννιέται στο χωριό Πηγή το πέμπτο παιδί του 
Στράτου3 και της Μαριάνθης, το γένος Δαρδάγου' προηγήθηκαν η Ελπινί

2. Τόσο από τη σκοπιά του «ερευνητή» που συμμετέχει στη διαμόρφωση της αφήγη
σης, όσο και από τη σκοπιά των αναγνωστών-ακροατών (βλ. Ρ. Ricoeur, Η αφηγηματική 
λειτουργία, Αθήνα 1990).

3. Δηλαδή Στρατήγη, από το Άι- Στράτηγος (Ταξιάρχης Μιχαήλ) και όχι Ευστράτιος, 
όπως επικράτησε μετά το 1912, εξαιτίας της άγνοιας των υπαλλήλων που ανέλαβαν την 
καταγραφή των λεσβιακών ονομάτων για λογαριασμό του ελληνικού κράτους.
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κη, ο Παναγιώτης (που τον φωνάζουν Αργύρη επειδή γεννήθηκε των Αγίων 
Αναργύρων), η Ρούλα, η Μαριάνθη (που δεν καταγράφεται στην αφήγηση 
του ίδιου του Σάλωνα, επειδή «πέθανε μικρή»), ο Γιώργος, και ακολούθησε 
(τελευταίος) ο Χαράλαμπος. Ο πατέρας του (γεννήθηκε το 1908) καταγόταν 
από το χωριό Αφάλωνας, όπου είχε εγκατασταθεί ο Αρβανίτης παππούς ή 
προπάππος του, προερχόμενος από την περιοχή Λουτρακιού Κορινθίας. Ο 
παππούς του από τη μητέρα του (Δαρδάγος) ήταν Μικρασιάτης πρόσφυγας 
που είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο χωριό Ίππειος. 
Παντρεύτηκε τη γιαγιά του Σάλωνα και εγκαταστάθηκε στην Πηγή. Όπως 
αναφέρει ο Σ. Λέκκας: Ο πατέρας μου παντρεύτηκε (κι’ αυτός) στην Πηγή. 
Έκανε (σέτια) 4 εκεί και γνωριστήκανε με την μητέρα μου και παντρεύτηκε 
και γεννήθηκα και εγώ... Η μαμή με ξεγέννησε στο σπίτι!... Έτρωγε η μάνα 
μου ένα λουκάνικο φημένο και μόλις έφαγε το μισό, την έπιασαν οι πόνοι και 
την έβαλαν εκεί στο κρεβάτι που καθόταν, στο παράθυρο πάνω. Την πιάσαν 
οι πόνοι, τα έχασε! Φωνάξαν τη μαμή και την ξεγέννησε. Μετά... μόλις 
γέννησε το ξαναπήρε και το έφαγε το λουκάνικο!...

Αρχές της δεκαετίας του 1950: Στο σχολειό παγαίναμε 
και μόλις σχολούσαμε... ήμουν 6-7χρόνων... παγαίναμε με ένα σχοινί... στο 
8άσος, κοντά -όχι πολύ μακριά στο 8άσος- και μαζεύαμε ξύλα... «τόσα» 
ξύλα, σαν το χέρι μου... και πιο χοντρά λίγο...βαρέλια ε; Και βάζαμε ένα 
σχοινί έτσ’ σφιχτό σχοινί και κάναμε μια αγκαλιά... ήταν 10-12 κιλά, θα 
ήτανε... αλλά ήμουν 6 χρόνων. Και καθόμασταν κάτω και ακουμπούσαμε 
στα ξύλα που είχαμε, φέρναμε τη θηλιά, η θηλιά ήταν «έτσι» (δείχνει με το 
χέρι), βάζαμε τις 8ύο άκριες που ήταν από κάτω έτσ’... τις περνούσαμε 
μέσα, τις σφίγγαμε... τις 8έναμε... και σηκωνόμασταν και ωωωωπ, ήταν 
στον ώμο τα ξύλα αυτά! Και τα πηγαίναμε σε κάτι γριές και μας 8ίνανε μια 
8ραχμή... 8υο 8ραχμές... Εγώ πήγαινα σε κάτι γριές... σε μια 8ασκάλα που 
είχαμε... «Αργώ» τη λέγαν τη 8ασκάλα... και... οι άλλες όλες μας 8ίναν μια 
8ραχμή, η 8ασκάλα μας έ8ινε 8υο 8ραχμές!... Μετά το σχολείο! Όποτε 8εν 
είχαμε σχολειό, γιατί είχαμε και το απόγευμα σχολειό! Δευτέρα, Τρίτ’ και 
Παρασκευή είχαμε σχολειό! Παρασκευή πηγαίναμε στο κατηχητικό. 
Σαββάτο 8εν είχαμε απόγευμα... είχαμε σχολειό το Σαββάτο αλλά 8εν 
είχαμε το απόγευμα... την Τετάρτη 8εν είχαμε απόγευμα. Την Κυριακή ε... 
8ουλειά παγαίναμε. Παγαίνανε οι πατερά8ες μας και 8ουλεύανε και 
παγαίναμε και εμείς και βοηθούσαμε... πάγαινα εγώ και «τσίτωνα» (στα 
σέτια που έφτιαχνε ο πατέρας του), 8ηλα8ή έβαζα μικρές πετρούλες μέσα...

4. Αναβαθμίδες, κατασκευές από ξερολιθιά.
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στα κενά, τα κούφια! Για να είναι όμοια σε κάθε τρύπα... έβαζες ένα σφυρί 
και τσιτώνουν... δεν τα βάζεις έτσι εύκολα... και πρέπει να τα χτυπήσεις να 
σφίξουν... τσίτωμα!

Περίπου την ίδια εποχή, ή λίγο αργότερα, περί τα μέσα της δεκαετίας 
του 1950, ο Σόλων Λέκκας αρχίζει να ενδιαφέρεται για τη μουσική: (στην 
Πηγή) ερχόταν ένας και έπαιζε και μου άρεζε... ήταν... ένας αόμματος και 
έπαιζε ακορντεόν και τραγουδούσε ωραία τραγούδια λυπητερά και γύριζε τα 
σπίτια... Στους δρόμους τραγουδούσε! Το ακορντεόν το βαστούσε η γυναίκα 
του...και ένα καλάθι...και έναμπιτονάκ’ και τονβάζανλάδι...κανένα ψωμί... 
τυρί...τον δίναν... λεφτά, όχι πολλά...ακόμη δεν είχε και πολλά λεφτά...δεν 
υπήρχαν και πολλά λεφτά. Αφού πολλά σπίτια δυστυχούσαν! Οι γριές δεν 
είχαν να φάνε, δεν παίρναν σύνταξη τότε και ΟΓΑ, δεν είχε αυτά που σου 
λέω τώρα, δεν είχε ΟΓΑ τότε, οι γυναίκες δεν είχαν και πολλά λεφτά... οι 
άντρες μόνο... οι γυναίκες δεν είχαν! Δεν παίρναν ούτε συντάξεις οι γυναίκες, 
ούτε τίποτα! Θυμάμαι έλεγε ένα τραγούδι με το ακορντεόν:

Φεύγω μάνα μ’ στον πόλεμο και δώσ’ μου την ευχή σου' 
η Παναγιά και ο Χριστός νά ’ναι πάντα μαζί σου!

Αυτό είναι έτσι, προς τον κλαψιάρικο τον σκοπό!... Ήταν σαν νανούρισμα 
(τούτη η φωνή που έκανε), παράπονο... Έλεγε κάτι μανέδες καμιά φορά... 
Έλεγε ένα άλλο πάλι... ένα άλλο τραγούδι... (τραγουδά):

Όλο τον κόσμο γύρισα 
και όλη την οικουμένη 

και όλοι οι γιατροί μου είπανε 
πως η πληγή δεν γιαίνει

Φαίνεται σαν... περίπου σαν τα νανουρίσματα έτσι, λίγο... πώς τον λέγαν 
αυτόν... ξεχνώ το όνομά του τώρα... Αυτός Μικρασιάτης πρέπει να ήταν 
γιατί (ήταν από) τα χωριά εκεί στην Κλειού περίπου, εκεί!... Και μου 
άρεζε... έφευγα από το σχολειό και τονακλούθαγα από πίσω!... Αφού γύριζε 
το χωριό όλο, γύριζε και στην Κώμη... (όπου πήγαινε με το λεωφορείο) και 
πάγαινα και εγώ από πίσω...

Την ίδια περίοδο, οι μουσικές εμπειρίες του Σάλωνα Λέκκα διευρύνθηκαν 
από την επαφή του με τις (ερασιτεχνικές) μουσικές πρακτικές των γυναι
κών της Πηγής, που αναπτύχθηκαν σε συνάρτηση με τις αναγκαιότητες της 
καθημερινής ζωής:... και... μετά, άλλες μέρες πάλι, πάγαινα στα σπίτια που 
νανούριζαν τα μωρά! Ήταν δυο-τρεις γυναίκες, τραγουδούσαν κάτι ωραία!! 
Να τρελαθείς! Από την ομορφιά! Το νανούρισμα είναι περίπου όπως τον 
αμανέ, κλαψιάρικο! Κατάλαβες; Είναι το ίδιο...ο σκοπός! Και οι αδελφές μου 
και άλλες!... τα νανούριζαν (τα μωρά), δεν ήταν όπως τώρα που τα βάζουν
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στα καροτσάκια, 8εν είχε καροτσάκια... είχε μίχ (γούνα) με Suo ξύλα... 
έτσι.... ένα πανί που 8έναν κχι τχ βάζαν μέσχ κχι... κρεβάτια 8εν είχε, ήταν 
κανένα ξύλινο κρεβάτι με σανί8ια έτσι... και είχε και ένα σκοινί και το είχαν 
8εμένο στην κούνια και μόλις έκλαιγε το μωρό τραβούσαν το σκοινί και 
κοιμόνταν! Κατάλαβες; Κχι άμα ήθελε να το νανουρίσει... το είχε μέσα στην 
αγκαλιά... το τάιζε... κχι έκανε: «έλα ύπνε κχι πάρε το...» (τραγουδά ο 
ίδιος), τρχγου8ούσε η γυναίκα πολύ ώρα για να ζαλιστεί το μωρό και να 
κοιμηθεί εκεί πέρα. Και μόλις κοιμόταν (τό ’βάζε στην κούνια)... Θυμάμαι 
μία, ήταν και κοντά στο σπίτι μας, λεγόταν Χχρίκλεια Καρακωσταντή. 
Χχρίκλεια Καρακωσταντή λεγόταν! Αυτή έκανε το κλαρίνο με το στόμα 
της! Έκανε «ναρανανα...» (τραγουδά μιμούμενος το κλαρίνο), το έκανε πολύ 
ωραία!... Καθόμουν στο παραθύρι από κάτω και άκουγα! Τότε τι ήταν τα 
σπίτια, σαν τώρα; που 8εν ακούς; Ένα σπίτι ήταν μία κάμαρη-8υό! Κάτω 
μόνο και απάνω, κουτόσπιρτα ήταν!.

Μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1950: Τα
κάλαντα που βγαίναμε εμείς... αρχινάγαμε 5-6 μωρά... όχι 8ύο ή ένας που 
πηγαίνουν τώρα... Έπρεπε να ξέρεις... καλά να τα ξέρεις... και βγαίναν και 5- 
6 μωρά! Και τα λέγαν! 6, 7, 8 μωρά... ! Τώρα είναι πονηρά, βγαίνουν ένα-ένα 
για να μαζεύουν λεφτά, κατάλαβες;... Είχαμε ένα καλάθι, κρατούσε ο ένας... 
ο άλλος είχε ένα κουτί έτ<? και έριχνε τα λεφτά... και ο άλλος με το καλάθι... 
Sivav πορτοκάλια... φοινίκια'... Sivav τέτοια...μήλα... Γυρίζαμε όλα τα 
σπίτια αλλά 8εν τα λέγαμε και σε ούλα γιατί άλλες 8εν θέλαν κιόλας! Τον 
λέγαμε λίγο αλλιώς τον σκοπό!... (τραγουδά το γνωστό «Καλήν εσπέραν 
άρχοντες» πολύ πιο αργά από τον γνωστό σκοπό, στο ύφος του «αμανέ»). 
Κατάλαβες; Του Αγιο βασιλείου... περίπου τον iSio σκοπό είχε και εκεί! Ναι! 
Αυτά (τα κάλαντα) του ζευγά: «Εκείνος που περπάτησε...και μας 
εκαλοκάρ8ισε, ήηηταν, ήτάν Άγιος Βασίλης. -Άγιε μ’ Βασίλη Δέσποτα, 
πόοοσα, πο-σά πινάκια σπεεέρνεις» -«Σπέρνω σιτάρι 8ώ8εκα, κριθάρι 
δεκαπέντε, σπέρνω και ρόβι 8εκαοχτώ... ». Παίρναμε έναν που τά ’ξερε, και 
τά ’λεγε μπροστά (πρώτος), και λέγαν και οι άλλοι! Σαν χορω8ία! 
Παγαίναμε σε κανένα σπίτι για να πούμε τα κάλαντα και λέγαν οι γυναίκες: 
«Να μας πεις, Σόλων αυτό! (Εσύ) που ξέρεις», με λέγαν έτσ’ !... Μετά λέγαν 
και κάτ’ άλλα κάλαντα, Μικρχσιάτικα, που ήταν και σατιρικά και ήταν και 
ευχές...ήταν και... έτσι από...κάθε οικογένεια. Γυρίζαμε έτσι παρέα...και

5. Μελομακάρονα. Σύμφωνα με τον Σ. Λέκκα, ένα άλλο γλυκό που πρόσφεραν στους 
τραγουδιστές ήταν η «μπλατζέτα» που έκαναν οι γυναίκες από φύλλο που το δίπλωναν' 
για γέμιση είχε καρύδια και μέλι.
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μεγάλ’ αθρώπ’ και μικροί, αλλά πιο πολύ μεγάλοι γύριζαν τα Φώτα, πιο 
πολλοί μεγάλοι. Και... γυρίζαμε τα σπίτια και λέγαμε... αλλά είναι 
διαφορετικός σκοπός αυτός τώρα, γυρίζει προς το Μικρασιάτικο: «Άρχισ’ η 
γλώσσα μ’, άρχισε, άρχισε μη φοβάσαι». Και αρχινάνε όλοι μαζί: «Άρχισε, 
γλώσσα μ’ ...». Και πηγαίναμε σε ένα σπίτ’ και λέγαμε: «Είπαμε τον 
χαιρετισμό, ας πούμε το σπιτάκι. Τούτα τα σπίτια πού ’ρθαμε τα χα- τα 
χαμηλοχτισμένα... Άμα ήταν αψ’λό λέγαμε: «το φηλοκαμωμένο», άμα ήταν 
χαμηλό λέγαμε: «τα χαμηλοχτισμένα»)... Έχουν αφέντη τσελεμπη, κυρά 
μαλαματένια. Είπαμε το σπιτάκι σας, ας πούμε τον αφέντη, αφέντη, 
νοικοκύρη μου, και σπιτονοικοκύρη, που κυβερνάς το σπίτι σου σαν τον 
καραβοκύρη...>fi... Άέγαμε ένα καλό κι ένα άσχημο, άμα είχαμε και θάρρος 
λέγαμε και κανένα αισχρό: «Παλικαράκι μ ’ όμορφο, και μαυρομουστακάτο, 
η ομορφιά σου φαίνιτι, στον κώ- στον κώλο μου από κάτω», η... πηγαίναμε 
σε ένα σπίτι... πιο πολύ θάρρος που είχαν και λέγαν σε μια... ήταν και (γριά) 
και ούλο βαφόταν, βαφόταν... έβγαζε τέτοια... στολιζόταν... είχε και κάποια 
περιουσία δηλαδή... γι’ αυτό μπορούσε και τα έκανε! Και της λέγαμε: 
«Στουν κώλο μ' εχτενίστηκες και πη- και πήρες τη μορφάδα και απ’ την 
κωλοτρυπίδα μου πήρες την κουκκινάδα»... Την λέγαμε τέτοια, αλλά τα 
σήκωνε αυτή! (δηλαδή δεν παρεξηγιόταν)... Μετά το γυρίζαμε, λέγαμε: 
«Σήκω, κυρά μ’, να στολιστείς, να πας, να πας στην εκκλησιά σου, άσπρα 
ζουμπούλια πέφτουνε, απ’ την περπατησιά σου...».

Τις Αποκριές... εμένα η γιαγιά, θ’μάμαι, ήμαν μωρέλ’, το θ’μάμαι, και 
είχε ένα τουρβά λαδί στον ώμο τ’ς, ήταν πολύ τέτοια αυτή, ήζερε ούλα τα 
έθιμα... γύριζε στα σπίτια έτσ’κι έκανε το γιουρούκο1... το θ’μάμαι που με 
γύρ’ζε στον ώμο τ’ς, ακόμα μωρέλ’και το θυμάμαι που με γύριζε στα σπίτια 
και πιάναν ντουρβά που είχε λαδί κι ένα άλλον που είχε και μάζευε τέτοια 
πράματα. Δίναν έτσ’ τυρί, αυγά... αυτά, πράγματα τα έβαζε μες στον

6. Καθώς και άλλα «παινέματα» για όλα τα μέλη της οικογένειας, ξεχωριστά.
7. Οι Γιουρούκοι ήταν μουσουλμάνοι νομάδες της Μ. Ασίας που εγκαταστάθηκαν και 

στη Λέσβο και έμειναν μέχρι το 1922, οπότε έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. 
Στη Λέσβο ζούσαν στα δάση, μακριά από τους αστικούς χώρους, κερδίζοντας τα προς το 
ζην από την κτηνοτροφία, τα ασβεστοκάμινα ή από ξύλινες κατασκευές που τις 
πουλούσαν στα χωριά, όπως για παράδειγμα τις πολύ γνωστές πινακωτές (ξύλινες 
σκάφες). Ο ιδιόμορφος τρόπος ζωής τους και η διαφορετικότητά τους που συντηρούσαν 
πεισματικά, τους κατέστησε στόχο αστείων και ανεκδότων. Γι’ αυτό πριν, αλλά κυρίως 
μετά τη μαζική αναχώρησή τους, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους «μασκα- 
ρεμένους» καρναβαλιστές που ντύνονταν «Γιουρούκοι», ή «έκαναν το Γιουρούκο». Σιγά 
- σιγά, η λέξη κατέληξε να χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη ακολουθία καρναβαλικών 
δρώμενων.
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τουρβά... ήμαν κι έζ’ χρονώ, το πενηνταδύο, πενηνταένα, πενήντα.. Αλλά 
τότε κάναν ωραία έθιμα... (είχε και «αδιάντροπα», ή «άσεμνα», ή 
«αλ’τσάτικα», τραγούδια που λέγαν, αλλά είχε και «αφηγηματικά» 
τραγούδια, που)... είναι ιστορίες παλιές και τις κάναν τραγούδι! Επειδής τις 
Αποκριές γύριζαν όλο το χωριό... Ναι, γινόταν παρέες έτσ’ τ’ν Κυριακή, τ’ν 
Κυριακή το βράδ’, αυτοί που ήταν για να κάνουν τις Αποκριές όσες παρέες, 
αυτή την ώρα τρώγαν και πίναν, πίναν στο καφενείο και το πρωί... 
μουτζουρωνόταν, είχε ένας ανοιχτή μπογιά και σε μουτζούρωνε. Άμα σε 
μουτζούρωνε δε μπορούσες να φύγεις πια. Άμα σε μουτζούρωνε, άμα σ’ 
έκανε σταυρό έτσ’, εδώ στο μάγουλο ή στο κούτελο, δε μπορούσες να φύγεις. 
Και άλλ’ ντυνόταν καρναβάλια κι έτσ’ γύριζαν στο χωριό, τρεις, τέσσερις, 
πέντε παρέες και λέγαν τα τραγούδια αυτά... η παρέα τραγουδούσε 
τραγούδια... το βάλαν τις Αποκριές να το τραγουδούσαν! Το βάλαν στις 
Αποκριές που είναι μια γιορτή που και καλό και άσχημο, το λες! Κατάλαβες; 
Τις Αποκριές τα λες όλα! Και καλό και αισχρό, τα λες τις Αποκριές!... άμα 
ερχόταν Αποκριγιές γύριζαν πέντ^-έζ’ παρέες, με νταβούλια, με αυτά. To’ 
κερνούσαν ρυζόγαλα, τσ’ έδιναν ελιές, τουρσές... βγαίναν και γύριζαν στα 
σπίτια. Όλα τα σπίτια θά ’βγαιναν με το δίσκο να τσ’ κεράσιν...

Τέλη της δεκαετίας του 1950 - αρχές της
δεκαετίας του 1960: ... βγήκα από το σχολείο, μετά πήγαινα με 
τον πατέρα μου μαζί και χτίζαμε, κάναμε σέτια... (Ιδχρονών) έκανα σέτια... 
πέτρα ζερή (χωρίς συνδετικό, λάσπη ή άλλο), ήθελε τέχνη... γερτά (τα) 
χτίζαμε... σαν φαροκόκαλο8... Το θεμέλιο να ’ναι γερό, γιατί έχει μερικές 
περιφέρειες που καθίζουν τα χώματα και πρέπει νά ’χει και την κλίση προς 
τα μέσα λίγο (δηλαδή προς τα πίσοη προς το ψηλότερο μέρος του φυσικού 
εδάφους), να μην είναι όρθιο, για να βαστάζει το έδαφος και η πέτρα να μπει 
προς το μάκρος, όχι πλάκα έτσι (όρθια), να είναι μπροστά... «γέρσικα» 
(γερτά), να μη μπαίνουν σα «παναγιές» έτσι όρθιες... στο τέλος κάναμε το 
μουστάκι που λέμε, την άκρια... το στρίβαμε το μουστάκι... για να 
αγκαλιάσει (το τελείωμα του χωραφιού) και δεν κάναμε γωνίες...

Πήγαινα και στα ζύλα... κόβαμε εδώ ζύλα και τα πουλούσαμε... Στην 
Πηγή τα παίρνανε πιο φθηνά γιατί είχε πολλοί που κάναν ζύλα! Τα 
πηγαίναμε στην Αγιά Παρασκευή που είχε κόσμο... μέχρι στα Πάμφιλα

8. Δηλαδή έβαζαν τις πέτρες όρθιες, κάθετα προς το έδαφος και λίγο πλάγια, τη μια 
δίπλα στην άλλη, φτιάχνοντας μια δομή που θυμίζει ραχοκοκαλιά ψαριού. Αυτά ήταν τα 
«Αρβανίτικα» σέτια που έχτιζαν ο παππούς, ο πατέρας του, αλλά και ο ίδιος ο Σ. 
Λέκκας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, οι «ντόπιοι» τα έχτιζαν «αλλιώς», δηλαδή έβαζαν σε 
οριζόντια δόμηση πλατιές πέτρες, παράλληλα προς το έδαφος.
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πηγαίναμε! Μέχρι τα Πάμφιλα, στα σπίτια, και τα δίναμε! Τα δίναμε 25 
δραχμές 30,20,... 15,20με 40 κιλά (ήταν) όλα τα ξύλα... 15 από τη μια και 15 
από την άλλη πλευρά του ζώου...

Μετά το σχολειό πια βγαίναμε.,.μεγάλοι-μεγάλοι... και τα πίναμε και 
λίγο... Με τον πατέρα μου πάγαινα (στα σέτια), αλλά επειδής καμιά φορά 
ανταμώναμε με τσ’ μικροί να πάμε και παρέα... παγαίναμε σ’ άλλο χωριό... 
Δε με άφηνε πολλές φορές... γιατί είχε εργάτες κ’βάρα (πολλούς, που) 
καθόνταν και δούλευαν και εγώ έπρεπε να ήμουν εκεί να τους δω... να χώνω 
πετράδια... που είχε ανάγκ’... εγώ έφευγα με τσ’ μικροί κρυφά... πίναμε 
κανένα τσέρρυ’ς, κανένα ούζο... Τέτοια πίναμε... κανένα ουζάκι, έτσ’λίγο... 
γιατί ήμασταν μικροί... τελειώναμε τις δουλειές μας που είχαμε... μας 
στέλναν οι γονείς μας... και μετά βγαίναμε στο καφενείο... ότι γινόμασταν 
άντρες ας πούμε. Και πηγαίναμε στα καφενεία, άμα ήταν ο πατέρας μας δεν 
μπαίναμε όμως, ή κανένας θείος μας, δεν μπαίναμε μέσα στο καφενείο... ή 
κανένας νονός μας. Πηγαίναμε σε ένα καφενείο που να μην είναι δικοί μας 
ανθρώπ’... Και οι γονείς μας ξέραν ότι ήμασταν στο τάδε καφενείο... αλλά 
δεν μπαίναν και αυτοί μέσα, κατάλαβες; Ποτέ να κάτσει γιος και πατέρας να 
πίνιν. Το είχαν, έτσι, πολύ υποτιμητικό, ήταν βαρύ πράμα, κατάλαβες; Δεν 
θέλαν!... Τότε είχε καφενεία που πήγαιναν μεγάλοι και ήταν αυστηροί και 
δεν αφήναν... (είχε όμως πολλά καφενεία)... 17-18 καφενεία είχαμε και ήταν 
όλα ανοιχτά. Και στα μπακάλικα! Πίναν και μέσα στα μπακάλικα! Στα 
μπακάλικα... είχαν μέσα τσουβάλια... με τις σέσουλες τις ξυλένιες, με τα 
αυτά... Χαρτοσακούλες... δεν είχε... Παγαίναμε να πάρουμε ρύζι και ζάχαρη 
και θέλαμε μία οκά... δεν είχε κιλά... και παίρναμε σακούλες, μας δίναν τα 
σακούλια πάνινα, και ρίχναμε... μια οκά ρύζι...το ρίχναμε μέσα στο 
σακούλι...μια οκά φασούλες στο άλλο... πατάτες είχαμε...ένα καλάθ’... 
Κατάλαβες; Στη Μυτιλήν’ που ’ρχόνταν ο κόσμος παίρναν ένα δίχτ’ είχαν 
ένα δίχτ’ σαν τσάντα, όπως είναι τα δίχτυα και το κρεμούσαν, και έρχονταν 
στη Μυτιλήν’ και ψώνιζαν. Ό,τι ψώνιζαν το έβαζαν μέσα στο δίχτυ, 
φαινόταν κιόλας!...

Αρχές προς μέσα, της δεκαετίας του 1960: Στα 
καφενεία καθόμασταν παρέες... Ε! Στα καφενεία τραγουδούσαμε... εγώ από 
τότε που άρχισα να πίνω τραγουδούσα! Δεν είχαμε μουσικές και τέτοια, ένα 
ράδιο ήταν μόνο... Όχι όπως τώρα που ανοίγουν τα ράδια και τα βάζουν και 
παίζουν... και οι τηλεοράσεις... Τότε δεν είχε τίποτα, είχε ένα ράδιο, αυτό! 
Και ύστερα ήρθαν τα πικ-άπ... αυτά, δεν τα είχανε και ούλοι. Τα 
γραμμόφωνα ήνταν.,.τα θυμάμαι τα γραμμόφωνα... εγώ δεν τα πρόφτασα 
καλά τα γραμμόφωνα... αλλά στο σπίτι είχαμε εμείς γραμμόφωνο... Τα
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έφταξα εγώ που τα είχαν (στχ καφενεία) αλλά δεν γλέντησα με αυτά, 
κατάλαβες; Να μη λέμε και φέματα! Ύστερα ήρθαν τα πικ-άπ, 45 στροφές 
που ήτανε... Αυτά τα παίρναν και κάναν και βόλτα κάμποσοι 
που...γυρνάγανε...στις γιορτές... (Στα πανηγύρια) πηγαίναμε και μελέγαν 
όλοι: ((Πες ένα τραγούδι Σάλωνα!»9 10... Εγώ πάντοτες τραγουδούσα... με 
ξέρανε!... Σε πανηγύρια (και καφενεία)...και έλεγα αμανέδες και...παλιά... 
αλλά δεν με πολυθέλαν, γιατί θέλαν να λέμε λαϊκά. Εγώ ήθελα τα παλιά να 
λέω, αυτό που λέει: ((Βάλε με απ’το ντουβάρι», αυτά τα τέτοια... αμανέδες... 
Αυτοί... Είχε μερικοί που δεν θέλαν... Αυτοίλέγαν κάτι τραγούδια άλλα, που 
λέει: ((Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά»... κάτι τέτοια θέλαν, θέλαν κάτι 
άλλα που έλεγε: ((Θα πάρω μία πέτρα να σπάσω το κεφάλι μου, γιατί μόνο 
αυτό τα φταίει για το μαύρο χάλι μου», ήταν πιο αυτά... λίγο... (λαϊκά και 
καντάδες)...

Ο πατέρας μου τραγουδούσε. Να δεις έλεγε...κάτι τραγούδια που είχαν 
βγει... όπως:

Τρέξει γιατρέ μ ’ τσαμπούκ-τσαμπούκ111 
να σώσεις τ’Δημητρούλα

Τό ’λεγε για τη μάνα μου... Άμα ήταν λίγο άρρωστη η μάνα μου, fv 
τραγ’δούσε... τότε μιλούσαν πολλοί Τούρκικα γιατί ήταν Μικρασιάτες 
(πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς) ακόμα... Ήταν ανακατωμένοι, 
Μικρασιάτες (και άλλοι) και λέγανε...

Δύο θείοι είχα που τραγουδούσαν ωραία!... δύο αδέλφια της μάνας μου... 
ο ΓιάννηςΔαρδάγος (ή Νταρντάγος) τραγουδούσε τα δικά μας πιο πολύ... Ο 
άλλος, ο Μιχάλης, έλεγε πολύ τούρκικα, μανέδες τραγουδούσε και τέτοια... Ο 
Μιχάλης, ο ένας! Αυτός τραγουδούσε πολύ λίγο! Μόνο σε παρέες! Μια φορά 
θυμάμαι ήμουνα μωρό11...άκου να δεις τώρα... ήμουνα μωρό και ήταν 
Κυριακή κατά δύο η ώρα με τρεις...που ξημέρωνε... και στο καφενείο απαγο
ρευόταν να τραγουδάς μετά τις δύο... μετά τη μία... πότε ήταν... Και καθόταν 
σε ένα παράθυρο έτσ’, η παρέα τ’ είχε φύγει... καθόταν ο καφετζής... αυτοί

9. Δηλαδή με τη συνοδεία της εκάστοτε επαγγελματικής ορχήστρας που είχε 
αναλάβει τη μουσική εκτέλεση.

10. Δηλαδή «γρήγορα», στα τουρκικά.
11. Στη Μυτιληνιά διάλεκτο «μουρό-μωρό» δεν σημαίνει αναγκαστικά βρέφος ή 

νήπιο. Η λέξη σημαίνει και παιδιά ή ακόμη και εφήβους ή νέους ή και μεγάλους. Δεν 
γνωρίζουμε με ποια ακριβώς ηλικιακή περίοδο της ζωής του Σόλωνα συνδέεται το 
συγκεκριμένο δρώμενο, ούτε αν ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας ή αν του το 
διηγήθηκαν άλλοι.
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ήταν και κουνιά8ια... είχε πιει, αυτός 8εν έπινε και πολλές φορές, ανάρια12, 
και καθόταν και έπινε και ήρθε στο κέφι και έκανε: «Μμμμ ΜΜΜμμμ ΜΜ», 
με το στόμα του... Και ένας άλλος καφετζής από απέναντι που ήταν πολύ 
μερακλής.,.ο Γιουκαρής, ο χοντρός... Γιουκαρή τον λέγαν... καθόταν στο 
απέναντι καφενείο απέξω και μάλλον είχε και την καρέκλα του μπροστά και 
ακουμποόσε κιόλας και... καθόταν για να ακούσει τον αμανέ, πριν να φύγει. 
Τον άκουγε που έκανε ((Μμμμ ΜΜμμμ...», και εκείνη την ώρα που πήγε να 
τραβήξει τον μανέ.,.έπιασε τον μανέ, περνούσε ο αστυνόμος και του λέει: 
((Μιχάλη, όταν τελειώσεις πια... σταματούν τα γλέντια... γιατί πέρασε η 
ώρα!». Εκείνη την ώρα πια, αυτός (ντράπηκε) και λέει ο άλλος (ο Γιουκαρής): 
((Πες τον αμανέ, βρε, και θα την πληρώσω εγώ τη ζημιά! Πέστον!», αλλά 
αυτός πια μαράθηκε η καρ8ιά τ’ και τελείωσε! Και άλλη μια φορά ραβ8ίζαν 
τις ελιές και ξεχάστηκε αυτός που ραβ8ίζαν και τράβηξε έναν μανέ... και ήταν 
9- 10 η ώρα πρωί... και όπως άρχισε τον αμανέ σταματήσανε όλοι και 8εν 
ράβ8ιζε κανένας, ούτε μαζεύαν οι γυναίκες! Σταματήσαν όλοι! Αυτός μόλις 
πήρε εί8ηση ότι σταματήσαν για να ακούσουν, σταμάτησε... και είπαν όλοι: 
((Πες τον αμανέ, ρε, και φύγε, θα 8ουλέφουμε εμείς μισή ώρα παραπάνω και 
θα το βγάλουμε το μεροκάματο’ς». Αυτός 8εν τραγου8ούσε πια, άμα τον 
έλεγες: ((τραγού8ησε» ή ((πέστο»... ο αμανές είναι μεράκι, άμα σου μιλήσουν 
ή στον παραγγείλουν 8εν βγαίνει... Ο μανές 8εν είναι να τον πεις: ((πες μανέ»' 
είναι σαν να λες: ((Βάρα έναν καημό και κλάφε»! Να θυμηθώ κάτι και να 
κλάφω... να στον πω... κατάλαβες; Δεν γίνεται! Ενώ το τραγού8ι το λες!...

...Τ’ ακούγαμε που τα λέγανε, τα τραγου8ούσαν παρέες, παρέες. Και 
καθόνταν στο καφενείο, άμα καθόνταν 8εν είχε τίποτ’ άλλο να βάλιν, ούτε 
τηλεόραση, ούτε τίποτα και λέγαν τραγού8ια αυτοί (οι παλιοί)... Χωρίς 
μουσική, με το στόμα έτσι λίγο. Καμιά φορά τον αμανέ τον λέγαν 8υο, κι 
έλεγ’ ο ένας χαμηλά κι ο άλλος φηλά. Ναι, 8εν είχε μουσική, ο ένας έπαιρνε 
το χρόνο τ’ αλλουνού... Είχε πολλοί που παίζανε νταβούλια, τουμπελέκια 
και λέγαν έτσ’ τραγού8ια. Αλλά στο καφενείο μέσα 8ε παίζαν. Το λέγαν 
έτσ’, τραγου8ούσαν χωρίς όργανα. Όλα τα τραγού8ια, κάτ’ παλιά που 
λέγαν... τα λέγαν έτσ’χωρίς όργανα... Ναι, είχαμε τότε, ένας που ήταν εκεί 
επιστάτης...στο Μπίνο, είχε κάτ’ α8έρφια, Τούρκ’ ήταν, γιατί αυτός 
βαφτίστηκε... Και ερχόταν τ’ α8έρφια τ’, ήταν μπατζανάκια με το θείο μου 
το Μιχάλη αυτοί και είχαν έρθ’ μια φορά. Και τραγού8’σε ο θείος μου... 
Είχανε τα βιολιά, είχανε ούτια, αρχίσαν αυτοί και κάναν ένα γλέντ’ που 
ήρθαν στον α8ερφό τους. Και άμα...τραγου8ούσε ο Μιχάλης...σταματούσαν 
αυτοί. Τραγου8ούσε όλο αμανέ8ες κι εκείνος...

12. Αραιά και πού.
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Μέσα της δεκαετίας του 1960-αρχές της 
δεκαετίας 1970: ...Δούλευα στην Αγιάσο, έκανα σέτια! Κατάλα
βες; Προτού παντρευτώ!... τα ξέραν κιόλας, μέσα στα χωριά...ποιος 
τραγουδούσε... μαθαινόταν!... Με φωνάξανε (κάποιοι Αγιασώτες 
μουσικοί)...: «Έλα, εσύ’...». Ερχονταν κι αυτοί και παίζανε στην Πηγή...σε 
γάμ’ σε αυτά.,.βγάζαν χρήματα... Αλλά δεν (πολυ)ήθελα, γιατί μετά τα 
γύριζαν και παίζαν λαϊκά και δεν τα ήθελα τα λαϊκά, ήθελα μόνο τα παλιά... 
Πηγαίναμε κάθε Κυριακή... Σαββατοκύριακο στον Άη-Γιάννη στη Μόρια... 
Ήνταν ο Γιώργος Μυρογιάννης (που έμενε στον Χάλικα, κοντά στη 
Μυτιλήνη), βιολί... Ήταν καλός στο ταξίμι... Αυτός ήταν γέρος, αυτός ήταν 
δθχρονών, δεν τον πολυπαίρναν κιόλας γιατί ήταν και γέρος... και θέλαν και 
λίγο προς τα λαϊκά να λένε και δεν τσ’ πολυθέλαν τσ’ παλιοί... οι αδελφοί 
Μουτζουρέλλη, γνωστοί και ως «Λαγοί», από την Αγιάσο, ο Αριστής ήταν 
στο νταβούλι και Μιχάλης ήταν στο κλαρίνο... ο Ευριπίδης Ζαφειριού, 
κλαρίνο, και ο νεαρός - τότε - γιος του Κώστας - σαντούρι και μπουζούκι... 
ο Μιχάλης από το Καγιάν’ - ξεχνώ τώρα το επίθετό τ’ -, έπαιζε κιθάρα! 
Ωραία κιθάρα έπαιζε αυτός!, μπουζούκι ήταν ένας που δεν έπαιζε και πολύ 
καλά, αλλά επειδής είχε και το μηχάνημα αυτός...τον είχανε! Λεγόταν Νίκος 
Γκρέκας, είχαμε και τον Αγιασώτ’... ήταν ο Αγρίτης (ή «Παγώνα») στο 
νταβούλι... σαντούρ’ο «Κακούργος» (δηλαδή ο Γιάννης Σουσαμλής από την 
Αγιάσο, που μάλλον έπαιζε περιοδικά με το συγκεκριμένο σχήμα)... 
ακορντεόν είχαμε ένα... αυτοί ήταν! Και λέγαμε... τραγούδια: Τα 
«Μάρμαρα» (Σαν τα μάρμαρα της Πόλης)... «Το ντουβάρι»... και ένα 
άλλο... τότε είχε βγει και το τραγούδι «Ψύλλοι στ’ αυτιά μου μπήκανε»...ο 
Βοσκόπουλος το είχε βγάλει... Παίζαν και λαϊκά...Θέλαν όλο αυτό...θέλαν 
και λαϊκά... και μια-δυο που είδα... δεν ξαναπήγα εγώ, γιατί θέλαν όλο 
λαϊκά. Δεν θέλαν τα άλλα να τα τραγουδάν... Τα βάζαν, αλλά πιο πολύ θέλαν 
λαϊκά, κατάλαβες; Είχαν ξεχαστεί κιόλας, ενώ είχε πολύ ωραία τραγούδια 
παλιά. Και ρεμπέτικα παλιά όμορφα! Αλλά στα πανηγύρια ο κόσμος δεν 
ακούγαν ρεμπέτικα, επειδής ήταν χασικλίδικα και τέτοια... δεν τα θέλαν. 
Μέσα στα μπουζουξίδικα τα βάζαν μόνο τα ρεμπέτικα... Αλλά είχε πολύ 
ωραία. Αλλά στα χωριά δεν τα βάναν, ήταν αλήτικα! Δεν τα πολυβάζαν! Ε! 
και πήγαινα, μετά τα γύριζαν και δεν πήγαινα και εγώ... ήταν και το 
ξενύχτι... και βαρέθηκα και τα ποτά... πέντε χρόνια πήγα, δεν πήγα πολλά... 
Ύστερα... και η «χαρτούρα»13 είναι πολύ ζόρ’. Λες το τραγούδ’ αυτό... εγώ 
δεν ήμουν μαθημένος έτσ’, εγώ ήθελα να πω ένα και να μην το ξαναπώ αυτό!

13. Δηλαδή τα «χαρίσματα» που έδιναν ως αμοιβή των μουσικών οι γλεντιστές, όταν 
σηκώνονταν να χορέψουν.
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Να πω ένα άλλο πια! Ενώ αυτοί έρχονταν καί κατευθείαν όλοι... όλες οι 
παρέες που χόρευαν ε8ώ στη Μυτιλήνη -τώρα το χαλάσαν 8εν είναι έτσι— 
θέλαν συρτό!... και έρχονταν και σε έλεγαν: «Βάλε συρτό, ξαναπέτο»! Άντε 
πάλι! Ήσουν αναγκασμένος να το πεις, και έλεγες ένα τραγού8ι 3-4 φορές! 
Εγώ 8εν το ήθελα καθόλου αυτό! Πήγαινα λίγο όιάστημα, αυτά βέβαια τα 
χρόνια 8εν πάγαινα κάθε μέρα... Μόνο στον Αη-Γιάννη πηγαίναμε στην 
Μόρια... πήγα κάνα-8υο φεγγάρια και μετά σταμάτησα. Δεν πάγαινα πια, 
γιατί ήταν έτσ’... σαν κορόι8εμα ήταν... Σαν κορόι8εμα! Κάθεσαι να πεις ένα 
τραγού8ι και έρχεται ο άλλος: «Ξαναπέτο αυτό»... Ξαναέρχεται: «Ξαναπέτο 
αυτό»... αλλά... άμα είναι 8ουλειά σου θα κάνεις αυτό! σαράντα φορές να στο 
πουν, σαράντα φορές θα το πεις. Εγώ 8εν το ήθελα αυτό το πράγμα γιατί... 
άλλο ο μερακλής και άλλο ο τραγου8ιστής! Κατάλαβες; Άλλο να έχουν κέφι 
και άλλο να σε πρήζουν: «Ξαναπέτο και ξαναπέτο»... Και μέχρι τώρα έτσι 
είναι οι μουσικές, πληρώνουν και... ξαvaSivoυν λεφτά: «Ξαναπέτο»!...

...Ε, καμιά φορά άμα ήταν κανένας καλός... που σηκώνονταν πολλές 
φορές και χόρευαν πολλοί... στα χωριά... εκεί που χόρευαν μπορεί να έλεγε 
αυτός τον μπάλο. Εκείν’ την ώρα να κάνει (να μιμηθεί τον σκοπό με το 
στόμα), 8ενχορεύεις εκείνη την ώρα (περ)πατάς αυτό το χορό. Κ’νιέσαι λίγο 
και ο άλλος κάνει... (τον σκοπό). Και στέκονταν έτσι λίγο στο χορό και λέγαν 
τον μπάλο... Τελευταία είχε πολλοί τραγου8ισταί καλοί, θυμάμαι! Και... 
λέγανε και αμανέ... «Παίξε ένα... αυτό...», και έπαιζε και το βιολί ένα 
ταξίμ ’... και έλεγε μανέ ένας πού ’ταν καλός... Αλλά παγαίναν και άλλοι που 
8εν ξέρανε και λέγαν: «Να πω ένα», κατάλαβες; Και λέγανε... Εγώ 
8υσκολεύτηκα πολύ με τσ’μουσικοί... Μερικές μουσικές που πήγαινα...είχα 
πρόβλημα στο μικρόφωνο γιατί... παίζουν γρήγορα όλοι αυτοί, και όσο να 
τους κάνεις... όσο να τους λες... τρέχουνε!... Τρέχουν αυτοί και έχω 
πρόβλημα... Στο πανηγύρι κοιτάζεις να τελειώσεις, ενώ άμα πας σε μια 
συναυλία θα το πεις αργά... θα ακούς... 8εν θα χορέφεις... Σε συναυλία... άμα 
8εις σε συναυλία και χορεύουν... 8εν ακούν τίποτα! Γι’ αυτό στις συναυλίες 
παίρνουν καλοί τραγου8ισταί, ενώ στα πανηγύρια παίρνουν ένα... (να βγάλει 
φευτοκραυγές) εκεί πέρα... κατάλαβες; Τα λέει ούλα τα τραγού8ια, τα λέει... 
Ενώ στη συναυλία λες: «θα πω 8έκα τραγού8ια, αυτά τα καλά που ξέρω να 
πω», ενώ...στα πανηγύρια λέει: «Πες αυτό», -«Δεν το ξέρω καλά», λέει 
αυτός: - «Παίξτο μωρέ»!, τραγου8άει και το λέει αυτός...

...Μια φορά ήμασταν σε ένα χωριό, στο Μπαλτζίκι (Νέες Κυδωνιές) 
Και... παίζαμε αυτά τα τραγού8ια, κανένα συρτό... αυτά... Αλλά αυτή η 
παρέα που σηκώθηκε να χορέφει, ήταν μερακλή8ες και ξέρανε. Ο ένας ήξερε 
και χόρευε χωρίς να κάνει λάθος! Καρσιλαμά8ες... ζεϊμπέκικο.... συρτά... 
Αλάθητα... και είχε και ωραίο σώμα... έτσ’... φηλό... παλικαράς! Άμα
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χόρευε...να τον έβγαζες φωτογραφία (στα πό8ια)...8εν έχανε ούτε χιλιοστό! 
Η μουσική έπαιζε ωραία... αλλά έλα που είχαμε έναν στο μπουζούκ’... ο 
«Γκρέκας», που 8εν έπαιζε πολύ...πάνω στον τόνο πολύ... και μπήκε 
μπροστά εκείνος, ήταν και σκάρτα τα μηχανήματα... Λοιπόν σηκώθηκε 
αυτός... εγώ τον ήξερα γιατί έρχονταν πολύ και πίναν, τραγου8ούσαν... 
χορεύαν... Του λέγω... (αυτού) πού ’νταν μπροστά και τραγου8ούσε έτσ’... 
8ίπλα μ’ήταν αυτός με την κιθάρα.,.8ίπλα ήταν το βιολί...από πίσω ήταν το 
κλαρίνο...και ταμπούρλο...το νταβούλ’... Τον λέω: «Έναν καρσιλαμά από 
('σι’)»... είναι καρσιλαμάς ωραίος αυτός! Λοιπόν... και όπως πάει να κάνει 
τσάκισμα...αυτός...τον (έτρεμε) το μπουζούκ’... σταματάει την πρώτη 
φορά... γυρίζει και τον βλέπει! Ξανακάνει λάθος...ξαναγυρίζει και τον 
βλέπει... (και τον έπιασε έτσ’ το χέρι τ’) αλλά ήταν και καλός άνθρωπος... 
8εν ήταν παλιάνθρωπος... Καλός! Πιάνει το μπουζούκ’...: «εσύ 8εν θα 
ξαναπαίξεις!», τον κάνει, «Ούτε εσύ»... αυτόν με την κιθάρα τού ’πε...αυτόν 
με την κιθάρα! «Θα παίξεις εσύ!», είπε το παι8ί με το βιολί... τον 
Μυρογιάννη... «και εσύ!»..., το κλαρίνο, «εσύ θα παίξεις ρε/w... ήθελε το 
κλαρίνο, το νταβούλ’ και το βιολί μόνο!... Λοιπόν ...μόλις παίξαν και έκανε 
μια βόλτα έτσ’.... και αυτός έ8ινε κατοστάρια... ήταν γερά τα λεφτά...! Αντίς 
να 8ώσει πενηντάρ’ που 8ίναν οι πιο πολλοί, έ8ινε κατοστάρι! Και...μόλις 
έκανε μια βόλτα έτσ’... στεναχωρέθηκε.,.και σταμάτησε και κέρασε την 
παρέα... και κοίταξε λίγο τον Παναγιώτ’... Και εγώ στεναχωρέθηκα που 
(έφυγε)... ήμασταν παρέα... αλλά κι αυτός στεναχωρέθηκε. Εμένα με 
γνώριζε! Και πίνανε με τον πατέρα μου καμιά φορά αυτοί... εγώ ήμουν 
μωρό... αλλά τέλος πάντων...με ήξερε! Με γνώριζε! Μετά στέλνει το 
γκαρσόν και του λέει: «Πές’του νά ’ρθει»... Λέει: «Δεν ήθελα να γίνει αυτό»' 
λέω: «Εσύ έχεις 8ίκιο! Εγώ του είπα τ’ άλλου: άσε το βιολί μπροστά να 
σκεπάζει τα άλλα, και λάθος να κάνεις να μην ακουστεί! Και αυτός είπε: 
«όχι, όχι, εγώ!», Τον είπα...: «ας παίξει σε άλλ’ που 8εν ξέριν... που 8εν 
ξέρουν να χορέφιν... ας τους παίξει!». «Ναι, έπρεπε να το κάνω και εγώ! 
Τώρα στενοχωρέθηκα και εγώ!». Έ8ωσε ένα πεντακοσάρ’και λέει: «να μας 
πεις έναν αμανέ;» Λέω: «8εν μπορώ, θα κάτσω ε8ώ να πιω ένα ούζο...»..., 
λέει: «Εντάξει», και έ8ωσε στο γκαρσόν ένα πεντακοσάρ’...πολλά λεφτά... 
Μεροκάματο... βάλε το πεντακοσάρ’... πόσα είναι!... (ο Μυρογιάννης)... 
κούναγε το 8οξάρι «έτσ’» αυτός. Είχαν ξεκινήσει οι μουσικοί και παίζανε 
και έκανε νόημα αυτός. Έλεγα: «έχεις καιρό ακόμη, είναι μεγάλο το ταξίμι 
αυτό!». Αλλά ξαναφώναζε πάλι αυτός! Σου λέει: «Μην πεισματέφουν αυτοί 
και το πάρουν πίσω το πεντακοσάρι!»... Κατάλαβες;... Ε, πήγα τελικά αφού 
το θέλανε τόσο πολύ και τον είπα τον μανέ... Πάνω που τον έλεγα τον 
αμανέ... είχε κάτι τραπεζομάντιλα μαλένια (μάλλινα) πάνω στο τραπέζι...
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και σα ’(μ) που ’ταν τα ποτά που πίναν πάνω στο τραπέζι... τα πετάζανμέσα 
στη θάλασσα! Και ξαναπήρχν καινούρια! Το φχαριστηθήκανε! Αλλά ούτε 
γυρέφαν άλλον μανέ! Μόνο μου είπαν να πάω μαζί τους: «Μόλις τελειώσεις 
να έρθεις μαζί μας». Αυτοί είχαν ένα κ’σούρ’: Άμα πίναν καθόνταν 8υο-τρεις 
μέρες χωρίς να κοιμηθούν! Παγαίναν από το ένα χωριό στο άλλο! Λέει: «Να 
σε πληρώσουμε να έρθεις»..., λέω: «Δεν ξέρω να παίζω»... Ε...!Μην παίζεις! 
Έλα «έτσ’». Λέω...: «Να πάω εγώ τώρα 8υο μέρες να γυρίζω με αυτούς;» 
Και κρυφά έφυγα!...
... (Βέβαια)... είχε και ωραία λαϊκά τραγού8ια. Ωραία, παλιά τραγού8ια!... 
τώρα θυμήθηκα ένα... Λέει... Ήταν και επιτυχία παλιά!

Το χρήμα λεν πως κυβερνά 
την εποχή ετούτη 

Άσε με ’μένα τη φτώχιά 
και πάρε μια με πλούτη

Άσε με, άσε με, μόνη μου να ζήσω 
Άσε με, άσε με, να σε λησμονήσω

Δεν τα θυμάμαι τώρα τα άλλα τα λόγια, είναι πολύ ωραίο τραγού8’. Ήταν 
και απαγορευμένα τα πιο πολλά, ύστερα πια... τα πιάναμε τα τραγου8ού- 
σαμε εμείς και μετά ακουστήκαν:

Μαράθηκ’ η καρ8ούλα μου 
μ ’ αυτήν την α8ικία 

Ψεύτη ντουνιά, παλιοζωή 
και παλιοκοινωνία

Αυτά τα απαγορεύανε πιο παλιά, γιατί κατηγόραγε τον κόσμο, 
κατάλαβες; Και ένα άλλο που (έλεγε)...

Το 8ικό μου πάπλωμα είναι για 8υο άτομα...

Αυτό το είχαν απαγορέφει πολύ...

Αρχές προς μέσα της δεκαετίας του 1970: (Η πρώτη 
του γυναίκα ήταν από τα Κεραμιά): Στις ελιές ερχότανε, της Ήηγής... 
Πάγαινα, ξαναπάγαινα, αναγκάστηκε και ο πεθερός μου να με πει...(γύριζα 
και μιλούσαμε) αλλά μαθεύεται, στα χωριά μαθεύεται 8εν είναι σαν τώρα 
που γυρίζινκαι μιλάνε. Και...με φωνάζει και μ’λέει: «Εντάξει, αφού τ’θέλ’ς, 
αυτό, θα στη 8ώσουμε»...εντάξ’... είκοσι 8ύο (χρονών) απολύθηκα, τότε 
πηγαίναμε είκοσι χρονών φαντάροι... είκοσι 8ύο απολύθηκα και είχα και
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(κατ’ δουλειές).... στα εικοσιτέσσερα ('παντρεύτηκα)... το ’71... Ένα σπίτι... 
ήτανε 8ύο κάμαρες... μία κουζίνα και ένα υπνοδωμάτιο! Νά αυτό! Πάλι καλά, 
υπήρχαν άλλα που ήταν ένα, τι να κάνουν... -ήταν πρόσφυγες από δυο χωριά 
της Μ. Ασίας, το Ατζανός και το Ισαντζί... Ναι, είναι Άγιος Γιώργης και 
Άγιος Χαράλαμπος, και απ’ την Αγια-Σοφιά που ήταν παλιά... τσ’φέραν τσ’ 
εικόνες από κει. Το ένα χωριό ήρθε από κει, έφερε την εικόνα τ’... .

Έκανε δύο παιδιά, τον Στρατή και τη Χαρούλα: ...Μετά που παντρεύ
τηκα και περάσανε χρόνια, τα σέτια καταργηθήκανε, δεν σύμφερνε ο κόσμος 
να κάνει σέτια στα κτήματα, γιατί εδώ δεν συμφέρει να μαζέφεις τις ελιές, 
όχι να κάνεις και σέτια... Και πιάσαμε, άλλαζα και εγώ επάγγελμα... κάνω 
άλλα, κάνω και βρύσες και τρυπάνια, κάνω φούρνους... καμιά δεκαριά 
χρόνια κάθισα... το.... 81... το ’85 έφυγα... χώρισα... εκεί ανάμεσα...’82... και 
’85... μετά τα Κεραμιά... στη Μυτιλήνη ήρθα...στη Λαγκάδα... (όπου 
νοίκιασε σπίτι).

Αρχές της δεκαετίας του 1990: Στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, ο Σ. Λέκκας παντρεύεται τη Βαγγελιώ από το Καγιάνι 
(ή Ταξιάρχες, τη δεύτερη γυναίκα του) και εγκαθίσταται στο Καγιάνι. Ο 
ίδιος δεν διαθέτει καμιά προσωπική περιουσία: Είχαμε ένα σπίτ’ δικό μας 
(στην Πηγή) και το φτιάζαμε και το δώσαμε στην (πρώτη αδελφή), 
Ελπινίκη και ένα άλλο που μας το είχε δώσει ο παππούς μας (από τη μητέρα 
του) μόλις πέθανε... τον είχαμε και τον βλέπαμε... είχε πεθάνει η γιαγιά 
μου... και μετά τον έβλεπε η (δεύτερη) αδελφή μ’(η Ρούλα)... τον κοιτάζαμε 
εμείς... και προτού πεθάνει το έγραφε απάνω της... Και μόλις πέθανε το 
πήρε η αδελφή μου...

Εργάζεται περιστασιακά κατασκευάζοντας βρύσες, πέτρινες περι
φράξεις, εκκλησάκια ή άλλα μικρά περιφερειακά πέτρινα οικοδομήματα, τα 
οποία συνήθως διακοσμεί με τον δικό του πρωτότυπο τρόπο, με ιδιότυπα 
ψηφιδωτά από μικρές επιλεγμένες πέτρες. Σ’ αυτό το επάγγελμα αντιμε
τωπίζει δυσκολίες, αφού δεν αναγνωρίζεται συχνά η καλλιτεχνική διάσταση 
της δουλειάς του, με αποτέλεσμα να μην αμείβεται ανάλογα με τις απαι
τήσεις που προβάλλει σύμφωνα με τη δική του αξιολόγηση, όπου προσμε- 
τρώνται και το «μεράκι» ή η «τέχνη», που παράγουν ένα αισθητικό 
αποτέλεσμα, πέρα από το καθαυτό λειτουργικό μέρος των κατασκευών. 
Ούτως ή άλλως η ζήτηση για τέτοιες κατασκευές δεν είναι μεγάλη, ενώ 
παράλληλα υφίσταται τον ανταγωνισμό νόμιμων και παράνομων μετανα
στών, πολλοί από τους οποίους εξειδικεύονται (αναγκαστικά) σε γενικές 
οικοδομικές εργασίες. Γι’αυτό το ζήτημα μου τόνισε κάποτε χαρακτη
ριστικά: ((Κοίταζε να δεις, Μήτσο, εγώ δεν έχω τίποτα με τους Αλβανούς ( οι
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οποίοι αποτελούν την κύρια κατηγορία μεταναστών που αναλαμβάνουν 
αντίστοιχες εργασίες), αλλά ((ρίχνουν» τα μεροκάματα... όταν θα Βιορίζο- 
νται και καθηγητές Πανεπιστημίου, τότε να μου πεις ότι κι’ αυτοί πεινάνε 
και θέλουν να βρουν 8ουλειά...» Ο ίδιος δεν διαθέτει ένσημα του Ι.Κ.Α. ή 
κάποιου άλλου συνταξιοδοτικού οργανισμού, που θα του επέτρεπαν να 
προσβλέπει σε κάποιας μορφής συνταξιοδότηση, αφού τότε -όταν ήταν 
νεότερος- ... κανένας 8εν ηζερε απ’ αυτά...

Μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1990 
(1996-1997): Ο Σόλων Λέκκας αρχίζει να τραγουδά συστηματικά 
στην ταβέρνα «Μπουντρούμι» της Μυτιλήνης, όπου γνωρίζεται με 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες μουσικούς από τη Λέσβο, την υπόλοιπη 
Ελλάδα, ακόμα και από την Τουρκία. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί 
είναι καταιγιστική: προβάλλει μια αναβίωση της «παλιάς» λεσβιακής 
μουσικής κουλτούρας, που (επ)εκτείνεται πέρα από αυτά καθαυτά τα 
ακούσματα, σε αξιώματα αλλά και τρόπους και κανόνες συμπεριφοράς που 
αφορούν τη μουσική επιτέλεση, το γλέντι, αλλά και την καθημερινή ζωή 
από τη σκοπιά ενός «μερακλή». Η δραστηριότητά του αυτή δεν του απέφερε 
κανένα οικονομικό όφελος, αφού δεν αμείφθηκε ποτέ με τη μορφή 
χρηματικών απολαβών, αλλά επέκτεινε τους αντιληπτικούς του ορίζοντες 
και εμπλούτισε τις εμπειρίες του, ενώ παράλληλα τον οδήγησε σε επαφές 
και σχέσεις με καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλη 
(τοπικών και υπερτοπικών) μουσικών σχολών και οργανισμών, εκπρο
σώπους τοπικών αρχών, καθώς και ένα πλατύ κοινό ακροατών και θεατών, 
μεταξύ των οποίων κατέκτησε νέους φίλους και θαυμαστές. Πολύ σύντομα 
ο Σ. Λέκκας έγινε το επίκεντρο, όχι μόνο της μουσικής επιτέλεσης, αλλά και 
της προσοχής μιας ειδικής ομάδας κοινού, που γνωρίστηκε στενότερα μαζί 
του, συγκροτώντας μια «παρέα», η οποία μετασχηματίστηκε σε μουσικό 
πυρήνα υπό την -μάλλον ευφάνταστη- επωνυμία «Οι νόμοι του Σόλωνος». 
Από αυτό το σημείο και πέρα, ακολούθησαν ηχογραφήσεις από το Πανε
πιστήμιο Αιγαίου, ορισμένες από τις οποίες δημοσιεύτηκαν στην έκδοση 
Μουσικά σταυρο8ρόμια στο Αιγαίο: Λέσβος (19ος-20ός αι.), προσκλήσεις 
από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, συμμετοχές σε πολλαπλές εκδηλώσεις 
«παραδοσιακής» λεσβιακής μουσικής και άλλες συναφείς επαγγελματικές 
δραστηριότητες.

Τέλη της δεκαετίας του 199 0, αρχές της δε
καετίας 2000: Ο Σ. Λέκκας έχει σχεδόν εγκαταλείψει το
επάγγελμα του κατασκευαστή πέτρινων οικοδομημάτων και ικανοποιεί το
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μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών αναγκών του ως επαγγελματίας 
μουσικός. Τραγουδά μία ή δύο φορές τον μήνα σε διάφορες εκδηλώσεις 
-κυρίως στη Θεσσαλονίκη- αλλά, σποραδικά, και στη Μυτιλήνη. Ήδη 
δέχεται πολλές προτάσεις για να ηχογραφήσει audio Cd με «παραδοσιακά» 
τραγούδια της Λέσβου και της Μ. Ασίας και έχει αρχίσει να συνεργάζεται 
για την υλοποίηση τουλάχιστον μιας απ’ αυτές, έχει συμμετάσχει ήδη σε 
μια σκηνή της προσεχούς ταινίας του Παντελή Βούλγαρη, όπου τραγουδά 
έναν αμανέ, ενώ όψεις της ζωής του καταγράφονται σε ένα εθνογραφικό 
ντοκιμαντέρ από την Έλενα Χάρτη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος: 
...στη Θεσσαλονίκη δεν με πολυξέρουν στη φάτσα αλλά με ξέρουν στο 
όνομα... Ένας έρχεται κοντά μου και μου λέει: ((πες ένα τραγουδάκι»... Εγώ 
ήμουν κουρασμένος τρεις-τέσσερις μέρες γυρίζαμε... Λέω: ((πώς να πω;»... 
((έτσ’, πες!», λέω: ((Άντε να πούμε». Είπα ένα, δυο.τρία. Μου λέει ύστερα 
ένας άλλος: ((Άμα χρειαστείς να βγάλεις ένα Cd νά ’ρθεις σε μένα! Έχω και 
άλλα βγάλει!». Ύστερα ρώτησα ποιος ήταν αυτός και μου είπανε πως έχει 
ένα studio δικό του... Και ο Ρος Ντέιλι ήτανε... Αυτός καθόταν μια φορά που 
πήγα και εγώ, τον γνώρισα γιατί είχε έρθει εδώ δυο-τρεις φορές...αλλά δεν 
είχαμε μιλήσει -αυτός όμως με ήξερε! Στο επώνυμο! Κι αυτή τη μέρα ήταν 
να φύγει, και δεν έφυγε! Και...κάθισε στο μαγαζί και...λέει: ((Σε θυμάμαι στη 
Μυτιλήνη». Λέω: ((Δεν είμαι τραγουδιστής, είμαι ερασιτέχνης». Κάτσαμε 
λίγο και του λέω:. ((Παίξε λίγο να ακούσουμε». Λέει: ((θέλω να παίξω έναν 
αμανέ (με τη λύρα), αλλά θέλω να με βοηθάτε», δεν τα ξέρουν...καλά (αυτά 
τα Μικρασιάτικα)... κατάλαβες; Είπαμε ένα τραγούδι: «Της
τριανταφυλλιάς τα φύλλα» και έναν αμανέ και μετά ξανάβαλε και άλλο!... 
Και του λέω: «Φτάνει! Όχι συνέχεια! Είπαμε και τον αμανέ...». Ύστερα το 
ξαναγυρισε πάλι! Και...τι να κάνω... λέω: «θα τον πω μισό!» (γελάει)...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ιστορική διαδρομή του Σάλωνα Λέκκα μπορεί να συμπυκνωθεί, σε 
συμβολικό επίπεδο, στην επιτέλεση του (α)μανέ. Από την παράθεση των 
παραπάνω επιλεκτικών αναφορών, διαφαίνεται ο κομβικός ρόλος του 
(α)μανέ στη διαμόρφωση των προσωπικών αξιακών και συμπεριφορικών 
προτύπων του Σ. Λέκκα:

α) σε συνάφεια με τα ευρύτερα προσωπικά του βιώματα, που διαμορ
φώθηκαν στο πλαίσιο μιας σταδιακής κοινωνικοποίησης (από την παιδική 
ηλικία ώς την ενηλικίωση), η οποία ολοκληρώθηκε στη μεταπολεμική 
εποχή των στερήσεων και των δυσκολιών, που επηρέασαν την καθημερινή 
ζωή των τοπικών αγροτικών πληθυσμών της Λέσβου,

β) σε συνάρτηση με τα στενότερα οικογενειακά του βιώματα, όπου
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κυριαρχούν οι μορφές της γιαγιάς του -που «ήξερε ούλα τα έθιμα»- αλλά και 
του θείου του Μιχάλη Δαρδάγου, που δεν τραγουδούσε στοχεύοντας στην 
ψυχαγωγία ενός υπαρκτού παρόντος κοινού, αλλά επιδιώκοντας την 
έκφραση -και τη συνακόλουθη ανακούφιση- ενός εσώτερου και εσωτερι- 
κευμένου πόνου (ή «καημού»). Η εικόνα του Μιχάλη Δαρδάγου συνδέεται 
στην αφήγηση του Σάλωνα με τις πρακτικές που υιοθετούσαν (και) οι 
«Τούρκοι φίλοι του (Μιχάλη)» -που επιτελούν συμβολικά τον ρόλο των 
εκπροσώπων μιας ιδεατής «κουλτούρας της Ανατολής»-, αλλά και «οι 
γέροι», τους οποίους παρακολουθούσε μικρός στους καφενέδες, καταγρά
φοντας τις πρακτικές τους που επικυρώνουν τη θεματική συνέχεια με ένα 
πραγματικό ή ιδεατό ιστορικό παρελθόν,

γ) σε αντιστοιχία με την υιοθέτηση και προβολή της ταυτότητας του 
«μερακλή» και όχι του επαγγελματία τραγουδιστή.

Σ’ αυτό το πλαίσιο δεν ξαφνιάζει η αξιωματική διατύπωση του Σ. 
Λέκκα, που ομογενοποιεί εθνοτικές και κοινωνικές διαφορές, μέσα από το 
πρίσμα μιας βιωματικής αντίληψης της (ιδεατής) μουσικής επιτέλεσης: ... 
Μυτιλήνη εδώ και Μιχρασία το ίδιο ήταν -ένα ήταν...δεν είχε διαφορά! 
Τίνταν ανακατωμένοι με τσ’ Τούρκ’. Ήταν ζυμωμένοι -ένα ήταν! Μυτι- 
ληνιοί, Μικρασιάτες και Τούρκοι ήταν ζυμωμένοι μαζί -ένα ήταν! Μετά 
τους διαχώρισαν! Αμανέδες πιο πολλοί ζέρω ότι τους λέγαν στην Μυτιλήνη 
παρά οι Μικρασιάτες... οι Μυτιληνιοί οι ντόπιοι! Γιατί και αυτοί τα ίδια 
λέγαν, δεν είχαν άλλο είδος. Τα ίδια τραγούδια λέγαν...

Η συγκεκριμένη αντίληψη συναρτάται στενά με την πεποίθηση «ούλοι οι 
αμανέδες ίδιοι είναι...», που δεν αναφέρεται στο μουσικό ύφος, ούτε στους 
τρόπους έκφρασης και τους «δρόμους» που (παρ)ακολουθεί κάθε (α)μανές14, 
αλλά στη συμβολική αναγωγή του θεματικού περιεχομένου και της

14. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σ. Λέκκας αντιλαμβάνεται σαφώς τις αλλαγές και 
τις διαφορές μουσικών «δρόμων», σύμφωνα με το δικό του βιωματικό κώδικα, παρότι 
δεν μπορεί να τους μεταφράσει γραπτά ή ακόμα και προφορικά στην καθιερωμένη 
βυζαντινή ή «δυτική» μουσική σημειολογία. Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη 
αφήγηση: «...στο στρατό όποτε κάναν αυτά, γλέντια τέτοια, με φώναζαν, τραγουδούσα. 
Κάναν μικρά γλέντια και τα μεγάλα που κάναν στις γιορτές, φωνάζαν όλους τους 
τραγουδιστές. Εμένα με βάζαν στο μικρόφωνο, με βάζαν και τραβούσα κι αμανέ εκεί. 
Είχα ένα φίλο έτσ’, αυτός ο Τούρκος ήταν, (δηλαδή) μωαμεθανός, Έλληνας, είχε ένα 
μπουζούκ’, τό’χε ξεκουρδισμένο για να μοιάζει με ούτ’ κι έπαιζε ένα ζεϊμπέκ-χαβασίκι 
έριχνα μανέ. Οι Μωαμεθανοί αυτοί δε λεν’ αμανέ σαν το δικό μας. Εμείς έχουμε 
βυζαντινή μελωδία στον αμανέ, το γλυκό έτσι. Αυτοί το λένε κοφτά έτσ’, μόνο οι 
χοτζάδες το λένε σαν το δικό μας, τελευταία (δηλαδή στο τελείωμα). Μόνο στο ανέβασμα 
πάει πια σαν το δικό μας».
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στιχοπλοκής των (α)μανέδων σε αφαιρετικό πρότυπο, που εκφράζει τον 
παγκόσμιο πόνο, αλλά και την αιώνια πάλη με τη «μοίρα» και τις δυσκολίες 
της ζωής. Χαρακτηριστικοί είναι οι ακόλουθοι ενδεικτικοί στίχοι, που 
εμπλουτίζουν -μεταξύ άλλων- την πολιτισμική παρακαταθήκη που ενσαρ
κώνει ο Σ. Λέκκας. Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται αυθεντικοί «λαϊκοί» 
στίχοι που αποθησαύρισε η -ανεξάντλητη σε μουσικά θέματα- μνήμη του Σ. 
Λέκκα, στίχοι από (α)μανέδες που τραγούδησαν σε δίσκους ο Ρούκουνας, η 
Ρίτα Αμπατζή και η Ρόζα Εσκενάζυ, που είναι οι αγαπημένοι του 
ερμηνευτές, καθώς και προσωπικοί αυτοσχεδιασμοί:

Στις (θλιμμένες) τις καρ8ιές βρίσκετε τη 8ική μου 
γιατί και γω 8εν γνώρισα χαρά μες στη ζωή μου 

Τώρα αφήστε με να καίομαι, κανείς να μη με σβήσει 
θέλω να 8ω την τύχη μου, που θα με καταντήσει

Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο 
να πω τα μυστικά μου 

να μην πεθάνω ξαφνικά 
και μείνουν στην καρ8ιά μου

Πολλές φωτιές με κυνηγούν 
μα μια μ’ ακολουθάει 

και να τη σβήσω 8εν μπορώ 
και αυτή θα με αποθάνει

Ανοίξετε τον τάφο μου 
και βάλτε το κορμί μου 
να πάφουνε τα βάσανα 

και οι αναστεναγμοί μου

Μένα η καρ8ιά μου μαύρη ’ναι 
τα μαύρα τι τα θέλει 

να τα φορά να φαίνεται 
πως είναι λυπημένη 

Πολλοί αναστενάζουνε 
μα όχι σαν κι ’ εμένα 

όταν αναστενάξω εγώ 
στάζει η καρ8ιά μου αίμα

Σαν έβγει η φυχή μου πια 
τότε θα ησυχάσω 

γιατί 8εν θα αισθάνομαι
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κι’όλα θα τα ξεχάσω

Τον πόνο μου τον τραγουδώ 
κανέναν δεν τον λέω 

παρά γυρίζω μόνος μου 
και κάθομαι και κλαίω

Σβήστηκαν οι ελπίδες μου 
και όλα τα όνειρά μου 

το παν για μένα χάθηκε 
μέσα στη συμφορά μου

Και αν κλαίω τι με ωφελεί 
τα δάκρυά μου χάνω 
έτσι θα βασανίζομαι 
ωσότου να πεθάνω

Σ’ ένα καμίνι καίγομαι 
σε μια φωτιά μεγάλη

πάρτε νερό και σβήστε την 
να μην καούνε κι άλλοι

ΓΙάφε καρδιά μου να πονάς 
γέλασε πια καημένη 

άσε και μένα να χαρώ 
μην είσαι λυπημένη

Δάκρυα τρέχουν σαν βροχή 
γύρω στα μάγουλά μου 

και τρέχουνε στα στηθια μου
και σβήνουν τη φωτιά μου

Να ζήσω πλέον στη ζωή 
είναι του αδυνάτου 

στα στηθια μου εφάνηκε 
σημείο του θανάτου

Κλείνοντας αυτή την εισήγηση, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η 
ανάλυση της περίπτωσης (case study) που εστιάζεται στον Σάλωνα Λέκκα, 
αναδεικνύει μάλλον, παρά επιλύει διλήμματα και πολλαπλές επιλογές που 
αφορούν τη «μετάφραση», ή «αναπαράσταση» του λεσβιακού λαϊκού 
μουσικού πολιτισμού -και κατ ’ επέκταση- της ευρύτερης παρακαταθήκης 
του ελληνικού πολιτιστικού παρελθόντος, σε σύγχρονους όρους: ουσιαστικά
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δεν γνωρίζουμε αν και σε ποιο βαθμό η διαπραγμάτευση της ((ταυτότητας» 
του «μερακλή» αντιβαίνει ή συνδιαλέγεται με την «ταυτότητα» του 
αναδυόμενου επαγγελματία μουσικού, στο πλαίσιο της αναβίωσης 
μουσικών πρακτικών που συγκροτήθηκαν σε ένα διαφορετικό ιστορικό, 
οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Ο ίδιος ο Σ. Λέκκας, παραδέχεται ότι λέει πλέον αρκετά συχνά και 
(α)μανέ «ψεύτ’κο», ή ((στα ψεύτ’κα» (δηλαδή χωρίς να βιώνει τον 
εσωτερικευμένο καημό ή πόνο που συνδυάζεται με τη λυτρωτική εκφόρτιση 
του ((αληθινού» μανέ), (παρ)ακολουθώντας τις απαιτήσεις της μουσικής 
επιτέλεσης σε ηχογραφήσεις, συναυλίες, εκδηλώσεις ή μουσικά «στέκια», 
όπου τραγουδάει επ’ αμοιβή ως επαγγελματίας. Παρ’ όλα αυτά επιμένει: Όλ’ 
αυτά τα τραγού8ια, 8ε τα λέω επει8ή με λες «πέ ένα τραγού8’». Μ’ αρέσ’. Και 
κει στο (πάλκο) που πηγαίνω, μ’ αρέσ’ να πηγαίνω... εγώ θέλω να έρχομαι 
επει8ης μ’ αρέσ’. Και ε8ώ που τα λέγαμε (κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης) 
μ’ αρέσ’ που τα λέγαμε. Δε λέω να πληρωθώ. Γιατί αν με πεις: ((έλα να σε 
πληρώσω να με τα πεις», 8ε θα... (θα είναι) σα να σε κοροϊ8ευω. Ναι, άλλο 
τραγου8ιστης, κι άλλο μερακλής. Είν’ η 8ιαφορά μεγάλ’... Εμένα μέχρι τώρα 
αυτό μ’αρέσει! Και στη Θεσσαλονίκη που παγαίνω... τώρα που παγαίνω για 
τα τραγου8ια... μόνο τέτοια λέγω! Άλλα τραγού8ια 8εν λέω... μόνο κανένα 
Μικρασιάτικο... κανένα ρεμπέτικο... τα παλιά! Όχι τα καινούρια, κατάλαβες; 
Αυτό είναι! Αυτό το φαί έχουμε, αν 8εν σ’ αρέσ’... μην φας!



Dimitris Papageorgiou

BEING A MERAKLIS ON LESVOS ISLAND:
ASPECTS AND VERSIONS OF «ANATOLIA» IN THE MUSICAL PRACTICES 

OF THE FOLK SINGER SOLON LEKKAS

(SUMMARY)

My paper focuses on identifying and interpreting the rich musical folk tradition 
that flourished on Lesvos and in the Aegean Asia Minor from the 19th until the 
20th century, through the life history of a folk singer of Lesvos, who incarnates per
haps one of its last authentic heirs. From this approach this paper can be included 
in a series of publications on Lesvian folk musical tradition such as: “Lesvos Aeo- 
lia” (1997) and “Musical Crossroads in the Aegean: Lesvos [19th and 20th cen
turies]” (2000). In this framework, the biographical approach to Solon Lekkas will 
not be secluded in a simple description of facts, performances and memories, but 
it will aim at interpreting the singer’s personal relationship with the Lesvian musi
cal phenomenon.

In other words, this paper focuses on how this relationship is constructed, how 
it is experienced by Lekkas and how it affects the values and behavioural codes of 
a meraklis (passionate participant of a culture) in a changing continuum of pro
fessional and wider social networks.

The Lesvian singer Solon Lekkas constitutes an ideal case study for the follow
ing reasons:

—As a diachronic personality, he is involved in different roles and by different 
statuses in the Lesvian musical performance;

-He embodies a bridge between the past and the present of the Lesvian musi
cal tradition;

-He is accustomed both with symbolic practices of a traditional coffee-shop 
and with those of the contemporary folk musical scene.

Lekkas’ long-lasting artistic activities include participation in glendia (close 
circle festivities) and panigirya (open festival) processes from the standpoint of an 
amateur singer, as well as professional collaborations with local and non-local well- 
known musicians.

According to the above, I believe that this specific biographical approach could 
contribute in an important way to a dynamic and non-static analysis of the Lesvian 
musical tradition, which will attempt to view the Lesvian musical performance as a 
“quintessence” of personal practices and experiences in relation to the wider life, 
mentality and culture of local communities. This approach emphasizes those key
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aspects, which outline the social, economic, professional and ideological profile of 
Solon Lekkas, as well as the milestones, which illuminate his personal choices in rela
tion to the transformation of the wider social and historical context.

The textualized “representation” of Lekkas’ life by his own words is combined 
with the author’s contribution, in order to construct a “secondary” narration, 
which interprets dialectically the Lesvian musical tradition.





ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ





ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΤΟΤΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ

Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ

Τι είναι η πόλη; Ένα παλιό ερώτημα της πολιτισμικής ιστορίας και της 
κοινωνιολογίας των πόλεων. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι με 
τους οποίους οι άνθρωποι βλέπουν την πόλη: ως ένα πλέγμα λειτουργιών, ως 
πόλο ηγεμονίας και επιβολής ή ακόμα ως ένα σύστημα παραγωγής.

Ακολουθώντας αυτήν την παράδοση θέλουμε να συνεισφέρουμε στην 
ανάλυση της πόλης μέσα από τη λογική μιας σύνθετης προσέγγισης, με την 
οποία βλέπουμε την πόλη, ως ένα δίκτυο επικοινωνίας και συμβολικής 
οργάνωσης του χώρου. Ένα δίκτυο που εκτείνεται πέρα από τα όρια της 
πόλης στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αλλά και στην οργάνωση των 
πνευματικών και ιδεολογικών δεσμών των μελών μιας κοινωνίας με άτομα 
και δραστηριότητες της τέχνης και της επιστήμης.

Στη σημερινή λοιπόν εισήγηση θα παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία 
από την ανάγνωση ενός τέτοιου πολιτισμικού δικτύου που αναφέρεται στην 
πόλη της Μυτιλήνης, καθώς και στις προεκτάσεις που έχει αυτό το δίκτυο 
στον χώρο και στον χρόνο. Η ανάγνωση αυτή στηρίζεται στα δεδομένα που 
προέρχονται από τον υλικό και πνευματικό πολιτισμό της ίδιας της πόλης, 
όπως τον συναντούμε στις καθημερινές εικόνες και τη ζωή της πόλης και 
όχι σε εξωτερικές αναφορές ή στην ιστορία άλλων πόλεων. Μια ανάγνωση 
που ακολουθεί τη θέση και τη συνέχεια ορισμένων σημείων όπως αυτά 
αποτυπώνονται: α) σε χάρτες, β) στις αναπαραστάσεις που προέρχονται 
από πρόσφατες και παλαιότερες φωτογραφίες, γ) από τη δευτερογενή 
ερμηνεία και τις εικόνες του χώρου που προέρχονται από βιογραφίες και 
αρχιτεκτονικές ή ιστορικές αναλύσεις και δ) από την επιτόπια παρατήρηση 
και την υποκειμενική εμπειρία που αποκομίζει ο ερευνητής μέσω των 
διαδρομών και της περιήγησής του στο αστικό τοπίο, στον χώρο και τον 
χρόνο τη πόλης.

Τι θα μπορούσε να δει ο ιδανικός περιηγητής που δεν είναι δεσμευμένος 
από την υποκειμενική εμπειρία και τις συλλογικές μνήμες μιας κοινωνίας, 
μιας εμπειρίας που δεσμεύει την εικόνα της πόλης σε καθορισμένες μορφές 
και κατεστημένες απόψεις;

Αυτόν τον ιδανικό περιηγητή θα προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε

Μυτιλήνη και Αϊ'βαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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σήμερα με τη λογική της κοινής αναζήτησης και θα προσπαθήσουμε να 
δούμε ποιο νόημα περιέχουν οι εικόνες και οι χάρτες που θα παρουσιάσουμε.

Η ανάγνωση του αστικού τοπίου μας οδηγεί, πέρα από το επίσημο 
κείμενο, σε μια σειρά από υποσημειώσεις που περιέχουν οικογενειακές 
ιστορίες και προσωπικές βιογραφίες, τραυματικές εμπειρίες της προσφυ
γιάς, συμβόλαια αντιπαροχής, άστεγους και αποκλεισμένους της πόλης, 
στοιχεία που όλα μπορούν να ταυτιστούν με τα χαρακτηριστικά και τη δομή 
της πόλης. Η ανάμειξη αυτή και οι αστικές δομές που δημιουργήθηκαν, δεν 
είναι το αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού από τα πάνω, αλλά το 
προϊόν ενός δικτύου αυτορρύθμισης της αστικής ανάπτυξης1, στο οποίο οι 
δρώντες προέρχονται κυρίως από τον χώρο των νοικοκυριών, της πολιτικής, 
της επιστήμης και της οικονομίας και ιδιαίτερα αυτής των κατασκευών.

Στη σημερινή παρουσίαση δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή τη λεπτομερή 
υποσημείωση, αλλά την προϋποθέτουμε για να ανασύρουμε νοήματα από 
δεδομένα που πολλές φορές φαίνονται ασύνδετα ή ασύμβατα.

Σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι και η ίδια η πόλη μπορεί να είναι 
από μόνη της ένα «αυτόνομο» σύστημα, ένας τρόπος διαμόρφωσης και 
αναπαραγωγής του χώρου που ταξιδεύει μόνος του στον χρόνο, ανεξάρτητα 
από τις επιθυμίες και τις δικές μας επιλογές, είτε είμαστε απλοί κάτοικοι 
είτε πολεοδόμοι είτε ακόμα δήμαρχοι της πόλης. Αυτά δεν συμβαίνουν με 
κάποιο μαγικό τρόπο- είναι απλά δεσμεύσεις και τρόποι επανάληψης της 
δράσης πολλών ανθρώπων που συμμετέχουν σε ένα πολιτισμικό δίκτυο που 
εκτείνεται χρονικά και χωρικά. Ένα γονίδιο του «πράττειν» δηλαδή, του 
τρόπου της πράξης -για να χρησιμοποιήσουμε μια σύγχρονη βιολογική 
ορολογία- που διατηρείται σταθερό για μεγάλες ιστορικές περιόδους και 
επαναλαμβάνει τύπους της δράσης και μορφές του δομημένου χώρου.

Βλέπουμε στον πρώτο χάρτη μια χρωματική διαφοροποίηση, η οποία 
στηρίζεται στην καταγραφή της ιστορικής μνήμης, τα σύμβολα που 
οριοθετούν τον χώρο, αλλά και τις σύγχρονες χρήσεις που αναπτύσσονται 
γρήγορα. Τα εσωτερικά όρια της πόλης αναφέρονται σε συνοικίες, ιστορικές 
περιοχές, στη φυσική γεωγραφία του χώρου και τέλος σε μη οροθετημένες 
επεκτάσεις. Τα τοπωνύμια έχουν συλλεχθεί από βιβλία2, αφηγήσεις του

1. Sotiris Chtouris, Ipsen Detlev, E. Heidenreich, Von der Wildnis zum urbanen Raum. Zur 
Logik der peripheren Verstaedterung am Beispiel Athen, Φρανκφούρτη 1993.

2. Σ. Χτούρης, X. Μπακάλης, «Πέντε πολιτιστικοί χάρτες για την πόλη της 
Μυτιλήνης», Δήμος Μυτιλήνης-Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Μυτιλήνη 2000.

Σημαντικά στοιχεία για τον διαχωρισμό της πόλης της Μυτιλήνης σε συνοικίες και 
περιοχές μας δίνει ο Γ. Μουτζουρέλλης, Ευρετήριο δρόμων Μυτιλήνης. Ιστορία της ονο-
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πληθυσμού και έχουν μεταφερθεί στον χάρτη που βλέπουμε3.

ματοθεσίας των, Δήμος Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1999, ο οποίος εκτός από την ανάλυση της 
προέλευσης των ονομάτων των δρόμων της πόλης, τους εντάσσει και σε συγκεκριμένες 
περιοχές, παρέχοντας ταυτόχρονα και πληροφορίες για τα όρια και τα ονόματα ιστορι
κών και σύγχρονων περιοχών. Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία για τα μουσουλμανικά 
δημόσια κτίρια και τεμένη δίνει ο Π. Σαμάρας, «Μουσουλμανικά τεμένη και ευκτήρια 
της Μυτιλήνης στα χρόνια της Τουρκοκρατίας», Λεσβιακά 6 (1973), 139-170. ο οποίος, 
εκτός από ιστορικά στοιχεία και περιγραφές παραθέτει και χάρτη στον οποίο τοποθετεί 
τα κτίρια αυτά.

3. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Μέθοδοι και Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών» 
και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμη
ρίωσης (Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκπονήθηκαν εργασίες φοιτητών 
για τα συμβολικά όρια ιστορικών και σύγχρονων περιοχών στην πόλη της Μυτιλήνης. 
Σκοπός των εργασιών ήταν η έρευνα και η τεκμηρίωση των συμβολικών ορίων ορισμέ
νων περιοχών. Στην οριοθέτηση των περιοχών χρησιμοποιήθηκε προγενέστερος χάρτης 
(βλ. σημ. 2):

α) Σ. Αββανίδου, Α. Δημητρίου, Β. Ζέρβα, Α. Κοτζαγιώργη, Δ. Ξενάκη, Β. Παπα- 
βασιλείου, Ε. Φρατζεσκάκη, Β. Χατζηκώστα, «Τα συμβολικά όρια της περιοχής Πυρ- 
γέλια της Μυτιλήνης», εργασία στο μάθημα «Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επι
στημών», Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 2001.

β) X. Αυγερινού, Ε. Βασιλά, Ε. Γράψα, Β. Δουλγερίδου, X. Ελευθεριάδη, Μ. Κοκο- 
λάκη, Μ. Μπίτσικα, Β. Σακκά, «Τα συμβολικά όρια της περιοχής της Επάνω Σκάλας 
της Μυτιλήνης», εργασία στο μάθημα «Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών», 
Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 2001.

γ) Ε. Καμπίσιου, Κ. Κυροπούλου, Π. Κώλλιας, Θ. Ματανάς, Β. Ξείνης, Σ. Παπαπέ- 
τρος, Α. Ρωίμπου, Γ. Σταυρακάκης, «Τα συμβολικά όρια της περιοχής των πέντε 
εκκλησιών στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης», εργασία στο μάθημα «Μέθοδοι και 
Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών», Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλή
νη 2001.

δ) Μ. Κόκκινου, Ε. Κυραμαργιού, Α. Λίτσιος, Β. Παπαθανασίου, Μ. Παπαπέτρου, 
Ε. Ταγαράκη, «Τα συμβολικά όρια της περιοχής της Λαγκάδας της Μυτιλήνης», εργα
σία στο μάθημα «Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών», Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 2001.

ε) I. Κολάκης, «Τα συμβολικά όρια της Σουράδας», εργασία στο μάθημα «Μέθοδοι 
και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών», Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Μυτιλήνη 2001.

ς) Ε. Μανού, Γ. Μπόθος, Α. Παπαγεωργίου, Π. Πιοτόπουλος, Π. Τσαμπάσης , «Τα 
συμβολικά όρια της περιοχής του Συνοικισμού Μυτιλήνης», εργασία στο μάθημα 
«Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικών Επιστημών», Ε.Κ. και Π.Ψ.Τ. Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, Μυτιλήνη 2001.

ζ) X. Μπαλάτσου, Β. Αγγελοπούλου, Α. Αποστόλου, Δ. Μπακάλης, Ο. Τσίκουρα, Ε.
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Οι ονοματοθεσίες παραπέμπουν κυρίως σε υπάρχοντα σημεία της πόλης 
όπως:

α) Εκκλησίες (Χρυσομαλλούσα, Άγιος Γεώργιος, Μητρόπολη, Άγιος 
Συμεών, Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Ευδόκιμος, Άγιος Θεράποντας, Αγία 
Κυριακή).

β) Ιστορικά κτίρια και μνημεία και άλλα στοιχεία του δομημένου 
περιβάλλοντος που προϋπήρχαν στον χώρο (Κιόσκι, Παρθεναγωγείο, 
Γυμνάσιο, Καμάρες, Μπας Φανάρ, Πηγαδάκι, Πυργέλια, Κάστρο).

γ) Γεωμορφολογικά δεδομένα (Καλλιθέα, Άαγκάδα, Μακρύς Γιαλός, 
Ποταμός Αλυσίδας, Προκυμαία, Βουναράκι).

δ) Χρήσεις του χώρου και ορισμένες σύγχρονες ή παλαιότερες υπηρεσίες 
(ΙΚΑ, Άαζαρέτο, Ααδάδικα, Επάνω Σκάλα, Συνοικισμός Σαλβαρλή, Συν
οικισμός Αγίου Γεωργίου, Συνοικισμός Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη, Συν
οικισμός Καλαμάρη).

Ακολουθώντας τον άξονα Β-Ν βλέπουμε τα χωρικά μεγέθη των συνοι
κιών, αλλά και τα σχήματα των οικοδομικών τετραγώνων να μεταβάλ
λονται. Στον Βορρά έχουμε περισσότερες συνοικίες με μικρή έκταση και 
οικοδομικά τετράγωνα με άμορφα σχήματα που περιέχουν πολλές πλευρές, 
διαφορετικές γωνίες και καμπύλες. Πλησιάζοντας τον Νότο τα μεγέθη των 
συνοικιών μεγαλώνουν και τα οικοδομικά τετράγωνα τετραγωνίζονται, 
ακολουθώντας παράλληλα την υποχρεωτική πορεία της ακτογραμμής.

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 19οτ ΑΙΩΝΑ - 1860

Η διαδρομή από τον Βορρά στο Νότο είναι ταυτόχρονα και μια πορεία στον 
χρόνο της πόλης* 4. Με σημείο εκκίνησης τις αρχές του 19ου αιώνα και 
αφήνοντας με μια, ίσως αδικαιολόγητη απόφασή μας, όλες τις άλλες 
ιστορικές περιόδους πίσω μας, βλέπουμε το ξεκίνημα της σύγχρονης πόλης 
-δηλαδή αυτή που με κάποιο τρόπο ζει και κατοικείται σήμερα- στην 
βόρεια πλευρά της πόλης, στην περιοχή της Επάνω Σκάλας και στις 
παρυφές του Κάστρου. Τα σημεία που συμβολίζουν και καθορίζουν τη

Παπασάββα, Σ. Γιαννούλη, Ε. Τσικούρας, Μ. Μενελα'ίδου, «Τα συμβολικά όρια της 
περιοχής Χρυσομαλλούσας της Μυτιλήνης», εργασία στο μάθημα «Μέθοδοι και Τεχνι
κές Κοινωνικών Επιστημών», Ε.Κ. και 11 ,'Γ.Τ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 
2001.

4. Ε. Σιφναίου, «Από τη μουσουλμανική στη χριστιανική πόλη: η δυναμική των 
μεταβολών της πόλης της Μυτιλήνης στην ύστερη φάση της Τουρκοκρατίας (1840- 
1912)», Πρακτικά του Β' Διεθνούς Συνεδρίου Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσο
γειακές και βαλκανικές όψεις ( 19ος-20ός αι.), Αθήνα 2000, σ. 389-413.



Σωτήρης Χτούρης, Χρήστος Μπακάλης, Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΤΟ 461

συνοχή, τα όρια και. τις εσωτερικές εντάσεις της περιοχής, είναι εικόνες από 
χώρους θρησκευτικής λατρείας και τελετουργίες προσωπικής φροντίδας. Οι 
κατοικίες συγκεντρώνονται γύρω από αυτά τα κτίρια, σαν να προσπαθούν 
να κερδίσουν κύρος ή προστασία από αυτά. Συνολικά μέσα στα όρια και τις 
παρυφές της πόλης βρίσκονταν δέκα τζαμιά, τέσσερις τεκέδες, ένας μεντρε- 
σές και δύο χαμάμ5. Σήμερα, τα περισσότερα από τα παραπάνω, δεν 
υπάρχουν ή παραμένουν τα ερείπιά τους. Το μεγαλύτερο από τα τζαμιά, το 
Γενί Τζαμί (φωτ. 1) στον δρόμο της κεντρικής αγοράς, βρίσκεται στο 
στάδιο συντήρησης και αποκατάστασης. Ένα άλλο, το Γιαλί Τζαμί (φωτ. 2) 
στην Επάνω Σκάλα, χρησιμοποιείται σαν κατάστημα-αποθήκη, χωρίς να 
διατηρεί τον μιναρέ του. Από τα χαμάμ προσφάτως έχουν συντηρηθεί τα 
λουτρά (φωτ. 3) της αγοράς που τοποθετούνται πολύ κοντά στο Γενί Τζαμί6. 
Οι χριστιανικοί ναοί κατά τον 19ο αι. συντηρούνται, διευρύνονται και 
αυξάνονται. Κατά το πρώτο μισό του αιώνα ο αριθμός τους ανέρχεται σε 
πέντε, με κύριο εκφραστή του ορθόδοξου στοιχείου τον μητροπολιτικό ναό 
του Αγίου Αθανασίου (φωτ. 4).

Τα δύο μεγάλα θρησκευτικά κτίσματα μεταφέρουν την εγγύτητα αλλά 
και τον ανταγωνισμό των δύο πολιτισμών. Έναν ανταγωνισμό που 
αργότερα, γύρω στο 1860, θα εκφραστεί καλύτερα με το κτίσιμο του 
καμπαναριού της Μητρόπολης7. Το γοτθικό στιλ του καμπαναριού που 
κτίστηκε από εμπειροτέχνη αρχιτέκτονα, φαίνεται σε μας σαν να 
υποδεικνύει την αναδυόμενη «ηγεμονία» του χριστιανικού κόσμου στην 
Ανατολή. Σε αυτό το σημείο η Μυτιλήνη με τα δυτικότροπα στοιχεία στην 
εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, που οφείλονται σε τεχνίτες ή αρχιτέκτονες, 
φαίνεται να ξεπερνάει τις συμβολικές εμμονές αναζητώντας επαφή με τα 
νέα ιστορικά και αισθητικά δεδομένα, προσπαθώντας ταυτόχρονα να βρει 
έναν κοινό τόπο εικόνων και συμβόλων που τον εισάγει κυρίως από την 
Ευρώπη. Από την Ανατολή έρχεται το υλικό της κόκκινης πέτρας, από τα 
λατομεία του Σαρμουσάκ: αυτός είναι ένας παλιός δρόμος για την 
προμήθεια σημαντικών οικοδομικών υλικών.

5. Π. Σαμάρας, «Μουσουλμανικά τεμένη», σ. 139-140.
6. Ιστορικές πληροφορίες και στοιχεία για την αρχιτεκτονική και μορφολογία των 

κτιρίων δίνουν οι Π. Σαμάρας (ό.π., σ. 148), Μάκης Αξιώτης, Περπατώντας τη Λέσβο. 
Τοπογραφία-Ιστορία-αρχαιολογία, τ. 1, Μυτιλήνη 1992, σ. 51. και Στρατής Αναγνώ
στου, «Ο Ευστράτιος I. Δράκος περιγράφει τη Μυτιλήνη το 1907», Λεσβιακά 14 (1997), 
35. Επίσης στοιχεία παρέχονται και από τις καρτέλες Χαρακτηρισμών κτιρίων Μυτιλή
νης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985) του ΤΠΕΧΩΔΕ.

7. Μ. Αξιώτης, Περπατώντας τη Λέσβο, σ. 47.
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Στις παρυφές της πόλης δημιουργούντοα και διατηρούνται οχυρωμένα 
κτίρια, οι ονομαζόμενοι πύργοι ή πυργελιχ. Η δυσνόητη αρχιτεκτονική 
τους, όπως και όλων των κτιρίων αυτού του τύπου, παραπέμπει σε εικόνες 
κινδύνου και στην ανάγκη προστασίας των γαιοκτημόνων. Δύο χαρακτη
ριστικά παραδείγματα του συγκεκριμένου τύπου οχυρωματικής κατοικίας 
διασώζονται στη Σουράδα και στο Ακλειδιού. Είναι γνωστές με τα ονόματα 
των ιδιοκτητών τους: Φωτιάδη (1821) (φωτ. 5) και Βοστάνη (1810)8 (φωτ. 
6). Σήμερα στον ιστό της πόλης διασώζονται ελάχιστα κτίρια αυτής της 
κατηγορίας, τα οποία βρίσκονται στη Χρυσομαλλούσα, στη Σουράδα και 
στο Ακλειδιού.

1860- 1890

Η πόλη αναπτύσσεται προς τον Νότο παράλληλα με την ανάδυση της 
αστικής τάξης. Κατασκευάζει πολυτελείς, «υπερμεγέθεις» κατοικίες για 
την εποχή στο κέντρο της πόλης, στο Κιόσκι και τη Σουράδα.

Τα μεγέθη και η πολυτέλεια των κτιρίων, εκφράζουν ίσως, πέρα από 
κάθε μέτρο, την ανάγκη απόκτησης κύρους και έκφρασης της οικονομικής 
δύναμης των Ελλήνων αστών, απέναντι στην οθωμανική ηγεμονία αλλά και 
στη νέα εργατική τάξη, που 'υποταγμένη’ απωθείται προς τα δυτικά στην 
περιοχή του ποταμού Αλυσίδα, στο Βουναράκι και στη Λαγκάδα. 
Χαρακτηριστικά δείγματα κτιρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο αυτή 
αποτελούν η κατοικία (1880) της οδού Βουρνάζων 17 (φωτ. 7) και το νεοκλα
σικό (1880), όπου σήμερα στεγάζονται υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αι
γαίου στην ίδια οδό αριθμός 279 (φωτ. 8). Επίσης αρχιτεκτονική έκφραση

8. Για τον πύργο Φωτιάδη ο χαρακτηρισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ [Χαρακτηρισμοί κτι
ρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985)] αναφέρει: «κόσμημα για 
την περιοχή». Και οι δύο περιπτώσεις διατηρούν στον περίγυρό τους τα συμπληρωματι
κά βοηθητικά χτίσματα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των αγροι
κιών. Οι πύργοι περιβάλλονταν από κτήματα και κήπους που αποτελούσαν και τον ζωτι
κό χώρο της κατοικίας.

9. Στην πρώτη περίπτωση ο χαρακτηρισμός του ΥΠΕΧΩΔΕ [Χαρακτηρισμοί κτι
ρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985)] αναφέρει: «Διώροφο κτί
ριο μικρού όγκου με υπερυψωμένο υπόγειο και σοφίτα στη στέγη. Πάνω από το παράθυ
ρο της σοφίτας υπάρχει ένα ρολόι μαρμάρινο που δεν λειτουργεί. Το κτίριο αποτελεί απα
ραίτητο στοιχείο της λαμπρής ενότητας των νεοκλασικών, κλασικιζόντων και εκλεκτι- 
κιστικών κτιρίων της οδού Βουρνάζων». Το συγκεκριμένο κτίριο όπως και άλλα κατά 
μήκος της οδού στεγάζει γραφεία. Στη δεύτερη περίπτωση ο αντίστοιχος χαρακτηρι
σμός το παρουσιάζει ως «μεγαλόπρεπο διώροφο κτίριο με εντυπωσιακό πρόπυλο με τέσ
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εκείνης της εποχής συνιστά το πρώην ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία (1880)10 
(φωτ. 9) στην προκυμαία (Παύλου Κουντουριώτη 15) και το Μέγαρο Γεωρ- 
γιάδη (1885)11 (φωτ. 10) στην Επάνω Σκάλα.

Τα κτίρια αποτελούν συνήθως εκλεκτικές συνθέσεις αισθητικών στοιχεί
ων που έχουν αναφορές στη νεοκλασική αρχιτεκτονική, τα νεογοτθικά στοι
χεία και άλλα δυτικά πρότυπα. Οι δεσμοί της πόλης με την ανερχόμενη βιο
μηχανική Δύση, το νέο εθνικό κέντρο, την Αθήνα, και η προσπάθεια εμπορι
κής κυριαρχίας στην Ανατολή, αποτυπώνονται στα πολυδιάστατα κατα
σκευαστικά τεχνουργήματα με τη μορφή ενός δικτύου που περιέχει αρχιτε
κτονικές επιλογές, παραστάσεις του ιδιοκτήτη και τρόπους παραδοσιακής 
και σύγχρονης κατασκευαστικής τέχνης. Οι κατοικίες της αστικής τάξης 
εικονογραφούν με αυτόν τον τρόπο την όψη και τη σύντομη ιστορία της 
οικονομικής αστικής κυριαρχίας στη Λέσβο. Ο μονοδιάστατος χαρακτήρας 
αυτής της κυριαρχίας, εμπεριέχει και τον κίνδυνο της ανατροπής της, κάτι 
που θα συμβεί στις αρχές του επόμενου αιώνα, κυρίως κάτω από την επί
δραση εξωτερικών παραγόντων.

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας γίνεται κυρίως προς τον Βορρά καθώς προς 
αυτήν την κατεύθυνση δημιουργούνται μεγαλύτερες και μικρότερες 
μεταποιητικές μονάδες. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό συγκρότημα που 
άρχισε να αναπτύσσεται το 1880 και επί εκατό σχεδόν χρόνια επεκτείνονταν, 
ήταν το γνωστό ως συγκρότημα Καλαμάρη (φωτ. 11) στη βόρεια έξοδο της 
πόλης12. Το 1878 στη Σκάλα Παμφίλων δημιουργείται μια από τις

σερις κολόνες από κόκκινη πέτρα που του προσδίδουν μια εντύπωση νεοκλασικής μεγα
λοπρέπειας»' επίσης αναφέρει την ύπαρξη ξένων επιρροών από τον νεοκλασικισμό. Πριν 
από τη χρησιμοποίησή του από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1987) στέγαζε επί σειρά ετών 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Η αρχική του χρήση ήταν κατοικία.

10. Το κτίριο σήμερα χρησιμοποιείται και αυτό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο 
χαρακτηρισμός του κάνει λόγο για «τετραώροφο κτίριο με νεογοτθικά στοιχεία και οξυ
κόρυφες στέγες. Διαθέτει ωραιότατα διακοσμητικά στοιχεία, απολήξεις κιονόκρανων, 
ρόδακες, αγάλματα στην πρόσοψη και φεγγίτες στη σοφίτα» [ΤΠΕΧΩΔΕ, Χαρακτηρι
σμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985)].

11. Κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Α. Αδαλή, συνεργάτη του Τσίλερ. «Το κτίριο 
ανήκει στην κατηγορία αστικών μεγάρων που χτίστηκαν στη Μυτιλήνη στα τέλη του 
προηγούμενου αιώνα» (Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισή
γηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός του Μεγάρου Γεωργιάδη στην «Επάνω Σκάλα» Μυτιλή
νης ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, Μυτιλήνη). Στα μέσα του 20ού αι. 
χρησιμοποιήθηκε και σαν στρατιωτικό νοσοκομείο (βλ. Μ. Αξιώτης, Περπατώντας στη 
Λέσβο, σ. 54).

12. Το εργοστάσιο μέχρι το 1924 ήταν ιδιοκτησία του Γεωργιάδη που διέθετε κοντά
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μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που γνώρισε το νησί στη νεότερη 
ιστορία του. Οι αδελφοί Άτκινσον, προερχόμενοι από τη Σμύρνη, 
δημιουργούν υποδομές και κατασκευάζουν εργοστάσια (φωτ. 12) χρησιμο
ποιώντας την εξελιγμένη τεχνολογία της εποχής. Στις εγκαταστάσεις 
αναπτύχθηκαν πυρηνεργοστάσιο, εργοστάσιο παραγωγής διθειάνθρακα, 
διθειούχος φούρνος για την παραγωγή ξυλάνθρακα, σιδηρουργείο, αποθή
κες, δρόμος, αποβάθρα κ.ά.13

Την ίδια την περίοδο έχουμε τη μεταφορά του κέντρου βάρους της πόλης 
από το βόρειο λιμάνι στο νέο λιμάνι, στο οποίο δημιουργούνται νέες εμπο
ρικές δραστηριότητες, που έχουν ως κύριο έργο το εμπόριο του ελαιολάδου, 
έναν από τους κυριότερους παράγοντες του οικονομικού πλούτου. Η περιοχή 
των Λαδάδικων, συγκεντρώνει, με μια πυκνή δόμηση, τις περισσότερες 
αποθηκευτικές και εμπορικές δραστηριότητες. Τα περισσότερα από αυτά 
τα κτίρια διατηρούνται σήμερα, έχοντας αλλάξει χρήσεις και ιδιοκτήτες.

Ο θρησκευτικός ανταγωνισμός μεταφέρεται στο επίπεδο νέων αξιών που 
έχουν σχέση περισσότερο με την εκπαίδευση, τη γνώση και τα στοιχεία του 
διαφωτισμού που συνδέονται πλέον για τους Έλληνες με την εθνική ταυτό

σε αυτό και το επιβλητικό νεοκλασικό για κατοικία. Αρχικά περιελάμβανε ελαιοτριβείο 
και κυλινδρόμυλο' στη συνέχεια προστέθηκαν νηματουργείο, υφαντουργείο και μακαρο- 
νοποιείο. Επίσης διέθετε και μηχανουργείο με εργαστήριο επισκευών. Οι μεγάλες 
φάσεις ανάπτυξής του ήταν οι δύο πρώτες δεκαετίες και η περίοδος του Μεσοπολέμου 
(δεκαετίες 1920 και 1930): Η. Αντωνιάδης, «Η ιστορία της πόλης σε ένα κτίριο», Διπλω
ματική εργασία στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Αθήνα 2001. Μια πρόσφατη αιτιο- 
λογική έκθεση του Υπουργείου Αιγαίου αναφέρει: «Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτε
ρα παλαιά βιομηχανικά κτιριακά συγκροτήματα της Λέσβου... Απαρτίζεται από ένα 
σύνολο αυτοτελών κτιρίων λειτουργικά συνδεδεμένων μεταξύ τους, ο αριθμός των οποί
ων υπερβαίνει τα σαράντα» (Υπουργείο Αιγαίου, Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Τμήμα Πολιτιστικής Ανάπτυξης 1993, Αιτιολογική έκθεση για την έκδοση υπουργικής 
απόφασης, Θέμα: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του βιομηχανικού συγκροτήματος με 
την επωνυμία I. Καλαμάρης Α.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Ναυμαχίας Έλλης στην 
Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης της νήσου Λέσβου, φερόμενου ως ιδιοκτησία «I. Καλαμάρης 
Α.Ε. Ηνωμένα Εργοστάσια Μυτιλήνης» και καθορισμός ειδικών όρων δόμησης).

13. Ε. Σιφναίου, Λέσβος. Οικονομική και κοινωνική Ιστορία (1840-1912), Αθήνα 
1996, σ. 206-218. Η έντονη επιχειρηματικότητα που ανέπτυξε η οικογένεια Άτκινσον -η 
οποία προέρχονταν από την Αγγλία-, συνέβαλε στην εν γένει βιομηχανική ανάπτυξη του 
νησιού στα τέλη του 19ου αιώνα. Παράλληλα δραστηριοποιήθηκαν και άλλοι πλούσιοι 
Λέσβιοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ατμοκίνηση ώθησε στη δημιουργία μιας νέας 
τάξης πραγμάτων που σε κοινωνικό επίπεδο διαμόρφωσε την κατηγορία των βιομηχά- 
νων αστών, οι οποίοι εισήγαγαν και αντίστοιχα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς.
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τητα και την αυτοπεποίθηση που αποκτούν ως ηγεμονικός παράγοντας της 
ευρύτερης περιοχής.

Στο τέλος της περιόδου, το 1891, παραδίδεται το Γυμνάσιο14 (φωτ. 13), 
που κτίστηκε σε νεοκλασικό στιλ από τον αρχιτέκτονα Α. Αδαλή, επηρεα
σμένου από την αθηναϊκή αρχιτεκτονική των Γερμανών αρχιτεκτόνων 
Τσίλερ και Χάνσεν. Ο νεοκλασικισμός, ως ιδεολόγημα και ως τύπος κατα
σκευής, φαίνεται να αντικατοπτρίζει την αυτοπεποίθηση των ευεργετών 
Μητρέλλια και Βουρνάζου, αλλά και γενικότερα της ελληνικής ελίτ της 
εποχής. Το επιβλητικό κτίριο, στο νέο κέντρο, μόνο σε ένα σημαντικό πνευ
ματικό κέντρο θα μπορούσε να ανήκει.

1890 - 1930

Κοντά στο παλιό κέντρο χτίζεται από Έλληνα αρχιτέκτονα το 
αυτοκρατορικό Γυμνάσιο Ινταντιέ15 (φωτ. 14), αποτέλεσμα των μεταρ

14. Σ. Τζιμής, Β. Γιαννάκας, Π. Παρασκευαίδης, Β. Κουρβανιού, Β. Κωμαΐτης, Γ. 
Διγιδίκης, Ιστορία της Λέσβου, β' έκδ. βελτιωμένη-επαυξημένη, Σύνδεσμος Φιλολόγων 
Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 1996, σ. 192-197. Επίσης στοιχεία για την αρχιτεκτονική και μορ
φολογία του κτιρίου του Γυμνασίου περιέχονται σε σχετικά πρόσφατη εισήγηση της 8ης 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Το κτίριο του Α' 
Γυμνασίου Μυτιλήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί σημείο αναφοράς 
των κατοίκων. Πρόκειται για επιβλητικό κτίριο νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με κάτοψη 
σε σχήμα Π και απόλυτη συμμετρία ανοιγμάτων και στους δύο ορόφους... Τα αρχιτε
κτονικά στοιχεία στην πρόσοψη του κτιρίου (κίονες, κλιμακοστάσιο, στηθαίο) είναι από 
λευκό μάρμαρο. Στον εσωτερικό χώρο μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην διαμόρφωση του 
κλιμακοστασίου που οδηγεί στον α' όροφο, με τις μαρμάρινες σκάλες, το περίτεχνο ξύλι
νο κιγκλίδωμα και τις γύψινες διακοσμήσεις (κίονες - στηθαίο). Το συνολικό εμβαδόν 
του κτιρίου είναι 1820 τμ. και με τον αύλειο χώρο καταλαμβάνει οικοπεδική έκταση 6376 
τμ.» (Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: 
Χαρακτηρισμός κτιρίου Α' Γυμνασίου Μυτιλήνης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου 
και έργου τέχνης, Μυτιλήνη).

15. Στρ. Αναγνώστου, «Ο Ευστράτιος I. Δράκος», σ. 37-38. Το οθωμανικό Γυμνά
σιο (1896) ήταν η «απάντηση» στη δημιουργία του ελληνικού που είχε χτιστεί λίγα χρό
νια προτύτερα. Η κατασκευή του διήρκησε πέντε χρόνια και αρχιτέκτονας ήταν ο Δημή- 
τριος Μεϊμάρης. Το κόστος κατασκευής επιβάρυνε το οθωμανικό δημόσιο. «Η αρχιτε
κτονική μορφολογία του εκλεκτικιστική συνδυάζει του δωρικούς κίονες και τους κοριν
θιακούς στον όροφο...» [ΥΠΕΧΩΔΕ, Χαρακτηρισμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέ
ων (Διατάγματα 1979 και 1985)]. Σήμερα το κτίριο στεγάζει τα δικαστήρια της πόλης. 
Το Παρθεναγωγείο εγκαινιάστηκε το 1899 και ήταν δωρεά του Ζαφειριού Βουρνάζου 
(Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρα
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ρυθμίσεων του Τανζιμάτ και της προσπάθειας αποκόλλησης του οθωμα
νικού καθεστώτος από τα αυστηρά θεοκρατικά και παραδοσιακά πρότυπα. 
Το Γυμνάσιο αυτό ακολουθείται από το χτίσιμο του Παρθεναγωγείου (φωτ. 
15) στο κέντρο της πόλης. Η εκπαίδευση των γυναικών είναι ένα από τα 
σημαντικά στοιχεία της ελληνικής ταυτότητας και διαφοροποιεί την 
πολιτισμική ταυτότητα Ελλήνων και Τούρκων.

Ένας αρχιτέκτονας από το Αι'βαλί σχεδιάζει και κτίζει την ίδια εποχή 
(1894-1915) τον ναό του Αγίου Θεράποντα16 (φωτ. 16). Το επιβλητικό 
μπαρόκ στιλ του ναού επισκιάζει όλα τα κτίρια που βρίσκονται κοντά του, 
ενώ ανταγωνίζεται τη συμβολική παρουσία και θέση της Μητρόπολης προς 
τα βόρεια της πόλης.

Οι πολυτελείς και επιβλητικές κατοικίες αναπτύσσονται στο κέντρο και 
προς την Σουράδα, περιοχή όπου τα κτίρια συνδυάζουν τις χρήσεις κύριας 
και εξοχικής κατοικίας των αστών. Η οδός Βουρνάζων συνεχίζει να 
οικοδομείται και διαμορφώνεται σε έναν από τους πιο καλαίσθητους 
δρόμους της πόλης. Δείγμα αστικής κατοικίας της περιόδου αποτελεί το 
κτίριο στον αριθμό 19 (φωτ. 17), το οποίο χτίστηκε το 1907. Σε σχετικά 
μικρή απόσταση (οδός Φάωνος και Χαριλάου Τρικούπη) υψώνεται το 
γνωστό ως «Μπίνειο κτίριο»17 (φωτ. 18), το οποίο σήμερα στεγάζει 
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη Σουράδα το επιβλητικό κτίριο 
του σημερινού ξενοδοχείου ((Θεοπίστη)) (φωτ. 19) εκπροσωπεί το νέο στιλ 
αστικών κατοικιών της περιόδου στο συγκεκριμένο προάστιο18. "Γην

κτηρισμός κτιρίου πρώην Παρθεναγωγείου Μυτιλήνης ως ιστορικού διατηρητέου μνη
μείου και έργο τέχνης, Μυτιλήνη). Στην είσοδο του κτιρίου βρίσκεται η προτομή του 
δωρητή, πρακτική που ήταν συνηθισμένη εκείνη την εποχή.

16. Αρχιτέκτονας ήταν ο Αργύριος Αδαλής που είχε κτίσει μερικά χρόνια νωρίτερα 
το ελληνικό Γυμνάσιο. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τη Μικρά Ασία και από άλλα νησιά 
του Αιγαίου. Μαρμαρογλύπτης ήταν ο Αϊβαλιώτης Ζέρβας (Μ. Αξιώτης, Περπατώντας 
τη Λέσβο, σ. 43).

17. «Διώροφο κτίριο νεοκλασσικίζον με μικρές εκλεκτικιστικές επιρροές. Ο όγκος 
του είναι μεγάλος και η μορφολογική του λιτότητα είναι ενδεικτική των έντονων ελλαδι- 
κών επιρροών της εποχής του» [ΥΠΕΧΩΔΕ, Χαρακτηρισμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως 
διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985)].

18. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για κτίρια εκλεκτικιστικής αστικής αρχιτε
κτονικής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαδοχή χρήσης των κτιρίων. Στο πρώτο στεγά
στηκαν γραφεία, μπαρ και σήμερα πάλι γραφεία (Περιφερειακή Διοίκηση Νομού 
Λέσβου). Το δεύτερο, από κατοικία μετατράπηκε σε ξενοδοχείο, ενώ αναφέρεται ως 
«μημειώδες κτίριο από τα πιο εντυπωσιακά της Μυτιλήνης» με αναφορές στο liberty 
style, ιωνικούς κίονες και κιονόκρανα, ευρωπαϊκού τύπου κεραμίδια κ.λπ. [ΥΠΕΧΩΔΕ,
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τελευταία δεκαετία του 19ου at. δίπλα στο προηγούμενο χτίστηκε άλλο ένα 
από τα νεοκλασικά της περιοχής (Ελευθερίου Βενιζέλου 47)19 (φωτ. 20). 
Βέβαια η οικοδομική δραστηριότητα αφορά και άλλες περιοχές της πόλης. 
Στο Κιόσκι (οδός 8ης Νοεμβρίου 21-23)20 ένα από τα μεγάλα νεοκλασικά 
ανεγέρθηκε το 1910 (φωτ. 21). Η νεοκλασική αρχιτεκτονική χρησιμο
ποιείται και για δημόσια κτίρια. Στην προκυμαία το 1904 αποπερατώθηκε 
το Δημαρχιακό Μέγαρο Μυτιλήνης21 (φωτ. 22), το οποίο με την παρουσία 
του στον λιμάνι τόνισε τη συμβολική αξία του χώρου.

Την ίδια περίοδο παρατηρούμε τη δημιουργία κυρίως διώροφων κατοι
κιών, που ανήκουν στη μεσοαστική τάξη στο κέντρο της πόλης, στο Κιόσκι, 
στο Βουναράκι κ.λπ., που συνδυάζουν το παραδοσιακό ύφος τον στενών 
πολυώροφων σπιτιών της πόλης με στοιχεία της νεοκλασικής αρχιτεκτονι
κής. Ένα είδος ανώνυμης αρχιτεκτονικής των μεσοαστών που κατασκευά
ζεται με παραδοσιακές τεχνικές και νεοκλασικά αισθητικά στοιχεία, δείχνει 
την κατεύθυνση της εξέλιξης που θα ακολουθήσει, με την κυριαρχία του 
μικρού και μέσου αστικού πολιτισμού στην πόλη. Χαρακτηριστικά παρα
δείγματα του συγκεκριμένου τύπου κατοικίας αποτελούν τα σπίτια στην

Χαρακτηρισμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985) καθώς 
επίσης και Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με 
Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίου ιδιοκτησίας Ειρήνης Παραδέλλη στην οδό Βουρνάζων 19 
στη Μυτιλήνη, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης, Μυτιλήνη· και Υπουρ
γείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός 
κτιρίου, ιδιοκτησίας Εμμανουήλ Μαλλιαρού στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 49 στη 
Μυτιλήνη ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης, Μυτιλήνη].

19. «Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο με σχεδόν τετράγωνη κάτοψη... εσωτερικά το 
κτίριο διαθέτει 4 δωμάτια στον όροφο και 4 δωμάτια στο ισόγειο. Ακόμη υπάρχει μια 
εντυπωσιακή οροφογραφία» (Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, 
Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίου ιδιοκτησίας Κονταξάκη-Καραχάλια στην 
οδό Ελ. Βενιζέλου 47 στη Μυτιλήνη, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου 
τέχνης, Μυτιλήνη).

20. Τριώροφο αρχοντικό με αρχική χρήση ως κατοικία. Σήμερα στεγάζει το παράρ
τημα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (βλ. Υπουργείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεω
τέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίου ιδιοκτησίας Λουκά και 
Σουλτάνας Σουσαμλή στην οδό 8ης Νοεμβρίου 21-23 στην περιοχή 'Κιόσκι’ στη Μυτι
λήνη, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης, Μυτιλήνη).

21. Στο τρίγωνο που βρίσκονται τα κτίρια του παλιού Δημαρχείου, της Νομαρχίας 
και του Δημοτικού Θεάτρου πριν από την κατασκευή τους ήταν ο Δημοτικός Κήπος της 
πόλης (Μ. Αξιώτης, Περπατώντας τη Λέσβο, σ. 37). Μέχρι τα μέσα του 19ου αι. στη 
θέση αυτή υπήρχε ταρσανάς.
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οδό 8ης Νοεμβρίου αρ. 27, 29, 3122 (φωτ. 23, 24, 25).
Αυτές οι κοινωνικές ομάδες στηρίζονται κυρίως στη νέα δυναμική 

παρουσία του εθνικού κράτους, των διοικητικών μηχανισμών και των 
υπηρεσιών που δημιουργούνται στην πόλη.

Το 1930 δημιουργείται από την Εθνική Τράπεζα το κτίριο της 
Νομαρχίας23 (φωτ. 26) στη νότια πλευρά της προκυμαίας, συμπληρώνοντας 
την εικόνα των επιβλητικών κτιρίων στην πρόσοψη του λιμανιού’ το 1955 
αγοράσθηκε από το ελληνικό δημόσιο για να στεγάσει υπηρεσίες του. 
Αποτελεί μια από τις τελευταίες -αν όχι την τελευταία- έκφραση αστικής 
αρχιτεκτονικής σε κλίμακα που διαμόρφωσαν κατασκευές που προηγή- 
θηκαν κατά μισό αιώνα.

22. Το πρώτο στη σειρά κτίριο (αρ. 27) χτίσθηκε στις αρχές του αιώνα (1900), σύμ
φωνα με μαρτυρίες του ιδιοκτήτη και για εκατό χρόνια παραμένει στην ιδιοκτησία της 
ίδιας οικογένειας, περνώντας από γενιά σε γενιά. Τα δύο επόμενα κτίρια κατασκευάστη
καν ταυτόχρονα στην τετραετία 1928-1932. Η μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του ενός (αρ. 
31) αναφέρει ως έτος έναρξης των εργασιών οικοδόμησης το 1928. Το ίδιο αναφέρει και 
ο ιδιοκτήτης του προηγούμενου (αρ. 27). Η εισήγηση της 8ης Εφορείας Νεωτέρων Μνη
μείων αναφέρει πως κατασκευάστηκαν τη διετία 1930-1932. Γεγονός είναι πάντως πως 
στην περίοδο του Μεσοπολέμου, με δεδομένη την οικονομική ύφεση και τη δημογραφική 
επιβάρυνση του τοπικού πληθυσμού μετά την έλευση των προσφύγων, συνεχίζεται η 
κατασκευή νεοκλασικών κατοικιών, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα απόσο παλιότερα. Οι 
δίδυμες κατοικίες (αρ. 29 και 31) ανήκαν στην ίδια οικογένεια. Πρώτος ιδιοκτήτης, σύμ
φωνα με τις μαρτυρίες, φέρεται κάποιος Βέρος που ασχολούνταν με το εμπόριο. Το ένα 
από τα δύο αγοράσθηκε από οικογένεια μικρασιατικής καταγωγής το 1984, η οποία 
έμενε έως τότε στη Λαγκάδα, και ανακαινίστηκε. Το δεύτερο πουλήθηκε το 1999. Και τα 
δύο διαθέτουν υπόγειο, ισόγειο και α' όροφο με περίπου 100 τμ. επιφάνεια για το κάθε 
επίπεδο (Δ. Βολικάκης, X. Μπακάλης, Α. Οικονόμου, Μ. Ρέπας, «Κατηγορίες και 
Τυπολογίες Κτιρίων στη Μυτιλήνη», Πρακτική άσκηση στο μάθημα «Μέθοδοι Επίλυ
σης Αστικών Προβλημάτων», Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής 
Τεκμηρίωσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη 1999’ επίσης και Υπουργείο Πολιτι
σμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίου, 
ιδιοκτησίας Βασίλη Μαζιώτη στην οδό 8ης Νοεμβρίου 29 στην περιοχή Κιόσκι στη 
Μυτιλήνη, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης, Μυτιλήνη’ και Υπουρ
γείο Πολιτισμού, 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός 
κτιρίου, ιδιοκτησίας Μαρίας Φραγκουλάκη στην οδό 8ης Νοεμβρίου 31 στην περιοχή 
Κιόσκι στη Μυτιλήνη, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης, Μυτιλήνη).

23. «Πρόκειται για επιβλητικό διώροφο με ημιυπόγειο κτίριο, με αξιόλογα στοιχεία 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, συνολικού εμβαδού 1300 τμ. σε όλους τους ορόφους» (8η 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων, Εισήγηση με Θέμα: Χαρακτηρισμός κτιρίου Νομαρχίας 
Λέσβου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης, Μυτιλήνη).



Σωτήρης Χτούρης, Χρήστος Μπακάλης, Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΤΟ 469

Η ένταξη των προσφύγων στην πόλη δημιουργεί νέες συνοικίες που 
βρίσκονται στις εκάστοτε παρυφές της πόλης. Η αρχιτεκτονική της 
προσφυγικής-κοινωνικής κατοικίας μεταφέρει στη Μυτιλήνη των μεγάλων 
κοινωνικών αντιθέσεων, το πιο ισορροπημένο αλλά και μονότονο αστικό 
τοπίο των προσφυγικών κατοικιών. Τυπολογικά το νέο σχέδιο δόμησης 
συμπλήρωσε την πολυμορφική εικόνα που παρουσίαζε η Μυτιλήνη στις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα24. Η εγκατάσταση και οργάνωση των 
προσφυγικών συνοικισμών πραγματοποιείται κυρίως στο βόρειο τμήμα της 
πόλης με κατεύθυνση δυτική. Η πρώτη φάση της αποκατάστασης 
πραγματοποιήθηκε με την παραχώρηση κατοικιών που μέχρι το 1923 
ανήκαν σε μουσουλμάνους της Μυτιλήνης. Ένα από τα χαρακτηριστικά των 
νεόδμητων κατοικιών που κατασκευάστηκαν με τη συνδρομή της Ε.Α.Π. 
ήταν η ομοιοτυπία στη μορφολογία. Παράδειγμα αποτελούν οι προσφυγικές 
κατοικίες στο πάρκο του Αγίου Ευδόκιμου στην Επάνω Σκάλα (οδός 
Αποστόλου Σημαντήρη αρ. 10,12,14,16,18)25 (φωτ. 27).

1930- 1970

Η παρακμή της αστικής τάξης και η μετακίνηση της απομένουσας 
βιομηχανίας και εμπορίου στο αθηναϊκό κέντρο, μετασχηματίζει αργά και 
σταθερά την πόλη από το 1930 μέχρι σήμερα, από εμπορικό και βιομηχανικό 
κέντρο του Ανατολικού Αιγαίου σε μία πόλη υπηρεσιών. Η παραγωγή και 
το εμπόριο του λαδιού είναι το τελευταίο στοιχείο μιας σύντομης αλλά 
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας περιόδου της οικονομικής ακμής.

Η αλλαγή αυτή αποτυπώνεται στα νότια της πόλης με την παρουσία της 
σύγχρονης αστικής πολυκατοικίας στην περιοχή της Χρυσομαλλούσας. 
Δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί και μικροέμποροι 
μετακινούνται προς το νέο αθηναϊκό πρότυπο της κατοικίας. Σαν τελευταίο

24. Τυπολογικά μετά τους πύργους, τα αρχοντικά, τα λαϊκά - μεσοαστικά, τα πρώην 
μουσουλμανικά και τα βιομηχανικά κτίρια προστέθηκαν και οι ομοιόμορφες προσφυγι
κές κατοικίες (X. Μπακάλης, «Η αρχιτεκτονική της Λέσβου ως συνισταμένη των δημο- 
γραφικών, κοινωνικών, οικονομικών και θρησκευτικών μεταβολών από το 1800 ως το 
1950: μια ιστορική-συμβολική προσέγγιση», Πτυχιακή Εργασία στο Τμήμα Κοινωνι
κής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εργαστήριο Πολιτισμικής Επικοινω
νίας και Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη 1999).

25. «Χαρακτηριστικό παραδοσιακό σύνολο με πέντε κατοικίες εν σειρά που κτίσθηκαν 
το 1925-26 για να στεγάσουν πρόσφυγες. Ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό σύνολο με διαφορετι
κούς χρωματισμούς... Οι κατοικίες διώροφες με υπερυψωμένο υπόγειο» [ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Χαρακτηρισμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 1979 και 1985)].
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δείγμα στφαρής κατασκευής δημοσίου κτιρίου στη μεταπολεμική 
Μυτιλήνη παρουσιάζουμε το Δημοτικό Θέατρο (φωτ. 28) (δεκαετία του 
’50)26 της πόλης στην προκυμαία. Ένα ακόμη κέντρο επικοινωνίας στον 
χώρο που την ανέπτυξε.

Η σύγχρονη ελληνική αστική πολυκατοικία αποτελεί το χαρακτηρι
στικό τεχνούργημα ενός σύγχρονου αστικού δικτύου, στο οποίο συμπυκνώ
νονται διαχρονικά οι δράσεις όλων των ενδιαφερομένων πλευρών. Η 
σύγχρονη αστική πολυκατοικία, δεν αποτελεί λοιπόν μόνο το δομικό 
στοιχείο της σύγχρονης πόλης της Μυτιλήνης, αλλά και τη συμβολική 
έκφραση ενός σύνθετου πολιτισμικού μορφώματος, στο οποίο συνέχονται 
πολιτισμικοί κώδικες για τη χρήση της γης μέσω της διαδικασίας της 
αντιπαροχής, τύποι πρακτικής, πολιτικοί δεσμοί, οικονομικές ανταλλαγές 
και τρόποι συνεργασίας, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από τα στοιχεία 
που καθορίζουν τον ιδιαίτερο πολιτισμικό χαρακτήρα αυτής της πόλης. Η 
ανάγνωση του αστικού τοπίου, μας οδηγεί εδώ, πέρα από το επίσημο 
κείμενο, σε μια σειρά από υποσημειώσεις που περιέχουν, συμβόλαια 
αντιπαροχής, σχέδια ένταξης περιοχών αυθαιρέτων, οικογενειακές ιστορίες 
και προσωπικές βιογραφίες που μπορούν να ταυτιστούν με τα δομικά 
χαρακτηριστικά και τη δομή της σύγχρονης πόλης της Μυτιλήνης.

26. ΥΠΕΧΩΔΕ, Χαρακτηρισμοί κτιρίων Μυτιλήνης ως διατηρητέων (Διατάγματα 
1979 και 1985).



Sotiris Chtouris - Christos Bakalis

THE CITY OF MYTILENE 
AS A CULTURAL NETWORK 

IN TIME AND SPACE

(SUMMARY)

In this paper we attempt an analysis of the city of Mytilene as a network of 
communication and symbolic organisation of space. This reading is based on 
evidence drawn from the material civilisation and cultural life of the city itself. Our 
analysis is based on a périodisation which comprises the following periods: a) early 
19th century - 1860; b) 1860-1890; c) 1890-1930; d) 1930-1970.

Within these periods we present the evolution of the settlement pattern of 
Mytilene as reflected in religious, educational and industrial buildings but also in 
urban residences, refugee housing and upper-class mansions, which imprint upon 
the city of Mytilene its particular physiognomy.
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΑΡΧΕΣ 19ου αι. - 1860

Πηγή: Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου
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ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΤΙΜΑΚΗ

Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΚΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΟΨΙΜΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Οι τρίκλιτες ξυλόστεγες βασιλικές αποτέλεσαν τον χαρακτηριστικό τύπο 
ναού της όψιμης Τουρκοκρατίας, γνωρίζοντας μεγάλη ανάπτυξη από τις 
αρχές του 18ου αι. στις περιοχές της οθωμανικής επικράτειας, παρά την 
γενική απαγόρευση που ίσχυε για τους μη μουσουλμάνους σχετικά με την 
ανοικοδόμηση ναών.

Σε απόσταση από τα παλαιοχριστιανικά πρότυπα κατασκευάζονται από 
τις χριστιανικές κοινότητες, στεγάζοντας πέρα από τις θρησκευτικές και 
ορισμένες κοινοτικές δραστηριότητες και συνδεόμενες άρρηκτα με την ακμή 
του νεότερου ελληνισμού. Χαρακτηρίζουν τη ναοδομία ορισμένων νησιών 
του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Ίμβρος, η Λέσβος και η Λήμνος. Η 
εξάπλωσή τους στην περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου είναι σημα
ντική καθώς τον ίδιο τύπο ναού συναντάμε και στα παράλια της Μικράς 
Ασίας, στις Κυδωνιές -το σημερινό Αϊβαλί (Ayvalik)-, τα Μοσχονήσια 
(Cunda) και τη Σμύρνη (Izmir).

Ο ρυθμός της τρίκλιτης βασιλικής εμφανίζεται, σύμφωνα με όλα τα 
στοιχεία που διαθέτουμε, στις αρχές του 18ου αι. στη Λέσβο* 1, τη Λήμνο2

Ευχαριστίες οφείλω στον κ. Παναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη, ο οποίος με παρακίνησε στη 
συγγραφή του παρόντος άρθρου. Ξεχωριστά ευχαριστώ επίσης τον κ. Στ. Ανεστίδη, 
Υποδιευθυντή του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, που έθεσε υπόψη μου το σπάνιο 
υλικό του Αιολικού Αστέρα. (Κυδωνιάτικου περιοδικού της περιόδου 1911-1913). Για τη 
φωτογραφική τεκμηρίωση του άρθρου, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες από τον Αιο
λικό Αστέρα και το Αρχείο Λαμπάκη που απόκειται στο Χριστιανικό και Βυζαντινό 
Μουσείο Αθηνών.

1. Στη Λέσβο πιθανώς η παλαιότερη τρίκλιτη βασιλική είναι ο ναός του Αγίου Βασι
λείου στο χωριό Μανταμάδος, με κτητορική επιγραφή του 1730, που παρά τη προσθήκη 
νάρθηκα και τις αλλοιώσεις των εσωτερικών χρωματισμών, διατηρεί αρκετά στοιχεία 
των μέσων του 18ου αι. Για τον τελευταίο βλ. Β. Πετράκος, Νεώτερες επιγραφές της 
Μυτιλήνης, Αθήνα 1972, σ. 9(3).

2. Η παλαιότερη φάση του μητροπολιτικού ναού της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα 
Λήμνου, χρονολογείται στα 1724, σύμφωνα με επιγραφή που βρίσκεται εντοιχισμένη εξω
τερικά στην κόγχη του ιερού: σε ημικυκλική μαρμάρινη πλάκα και μέσα σε ορθογώνιο πλαί-

Μυτιληνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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και το Αϊβαλί* 3 και μετά το 1765 στην Ίμβρο4.
Διαφοροποιούνται από τις βασιλικές του βορειοελλαδικού χώρου ως προς 

την ενσωμάτωση του προστώου με τον υπερκείμενο γυναικωνίτη στον όγκο 
του κτηρίου, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός ενιαίου διώροφου όγκου. Το 
μέγεθος και η ποιότητα κατασκευής των ναών σχετίζεται άμεσα με τα 
πληθυσμικά και οικονομικά δεδομένα των οικισμών. Οι ανακαινίσεις προγε
νέστερων ναών στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής, κατά τον επόμενο αιώνα 
(19ο), παρότι εμφανίζουν κατά τόπους διαφοροποιήσεις, παρουσιάζουν μιαν 
εξελικτική πορεία, μάρτυρα των κοινωνικών δομών της περιόδου.

Οι πρώτοι ναοί, του 18ου αι. διαμόρφωναν ένα ενιαίο όγκο, εντός του οποίου 
αναπτύσσονταν γυναικωνίτης σχήματος Π στη δυτική πλευρά, σε όροφο, ενώ 
σε κάποιους από αυτούς εντοπίζεται και εξωτερική στοά, που στεγάζεται από 
τον γυναικωνίτη στη δυτική τους όψη. Στοιχεία όμως για τη ναοδομία μέχρι 
το τέλος του αιώνα, αντλούμε κυρίως από τη Λέσβο, όπου μικρός αριθμός 
ναών του 18ου αι. διατηρείται σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά τις επεμβάσεις 
και τις ανακαινίσεις του 19ου αι. Ναοί με ενιαίο όγκο στη Λέσβο είναι ο Άγιος 
Βασίλειος Μανταμάδου (1750), οι Ταξιάρχες Παρακοίλων (1758), η Μετα
μόρφωση Μεγαλοχωρίου (1767) και η Κοίμηση της Θεοτόκου Δαφίων (1792)5. 
Σε αρκετούς ναούς του 18ου αι. συναντούμε στοά στο μήκος της δυτικής όψης,

σιο με μεγαλογράμματη γραφή αναγράφεται: ICXC/NIΚΑ/1724 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΤ/ΤΟΛ 
ΝΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ THC ΠΑΝΤΟΥΡΓΟΥ ΤPIA A OC/KAI THC ΠΑΝΑΓΝΟΥ KAI 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ KOPHC/ONTA ΠΡΟΤΕΡΟΝ CECA ΘΡΩΜΕΝΟΝ ΑΙΑΝ/Ο 
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ THC ΑΙΝΔΟΥ ΘΡΕΜΜΑ/ΚΑΙ APXYQYTHC THC ΛΗΜΝΟΥ 
nAEICTOIC nONOIC/ΕΞΟΔ Ο IC lAIOIC TE ΚΑΙ ΤΩΝ A ΗΜΝΙΩΝ/EIC ΑΙΝΟΝ 
ΘΕΟΥ ΗΓΕΙΡΕΝ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ/KAI MNHMOCYNON ΑΥΤΟΥ Κ(ΑΙ) ΤΩΝ 
ΚΤΗΤΟΡΩΝ. Στο βόρειο τμήμα της ημικυκλικής πλάκας, έχει χαραχθεί η επιγραφή: 
1865/ΑΝΕΚΑΙ/ΝΙΣΘΗ/ΕΚ/ΒΑΘΡΩΝ. Βλ. επίσης, Μ. Χρυσάφη, «Χρονικό των εκκλη
σιών», στο: Ναοί και εζωχχλήσια της Λήμνου, Αθήνα 1999, σ. 426.

3. Στο Αϊβαλί ως παλαιότεροι πρέπει να θεωρηθούν οι ναοί των Ταξιαρχών, κτισμέ
νος πριν από το 1770, ο Άγιος Ιωάννης, η Παναγία των Ορφανών (1780) και ο Άγιος 
Γεώργιος, βλ. Γ. Σακκάρης, Ιστορία των Κυ8ωνιών, Αθήνα 1920, σ. 24, 34, 245-246 .

4. Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, 
Ανάλεκτα Βλατάδων αρ. 48, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 215-219, όπου ο Άγιος Γεώργιος, η 
Κοίμηση των Αγίων Θεοδώρων και η Κοίμηση Γλυκέος αναφέρονται ότι ανοικοδομού
νται στο β ' μισό του 18ου αι.

5. Στο ναό των Ταξιαρχών Παρακοίλων έχουν γίνει επεμβάσεις στον χώρο του 
γυναικωνίτη και προσθήκη μικρού ισογείου στεγάστρου στη δυτική όψη, ενώ στην Κοί
μηση Δαφίων έχει γίνει μεταγενέστερη προσθήκη ξύλινης ισόγειας στοάς που εκτείνεται 
στη δυτική όψη και σε τμήμα της νότιας.
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όπως στη Μεταμόρφωση Μεγαλοχωρίου (1767)6, στους Ταξιάρχες Μολύβου 
(1795), στον Άγιο Ερμόλαο Παλαιοκήπου (1795)7. Τον τύπο του ενιαίου όγκου 
ακολουθούν και οι ναοί της Ίμβρου8 ακόμη και μετά τις ανακαινίσεις που 
υπέστησαν κατά τον επόμενο αιώνα. Στο Αϊβαλί για ορισμένους ναούς είναι 
γνωστή η οικοδομική φάση του 18ου αι.9, ενώ δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για 
την αρχιτεκτονική τους.

Εσωτερικά ο ναός με δύο κιονοστοιχίες χωρίζεται σε τρία κλίτη, από τα 
οποία το κεντρικό είναι ευρύτερο των πλαγίων με αναλογία 1:2, ενώ τα 
πλάγια υψώνονται κατά μία βαθμίδα σε σχέση με αυτό. Οι κιονοστοιχίες 
αποτελούνται συνήθως από 5 ή 6 ζεύγη κιόνων σε μεγάλους ναούς όπως η 
Παναγία Αγιάσου ή των Ταξιαρχών της Αγίας Παρασκευής Λέσβου, 
συναντούμε μέχρι οκτώ ζεύγη κιόνων.

Ο εσωτερικός χώρος των ναών παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον, καθώς 
αρχικά προσάρμοζε στοιχεία αστικής αρχιτεκτονικής του 18ου αι. σε 
μεγαλύτερης κλίμακας δημόσια κτήρια. Τέτοια ήταν οι τοξοστοιχίες, οι 
οροφές και στοιχεία του γύψινου και ζωγραφικού διακόσμου10. Ήδη από τις 
αρχές του αιώνα οι επιρροές του γαλλικού και αργότερα του κεντροευρω- 
παϊκού μπαρόκ11, φιλτραρισμένες από την οθωμανική αντίληψη γίνονται

6. Μ. Τσιτιμάκη, «Μεταμόρφωση Μεγαλοχωρίου Λέσβου», Εκκλησίες στην Ελλά8α 
μετά την Άλωση (εφεξής Εκκλησίες),τ. 5 (1998), 265-274' Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Mytilena 
Sacra, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1974, σ. 275-293.

7. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra, τ. Δ<·^ Θεσσαλονίκη 1981,σ. 25-56.
8. Για την ανοικοδόμηση ναών το β«μισό του 18ου αι. βλ. Μ. Καράς, ό.π., σ. 215, 218- 

219' Χρυσόστομος Καλαϊτζής (μητρ. Μύρων), Οι εκκλησίες και τα ξωκλήσια της 
Ίμβρου. Θρησκευτικότητα και η λαϊκή παρά8οση του νησιού, Αθήνα 1998, σ. 300. Για τις 
ανακαινίσεις στον 19ο αι. βλ. Καλαϊτζής, ό.π., σ. 87.

9. Αθ. Τσερνόγλου, «Οι ενοριακοί ναοί και τα μοναστήρια των Κυδωνιών και Μοσχο
νησίων», Κυ8ωνιάτικος Αστέρας 23 (1988), 10-12: Ταξιάρχες (1770), Ζ. Πηγή ή Κάτω 
Παναγία (Hayredin Pa§a Camii) στη θέση της Παναγίας των Ορφανών (1780)' επίσης 
βλ. I. Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυ8ωνιών, τ. 1, Αθήνα 1949, σ. 88-89, 210, 223, 293- 
296, 365, 409' Δ. Ταρρός, «Κυδωνιές - Αϊβαλί», Τεχνικά Χρονικά 3-4 (1977), 78.

10. Δ. Φιλιππίδης, Διακοσμητικές τέχνες, Αθήνα 1998, για την κοσμική αρχιτεκτο
νική. Ο Μ. Γαρίδης στο βιβλίο του: Αιακοσμητική ζωγραφική. Βαλκάνια-Μικρασία 
18ος-19ος αιώνας, Αθήνα 1996, σ. 29 (φωτ. 23, 24) παραθέτει ανάλογα στοιχεία από 
τέμενος στα Σόμα της Μ. Ασίας.

11. X. Μπούρας, «Διακοσμήσεις Οθωμανικού Μπαρόκ στο Αιγαίο», Εκκλησίες, 
ό.π., τ. 5 (1998), σ. 151-166 και Θ. Μαντοπούλου - Παναγιωτοπούλου, «Από τη μετα
βυζαντινή αρχιτεκτονική στον κλασικισμό. Προσέγγιση στην εξέλιξη της τρίκλιτης 
βασιλικής κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα», Εκκλησίες, τ. 6 (2002), σ. 83-110.
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αισθητές στην αρχιτεκτονική της εποχής. Οι ναοί έχουν εσωτερικές 
τοξοστοιχίες από μπαγδατί με κοιλόκυρτα τόξα, επίπεδες ξύλινες οροφές με 
διακοσμητικούς ρόδακες και χαρακτηριστικό γύψινο φυτομορφικό διάκο
σμο. Αρχικά, οι οροφές κατασκευάζονταν επίπεδες, με αυτήν του κεντρικού 
κλιτούς σε στάθμη υψηλότερη από εκείνες των πλαγίων κλιτών. Συχνά οι 
τελευταίες, ακολουθώντας την κλίση της στέγης κατασκευαζόταν κεκλι
μένες. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο ζωγραφικός διάκοσμος με 
φυτομορφικά στοιχεία και σπανιότερα με θρησκευτικά θέματα και μορφές.

Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ανάπτυξης των υπόδουλων Ελλήνων 
πυροδοτούν από τις αρχές του 19ου αι. ένα κύμα ανακαινίσεων σε υφιστά
μενους ναούς. Το ζήτημα των ανακαινίσεών τους συνδέεται και με τις 
καταστροφές που ακολούθησαν την έκρηξη της Επανάστασης του 1821, σε 
πολλά σημεία της οθωμανικής επικράτειας, όπως στις Κυδωνιές, τα 
Μοσχονήσια και τη Σμύρνη.

Στο Αϊβαλί, από τους 12 ενοριακούς ναούς -7 τουλάχιστον ήταν τρίκλιτες 
βασιλικές- ορισμένοι «ανακαινίζονται» τον 19ο αι.12 (εικ. 1, 2, 5). Οι ναοί του 
Αγίου Ιωάννη (Saadi Camii)13 και του Αγίου Γεωργίου (Çinadi Camii), 
ανακαινίσθηκαν ως σταυροειδείς τρουλλαίοι, όπως πιθανώς και ο ναός του 
Αγίου Νικολάου, μετοχιού της μονής Παντοκράτορος14 στην τελευταία 
ανακαίνισή του. Η ανακαίνιση του Αγίου Γεωργίου είχε μνημειακές 
προθέσεις καθώς στις δύο μεγάλε πόλεις της αυτοκρατορίας (Κωνσταντι

12. Για τα ιδρυτικά των ναών αυτών δεν έχουμε επαρκή στοιχεία, γνωρίζουμε ωστό
σο ότι ο ναός των Ταξιαρχών ανακαινίζεται στα 1844 και η Ζωοδόχος Πηγή περί τα 
1850: βλ. Δ. Ψαρρός, ό.π., σ. 69. Ο Προφήτης Ηλίας ανοικοδομείται στα 1835 και η Αγία 
Τριάδα στα 1846: βλ. Αι ΚυΒωνίαι προ του 1821 κατά τον Μ. Δ. Ραφφενελον, μετάφρα- 
σις εκ του γαλλικού υπό Χαρικλείας Σταυράκη Α. Αναγνώστου, Σμύρνη 1861, σ. 41, 
σημ. 6. Σύμφωνα με τον I. Καραμπλιά, ό.π., σ. 122, η ίδρυση του Αγίου Γεωργίου προσ
διορίζεται στις αρχές του 19ου αι., ενώ την ίδια περίοδο αναφέρεται και ο Άγιος Δημή- 
τριος. Ο κατεδαφισμένος σήμερα μητροπολιτικός ναός της Κοιμήσεως Θεοτόκου των 
Κυδωνιών ήταν μεγάλη τρίκλιτη βασιλική (ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 6013), όπως και 
οι ναοί του Αγίου Βασιλείου (Αιολικός Αστηρ, 1913, εξώφυλλο) και του Προφήτη Ηλία 
(Αιολικός Αστηρ, 1911, σ. 45) σύμφωνα με παλαιές φωτογραφίες.

13. Ο ναός παρουσιάζει συναφή στοιχεία με το ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στο Σταυροδρόμι Κωνσταντινουπόλεως, έργο του κάλφα Κ. Γ. Καρατζά του 
1861, που είχε χαρακτηρισθεί ως τολμηρό και πρωτοποριακό οικοδόμημα.

14. Ο ναός του Αγίου Νικολάου, πιθανώς στην πρώτη του φάση, ήταν έργο κοινοτικό 
σε θέση προϋπάρχοντος ναϋδρίου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή της μονής Παντοκράτο
ρος μετά από ανταλλαγή, βλ. Δ. Στρατής, Αγιορείτικα μετόχια στις Κυ8ωνίες, Κατερίνη 
2002, σ. 71, έγγρ. αρ. 1· στη συνέχεια ανακαινίζεται στα 1839: ό.π., σ. 96, έγγρ. αρ. 13.
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νούπολη και Σμύρνη) ανοικοδομούνται ανάλογοι ναοί. Στη γειτονική κοσμο
πολίτικη Σμύρνη κατασκευαζόταν η Αγία Αικατερίνη (έργο του Σμυρνιού 
αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Λάτρη του 189815). Δεν είναι τυχαίο που αυτοί οι 
επιβλητικοί και ευμεγέθεις ναοί εμφορούνται από πρότυπα που προβάλ
λονται στη ναοδομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, όπως αυτή εκ
φράζεται στους νεόδμητους ναούς του16. Η τελευταία ανακαίνιση του Αγίου 
Νικολάου στα 187117, γίνεται από τον κάλφα Εμμ. Κουνά, που είχε κτίσει 
τον Άγιο Ιωάννη και τον Άγιο Γεώργιο στο Αϊβαλί.

Στα Μοσχονήσια ο παλαιός μητροπολιτικός ναός της Αγίας Τριάδας, 
ερειπωμένος σήμερα, ήταν τρίκλιτη βασιλική που είχε ανακαινιστεί στα 
186518, όπως και ο μεταγενέστερος μητροπολιτικός ναός της Παναγίας (εικ.
3). Ο τελευταίος ανοικοδομείται γύρω στα 1860 και κατεδαφίζεται στα 195419, 
μαζί με τον Άγιο Παντελεήμονα, όψιμο ναό κατασκευασμένο στα 1915. Από 
την καταστροφή δεν διέφυγε ούτε η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, επίσης 
ερειπωμένη σήμερα, ενώ ο μοναδικός τρουλλαίος ναός, ο ναός των 
Ταξιαρχών, ανακαινισμένος στα 1873, διατηρείται σε κακή κατάσταση.

Στους 12 ενοριακούς της ναούς της Ίμβρου, από τους οποίους οι 7 είναι 
τρίκλιτες βασιλικές, διαπιστώνονται ανακαινίσεις την περίοδο 1832-183920.

Στη Λέσβο αριθμούνται 75 τρίκλιτες βασιλικές με ανακαινίσεις στον 19ο 
αι., ενώ σε 14 από αυτές οι επεμβάσεις είναι περιορισμένης κλίμακας και 
διατηρείται η προγενέστερη φάση του 18ου αι., ενώ στη Λήμνο 28 τρίκλιτες 
βασιλικές ανακαινίζονται από το 183021 και ως τα τέλη του 19ου αι.

15. Χρ. Σολομωνίδης, Η Εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα 1960, σ. 92-93.
16. Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 93-98.
17. Στρατής, ό.π., σ. 129, έγγρ. αρ. 30: επιστολή του Εμμ. Κουνά, σχετικά με την 

ανέγερση του ναού. Επρόκειτο για έναν μεγάλου μεγέθους ναό καθώς οι δημοσιευμένες 
διαστάσεις του (έγγρ. αρ. 9, 87), 35x25x25, εμφανίζονται ανάλογες με αυτές των 
Ταξιαρχών της Αγίας Παρασκευής Λέσβου (36,53x25,62x14,75). Την υπόθεση αυτή 
επιβεβαιώνει το έγγρ. αρ. 41 με την εμβαδομέτρηση του κεντρικού κλιτούς σε 127 τμ. 
(στην Αγία Παρασκευή έχουμε 127, 20 τμ.): βλ. Μ. Τσιτιμάκη, «Ο κάλφας Στρατής 
Καρέκος και η λεσβιακή ναοδομία του 19ου αι.», Λεσβιακά ΙΘ' (2002), 185-189. Ωστό
σο ο ναός αποπερατώθηκε στα 1910: βλ. Στρατής, ό.π., σ. 87, έγγρ. αρ. 9.

18. Αι Κυ8ωνίαι, ό.π., σ. 40, σημ. 5.
19. Α. Ουνάι, Η ιστορία της ανέγερσης και της καταστροφής της εκκλησίας της 

Παναγίας στο Μοσχονήσι, Αθήνα 2000, σ. 46-47.
20. Ε. Χαλκιά, «Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 

Σπου8ών 10 (1993), 289-325.
21. Τα στατιστικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν μετά από επιτόπια έρευνα και κατα

γραφή τον Σεπτέμβριο του 2000.
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Επιστρέφουμε στις διαφοροποιήσεις των τυπολογικών και μορφολο- 
γικών χαρακτηριστικών των ναών. Κατά το πρώτο μισό του 19ου αι., η στοά 
ξεπερνά το μήκος της δυτικής όψης και αποκτά σχήμα Γ ή Π, προε
κτεινόμενη ελαφρά κατά μήκος των μακρών πλευρών. Ο όγκος του ναού 
διαπλατύνεται, η δυτική όψη αποκτά μνημειακή έκφραση, ενώ η κάτοψη 
εμφανίζει στοιχεία συμμετρίας ως προς τον άξονα22. Ενδιαφέρον παρου
σιάζει και η κατά τόπους επέκταση της στοάς καθώς και ο τρόπος στέγασης 
των ναών. Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. η στοά ξαναγίνεται ευθύγραμμη και 
περιορίζεται μόνο στη δυτική όψη, ενώ κατά τις τελευταίες δεκαετίες 
αντικαθίσταται από νάρθηκα. Παράλληλα, εμφανίζονται ναοί με διπλά 
κωδωνοστάσια23 και αετωματικές απολήξεις στη στέγη τους.

Στο Αϊβαλί οι ναοί αναπτύσσουν στοά σχήματος Π και κατασκευή 
ξυλόπυκτου φωταγωγού (Ζωοδόχος Πηγή, Ταξιάρχες, Αγία Τριάδα), (εικ.
4), με πιθανό πρότυπο ναούς της Σμύρνης24, (εικ. 6). Έχουν, εξάλλου, τις 
χαρακτηριστικές αποτμήσεις στη στέγη.

Στην Ίμβρο ο εξωνάρθηκας είναι συνήθως μεταγενέστερος και 
μονοώροφος, κατά τα βορειοελλαδικά και κωσταντινουπολίτικα πρότυπα, 
(εκτός από τον Άγιο Γεώργιο στο χωριό Άγιοι Θεόδωροι και την Αγία 
Βαρβάρα Ευλαμπίου). Η στέγαση των ναών γίνεται με δικλινείς στέγες.

Στη Λέσβο η στοά αναπτύσσεται στη δυτική όψη σε σχήμα ΓΙ, ενώ η 
στέγαση μέχρι τα μέσα του 19ου αι., φέρει αποτμήσεις. Η κατασκευαστική 
και μορφολογική αυτή διαφοροποίηση της ενσωμάτωσης της στοάς στον 
όγκο του ναού, αποτελεί ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία25 της 
λεσβιακής βασιλικής του 19ου αι.

Την ίδια περίοδο στη Λήμνο, οι ναοί κατασκευάζονται με διώροφο όγκο, 
πιθανότατα χωρίς στοές26, καθώς η πλειοψηφία τους χρονολογείται στο

22. Πιθανώς πρώτος ναός με τέτοια στοιχεία είναι στη Λέσβο ο Άγιος Γεώργιος 
Πολιχνίτου (1805), έργο του κάλφα Θοδωρή από τη Βατούσα, βλ. Ιάκωβος Κλεόμβρο- 
τος, ό.π., τ. Δ«; σ. 311-329' ακολουθούν η Παναγία της Αγιάσου (1806), ο Άγιος Ιωάν
νης της Άντισσας (1807) και οι Ταξιάρχες του Τψηλομετώπου (1807).

23. Όπως η Αγία Βαρβάρα Παμφίλων (1859), ο Άγιος Δημήτριος Σαρδέ Αήμνου 
(1852) και ο κατεδαφισμένος σήμερα Άγιος Νικόλαος Κυδωνιών, βλ. Δ. Στρατής, ό.π., 
σ. 87, έγγρ. αρ. 9, όπου μνεία για τα διπλά κωδωνοστάσια.

24. Οι δύο μεγάλοι ναοί της Σμύρνης, ο Άγιος Ιωάννης και η Αγία Φωτεινή, είχαν 
φωταγωγούς με λίθινη όμως την κατασκευή.

25. Μ. Τσιτιμάκη, «Ο κάλφας...», σ. 171-194 και Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπού- 
λου, ό.π., σ. 83-110.

26. Όπως ο παλαιός Άγιος Γεώργιος Ρεπανιδίου (1860), ο Άγιος Δημήτριος Πανα
γίας και ο Άγιος Μόδεστος Κατάλακκου.
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δεύτερο μισό του 19ου αι., ενώ οι στοές σε προγενέστερους χρόνους απο
τελούν φάση διακριτή από την υπόλοιπη κατασκευή27. Τυπολογικά παρου
σιάζουν μεγάλη ποικιλία καθώς έχουμε στοές ευθύγραμμες τύπου Γ ή Π, 
ενώ η στέγαση των ναών γίνεται με δικλινείς κυρίως στέγες.

Ο γυναικωνίτης στις τρίκλιτες βασιλικές, αρχικά κατασκευαζόταν με 
ξύλινο φέροντα οργανισμό και επιχρίσματα, κατά μίμηση της ανωδομής 
των κατοικιών της περιόδου28. Οι κατασκευές αυτές αποδείχθηκαν 
βραχύβιες και σταδιακά αντικαταστάθηκαν από λίθινες. Από τις αρχές του 
19ου αι. κτίζεται πλέον από ισοδομική ή επιχρισμένη απλά τοιχοποιία, 
εξασφαλίζοντας κατασκευαστική μακροβιότητα, ενώ μεταβάλλεται 
καθοριστικά η όψη του κτηρίου, αποκτώντας μνημειακό χαρακτήρα, όπως 
άρμοζε στο πιο σημαντικό κτήριο της χριστιανικής κοινότητας.

Η πρόσβαση στον γυναικωνίτη γίνεται αρχικά από το εσωτερικό του 
ναού με κλιμακοστάσιο ενταγμένο στο ΒΔ ή ΝΔ άκρο του ναού, σε χώρο 
απομονωμένο από τον υπόλοιπο ναό με καφασωτά. Αργότερα, τοποθετείται 
εξωτερικά στη ΒΔ ή ΝΔ γωνία με ιδιαίτερη θύρα εισόδου από τη στοά στη 
δυτική ή στις πλάγιες όψεις. Σε ναούς της Ίμβρου και της Λήμνου 
συναντάμε συχνότερα τη λύση αυτή, ενώ στη Λέσβο εντάσσεται σε μία από 
τις κεραίες του Π, βόρεια ή νότια, σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο, συχνά με 
μικρή στεγασμένη είσοδο σε τμήμα της στοάς. Στη Λέσβο επίσης 
εντοπίζονται και εκτός του όγκου του ναού κλιμακοστάσια29. Πιθανότατα, 
πρότυπό τους αποτέλεσε η Παναγία της Αγιάσου, ναός με πολλές 
κατασκευαστικές καινοτομίες για την εποχή του, που αναμφίβολα επηρέα
σε τη ναοδομία εντός και εκτός της Λέσβου.

Οι άλλες όψεις των ναών διαμορφώνονταν απλές, σε αντίθεση με τις 
βασιλικές του βορειοελλαδικού χώρου όπου τονίζεται η ανατολική όψη και 
διακοσμείται η αψίδα του ιερού30. Προς τα τέλη του 19ου αι. λαξευτοί γωνιό-

27. Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα εντοπίζεται στον Άγιο Παντελεήμονα 
Μύρινας (1834) και στον Άγιο Δημήτριο Σαρδέ (1852)' ακολουθούν οι Ταξιάρχες Μού- 
δρου (1835), η Κοίμηση Τσιμανδρίων (1836), ο Άγιος Γεώργιος Πλατέως (1857) και ο 
Άγιος Γεώργιος Καλλιθέας (1868).

28. Ξυλόπυκτες κατασκευές γυναικωνίτη συναντούμε στη Μεταμόρφωση Μεγαλο- 
χωρίου και στους Ταξιάρχες Μολύβου Λέσβου' βλ. επίσης Θ. Μαντοπούλου-Παναγιω- 
τοπούλου, «Επεμβάσεις σε μεταβυζαντινούς ναούς κατά τον 19ο αι.», Εκκλησίες, τ. 5 
(1998), σ. 133-150.

29. Όπως στους ναούς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μιστεγνών (1839), Εισοδίων της Θεο
τόκου Θερμής (1843), Ταξιαρχών Αγίας Παρασκευής (1856), Αγίας Φωτεινής Σκαμνιάς 
(1860), Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκουτάρου (1882) και Αγίου Αντωνίου Τρίγωνα (1890).

30. Βλ. Ν. Μουτσόπουλος, «Εκκλησίες του νομού Φλώρινας», Βυζαντινά και Μετά-
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λίθοι τονίζουν τις γωνίες και οριζόντιες ζώνες, στη βάση των παραθύρων, 
κοσμούν τις μακρές πλευρές. Στην Ίμβρο εμφανίζονται τριγωνικές αντη
ρίδες που εξελίσσονται σε τοπικό αρχιτεκτονικό ιδίωμα καθώς ο κατα
σκευαστικός ρόλος τους δεν είναι πάντοτε σαφής31

Το ιερό διαμορφώνεται με ημικυκλικής κάτοψης αψίδα, ενώ μετά το 1850 
εμφανίζονται ημιεξαγωνικής ή και ημιοκταγωνικής κάτοψης μορφές.

Οι θύρες αρχικά καλύπτουν καθαρά χρηστικές ανάγκες της κυρίας εισόδου 
στο μέσον της δυτικής όψης, της δευτερεύουσας για τον γυναικωνίτη και 
σπανιότερα δεύτερης θύρας για το νότιο κλίτος. Αργότερα, παγιώνεται η 
διάταξη με τις τρεις θύρες στη δυτική όψη, μία για κάθε κλίτος, και απ’ 
ευθείας πρόσβαση στα πλάγια κλίτη με ανεξάρτητη θύρα βόρεια ή νότια. 
Ενίοτε τα θυρώματα της δυτικής όψης φέρουν αξιόλογο γλυπτικό διάκοσμο.

Τα παράθυρα αρχικά ήταν ορθογώνια και διανοίγονταν πάντα στις μα
κρές πλευρές, σε αντιστοιχία με το κέντρο των μεταξονίων των εσωτερικών 
κιονοστοιχιών. Στη συνέχεια, κατασκευάζονταν τοξωτά και μεγαλύτερων 
διαστάσεων, στην προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εσωτερικού 
φωτισμού. Στους ναούς της Λέσβου συναντούμε δεύτερη σειρά ανοιγμάτων 
στις μακρές πλευρές με κυκλικούς φεγγίτες, ενώ στο Αϊβαλί και στη Σμύρνη 
φεγγίτες διανοίγονται και στους φωταγωγούς.

Στην ανατολική όψη, πάνω από τις αψίδες του ιερού αλλά και στην 
δυτική, ανοίγονται φεγγίτες. Στην Ίμβρο όπου δεν έχουμε φεγγίτες, στις 
μακρές πλευρές, στην ανατολική και τη δυτική όψη, υπάρχουν τριάδες 
παραθύρων στον χώρο του αετώματος που συμβάλλουν στη βελτίωση του 
φωτισμού. Τα παράθυρα αυτά είναι συχνά ορθογώνια και ενίοτε τα πλάγια, 
ακολουθώντας τη μορφή της στέγης, έχουν κεκλιμένο το πρέκι32.

Στο Αϊβαλί, στη Λέσβο και στη Λήμνο33 συναντούμε ποικιλία σχημά
των, κυκλικούς στο κέντρο με αμυγδαλόσχημους εκατέρωθεν, ελλειπτικούς 
σταυροειδείς (κυρίως στη Λήμνο και στα Μοσχονήσια).

βυζαντινά μνημεία της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2003 [εμπλουτισμένη επανέκδοση της 
αρχικής του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (εφεξής ΙΜΧΑ), αρ. 88 (1966)], 
σποραδικά" βλ. και του ιδίου, Οι Εκκλησίες του νομού Πέλλης, Θεσσαλονίκη (1973), 
σποραδικά και X. Μπούρας, ό.π., εικ. 20, 23.

31. Βλ. Ε. Χαλκιά, ό.π., σ. 301.
32. Διατάξεις τέτοιου τύπου συναντούμε κυρίως σε ναούς της Κωνσταντινούπολης, 

βλ. Μ. Τσιτιμάκη, «Παρατηρήσεις στις τρίκλιτες βασιλικές της Αρχιεπισκοπής Κων
σταντινουπόλεως», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης της Καθ’ Ημάς Ανατολής, Α' (2004), 191.

33. Κ. Θεοχαρίδης, «Μορφολογική ανάλυση, τα χαρακτηριστικά των ναών», στο 
Ναοί και εξωκκλήσια της Λήμνου, σ. 303-309.



Μαρία Τσιτιμάκη, Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΚΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 489

Στον εσωτερικό χώρο των ναών του 19ου αι. η εισροή των ευρωπαϊκών 
επιδράσεων είναι καταλυτική, καθώς ο γύψινος διάκοσμος εγκαταλείπει το 
ανατολίζον μπαρόκ της οθωμανικής επικράτειας, υιοθετώντας το 
εκφραστικό σύστημα του νεοκλασικισμού, ειδικά μετά τη δημιουργία του 
νεοελληνικού κράτους. Η διάρθρωση του εσωτερικού χώρου περιλαμβάνει 
στοιχεία που προσδίδουν μνημειακότητα στον θρησκευτικό χαρακτήρα με 
ελληνοπρεπείς αναφορές. Οι εσωτερικές κιονοστοιχίες έχουν ημικυκλικά 
τόξα, κορινθιακά και ιωνικά κιονόκρανα ενώ οι οροφές κατασκευάζονται 
τοξωτές με ενισχυτικά τόξα στους άξονες των υποστηλωμάτων, στο 
κεντρικό κλίτος με σταυροθόλια στα πλάγια.

Ενδεικτικό των αισθητικών κατευθύνσεων της περιόδου είναι τα 
στοιχεία από το πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο από το αρχείο της μονής 
Παντοκράτορος34. Πρόκειται για συμφωνητικό ανάμεσα στον εκπρόσωπο 
της μονής στις Κυδωνιές και το συνεργείο σοβατζίδων του Γεωργίου 
Περγαμηναίου, για την επισκευή του Αγίου Νικολάου στα 1874: ...τα 
κεφχλοκόλωνχ θχ ποίηση κορινθιχκού ρυθμού, ως και τα μισοκόλωνχ, εις 
τχς χφίδχς άνω με ροζέτχ εις το μέσον κχι τα πλάγια δύο θέσεις διά τους 
χποστόλους..., εις τχ στχυροθόλιχ εις έκχστον ανά μίχ ροζέτχ, εις τχς 
τέσσχρχς γωνίχς [του κουμπέ] κάμει τέσσχρχς θέσεις ωοειδείς διά τους 
τέσσχρχς ευχγγελιστχς, (κο)λώνχι θχ γίνωσι μχρμχροειδείς....

Στην Ίμβρο, ο εσωτερικός χώρος απηχεί τα πρότυπα της Κωνσταντινού
πολης, με τις επίπεδες ξύλινες οροφές με καμπύλα άκρα στο κεντρικό κλίτος, 
ενώ απλές επίπεδες κατασκευάζονται οι οροφές των πλαγίων κλιτών35.

Στο Αϊβαλί, στη Λέσβο και στη Λήμνο οι οροφές κατασκευάζονται από 
μπαγδατί, τοξωτές, με ενισχυτικά τόξα στο κεντρικό κλίτος36 και με 
σταυροθόλια στα πλάγια κλίτη. Με ιδιαίτερο τρόπο στεγάζεται συχνά ο 
χώρος του ιερού και ο γυναικωνίτης. Στο ιερό διαμορφώνονται μικροί 
ημισφαιρικοί θολίσκοι σε συνδυασμό με τμήματα τόξων ή σταυροθόλια, ενώ 
στον γυναικωνίτη επιβιώνουν απλές επίπεδες οροφές και σπανιότερα 
συναντούμε σταυροθόλια (Παναγία Αγιάσου, Ζωοδόχος Πηγή Βαρειάς) ή 
ελλειπτικούς θολίσκους (Αγία Παρασκευή Άντισας). Κοινό χαρακτηριστικό

34. Δ. Στρατής, ό.π., σ. 91 (10).
35. Zafer Karaca: Istanbul’ da Osmanli Dönemi Rum Kiliseleri, Istanbul Mart 32001, 

και Μ. Τσιτιμάκη, ((Παρατηρήσεις...», σ. 190.
36. Στο καθολικό της μονής Υψηλού και στο ναό των Ταξιαρχών Πελόπης φαίνεται 

ότι εφαρμόσθηκε, για πρώτη φορά, αυτή η εσωτερική διάταξη στα 1834. Διατηρείται 
μόνο στο ναό της Πελόπης, καθώς το καθολικό έχει αλλοιωθεί πλήρως εσωτερικά, μετά 
από καταστρεπτική πυρκαγιά, βλ. Μ. Τσιτιμάκη, «Ο κάλφας...», σ. 175-179.
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αποτελεί το ότι οι δύο αυτοί χώροι διαχωρίζονται από το κεντρικό κλίτος με 
σύνθετα κοιλόκυρτα τόξα. Μετά τα 1860 η οροφή του κεντρικού κλιτούς 
διαμορφώνεται με σταυροθολιακή κάλυψη, ή κατασκευάζεται σύνθετη: 
καμπύλη ή με σταυροθόλια αλλά και με χαμηλό ημισφαιρικό θολίσκο 
ανάμεσα στο 2ο και το 4ο ζεύγος κιόνων.

Εσωτερικά το ιερό βήμα εμφανίζεται συχνά τρίκογχο. Ενίοτε, στο βάθος 
της κεντρικής αψίδας διαμορφώνεται σύνθρονο με επισκοπικό θρόνο, 
χαρακτηριστικό κυρίως της λεσβιακής ναοδομίας37.

Οι κατασκευές γυναικωνίτη στο εσωτερικό του ναού, στις αρχές του 19ου 
αι., είχαν κοιλόκυρτο σχήμα στην κάτοψη και εκτείνονταν μέχρι και το 
πρώτο ζεύγος κιόνων δυτικά πάνω από τα πλάγια κλίτη. Αργότερα, ακολου
θούνται διατάξεις με κάτοψη σε σχήμα Π, προεκτεινόμενες κατά ένα ή 
περισσότερα ζεύγη κιόνων πάνω από τα πλάγια κλίτη. Μετά το 1850 η 
μορφή του γυναικωνίτη διατηρεί το σχήμα Π, στο εσωτερικό πλέον του 
ναού, όπως στην πρώτη περίοδο. Συχνά οι κεραίες του Π τοποθετούνται σε 
πρόβολο, σχηματίζοντας εξώστη πάνω από τα πλάγια κλίτη38.

Στην Ίμβρο, εκτός από το παλαιό τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο χωριό 
Άγιοι Θεόδωροι συναντάμε ξύλινα τέμπλα του 19ου αι. με στοιχεία γαλλικού 
εκλεκτικισμού, συναφή με αυτά των ναών της Κωνσταντινούπολης39. Το 
μπαρόκ τέμπλο της Κοίμησης Σχοινουδίου, έχει μεταφερθεί στα 1932 από 
το ναό του Αγίου Γεωργίου Δαρδανελλίων40.

Πολλά και αξιόλογα μπαρόκ τέμπλα του 18ου αι. κοσμούν αρκετούς 
ναούς, κυρίως στη Λέσβο41, από τα οποία την πλειοψηφία τους αποτελούν τα 
ψηλά ξυλόγλυπτα, μαρμάρινα μπαρόκ τέμπλα, όπως αυτά στον Άγιο

37. Το θέμα αυτό διαπραγματευόμαστε εκτενέστερα στην υπό έκδοση διδακτορική 
μας διατριβή για τις βασιλικές της Λέσβου.

38. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο ναός των Ταξιαρχών Μανταμάδου που 
ανακαινίζεται στα 1879, με τα νεοκλασικά στοιχεία να κυριαρχούν στον εσωτερικό του 
χώρο και μικροί εξώστες να προβάλουν πάνω από τα πλάγια κλίτη.

39. Σχετικά με τις επιρροές του γαλλικού εκλεκτικιστικού ιδιώματος της Δευτέρας 
Αυτοκρατορίας (Second Empire) στα τέμπλα της Κωνσταντινούπολης τον 19ο αι. βλ. 
Zeynep Kuban, «Considerations on the Definition of Ottoman Architecture in the 19th 
Century», EJOS IV (2001 ) [=M. Kiel, N. Landman, H. Theunissen (eds), Proceedings of the 
11th International Congress of Turkish Art, Utrecht, August 23-28, 1999], no. 28, σ. I -20.

40. E. Χαλκιά, ό.π., σ. 291: για το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιοι Θεό- 
δωροί' και Μ. Καράς, ό.π., σ. 217: για το τέμπλο της Κοίμησης της Θεοτόκου Σχοινουδίου.

41. Κ. Καλοκύρης, «Έρευναι χριστιανικών μνημείων εις τας νήσους Νάξον, Αμοργόν και 
Λέσβον (Παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί, βυζαντινοί ναοί, επιγραφαί, ξυλόγλυπτα, τοιχο- 
γραφίαι, εικόνες)», Τιμητικόν αφιέρωμα εις Γ. Σωτηρίου, ΕΕΘΣΠΑ 14 (1963), σ. 512-513.



Μαρία Τσιτιμάκη, Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΙΚΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 491

Γεώργιο Μυτιλήνης42 και. στη Ζωοδόχο Πηγή Μεσαγρού43. Οι, στυλιστικές 
εξελίξεις του νεοκλασικισμού και των άλλων ρευμάτων του 19ου αι. αποτυ- 
πώνονται στις εξελίξεις της λιθοξοϊκής στα μαρμάρινα τέμπλα της 
Παναγίας Αγιάσου44, των Ταξιαρχών Μανταμάδου και της Αγίας Βαρβά
ρας Παμφίλων45 που είναι έργο του Ιωάννη Χαλεπά.

Στη Λήμνο εντοπίζονται ελάχιστα τέμπλα οθωμανικού μπαρόκ: Αγίας 
Τριάδας Μύρινας, Αγίου Ιωάννη Πεδινού και Αγίου Δημητρίου Πλάκας' το 
τελευταίο προέρχεται από το ναό των Ταξιαρχών Μανταμάδου από τον 
οποίο δωρήθηκε στα 1922 στο ναό46. Μεγάλος αριθμός τέμπλων είναι απλά, 
ξύλινα επιζωγραφισμένα, με πλέον αντιπροσωπευτικό το ξυλόγλυπτο και 
επιζωγραφισμένο του Αγίου Γεωργίου Ρεπανιδίου47.

Στοιχεία για τα τέμπλα των ναών στα Μοσχονήσια και το Αϊβαλί, 
έχουμε λιγοστά από το αρχείο Λαμπάκη, καθώς οι αλλεπάλληλες 
καταστροφές διέσωσαν μόνο το μαρμάρινο τέμπλο του 19ου αι. των 
Ταξιαρχών. Το τέμπλο της Αγίας Τριάδας Μοσχονησίων ήταν απλό ξύλινο 
(εικ. 8), ενώ το τέμπλο του μητροπολιτικού ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου 
στο Αϊβαλί ήταν μαρμάρινο με επιρροές νεοκλασικισμού (εικ. 7).

Τα κωδωνοστάσια αποτελούν όψιμες κατασκευές48 καθώς η χρήση τους 
επετράπη μετά τα μέσα του 19ου αι. Ανεξάρτητες, επιμελημένες κατα
σκευές, συχνά αυτοτελείς, χωροθετούνται στον αύλειο χώρο των ναών49 και 
εκφράζουν τα αρχιτεκτονικά ρεύματα της περιόδου. Στη Λήμνο μόνο 
συναντούμε κωδωνοστάσια ενσωματωμένα στον όγκο του ναού50.

42. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Mytilena Sacra, τ. Γ<ς Θεσσαλονίκη 1976, σ. 192-196.
43. Ό.π., τ. B«; σ. 312-313.
44. Ό.π., σ. 18.
45. Ό.π., τ. Δ<ς σ. 92-94' Αλ. Γουλάκη-Βουτυρά, Γ. Καραδέδος, Γ. Λάββας, Η εκκλη

σιαστική μαρμαρογλυπτική στις Κυκλάδες από τον 16ο ως τον 20ό αιώνα, Αθήνα 1996.
46. Γιώργος Παρασκευαί'δης, Μανταμάδος Λέσβου, ιστορικά - λαογραφικά, κείμενα 

και φωτογραφίες, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 30.
47. Μ. Χρυσάφη-Ζωγράφου, ό.π., σ. 360-363.
48. Κ. Παπαδόπουλος, «Απαγόρευσις κωδωνοκρουσίας και προνομιακή κατά 

τόπους χρήσις εκκλησιαστικών κωδώνων και σημάντρων επί Τουρκοκρατίας», Γρηγό- 
ριοςο Παλαμάςό2 (1959), 110-118 και 204-214.

49. Αξιόλογο δείγμα αποτελεί το κωδωνοστάσιο του μητροπολιτικού ναού Μυτιλή
νης, του Αγίου Αθανασίου, με έντονες γοτθικές επιρροές, βλ. Ιάκωβος Κλεόμβροτος, 
ό.π., τ. Γ<ς σ. 69-71, καθώς και το γνωστό από φωτογραφίες πλέον κωδωνοστάσιο της 
Αγίας Φωτεινής Σμύρνης, έργο του Ξενοφώντα Λάτρη του 1856 (ανατινάχτηκε τον 
Αύγουστο του 1922), βλ. Χρ. Σολομωνίδης, ό.π., σ. 54.

50. Κ. Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 313-317.



492 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙ ΑΙΒΑΛΙ (ΚΥΔΩΝΙΕΣ)

Η σύντομη αυτή περιήγηση στα κοινά τυπολογικά και μορφολογικά 
χαρακτηριστικά της ναοδομίας του βορειοανατολικού Αιγαίου και των 
μικρασιατικών ακτών, καταδεικνύει τη μεγάλη εξάπλωση της τρίκλιτης 
βασιλικής στην περιοχή. Παρά τις τοπικές διαφοροποιήσεις διαπιστώνεται 
η κοινή εξελικτική πορεία του ναοδομικού τύπου, τεκμήριου της ακμής των 
χριστιανικών πληθυσμών στην περιοχή και συνάμα της πολιτισμικής 
ενότητας του χώρου.

Maria Tsidmaki

DIFFUSION OF THE TYPE OF THREE-AISLED TIMBER-ROOFED 
BASILICA DURING THE LATE OTTOMAN PERIOD 

IN THE NORTHEASTERN AEGEAN AREA

(SUMMARY)

The paper presents the development of the architectural type of three-aisled tim
ber-roofed basilica during the late Ottoman Empire (l8th-19th centuries) in the 
area of the North-eastern Aegean and the area of Ayvalik. The dense distribution 
of three-aisled timber-roofed basilicas in the area at that period, in connection with 
the historical context, allows their comparative examination.

Community churches in Ayvalik, Imvros, Lesvos, Limnos and Chios of the 
architectural type of three-aisled basilica are examined comparatively regarding 
their architectural elements. The most important elements of the type of the build
ings, their construction, as well as their decorative similarities and differences, are 
commented upon.



Εικ. 1: Άποψη των Κυδωνιών με τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης και τον Άγιο 
Ιωάννη (Saadi Camii), [ΧΑΕ, Αρχείο Άαμπάκη, Α6013, φωτ. 1906].

Εικ. 2: Άποψη των Κυδωνιών με τη συνοικία του Αγίου Βασιλείου [Αιολικός Αστηρ, 
φύλλο της 15.12.1913].



Εικ. 3: Άποψη των Μοσχονησίων με την Αγία Τριάδα, την Κοίμηση και τους Ταξιάρχες 
[ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 6027, φωτ. 1906].

Εικ. 4: Άποψη από τα δυτικά της Ζωοδόχου Πηγής Κυδωνιών (Hayredin Pasa Camii) 
[ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 6021, φωτ. 1906].



Εικ. 5: Άποψη από τα δυτικά του Προφήτη Ηλία Κυδωνιών [Αιολικός Ασ-τηρ, φύλλο της 
1.11.1911, σ. 45].

Εικ. 6: Άποψη από ανατολικά της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης [ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 
6227, φωτ. 1906],



Εικ. 7: Εσωτερική άποψη προς τα ανατολικά της Μητρόπολης Κυδωνιών-Κοίμησις 
Θεοτόκου [ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 6020, φωτ. 1906].

Εικ. 8: Εσωτερική άποψη προς τα ανατολικά της Μητρόπολης Μοσχονησίων-Αγίας 
Τριάδας [ΧΑΕ, Αρχείο Λαμπάκη, Λ 6023, φωτ. 1906].



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΡΡΟΣ

Η ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

Ο ζωτικός γεωγραφικός χώρος των Κυδωνιών είναι μία τριγωνική, σχεδόν 
πεδινή, γλώσσα στεριάς στη μικρασιατική παραλία, απέναντι από τη 
Μυτιλήνη. Στην αρχαιότητα ανήκε στον λεγόμενο «Μυτιληναίων Αιγια- 
λόν», που ήταν η γεωργική γη της Μυτιλήνης1.

Ένα δαιδαλώδες σύμπλεγμα από νησιά, τα αρχαία «Εκατόνησα», 
περιβάλλει τη βραχώδη απόληξη της πεδινής παραλίας στα δυτικά (εικ. 1). 
Στα νησιά αυτά υπήρχαν στην αρχαιότητα τρεις μικροί αιολικοί οικισμοί: η 
Νάσος, η Πορδοσελήνη και η Χαλκίς, οι οποίοι ίσως αποτελούσαν έναν 
ενιαίο Δήμο, αφού κάποια εποχή έκοψαν και κοινό νόμισμα με την επιγραφή 
«ΝΑ-ΠΟΡ-ΧΑ».

Η Νάσος βρισκόταν στην ανατολικότερη άκρη του Μοσχονησιού. 
Σώζονται κάποια τείχη στην ακρόπολή της και ίχνη κτισμάτων στην 
παραλία και στον βυθό του όρμου Ντουλάπι. Η Πορδοσελήνη βρισκόταν 
στον πορθμό του νησιού Πύργος. Στο λιμάνι της γεννήθηκε ο θρύλος για το 
«Παιδί με το εξημερωμένο Δελφίνι» που αναφέρεται από τον Παυσανία και 
τον Αιλιανό. Η θέση της Χαλκίδας δεν είναι ακριβώς γνωστή" ίσως 
βρισκόταν στη σημερινή τοποθεσία Πατερίτσα.

Οι οικισμοί αυτοί καταστράφηκαν κατά τον 6ο αιώνα και οι κάτοικοι 
σκορπίστηκαν σε όλην τη γύρω περιοχή2. Επί αιώνες διαβιούσαν κατά 
οικογένειες, σε μικρές συστάδες καλυβιών ανάμεσα στα χωράφια, από τον 
φόβο των πειρατών. Όμως αυτή η περιοχή είναι φτωχή σε νερό. Έτσι, η καθ’ 
αυτό γεωργία δεν ευδοκίμησε ποτέ ιδιαίτερα και οι κάτοικοι φυτοζωούσαν 
για πολλές γενιές.

Στη θέση της σημερινής πόλης του Μοσχονησιού, φαίνεται ότι κατά τον 
10ο αιώνα δημιουργήθηκε κάποιος μικρός οικισμός, γύρω από έναν πύργο 
στην κορυφή του λόφου της Κούλας, όπως επισημαίνει και το όνομά του, 
καθώς κουλά στα τουρκικά σημαίνει πύργος3. Ο οικισμός αυτός 
καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε πολλές φορές από τότε, κατά τις

1. Ιω. Δ. Κοντής, Η Λέσβος καί η Μικρασιατική της περιοχή , Αθήνα 1978, σ. 60-61.
2. Ό.π., σ. 86.
3. Ευστράτιος Δράκος, Μικρασιαναίπραγματείας Αθήνα 1888, σ. 15.

Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές).
Μια αμφίδρομη σχέση στο βορειοανατολικό Αιγαίο, 

επιμ.: Π. Μ. Κιτρομηλίδης-Π. Μιχαηλάρης, 
Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007
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πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Βυζαντινούς, Βενετσιάνους, Γενοβέζους 
και Τούρκους.

Οι κάτοικοι συχνά συνεργάζονταν με τους πειρατές, οι οποίοι είχαν τα 
ορμητήριά τους στους κόλπους και στα νησάκια της περιοχής, για να 
ληστεύουν τα καράβια που περνούσαν από τον πολυσύχναστο δίαυλο της 
Μυτιλήνης'·.

Μετά την κατάληψη της Μυτιλήνης από τον Μεχμέτ Β' τον Πορθητή το 
1462, οι μεγάλες συγκρούσεις απομακρύνθηκαν από την περιοχή αυτή. Ο 
οικισμός του Μοσχονησιού στον λόφο της Κούλας, που είχε καταστραφεί 
κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων, ξαναχτίστηκε τότε από 
τους παλαιούς κατοίκους και από νέους έποικους που προέρχονταν από τις 
βορειοανατολικές περιοχές της Λέσβου.

Πολλοί όμως απ’ αυτούς είχαν ήδη ασπαστεί το Ισλάμ και έτσι ο 
πληθυσμός ήταν ανάμεικτος, από χριστιανούς και μουσουλμάνους4 5. 
Πάντως, οι πειρατές δεν εγκατέλειψαν τα παλιά γνωστά τους λημέρια στην 
περιοχή. Φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν μια μικρή σκάλα στην ακτή 
απέναντι από το Μοσχονήσι, για να μεταφέρουν την πειρατική λεία στη 
μεγάλη στεριά της Ανατολής. Η θέση της ήταν στην παραλία που αργότερα 
ονομάστηκε «του Αγγελή ο Γιαλός», στο κέντρο του σημερινού οικισμού, 
γιατί εδώ υπήρχε αμμουδιά για ν’ αράζουν τις βάρκες, καθώς και μερικά 
πηγάδια με γλυκό νερό, σε μικρή απόσταση από την ακτή. Την παραλιακή 
γραμμή εκείνης της εποχής πρέπει όμως να τη φανταστούμε κάπου 100 
μέτρα ανατολικότερα από τη σημερινή ακτογραμμή, η οποία δημιουργή- 
θηκε με επιχώσεις, μετά την καταστροφή του 1821.

Λίγο ψηλότερα, στην πλαγιά του λόφου, μπορούμε να φανταστούμε να 
φυτρώνουν οι «αγριοκυδωνιές», που η προφορική παράδοση επιμένει ότι 
έδωσαν το όνομά τους στον τόπο6. Τα χνουδωτά ανοιχτόχρωμα φυλλώματά 
τους θα ξεχώριζαν από μακριά, ανάμεσα στα πεύκα που κάλυπταν τις γύρω 
πλαγιές κι αυτό θα ήταν αρκετό για να ονομαστεί ο τόπος «Κυδωνιές» στα 
ελληνικά και «Αϊβαλίκ» στα τούρκικα.

Θαλασσινοί και στεριανοί, λαθρέμποροι και πειρατές συναντιόνταν εδώ, 
για να πραγματοποιήσουν ανενόχλητοι τις δοσοληψίες τους, αδιαφορώντας 
για το ποιος ήταν χριστιανός και ποιος μουσουλμάνος. Απ’ αυτούς ίσως 
δημιουργήθηκαν οι πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις στη θέση αυτή.

4. Αλεξάνδρα Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας 1390-1600, Αθήνα 1985, σ. 53.
5. Ευστράτιος Δράκος, ό.π., σ. 15,16.
6. Ο Κυδωνιάτης. Ποίημα εις άσματα τέσσαρα υπό N. I. Σαλτέλη, Αθήνα 1842, σ. δ'- 

ε [Εισαγωγής],
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Το 1533 νέα επαρχιακή διοίκηση δημιουργείται στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία με σκοπό τον έλεγχο των θαλασσών, το Εγιαλέτι της Άσπρης 
Θάλασσας. Επικεφαλής του ορίζεται ο φοβερός Μυτιληνιός πειρατής 
Χα'ιρεντίν Μπαρμπαρόσας, ο οποίος γίνεται ο πρώτος αρχιναύαρχος του 
αυτοκρατορικού στόλου (Καπουδάν πασάς). Η Μυτιλήνη είναι η κυριότερη 
βάση του στόλου στο Αιγαίο και ο πληθυσμός αρχίζει τώρα να υποφέρει από 
αγγαρείες, πρόσθετους φόρους και υποχρεωτική υπηρεσία στις γαλέρες.

Γύρω στο 1580 πολλές οικογένειες εγκαταλείπουν μαζικά το νησί και 
ζητούν καταφύγιο στις απέναντι μικρασιατικές ακτές που δεν ανήκουν στο 
Εγιαλέτι της Άσπρης Θάλασσας, αλλά ελέγχονται από τους μπέηδες της 
Περγάμου και του Αδραμυττίου, των οποίων, όμως, η εξουσία σ’ αυτήν την 
περιοχή είναι σκιώδης7.

Πρώτα αγκυροβόλησαν στην παραλία του Αγιασματιού, όπου όμως δεν 
υπήρχαν ελεύθερα χωράφια κι* έτσι κατέληξαν στη χερσόνησο Εγρί 
Μποτζάκ, όπου εγκαταστάθηκαν διάσπαρτα, μιας και η καλλιεργήσιμη γη 
ήταν λίγη, ανάμεσα σε άγονες πλαγιές και δάση8. Αλλά οι θέσεις αυτές δεν 
παρείχαν ασφάλεια από τη θάλασσα και σύντομα εγκαταλείφθηκαν όλες, 
εκτός από το Γενιτσαροχώρι. Οι περισσότεροι κάτοικοι μετακόμισαν στο 
εσωτερικό του κόλπου και έχτισαν τα σπίτια τους στη θέση της παλιάς 
σκάλας των πειρατών, κάτω από τις αγριοκυδωνιές (εικ. 2a).

Έτσι ιδρύθηκε ο οικισμός των Κυδωνιών, ο οποίος αναπτύχθηκε γρήγορα 
γύρω από το ναό των Ταξιαρχών, τον πρώτο ενοριακό ναό της πόλης9.

Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τις Κυδωνιές βρίσκεται στο 
αγιοταφίτικο κατάστιχο «ελεών» του 1653 που περιλαμβάνεται στον 
κώδικα 509 του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και τη δημοσίευσε σχολιασμένη 
ο X. Γ. Πατρινέλης10.

Η δεύτερη σε παλαιότητα μαρτυρία για τις Κυδωνιές είναι του «Monsieur 
Des Mouceaux», ο οποίος πέρασε από τις Κυδωνιές το 1668. Η τιμή για την ανα
κάλυψη της ανήκει στον οξυδερκή ερευνητή και συλλέκτη Τάκη Παπουτσάνη 
(+1997) που την εντόπισε στο τέλος του 5ου τόμου της σειράς Voyages του 
Corneille Le Bruyn, της ε' έκδοσης της Χάγης του έτους 1732, μεταξύ των σε
λίδων 454 και 457 και μας δίνει πολλές πληροφορίες για την περιοχή11.

7. Ιωάννης Δ. Κοντής, ό.π., σ. 72.
8. Γεώργιος Σακκάρης, Ιστορία των Κυδωνιών, Αθήνα 1920, σ. 14.
9. Ν. Σαλτέλης, ό.π., σ. μ' της Εισαγωγής.
10. X. Γ. Πατρινέλης, «Πρώιμη ιστορική μαρτυρία για τις Κυδωνιές» (1653), Δελτίο 

Κέντρου Μικρασιατικών Σπου8ών 10 (1993-1994), 13-21.
11. Δημήτριος Ε. Ταρρός (εργασία υπό έκδοση).
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Στις αρχές του 18ου αι. ο οικισμός των Κυδωνιών είχε 600 σπίτια, όσα και 
το Μοσχονήσι την ίδια εποχή, όπως γράφει ο ιεραπόστολος François Tarillon, 
που επισκέφθηκε τότε την περιοχή12. Φαίνεται, ότι ώς τότε είχαν προστεθεί 
δύο ενορίες: του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Ιωάννου.

Την εποχή αυτή, αρχίζει να επικρατεί η μονοκαλλιέργεια της ελιάς σε 
όλην την περιοχή, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης ελαιολάδου 
στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας και της Δυτικής Ευρώπης13. Εφεξής 
αποκλειστικά στην ελιά θα βασιστεί η εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη 
που ακολούθησε14.

Το Αϊβαλί άρχισε να δέχεται πολλούς εποίκους από περιοχές του Αιγαίου 
που ερημώνονταν από τους Βενετοτουρκικούς πολέμους. Ο οικισμός 
επεκτάθηκε προς τη νότια πλευρά του «ποταμού». Μια ακόμα ενορία, η 4η, 
δημιουργήθηκε περί στα μέσα του 18ου αι. και πάντως πριν από την εποχή 
του Οικονόμου, η ενορία της Κοίμησης της Θεοτόκου ή Μέσης Παναγιάς15 16 
(εικ. 2b).

Γύρω στα 1770 μία νέα συμπαγής συνοικία από 800 περίπου σπίτια, 
δημιουργείται κάπως απόμερα, πέρα από τον «Παλιο-Μπαχτσέ», στις 
πλαγιές των λόφων. Είναι τα λεγόμενα «Μωρα'ίτικα» που χτίστηκαν από 
πρόσφυγες Πελοποννήσιους που εγκατέλειπαν μαζικά τον Μόριά μετά τα 
Ορλοφικά1β. Η συνοικία τους πρέπει να υπαγόταν τότε στην ενορία της 
Κοίμησης της Θεοτόκου.

Οι ενορίες αποτελούσαν τα κύτταρα πολεοδομικής και διοικητικής 
οργάνωσης του χριστιανικού πληθυσμού της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
κατά το σύστημα των εθνοτήτων - μιλλιέτ, που είχε καθιερωθεί από τον 
Πορθητή. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την ανάπτυξη των 
οικισμών, ανιχνεύοντας τη δημιουργία των ενοριών που τους συγκροτούν.

Οι πρώτοι μουσουλμάνοι κάτοικοι ζούσαν ακόμα στο Αϊβαλί, στην 
περιοχή ανάμεσα στους ναούς του Αγίου Ιωάννη και των Ταξιαρχών, αλλά 
με την αύξηση του πληθυσμού, αποτελούσαν πια μικρή μειονότητα17.

12. Μάρκος Ρούσσος Μηλιδώνης, Ιησουίτες του 17ου και 18ου αιώνα περιγράφουν το 
Αιγαίο, Έκδοση Δήμου Άνω Σύρου, Αθήνα 1989, σ. 103.

13. Δ. Καρύδης - Μ. Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία, Αθήνα 
2000, σ. 205-206.

14. Arnold Toynbee, A Study of History, τ. II, Οξφόρδη 1934-1935 (2), σ. 40 
(σημείωση).

15. Γ. Σακκάρης, ό.π., σ. 25.
16. Ό.π., σ. 27.
17. Αι Κυδωνίαι προ του 1821 κατά τον Κύριο Μ. Α. Ραφφενέλον, μετάφρασις εκ του 

γαλλικού υπό Χαρίκλεια Σταυράκη Α. Αναγνώστου, Σμύρνη 1861, σ. 7.
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Με τα προνόμια που εξασφάλισε για το Α'ιβαλί ο Ιωάννης Οικονόμος το 
1773, η ανάπτυξη της πολιτείας επιταχύνεται. Οι λίγοι μουσουλμάνοι κάτοι
κοι του Α'ιβαλιού και του Μοσχονησιού μετακομίζουν στα κοντινά χωριά18, 
ενώ στο Γενιτσαροχώρι δεν είχαν ποτέ εγκατασταθεί μουσουλμάνοι.

Στο Αϊβαλί διαμορφώνεται αυτήν την εποχή μια νέα κοινωνική τάξη 
βιοτεχνών, εμπόρων και ναυτικών που χρειάζεται στελέχη με μόρφωση. Το 
1780 ο Οικονόμος χτίζει το συγκρότημα της Παναγίας των Ορφανών, που 
αμέσως γίνεται το κέντρο μιας νέας μεγάλης ενορίας, της πέμπτης του 
Αι'βαλιού. Ταυτόχρονα χτίζει και σχολεία στους αυλόγυρους των παλαιό- 
τερων εκκλησιών, για τα παιδιά κάθε ενορίας19.

Ο Οικονόμος πέθανε το 1791. Όμως η ανάπτυξη συνεχίστηκε με αμείωτο 
ρυθμό. Το 1803 χτίζεται η περίφημη Ακαδημία των Κυδωνιών20. Η πολι
τεία, αρχίζει να δέχεται μαθητές και από άλλα μέρη και γρήγορα γίνεται το 
μεγαλύτερο εκπαιδευτικό κέντρο του Αιγαίου.

Η οικονομική και οικιστική ανάπτυξη όλης της περιοχής είναι πια 
εκρηκτική. Ώς το 1821 το Α'ιβαλί είχε τρεις νέες ενορίες, του Αγίου 
Γεωργίου, του Αγίου Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου21. Ο πληθυσμός 
της πολιτείας ήταν τότε περίπου 15.000 κάτοικοι22 23 (εικ. 2c). Την ίδια εποχή 
το Μοσχονήσι είχε τέσσερις ενορίες, με συνολικό πληθυσμό περίπου 4.500 
κατοίκων28, ενώ το Γενιτσαροχώρι αποτελούσε μία μόνον ενορία και είχε 
πληθυσμό περίπου 2.000 κατοίκους.

Όμως, λίγο μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης, στις 3 Ιουνί
ου του 1821, το Α'ιβαλί, το Μοσχονήσι και το Γενιτσαροχώρι, καταστρέφο- 
νται ολοκληρωτικά από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που 
ξέσπασαν στην περιοχή. Οι περισσότεροι κάτοικοι διασώθηκαν με τα πλοία 
των επαναστατών και βρήκαν καταφύγιο ως πρόσφυγες στα νησιά του 
Αιγαίου και στον Μόριά. Ένα χάσμα περίπου 10 ετών δημιουργείται στην 
οικιστική εξέλιξη της περιοχής.

Οι τρεις οικισμοί έμειναν ερειπωμένοι ως το 1832, οπότε εκδόθηκε το 
φιρμάνι που επέτρεπε την επιστροφή 20.000 κατοίκων24. Ώς το 1850, οι 
περισσότεροι κάτοικοι είχαν επιστρέφει και ήδη τα σπίτια και οι εκκλησίες

18. Σακκάρης, ό.π., σ. 20.
19. Ό.π., σ. 24.
20. Ό.π., σ. 39.
21. Αι Κυδωνίοα, ό.π., σ. 41.
22. Ιωάννης Δ. Αποστολάκης, Κυδωνιαχαίμελέτοα, Κυδωνίαι 1914, σ. 65.
23. Δράκος, ό.π., σ. 16.
24. Σακκάρης, ό.π., σ. 143,144.
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έχουν ξαναχτιστεί ή επισκευαστεί. Στις Κυδωνιές, η ακτογραμμή έχει 
μετατεθεί κατά 100 ώς 200 μ. προς τα δυτικά, από τα ερείπια της καταστρο
φής που ρίχνονταν στη θάλασσα25. Τρεις νέες ενορίες έχουν δημιουργηθεί: 
του Προφήτη Ηλία, του Αγίου Χαραλάμπους στα Νοσοκομεία και της 
Αγίας Τριάδας26. Έτσι το Αι'βαλί έχει τώρα 11 ενορίες (εικ. 2d)

Οι ενορίες του Αγίου Δημητρίου και των Ταξιαρχών αποτελούσαν την 
«Απάνω Χώρα», οι ενορίες του Αγίου Ιωάννου, της Κοίμησης της Θεοτόκου 
-που ήταν και Μητρόπολη- και του Αγίου Γεωργίου αντιστοιχούσαν στη 
λεγάμενη «Μέση Συνοικία», η ενορία της Κάτω Παναγιάς -που διαδέχθηκε 
την Παναγιά των Ορφανών του Οικονόμου- και του Αγίου Χαραλάμπους 
αποτελούσαν την κυρίως «Κάτω Χώρα»' τέλος οι ενορίες του Προφήτη 
Ηλία, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Τριάδας 
ήσαν οι λεγόμενες «Υψηλές Συνοικίες»27. Γενικά, η ανοικοδόμηση όλων των 
κτιρίων και στους τρεις οικισμούς, γίνεται από τους ίδιους παλιούς μαστό- 
ρους και με τις ίδιες παραδοσιακές τεχνικές της προ του 1821 περιόδου.

Τα κάθε είδους κτίρια της περιοχής των Κυδωνιών, δεν διαφέρουν σχεδόν 
σε τίποτα από τα αντίστοιχα, αυτής της περιόδου, της Μυτιλήνης και της 
υπόλοιπης Αιολίδας, νησιωτικής και μικρασιατικής. Ωστόσο εδώ θα ήθελα 
να επισημάνω μία μόνο, χαρακτηριστική αϊβαλιώτικη ιδιοτυπία στην αρχιτε
κτονική των ενοριακών εκκλησιών. Είναι γνωστός ο χαρακτηριστικός τύπος 
των αιολικών τρίκλιτων ξυλόστεγων βασιλικών, από τις οποίες μόνο στη 
Λέσβο σώζονται πάνω από 70. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η 
μεγάλη αψιδωτή κιονοστοιχία του εξωνάρθηκα, που περιβάλλει το δυτικό 
τμήμα του ναού, στηρίζοντας τον γυναικωνίτη και η ενιαία δίρριχτη στέγη. Ο 
ναός φωτίζεται μόνον από πλευρικά παράθυρα στους χοντρούς εξωτερικούς 
τοίχους και έτσι στο εσωτερικό επικρατεί ημίφως.

Η αϊβαλιώτικη ιδιομορφία στον γενικό αυτόν τύπο, έγκειται στο ότι η 
ξύλινη στέγη του μεσαίου κλιτούς υπερυψώνεται σε σχέση με τη στέγη των 
πλαγίων κλιτών και του γυναικωνίτη, κι έτσι δίνεται η δυνατότητα να δημι- 
ουργηθούν φεγγίτες ψηλά, που φωτίζουν απ’ ευθείας το μεσαίο κλίτος και 
προσδίδουν φαντασμαγορία στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Θεωρώ βέβαιο, ότι το πρότυπο του αϊβαλιώτικου αυτού τύπου βασιλι
κής, που, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την τελειότερη αρχιτεκτονική 
έκφραση των αιολικών βασιλικών, υπήρξε η περίφημη Παναγία των Ορφα

25. Ιωάννης Καραμπλιάς, Ιστορία των Κυδωνιών, τ. 1, Αθήνα 1949, σ. 45 και 
Ιωάννης Δ. Αποστολάκης, ό.π., σ. 64.

26. Αι Κυδωνίαι, σ. 41.
27. Καραμπλιάς, ό.π., σ. 45.
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νών που έχτισε ο Ιωάννης Οικονόμος γύρω στα 1780, στη θέση όπου κατόπιν 
χτίστηκε ο ναός της Κάτω Παναγιάς, το σημερινό Hayrettin Pasa Camii.

Σήμερα σώζονται μόνο 4 ναοί αυτού του τύπου στην περιοχή: ο Ταξιάρχης 
(1844) (εικ. 3, 4), η Αγία Τριάδα (1846) (εικ. 5) και η Κάτω Παναγιά ( 1850- 
1860) (εικ. 6) στο Αϊβαλί, και ο Άγιος Αθανάσιος (1840-1850) (εικ. 7) στο Γενι- 
τσαροχώρι, το οποίο σήμερα λέγεται Kücükköy. Και οι 4 είναι σημαντικά 
μνημεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία χρειάζονται προστασία.

Μετά το 1870 ο ρυθμός ανάπτυξης όλης της περιοχής επιταχύνεται, ενώ 
συγχρόνως νέες οικοδομικές τεχνικές εισάγονται, καθώς ο νεοκλασικός ρυθ
μός ξαπλώνεται σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία, όπως και στα γειτο
νικά νέα βαλκανικά κράτη. Τότε ξαναχτίζονται μεγαλύτερες και σε νεοκλα
σικό πλέον ρυθμό, πολλές από τις παλιές ενοριακές βασιλικές στο Αϊβαλί και 
στο Μοσχονήσι. Κάποιες από αυτές σώζονται μέχρι σήμερα όπως: ο Άγιος 
Γεώργιος (Cinarli Camii) (1880-1881) (εικ. 8) και ο Άγιος Ιωάννης (Saati 
Camii) (1869-1870) (εικ. 9) στο Αϊβαλί και ο Ταξιάρχης (1873) (εικ. 10) στο 
Μοσχονήσι. Είναι και οι τρεις έργα του Αϊβαλιώτη αρχιτέκτονα Εμμανουήλ 
Κουνά28, όπως και ο τελευταίος ναός του Αγίου Νικολάου του Αϊβαλιού 
(1871) που δεν σώζεται σήμερα29.

Στις αρχές του 20ού αιώνα η ευημερία σε όλην την περιοχή είναι εντυπω
σιακή και ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται, ιδιαίτερα στο Αϊβαλί που είναι 
το οικονομικό κέντρο μιας πολύ ευρύτερης ζώνης. Το 1914, το Αϊβαλί είχε 11 
ενορίες με, περίπου, 22.000 κατοίκους30, το Μοσχονήσι 5 ενορίες με 8.000 
κατοίκους31 και το Γενιτσαροχώρι 1 ενορία με περίπου 3.000 κατοίκους32.

Στο Αϊβαλί οι πιο εύποροι χτίζουν ευρύχωρα εξοχικά σπίτια έξω από τον 
οικισμό, κυρίως στην παραθαλάσσια πευκόφυτη περιοχή από τα Νοσοκο
μεία μέχρι το μοναστήρι του Αϊ-Νικόλα στη Λάκκα. Οι δημοτικές αρχές 
κάνουν σχέδια για επέκταση της πόλης στα νότια του παλαιού οικισμού 
ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για πιο άνετες και υγιεινές κατοικίες σε 
μεγαλύτερα οικόπεδα, αλλά φαίνεται ότι συναντούν γραφειοκρατικές 
δυσκολίες33.

Όμως, η ανάπτυξη ανακόπτεται από το Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και από

28. Δημήτριος Ε. Ψαρρός (εργασία υπό έκδοση).
29. Δημήτριος Στρατής, Αγιορείτιχα μετόχια στις Κυδωνιές, Κατερίνη 2002, σ. 

127,140.
30. Ιωάννης Δ. Αποστολάκης, ό.π., σ. 61.
31. Ευστράτιος Δράκος, ό.π., σ. 19.
32. Ιωάννης Δ. Αποστολάκης, ό.π., σ. 61.
33 .Ό.π., σ. 155, 156.
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τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο που ακολούθησε. Έτσι φτάνουμε στο έτος 1922 
(εικ. 11). Ο τρίχρονος ελληνοτουρκικός πόλεμος τερματίζεται με νίκη της 
Τουρκίας, που σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή για τους Έλληνες της 
Μικράς Ασίας. Μεγάλο μέρος του χριστιανικού πληθυσμού της περιοχής 
των συγκρούσεων χάνεται στην αιχμαλωσία, ενώ το υπόλοιπο, κυρίως 
γυναικόπαιδα, εκτοπίζεται στην Ελλάδα. Το Αϊβαλί, το Μοσχονήσι και το 
Γενιτσαροχώρι μένουν ακατοίκητα για έναν περίπου χρόνο.

Το 1923, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης για την υπο
χρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έρχο
νται να κατοικήσουν στους άδειους οικισμούς, ανταλλάξιμοι μουσουλμάνοι, 
κυρίως από την Κρήτη, τη Μυτιλήνη και τη Μακεδονία. Οι νέοι κάτοικοι 
προσαρμόστηκαν δύσκολα στο νέο περιβάλλον και δεν έπαψαν να θυμούνται 
τον τόπο καταγωγής τους.

Από τότε πέρασαν πάνω από 80 χρόνια. Οι απόγονοί τους έχουν σήμερα 
στα χέριά τους μια πολύτιμη αρχιτεκτονική κληρονομιά, μέσα σ’ ένα πανέ
μορφο φυσικό περιβάλλον. Και τα δύο αποτελούν το ανεκτίμητο τουριστικό 
κεφάλαιο της περιοχής, το οποίο πρέπει επειγόντως να προστατέψουν, αν 
επιθυμούν τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την πολιτιστική αναβάθμιση του 
τόπου.

Το ελληνικό και το τουρκικό ICOMOS ήδη συνεργάζονται στην αποκατά
σταση σημαντικοιν μνημείων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, στην 
Ελλάδα και στην Τουρκία. Στο πρόγραμμά τους έχουν και τα μνημεία που 
σώζονται στην περιοχή του Αϊβαλιού. Ήδη έχουν γίνει προσπάθειες για την 
εξασφάλιση πόρων για την αποκατάσταση του Ταξιάρχη στο Μοσχονήσι 
που κινδυνεύει να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή, καθώς και της Αγίας 
Τριάδας στο Αϊβαλί, ώστε τα κτίρια να λειτουργήσουν ως μουσεία, χώροι 
πολιτισμού και εστίες ανάπτυξης της αλληλοκατανόησης και της συνεργα
σίας των δύο λαών.

Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών, 
είναι χρονοβόρες και συναντούν επιστημονικές και γραφειοκρατικές δυσκο
λίες. Ελπίζω όμως ότι θα ξεπεραστούν. Αυτή πάντως θα είναι μόνον η αρχή. 
Προστασία και αποκατάσταση χρειάζονται και τα λιγότερο σημαντικά κτί- 
σματα του Αϊβαλιού, του Μοσχονησιού και του Γενιτσαροχωριού, ώστε να 
διασωθεί η παραδοσιακή φυσιογνωμία των τριών οικισμών. Πιστεύω, ότι 
αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα πραγματικότητα, με την πρωτοβουλία των 
τοπικών αρχών και τη συνεργασία των κατοίκων, στους οποίους πάντως 
πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να αποκτήσουν την οικονομι
κή δυνατότητα να προστατεύσουν τα παλιά κτίρια, αντί να τα κατεδαφίσουν 
για να χτίσουν στη θέση τους κάποιες απρόσωπες νέες οικοδομές.



Dimitrios Psarros

THE URBAN HISTORY OF KYDONIES (AYVALIK)

(SUMMARY)

The Kydonies region was in ancient times the agricultural hinterland of the City- 
State of Mytilene, and for this reason it was known as the “Coast of the Mytile- 
neans”. On the island of Moschonisi, it is reported that there were three settle
ments at the time, Nasos, Pordoselini and Chalkis. It appears that these three 
together formed a single City-State, as they minted their own currency in the Hel
lenistic period, bearing the inscription ΝΑ-ΠΟΡ-ΧΑ.

These settlements gradually fell into disrepair and were abandoned in the 6th 
century AD. The inhabitants were dispersed over the whole of the surrounding 
agricultural area, where they scraped a living, hiding for centuries away from the 
coast for fear of pirates.

In the 10th century, a small fortified settlement was constructed by these peop
le on the site where today’s town of Moschonisi stands. This settlement was built 
around a tower which stood at the top of Koula Hill. Since then, the small town 
has been destroyed and rebuilt many times. At the time of the conquest of Myti
lene by Mohammed the Conqueror in 1462, the town was once again destroyed. 
Immediately thereafter, however, the settlement was rebuilt by the old Christian 
inhabitants together with new Muslim colonists.

It appears that the inhabitants had since older times collaborated with the 
pirates, using their boats to ferry booty from the pirate ships into the heartland of 
Anatolia.

Kydonies was built by settlers from Lesvos around 1580 alongside the beach, 
which served as a landing stage for booty to be passed on to smugglers from the 
mainland. On the hill above the site was a copse of wild quince trees, and from 
them the town took its Greek name, Kydonies, and its Turkish name, Ayvalik, both 
of which mean “Place of Quince Trees”.

In the town, the population was quite mixed, with both Christian and Muslim 
inhabitants.

The nearby small settlement of Yenitsarochori seems to have been built a little 
earlier than Kydonies, again by settlers from Lesvos, but had no Muslim residents 
at all.

At the beginning of the 18th century, the inhabitants began the monoculture 
of olive trees, and this gave impetus to the development of the region. New settlers
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from all areas around the Aegean began to flock to the area, chiefly to Kydonies.
With the privileges secured for Kydonies by Ioannis Economos in 1773, the 

pace of development accelerated. The Muslim residents of Kydonies and Moschon- 
isi moved into the surrounding villages. Kydonies soon became an important 
industrial centre, basing its economy on olive oil and products derived from it.

At the same time, education began to develop, based on the principles of the 
Enlightenment. With the founding of the Academy of Kydonies in 1803, the city 
became the most important centre of education of its time in the Aegean region.

Around 1821, Kydonies had eight parishes and a population of approximately 
15,000. Moschonisi had four parishes and a population of approximately 4500, and 
Yenitsarochori had one parish with a population of approximately 2000.

On 3 June 1821, shortly after the outbreak of the Greek Revolution in the Pelo- 
ponnese, these three settlements were completely razed to the ground and the 
inhabitants were scattered all around the Aegean.

However, in 1832, a decree was issued by the Sultan, which permitted the 
return of 20,000 inhabitants to the area. By 1850, the majority of the inhabitants 
had returned. The three settlements were rapidly rebuilt. In Kydonies, the coast
line had been shifted approximately 200 metres further to the west, altered by rub
ble from the ruins of the destroyed buildings, which had been cast into the sea.

Following the reforms of the Tanzimat in 1856, the pace of development accel
erated. Building activity flourished all over the area at that time.

From 1870, Neoclassicism was the prevailing style there, as it was throughout 
the Balkans and Asia Minor. Major neoclassical buildings appeared at this time in 
all three towns: churches, schools, hospitals and many private houses.

In 1914, Kydonies had eleven parishes, with a population of 22,000 inhabitants; 
Moschonisi had five parishes with a population of 8000 and Yenitsarochori had one 
parish with a population of 3000.

However, development was interrupted by I World War and the ensuing war 
between Greece and Turkey.

The war ended in 1922 with an overwhelming victory for Turkey, resulting in 
utter catastrophe for the entire Greek population of Asia Minor.

Much of the population of the Kydonies area died in captivity, and the rest, 
mainly women and children, were forced to leave for Greece.

In 1923, following the signing of the Lausanne Convention, there was a 
compulsory exchange of populations between Greece and Turkey. The empty 
settlements were populated by Muslims, mainly from Crete, Mytilene and 
Macedonia.



Εικόνα 1: Η περιοχή Αϊβαλιού και Μοσχονησίων («Εκατόνησα»)
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Εικ. 3: Ταξιάρχης Κυδωνιών (1844) - Πρόσοψη

Εικ. 4: Ταξιάρχης Κυδωνιών (1844) - Τομή κατά πλάτος



Εικ. 5: Αγία Τριάδα Κυδωνιών (1846) - Πρόσοψη

Εικ. 6: Κάτω Παναγιά Κυδωνιών (1850-1860) - Πρόσοψη
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Εικ. 7: Άγιος Αθανάσιος Γενιτσαροχωρίου (1840-1850)

Εικ. 8: Άγιος Γεώργιος Κυδωνιών (1880-1881)



Εικ. 9: Άγιος Ιωάννης Κυδωνιών (1869-1870)

Εικ. 10: Μητροπολιτικός ναός Ταξιαρχών Μοσχονησιού (1873)



Το Τζαμί και ο Στρατώνα

Του Γιωργαλά το Χάνι 
Η Ακαδημία 

Το Πλατύ Σοκάκι 
(Σήμερα Cumhuriet 

Caddesi Barbaras) 
Η Αγορά ή Τσαρσί

Ο Ποταμός 
Το Τελωνείο 

Τα 4 Μεγάλα Καφι 
Του Αγγελή ο Γιαλός

Το Ιερόν Νοσοκομί 
(σήμερα Σχολείο) 

Η Πορταίτισσα 
Άγιος Δημήτριος 
Προφήτης Ηλίας 
Άγιος Βασίλειος 

Ταξιάρχης 
Άγιος Ιωάννης

Μέση Παναγιά

Άγιος Γεώργιος

Άγιος Νικόλας

Κάτω Παναγιά 
(Παναγία των Ορφανών- 

Χαϊρεντίν πασά Τζαμί)

Αγία Τριάδα

Άγιος Αντώνιος 
Φανερωμένη-Αγίασμα

Άγιος Χαράλαμπος

:ς1 Mosque and Casern (built 
by Georgales)

2 Georgalas Inn
3 Old Academy
4 "Piati Sokaki"(Wide Street, 

now Cumhuriet Caddesi
Barbaras Caddesi)

5 "Agora" or "Charsi" 
(Market)

6 "Potamos" (the River)
7 Custom House
8 "The 4 Big Coffe Houses"
9 "Angeli Yalow" (Square in 

the Seashore)
10 The Old Hospital 

(Now School)
11 " Po rtaitissa" (Church)
12 "Ayos Dimitrios"(Church)
13 "Profitis Ilias" (Church)
14"Ayos Vasilis" (Church)
15 "Taxiarhis" (Church)
16 "Ayos Yannis" (Church 

Saati Carni)
17 "Mesi Panagia"(Metropo 

lis Church)
18 "Ayos Georgios"(Church, 

now Cinarli Carni)
19 "Ayos Nikolas" (Church 

now Biberli Carni)
20 "Kato Panagia"(01d 

"Panagia ton Orfanon" 
Church, now Hayrettin 
Pasa Carni)

21 "Aya Triada" (Church 
Tutun Deposu)

22 "Ayos Antonis" (Church)
23 "Faneromeni- 

Ayasma" (Church)
24 "Ayos Haralambos" 

(Church)

-.O

Εικ. 11: Ο οικισμός των Κυδωνιών κατά το 1922
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Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου

17:00-17:30 ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

17:30-18:30 Π ΡΟΣΦΩΝ Η ΣΕΙΣ

Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ
Νίκος Σηφουνάκης, Υπουργός Αιγαίου
Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ.κ. Ιάκωβος
Παύλος Βογιατζής, Νομάρχης Λέσβου
Άρης Χατζηκομνηνός, Δήμαρχος Μυτιλήνης
Ευάγγελος Γιαννάκας, Πρόεδρος Εταιρείας Λεσβιακών 
Μελετών

18:30-19:00 Διάλειμμα

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδροι: Renée Hirschon - Σωτήρης Χτούρης

19:00-19:15 Παρουσίαση της θεματικής του Συνεδρίου 
(Π. Μιχαηλάρης)

19:15-19:30
19:30-19:45

Αγλαΐα Αρχοντίδου, Η ματιά του αρχαιολόγου
Ιωάννης Φουντούλης, Ναοί και μοναστήρια των Κυδω
νιών

19:45-20:00 Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, Μοσχονήσια: διελκυ
στίνδα με τρεις παίκτες (17ος-18ος αι.)

20:00-20:15 Αθανάσιος Καλαμάτας, Οι μητροπόλεις Κυδωνιών και 
Μοσχονησίων ( 19ος αι. - 20ός αι.)

20:15-20:30 π. Δημήτριος Στρατής, Οι σχέσεις Αγίου Όρους και 
Κυδωνιών
Συζήτη ση

20:30-20:45 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης- Ρωξάνη Αργυροπούλου,
Ο Διαφωτισμός στο χώρο της Αιολίδας

20:45-21:00 Σταύρος Ανεστίδης, Αόγος και εικόνες από τις Κυδωνιές 
της ακμής

21:00-21:15 Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Η εκπαιδευτική κατάσταση 
στο Αϊβαλίλίγο πριν από το τέλος...

21:15-21:30 Συζήτηση
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδροι: I ωάννης Φουντούλης - Μαρία Σταματογιαννοπούλου

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου

09:00-09:15 Ευγενία Δρακοπούλου, Δρόμοι, της θρησκευτικής τέχνης 
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο (17ος-18ος αι.)

09:15-09:30 Κατερίνα Κορρέ, Μικρασιατικές επι8ράσεις στη νεότερη 
κεραμεική της Λέσβου

09:30-09:45 Ουρανία Πολυκανδριώτη, Λογοτεχνικοί 8ρόμοι επικοι
νωνίας στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

09:45-10:00
10:00-10:15

Συζήτηση
Διάλειμμα

10:15-10:30 Στρατής Αναγνώστου, Λέσβος και απέναντι μικρασια
τική ακτή. Ενιαίος γεωγραφικός χώρος ως το 1922;

10:30-10:45 Κλειώ Χατζηδανιήλ, Κυ8ωνίες: Η “8ιαχείριση ” της 
πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από τις υποθέσεις “Δια
φορών εκ μνηστείας”

10:45-11:00 Emile Kolodny, L’impact démographique des échanges de 
populations dans l’île de Lesbos

11:00-11:15 Ιόλη Βιγγοπούλου, Ταξι8ιώτες στο Βορειοανατολικό 
Αιγαίο: ο8οιπορίες, πλεύσεις και συναντήσεις α8ιασταύ- 
ρωτες

11:15-11:30 Συζήτηση

11:30-11:45 Αγγελική Ράλλη, Η 8ιάλεκτος των Κυ8ωνιών και 
Μοσχονησίων: μια πρώτη προσέγγιση

11:45-12:00 Δήμητρα Μελισσαροπούλου, Το ρηματικό σύστημα της 
8ιαλέκτου των Κυ8ωνιών και Μοσχονησίων

12:00-12:30
12:30

Συζήτηση
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης
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Τρίτη, 7 Οκτωβρίου

18:00-18:15

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδροι: Αγγελική Ράλλη-Ευαγγελία Μπαλτά

Θεοφάνης Σουλακέλλης, Η μουσική ζωή στις Κυδωνιές: 
μο υσικές καταγραφές-προφορικές μαρτυρίες-δημοσιευ-

18:15-18:30
σεις
Δημήτρης Παπαγεωργίου, Ο Λέσβιος μερακλής και 
τραγουδιστής Σόλων Αέκκας: όφεις και εκδοχές της 
“Ανατολής” στις λεσβιακές μουσικές πρακτικές

18:30-18:45 Γιώργος Νικολακάκης-Νίκος Διονυσόπουλος-Άντα 
Χατζηγεωργίου, Μυτιλήνη και Α'ιβαλί: μουσικοί και 
πολιτισμικοί αντικατοπτρισμοί στον Μεσοπόλεμο

18:45-19:00 Μάρκος Δραγούμης, Η μουσική στο χώρο του Βορειο
ανατολικού Αιγαίου

19:00-19:15 Συζήτηση

19:15-19:30 Διάλειμμα

19:30-19:45 Σάββας Κωφόπουλος, Νομίσματα ανάγκης στον Αιολι
κό χώρο περί τα τέλη του 19ου αιώνα

19:45-20:00
20:00-20:15

Mehmet Genç, Olive oil trade of Mytilene
Ευρυδίκη Σιφναίου, Αέσβος-Κυδωνίες-Αδραμύττι: επε
κτατισμός ή ισότιμη συναλλαγή στην εμπορία και τη 
μεταποίηση του ελαιόλαδου;

20:15-20:30 Edhem Eldem, The branches of Ottoman Bank in Ayvalik 
and Mytilene

20:30-20:45
20:45-21:00

Giildem Sariyildiz, The soapworks in Lesvos and Ayvalik 
Patrick Boulanger, Le rôle de Smyrne et ses échelles secon
daires pour le marché marseillais des huiles d’olive au 18ème 
siècle

21:00-21:30 Συζήτηση
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδροι: Σταύρος Ανεστίδης- Παναγιώτης Μιχαηλάρης

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

09:00-09:15 Renée Hirschon, Geography, Culture Areas and the Refugee 
Experience: Lesbos and its Hinterland

09:15-09:30 Αικατερίνη Καραγιαννοπούλου, Σωματεία και σύλλογοι 
προσφύγων στη Μυτιλήνη πριν και μετά το 1922

09:30-09:45 Ιωάννα Πετροπούλου, Τα Κυ8ωνιακά Ευρισκόμενα στο 
Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

09:45-10:00 Σοφία Κουφοπούλου, The “Washing Cycle”: The Case of 
Moslem-Cretans in Moschonissi

10:00-10:15
10:15-10:30

Συζήτηση
Διάλειμμα

10:30-10:45 Στρατής Μπαλάσκας, Το πέρασμα από τη Μυτιλήνη στο 
Αϊβαλί με τη ματιά του Σουφί Κουλαξίζογλου Μπέη 
( Οκτώβριος 1923)

10:45-11:00
11:00-11:15

Zeki Arikan, Namik Kemal, gouverneur de file de Mytilène 
Sinan Küneralp, Carreer patterns in the late 19th century: 
Ottoman Greek civil servants born in Midilli and Ayvalik

11:15-11:30
11:30-11:45

Συζήτηση
Διάλειμμα

11:45-12:00 Σωτήρης Χτούρης, Βιογραφίες κτιρίων. Τα κτίρια ως 
τεκμήρια των πολιτισμικών 8ικτύων

12:00-12:15 Μαίρη Τσιτιμάκη, Η 8ιασπορά της τρίκλιτης βασιλικής 
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

12:15-12:30 Μίνα Κούρτη, Μονοπάτια της ελιάς: η κοινωνική λογική 
του χώρου στα παλιά ελαιοτριβεία της Αιολί8ας ένθεν 
κακείθεν

12:30-12:45
12:45-13:00

Δημήτρης Ψαρρός, Η οικιστική ιστορία του Αϊβαλιού 
Συζήτηση

13:00-14:00 Προβολή φιλμ για την περιοχή Κυδωνιών (επιμ. Δημ. 
Ψαρρός-διάρκεια προβολής περίπου 1 ώρα)

14:00-14:15 Λήξη των εργασιών του Συνεδρίου (Πασχάλης Μ. 
Κιτρομηλίδης)
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Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου

Επίσκεψη στο Αϊβαλί και στα Μοσχονήσια

(Η ξενάγηση στο Αϊβαλί θα γίνει από τον κ. Δημήτρη Ψαρρό και στα 
Μοσχονήσια από την κ. Σοφία Κουφοπούλου. Στα Μοσχονήσια θα γίνει 
συνάντηση με Τουρκοκρητικούς πρώτης γενιάς).
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7,15233 Αθήνα.





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ





ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Αββανίδου Σ. 459 
Αβδούλ Μετζίτ 289, 346 
Αβδούλ-Χαμίτ Α' 52" βλ. και Αμπντουλ- 

χαμίτ
Αβτζιλάρ, χ. της Μ. Ασίας 147 
Αγαθονήσι 39 
Αγάλιας Δη μ. 252
Αγαλλιανός Ιγνάτιος (άγιος) 383, 388, 394 
Αγάπιος, χιώτης μουσικοδιδάσκαλος 415 
Αγγειόκαστρο' βλ. Τσανάκαλε 
Αγγελή Γιαλός, τοπ. Αϊβαλιού 498 
Αγγελομάτης Χρ. 48 
Αγγελοπούλου Β. 459 
Αγγλία-οι (Βρετανία-British-England-Eng- 

lish) 11, 39, 178, 238, 240, 259, 279, 281,325, 
328, 337, 464

Αγία Αικατερίνη, ναός Σμύρνης 309, 485 
Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια, μονή 

Χαλκιδικής 39
Αγία Άννα, παρεκλ. Κυδωνιών 34 
Αγία Βαρβάρα, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Αγία Βαρβάρα, ναός Παμφίλων Λέσβου 

387, 389, 486, 491
Αγία Βαρβάρα, παρεκλ. Κυδωνιών 33, 34 
Αγία Βαρβάρα Ευλαμπίου, ναός Ίμβρου 

486
Αγία Ειρήνη, παρεκλ. Κυδωνιών 34 
Αγία Καρούδα, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Αγία Κυριακή, ναός Μυτιλήνης 462 
Αγία Μαρίνα, χ. της Λέσβου (Aghia 

Marina) 134, 156, 311 
Αγία Μαρίνα, εξωκλ. Μυστεγνών 123

Αγία Μαρίνα Λάκκας, εξωκλ. Κυδωνιών 
35

Αγία Παρασκευή, χ. της Λέσβου (Aghia Pa- 
raskevi) 116, 138, 144, 145, 154, 252, 253, 
437, 483, 485, 487

Αγία Παρασκευή, ναός Ακρασίου Λέσβου 
298

Αγία Παρασκευή, ναός Άντισσας Λέσβου 
489

Αγία Παρασκευή (μοναστήρι Κόντογλου), 
μονή Κυδωνιών 36

Αγία Παρασκευή, παρεκλ. Κυδωνιών 34
Αγιασμα' βλ. Παναγία Φανερωμένη Κυ

δωνιών
Αγιασμάτ(ι) (Ayazment-Altinova), χ. της 

Μ. Ασίας 29, 42, 134, 238, 258, 499
Αγιάσος-ώτες (Aghiassos-Ayiassos-Ayasu) 

33,54,134, 138,154,173,244,245,273, 336, 
388, 389, 401, 403, 407, 408, 441, 483, 486, 
487, 491, 493

Αγία Σωτήρα (Μεταμόρφωση), εξωκλ. 
Κυδωνιών 35

Αγία Τριάδα, ναός Αγιάσου Λέσβου 389
Αγία Τριάδα, ναός-ενορία Κυδωνιών 30, 

32, 33, 34, 484, 486, 502, 503, 504, 508, 510
Αγία Τριάδα, ναός Μοσχονησίων 485, 491, 

494, 496
Αγία Τριάδα, ναός Μύρινας Λήμνου 481, 

491
Αγία Τριάδα, μονή Χάλκης 39
Αγία Φωτεινή, ναός Σκαμιάς Λέσβου 487
Αγία Φωτεινή, ναός Σμύρνης 486, 491, 495

* Δεν ευρετηριάζονται οι λέξεις Αιγαίο/Αρχιπέλαγος-Κυδωνίες/Αϊβαλί-Λέσβος-Μυτιλήνη.
Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομογραφίες:
εξωκλ. = εξωκλήσι μτχ·= μετόχι
ιερδν.= ιεροδιάκονος παρεκλ.= παρεκλήσιο
ηγούμ.= ηγούμενος πατρ.= πατριάρχης
μητρ.= μητρόπολη-μητροπολίτης τοπ.= τοπωνύμιο
μνχ.= μοναχός χ.= χωριό
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Άγιοι Απόστολοι, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Άγιοι Απόστολοι, ναός Μυτιλήνης 460 
Άγιοι Θεόδωροι, χ. της Ίμβρου 486, 490 
Άγιοι Πάντες, παρεκλ. μονής Υψηλού 

Λέσβου 385
Άγιοι Τεσσαράκοντα, παρεκλ. Κυδωνιών 34 
Άγιον Όρος 29, 32, 33, 39, 51-55, 116, 381, 

383, 388, 392, 417
Άγιος Αθανάσιος (Μητρόπολη), ναός 

Μυτιλήνης 32, 419, 460, 461, 466, 491 
Άγιος Αθανάσιος, ναός Γενιτσαροχωρίου 

503, 511
Άγιος Ανδρέας, ναός Κάτω Χωριού Λέ

σβου 296
Άγιος Αντώνιος, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Άγιος Αντώνιος, ναός Σκουτάρου Λέσβου 

487
Άγιος Βασίλειος, ναός-ενορία Κυδωνιών 

30, 33, 34, 35, 418, 484, 493, 501, 502, 508 
Άγιος Βασίλειος, ναός Μανταμάδου 29, 

481,482
Άγιος Βασίλειος, ναός Μόριας 390 
Άγιος Γεώργιος ο Αμπατζής, εξωκλ. Κυ

δωνιών 35
Άγιος Γεώργιος (Τσιναρλί τζαμί-τζαμί 

του Πλατάνου-Cinarli Camii), ναός -ενο
ρία Κυδωνιών 29, 30, 31, 32, 33, 34, 383, 
417, 482, 484, 485, 501, 502, 503, 508, 511 

Άγιος Γεώργιος, ναός Ανεμώτιας Λέσβου 
386

Άγιος Γεώργιος, ναός Δαρδανελλίων 293, 
490

Άγιος Γεώργιος, ναός Ίμβρου 482, 486,490 
Άγιος Γεώργιος Καλλιθέας, ναός Λήμνου 

487
Άγιος Γεώργιος Καρύπη, μονή Αντιγόνης 

39
Άγιος Γεώργιος Κουδουνά, μονή Πριγκή- 

που 39
Άγιος Γεώργιος, ναός Μυτιλήνης 462, 493' 

βλ. και Συνοικισμός 
Άγιος Γεώργιος, ναός Οφρυνείου 294 
Άγιος Γεώργιος «ο Πετναράς», εξωκλ. 

Κυδωνιών 35
Άγιος Γεώργιος Πλατέως, ναός Λήμνου 

487

Άγιος Γεώργιος, ναός Πολιχνίτου Λέσβου 
387, 486

Άγιος Γεώργιος, ναός Ρεπανιδίου Λήμνου 
486, 491

Άγιος Γεώργιος «του Τας», εξωκλ. Κυ
δωνιών 35

Άγιος Γιάννης ο Πρίνος, εξωκλ. Κυδω
νιών 35

Άγιος Δημήτριος, ναός Άγρας Λέσβου 306 
Άγιος Δημήτριος (Απάνω Χώρας), ναός- 

ενορία Κυδωνιών 30, 33, 414, 484, 500, 
502, 508

Άγιος Δημήτριος, ναός Μοσχονησίων 22,
485

Άγιος Δημήτριος Παναγίας, ναός Λήμνου
486

Άγιος Δημήτριος Πλάκας, ναός Λήμνου 
491

Άγιος Δημήτριος Σαρδέ, ναός Λήμνου 486,
487

Άγιος Ερμόλαος, ναός Παλαιοκήπου Λέ
σβου 483

Άγιος Ευδόκιμος, ναός Μυτιλήνης 460, 469 
Άγιος Θεράπων, ναός Μυτιλήνης 31, 460, 

466
Άγιος Θεράπων (Τζατζαλιάρης), εξωκλ. 

Λέσβου 140
Άγιος Ιωάννης, ναός Άντισσας Λέσβου 486 
Άγιος Ιωάννης Καλυβίτης Μυτιλήνης' βλ. 

Συνοικισμός
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος (της Αγοράς- 

Ανδρονίκου ρολόγι-Μερκέζ τζαμί-Σαατλί 
τζαμί-Saatli Camii), ναός-ενορία Κυδω
νιών 30, 32, 33, 34, 367, 417, 482, 484, 485, 
493, 500, 502, 503, 508, 512' πβ Πρόδρομος 

Άγιος Ιωάννης, ναός Μόριας Λέσβου 441, 
442

Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, μονή Πάτμου 39 
Άγιος Ιωάννης Πεδινού, ναός Λήμνου 491 
Άγιος Ιωάννης, ναός Σμύρνης 486 
Άγιος Κωνσταντίνος, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Άγιος Μόδεστος, ναός Κατάλακκου Λή

μνου 486
Άγιος Νικόλαος, ναός-ενορία Κυδωνιών 

29, 30, 33, 34, 52, 415, 418, 484, 485, 486, 
489, 501,502,504,511
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Άγιος Νικόλαος, μονή Κυδωνιών 36, 508 
Άγιος Νικόλαος Λάκκας, μονή Μοσχονη

σιού 503
Άγιος Νικόλαος, ναός Μυτιλήνης (Βίγλα 

τζαμί) 34, 383
Άγιος Νικόλαος, ναός Πέτρας Λέσβου 386 
Άγιος Νικόλαος, μονή Πριγκίπου 39 
Άγιος Παντελεήμων, παρεκλ. Κυδωνιών 

34, 140
Άγιος Παντελεήμων, ναός Μοσχονησίων 

485
Άγιος Παντελεήμων, ναός Μύρινας Λή

μνου 487
Άγιος Παντελεήμων, ναός Μυτιλήνης 391 
Άγιος Σπυρίδων, νεκροταφείο Κυδωνιών 

35
Άγιος Σπυρίδων, μονή Χάλκης 39 
Άγιος Στέφανος’ βλ. Γεσίλκόι 
Άγιος Σπυρίδων, νεκροταφείο Κυδωνιών 

35
Άγιος Συμεών, ναός Μυτιλήνης 419, 460 
Άγιος Τάφος 323
Άγιος Χαράλαμπος (Νοσοκομείο), ναός- 

ενορία Κυδωνιών 30, 33, 34, 35, 502, 508 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ναός 

Κωνσταντινούπολης 484 
Αγκύρας, μητρ. 40 
Αγοραστός (;) Αντώνιος 385 
Αγουρίδης Σάββας 44 
Άγρα, χ. Λέσβου 145, 306 
Αγριλιά (Μαλία), ακρωτ. 19 
Αγρίτης (Παγώνα), Λέσβιος μουσικός 441 
Αγροκήπιο Κυδωνιών 35 
Αγροτική Τράπεζα Μυτιλήνης 335’ βλ. και 

Agricultural Bank
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 463 
Αδαλής Αργύριος 463, 464, 466 
Αδάμ 30 
Άδανα 105
Αδραμύττι-ον (Edremit) 20, 22, 48, 83, 89, 

105, 106, 134, 145, 147, 155, 156, 177, 238, 
239, 249, 251, 252, 253, 256, 257, 259, 272, 
273, 274, 278, 283, 284, 285, 320, 323, 337, 
499

Αδραμυττινός κόλπος (Ιδαίος-Edremit kor- 
fesi) 19, 20, 27, 45, 132, 145, 326

Αδριανουπόλεως, μητρ. 40 
Αδριανούπολη (Edirne-Adrianople)106, 265, 

385, 414
Αηδονίδης Χρόνης 436 
Αθανασιάδης Απ. Χρ. 251, 252 
Αθανασιάδης Νίκος 117 
Αθανασίου, αδελφοί (Athanassiou Brothers) 

257, 261, 268' βλ. και Athanassiou Ε., Atha
nassiou Ρ.

Αθήνα-αίοι (Athens-Athènes) 19, 20, 21, 49, 
77, 83, 85, 90, 105, 107, 114, 115, 116, 117, 
118, 132, 154, 158, 159, 160, 161, 255, 270, 
273, 275, 317, 373, 385, 391, 406, 407, 413, 
414, 416, 418, 425, 446, 463 

Αθηνά, πυρηνελαιουργείο 255 
Αϊβατζίκ, χ. της Μ. Ασίας 147, 257 
Αιγαίαι, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Αιγιροέσσα, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Αίγυπτος (Egypt-Egyptian) 254, 269, 270, 

285, 337
Αϊδίνιο (Aydin-Aidin) 147, 259, 262, 310, 340 
Αιλιανός 499
Αίνος, πόλη της Θράκης 424 
Αίνου, μητρ. 40
Αιολία-Αιολείς 23, 135, 136, 139, 424 
Αιολίδα (Aeolian) 11, 12, 16, 27, 30, 59-73, 

89, 108, 122, 131, 180, 317, 323, 368, 369, 
373, 502

Ακαδημία Αθηνών (Πλάτωνα) 317 
Ακαδημία Αθηνών 188 
Ακαδημία Κυδωνιών 15, 41, 52, 61, 62, 63, 

64, 66, 67, 71, 72, 79, 80, 81, 113, 122, 133, 
325, 326, 340, 376, 383, 412, 415, 501 

Ακίνδυνος, ιβηρίτης-αντιγραφέας 388 
Ακλειδιού, προάστειο Μυτιλήνης 384, 462 
Ακράσι, χ. της Λέσβου 298 
Ακρόπολη Αθηνών 22 
Ακταίες πόλεις Μ. Ασίας 20, 22 
Αλαμπάμα Η.Π.Α. 39 
Αλατσατιανοί 418
Αλβανία-νοί (Albania) 271, 445’ βλ. και 

Αρβανίτες
Αλεξάνδρεια (Alexandria) 105, 265, 327 
Αλέξανδρος, μητρ. Θεσσαλονίκης 43 
Αλεπουδέλη (Αλεπουδέλη και Σία), αδελ

φοί 255
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Αλεπουδέλης Θεόδωρος Π. 254, 255 
Αλεπουδέλης Θρασύβουλος 254, 255 
Αλεπουδέλης Παναγιώτης 254, 255 
Αλκίβιος 22 
Αλμυρός Μαγνησίας 52 
Αλυσίδα, τοπ. Μυτιλήνης 460, 462 
Αμαξιτός, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Αμασείας, μητρ. 40
Αμβρόσιος Πλειανθίδης, μητρ. Μοσχονη

σίων 45, 47
Αμερικανική Αρχαιολογική Σχολή 307 
Αμερική (H.n.A.-American-U.S.A.) 66, 95, 

148, 159, 175 
Αμμόχωστος 333 
Αμπατζή Ρίτα 449 
Αμπντουλαζίζ, σουλτάνος 333 
Αμπντουλχαμίτ Β' 334, 340' βλ. και Αβ- 

δούλ Χαμίτ
Αναγνώστης Σταυράκης 138, 146 
Αναγνωστοπούλου Σία 79 
Αναγνώστου Σπόρος 115 
Αναγνώστου Στρατής (Anagnostou S.) 173 
Αναγνώστου Χαρίκλεια 138 
Ανακού Μ. Ασίας 312 
Ανάληψη, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Ανατολή (Ανατολία Anatolie-ian-Levant) 44, 

59,151,152,153,178,180,181,215,218,219, 
232, 237, 250, 251, 258, 259, 260, 261, 264, 
272, 324, 329, 337, 339, 340, 377, 385, 389, 
390, 391, 412, 425, 426, 448, 461, 463, 498 

Ανδρονίκου Νικόλαος Κωνστ. 31 
Ανδρονίκου ρολόγι' βλ. Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος
Άνδρος 31, 53, 65, 66, 122 
Ανεμώτια, χ. της Λέσβου 386 
Ανεστίδης Σταύρος 481 
Ανέων, μητρ. 40
Άνθιμος Βερτουμής, μητρ. Μυτιλήνης 46 
Άνθιμος, μητρ. Χαλκηδόνος 41 
Άνθιμος, ιερομ. 52
Άντανδρος, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Αντιγόνη Πριγκιπονήσων 39 
Άντισσα (Τελώνια), χ. της Λέσβου 134,145, 

303, 384, 388, 486, 489
Αντωνιάδης' βλ. Γρηγόριος, μητρ. Κυδω

νιών

Αξός (Χασάνκιοϊ), Μ. Ασίας 312 
Απόλλων 21
Απολλωνιάδα, Μ. Ασίας 308 
Αποστολάκης Ιωάννης 134 
Αποστόλου Α. 459' βλ. και Apostolou D. 
Απουλία 399
Αραβανί, χ. της Μ. Ασίας 312 
Αραβία 97
Αραπίνκα, τοπ. Μυτιλήνης 344 
Αρβανίτες 433, 437' βλ. και Αλβανοί 
Αργινούσες' βλ. Τοκμάκια 
Αργυρόπουλος, καθηγητής 85 
Αργώ, δασκάλα 433 
Αριστείδης (Πάππης) Γεώργιος 146 
Αριστοτέλης 60, 64, 103 
Αριστοφάνης 104 
Αρκάδιος, ιερδν. 54 
Αρκαδιουπόλεως, επισκ. 29 
Αρκεσίλαος 317 
Αρκιοί, νησιά 39
Αρμένιοι (Armenians) 134, 261, 336 
Αρμούδ-οβασί' βλ. Κισθήνης δήμος 
Αρσάκειο Λάρισας 105 
Αρτάκη 308
Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης 13 
Ασία 68, 95, 325
Άσπρης Θάλασσας, εγιαλέτι 499 
Άσσος (Βεχράμ-Assos) Μ. Ασίας 20, 307, 

326
Αστεροσκοπείο Αθηνών 90 
Αστική Σχολή Μοσχονησίων 90 
Αστική Σχολή Σκαμιάς Λέσβου 115 
Αστόρια Ν. Τόρκης 40 
Άστυρα, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Ασώματος, χ. της Λέσβου 300 
Αταλάντη 136
Αταρνέας, τοπ. της Μ. Ασίας 323 
Ατζανός, χ. της Μ. Ασίας 445 
Άτκινσον, αδελφοί 464 
Ατσιγγαναριά, τοπ. Αϊβαλιού 376 
Αττάλεια (Antalya-Adalia) 262, 330 
Αττική 421 
Αυγερινού X. 461 
Αυστρία 337
Αυτόλυκος, μαθηματικός 317 
Αφάλωνας, χ. της Λέσβου 134, 301,433
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Αφρική 95 
Αχαιοί 20 
Αχιλλέας 20
Αχίλλειον, αρχ. πόλη της Μ. Ασίας 20 
Αχμάτσα, χ. της Μ. Ασίας 257 
Αχυρώνα (Aqiruna)' βλ. Καλλονή

Βάγνερ Ριχάρδος 104 
Βαθύ 308
Βαϊνδίριον (Bayindir) Μ. Ασίας 147 
Βαλέτας Γιώργος 101, 412 
Βαλκάνια (Βαλκανική-Balkans) 83, 107, 

115, 151,179,256 
Βαλουκλή 39 
Βαλσαμάκης Α. 188 
Βαλσαμάκης Πάνος 80, 116, 412 
Βάμβας Νεόφυτος 64 
Βαρβαγιάννης Βασίλειος 147 
Βαρειά, χ. της Λέσβου 489 
Βαρθολομαίος, οικουμ. πατρ. 31, 425 
Βαρθολομαίος Α', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 67 
Βαρκάδος, Αϊβαλιώτης μουσικός 413, 418 
Βασιλά Ε. 459 
Βασιλειάδης B. Κ. 102, 106 
Βασιλείου Αλ. (Vassiliou Α.Ρ.) 64, 269, 270, 

280, 285
Βασιλείου Δανιήλ, από τη Θάσο 52 
Βασιλικά, χ. της Λέσβου 133, 298 
Βατούσα, χ. της Λέσβου 145, 303, 486 
Βελλερεφόντης 103
Βενέζης (Μέζος) Ηλίας 116, 117, 119, 121, 

122, 125, 412, 426 
Βενετσιάνοι (Venise) 218, 498, 500 
«Βενιαμίν Λέσβιος» 41, 60, 61, 63, 64, 65, 

67,71,72, 79, 381
Βενιαμίν Λέσβιος, Αναγνωστήριο Πλω- 

μαρίου 299 
Βέρλιτς, μέθοδος 95 
Βέροια 383
Βερολίνο 105, 255, 289 
Βέρος 468
Βερτουμής· βλ. Ανθιμος, μητρ. Μυτιλήνης 
Βέτσος Βασίλης 432 
Βεχράμ· βλ. Άσσος 
Βιβλικές Εταιρείες 66

Βίγα, Μ. Ασίας 105, 106, 397, 399
Βίγλα τζαμί' βλ. Άγιος Νικόλαος
Βιέννη 70, 420
Βιζύης, μητρ. 40
Βιτάλη, λύκειο 91
Βλαστός Α. 290
Βλατάδων, μονή Θεσσαλονίκης 39 
Βλάχου Ελένη 118 
Βλάχου Μαρίκα 138, 403 
Βογαζιανός Δ. 101
Βογιατζής Ευστράτιος Κ. 411, 413, 415, 

420, 421
Βογιατζής Παύλος 13 
Βοϊνέσκος Γεώργιος 67 
Βολικάκης Δ. 468 
Βοσκόπουλος, τραγουδιστής 441 
Βόσπορος (Bosphore) 40,154 
Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης 385 
Βοστάνη, πύργος Μυτιλήνης 462 
Βούλγαρης Παντελής 447 
Βούλγαροι (Bulgarie) 66,155 
Βουρλά-ιώτες (Βρίουλα-Orlac-Vourla-Urla) 

42, 215, 219, 220, 221, 223, 224, 251, 418, 
420

Βουρνάζος Ζαφείριος (Bournazos Zaphiri) 
465" βλ. και Bournazos 

Βουναράκι, τοπ. Μυτιλήνης 460, 462, 467 
Βουσβούνης Αντώνης 118, 120 
Βρετανία- βλ. Αγγλία 
Βρισά, χ. της Λέσβου 297 
Βράνος Ιωάννης 26 
Βραχνός Ν. 95 
Βρίουλα' βλ. Βουρλά 
Βριούλων, μητρ. 40 
Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών 382 
Βυζάντιο-νοί 43, 44, 381, 498

Γαβαθάς, τοπ. Λέσβου 307 
ΓΑΚ (νομού Λέσβου) 188, 467 
Γαλατάς Κωνσταντινούπολης 290 
Γαλλία-οι (France-Francais-French) 11, 64, 

67, 116, 117, 134, 215, 217, 218, 219, 221, 
232, 279, 281, 324, 325, 337, 404, 413 

Γάνου και Χώρας, μητρ. 40 
Γάργαρα, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Γαρμπής Αντ. Κ. 105
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Γατελούζοι Λέσβου133 
Γενέσιον Θεοτόκου, ναός Παναγιούδας 

Λέσβου 31
Γενί τζαμί Μυτιλήνης 346, 347, 351, 352, 

356, 361, 461
Γενίτσαρης Στρατός 419 
Γένοβα-βέζοι (Gênes) 133, 218, 498 
Γέρα Λέσβου (Port-Olivier-Yera-Yero) 134, 

140, 153, 154, 157, 215, 240, 243, 244, 245, 
246, 272, 273, 274, 285, 335, 336, 389 

Γερακάκης Π. 326
Γερμανία-οί (Allemagne-Deutsche-German) 

159, 175, 259, 272, 273, 320, 376, 464 
Γερμανός Καραβαγγέλης 43 
Γέροντας, τοπ. Μ. Ασίας 312 
Γερουσαλήμ· βλ. Ιεροσόλυμα 
Γερώλυμος Ανδρόνικος 103 
Γεωργαλάς, Αϊβαλιώτης άρχοντας 417 
Γεωργιάδη, μέγαρο Μυτιλήνης 463 
Γεωργική Σχολή Τίρυνθας 255 
Γεώργιος, Αϊβαλιώτης ζωγράφος 384 
Γεώργιος ο Κρής 415 
Γεώργιος Περγαμηναίος 489 
Γεώργιος Χιοπολίτης (πολιούχος Αϊβαλι- 

ού) 31, 35, 36, 65 
Γιαλί τζαμί Μυτιλήνης 463 
Γιανιτσαροχώρι (Γενιτσαροχώρι-Γενη- 

τσαροχώριον-Kucukkoy) 29, 35, 42, 93, 
135, 139, 420, 499, 501, 503, 504, 511 

Γιάννενα (Ioannina) 182, 381, 386 
Γιαννιτσά 412, 420 
Γιαννούλη Σ. 460 
Γιατράκος, αγωνιστής 73 
Γιεσίλ Κιόι (Άγιος Στέφανος) 348, 366 
Γιουκαρής, καφετζής 440 
Γιουρούκοι436 
Γκέλβερι' βλ. Καρβάλη 
Γκελέμης, ουτιτζής 415 
Γκεντς Μεχμέτ 337 
Γκιαούρ-κιόΐ' βλ. Χριστιανοχώρι 
Γκιόζτεπε Κωνσταντινούπολης 347 
Γκιορκ Άσλι, η 344 
Γκιουλαχανέ, τοπ. 134 
Γκιουλ Μπαχάρ 391 
Γκουβέντας Κυριάκος 432 
Γκρέκας Νίκος 441

Γκρινιόλ Γαλλίας 255 
Γλυκύ, χ.της Ίμβρου 482 
Γούλιον Μ. Ασίας 308 
Γούτος Αλέξανδρος 254 
Γούτος Βασίλειος 249, 253 
Γούτου, Αδελφοί (Goutos Brothers) 249, 251, 

252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 269, 284, 
285" βλ. και Goutos 

Γρανικός, ποτ. 401 
Γράψα Ε. 459
Γρηγόριος Ωρολογάς (Αντωνιάδης-Σαα- 

τσόγλου), μητρ. Κυδωνιών 26, 29, 43, 44, 
45, 49,52, 106

Γρηγόριος, πρωτοψάλτης 415 
Γρημάνης Π. 257’ βλ. και Grimanis Αρ. 
Γρύνεια (Γρύνειον), αρχαία πόλη της Μ. 

Ασίας 20
Γυμνάσιο (Β') Θεσσαλονίκης 43 
Γυμνάσιο Κυδωνιών 33, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 102, 103, 
106, 115, 116, 119, 144, 414 

Γυμνάσιο Μυτιλήνης 115,119, 460, 464, 465' 
βλ. και Ινταντιέ 

Γυμνάσιο Πατρών 105 
Γωνατέλης Ευστράτιος 65

Δαδιώτης, αγιογράφος 148 
Δαμανδρίου, μονή Λέσβου 388 
Δαμασκηνός Μιχαήλ 384 
Δαμδούμης Παναγιώτης 34 
Δανιηλίδης Στέφανος 43 
Δαρδάγος Γιάννης 439 
Δαρδάγος Μιχάλης 439, 440, 448 
Δαρδανέλια (Στενά-Bogaz Hisar-Darda- 

nel/les) 132, 141, 276, 293, 321, 323, 401, 
402, 403, 404, 406, 407, 424, 490 

Δαρδανελλίων και Λαμψάκου, μητρ. 40 
Δάρδανος, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 401 
Δασκαλάκης, από την Πάρο 382 
Δαυίδ Εμμανουήλ 146 
Δάφια, χ. της Λέσβου 482 
Δεβιάζης Σπυρίδων 105 
Δέρκων, μητρ. 40 
Δεστούνης, ατμοπλοία 258 
Δημαράς Κ. Θ. 69, 126 
Δήμητρα, θεά 103
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Δημητρακέλλης Ιωάννης (Οικονόμος) 29, 
32, 40, 51, 62, 63, 64, 133, 500, 501, 503 

Δημήτρης, κάλφας 381 
Δημητρίου Α. 459
Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης (αρχο

ντικό Χαλήμ μπέη) 347, 355, 356 
Δήμου I. 84 
Δήμου Σταύρος 84, 90 
Διαμαντόπουλος Πάνος I. 105 
Διγενής, βιολιστής 411 
Διδασκαλείο Αθηνών 90, 416 
Διδυμότειχο 423, 424
Δικελί (Ντικελί-Dikili) 22, 106, 135, 146, 

155, 156,255,259, 273,296 
Διόδωρος, μητρ. Μοσχονησίων 106 
Διονύσιος Καλλιάρχης, μητρ. Εφέσου 63, 

69
Διονύσιος Α', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Διονυσίου, μονή Αγ. Όρους 29, 32, 51, 55, 

388
Δοϊράνης, μητρ. 43
Δούκας, ζωγράφος από τη Μυτιλήνη 384 
Δούκας Στρατής 116, 119, 120 
Δουλγερίδου Β. 459
Δράκος Ευστράτιος 47, 48, 148, 195, 295’ 

βλ. και Drakos Τ.
Δύση (Occident) 216, 389, 390, 391, 463 
Δωδεκάνησα (Dodécanèse) 160, 201, 387, 

398
Δωρόθεος ο Λέσβιος 60

ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προ
σφύγων) 471

Εγρί Μποτζάκ, τοπ. Μ. Ασίας 501 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 411 
Εθνική Τράπεζα (Banque Nationale) 156, 

270, 279, 280, 468
«Εθνικόν Σωματείον» Σμύρνης 309 
Ειρηναίος, μητρ. Μελενίκου 43 
Εισόδια Θεοτόκου, ναός Θερμής Λέσβου 

487
Εισόδια Θεοτόκου, ναός Ντάρπλιν Αλα- 

μπάμας 39
Εισόδια Θεοτόκου’ βλ. Παναγία των Ορ

φανών
Εκατόννησοί’ βλ. Μοσχονήσια

Εκκλησιαστικό-Βυζαντινό Μουσείο Μυτι
λήνης 29, 382, 383, 384, 385, 387, 395, 396, 
397

Εκκλησιαστικό Δικαστήριο Μυτιλήνης 
250

Εκκλησιαστικό Μουσείο Πέτρας Λέσβου 
384

Εκπαιδευτική Ένωση Λέσβου 339 
Ελαία, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20, 321 
Ελευθεριάδη X. 459 
ΕΛΙΑ 101, 249 κ.εξ.
Ελλήσποντος 19, 20, 132, 290, 401 
Ελύτης Οδυσσέας 122, 123, 124, 126, 249 
Εμπορική Σχολή Χάλκης 90 
Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου 250, 255 
Ένωση Σμυρναίων 102 
Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης 346, 460, 461, 

463, 464, 469
Επάνω (Άνω) Χώρα, Αϊβαλιού 28, 33, 34, 

81, 88, 351,367, 368, 383, 419, 502 
Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου 

(ΕΠΑΕ) 343
Επτάνησα-νήσιοι 59, 60, 67, 412, 413, 414 
Ερένκιοϊ’ βλ. Οφρύνειο 
Ερεσός, χ. της Λέσβου 137, 145, 305, 317, 

345, 384, 388 
Ερέτρια 136 
Έρμος, ποτ. 131 
ΕΡΤ 28
Εσκενάζυ Ρόζα 449 
Εσκί-Σεχίρ 115 
Έσσεξ Αγγλίας 39 
Εστία Νέας Σμύρνης 102, 103 
Εταιρεία Διακοσμητικής Τέχνης Αθήνας 

116
Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών 15 
Εύα 30
Ευαγγεληνός, ζωγράφος από τα Χανιά 389 
Ευαγγελισμός, νοσοκομείο 370 
Ευαγγελισμού του Όρους των Αμώμων, 

μονή Ν. Μάκρης 36
Ευαγγελίστρια Ακλειδιού, ναός Μυτιλή

νης 384
Ευαγγελίστρια, μονή Μοσχονησίων295 
Ευαγγελίστρια, εξωκλ. Κυδωνιών 35 
Εύβοια (Eubée) 63, 152
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Ευγενίδης Ε. 290 
Ευθυμιάδης 258 
Ευθυμιάδης Νικόλαος 85, 90 
Ευθυβούλης· βλ. Ιωακείμ, μητρ. Εφέσου 
Ευριπίδης 72
Ευριπίδης, κλαρινιτζής 432 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ESF) 203 
Ευρώπη-αίοι (Europe-European) 40, 64, 65, 

70, 95, 97, 106, 107, 125, 126, 142, 215, 230, 
238, 240, 242, 245, 246, 289, 320, 327, 334, 
401,403,415, 420, 459, 500 

Ευσέβιος 44 
Ευστρατιάδης 257 
Έφεσος (Efesos) 22, 177, 415 
Εφέσου, μητρ. 29, 40, 41,42,43, 46,52,54,63 
Εφορεία (Κ') Προϊστορικών και Κλασι

κών Αρχαιοτήτων 13

Ζάκυνθος 105
Ζαρίφεια Φιλιππούπολης 91 
Ζαρίφης Γ. 290 
Ζαρίφης Λ. 290
Ζαφείριος, μουσικοδιδάσκαλος από τη 

Σμύρνη 415
Ζαφειριού Ευριπίδης 441 
Ζαφειριού Κώστας 432, 441 
Ζεϊτινλή (Zeytinli), χ. της Μ. Ασίας 145, 

147, 274 
Ζέρβα Β. 459
Ζέρβας, Αϊβαλιώτης μαρμαρογλύπτης 468 
Ζερζούλης Νικόλαος 60 
Ζευγώλη Διαλεχτή 423 
Ζωγράφειο Κωνσταντινούπολης 90 
Ζωγράφος Παναγιώτης 31 
Ζώης Λ. X. 105
Ζωοδόχος Πηγή, μονή Βαλουκλή 39 
Ζωοδόχος Πηγή, ναός Βαρειάς Λέσβου 489 
Ζωοδόχος Πηγή (Κάτω Παναγιά-Χαϊρε- 

ντίν πασά τζαμί-Hayrettin Pasa Camii), 
ναός-ενορία Κυδωνιών 30, 32, 33, 34, 418, 
484, 486, 494, 502, 503, 508, 510 

Ζωοδόχος Πηγή, ναός Μεσαγρού Λέσβου 
491

«Η Ανατολή» Σύλλογος Μικρασιατών 78, 
102

Ηλιουπόλεως και Θείρων, μητρ. 40 
Ηλιόπουλος Ασ. 255 
ΗΠΑ' βλ. Αμερική 
Ήπειρος-ώτες 59, 386, 390 
Ηράκλεια 20, 308 
Ηράκλειας, μητρ. 40 
Ηράκλειο Κρήτης 254, 255 
Ηράκλειτος, πρόγραμμα 203 
Ηρόδοτος 21

Θάσος 52, 194 
Θείρα (Tire), Μ. Ασίας 147 
Θεμιστοκλής Δημήτριος 66 
Θεοδοσία, πόλη του Πόντου 48 
Θεοδόσιος Λαυριώτης 54 
Θεοδώρητος ο Κύρου 44 
Θεόδωρος ο Βυζάντιος 344, 388 
Θεόδωρος Φωκαεύς 415 
Θεολογική Ακαδημία Κιέβου 48 
Θεολογική Σχολή Τ. Σταυρού Ιεροσολύ

μων 48
Θεολογική Σχολή Χάλκης 90 
Θεοτοκάς Γιώργος 114, 119, 122, 124, 126 
Θεόφιλος 126, 390, 391 
Θεόφραστος 132, 317 
Θέρμα Γέρας Λέσβου 140 
Θερμή (Thermi), χ. της Λέσβου 20, 134, 

138, 154, 187,487 
Θέρσιππος21, 103 
Θεσσαλία 59
Θεσσαλονίκη (Salonica-Salonique) 3, 43, 106, 

114, 160, 265, 272, 419, 432, 446, 447, 451 
Θεσσαλονίκης, μητρ. 43 
Θησεύς Νικόλαος 66
Θοδωρής, κάλφας από τη Βατούσα Λέ

σβου 486 
Θουκυδίδης 324
Θράκη (Thrace) 19, 20, 49, 115, 154, 155, 

180, 182
Θύβη, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Θύμβραι, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20

Ιάκωβος Α', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Ιάκωβος Κλεόμβροτος, μητρ. Μυτιλήνης 

27, 34, 43, 382, 418
Ιάκωβος Φραντζής, μητρ. Μυτιλήνης 13
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Ιάκωβος, ζωγράφος 385, 395
Ιάκωβος, πρωτοψάλτης 415
Ιβήρων, μονή 29, 30, 32, 51, 53, 54, 388, 417
Ιδαίος· βλ. Αδραμυττινός κόλπος
Ιεροσόλυμα (Γερουσαλήμ) 48, 329, 389
Ιεροσολύμων, πατρ. 384, 499
Ιθακήσιοι 412
ΙΚΑ Μυτιλήνης 460
Ικονίου, μητρ. 40
Ιλαρίων Παντοκρατορινός 53
Ίλιον 20
Ίμβρος (Imbros) 277, 481, 482, 483, 485, 486, 

487, 488, 489, 490 
Ίμβρου και Τενέδου, μητρ. 40 
Ι.Μ.Φ. 26
Ινταντιέ, μουσουλμανικό Γυμνάσιο Μυτι

λήνης 465, 466 
Ιντερέ' βλ. Οφρύνειο 
Ιόνιο (Ionian Islands) 17, 180 
Ιορδάνογλου χατζη-Ουστάς 391 
Ίππειος (Ippios), χ. της Λέσβου 153, 157, 

433
Ισαντζί, χ. της Μ. Ασίας 445 
Ισηγόνης Δημοσθένης 253 
Ισπανία (Espagne) 116, 218 
Ισταμπούλ' βλ. Κωνσταντινούπολη 
Ιστορικό Λεξικό Ακαδημίας Αθηνών 188 
Ιταλία (Italie) 67, 216, 218, 240, 403, 414 
Ιωακείμ Γ', οικουμ. πατρ. 41, 43, 106 
Ιωακείμ Ευθυβούλης, μητρ. Εφέσου 42, 

43,54
Ιωακείμ Φορόπουλος, μητρ. Πελαγωνίας 

41,43
Ιωαννίκιος Γ', οικουμ. πατρ. 46 
Ιωαννίκιος Λίνδου 482 
Ιωάννου Χατζηγρηγόρης 346' βλ. και 

Ioannou Brothers 
Ιωνία 131,196, 424
Ιωσήφ Κουκουτός, ηγούμ. από Κυδωνιές 

52

Κάβουρας Μ. 101
Καγιάνι (Ταξιάρχες), χ. της Λέσβου 134, 

441,445
Καζαβέλλης Τιμόθεος 418
Καζάζης Μιχαήλ (Kazazis Μ.) 251,252, 253,

269, 273, 274, 278, 283, 284 
Καζάν 54
Κα'ί'ρη Ευανθία 68, 69, 70, 325 
Καΐρης Θεόφιλος 41, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 

69, 70, 71, 72,106, 122, 325, 376 
Κάιρο 389 
Καισάρεια 46 
Καισαρείας, μητρ. 40 
Καίσαρης, αρχιμουσικός 413 
Κακούργος' βλ. Σουσαμλής Γιάννης 
Καλα'ιτζίδης Κυριάκος 432 
Καλαμάρη, εργοστάσιο 463, 464' βλ. και 

Συνοικισμός
Καλαμάρης I. (Calamaris) 277, 464 
Καλαποδάς, ιεροψάλτης Αϊβαλιώτης 418 
Καλαφάτης' βλ. Χρυσόστομος, μητρ. 

Σμύρνης
Καλδή, αδελφοί (Kaldi Brothers) 257, 269, 

273, 283, 284
Καλέ-ι-Σουλτανιέ' βλ. Τσανάκαλε 
Καλιουπόλεως και Μαδύτου, μητρ. 40 
Καλλιθέα Λήμνου 487 
Καλλιθέα Μυτιλήνης 460 
Καλλίνικος Α', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Καλλονή (Αχυρώνα-Achyrona-Aquiruna- 

Kalloni), χ. της Λέσβου 134, 138, 141, 153, 
154, 159, 189, 292, 345, 383 

Καλτή, αδελφοί 81 
Καλτής Αλέξανδρος 81 
Καλύνδες (Λαγονήσια-Tavsan ada), νησιά 

131
Καμάρες, τοπ. Μυτιλήνης 460 
Καμπίσιου Ε. 459
Κανέλλος, καφετζής Αϊβαλιώτης 414 
Καντ 103
Καντιλί Μπουνάρ, τοπ. Κυδωνιών 35 
Κανών, ακρωτ. 19 
Κάπη, χ. της Λέσβου 302 
Καππαδοκία (Cappadocia) 176, 219, 312 
Καραβαγγέλης· βλ. Γερμανός 
Καραθεοδωρής Α. 289 
Καραϊσκάκη Σίτσα 48 
Καρακάσης Λαίλιος 103 
Καρακωνσταντή Χαρίκλεια 437 
Καραμιτζόπουλος· βλ. Λουκά-Καραμι- 

τζόπουλου
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Καραμπλιάς Ιωάννης 80, 84, 85, 90, 144, 
412,415

Καραντώνης Αντρέας 120, 122, 126 
Καραοσμάνογλου 143 
Καράς Σίμων I. 424 
Καρατζάς Κ. Γ. 484 
Καρβάλη (Γκέλβερι) 312 
Καρίκας Μιχαήλ 419 
Καρπάτ Κεμάλ 336 
Καρωτή Διδυμοτείχου 423, 424 
Καστοριά 383 
Κάστρο Μυτιλήνης 460 
Κατακουζηνός Σίμων 106 
Κατάλακκος, τοπ. Λήμνου 486 
Κατσακούλης Απ. (Catzacoulis A. P.) 257, 

274, 283, 285' βλ. και Catzacoulis Brothers 
Κάτω Παναγιά’ βλ. Ζωοδόχος Πηγή Κυ

δωνιών
Κάτω Χώρα Αϊβαλιού 28, 32, 33, 81,82, 88, 

89, 367, 368, 419, 502 
Κάτω Χωριό, χ. της Λέσβου 296 
Καψιμάλης (Kabzimal Yorgis Panayot) 240, 

243' βλ. και Capsimalis 
Κέδρος, τοπ. Λέσβου 347 
Κεμάλ Ατατούρκ 44, 333 
Κεμάλ Ναμίκ’ βλ. Kemal Namik Bey 
Κεμέρ (Burhaniye), τοπ. Μ. Ασίας 134, 145, 

155, 251
Κεραμιά (Keramia), χ. της Λέσβου 153,157, 

345, 444,445 
Κεράτιος 40 
Κέρκυρα (Corfu) 66, 245 
Κεφαλονιά-Κεφαλλήνες 412 
Κεφέζ-Μπουρνού, τοπ. Μ. Ασίας 401 
Κίεβο 48 
Κ.Κ.Ζ. 406, 407
Κίλλα, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Κινίκ, χ. της Μ. Ασίας 145 
Κιόρογλου, χορός 421, 422, 423 
Κιόσκι, τοπ. Μυτιλήνης 363, 460, 462, 467, 

468
Κιούρτογλου, ιεροψάλτης Αϊβαλιώτης 419 
Κιουτάχεια 345, 402, 403 
Κιρκαγάτς (Kirkagac), τοπ. Μ. Ασίας 147 
Κισθήνης δήμος (Αρμούτ-Οβά/σί) 30, 42, 

251,324

Κισλά τζαμί (Τζαμί του Γιωργαλά-τζαμί 
του Στρατώνα) Κυδωνιών 33, 36, 417 

Κλαπάδος (Klapados-Qlapada), χ. της Λέ
σβου 154, 295

Κλειώ (Κλειού), χ. της Λέσβου 134, 189, 
302, 434

Κλεόμβροτος Γεώργιος 34 
Κλεόμβροτος Ιάκωβος· βλ. Ιάκωβος Κλε

όμβροτος, μητρ. Μυτιλήνης 
ΚΜΣ 11, 12,16, 101,188,367-377,481 
Κόγιας Κωνσταντίνος 407 
Κοζάκης-Τυπάλδος Γεώργιος 67 
Κοζάνη 416
Κοίμηση, ναός Γλυκέως Ίμβρου 482 
Κοίμηση Αγίων Θεοδώρων, ναός Ίμβρου 

482
Κοίμηση Θεοτόκου, ναός Δαφίων Λέσβου 

482
Κοίμηση Θεοτόκου (Μητρόπολη), ναός- 

ενορία Κυδωνιών 30, 33, 484, 491, 493, 
496, 500, 502, 508

Κοίμηση Θεοτόκου, ναός Μιστεγνών Λέ
σβου 487

Κοίμηση Θεοτόκου, ναός Μοσχονησίων 
494

Κοίμηση Θεοτόκου, ναός Σκουτάρου Λέ
σβου 485,487

Κοίμηση Θεοτόκου Σχοινουδίου, ναός Ίμ
βρου 490

Κοίμηση Τσιμανδρίων, ναός Λήμνου 487 
Κοκκινιά (Kokkinia) Πειραιά 72, 177, 183, 

371
Κόκκινος, μουσικός 420
Κόκκινου Μ. 459
Κοκολάκη Μ. 459
Κολάκης I. 459
Κολοκοτρώνης Θ. 73
Κόντος Ιωάννης 146
Κολυφέτης Αλέξανδρος 102,103
Κολωνείας, μητρ. 40
Κολώνη, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20
Κολωνία 106
Κονταξάκης-Καραχάλιας 467 
Κοντέλλης X. 107
Κοντογδής" βλ. Λεμονής Γιαννάκης 
Κόντογλου, οικογ. 36
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Κόντογλου μοναστήρι' βλ. Αγία Παρα
σκευή

Κόντογλου Φώτης 36,46,116,117, 120,121, 
122, 328, 388, 390, 391 

Κοπού Αθανασία 425
Κοραής Αδαμ. 41, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 

376
Κορινθία 433
Κορυφαντίς, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Κοτζαγιώργη Α. 459 
Κοτύαιον 312
Κουκουτός' βλ. Ιωσήφ Κουκουτός 
Κουκουτός Σπυρ. Δ. 107 
Κούλα, λόφος Μοσχονησιού 497, 498 
Κουλαξίζ Βατζιντέ χανούμ, σύζ. Χαλήμ 

μπέη 347
Κουλαξίζ Γκιουλσούμ, Ισμαήλ πασά 347 
Κουλαξίζ Ισμαήλ πασάς, Μουσταφά 346, 

347
Κουλαξίζ Κενάν, Χαλήμ μπέη 347 
Κουλαξίζ Μεχμέτ αγάς 345 
Κουλαξίζ Μουζντάν, Σουφή μπέη 344 
Κουλαξίζ Μουζντάν, Χαλήμ μπέη 347 
Κουλαξίζ Ζααδέ Μουσταφά αγάς 135, 345, 

346
Κουλαξίζ'Μουσταφά πασάς, Ισμαήλ 347 
Κουλαξίζ Μουχτάρ, Χαλήμ μπέη 347 
Κουλαξίζ Μπεϊζά, Ισμαήλ πασά 347 
Κουλαξίζ Ναϊμέ, Ισμαήλ πασά 347 
Κουλαξίζ Νεφισέ, Ισμαήλ πασά 347 
Κουλαξίζ Νιαζή (Μιντάτ), Μουσταφά 

Ζααδέ 346
Κουλαξίζ Ντουριγιέ, Σουφή μπέη 344,347 
Κουλαξίζ Ρεσάι, Χαλήμ μπέη 347 
Κουλαξίζ Σακίρ μπέης, Ισμαήλ πασά 347 
Κουλαξίζ Σεμίχ, Σουφή μπέη 344 
Κουλαξίζ Σουφή μπέης, Χαλήμ μπέη 344- 

348, 353, 354
Κουλαξίζ Τζαβιντέ, Χαλήμ μπέη 347, 

357, 358, 359
Κουλαξίζ Φεριντούν, Χαλήμ μπέη 347 
Κουλαξίζ Φερίχ, Σουφή μπέη 344 
Κουλαξίζ Χαλήλ μπέης, Ισμαήλ 347 
Κουλαξίζ Χαλήμ μπέης, Ισμαήλ πασά 

344, 347, 354, 355, 356, 357 
Κουλαξίζηδες 344

Κουνάς Εμμ. 485, 503 
Κούππας Αχιλλέας 252, 253 
Κουρνέλα, χ. της Λέσβου 308 
Κουρτζή, οίκος 258 
Κουρτζήδες 403, 407, 408 
Κουρτζής Ηλίας 403, 407 
Κουρτζής Νικόλας 403, 407, 408 
Κουρτζής Π. Μ. (Courdji Panos) 252, 258, 

269, 275, 285
Κουρτζής Πανταζής 407' βλ. και Courdji 
Κουρτζής-Κούμπας 253' βλ. και Courdji 
Κουτσούκ-Καγιού, χ. της Μ. Ασίας 257' 

πβ. Αγιασμάτι
Κράλλης, από Πέτρα Λέσβου 390 
Κράντωρ 317 
Κράτητος 317
Κρήνη (Τσεσμές-Τσεσμελήδες-Cesme-Kri- 

ni) 155,177, 189,418 
Κρήνης, μητρ. 40
Κρήτη-τες (Candie-Crète-Cretan) 62 , 63, 

136, 151, 152, 182, 189, 192, 193, 195, 200, 
201, 216, 217, 230, 238, 239, 254, 334, 381, 
383,384,389,391,402,504 

Κρητικός Γεώργιος 419 
Κρητικός Δημήτριος 85, 90, 416, 417, 418 
Κριμαία 48 
Κρίσπης Μ. 423 
Κρίτας Θ. 118 
Κριτσίνης Ελευθέριος 417 
Κυδωνιά Κρήτης 62 
Κυδωνιάτης Γεώργιος 389 
Κυδωνιών, μητρ. 26, 29, 39-49, 291 
Κυζικινή χερσόνησος 131, 308 
Κύζικος 131 
Κυζίκου, μητρ. 40 
Κυκλάδες 192, 193, 387, 389 
Κύμη, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Κυπραίος Δημήτριος 419 
Κύπρος (Chypre) 66, 117, 152, 334 
Κυραμαργιού Ε. 459 
Κυριακίδης Επαμεινώνδας Θ. 102 
Κυριακόγλου Μιχάλης 432 
Κύριλλος Ε', οικουμ. πατρ. 46 
Κύριλλος Β', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Κύριλλος, μητρ. Μυτιλήνης 311 
Κυριτσοπούλου Ζωή 371
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Κυροπούλου Κ. 459 
Κώλλιας Π. 459
Κώμη (Komi), χ. της Λέσβου 153, 187, 434 
Κωνσταντίνος, Αϊβαλιώτης ζωγράφος 389 
Κωνσταντίνος, ζωγράφος από τα Γιάννενα 

381, 386
Κωνσταντίνος Μοσχονήσιος, ζωγράφος 

389
Κωνσταντίνος-Κύριλλος, αδελφός Βαρθο

λομαίου Κουτλουμουσιανού 67 
Κωνσταντινουπόλεως, αρχιεπ. 39 
Κωνσταντινούπολη (Πόλη-Ισταμπούλ- 

Constantinople-Istanbul) 47, 48, 60, 61, 62, 
65, 67, 71, 77, 78, 86, 90, 95, 118, 119, 155, 
217, 218, 231, 232, 233, 238, 242, 250, 252, 
253, 257, 259, 262, 264, 265, 270, 278, 283, 
319, 322, 330, 333, 335, 336, 337, 338, 347, 
348, 358, 366, 382, 385, 388, 390, 402, 414, 
415, 417, 420, 421, 441, 484, 488, 489, 490

Λαγκάδα, τοπ. Μυτιλήνης 445, 460, 462, 
468

Λαγοί’ βλ. Μουτζουρέλλη 
Λαγονήσια' βλ. Καλύνδες 
Λαγός, Αϊβαλιώτης ψάλτης 418 
Λαγωός I. 418
Λαδάδικα, τοπ. Μυτιλήνης 460, 464 
Λαζαρέτο, τοπ. Μυτιλήνης 460 
Λάκκα Κυδωνιών 35, 36, 503 
Λάκκα Μοσχονησιού 503 
Λαμέρας Κ. 48 
Λαμπ' βλ. Lamb
Λαμπάκη, αρχείο 481, 484, 491, 493, 494, 

495, 496 
Λάμψακος 402 
Λάρισα 47, 105
Λάρισσα, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Λάρισσα του Έρμου, αρχαία πόλη της Μ. 

Ασίας 20
Λάτρης Ξενοφών 485, 491 
Λειμώνος, μονή της Λέσβου 29, 382, 383, 

385, 387, 388, 393, 394, 395 
Λειψοί 39
Λέκκα Βαγγελιώ 445 
Λέκκα Ελπινίκη Σ. 433, 445 
Λέκκα (Δαρδάγου) Μαριάνθη 432

Λέκκα Μαριάνθη Σ. 433
Λέκκα Ρούλα Σ. 433, 445
Λέκκας Γιώργος Σ. 433
Λέκκας Παναγιώτης (Αργύρης) Σ. 433
Λέκκας Σόλων 431-451
Λέκκας Στράτος 432
Λέκκας Χαράλαμπος Σ. 433
Λεκτόν' βλ. Μπαμπάς, ακρωτ.
Λεμονής Γιαννάκης (Κοντογδής) 344 
Λεσβοσελήνη 22 
Λημναίος Βασίλης 432 
Λήμνος (Lemnos-Limnos) 20, 151, 152, 180, 

276, 335, 425, 481, 482, 485, 486, 487, 489, 
491

Λιάπης Ν. 31 
Λίνδος 482
Λισβόρι, χ. της Λέσβου 296 
Λίτσιος Λ. 459 
Λόγγος, τοπ. Κυδωνιών 51 
Λονδίνο (London) 262, 264, 269, 333 
Λόντος Α. 73 
Λούβαρις Μιχαήλ 103 
Λουκά Π.-Καραμιτζόπουλου Μ., σιδη

ρουργείο 252 
Λουλουδόπουλος Μ. 424 
Λούπης Δημήτρης 333 
Λουτράκι Κορινθίας 433 
Λύκειο Βιτάλη’ βλ. Βιτάλη λύκειο 
Λωζάνη 148, 344

Μαγνησία (Manisa) Μ. Ασίας 43, 91, 105, 
106, 145, 147, 155 

Μαγουλάς Γεώργιος 107 
Μάδυτος 20, 132, 401 
Μαζαράκη Δέσποινα 370 
Μαζιώτης Βασίλης 470 
Μαινεμένη (Μενεμένη-Menemen) 91, 144, 

145, 147, 309
Μακάριος, μητρ. Εφέσου 52 
Μακάριος, καυσοκαλυβίτης-ζωγράφος 388 
Μακάριος, ζωγράφος από την Ερεσό Λέ

σβου 384
Μακαρόνια, τοπ. Μ. Ασίας 255 
Μακεδονία-ες (Macedonia-Macédoine) 136, 

154, 160, 178, 180, 182, 381, 383, 389, 412, 
420, 504
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Μάκιστος Κώστας ( Παπαχαραλάμπους 
Κ.) 117

Μακρυγιάννης 126 
Μακρύς Γιαλός, τοπ. Μυτιλήνης 460 
Μαλακοπή Μ. Ασίας 312 
Μαλέλη, αδέλφια 89 
Μαλία' βλ. Αγριλιά, ακρωτ.
Μαλλέλης Ιωάννης 81 
Μαλλιαρός Εμμανουήλ 467 
Μαμέλια, κομπανία Αϊβαλιού 418 
Μάνδρα, τοπ. Αττικής 90 
Μανασείδης Σ. 424 
Μανού Ε. 461
Μανταμάδος (Mandamados), χ. της Λέσβου 

20, 29, 67, 134, 138, 141, 154, 253, 302, 336, 
404, 481, 482, 490, 491 

Μαντράν Ρομπέρ 337 
Μαραγκόπουλος Πανταζής 31 
Μαραθώνας 97
Μαρίνος Θεμιστοκλής 251, 252, 253, 258 
Μαριώ, τραγουδίστρια 432 
Μάρκος Αντώνιος 69 
Μαρμαράς (Marmara) 155, 403 
Μασαχουσέτη 105
Μασσαλία (Marseille) 64, 215, 216, 218, 219, 

220, 221, 226, 227, 232, 240, 249, 253, 255 
Ματανάς Θ. 459
Μαύρη Θάλασσα (Blach Sea-Mare Noire) 

179,217,218,276, 402,500 
Μαυροβούνιο 106 
Μαυρίλο, χ. της Φθιώτιδας 385 
Μαυρογένης Νικόλαος 62 
Μαυρογορδάτος X. 290 
Μαυρόπουλος Ηλίας 424 
Μαχμούτ, σουλτάνος 135 
Μεγάλα Κλωστήρια και Υφαντουργεία 

Απ. Χρ. Αθανασιάδη 252 
Μεγάλου Οικονόμου ναός" βλ. Παναγία 

των Ορφανών
Μεγαλοχώρι, χ. της Λέσβου 300, 381, 386, 

482, 483, 487 
Μ. Αλέξανδρος 97 
Μέδουσα 406
Μέζος' βλ. Βενέζης Ηλίας 
Μεϊμάρης Δημ. 465 
Μελανδινός 94

Μελενίκου, μητρ. 43 
Μελέτιος Α', μητρ. Μοσχονησίων 47 
Μελέτιος Σιναίτης 415 
Μελισσαροπούλου Δήμητρα 187, 196, 198 
Μενελαίδου Μ. 460 
Μενεμένη· βλ. Μαινεμένη 
Μενεξές Αρσένιος, πρωτοσύγκ. 29 
Μερκέζ τζαμί- βλ. Άγιος Ιωάννης ο Πρό

δρομος Κυδωνιών 
Μερλιέ Μέλπω 368, 370, 371, 373 
Μερλιέ Οκτάβιος 368, 370, 371 
Μερσίνα Μ. Ασίας 105 
Μεσαγρός, χ. της Λέσβου 491 
Μεσαία Χώρα (Μέση) Αϊβαλιού 28, 32, 81, 

88, 367, 368, 502 
Μεσημβρίας, μητρ. 66 
Μεσόγειος (Mediterranée) 12, 62, 179, 215, 

220, 256, 320, 334, 335, 336, 402 
Μεσολωράς 94 
Μεσοποταμία 97
Μεσότοπος, χ. της Λέσβου 145, 306 
Μεταμόρφωση, ναός Μεγαλοχωρίου Λέ

σβου 381, 386, 482, 483, 487 
Μεταμόρφωση του Χριστού, μονή Αντιγό

νης 39
Μεταμόρφωση του Χριστού, μονή Πρι- 

γκίπου 39
Μεταμόρφωση του Χριστού, μονή Πρώ

της 39
Μεταμόρφωση του Χριστού, μονή Χάλκης 

39
Μεταμόρφωση" βλ. Αγία Σωτήρα, εξωκλ. 

Κυδωνιών
Μεταξάκης Μελέτιος 45 
Μετρών και Αθύρα, μητρ. 40 
Μεχμέτ Β' ο Πορθητής 502, 500 
Μήθυμνα, αρχαία πόλη της Λέσβου 19" βλ.

και Μόλυβος 
Μηθύμνης, μητρ. 383 
Μήλος 402
Μητρέλιας 465" βλ. και Mitrelli Brothers 
Μητρόπολη Κυδωνιών" βλ. Κοίμηση Θεο

τόκου
Μητρόπολη Μυτιλήνης" βλ. Άγιος Αθανά

σιος
Μ. Ασία (Μικρασιάτες-Asia Mineure-
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Micrasiatiques) 19, 20, 21, 23, 43, 44, 45, 49, 
54, 63, 67, 73, 77, 78, 87, 97, 115, 117, 131, 
146, 147, 148, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 
171, 173, 174, 177, 178, 180, 187, 188, 202, 
215, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 259, 260, 
312, 319, 323, 326, 327, 382, 383, 384, 386, 
387, 389, 414, 420, 424, 425, 426, 433, 434, 
436, 439, 445, 447, 448, 451, 466, 481, 504 

Μίλητος 20 
Μιντχάτ πασάς 334 
Μισαήλ, προηγούμενος 54 
Μισθί, χ. της Μ. Ασίας 312 
Μιστεγνά, χ. της Λέσβου 123, 134, 138, 487 
Μιχαηλάρης Παναγιώτης 11, 14, 101, 481 
Μιχαηλίδης Κ. Μ. 101 
Μόλυβος (Mithymna-Molova-Molyvos), χ. 

της Λέσβου 134, 145, 153, 154, 157, 159, 
189, 237, 241, 336, 485, 489' βλ. και Μήθυ- 
μνα

Μολυβιάτης Γ. 102 
Μοναστηράκι Αθήνας 418 
Μόρια, χ. της Λέσβου 23,134,138, 311, 390, 

441,442
Μοριάς" βλ. Πελοπόννησος 
Μοσκώφ Κ. 80
Μοσχονήσια-ιοι (Εκατόννησοι-Νησί-Cu- 

nda-Alibey ada-Moschonissia) 21, 22, 23, 45, 
46, 48, 53, 54, 64, 83, 89, 90, 91, 105, 106, 
113, 116, 131, 135, 136, 137, 139, 155, 173, 
174, 177, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 
199, 200, 201, 202, 203-211, 215, 220, 237, 
239, 241, 261, 295, 323, 326, 327, 330, 335, 
336, 381, 384, 389, 481, 484, 485, 488, 491, 
494,496,497,498,500,501,503,504,507,512 

Μοσχονήσιος Ιωάννης 148 
Μοσχονησίων, μητρ. 39-49, 106 
Μοτλ Φέλιξ 104 
Μουδανιά 308 
Μούδρος Λήμνου 487 
Μουλλάς Παναγιώτης 121 
Μουράτ Ε' 333 
Μουράτ, ζωγράφος 385, 396 
Μουρούζης, Αϊβαλιώτης Αθήνας 418 
Μουσουλμάνοι' βλ. Muslims 
Μουτζουρέλλη (Λαγοί), αδελφοί 441 
Μουτζουρέλλης Αριστής 441

Μουτζουρέλλης Μιχάλης 441 
Μπαϊραμίτς' βλ. Bayramic 
Μπακάλης Δ. 459 
Μπακάλης X. 468 
Μπακλάς, Αϊβαλιώτης ψάλτης 419 
Μπαλάσκας Στρ. 252 
Μπαλάτσου X. 459, 469 
Μπαλικεσέρ' βλ. Balikesir 
Μπαλίκ Παζάρ, τοπ. Μ. Ασίας 308 
Μπαλτά Ευαγγελία 11 
Μπαλτζίκ' βλ. Νέες Κυδωνιές 
Μπαμπάς (Λεκτόν-Baba), ακρωτ. 19, 23, 

131
Μπαμπά-Καλεσί 257
Μπας Φανάρ, τοπ. της Μυτιλήνης 343, 460
Μπατής (κυρ-) 411
Μπενάκη Μουσείο 31, 406
Μπερμέρ Αχμέτ 345
Μπιμπέλας Παναγιώτης 28,139, 422
Μπίνειο, κτίριο Μυτιλήνης 466
Μπίνος 440' βλ. και Binos Michel
Μπίτσικα Μ. 459
Μπόθος Γ. 459
Μπορό' βλ. Νεοχώρι
Μπότσης Κωνσταντίνος 85, 90
Μπουντρούμ Μ. Ασίας 330
Μπουντώνας Ευθύμιος 416
Μπουσάρ, δάσκαλος γαλλικής 415
Μύκονος 389
Μυριβήλης Στράτης (Ευστράτιος Σταμα- 

τόπουλος) 113,115,116,117,120,121,122, 
123, 125,126

Μύρινα, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Μύρινα Λήμνου 481, 487, 491 
Μυριοφύτου και Περιστάσεως, μητρ. 40 
Μυρογιάννης Μιχάλης 432, 441, 443 
Μυσία 131, 323 
Μυστεγνά' βλ. Μιστεγνά 
Μωαμεθανοί 448
Μωραίτικα, τοπ. Αϊβαλιού 412, 500

Ναζ(ι)λί (Nazilli-Nazli) Μ. Ασίας 147, 261, 
262,310 

Νάξος 423
Νάσος, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20, 21, 22, 

497
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Ναύπλιο 70
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) 13
Νέα Ιωνία Αττικής 370, 425
Νέα Μάκρη Αττικής 36
Νέα Σμύρνη Αθηνών 418
Νέα Υόρκη 40
Νέα Φώκαια 91
Νέα Φώκαια, εξαρχία 46
Νεγρεπόντης Β. 290
Νέες Κυδωνιές (Μπαλτζίκ-Néés Kydo- 

niés), χ. της Λέσβου 153,154, 156, 187, 442 
Νείλος 106
«Νέοι Άνθρωποι», Σύλλογος Μυτιλήνης 116 
Νεοκαισαρείας, μητρ. 40 
Νέον Τείχος, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Νεότουρκοι 44
Νεόφυτος ζ", οικουμ. πατρ. 46 
Νεόφυτος, μητρ. Σμύρνης 46 
Νεόφυτος Ιβηρίτης 53 
Νεόφυτος (παπα-), μνχ. Παναχράντου 

Άνδρου 53
Νεοχώρι (Μπορός-Πορός), χ. της Λέσβου 

298, 308 
Νεύτων 325 
Νησί' βλ. Μοσχονήσια 
Νησοπούλα Μοσχονησίων 31, 35 
Νίγδη Μ. Ασίας 312 
Νίκαιας, μητρ. 40 
Νικηταράς 73
Νικηφόρος, μοναχός-ζωγράφος 388 
Νικολαίδης Μ. 103' βλ. και Nicolaidis 

Brothers
Νικόλαος Σμύρνης 419 
Νικομήδεια 308 
Νικομήδειας, μητρ. 40 
Νιρβάνας Παύλος 102, 105 
Νιχτάντα, τοπ. Λέσβου 347 
Νομαρχία Λέσβου 13 
Νομική Σχολή Αθηνών 116 
Νοσοκομείο Κυδωνιών 30, 33, 35, 140, 291· 

πβ. Άγιος Χαράλαμπος 
Νοταράς Χρύσανθος· βλ. Χρύσανθος, πατρ. 

Ιεροσολύμων
Νότιον, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Νταμπακαριά, τοπ. Κυδωνιών 35 
Ντάρπλιν Αλαμπάμας 39

Ντέιλι Ρος 432, 447 
Ντικελί' βλ. Δικελί 
Ντιμπαμπής' βλ. Τυμπαμπής 
Ντουλάπι, όρμος Μοσχονησιού 497 
Νύφος (γέρω-), μνχ. μονής Διονυσίου 55

Ξανθάκης (αρχείο) 424 
Ξανθόπουλος, μουσικός 420 
Ξάνθος, αρχ. 317 
Ξανθουπόλεως, μητρ. 48 
Ξεΐνης Β. 459 
Ξενάκη Δ. 459 
Ξενοφών 94

ΟΓΑ 434
Οδεμήσιο (Odemis) Μ. Ασίας 105, 147 
Οθωμανική αυτοκρατορία (Ottomans Em

pire-Ottomans) 16, 44, 65, 135, 148, 151, 
174, 180, 181, 217, 229, 230, 232, 233, 237, 
238, 240, 242, 244, 245, 246, 256, 262, 265, 
270, 272, 275, 276, 277, 280, 281, 289, 291, 
335, 337, 375, 376, 377, 390, 500, 503' βλ. 
και Τουρκία

Οθωμανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας 335, 
337

Οικονομάκης Ε. 188 
Οικονομέλης Γεωργάκης 62, 65 
Οικονόμος' βλ. Δημητρακέλλης Ιω. 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 71, 72, 73 
Οικονόμου Α. 468 
Οικονόμου, σχολή Αϊβαλιού 415 
Οικουμενικό Πατριαρχείο 29, 39, 40, 41, 

42, 46, 47,65,71,77,340 
Ολύμπιος Ιωάννης 84, 90, 91, 102, 103, 106, 

146
Όμηρος 123, 324, 391
«Όμιλος Φιλομούσων» Αϊβαλιού 414
Ορέστης 19
Ορτά Καπού, κάστρου Μυτιλήνης 346 
«Ορφεύς», Μουσικός Σύλλογος Αϊβαλιού 

413
Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, ναός Αστο- 

ρίας Ν. Υόρκης 40 
Ουρσουλίνες Μυτιλήνης 347, 357 
Ουσάκ (Τημένου Θήραι-Ouschâk) Μ. 

Ασίας 312
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Οφρύνειο (Ερένκιοι-Ιντερέ) Μ. Ασίας 20, 
294

Παγώνα- βλ. Αγρίτης 
Παιδικός Σταθμός Μυτιλήνης 343, 346 
Παΐσιος Β', μητρ. Μοσχονησίων 47, 53 
Παΐσιος, ηγούμ. Αγίου Νικολάου Κυδω

νιών 36
Παλαιόκηπος, χ. της Λέσβου 483 
Παλαιστίνη (Palestinian) 97, 177 
Πάλια, Μ. Ασίας 34
Παλιού Μπαχτσέ, αγορά Κυδωνιών 33, 

500
ΙΙαμβώ, δάσκαλος 67 
Πάμφιλα (Pamphylla), χ. της Λέσβου 134, 

154, 189, 387, 389, 437, 438, 463, 486, 491 
Παναγία Γαλατιανή (νεκροταφείο) Κυδω

νιών 35
Παναγία η Πορταΐτισσα, μτχ. Κυδωνιών 

30, 32, 33, 54, 417
Παναγία η Σαρμουσακιανή, εξωκλ. Κυ

δωνιών 35
Παναγία, ναός της Αγιάσου 33, 54, 485, 

486, 487, 489, 491 
Παναγία του Καζάν 54 
Παναγία, ναός Μοσχονησίων βλ. Κοίμη

ση της Θεοτόκου
Παναγία των Ορφανών (του Μεγάλου 

Οικονόμου-Εισόδια Θεοτόκου-Χαϊρεδίμ 
πασά Τζαμισί), ναός-ενορία Κυδωνιών 
29, 32, 62, 348, 364, 365, 383, 417, 419, 482, 
501, 502

Παναγία (Μεγαλόχαρη) Τήνου 54, 389 
Παναγία Φανερωμένη (Αγιασμα), Κυδω
νιών 33, 35, 36, 54

Παναγιούδα, χ. της Λέσβου 31,187 
Πανάχραντος, μονή Άνδρου 53 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Université de 

l’Égée) 159, 446, 459, 460, 463, 468 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 83, 90, 255 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΙΤΘ) 101 
Πανεπιστήμιο Πατρών 188 
Πάνορμος Μ. Ασίας 308 
Πανταζής Αλ. 84, 85, 90, 91 
Πανταζόπουλος Κ. 255 
Παντοκράτορος, μονή Αγίου Όρους 29, 30,

32, 33, 34, 51, 52, 53, 54, 388, 417, 484, 489 
Παπαβασιλείου Β. 459 
Παπαγεωργίου Α. 459" βλ. και Papageor

giou Brothers
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος 105 
Παπάδος, χ. της Λέσβου 389 
Παπαευστρατίου Στράτος 343 
Παπαζλί (Papasli), χ. της Μ. Ασίας 308 
Παπάζογλου Νίκος 432 
Παπαθανασίου Β. 459 
Παπαλουκάς Σπόρος 116 
Παπαμάρκος Χαρ. 96 
Παπανδρέου Γεώργιος 347 
Παπανικολής 345 
Παπαπέτρος Σ. 459 
Παπαπέτρου Μ. 459 
Παπασάββα Ε. 460 
Παπαφλέσσας 72
Παπαχαραλάμπους Κώστας' βλ. Μάκι- 

στος Κ.
Παπουτσάνης Δ. 323, 499
Πάππη Μαριάνθη 147
Πάππης Αρ.' βλ. Αριστείδης Γεώργιος
Παπτσούδα, τοπ. Μυτιλήνης 344, 346, 350
Παραδέλλη Ειρήνη 467
Παραδέλης Γ. 257
Παράκοιλα (Parakila), χ. της Λέσβου 153, 

482
Παρθεναγωγείο, τοπ. Μυτιλήνης 460, 466 
ΙΙαρθένιος, μητρ. Δοϊράνης 43 
Παρθένιος, μητρ. Σμύρνης 384 
Πάριος Αθανάσιος 65 
Παρίσης Αντώνιος 384, 389 
Παρίσι (Paris) 40,64,67,68,69,90, 105, 114, 

116, 262, 264, 269, 272, 333, 385 
Πάρος 382, 389, 402, 423 
Πασπάτης I. 257
Πατερίτσα, τοπ. Μοσχονησίων 497 
Πάτμος 39, 326 
Πάτμου, εξαρχία 39, 47 
Πάτρα 105, 187, 188
Πατριαρχική Ακαδημία Κωνσταντινου
πόλεως 60, 66

Πατρινέλης Χρίστος Γ. 16, 499 
Παυλίδης Ιωακείμ 146 
Παύλος, απόστολος 30
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Παυσανίας 497 
Παχτίκος Γεώργιος 107 
Πεδινό, χ. της Λήμνου 491 
Πειραιάς (Piraeus) 114, 136, 172, 177, 254, 

255, 270, 419 
Πελαγωνίας, μητρ. 41 
Πελόπη, χ. της Λέσβου 489 
Πελοπόννησος (Μοριάς-Morea-Peloponne

sus) 28, 72, 136, 230, 270, 386, 412, 420, 
500, 501 

Πένθιλος 19 
ΠέππαςΔ. Λ. 101, 102 
ΓΙεραία 23
Πέραμα (Perama), χ. της Λέσβου 154, 305 
Πέργαμος-ηνοί (Bergama) 23, 28, 42, 48, 83, 

89, 102, 103, 105, 143, 145, 155, 177, 251, 
252, 259, 309, 317, 320, 321, 324, 326, 330, 
376, 415, 422, 423, 489, 499 

Περγάμου, μητρ. 40 
Περιβολής, μονή Λέσβου 383, 384 
Περιστέρι Αττικής 370 
11έτρα, αρχαία πόλη της Μ. Ασίας 20 
Πέτρα (Petra), χ. της Λέσβου 145, 154, 157, 

159, 241, 303, 384, 386, 390 
Πετράκης, τραπεζίτης 62 
Πετράλωνα Αθήνας 370 
Πετρόπουλος Δημ. Λ. 423 
Πετροπούλου Ιωάννα 16 
Πέτρος, απόστολος 30 
Πέτρος Εφέσιος 415 
Πέτρος, Κερκυραίος ζωγράφος 387, 397 
Πέτρος Πελοποννήσιος 419 
Πέτρου Ευστράτιος 66 
Πηγαδάκι, τοπ. Μυτιλήνης 460 
Πηγή, χ. της Λέσβου 432, 433, 434, 437, 

441,444,445 
Π ήλιο 381, 386 
ΙΙιγκί, χορός 422, 424 
11 ίζα 64
Πικραμένος, δάσκαλος 85 
Πιόνιος, αρχ. 105 
Πιοτόπουλος Π. 459 
ΙΙισιδίας, μητρ. 40
Πιτάνη, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20, 22, 317, 

323, 326 
Πιτίδης Θ. 305

Πλαγιά, χ. της Λέσβου 300 
Πλάκα, χ. της Λήμνου 491 
Πλακάδος, χ. της Λέσβου 311 
Πλατύ, χ. της Λήμνου 487 
Πλατύ Σοκάκι, τοπ. Κυδωνιών 33 
Πλάτων-Πλατωνιστές 90, 103, 317 
Πλειανθίδης' βλ. Αμβρόσιος, μητρ. Μο- 

σχονησίων
ΙΙλιθαριά, τοπ. Κυδωνιών 35 
Πλωμάρι (Ποταμός-Plomari-Pilimar), χ. 
της Λέσβου 64, 67, 134, 137, 153, 154, 155, 
237, 240, 241, 244, 245, 246, 264, 272, 273, 
274, 283, 284, 285, 299, 336, 386 

I Ιλιυρίτης Μάριος 118 
ΠόεΈδγαρ 105 
Πολέμων 317
Πόλη' βλ. Κωνσταντινούπολη 
Πολίτης Κοσμάς (Ταβελούδης Πάρης) 

118, 121
Πολιχνίτος (Polichnitos), χ. της Λέσβου 133, 

153, 154, 297, 387, 486 
Πολύγυρος Χαλκιδικής 90 
Πολύγωνο Αθήνας 370 
ΙΙολυμήδεια, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Πολυνησία 95
Πολυτεχνείο Αθηνών 255, 464 
Ποντοηράκλεια 251
Πόντος (Pontus-Pont) 154, 155,176,182, 256 
Πορδοσελήνη (Ποροσελήνη) 20, 21, 22, 497 
Πόρος' βλ. Νεοχώρι
Ποταμός Αλυσίδας, τοπ. Μυτιλήνης 460, 

462
Ποταμός' βλ. Πλωμάρι 
Ποτάμωνας 23 
Πρίαμος 20
Πρόδρομος, παρεκλ. Κυδωνιών 34 
Προικοννήσου, μητρ. 40 
Προκυμαία Μυτιλήνης 460 
Προποντίδα 131, 402 
Προύσα 250, 308 
Προύσης, μητρ. 40
Προφήτης Ηλίας, ναός-ενορία Κυδωνιών 

30, 34, 35, 418, 419, 484, 495, 502, 508 
Πρωσία 105
Πρωτοπάτσης Αντώνης 116 
Πυργέλια, τοπ. Μυτιλήνης 460
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Πύργοι Θερμής, χ. της Λέσβου 187 
Πύργος, νησί Μοσχονησίων 21, 497 
Πύρρος-Θεσσαλός Διονύσιος 67

Ραιδεστηνός Γεώργιος 419
Ραιδεστός 106, 414
Ραϊσόπουλος Φιλόθεος 66
Ράλλη Αγγελική 16, 196, 203, 208
Ράλλη Βασιλική (Ralli Vass.) 173, 188
Ραπίτης Π. Λ. 252
Ραπτάρχης Κωνσταντίνος 84, 85, 91
Ραχμή πασάς 42
Ρεπανίδι, χ. της Λήμνου 486, 491
Ρέπας Μ. 468
Ριζάρειος Σχολή 105
Ρόδιος, μουσικός 420
Ροδοπόλεως, μητρ. 40
Ρόδος (Rhodes) 106, 152, 335, 337, 340, 402
Ρο'ί'δης Διονύσιος 105
Ροίτειον, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20
Ρομπότης Γ. Παν. 105
Ρούκουνας, τραγουδιστής 449
Ρουμανία-νοι 66, 337
Ρωίμπου Λ. 459
Ρώμη-αίοι 44, 94, 95
Ρωσία-οι (Russie) 155, 256, 259, 337

Σαατζιλάρ, χ. της Μ. Ασίας 252 
Σαατλί τζαμί' βλ. Άγιος Ιωάννης ο Πρό

δρομος Κυδωνιών
Σαατσόγλου' βλ. Γρηγόριος Ωρολογάς 
Σαββίδης Γ. Π. 118 
Σαίξπηρ 103, 104
Σακελλαριάδης Μιχαήλ 81,83, 86, 98 
Σακκά Β. 459
Σακκάρης Γ. 80,102,103,134,136,138,139, 

189, 200, 203, 249, 412, 416 
Σαλβαρλή' βλ. Συνοικισμός 
Σάλτα Ουρανία 107 
Σαλτέλης X" Εμμανουήλ 67 
Σαλτέλης Νικόλαος 131, 412 
Σαλτέλης Χατζηπαρασκευάς Δημ. 62, 65 
Σαμάρας Παναγιώτης 335, 346 
Σαμοθράκη 424
Σάμος (Samos) 103, 105, 151, 273, 335, 388, 

389

Σαμουήλ Κύπριος, μητρ. Μεσημβρίας 66 
Σαντίκ πασάς 338 
Σαράντα Εκκλησιών, μητρ. 40 
Σαράφης Γρηγόριος 133 
Σάρδεων, μητρ. 40
Σαρμουσάκ (Σαρμισάκ), τοπ. Μ. Ασίας 

23, 35, 252, 461 
Σαχπάλογλου Ιορδάνης 344 
Σβορώνου Ελένη 106 
Σεβαστούπολις 48 
Σελίμ Γ' 340 
Σελιμίνσκι Ιβάν 67 
Σέλινα, τοπ. Μοσχονησιού 22 
Σεραφείμ Βυζάντιος, επίσκ. Αρκαδιουπό- 

λεως 29 
Σερβία 106
Σεφέρης Γιώργος 114, 122, 123, 124, 126, 

317
Σηλυβρίας, μητρ. 40
Σημαντήρης Απόστολος 469' βλ. και 

Simandiris
Σηστός Μ. Ασίας 20 
Σιατιστεύς Θ. 73 
Σιβρίχισαρ Μ. Ασίας 312 
Σίγειο 19, 20, 132 
Σίγη, Μ. Ασίας 312
Σίγρι (Sigri), χ. της Λέσβου 153, 303, 336 
Σίκινος 386 
Σιληνός 21
Σιμωνετάτου Κωνσταντίνα 14 
Σιφναίου Ευρυδίκη 11 
Σκαλοχώρι' βλ. Τσουκαλοχώρι 
Σκαμιά (Συκαμιά), χ. της Λέσβου 115, 

134, 145, 307, 487
Σκαντζουράκης, μουσικοσυνθέτης Αϊβα- 

λιώτης 418
Σκατάκια, κομπανία Αϊβαλιού 418 
Σκουτάρος, χ. της Λέσβου 134, 487 
Σκυλίτζαι 64 
Σκύμνος, γεωγρ. 132 
Σκύρος 400, 402
Σμύρνη-νιοί (Izmir-Smyrne) 33, 35, 41, 42, 

43, 45, 47, 48, 49, 62, 64, 66, 69, 70, 86, 90, 
105, 106, 107, 118, 119, 124, 145, 147, 155, 
189, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 
224, 225, 226, 232, 241, 250, 251, 252, 253,
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257, 258, 261, 262, 263, 265, 272, 278, 290, 
309, 321, 322, 326, 330, 385, 389, 411, 414, 
415, 418, 419, 421, 464, 481, 484, 485, 486, 
488, 491,495

Σμύρνης, μητρ. 40, 43, 46, 48, 384, 385 
Σολδάτος Χρίστος Σπ. 78, 79 
Σόμα, Μ. Ασίας 105, 147 
Σορβόνη 90
Σου-Βερμέζ· βλ. Φλογητά 
Σουλακέλης Θεοφάνης 412 
Σουράδα, τοπ. Μυτιλήνης 462, 466 
Σουσαμλή Σουλτάνα 467 
Σουσαμλής Γιάννης (Κακούργος) 432, 441 
Σουσαμλής Λουκάς 467 
Σουσαμλής Παναγιώτης 432 
Σουσουρλούκ Μ. Ασίας 308 
Σουφή Κουλαξίζογλου μπέης’ βλ. Κουλα- 

ξίζ Σουφή μπέης
Σταματόπουλος Ευστράτιος· βλ. Μυριβή- 

λης Στρατής 
Σταυράκη Χαρίκλεια 41 
Σταυρακάκης Γ. 459 
Σταυρίτσης Αρ. 49 
Σταυροδρόμι Κων/πόλεως 40, 484 
Σταυρονικήτα, μονή Αγ. Όρους 54 
Στέλιος, Αϊβαλιώτης μουσικός 413, 414, 

418, 422
Στενά' βλ. Δαρδανέλια 
Στεργιάδης Αριστείδης 45 
Στεργιάδης Δανιήλ 52 
Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης Π. 290 
Στέφανος Βυζάντιος 22 
Στέφανος, ιερομ.-ηγούμ. Αγ. Παρασκευ

ής Κυδωνιών 36 
Στεφάνου Βασίλειος 250 
Στράβωνας 21, 22, 46, 131, 132, 323, 326 
Στρατής Δημήτριος 16, 32, 34 
Στρατώνας Κυδωνιών 36 
Στρογγύλης Μιχαήλ 249, 252, 253, 254, 257 
Στρογγύλης Παναγής Β. 253 
Στρομπούλης, μουσικός 420 
Στρωμνίτσης, μητρ. 43 
Στύψη, χ. της Λέσβου 145 
Συκαμιά' βλ. Σκαμιά 
«Σύλλογος Μουσικών Τεχνών» Μυτιλή

νης 116

Συμεωνίδης Χάρης 432 
Συμφερόπολις Κριμαίας 48 
Συνοικισμός Μυτιλήνης 187, 346 
Συνοικισμός Αγίου Γεωργίου Μυτιλήνης 

460
Συνοικισμός Αγίου Ιωάννου Καλυβίτη 

Μυτιλήνης 462
Συνοικισμός Καλαμάρη Μυτιλήνης 460 
Συνοικισμός Σαλβαρλή Μυτιλήνης 460 
Σύρα-Σύρος 69, 73, 189 
Συρία 44
Σχοινούδι, χ. της Ίμβρου 490 
Σωφρόνιος 411 
Σωφρόνιος εξ Άνδρου 31 
Σωφρόνιος Παντοκρατορινός 52

Ταβελούδης Πάρης' βλ. Πολίτης Κοσμάς 
Ταγαράκη Ε. 459 
Ταλαάτ βέης 42
Τανσέλ Φεβζιέ Αμπντουλλάχ 337 
Τάξης Σταύρος (Taxis)146, 147, 152, 153 
Ταξιάρχες' βλ. Καγιάνι 
Ταξιάρχης (Ταξιαρχών), ναός-ενορία Κυ

δωνιών 29, 30, 32, 33, 34, 367, 482, 484, 
486, 499, 500, 502, 503, 508, 509 

Ταξιάρχης, ναός Φίλιας Λέσβου 310 
Ταξιαρχών, ναός Αγίας Παρασκευής Λέ

σβου 483, 485, 487
Ταξιαρχών (Ταξιάρχης), ναός Μανταμά- 

δου Λέσβου 29, 302, 490, 491 
Ταξιαρχών, ναός Μολύβου Λέσβου 483, 

487
Ταξιαρχών, ναός Μοσχονησίων 48, 485, 

491,494, 503,504,512 
Ταξιαρχών, ναός Μούδρου Λήμνου 487 
Ταξιαρχών, ναός Παπάδου Λέσβου 389 
Ταξιαρχών, ναός Παρακοίλων Λέσβου 482 
Ταξιαρχών, ναός Πελόπης Λέσβου 489 
Ταξιαρχών, ναός Σίγης 312 
Ταξιαρχών, ναός Τψηλομετώπου Λέσβου 

486
Τατάουλα 40
Τεϊρμεντζόγλου Αντώνιος 66 
Τελώνια' βλ. Άντισσα 
Τενέγι, χ. της Μ. Ασίας 312 
Τένεδος (Bozcaada-Tenedos) 21, 131, 276
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Τεπετζίκ Μ. Ασίας 308 
Τεργέστη (Trieste) 04, 240, 389 
Τερζάκης Άγγελος 126 
Τζαμί του Γιωργαλά' βλ. Κισλά τζαμί 
Τζαμί του Πλάτανου' βλ. Άγιος Γεώργιος 

Κυδωνιών
Τζαμί του Στρατώνα' βλ. Κισλά Τζαμί 
Τζανής Ιωάννης 60 
Τζατζαλιάρης' βλ. Άγιος Θεράπων. 
Τζιτζίτης (Τσιτσίτης) Γεώργιος 84, 85, 91 
Τηλεόραση Αιγαίου 28 
Τημένου Θήραι' βλ. Ουσάκ 
Τήμνος, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Τήνος 48, 54, 66, 189, 386, 389 
Τιβεριουπόλεως και Στρωμνίτσης, μητρ. 

29, 43
Τίμιος Πρόδορμος, ναός Έσσεξ Αγγλίας 

39
Τίμιος Πρόδρομος, σιναϊτικό μτχ. Κων

σταντινούπολης 48
Τίμιος Πρόδρομος, μτχ. Κυδωνιών 55, 71 
Τίμιος Σταυρός, θεολογική σχολή Ιεροσο

λύμων 48
Τιμπαμπάς' βλ. Τυμπαμπής 
Τίρυνθα 255
Τοκμάκια (Αργινούσες), νησίδες Λέσβου 

20, 131
Τόμπος, κλαρινοπαίχτης Αϊβαλιώτης 425 
Τόμπρας Κωνσταντίνος 69 
Τούμπας Γ. 101, 102
Τουρκία-οι (Turquie-Turkish Republic) 11,

12, 21, 39, 40, 43, 45, 53, 54, 65, 95, 116, 
117, 132, 142, 154, 155, 160, 161, 171, 181, 
182, 183, 215, 218, 219, 250, 259, 333, 344, 
347, 391, 412, 414, 425, 426, 429, 440, 446, 
448, 466, 504' βλ. και Οθωμανική αυτο
κρατορία

Τράπεζα Μυτιλήνης (Bank of Mytilene) 
258, 275, 276

Τράπεζα Κρατικού Ταμείου Μυτιλήνης 
335

Τραπεζούντα 90, 105, 345, 414 
Τραπεζούντος, μητρ. 40 
Τριαντάρο, χ. της Τήνου 48 
Τρίγωνας, χ. της Λέσβου 487 
Τρικούπης Ιωάννης 251, 258, 259

Τροία-Τρωάδαΐθ, 20,131, 132, 321, 322 
Τσαμπάσης II. 461
Τσανάκαλε ( Αγγειόκαστρο-Δαρδανέλλια- 

Καλέ-ι-Σουλτανιέ-Τσανάκ-Καλεσί) 
292, 401-407

Τσανταρλί (Candarli), Μ. Ασίας 147 
Τσαρσί Χαμάμ Μυτιλήνης 346, 352 
Τσάτσος Κωνσταντίνος 114, 126 
Τσελεβίδης Κλεάνθης' βλ. Lépidis Clément 
Τσερέπης Νικόλαος 86 
Τσερνόγλου Αθανάσιος Γ. 28, 48, 80, 412, 

417, 418, 419, 425, 426 
Τσεσμελήδες' βλ. Κρήνη 
Τσιάμας Θανάσης 187, 196 
Τσίκουρα Ο. 459 
Τσικούρας Ε. 460 
Τσίλερ Ε. 464
Τσιμάνδρια, χ. της Λήμνου 487 
Τσινάρ τζαμί Μυτιλήνης 344 
Τσιναρλί τζαμί' βλ. Άγιος Γεώργιος Κυ

δωνιών
Τσιτσίτης' βλ. Τζιτζίτης 
Τσουκαλοχώρι (Σκαλοχώρι-Tsoukalocho- 

ri-Scalochori), χ. της Λέσβου 145, 153, 303 
Τυμπαμπής Ν. (Ντιμπαμπής-Τιμπαμπάς) 

84,85,91
Τυρολόης και Σερεντίου, μητρ. 40 
Τύρταμος Ερέσιος 317

Υπουργείο Αιγαίου 13, 188, 203, 343, 464 
Υπουργείο Εξωτερικών 251 κ.εξ. 
Υπουργείο Πολιτισμού 13 
Υψηλάντης Δημήτριος 67 
Υψηλές Συνοικίες Αϊβαλιού 502 
Υψηλού, μονή της Λέσβου 385, 489 
Υψηλομέτωπο, χ. της Λέσβου 486 
Υψωμαθειά Κωνσταντινούπολης 40

Φαληράκι, τοπ. Αϊβαλιού 348, 365, 366 
Φάλταϊτς Μουσείο Σκύρου 402 
Φανερωμένη' βλ. Παναγία Φενερωμένη 
Φανάρι-ώτες 40, 61, 62, 415 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 67 
Φθιώτιδα 385 
Φιλαδέλφεια Μ. Ασίας 91 
Φιλαδέλφειας, μητρ. 40
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Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης
13

Φίλια (Philia), χ. της Λέσβου 145, 153, 310, 
311

Φίλιππος 97 
Φιλιππούπολη 90, 91 
Φιλιππουπόλεως, μητρ. 42 
Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης 41, 64 
Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπό

λεως 77, 78
«Φιλόπτωχον Σωματείον» Σμύρνης 309 
«Φιλόπτωχος Αδελφότης των Κυριών» 

Κυδωνιών 423 
Φίτζης Νικόλαος 386 
Φλογητά (Σου-Βερμέζ) Μ. Ασίας 312 
Φορόπουλος Ιωακείμ' βλ. Ιωακείμ, μητρ. 

Πελαγωνίας
Φουντούλης Ιωάννης 12, 419 
Φράγκοι 334
Φραγκουλάκη Μαρία 468
Φραγκοχιώτες 134
Φράνελι (Franeli), χ. της Μ. Ασίας 45
Φραντζεσκάκη Ε. 459
Φραντζής Μιχαλάκης 385
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Δ' Πρωσίας 105
Φρυγία 131
Φτερούντα (Pterounta), χ. της Λέσβου 145, 

153, 303
Φώκαια 23, 413" βλ. και Νέα Φώκαια 
Φώκαια Νέα 91 
Φώκος Σωτήριος 103 
Φωτιάδη, πύργος Μυτιλήνης 462 
Φωτιάδης Πάνος 258

Χάγη 499
Χαϊρεντίν πασά τζαμί' βλ. Ζωοδόχος 

Πηγή, ναός Κυδωνιών 
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσας 499 
Χακκί Ουζουντσαρσιλί Ισμαήλ 337 
Χαλβάδερε Μ. Ασίας 312 
Χαλδίας, μητρ. 40 
Χαλεπάς Γιαννούλης 389 
Χαλεπάς Ιωάννης 491 
Χαλήμ μπέης' βλ. Κουλαξίζ Χαλήμ μπέης 
Χαλήμ μπέη αρχοντικό' βλ. Δημοτική 

Πινακοθήκη Μυτιλήνης

Χάλικας, χ. της Λέσβου 441 
Χαλκηδόνα 22
Χάλκη Πριγκιπονήσων 39, 90, 425 
Χαλκηδόνος, μητρ. 40, 41, 42 
Χαλκιδική 39, 90 
Χαλκίς Μοσχονησίων 497 
Χανιά (La Canee) 218, 389 
Χάνσεν 464 
Χάρης Πέτρος 122 
Χασάνκιοϊ' βλ. Αξός 
Χασάν πασάς Τζεζάελη 134 
Χατζη-Αθανασίου, προεστός Κυδωνιών 70 
Χατζη-Αθανασίου Αναστασία 70 
Χατζη-Αθανασίου Ελένη 70 
Χατζη-Αθανασίου Θεοδώρα 70 
Χατζη-Αλατζάς Ζαφειράκης 258 
Χατζη-Γεωργίου χατζη-Αθανάσιος 65 
Χατζηγιάννης Αναστάσης 401, 403 
Χατζηγιάννης Γιάννης Α. 407 
Χατζηδάκις Γεώργιος 94, 205 
Χατζηδημήτριος Μοσκονησιώτης 381 
Χατζηδημητρίου Θ. 105 
Χατζηδήμος Αλέξανδρος 251,252, 253, 258 
Χατζη-Ευαγγελινός 32 
Χατζη-Κομνηνός Μιχαήλ 382 
Χατζηκώστα Β. 459
Χατζη-Κώστα Αϊβαλιώτη Πανώρεια 

(Ψωροκώσταινα) 73 
Χατζη-Λαμπρυνός, ζωγράφος 389 
Χατζη-Τζάννος, Κυδωνιάτης 53 
Χεροιάνων και Κερασούντος, μητρ. 40 
Χίδηρα, χ. της Λέσβου 145, 303 
Χίος-Χιώτες (Chios-Sakiz -Scio) 64, 69, 

136, 151, 152, 156, 189, 192, 195, 200, 201, 
245, 250, 271, 273, 276, 286, 321, 335, 340, 
381, 384, 386, 388, 389, 390, 402, 414, 415, 
425, 426 

Χίου σχολή 41
Χονδρονίκης Γεώργιος 102, 103 
Χόρτη Έλενα 447 
Χουρμούζιος χαρτοφύλακας 415 
Χουτζαίος Σίμος 346 
Χριστιανός Νίκος 432 
Χρηστίδης Ορέστης E. I. 105 
Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθη

νών 481
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Χριστιανοχώρι (Γκιαούρ-κιόι-Kadikoy) 
Κωνσταντινούπολης 145 

Χριστόπουλος Ν. 188 
Χρυσάκης του Δασκαλάκη 382 
Χρύσανθος Νοταράς, πατρ. Ιεροσολύμων 

384, 385
Χρύση, αρχαία πόλη Μ. Ασίας 20 
Χρυσομαλλούσα, ναός-τοπ. Μυτιλήνης 

460, 462, 469
Χρυσόστομος Καλαφάτης, μητρ. Σμύρνης 

43, 48
Χρυσόστομος, μητρ. Μηθύμνης 13

Abadjis 274, 285 
Abidin Pasha Dino 271, 283 
Académie des Inscriptions 324 
Achyrona' βλ. Καλλονή 
Adrianople' βλ. Αδριανούπολη 
Aeolian' βλ. Αιολίδα 
Aghia Marina' βλ. Αγία Μαρίνα 
Aghia Paraskevi' βλ. Αγία Παρασκευή 
Aghiassos' βλ. Αγιάσος 
Agricultural Bank 278' βλ. και Αγροτική 

Τράπεζα
Agricultural Bank of Egypt 270
Alazzas D. (Aladja) 261, 266, 273, 274, 284
Albania' βλ. Αλβανία
Alexandretta 238
Alexandria’ βλ. Αλεξάνδρεια
Ali Ekrem [Bolayir] 271
Alibey ada' βλ. Μοσχονήσια
Aliègre de Marseille 218
Allemagne' βλ. Γερμανία
Allepo 265
Altinova' βλ. Αγιασμάτ 
American' βλ. Αμερική 
Anagnostou S.' βλ. Αναγνώστου Σ. 
Anastassiades 274 
Anastassiades Christodoulos 283 
Anastassiadis Ch. H. 283 
Anastassiadis J. E. 283, 284 
Anatolie-ian' βλ. Ανατολή 
Ange Claude 414 
Angelato 284
Antalya/Adalia' βλ. Αττάλεια

Χωματζάς Ιωάννης 386 
Χωματζάς Μιχαήλ 388

Ψαρά-ανοί 73, 136, 143, 189 
Ταρρός Δημ. 27, 28, 188, 323 
Τάχος K. Α. 102 
Τωμέλης Ιωάννης Δ. 67 
Ψωροκώσταινα' βλ. Χατζηκώστα Αϊβα- 

λιώτη Πανωραία

Ωρολογάς' βλ. Γρηγόριος, μητρ. Κυδω
νιών

Apostolou D. 28Γ βλ. και Αποστόλου Α. 
Aqiruna' βλ. Καλλονή 
Archives Départementales des Bouches-du- 

Rhône (A.D.B.-du-Rh.) 215 
Archives Nationales de France (A.N.F.) 215 
Arghiana, χ. της Λέσβου 153 
Armand frères 219, 221 
Armenians' βλ. Αρμένιοι 
Arundell Francis 326
Asia Minor (Asia Mineure-Micrasiatiques) ' 

βλ. Μ. Ασία
Athanasiou Brothers' βλ. Αθανασίου Αδελφοί 
Athanasiou E. 261, 268' βλ. και Αθανασίου 

Αδελφοί
Athanassiadis E. J. 272, 274' βλ. και Αθανα- 

σιάδης
Athanassiou Panayoti 268' βλ. και Αθανασίου 

Αδελφοί
Athens-Athènes' βλ. Αθήνα 
Ayazment' βλ. Αγιασμάτι 
Aydin/Aidin' βλ. Αϊδίνιο 
Ayiassos (Ayasu)' βλ. Αγιάσος 
Australie 159 
Avignon 401

Baba, ακρ.' βλ. Μπαμπάς, ακρ.
Bab-i Ali 232 
Bachiller Cervera 103 
Baghdad 265
Bahr-i Sefid 244, 245, 246, 26 C πβ. Cezayir-i 
Bahr-i Sefid
Baldassare L. 262, 264, 272, 273
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Balikesir (Μπαλικεσέρ) 36, 155, 278
Balkans' βλ. Βαλκάνια
Baltziki' βλ. Νέες Κυδωνιές
Bandirma (Panderma) 265
Bank of Athens 273, 275
Bank of Mytilene' βλ. Τράπεζα Μυτιλήνης
Banque Nationale' βλ. Εθνική Τράπεζα
Barbarie 218
Bayindir βλ. Βαϊνδίριον 
Bayramic (Μπαϊραμιτς) 292 
Beirut 238,241,265 
Bekir Bey 157 
Belon 322
Bergama' βλ. Πέργαμος
Biliotti Adrien 250, 270
Binos Michel 285' βλ. και Μπίνος
Bitola' βλ. Monastir
Black Sea' βλ. Μαύρη Θάλασσα
Biegen 322
Bogaz Hisar βλ. Δαρδανέλλια 
Boas Frans 175 
Bosphore' βλ. Βόσπορος 
Bostani A. and Son 269, 283, 284, 285 
Bostanis 286 
Boues and Gay 218 
Bouilly Jean-Nicolas 69 
Bournazos Achilles 264, 265, 266, 268, 269, 

270, 283, 285
Bournazos Penelope 269, 270, 286 
Bournazos Zaphiri' βλ. Βουρνάζος Ζαφ. 
Bozcaada' βλ. Τένεδος 
Bradley 64
Braudel Fernand 12, 377 
British' βλ. Αγγλία 
Browning Robert 205 
Brunet, capitaine 219 
Bulgarie' βλ. Βούλγαροι 
Buondelmonti Cr. 319, 320 
Burhaniye' βλ. Κεμέρ

Calamaris' βλ. Καλαμάρης I.
Calamati 271 
Cambouri Brothers 285 
Canada 159
Candarli' βλ. Τσανταρλί 
Candie' βλ. Κρήτη

Canellis Jean 268, 277 
Cappadocia' βλ. Καππαδοκία 
Capsimalis 286' βλ. και Καψιμάλης 
Cartali A. 262
Casadely (Casdely) 215, 219 
Catzacoulis' βλ. Κατσακούλης Απ. 
Catzacoulis Brothers 269, 274, 285' βλ. και 

Κατσακούλης Απ.
Cattholics-Catholiques 160, 261 
Caucase 155 
Cavetzos C. P. 283, 284 
Cesme (Krini)' βλ. Κρήνη 
Cezayir-i Bahr-i Sefid 237, 245' πβ. Bahr-i 

Sefid
Chadoulis Pandeli 263
Chambre de Commerce et d’industrie Mar

seille-Provence (A.C.C.M.) 215 
Chave Joseph 225 
Chios' βλ. Χίος 
Choiseul-Gouffter 67, 323, 324 
Christofa Brothers 269, 285 
Chypre' βλ. Κύπρος 
Civinini Cuelfo 103 
Cladoyanidis and Sarantidis 285 
Coconi Andoni 284 
Cokkini N. 274, 286 
Condillac 64 
Condonis 284 
Conelidis 284
Constantinople' βλ. Κωνσταντινούπολη
Constantulaki 273
Corfir βλ. Κέρκυρα
Coronelli V. Μ. 320
Couclelli 283
Coupin Henri 105
Courdji Michel 269, 284' βλ. και Κουρτζής
Courdji Panos' βλ. Κουρτζής Πάνος
Cousinery 324
Crète (Cretan)' βλ. Κρήτη
Cunda' βλ. Μοσχονήσια

Dahilye Nezareti 244, 245, 246 
D’Allest 219 
Damascus 265
Dardanelles' βλ. Δαρδανέλλια 
De Launey L. 152
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De Peysonnel Charles 221 
De Tracy Destutt 64 
Delft 400
Des Monceaux Monsieur 323, 324, 501 
Deutsche' βλ. Γερμανία 
Didot-Firmin Ambr. 66, 67, 68, 69,71, 325, 376 
Dikili' βλ. Διχελί 
Diyarbekir 265
Dodecanese' βλ. Δωδεκάνησα
Downing Theodor 175, 178
Drakos Teodor 244, 246' βλ. και Δράκος Ευ.

Edirner βλ. Αδριανούπολη
Edremif βλ. Αδραμύττι
Edremit korfesi' βλ. Αδραμυττινός κόλπος
Efesos' βλ. Έφεσος
Egriboz 230
Egypt-Egyptian' βλ. Αίγυπτος 
Ekrem Ali [Bolayir] Bey 271, 286 
England-English' βλ. Αγγλία 
Erzurum 265 
Espagne' βλ. Ισπανία 
Eubée' βλ. Εύβοια 
Europe-European' βλ. Ευρώπη

Fénelon 70 
Ferguson 278 
Fideli Nesi 284 
Foca 155
Fortuna Brothers 269, 283 
Fortuna Herakli 284 
France-Francais (French)' βλ. Γαλλία 
Franklin Benjamin 64 
Freneli' βλ. Φράνελι

Galland Antoine 324 
Gênes' βλ. Γένοβα
Georgandelli Brothers 269, 274, 284, 285 
Georgiadis Brothers 269 
Georgiadis Ioannis S. 264, 269, 283 
Georgiadis J. and Co 268, 270, 277, 278, 278, 

286
Georgiadis Nicolas 264, 269, 283 
German' βλ. Γερμανία 
Giresun' βλ. Kerassunde 
Girit, τοπ. Μ. Ασίας 241

Gonatas Son 284 
Gounod 414
Goutos Brothers' βλ. Γούτου Αδελφοί 
Goutos Souki 284 
Graebner 175
Granier de Martigues Joseph 218 
Great Powers 265 
Gregoriou B. Sons 286 
Gresham, νόμος 289
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