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ΠΑΝΑΓΙΏΤΗς Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗς 

Ο ιστορικός Παντελής Αργύρης 

ΟΠαντελής Αργύρης, όπως γνωρίζουμε, σπούδασε πολιτικές επιστήμες και νομικά στο 
Πάντειο και στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε το επάγγελμα 

του δικηγόρου στην Αθήνα και στη Μυτιλήνη, αφού προηγουμένως πέρασε και από τις οι
κονομικές υπηρεσίες του Δημοσίου, από τις οποίες παραιτήθηκε. Όμως είναι γεγονός, και 
αυτό το ξέρουμε πάλι όλοι όσοι τον ζούσαμε από κοντά αλλά και όσοι παρακολουθούσαμε 
τις λόγιες επιδόσεις του, ότι τα ενδιαφέροντα του έγερναν αποφασιστικά προς τη μεριά της 
Ιστορίας, για την οποία ήταν σε θέση να συζητά αδιάκοπα και με τέτοιο πάθος ώστε η νο
μική ιδιότητα του σχεδόν να εξαφανίζεται ή τουλάχιστον να περνά σε δεύτερο επίπεδο. 

Με βάση την παραδοχή αυτή -τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά- και θέλοντας να τιμήσω 
τη μνήμη του αξέχαστου φίλου και συνταξιδιώτη, σκέφτηκα να αναζητήσω τα πρώτα σπέρ
ματα της ιστορικής διαδρομής του Παντελή, και βέβαια την εν συνεχεία πορεία του, κα
ταρτίζοντας αρχικά μιαν αναγραφή των δημοσιευμάτων του, ώστε με βάση αυτή να κα
ταθέσω ορισμένες σκέψεις, επανασύνδεση νοερή, έστω, με τον φίλο και τα έργα του, τώρα 
που συμπληρώθηκαν κιόλας 10 χρόνια απουσίας του. Φυσικά, είμαι βέβαιος ότι η ανα
γραφή αυτή δεν είναι πλήρης, επειδή από αυτή δεν θα απουσιάζουν βέβαια οι βασικές 
ιστορικές μελέτες του (βιβλία, άρθρα σε περιοδικά κτλ), αλλά οι μικρές παρεμβάσεις του 
Παντελή, κυρίως στον τοπικό λεσβιακό τύπο στον οποίο ήταν αδύνατο να προστρέξω 
μεθοδικά· και τούτο επειδή όντας στην Αθήνα δεν έχω στη διάθεση μου τα δημοσιεύ
ματα αυτά· ίσως όμως αυτό να γίνει στο μέλλον, πιθανόν με αφορμή την παρούσα δη
μοσίευση, από όσους είναι κοντά πιο κοντά στις πηγές αυτές, ώστε κάποια στιγμή να έχου
με μια πλήρη και αποκαλυπτική, πιστεύω, αναγραφή όλων των γραπτών πεπραγμένων 
του λεσβίου λογίου. Άλλωστε -οφείλω να ομολογήσω- ότι, με αφορμή την παρούσα 
προσπάθεια, σκαλίζοντας χαρτιά και ράφια βρέθηκα μπροστά σε μικρά αποκαλυπτικά 
δημοσιεύματα του Παντελή, τα οποία αγνοούσα, μολονότι διατηρούσα την εντύπωση ότι, 
λόγω της συνάφειας και της επαφής που είχαμε, ήμουν κάτοχος όλων του δημοσιευμά
των του. 

Για τη σύνθεση της παρούσας βιβλιογραφικής αποτίμησης ανέτρεξα κυρίως στην προ
σωπική μου βιβλιοθήκη, ενώ πολύτιμη υπήρξε η βοήθεια του φίλου Χρ. Τραγέλλη και 
η βοήθεια που πάντα απορρέει από την επικοινωνία με τον Κώστα Μίσσιο υπό την δι
πλή της μορφή: δηλαδή είτε συζητώντας μαζί του είτε ξεφυλλίζοντας τις αμέτρητες σε
λίδες των δεκάδων βιβλίων του για τη Λέσβο και τους ανθρώπους της. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό, που νομίζω ότι αποκαλύπτει η παρούσα αναγραφή, είναι 
ότι ο Παντελής, όπως, άλλωστε, και πολλοί άλλοι νεότεροι λεσβίοι λόγιοι, αρχίζει την 
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ενασχόληση του με την ιστορία και την εν γένει γραπτή παραγωγή από τις σελίδες των 
λεσβιακών περιοδικών, που εκδίδονται κυρίως από τους εν Αττική λεσβιακούς συλλό
γους. Ο Παντελής ασχολείται αρχικά με την έκδοση του περιοδικού Λεσβιακή Παροι
κία (το παλαιότερο περιοδικό των λεσβιακών συλλόγων της Αττικής, που άρχισε να εκ
δίδεται στην Αθήνα από το 1966) αλλά κυρίως έχει την φροντίδα για την έκδοση του πολύ 
καλού περιοδικού Καμάρες που άρχισαν να εκδίδουν οι Μοριανοί της Αττικής από το 
1983, του οποίου είναι ένας από τους ιδρυτές του και ουσιαστικά ο βασικός συντελεστής 
της κυκλοφορίας του. Στο περιοδικό αυτό, λοιπόν, καταθέτει τις πρώτες γραπτές ιστο
ρικές αναζητήσεις του. Στη γραμμή αυτή είναι πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι 
και η πρώτη καθαρά, ας πούμε, ιστορική δημοσίευση του, σε αυτό ακριβώς το περιοδι
κό γίνεται: εννοώ το υπ' αρ. 3 και κυρίως το υπ' αρ. 5 δημοσίευμα του με θέμα το κε-
σίμ. Παράλληλα, βρίσκεται κοντά και σε ένα άλλο περιοδικό, Τα Ψαρά, (άρχισε την έκ
δοση του τον Ιούλιο του 1980), όπου δημοσιεύει και πάλι κάποιες από τις πρώτες γρα
πτές απόπειρες του. 

Η δεύτερη παρατήρηση που εύκολα ανασύρεται από τον κατάλογο των δημοσιευμάτων 
είναι βέβαια η αποκλειστική ενασχόληση του Παντελή με τη λεσβιακή ιστορία: ίσως, μά
λιστα, το πρώτο δημοσίευμα του με τον αποκαλυπτικό τίτλο «Η Λέσβος μας ακολουθεί» 
να επισημαίνει εύγλωττα την πορεία του. Όμως στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρή
σουμε παράλληλα ότι ο Παντελής Αργύρης δεν είναι ο συνήθης τοπικός λόγιος, που θα 
δημοσιεύσει ή θα αναδημοσιεύσει ένα έγγραφο λεσβιακού ενδιαφέροντος, για να επισημάνει 
και να σχολιάσει κάποια πράγματα σε ένα στενό τοπικό περιβάλλον, το οποίο πολλές φο
ρές θεωρείται από τους ασχολούμενους με παρόμοια ζητήματα και ως μοναδικής σημασίας. 
Ο Παντελής εξαρχής αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι τοπική ιστορία ενός περίκλειστου 
επιπέδου, το οποίο ο ίδιος θέλει να υπερβεί, να το ξεπεράσει για να υπηρετήσει έναν άλ
λον ευρύτερο προβληματισμό, ο οποίος επιζητεί να συνδέσει το μερικό με το συνολικό, 
το τοπικό με το υπερ-τοπικό. Γι αυτό, άλλωστε, προσπαθεί παρακολουθήσει από κοντά 
όλες τις νεότερες ιστορικές αναζητήσεις, γνωρίζει τι συμβαίνει στο ευρύτερο ελληνικό, 
ακόμα και ευρωπαϊκό, έως ένα βαθμό, ιστορικό πλαίσιο και επιζητεί με διάφορους τρό
πους τη σύνδεση του με αυτό. 

Στη γραμμή αυτή τα δημοσιεύματα αλλά και οι άλλες ιστορικές δραστηριότητες του 
καταθέτουν πάλι με ενάργεια τη μαρτυρία τους. Και αν αυτά φαίνονται με την πρώτη 
ματιά, ας προσθέσουμε και τούτο: αμέσως μετά την μόνιμη εγκατάσταση του στη Μυ
τιλήνη (1987) -αλλά και λίγο πριν από αυτήν- θα αφήσει τα χαμηλής ιστορικής έντα
σης περιοδικά, που αναφέραμε, και θα επιζητήσει να δώσει νέα πνοή στο όργανο της Εται
ρείας Λεσβιακών Μελετών, το περιοδικό Λεσβιακά, στο οποίο θα δημοσιεύσει αρκετές 
μελέτες του, ενώ μέσω της ίδιας Εταιρείας θα επιχειρήσει άνοιγμα σε ευρύτερες υπερ-
τοπικές προσπάθειες, όπως είναι λ.χ. η οργάνωση του Συνεδρίου για τους Βερναρδάκηδες, 
που έγινε στη Μυτιλήνη το 1986 και στο οποίο γίνονται ανακοινώσεις διευρυμένου ιστο
ρικού προβληματισμού από διαπρεπείς ιστορικούς, όχι απαραίτητα λεσβιακής καταγω
γής. 

Ωστόσο, τώρα πια μπορώ να υποστηρίξω, ότι η εμπλοκή του με την Εταιρεία και το 
περιοδικό της μάλλον δεν ευοδώθηκε, ή τουλάχιστον δεν έφθασε στο επίπεδο που ο Παν
τελής επιζητούσε και η χρονική συγκυρία ευνοούσε· θυμάμαι, μάλιστα, ότι δεν θέλησε 
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να μεταφέρει την έκδοση του περιοδικού στην Αθήνα, όπως τον συμβούλευσα, για να 
φροντίζουμε εκδοτικά από κοινού το περιοδικό: ίσως να είχε και δίκιο.... Λίγο, λοιπόν, 
ο δικός του χειμαρρώδης χαρακτήρας, πολύ περισσότερο -κατά τη γνώμη μου- τα αρ
γόσυρτα αντανακλαστικά της τοπικής λογιοσύνης, μαζί, ενδεχομένως, με άλλα στοιχεία 
που εγώ αγνοώ στις λεπτομέρειες τους, όλα αυτά νομίζω ότι συνέβαλλαν ώστε να απο
χωρήσει από την Εταιρεία, πράγμα, που απ' όσο θυμάμαι, τον στενοχώρησε ιδιαίτερα, 
καθώς μάλιστα δεν τον εξέλεξαν ούτε καν μέλος του Δ.Σ. της το 1993. 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό που θέλω να επισημάνω καινά προσπαθήσω να ερμηνεύσω 
είναι ότι πολλές από τις μελέτες του Παντελή έχουν άμεση συνάφεια με τα εκπαιδευτι
κά πράγματα του νησιού. Δάσκαλοι και γλωσσικό ζήτημα, Λειμωνιακό και Βερναρδά-
κηδες, η "Βικτώρια" και ο Ζεϊμπέκης συνθέτουν μια προσπάθεια να μελετηθούν τα νε
ότερα εκπαιδευτικά πράγματα του νησιού, οι νεοτερικές και οι συντηρητικές απόψεις, 
η σύγκρουση του παλιού με το καινούριο. Πιστεύω, χωρίς να μπορώ να το τεκμηριώσω 
με απόλυτο τρόπο, ότι η επίδραση της προσωπικότητας του Βασίλη Αρχοντίδη, μεταρ
ρυθμιστή εκπαιδευτικού, λαμπρού φιλόλογου, σημαντικού λογίου και εν τέλει προσω
πικότητας που βρέθηκε μέσα στο νεοτερικό εκπαιδευτικό κλίμα των Ακρίτα, Παπανού
τσου και βέβαια ανθρώπου με τον οποίο ο Παντελής λόγω της οικογενειακής συνάφει
ας (υπήρξε ο πατέρας της γυναίκας του Παντελή, Αγλαίας Αρχοντίδη), βρισκόταν σε κα
θημερινή σχέση. Άλλωστε, το πρώτο μεγάλο, μεταθανάτιο δημοσίευμα του Παντελή (εδώ 
το υπ' αρ. 49), θα έχει ως αντικείμενο μελέτης τον Βασίλη Αρχοντίδη και το έργο του, 
για τον οποίο πολύ ενωρίς είχε εκπονήσει και το υπ' αρ. 6 δημοσίευμα. 

Ο κατάλογος δημοσιευμάτων του Παντελή Αργύρη είναι ένας καλός τρόπος να προ
σεγγίσουμε το έργο του στη συνολική διάσταση του, ακόμα και απλώς ανατρέχοντας σε 
όσα κατά καιρούς έγραψε. Φυσικά, εδώ δεν μπορεί να γίνει με εξαντλητικό τρόπο η με
λέτη και η αποτίμηση της σημασίας του ιστορικού του έργουθ, επειδή η φύση του δη
μοσιεύματος που φιλοξενεί την παρούσα μελέτη, δεν επιτρέπει την υπέρβαση ορισμέ
νων τεχνικών ορίων, από τα οποία μάλλον έχω κιόλας ξεφύγει. Ωστόσο, η καλύτερη απο
τίμηση γίνεται με τη μελέτη των ιστορικών πονημάτων του Παντελή, η οποία, κατά τη 
γνώμη μου, έχει το εξής βασικό στοιχείο: ο ιστορικός Παντελής Αργύρης αναδεικνύει 
ως κέντρο των ενδιαφερόντων του τη νεότερη λεσβιακή ιστορία, κυρίως τα εκπαιδευτι
κά πράγματα του νησιού. Η ιστορική του ματιά επιχειρεί, πέρα από το τοπικό να ερμη
νεύσει τα πράγματα με βάση το γενικότερο ιστορικό πλαίσιο, να υποστηρίξει ότι οι φο
ρείς των νέων ιδεών στο νησί υπήρξαν και φορείς ενός νέου ευρωπαϊκού πνεύματος. Πα
ράλληλα, η ανάδειξη της Λέσβου ως περιβάλλοντος, που λόγω κάποιων ιδιαίτερων χα
ρακτηριστικών είταν δυνατόν να υποδεχθεί το νεωτερικό, να το αναδείξει αλλά και, εν
δεχομένως όπως συχνά συμβαίνει, να το πολεμήσει -πάλι μέσα σε ένα κλίμα συντηρη
τισμού που είχε τις αφετηρίες του στα γενικότερα κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής, 
είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. 

Εξάλλου, πέρα από τα πολλά ολιγοσέλιδα μελετήματα και με βάση το συντελεσμέ
νο έργο και τη θεωρητική κατάρτιση που είχε κατακτήσει ο Παντελής Αργύρης, μας έδω
σε και ένα πρώτο συνθετικό έργο, μια ιστορική βιογραφία του Βασίλη Αρχοντίδη, δείγ
μα των ιστορικών δυνατοτήτων του. Εκείνο όμως το έργο το οποίο αποτελεί τη ση
μαντικότερη συμβολή του Παντελή στη λεσβιακή, στη νεοελληνική, καλύτερα, ιστό-
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ριογραφία πιστεύω ότι είναι η ανέκδοτη διδακτορική διατριβή που ετοιμαζόταν να υπο
στηρίξει στο τμήμα Κοινωνιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του 
οποίου αντίτυπο μου εμπιστεύθηκε η οικογένεια του. Υποστηρίζω λοιπόν μετά λόγου γνώ
σεως ότι η νεότερη ιστορία του νησιού σε όλες τις εκφάνσεις της (κοινωνική, οικονο
μική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική, πολιτιστική κτλ) θα φωτισθεί περαιτέρω ακόμα και 
με την μεταθανάτια και πάντως καθυστερημένη έκδοση του έργου αυτού και ας ελλεί
πουν ορισμένα στοιχεία, τα οποία μόνο ο νους και το χέρι του Παντελή ήταν δυνατόν 
και έπρεπε να προσθέσουν. Μήπως τα 100 χρόνια ελεύθερου βίου που συμπληρώνον
ται το επόμενο έτος είναι μια καλή ευκαιρία για να εκπορευθεί από τους τοπικούς φο
ρείς μια κίνηση για την έκδοση του έργου, που θα αποτελέσει μια συμβολή στον επίσημο 
εορτασμό και παράλληλα τιμή στον Παντελή Αργύρη και το έργο του? 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΡΓΥΡΗ 
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λο, χρ.=χρόνος-χρονιά]. 
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