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Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή!

Λένε συχνά πως κάθε τέλος είναι και μια νέα αρχή. Κι άλλοι πως «τρώγοντας έρχεται η όρεξη» ή πως «σημασία έχει 
το ταξίδι». Μας άγγιζαν αυτές οι φράσεις σε κάθε βήμα του ταξιδιού που λεγόταν «Τετραλογία του Αιγαίου». Όταν 
ετοιμάζαμε καθέναν από τους πέντε τόμους της, αλλά κι όταν ολοκληρώναμε έναν για να προχωρήσουμε στον επόμενο.

Γυρνώντας το χρόνο πίσω, δεν μπορεί να μη θυμηθούμε ότι όλα ξεκίνησαν από τον Μίνωα και τον θαυμαστό 
πολιτισμό που δημιουργήθηκε στην Κρήτη. Αυτή ήταν η αφορμή –το «πρώτο κινούν», κατά τον Αριστοτέλη– για να 
ξεδιπλωθούν οι περίπου 1.000 σελίδες της «Τετραλογίας». Ερευνώντας αυτή την περίοδο, σαν να νιώθαμε ότι ένα 
αόρατο χέρι μάς ωθούσε να τη μελετήσουμε πιο βαθιά, να ερευνήσουμε ό,τι προηγήθηκε και ό,τι ακολούθησε στην 
Κρήτη και σε όλο τον αιγαιακό χώρο, να βρούμε τις αλληλεπιδράσεις του με τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του, καθώς 
και την ιστορική και πολιτιστική του συνέχεια έως τις μέρες μας. Κάπως έτσι προέκυψαν οι τόμοι για τον Κυκλαδικό 
πολιτισμό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, καθώς και οι δύο τόμοι Αιγαίο – Άνθρωποι και πολιτισμός.

Ο τελευταίος τόμος είχε σχεδιαστεί ως αφιέρωμα στα έργα του λαϊκού πολιτισμού κατά τους τελευταίους αιώνες, με 
έμφαση στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τα παραδοσιακά επαγγέλματα στα νησιά του Αιγαίου. Και τα δύο μάς δίνουν 
τη δυνατότητα να θαυμάσουμε τη σοφία, τη δημιουργικότητα και το ταλέντο λαϊκών τεχνιτών οι οποίοι, αν και διέθεταν 
ελάχιστα μέσα και εργάζονταν υπό αντίξοες συνθήκες, θαυματούργησαν. Τα ίχνη τους ανεξίτηλα στη σημερινή ταυτότητα 
του Αρχιπελάγους. Ανεξίτηλα, επίσης, τα ίχνη της υψηλής θρησκευτικότητας, η οποία χαρακτηρίζει τους κατοίκους του 
και έχει αποτυπωθεί στο πλήθος εκκλησιών και μοναστηριών που είναι σπαρμένα στα νησιά του Αιγαίου.

Κι ενώ όλα έμοιαζαν να οδεύουν προς το τέλος, πάλι αυτό το αόρατο χέρι ήρθε να μας «ταράξει» με νέα ερω-
τήματα, να μας βάλει σε νέες «περιπέτειες». Η αφορμή δόθηκε όταν ερευνούσαμε την ιστορία των Καλύμνιων 
σφουγγαράδων και τα ταξίδια τους για ανεύρεση σπόγγων στους κόλπους της Σύρτης – τουτέστιν της βορειοανα-
τολικής Αφρικής. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το γεγονός. Ούτε ότι εκεί, στην περιοχή της Λιβύης που ονομάζεται 
Κυρηναϊκή, έφτασαν άποικοι από τη Θήρα στο τελευταίο τρίτο του 7ου αι. π.Χ. Η λάμψη της Αλεξάνδρειας είχε 
σκιάσει τα έργα και τις ημέρες των Ελλήνων στη γειτονική της Κυρηναϊκή. Κι όμως αυτά ήταν τόσο σημαντικά!

Να, λοιπόν, πάλι το «μικρόβιο» της αναζήτησης. Όντας δρόμος που ενώνει, το Αιγαίο, και χωνευτήρι πολιτισμών, 
ήταν η θάλασσα που διέσχισαν οι κάτοικοι των νησιών του και της ηπειρωτικής Ελλάδας για να φτάσουν σε πλείστα όσο 
μέρη στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Η διαχρονική παρουσία τους εκεί δηλώνεται από κτίσματα, 
εκθέματα σε μουσεία, ιστορικά γεγονότα, σπουδαίες προσωπικότητες αλλά και μύθους. Με αυτά θα επιδιώξουμε να δοθεί 
συνέχεια στην «Τετραλογία του Αιγαίου». Αποτελούν φυσική, λογική και ιστορική συνέχειά της. Γιατί όχι και εκδοτική;

Ως γέφυρα, λοιπόν, ανάμεσα στην «Τετραλογία», που ολοκληρώνεται, και στον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασ-
σας και της Μεσογείου, που θα αποτελέσει το επόμενο βήμα της έρευνάς μας, επιλέξαμε να περιλάβουμε στον 
παρόντα τόμο μια ενότητα για τον ελληνισμό στην Κυρηναϊκή – το ερέθισμα για τα επόμενα βήματα της μελέτης 
μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει – όπως κι εμάς όταν ανακαλύπταμε στοιχεία που ήταν σε μεγάλο 
βαθμό άγνωστα. 

Ο κύκλος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο βιβλία, θα είναι ένα πλήρες αφιέρωμα στον ελληνισμό που 
πάλλεται, δημιουργεί, οικοδομεί, ακμάζει, αναγεννιέται και αγναντεύει με τα μάτια ανοιχτά τις σιωπές των αιώνων. 

Αφιερώνεται στην Ελλάδα, τους  Έλληνες ναυτικούς και την ικανότητά τους να δημιουργούν πολιτισμό, ο 
οποίος ακτινοβολεί χιλιάδες χρόνια τώρα στα πέρατα του κόσμου!

Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα 

Περιεχόμενα



PENTAPOLIS
A short history of Cyrenaica

The Cyrenaica or Shahat, as it is named today, is located in the Green Mountain or Jebel Akhdar, as it 
is called nowadays in Arabic, a wooded area with very fertile lands.

It lies within 200 km. east from the city of Benghazi and is situated at an altitude of 630 meters 
above sea level.

The Greek poet Pindar described the city as being seated on a golden throne, surrounded by a 
fascinating, charming nature!

The Cyrene was the largest of the five cities of Cyrenaica, founded by Greek immigrants or travelers 
from the island of Thera (today's Santorini), who arrived in the area in 631 BC and were led by the local 
tribes to the Green Mountain.

The main reasons why Greeks left Santorini and went to Northern Africa were water shortages and 
overpopulation of the island. 

But the legend says that the Greeks went to Cyrene following a prophecy from the Oracle of Delphi, who 
advised the inhabitants of Thira to leave their island and establish a new city in Libya [Libya: The Greeks used  
the term Libya to describe Northern Africa (area of Grand Maghreb)].

The Cyrenaic Pentapolis consists of five cities: Cyrene, Apollonia, (today's Susa) port of Cyrene from 
the late 7th century BC, the city of Tocra, later named Arsinoe and today's Tokra (founded in 625 BC), 
the city of Hesperides or later called Barneek (today's Benghazi), founded in the early 6th century BC, 
and Ptolemais (Barqah) now called Al Marj and founded in 567 BC.

Although colonized by the Greeks, Cyrenaica never left Egypt's political sphere of influence.
When Alexander the Great went on to conquer Egypt, which belonged to the Persian sphere of 

influence, the Cyrenaica voluntarily offered to form an alliance with him in 331 BC.
Many horsemen from the cavalry of Cyrenaica escorted the Great Conqueror to the Oracle of Ammon 

Zeus in the oasis of Siwa. He was there named by the Priests “Son of Zeus Ammon”, title which he 
accepted and adopted.

Shariff Abdulrhim 
head of archaeological missions in the Department  

of Antiquities of Benghazi

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ  
Σύντομη ιστορική αναδρομή στην Κυρηναϊκή

Η Κυρηναϊκή ή Shahat, όπως ονομάζεται σήμερα, τοποθετείται γεωγραφικά στo Πράσινο Βουνό ή Jebel 
Akhdar, όπως λέγεται σήμερα στα Αραβικά, μια δασωμένη έκταση με πολύ εύφορη γη. 

Βρίσκεται 200 χλμ. ανατολικά της πόλης της Βεγγάζης, σε υψόμετρο 630 μέτρων. 
Ο  Έλληνας ποιητής Πίνδαρος περιέγραφε την πόλη καθισμένη σε έναν χρυσό θρόνο, περιτριγυρισμένη 

από μια συναρπαστικά γοητευτική φύση! 
Η Κυρήνη ήταν η μεγαλύτερη από τις πέντε πόλεις της Κυρηναϊκής και ιδρύθηκε από  Έλληνες μετανά-

στες ή ταξιδευτές από το νησί της Θήρας (σημερινή Σαντορίνη), οι οποίοι έφτασαν το 631 π.Χ. στον κόλπο 
της Μπόμπα και οδηγήθηκαν από τις φυλές της Λιβύης στο Πράσινο Βουνό! 

Ο λόγος που οδηγήθηκαν εκεί στη βόρεια Αφρική ήταν η λειψυδρία και ο υπερπληθυσμός στο νησί της 
Σαντορίνης. 

Όμως ο μύθος μάς λέει ότι η εγκατάστασή τους στην Κυρήνη έγινε μετά από προφητεία του Μαντεί-
ου των Δελφών, που καθοδήγησε τους κατοίκους της Θήρας να φύγουν από το νησί τους, να εγκατα-
σταθούν και να ιδρύσουν πόλη στη Λιβύη [Γεωγραφικός όρος Λιβύη:  Έτσι ονόμαζαν οι  Έλληνες 
τη βόρεια Αφρική (περιοχή που ονομάζεται Μεγάλο Μαγκρέμπ)]. 

Η Πεντάπολις η Κυρηναϊκή αποτελείται από πέντε πόλεις: την Κυρήνη, την Απολλωνία, η οποία 
ονομάζεται σήμερα Σούσα (Susa) και αποτελεί το λιμάνι της Κυρήνης από το τέλος του 7ου αι. π.Χ., την 
πόλη Ταύχειρα, που αργότερα ονομάστηκε Αρσινόη και σήμερα Τόκρα και ιδρύθηκε το 625 π.Χ., την πόλη 
Εσπερίδες ή Ευεσπερίδες, που ονομάστηκε αργότερα Βερενίκη (Barneek) και σήμερα Βεγγάζη (Benghazi), 
η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 6ου αι. π.Χ., και την Πτολεμαΐδα ή Βάρκη (Barqah), που σήμερα ονομά-
ζεται Al Marj και ιδρύθηκε το 567 π.Χ. 

Παρόλο που αποικίστηκε από τους  Έλληνες, η Κυρηναϊκή ποτέ δεν έφυγε από τη σφαίρα επιρροής της 
πολιτικής της Αιγύπτου. 

Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε για να κατακτήσει την Αίγυπτο, που βρισκόταν στη σφαίρα επιρροής 
της Περσίας, η Κυρηναϊκή προσφέρθηκε αυτοβούλως να συνάψει συμμαχία μαζί του, το 331 π.Χ. 

Το ίδιο δε το ιππικό της Κυρηναϊκής, οι ιππείς της, συνόδεψαν τον Μεγάλο Κατακτητή στο Μαντείο 
του  Άμμωνα Δία στη όαση της Σίβα, όπου ονομάστηκε από τους ιερείς «Γιος του Άμμωνα Δία», τίτλο τον 
οποίο δέχτηκε και υιοθέτησε! 

Shariff Abdulrhim 
επικεφαλής αρχαιολογικών αποστολών  

στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Βεγγάζης
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Δρ Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Παθολόγος – Καρδιολόγος

Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου γεννήθηκε στον Πειραιά. Προέρχεται από στρατιωτική οικογένεια.

Μετά την αποφοίτησή της από το Γυμνάσιο του Πειραιά, εισήλθε εις την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μέσα στην πρώτη δεκάδα των επιτυχόντων.

Μετά την αποφοίτησή της από την Ιατρική Σχολή, έλαβε κατ’ αρχήν την ειδικότητα της Παθολογίας, με επιβλέ-
ποντα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κον Γεώργιο Δάικο. Στη συνέχεια, έλαβε και την ειδικότητα 
της Καρδιολογίας, με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Μουλόπουλο.

Η Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου, παράλληλα με τα ενδιαφέροντά της για την οικογένεια και την ιατρική επι-
στήμη, επιδόθηκε με πάθος στη συγγραφή βιβλίων, στρέφοντας κυρίως την προσοχή της σε ιατρικά θέματα, 
συνδυάζοντάς τα πάντα, με τη φροντίδα και την αγάπη της για τη ναυτιλία και τους ανθρώπους που την 
υπηρετούν σε στεριά και θάλασσα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκδοθέντων βιβλίων της πραγματεύεται 
ιατρικά θέματα των ναυτικών. Τα βιβλία αυτά αποστέλλονται ως βοηθήματα προληπτικής Ιατρικής στις 
ναυτιλιακές εταιρείες.

Τα εκδοθέντα βιβλία της συγγραφέως –πέραν αυτών της «Τετραλογίας του Αιγαίου»– είναι τα ακόλουθα:

• Το Καρδαμυλίτικο Εμπορικό Ναυτικό 1850-1950 – Η Καρδαμυλίτισσα (1997)
 Ένα μικρό χρονικό της περιόδου 1850-1950 με χρώματα, μνήμες και αρώματα από τους παλαιούς Καρδαμυλίτες, 
τον τρόπο ζωής τους, τη δημιουργικότητά τους, τον αγώνα και το πείσμα τους να πραγματώσουν τα όνειρά τους.
• Μνήμες Ιατρού (1999)
 Περιλαμβάνει το ξεκίνημά της, τα πρώτα περιστατικά που αντιμετώπισε και τη θέλησή της να πετύχει στο 
δύσκολο αυτό ξεκίνημα, δίδοντας το παράδειγμα της ανθρωπιάς που απαιτεί το λειτούργημα του Ιατρού.
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Α΄ έκδοση (2001, ελληνικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Β΄ έκδοση (2001, ελληνικά και αγγλικά)
• Ναυτικό Ιατρικό Βοήθημα, Γ΄ έκδοση, βελτιωμένη (2008, ελληνικά και αγγλικά)
Τα θέματα που αναπτύσσονται στις ιατρικές εκδόσεις της ιατρού είναι πολλαπλά και αγγίζουν όλους τους 
τομείς της Ιατρικής. Αναπτύσσονται δε με κατανοητό τρόπο, προσιτό στους ναυτιλλόμενους και τους μη ειδι-
κούς. Όπως σχολιάζει μάλιστα σε πρόλογό του ο καθηγητής Καρδιολογίας κος Παύλος Τούτουζας, «σπάνια 
κυκλοφορούν κείμενα εύληπτα, στα οποία σε λίγες γραμμές αντιλαμβάνεται και ο ανειδίκευτος την προέλευση 
του συμπτώματος, ώστε να προσεγγίζει τελικά στη σωστή διάγνωση και θεραπεία». Ένα βιβλίο οδηγός για τους 
ανθρώπους της θάλασσας και όχι μόνο.
• Σεμινάρια 2001-2002: Πρόληψη – Θεραπεία καρδιολογικών νοσημάτων
• Σεμινάρια 2002-2003
Πρόκειται για έντυπη μορφή σειράς σεμιναρίων που λαμβάνουν χώρα στα γραφεία του Ομίλου Τσάκος και 
απευθύνονται στους υπαλλήλους γραφείου, στους ναυτικούς, στις οικογένειές τους και σε άλλους ενδιαφερό-
μενους. Μια πρωτοβουλία της ιατρού, η οποία, με το φυσικό της χάρισμα να απλουστεύει και να διατυπώνει 
έννοιες, ενημερώνει και συμβουλεύει σε συνεργασία με εξειδικευμένους ιατρούς. Με μέριμνά της, τα σεμι-
νάρια βιντεοσκοπούνται και προωθούνται στα πλοία του στόλου.

Εργοβιογραφία
• Υγεία εν Πλω (2011)
Ένα ακόμα εξαιρετικό πόνημα της ιατρού, συνδυασμός Ιατρικής και Ιστορίας, στο οποίο συμπυκνώνεται η πλουσι-
ότατη εμπειρία της, που αποκτήθηκε μέσα από την αδιάλειπτη και μακρόχρονη ενασχόλησή της με την υγεία των 
Ελλήνων ναυτικών. Μοναδικές πληροφορίες –γνωστές και άγνωστες– και ιατρικές ιστορίες, ξεχασμένες ασθένειες 
από την πρώιμη εποχή των αδάμαστων ναυτικών του Κυκλαδικού και Μινωικού πολιτισμού έως τη σύγχρονη εποχή 
των υπερδεξαμενόπλοιων. Για πρώτη φορά όλα συγκεντρωμένα και δοσμένα με τον τρόπο που ο τίτλος καθορίζει.
• Απανθίσματα και Στοχασμοί (2012)
Το τελευταίο –προ της «Τετραλογίας»– βιβλίο της συγγραφέως είναι το μόνο που παρεκκλίνει από τα ιατρικά 
θέματα και σταχυολογεί δημοσιεύματα διακεκριμένων Ελλήνων αλλά και ξένων διανοητών, που συνέδεσαν 
τη σκέψη τους με την Ελλάδα και τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού.

Εκδηλώνοντας την αγάπη της προς όλους τους ναυτικούς, αλλά κυρίως το σεβασμό και τη συμπάθεια προς 
τις μητέρες, συζύγους, αδελφές και γυναίκες των ναυτικών, συνέβαλε με κάθε μέσο στη φιλοτέχνηση του 
αγάλματος της «Καρδαμυλίτισσας», που σε περίοπτη θέση κοσμεί τον ναυτότοπο των Καρδαμύλων της Χίου 
και κατευοδώνει, καλωσορίζει και υποδέχεται τους ναυτικούς, συμβολίζοντας και αναδεικνύοντας διαχρονικά 
την ουσιαστική συμβολή της γυναίκας στη ναυτιλία.

Πέραν των πολλαπλών και ποικίλων τομέων δραστηριότητας της Ειρήνης Σαρόγλου-Τσάκου, ίσως η μεγαλύτερη 
συμβολή της μπορεί να συνοψιστεί στην επί δεκαετίες ανιδιοτελή προσφορά της στον  Έλληνα ναυτικό. Από το 
ξεκίνημα του Ομίλου Εταιρειών Τσάκος, η ιατρός παρέχει δωρεάν ιατρική βοήθεια σε όλα τα στελέχη των πλοίων 
και των γραφείων, στηρίζει τις οικογένειές τους, προσφέρει ιατρικά σεμινάρια σε όλους τους συνεργάτες στη στε-
ριά και στη θάλασσα, καθώς και υπηρεσίες τηλεϊατρικής σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια εν πλω. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, με πρωτοβουλία της, όλα τα πλοία του ομίλου έχουν εφοδιαστεί με απινιδωτές εδώ και χρόνια.

Ολόκληρος ο βίος της ιατρού διακρίνεται από σοβαρότητα, υπευθυνότητα, σεμνότητα, αγάπη για το συνάν-
θρωπο και ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της θάλασσας.

Η ιατρός Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου συνεχίζει αδιάλειπτα το επιστημονικό και συγγραφικό της έργο με υπευθυ-
νότητα, έχοντας στραμμένη πάντα την προσοχή της στην οικογένεια, τον άνθρωπο, το ναυτικό και τη ναυτιλία.

Για το έργο της και την κοινωνική της προσφορά έχει τιμηθεί από πολλούς φορείς και συλλόγους, όπως 
από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, τον Ιανουάριο του 2009, για τη συνολική 
επιστημονική και κοινωνική προσφορά της στη ναυτιλία. Επίσης, για το βιβλίο της Υγεία εν Πλω και για 
το συνολικότερο συγγραφικό της έργο, της απονεμήθηκε εύφημος μνεία, στις 28 Δεκεμβρίου 2012, στην 
Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας  Αθηνών.



Ενότητα Πρώτη

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Xίος



Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α

18 19

ΤΕΧΝΕΣ Καί ΤΕΧΝίΤΕΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που αναπτύχθηκαν στα νησιά 
του Αιγαίου. Πρόκειται για επαγγέλματα που σε άλλες εποχές συνέβαλαν καθοριστικά στην «επιβί-

ωση» και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών.
Αρχικά ξεκίνησαν ως προσπάθεια των κατοίκων να αντιμετωπίσουν στοιχειώδη προβλήματα 

της καθημερινότητας με τα ελάχιστα εφόδια που διέθετε κάθε νησί, σε εποχές που οι μετακινήσεις 
δεν ήταν τόσο εύκολες και τα τεχνικά μέσα ήταν πενιχρά. Ξεκίνησαν, επίσης, ως προσπάθεια να 
γίνει η ζωή τους πιο ευχάριστη. Συν τω χρόνω, όμως, οι κάτοικοι ορισμένων νησιών ειδικεύτηκαν 
– μερικοί στην κεραμική και την κατασκευή βοτσαλωτών, κάποιοι στη σπογγαλιεία και τη μαρμα-

ρογλυπτική, άλλοι στη ζαχαροπλαστική και την ξυλοναυπηγική κ.λπ. Και τα κατάφεραν πολύ καλά. 
Τόσο που η φήμη τους ξεπέρασε το νησί τους, το χώρο του Αιγαίου και της Ελλάδας, και απλώθηκε 

όχι μόνο στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από την ανατολική Μεσόγειο, αλλά και πέρα από εκεί. 
Με αυτό τον τρόπο δεν βοήθησαν μόνο τις οικογένειές τους, αλλά και όλο το νησί τους. Επιπλέον, 

έγιναν πρεσβευτές του αιγαιακού πολιτισμού σε σημεία πολύ μακρινά.
Βέβαια, οι καιροί άλλαξαν. Η τεχνολογία προχώρησε. Τα κεραμικά αντικαταστάθηκαν με πλαστικά ή 

άλλα υλικά. Η ναυπήγηση πλοίων άλλαξε θεαματικά και μεταφέρθηκε σε άλλες περιοχές. Το αυθεντικό 
σφουγγάρι έδωσε τη θέση του στο συνθετικό. Άλλαξαν και οι δυνατότητες επικοινωνίας και μεταφο-
ρών. Η εξέλιξη οδήγησε, λοιπόν, σε παρακμή πολλά από αυτά τα επαγγέλματα και άλλα σε εξαφάνιση. 

Παραμένουν ζωντανά μερικά μόνο, κυρίως όσα κατάφεραν να βρουν τη συνέχειά τους 
σε προϊόντα που συνδέονται με τον τουρισμό. Και κάποια στα οποία παραδοσιακοί 

τεχνίτες εξακολουθούν να επιμένουν να μας θυμίζουν το μεράκι, την υπομονή, 
το ταλέντο αλλά και τη σοφία άλλων εποχών.

Θα ήταν αδύνατον σε αυτή την 
έκδοση να ασχοληθούμε με όλα 
τα παραδοσιακά επαγγέλματα που 
κατά καιρούς άνθησαν στο Αιγαίο. 

Αδύνατον όμως και να μην περι-
λάβουμε το ζήτημα αυτό σε μια 
σειρά βιβλίων που επιχειρεί να 

αποτυπώσει την ταυτότητα του 
Αρχιπελάγους. Επιλέξαμε, λοι-

πόν, να παρουσιάσουμε με κείμενο 
και εικόνες μερικά από τα πλέον 
αντιπροσωπευτικά.

ΚΕραΜίΚΗ

ΣίΦΝοΣ
Στην κυκλαδίτικη αγγειοπλαστική κυριαρχεί η έντονη παρουσία της Σίφνου, οι τεχνίτες της οποίας δεν 
περιορίστηκαν σε τοπικής εμβέλειας δραστηριότητα, που απλώς κατάφερε να κυριαρχήσει στην παρα-
δοσιακή αγγειοπλαστική των Κυκλάδων· με την πλούσια παρουσία τους και τις περίτεχνες και πρακτικές 
δημιουργίες τους, αναδείχτηκαν από το 1850 και μετά στους κατεξοχήν «κεραμίστες» του νεοελληνικού 
χώρου, οι οποίοι έφτασαν σχεδόν σε κάθε γωνιά του, αφήνοντας ίχνη της τέχνης τους.

Μέχρι περίπου το 1830, οι Σίφνιοι αγγειοπλάστες κάλυπταν τις ανάγκες του νησιού και μόνο. Από τα 
πρόχειρα καμίνια και τα πρωτόγονα εργαστήριά τους έβγαιναν πήλινα σκεύη που εξυπηρετούσαν κάθε 
χρήση του σπιτιού, του ελαιοτριβείου, του κτηνοτρόφου, του αγρότη. Η απελευθέρωση από τον τουρκι-
κό ζυγό ευνόησε την άνθηση της σιφνέικης αγγειοπλαστικής, έτσι μετά από τα μέσα του 19ου αιώνα η 
κατάσταση άλλαξε ριζικά.

Βοήθησαν σε αυτό:
*  Ο περιορισμός της πειρατείας, που διευκόλυνε την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου και επέτρεψε 

τη μετεγκατάσταση των αγγειοπλαστικών εργαστηρίων από την ενδοχώρα στα παράλια του νησιού – 
κυρίως σε αυτά που προστατεύονται από τους ισχυρούς βόρειους ανέμους.

*  Η ειδικότητα που απέκτησε ο Σίφνιος τεχνίτης να κατασκευάζει στον τροχό του το πρωτόγνωρο τότε 
και διάσημο στη συνέχεια τσικάλι.

*  Το γεγονός ότι οι Σίφνιοι αγγειοπλάστες μετακινούνταν σε όλη την Ελλάδα, με τον τροχό στην πλάτη 
και με το στήσιμο καμινιών.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουν επισημανθεί δείγματα της δουλειάς τους εκτός από τις γει-
τονικές Κυκλάδες και σε πολλά άλλα μέρη: στα Δωδεκάνησα (π.χ. Κως), την Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, 
Κολυμπάρι), τη Λακωνία (Μάνη, Σπάρτη), τη Μεσσηνία (Καλαμάτα, Μεσσήνη), την Εύβοια (Χαλκίδα, 
Κάρυστος), τη Θεσσαλία (Βόλος), τη Μακεδονία (Θεσσαλονίκη), την Αττική (Μαρούσι, Χαλάνδρι, Αγία 
Παρασκευή, Καλογρέζα, Κερατέα), τη Θάσο, τη Θράκη, τα μικρασιατικά παράλια, την Κύπρο, την Παλαιστί-
νη, αλλά ακόμη και στη Μάλτα, τη Νέα Υόρκη, τη Χιλή και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ).

Τα προϊόντα της σιφνέικης αγγειοπλαστικής είναι 
κυρίως μαγειρικά σκεύη ή σκεύη οικιακής χρήσης, με 
πλέον χαρακτηριστικά τα ονομαστά τσικάλια.

Η ευρεία ενασχόληση των κατοίκων της Σίφνου 
με την αγγειοπλαστική ερμηνεύεται εύκολα. Στο νησί, 
που βρίσκεται ανάμεσα στη Σέριφο και την Κίμωλο, 
αφθονούσαν η ανθεκτική στη φωτιά άργιλος, τα τρε-
χούμενα νερά και η καύσιμη ύλη. Τα τρία αυτά απαραί-
τητα υλικά αποτέλεσαν τη βάση για τη μεγάλη ανάπτυ-
ξη της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής και την εξέλιξή 

Ανάγλυφη μαρμάρινη 
πλάκα από τον  Άγιο 

Νικόλαο στη Χώρα 
της Τήνου

Σιφνιός τσικαλάς εν ώρα εργασίας  
με ποδοκίνητο τροχό 

Σιφνέικος αρμεός, στον οποίο συνέλεγαν  
το γάλα κατά το άρμεγμα (Μουσείο Ελληνικής 

Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα) 

Τα χέρια του τσικαλά δουλεύουν επιδέξια και με μεράκι. 
«[…] κάτι λίγο ψυχής μέσα στον άργιλο», όπως λέει  
ο Οδυσσέας Ελύτης. 

Πιάτο τύπου iznik  
ή «ροδίτικου» ρυθμού (όψιμος 16ος-17ος 
αιώνας, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)

Πλακοτύρι από τον Πετρώνα  
της Ρόδου. Xρησιμοποιούνταν  

για τη συντήρηση τροφίμων  
σε άλμη (Μουσείο Ελληνικής  

Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα).
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της σε ευρύτατα διαδεδομένη οικοτεχνική και βιοτεχνική δραστηριότητα των Σιφνίων. Σε αυτό βοήθησαν, 
επίσης, η παρατεταμένη ηλιοφάνεια αλλά και ο αέρας – παράγοντες απαραίτητοι για το «στέγνωμα» των 
κεραμικών μετά τη μορφοποίηση τους στον τροχό και πριν ψηθούν στους φούρνους  των παραδοσιακών 
καμινιών.

…ΤοΝ Μαυρο Σου Το Φλαρο
Ο φλάρος είναι χαρακτηριστική σιφνέικη σωληνωτή κατασκευή, 
με μικρές αποφύσεις στην εξωτερική επιφάνεια. Τα πλαϊνά αυτά 
ανοίγματα επιτρέπουν την έξοδο του καπνού, ενώ ταυτοχρόνως 
εμποδίζουν την είσοδο του νερού της βροχής. Στην ουσία, δηλα-
δή, πρόκειται για την κορυφή της καμινάδας των σπιτιών της Σίφ-
νου. Από εδώ θεωρείται ότι έχει προκύψει και η έκφραση «τον 
κακό σου τον καιρό και το μαύρο σου το φλάρο», η οποία σημαίνει 
ότι ο φλάρος δεν λειτουργούσε καλά και κάπνιζε (δεν απομακρυ-
νόταν ο καπνός από το τζάκι και διαχεόταν στο εσωτερικό του 
σπιτιού). Οι φλάροι, τα ιδιόμορφα και πρωτότυπα αυτά κεραμικά, 
είχαν πολλά σχήματα και αποτελούν ένα από τα πλέον αναγνωρί-
σιμα στοιχεία της σιφνέικης αγγειοπλαστικής και αρχιτεκτονικής. 

οι «σύντροφοι» της εποχιακής μετανάστευσης
Οι Σίφνιοι αγγειοπλάστες, όπως είπα-
με, δεν εργάζονταν μόνο στο νησί 
τους. Μετανάστευαν «εποχιακά», 
από την άνοιξη έως το φθινόπωρο, 
για να εργαστούν σε άλλα σημεία του 
ελλαδικού χώρου.  Έφευγαν από τη 
Σίφνο τη Σαρακοστή και επέστρεφαν 
στα πάτρια εδάφη τον Οκτώβριο. Πριν 
από την αναχώρησή τους οργανώνο-
νταν γλέντια, τα οποία συνοδεύονταν 
με μουσικά όργανα και είχαν ως απα-
ραίτητα στοιχεία το χορό και τις σατι-
ρικές ρίμες.

Οι τεχνίτες της Σίφνου ταξίδευ-
αν σε ομάδες (συντροφιές), οι οποίες αποτελούνταν από δύο έως τέσσερα άτομα. Μάλιστα, η σχέση 
των μελών της ομάδας ήταν τόσο ισχυρή ώστε αποκαλούνταν μεταξύ τους «σύντροφοι». Αυτά, λοιπόν, 
τα άτομα «τακίμιαζαν», δηλαδή συμφωνούσαν –πάντα προφορικά, διά λόγου– γύρω από καθετί που 
αφορούσε την ολιγόμηνη επαγγελματική τους μετανάστευση και την κατανομή των κερδών που θα 
αποκόμιζαν.

Σε ό,τι αφορά τον τόπο που θα ταξίδευαν, συνεκτιμούσαν δύο παράγοντες: την ύπαρξη κατάλληλου 
χώματος και τη δυνατότητα της τοπικής κοινωνίας να απορροφήσει τα σκεύη που θα παρήγαγαν εκεί.

Τα τσικαλαριά
Τα αγγειοπλαστικά εργαστήρια της Σίφνου, περισσότερο γνωστά με την ονομασία τσικαλαριά, αποτελού-
νται από μια παραλληλόγραμμη κατασκευή και έναν υπαίθριο χώρο, στον οποίο γίνεται το κοπάνισμα, η 
επεξεργασία της αργίλου, το στέγνωμα των κεραμικών και η έκθεσή τους στον αγοραστή.

Τα τσικαλαριά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής και τον τύπο της 
απασχόλησης.  Έτσι, έχουμε τσικαλαριά όπου η παραγωγή είναι οικοτεχνική και απασχολεί μόνο άτομα 
της οικογένειας και τσικαλαριά όπου η παραγωγή είναι βιοτεχνική. Στην περίπτωση αυτή απασχολείται 
εργατικό δυναμικό και πέραν της οικογένειας. Στην οικοτεχνική παραγωγή, όπου βασικός τεχνίτης είναι 
ο άντρας, το τσικαλαριό χρησιμοποιείται παράλληλα από την οικογένεια ως θερινή κατοικία.

ΤΣίΚαλί: Η «ΝαυαρΧίΔα»  
ΤΗΣ ΣίΦΝΕιΚΗΣ αγγΕίοπλαΣΤίΚΗΣ
Το τσουκάλι ή τσικάλι ήταν ένα πυρίμαχο σκεύος που, χάρη στην ιδιαίτερη ανθεκτικότητά του πάνω στη 
φωτιά, αποτέλεσε το κατεξοχήν εξαγώγιμο προϊόν του νησιού. Η μαζική παραγωγή του συντέλεσε στο να 
ονομαστούν «τσικαλαριά» όλα τα αγγειοπλαστικά εργαστήρια της Σίφνου.

Η παραγωγή των τσικαλιών, η προώθησή τους στην αγορά καθώς και η πληρωμή του τεχνίτη στη-
ρίζονταν στο «νούμερο», δηλαδή σε μονάδα μέτρησης που σχετιζόταν με το μέγεθός τους. Τα νούμερα 
των τσικαλιών κυμαίνονταν από 4 έως 20 
τσικάλια και σχετίζονταν, όπως ειπώθηκε, 
με το μέγεθός τους.

Η παραγωγή τσικαλιών υπήρξε τερά-
στια πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
καθώς στα χρόνια εκείνα η ζήτησή τους 
ήταν μεγάλη. Με βάση καταγεγραμμέ-
νες πληροφορίες, στα φημισμένα τσικα-
λαριά του νησιού παράγονταν περίπου 
700 νούμερα τσικάλια ανά δεκαπενθή-
μερο, γεγονός που επιβεβαιώνει ένα 
είδος μονομερούς απασχόλησης. Πριν 
από το 1940 λειτουργούσαν 45 αγγειο-
πλαστεία και 100 τροχοί, η δε απασχό-
ληση στον κλάδο αφορούσε 500 άτομα. 
Το 1947, λειτουργούσαν 47 τσικαλαριά, 
αλλά η απασχόληση είχε πέσει στα 200-
250 άτομα. 

Το τσικάλι αποτελούσε το κύριο μαγει-
ρικό σκεύος της σιφνέικης οικογένειας και 
χρησιμοποιήθηκε –σκεπασμένο με καπά-
κι και σφραγισμένο με προζύμι– για την 
παρασκευή του καθιερωμένου εδέσματος, 
σε καθημερινές και γιορτές, της παραδοσι-
ακής ρεβυθάδας.

Πλάσιμο αγγείου  
στον τροχό  

(φωτ.: Δημ. Τλούπα) 

Σίφνος. Καμάρες. Αγγειοπλάστης στον τροχό. 
Γύρω του φουφούδες, σκεύη με δύο σχάρες 
στα οποία γινόταν το μαγείρεμα ή το ψήσιμο 
των ψαριών με κάρβουνα (φωτ.: Γ. Τσαγκάρης, 
πηγή: Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδοκία 
Ολυμπίτου,  Άνθρωποι και παραδοσιακά 
επαγγέλματα στο Αιγαίο, Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 
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από τη μεταπολεμική κάμψη στην τουριστική αναζωογόνηση
Όλη αυτή η πλούσια επαγγελματική και οικονομική δραστηριότητα –που πάντως δεν κατάφερε να 
αποφέρει ιδιαίτερα μεγάλο πλούτο στους Σίφνιους αγγειοπλάστες και τις οικογένειές τους– σταμάτησε 
μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως όταν στην αγορά έκαναν την εμφάνισή τους τα 
αλουμινένια σκεύη.  Ένας από τους αγγειοπλάστες του νησιού που βρέθηκε μεταπολεμικά σε δεινή 
οικονομική θέση, αυτοσαρκαζόταν με την εξής ρίμα:

Τζάμπα έχουν τα τσικάλια
κι ακριβή η αλοιφή.
Πρώτος θα τα παρατήσω,
βάζω και υπογραφή.

Η τουριστική ανάπτυξη από το 1970 και μετά έδωσε νέα ώθηση στη σιφνέικη αγγειοπλαστική, και τα 
τσικαλαριά, που «μαράζωναν» για μερικές δεκαετίες, ξανάρχισαν να λειτουργούν. Τώρα, βέβαια, παραγω-
γή τους δεν σχετίζεται με τις ανάγκες των κατοίκων αλλά με εκείνες των τουριστών.  Έτσι, τα περισσότερα 
είδη που κατασκευάζονται είναι φλιτζάνια, κούπες και πιατέλες, ενώ η παραδοσιακή στάμνα έχει γίνει 
πλέον διακοσμητικό σκεύος και ο φλάρος φωτιστικό!

Σκεπαστό τσικάλι  
με δύο λαβές (Μουσείο Ελληνικής  
Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα) 

ΣίΦΝΕιΚα ΣΚΕυΗ

Γιοβέτσι: Μαγειρικό σκεύος με ανοιχτό σχήμα και ίση διάμετρο στη βάση και την κορυφή. Είχε 
καπάκι και δύο λαβές.

Μαστέλο: Λεκάνη χωρίς καπάκι με πλατιά βάση και λαβές. Χρησιμοποιούνταν για το ψήσιμο του 
πασχαλινού κρέατος (κατσικιού ή αρνιού).

Στάμνα: Το κατεξοχήν υδροφόρο σκεύος. Είχε στενή βάση, σφαιρικά διογκωμένη κοιλιά, και δύο 
λαβές που ένωναν τους ώμους με τον στενό λαιμό.

Μισόσταμνο: Υδροφόρο σκεύος με στέρεα βάση, για να «κάθεται» σίγουρα στη βάρκα.
Λάηνας ή λαηνάκι: Επιτραπέζιο σκεύος που χρησιμοποιούντα ως κανάτα κρασιού. Είχε 

μία ή δύο λαβές, στέρεα βάση και ψηλό και φαρδύ λαιμό.  Ήταν γνωστό και για τη χρήση του 
στο έθιμο του Kλήδονα με το αμίλητο νερό (γιορτή του Άι-Γιάννη).

Κουρκουνιάς: Επιτραπέζιο σκεύος.
Αρμεός: Σκεύος με το οποίο συνέλεγαν το γάλα όταν άρμεγαν τις αγελάδες.

Φουφού: Μικρή φορητή εστία. Στην κάτω πλευρά ήταν ανοιχτή, για να τοποθετείται η καύ-
σιμη ύλη.

Παλιάτσα: Σκεύος που έμοιαζε με στάμνα και είχε πλατύ λαιμό, μεγάλο στόμιο και δύο λαβές. 
Χρησιμοποιούνταν για τη μέτρηση του μούστου και χωρούσε πέντε οκάδες.

Κουρούπι: Αποθηκευτικό πιθάρι για κρασί ή λάδι.
Πινιάτα: Μικρό σκεύος στο οποίο αποθήκευαν ελιές.
Μεθήρι: Μεγάλο πιθάρι που κατασκευαζόταν έπειτα από σχετική παραγγελία.
Κυψέλη ή διψέλι: Κατασκευή που θύμιζε ψιλόλιγνη γλάστρα, έκλεινε με διάτρητο καπάκι και χρησι-

μοποιούνταν στη μελισσοκομία. Οι κυψέλες που κατασκευάζονταν στη Σίφνο ήταν περιζήτητες σε όλες 
τις Κυκλάδες – ιδιαίτερα στην Κύθνο.

Παραδοσιακός αγγειοπλάστης  
στον Αρτεμώνα με τις δημιουργίες του 

Σίφνος. Καμίνι αγγειοπλάστη. Ο σταυρός  
που επιστέφει το καμίνι αποτελεί επίκληση 

προς το θείο ώστε να εξασφαλιστεί καλό 
ψήσιμο των κεραμικών (φωτ.: Γ. Τσαγκάρης, 
πηγή: Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδοκία 

Ολυμπίτου,  Άνθρωποι και παραδοσιακά 
επαγγέλματα στο Αιγαίο, Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 

Αγγειοπλάστης στον τροχό  
(φωτ.: Βούλα Παπαϊωάννου,  
Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη) 
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ΜαΝΤαΜαΔοΣ λΕΣΒου
Η Λέσβος, νησί μεγάλο και αύταρκες, με αναπτυγμένη γεωργία και κτηνοτροφία, 
συγκέντρωνε ένα πλήθος χειροτεχνικών επαγγελμάτων που σήμερα τείνουν προς 
εξαφάνιση ή –ορισμένα από αυτά– επιβιώνουν στοιχειωδώς κυρίως λόγω της τουριστι-
κής αγοράς.  Ένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι του αγγειοπλάστη, το οποίο άνθησε 
κατά το παρελθόν στην περιοχή του χωριού Μανταμάδος.

Η κωμόπολη Μανταμάδος, στη βορειοανατολική πλευρά της Λέσβου, απέχει 36 
χλμ. από την πρωτεύουσα Μυτιλήνη. Η ύπαρξη κατάλληλου χώματος και καύσιμης 
ύλης ευνόησαν την ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής και ανέδειξαν τον Μανταμάδο και 
τους γύρω οικισμούς (Άγιος Στέφανος, Πεδή, Σκίδια, Ασπροπόταμος, Παλιός κ.ά.) 
σε σημαντικό κέντρο κεραμικής δραστηριότητας. Για τους κατοίκους της περιοχής  
η αγγειοπλαστική είναι παραδοσιακή τέχνη που περνάει από γενιά σε γενιά και ασκεί-
ται επί αιώνες. Το πλήθος των σωζόμενων εργαστηρίων και φούρνων στις παραθαλάσ-
σιες θέσεις της περιοχής –κάποτε 44, σήμερα ελάχιστα εν λειτουργία– μαρτυρούν 
την παλαιότερη άνθησή της. Οι πηγές –όπως η αναφορά του Γερμανού περιηγητή  
Α. Conze στα 1865– συμπληρώνουν την εικόνα για τα διάσημα κεραμικά του Μαντα-
μάδου, που είχαν καταφέρει να γίνουν περιζήτητα σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

Αιχμή της αγγειοπλαστικής στη ζώνη του Μανταμάδου ήταν τα λεγόμενα κουμά-
ρια, υδροφόρα αγγεία για επιτραπέζια χρήση, τα οποία ήταν το κύριο εμπορεύσιμο 
προϊόν εντός και εκτός των ορίων του νησιού.

Ιδιαίτερο κεραμικό, οι μανταμαδιώτικες στάμνες (τα κ’μάρια) διοχετεύονταν στις 
γύρω περιοχές με καΐκια που ναυλώνονταν ειδικά γι’ αυτό το σκοπό από Μυτιληνιούς ή 
ξένους εμπόρους είτε ακόμη και από τους ίδιους τους αγγειοπλάστες. Οι κουμαράδες, 
όπως λέγονταν οι Μανταμαδιώτες αγγειοπλάστες, ήταν οργανωμένοι σε συντεχνία και 
διατηρούσαν παράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούσαν από τον Μάιο έως τον 
Σεπτέμβριο και διευκόλυναν τις εξαγωγές· το υπόλοιπο διάστημα ζούσαν στο χωριό τους 
ασχολούμενοι με τη γεωργία. Βέβαια, στην κατασκευή των κουμαριών συμμετείχε με 
κάποιον τρόπο όλη η οικογένεια: ο κουμαράς (που εύρισκε και μετέφερε το κατάλληλο 
χώμα, έφερνε την καύσιμη ύλη και χειριζόταν τον τροχό), ο γιος ή ο αδελφός του (που 
χειριζόταν έναν ακόμη τροχό), καθώς και η σύζυγος και τα μικρά παιδιά, που επιτελού-
σαν βοηθητικές εργασίες (συγκόλληση λαβών, διακόσμηση).

Το χώμα που χρησιμοποιούσαν οι Μανταμαδιώτες προερχόταν από γειτονικές 
περιοχές και ήταν δύο ειδών:

α. Ο μέλεγκας, δηλαδή ψιλό, καθαρό, απαλλαγμένο από μικροσώματα χώμα, το 
οποίο έχει σκληρυντικές ιδιότητες και σε κατάσταση σκλήρυνσης ονομάζεται σιργί.

β. Το λινόχωμα, το οποίο, μετά τη μεταφορά του από τον τόπο εξόρυξης, απλώ-
νεται στην αυλή για να ξεραθεί και στη συνέχεια θρυμματίζεται με κόπανο από 
ξύλο πρίνου ή αλωνίζεται με τα ζώα. Ακολουθεί κοσκίνισμα με τετράγωνο κόσκινο, 
την κουσνίδα.

Τα μανταμαδιώτικα πήλινα σκεύη, των οποίων η ονοματολογία διαφοροποιείται 
ανάλογα με το μέγεθος, περιλαμβάνουν τέσσερα «νούμερα»: λαγήνα με δύο λαβές, 
λαγήνι με δύο λαβές, κουμάρι με μία λαβή και κουμαράκι με μία λαβή.

Κουμάριa και άλλα κεραμικά  
στον Μανταμάδο Λέσβου 

Χαρακτός διάκοσμος με ξύλο (Αρχείο Μελέτης 
Νεότερης Κεραμικής, Αθήνα) 

Αριστερά βρυσάκι και δεξιά κουταλοθήκη  
από τη Λέσβο (Συλλογή Α. Ευσταθιάδη, 
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αθήνα) 

1. Σκύρος. Πλύσιμο πιθαριού «Μυτιλήνης» (φωτ.: Βούλα Παπαϊωάννου, Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη).
2. Σύγχρονα κεραμικά με χαρακτηριστική μανταμαδιώτικη διακόσμηση.
3.  Η οικογένεια Κουρτζή, φημισμένοι αγγειοπλάστες από την Αγιάσο της Λέσβου, και στο βάθος το εργαστήριό τους. Κάτω δεξιά,  

κουμάρια και στο κέντρο νεοκλασικό κρατηρόσχημο κεραμικό που στηρίζει αντρική προτομή και πλαισιώνεται από δίωτα κανάτια. 

1

3

2

Από τα μέσα του 20ού αιώνα η παραγωγή χρηστικών κεραμι-
κών περιορίστηκε, καθώς νέα υλικά (γυαλί, πλαστικό) ήρθαν στο 
προσκήνιο.  Όμως οι αγγειοπλάστες της περιοχής δεν «κατέθε-
σαν τα όπλα». Εξελίσσουν την τέχνη τους, χρησιμοποιούν νέες 
τεχνικές και παρακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις. Μάλιστα, το 
1998 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Κεραμιστών Αγγειοπλαστών Λέσβου 
«Το έοργον», που συμβάλλει στη διάδοση και προβολή του έργου 
τους, ενώ από το 1996 διοργανώνεται στον Μανταμάδο Παλλε-
σβιακή  Έκθεση, που πλέον φιλοξενεί κεραμίστες απ’ όλο το 
Αιγαίο.
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αρΧαγγΕλοΣ ροΔου
Η πανάρχαια τέχνη της κεραμικής βρήκε γόνιμο έδαφος, αγαπήθηκε και μεγαλούργησε στον Αρχάγγελο 

της Ρόδου, που ήταν από πολύ παλιά γνωστός για τα κεραμικά του. Επίκεντρο της αγγει-
οπλαστικής στην περιοχή ήταν ο Πετρώνας, λίγο πριν από την παραλία Στεγνών του 

Αρχαγγέλου. Ο Πετρώνας έδωσε το όνομα του στους μαστόρους του Πηλίου, ενώ οι 
Πετρωνιάτες ταυτίστηκαν με τους αγγειοπλάστες.

Ήδη, λοιπόν,  από τον 5ο αι. π.Χ., τα εργαστήρια του Πετρώνα προμήθευαν 
με κεραμικά όλη τη Ρόδο, όπως και όλα τα νησιά του Αιγαίου και τα απένα-
ντι μικρασιατικά παράλια. Η κεραμική τέχνη συνέχισε να βρίσκεται σε ακμή 
κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Ιστορικά κείμενα αναφέρουν ότι τα τούβλα 

που κατασκευάζονταν στον Πετρώνα ήταν εξαιρετικής τεχνικής και τα ελα-
φρότερα σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Γι’ αυτό λέγεται ότι τα επέλεξε ο 

Ιουστινιανός Β΄ για την κατασκευή του τεράστιου τρούλου της Αγίας Σοφίας στην 
Κωνσταντινούπολη.

Στους νεότερους χρόνους διατηρήθηκε στον Αρχάγγελο κάποια δραστηριότητα παραγωγής κεραμι-
κών, έντονα όμως αναπτύχθηκε η εμπορία τους, που τα έφερνε σε όλο το ανατολικό Αιγαίο και στις άκρες 

της Μεσογείου. Κεραμικά του 17ου έως και του 19ου αιώνα, που αναφέρονται 
ως «ροδίτικα», προέρχονται στην πραγματικότητα από το Τσανάκ Καλέ 

των Δαρδανελίων ή τη Νίκαια της Μικράς Ασίας.  Έμειναν, όμως, 
γνωστά ως «ροδίτικα» επειδή ολόκληρη η παραγωγή αυτών των 

περιοχών κατέφτανε στον Αρχάγγελο και από εκεί, μαζί με 
εκείνα που παράγονταν επιτόπου, επανεξαγόταν. Το εμπόρευ-
μα φορτωνόταν σε καΐκια που έδεναν στην παραλία Στεγνά, 
πριν ταξιδέψουν για την Αίγυπτο, την Ιταλία και τη Μασσα-
λία, ώστε να φτάσουν σε όλη τη δυτική Ευρώπη.

Η παραγωγή κεραμικών για καθημερινή αγροτική και οικι-
ακή χρήση δεν έπαψε να είναι σε ακμή μέχρι και το τέλος του 

Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Πολλά από εκείνα τα εργαστήρια 
διατηρήθηκαν μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1960. 

Σήμερα η τέχνη της κεραμικής στην περιοχή του Αρχαγ-
γέλου εξακολουθεί να είναι δυναμικά παρούσα, ωστόσο τα 

προϊόντα της έχουν κυρίως διακοσμητικό χαρακτήρα ή προορίζονται για 
την τουριστική αγορά.

Η αισθητική των κεραμικών της περιοχής ήταν –και παραμένει– 
χαρακτηριστική. Ο διάκοσμός τους –και κυρίως των πιάτων τοίχου– 
είναι εξαιρετικά πλούσιος και γεμάτος. Τα κλασικά μοτίβα λουλουδιών, 
που σχεδόν πάντα περιλαμβάνουν γαρίφαλα, υάκινθους, 
τουλίπες και τριαντάφυλλα, πλαισιώνουν με σχεδόν ασφυ-
κτικό τρόπο το κύριο θέμα, που βρίσκεται στο κέντρο, και 
επαναλαμβάνονται περιφερειακά, ακολουθώντας τη συμμε-
τρία εικόνων καλειδοσκοπίου. Στο κεντρικό θέμα, απεικονί-
ζονται συνήθως ιστιοφόρα, ελαφάκια ή λουλούδια.

αίγίΝα
Η Αίγινα έχει μακρά παράδοση στα κεραμικά. Αυτό μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήμα-
τα στην περιοχή της Κολόνας, τα οποία χρονολογούνται σε διάφορες εποχές της ιστορί-
ας του νησιού. Χαρακτηριστικά είναι επίσης τα υπολείμματα ενός φούρνου, εργαστηρίων 
κεραμικής και μιας δεξαμενής στην οποία επεξεργάζονταν τον πηλό, που βρέθηκαν στην 
ίδια θέση.

Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε έως τους νεότερους χρόνους, οπότε τα αιγινήτικα 
κανάτια έφταναν κατά χιλιάδες στα γοργά αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα της Αθήνας 
και του Πειραιά, αποτελώντας το κύριο υδροφόρο σκεύος. Στα κανάτια αυτά οι κάτοικοι 
του λεκανοπεδίου μπορούσαν να διατηρούν δροσερό το νερό κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες ή να αποθηκεύουν διάφορα υγρά (π.χ. λάδι) – κυρίως στα μεγαλύτερα κανάτια. 
Εκτός από κανάτια, οι κεραμίστες της Αίγινας κατασκεύαζαν, επίσης, ακροκέραμα σκε-
πών και παιδικούς κουμπαράδες.

Τα αιγινήτικα κανάτια είχαν μία ή δύο λαβές, στέρεη βάση, πλατύτερη κοιλιά και 
φαρδύ στόμιο με αυλάκι. Βασικό χαρακτηριστικό τους ήταν, επίσης, η παρουσία διάφο-
ρων παραστάσεων (μικρά λουλούδια, ελληνική σημαία, καΐκια κ.ά.). Μερικά κανάτια 
δεν είχαν διακόσμηση, έφεραν όμως στο ύψος του λαιμού τη σφραγίδα του εργαστηρίου 
κατασκευής τους. Αυτά κυρίως τα χρησιμοποιούσαν οι νοικοκυρές για τη μεταφορά του 
νερού από τα πηγάδια.

Κάθε κανατάς συνήθιζε να δίνει και κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά  στα κανάτια 
που κατασκεύαζε (π.χ. ιδιόρρυθμα σχήματα). Ονομαστό, από αυτή την άποψη, είναι το 
«κανάτι της δικαιοσύνης» των Γκαρήδων, μιας από τις γνωστότερες οικογένειες αγγειο-
πλαστών της Αίγινας, που είχαν τη βάση τους στον Μεσαγρό. Να θυμίσουμε ότι ο Γκαρής 
ήταν ο κανατάς του Καζαντζάκη στον Αλέξη Ζορμπά, ο οποίος έκοψε το δάχτυλό του για 
να φτιάχνει καλύτερα τα κανάτια του.

Πιάτο τύπου iznik ή «ροδίτικου» ρυθμού  
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα) 

Χαρακτηριστικά κεραμικά 
από τον Πετρώνα της 
Ρόδου (Κέντρο Μελέτης 
Νεότερης Κεραμεικής, 
Αθήνα) 

Αίγινα. Μεταφορά κεραμικών  
(φωτ.: Βούλα Παπαϊωάνου, Φωτογραφικό 

Αρχείο Μουσείου Μπενάκη). 

Φιάλη (υδροδοχείο) που χρονολογείται  
στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα (Μουσείο 

Μπενάκη). Στη διακόσμηση κυριαρχούν 
λατινάδικα με φουσκωμένα πανιά που πλέουν 

σε κάμπο γεμάτο σχηματοποιημένους βράχους, 
αγαπητό θέμα των «ροδίτικων» του όψιμου 

16ου και 17ου αιώνα. 
Εικόνα από τον Μεσαγρό,  
κέντρο της αιγινήτικης αγγειοπλαστικής 
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Τα αιγινήτικα κανάτια ήταν κατασκευασμένα από το τοπικό υποκίτρινο αργι-
λόχωμα (κιτρινωπός και πορώδης πηλός, γνωστός και ως πασπάρα) που επέτρεπε 
την εξάτμιση του νερού στην εξωτερική επιφάνεια, ώστε να απορροφηθεί η θερμό-
τητα και να διατηρείται το νερό δροσερό. Το χώμα αυτό οι τεχνίτες του νησιού το 
προμηθεύονταν από τον Μεσαγρό, την Κυψέλη και την πόλη της Αίγινας (περιοχή 
Κολόνα). Η πασπάρα εξορυσσόταν με φτυάρια και αξίνες και στη συνέχεια έμπαινε 
σε τσουβάλια ή κοφίνια. Στο εργαστήρι του κανατά, το χώμα ριχνόταν σε ένα μεγάλο 
βαρέλι με κρύο νερό, ώστε να μετατραπεί σε λάσπη. Έπειτα, έριχναν τη λάσπη σε ένα 
μεγάλο σουρωτό με τρύπες, που ήταν τοποθετημένο σε μεγάλη σιδερένια βάση. Εν 
συνεχεία, το χώμα (πηλός) έμπαινε σε στέρνα και χαρακωνόταν για να απομα-
κρυνθεί το νερό. Την επόμενη ημέρα έπαιρναν τον πηλό, τον πατούσαν και 
τον μετέφεραν κομμάτι κομμάτι στον τροχό. Ο τροχός ήταν χειροκίνητος και 
γυρνούσε με κίνηση των ποδιών και του δεξιού χεριού, με το οποίο η άμορ-
φη μάζα πηλού γινόταν κανάτι. Την άλλη ημέρα τοποθετούσαν στα κανάτια 
λαβές (χέρια). Τα κανάτια μετά από τρεις μέρες κι αφού είχαν στερεοποιη-
θεί, τοποθετούνταν στο καμίνι και ψήνονταν κατά δόσεις για 7-8 ώρες. Από 
το φούρνο έβγαιναν την επόμενη ημέρα, όταν αυτός είχε κρυώσει.

Με την εξάπλωση των ψυγείων, τα αιγινήτικα κανάτια μετατράπηκαν στα-
διακά από χρηστικά αντικείμενα σε αναμνηστικά (ζωγραφισμένα με λαδομπο-
γιά ή βερνικόχρωμα), ενώ συχνά έχουν επικολλημένα και πρόσθετα διακοσμη-
τικά στοιχεία.

ΣΑΜΟΣ
Η μεγάλη ποσότητα πρώτης ύλης (άργιλος) 
που υπάρχει κοντά στο χωριό (θέση Κοκ-
κινοπούρια), ευνόησε την ανάπτυξη της 
αγγειοπλαστικής στους Μαυρατζαίους και 
τους γειτονικούς Κουμαραδαίους.

Η κεραμική βιοτεχνία στην περιοχή έκανε 
τα πρώτα της βήματα στα τέλη του 19ου αιώνα, 
παράγοντας κυρίως πήλινα οικιακά σκεύη: στά-
μνες, λεκάνες για ζύμωμα, βάζα, πιάτα, κατσαρό-
λες, κούπες, κανάτες, ακόμη και παιδικά παιχνίδια, 
όπως η «δίκαιη κούπα» και το «μασκαρά μπαρδάκι».

Το «μασκαρά μπαρδάκι» έχει γύρω του διάφο-
ρες τρύπες και πρέπει μία μόνο απ’ αυτές να κλει-
στεί, ώστε να νερό να μη διαφύγει από τις υπόλοι-
πες και να μπορέσει ο χρήστης του να πιει.

Για περισσότερο από μισό αιώνα, τα 23 εργαστήρια 
που λειτουργούσαν στους Μαυρατζαίους –για την ακρί-
βεια, λίγο έξω απ’ αυτούς, ώστε να μην ενοχλούνται οι 
κάτοικοι από τον καπνό των κλιβάνων στους οποίους 
ψηνόταν ο πηλός– προμήθευαν με κεραμικά τα σπίτια 
του νησιού. Ο κύκλος τους έκλεισε γύρω στο 1950, όταν 
η παροχή νερού έφτασε στα σπίτια και, κυρίως, όταν 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα πλαστικά σκεύη. Την 
παράδοση αυτή τη «διηγείται» το μικρό Μουσείο Λαο-
γραφίας και Αγγειοπλαστικής στο Δημοτικό Σχολείο 

των Μαυρατζαίων, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του 
Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημη-

τρίου». Σήμερα, χειροποίητα κεραμικά, κατά 
βάση διακοσμητικά και όχι πάντα παρα-

δοσιακά, μπορεί κανείς να βρει και 
στα δύο χωριά.

Ανάγλυφος διάκοσμος με χρήση των δαχτύλων 
(Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμεικής, Αθήνα) 

Αγγειοπλάστης της Αίγινας επί το έργον 

Διακοσμητική στάμνα από την Αίγινα 

Κανατόσχημο με 
κωνικό πόδι και τρύπες 
στο λαιμό, το λεγόμενο 
«μασκαρά μπαρδάκι» 
(Κέντρο Μελέτης 
Νεότερης Κεραμεικής, 
Αθήνα) 

Σαμιώτης αγγειοπλάστης 

Σαμιώτικη κανάτα με μία λαβή 
και επίθετο καλουπιαστό 
επιζωγραφισμένο διάκοσμο 
(Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης, Αθήνα) 

Λεκάνη λαβομάνου  
από τη Σάμο, κατασκευασμένη  
το 1952 (Συλλογή Α. Ευσταθιάδη) 

Λεκάνη σαμιώτικου εργαστηρίου, η οποία 
χρονολογείται στον όψιμο 19ο αιώνα.  
Στο κέντρο της παράσταση ιστιοφόρου,  
ενώ τα δύο ψάρια υπαινίσσονται τη θάλασσα. 
Αποδίδεται στον Νικόλαο Ζαρείφη  
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα). 
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«ΔίΚαίΗ Κουπα» Ή Κουπα Του πυΘαγορα

Η «δίκαιη κούπα» είναι ένα έξυπνο κύπελλο που μπορεί να γεμίσει με διάφορα υγρά έως ένα ορισμένο 
σημείο – μια γραμμή. Αν ο χρήστης δεν υπερβεί τη γραμμή, τότε μπορεί να απολαύσει το ποτό του. Αν 
όμως την υπερβεί, το επιπλέον υγρό καλύπτει το σιφώνιο που υπάρχει στο κέντρο του και όλο το υγρό 
χύνεται από μια τρύπα στον πυθμένα. Πρόκειται, σύμφωνα με την παράδοση, για εφεύρεση του Πυθα-
γόρα (6ος αι. π.Χ.), ώστε στα συμπόσια να πίνουν όλοι την ίδια ποσότητα κρασιού, και να τιμωρείται η 
πλεονεξία. Εκτός από αριστούργημα υδραυλικής τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων, βασισμένο στο νόμο 
για τα συγκοινωνούντα δοχεία τον οποίο διατύπωσε ο Πασκάλ αιώνες αργότερα, είναι και μέσω διδαχής. 
Με τον τρόπο αυτό ο μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος ήθελε να διδάξει στους μαθητές του την ανα-
γκαιότητα τήρησης του μέτρου στη ζωή μας: όταν το μέτρο ξεπεραστεί (ύβρις), τότε επέρχεται η τιμωρία 
και δεν χάνονται μόνο όσα ξεπέρασαν το όριο, αλλά και όσα έχουν αποκτηθεί μέχρι τότε.

ΣΚοπΕλοΣ
Η αγγειοπλαστική παράδοση της Σκοπέλου χάνεται στους χρόνους της αρχαιότητας, όπως δείχνουν τα 
ευρήματα στον Αγνώντα και τον Στάφυλο. Μια άλλη θέση (Κάμπος) πιστοποιεί τη συνέχεια αυτής της 
παράδοσης κατά τη Βυζαντινή περίοδο και τους πρώτους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια, 
αυτή η παράδοση θα διακοπεί μέχρι το 1900 περίπου, όταν θα φτάσει στο νησί από τη Ρόδο ο Νικόλαος 
Γ. Ρόδιος.

Καταγόμενος από την Κύθνο (Θερμιά), με τη μεγάλη αγγειοπλαστική παράδοση, ο Νικόλαος θα 
εγκατασταθεί μόνιμα στη Σκόπελο  και θα αξιοποιήσει τον θαυμαστής ποιότητας πηλό που προμηθευ-
όταν από κάποια θέση στην Αμπελική. Με αυτόν θα παράγει χρηστικά υδροφόρα και αποθηκευτικά 
σκεύη (στάμνες και πιθάρια), τα οποία διοχέτευε στην περιορισμένη σκοπελίτικη αγορά. Οι γνώσεις 
του πάνω στην αγγειοπλαστική της αρχαιότητας του επέτρεψαν να δημιουργήσει και νέα σχήματα, τα 
οποία παρέπεμπαν στους αμφορείς, τις κύλικες, τους κάνθαρους και τις ληκύθους εκείνης της επο-
χής. Κάποιες από τις δημιουργίες του, μάλιστα, πήγαιναν 
πολύ πίσω, στους Μυκηναϊκούς χρόνους – περίοδο κατά 
την οποία η Πεπάρηθος, όπως λεγόταν τότε το νησί, ήταν 
ανθηρό κέντρο.

Ο Νικόλαος πέθανε το 1946, έχοντας τιμηθεί με πανελ-
λήνια και διεθνή βραβεία και δημιουργήσει ιδιαίτερη σχο-
λή. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τεχνίτες της 
παραδοσιακής αγγειοπλαστικής, και για το λόγο αυτό πήρε 
τιμητική σύνταξη από την Ακαδημία Αθηνών. Στις συνει-
σφορές του περιλαμβάνεται η ανακάλυψη ενός εξαιρετι-
κού μαύρου ή κόκκινου επιχρίσματος, το οποίο θυμίζει τα 
βερνίκια της αρχαιότητας, αλλά διαποτίζει όλο το σώμα του 
πηλού και δεν απολεπίζεται εύκολα. Για τη στιλπνότητα 
και το ανεξίτηλο μαύρο χρώμα των δημιουργιών του πήρε 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1930.

Ανάλογη ήταν η πορεία και του γιου του, Βασίλη Ρόδιου.
Ο Νικόλαος Γ. Ρόδιος σε ηλικία 70 ετών  
στο εργαστήριό του, σε ώρα δουλειάς 

Σκύρος. Διακόσμηση κεραμικού σκεύους με πινέλο  
(φωτ.: Βούλα Θεοχάρη Παπαϊωάνου, Φωτογραφικά  

Αρχεία Μουσείου Μπενάκη). 

Κανάτια στην ακτή  
της Σκοπέλου, στα 1947   
(φωτ.: Δημ. Τλούπα) 
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ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ / ΤΗΝΟΣ
Η μακραίωνη χρήση και επεξεργασίας συγκεκριμένων υλικών έχει δημιουργήσει σε ορισμένα νησιά μια 
ιδιαίτερα ισχυρή τοπική παράδοση, η οποία συντηρεί, ακόμη και σήμερα, μεταποιητικές δραστηριότητες 
και παραδοσιακές τέχνες, όπως η κεραμική, η ξυλοναυπηγική, η καλαθοπλεκτική και η μαρμαρογλυπτι-
κή. Η τελευταία είναι σχεδόν ταυτισμένη με την Τήνο.

Η νήσος Τήνος, με έκταση 194,5 τ.χλμ., είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, μετά τη Νάξο 
και την  Άνδρο. Το έδαφός της είναι γενικά ορεινό, και διαθέτει μικρές μόνο πεδινές εκτάσεις.  Έχει 
σήμερα 8.500 κατοίκους. Απ’ αυτούς οι μισοί ζουν στην πρωτεύουσα, τη Χώρα. Ο υπόλοιπος πληθυσμός 
ζει στα χωριά. Σε ό,τι αφορά το θρήσκευμα των κατοίκων, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί αλλά και πολλοί 
καθολικοί.

Πώς αναπτύχθηκε η μαρμαρογλυπτική παράδοση στην Τήνο;
Λόγω των χαρακτηριστικών του εδάφους, 
οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Τήνο 
είναι πολύ μικρές. 

Έτσι οι κάτοικοι, για να επιζήσουν, 
έπρεπε να ασκήσουν ένα ακόμη επάγγελ-
μα πέρα από την καλλιέργεια της γης. Ορι-
σμένοι αγρότες, λοιπόν, συνεταιρίστηκαν 
με κάποιον μαρμαρά από τα Ιστέρνια ή 
τον Πύργο, τα χωριά της Έξω Μεριάς όπου 
υπήρχαν λατομεία μαρμάρου. 

Οι αγρότες, που τότε ήταν σχεδόν όλοι 
δεξιοτέχνες, γρήγορα έμαθαν και τη μαρ-
μαρογλυπτική. 

Όσο για τον Πύργο και τα Ιστέρνια, 
εκεί οι δυνατότητες για καλλιέργεια ήταν 
πολύ πιο περιορισμένες – οπότε από 
παλιά κυριαρχούσαν στις ασχολίες των 
κατοίκων η εξόρυξη και η επεξεργασία 
του μαρμάρου.

Αυτός ο συνδυασμός άφθονης πρώτης 
ύλης, κατάλληλων κοινωνικοοικονομικών 
συνθηκών και προγενέστερης εμπειρίας 
ήταν η βάση στην οποία στηρίχτηκε η μεγά-
λη ανάπτυξη της τηνιακής μαρμαροτεχνί-
ας. Βοήθησαν, βέβαια, οι ευκαιρίες και το 
περιβάλλον που δημιούργησαν οι Ενετοί 
κάτοχοι του νησιού.

Από την Ενετοκρατία στην Τουρκοκρατία
Η Τήνος, το «αλάτι του βασιλείου της Κρήτης», ήταν η μοναδική κτήση της Γαληνότατης Δημοκρατίας 
της Βενετίας στο κεντρικό Αιγαίο κατά τον 17ο αιώνα. Στην εποχή εκείνη μπορούμε να τοποθετήσουμε 
την ανάπτυξη της τηνιακής μαρμαρογλυπτικής. Τα ίχνη της είναι ακόμη και σήμερα ορατά σε κτίσματα 
της εποχής: στις κατοικίες των Ενετών, στις εκκλησίες, στα φρούρια, στα νεκροταφεία, στα οικόσημά τους. 
Επιπλέον, η ύπαρξη ισχυρής καθολικής κοινότητας λειτούργησε ευνοϊκά για την ανάπτυξη της γλυπτικής 
και ιδιαίτερα για τις πολλαπλές χρήσεις της – κοσμικές και θρησκευτικές.

Την περίοδο εκείνη οι μαρμαράδες μάστορες ακολουθούσαν τους οικοδόμους σε όλο 
το νησί, κατασκευάζοντας μαρμάρινα μέλη οικοδομών ή διακοσμητικά ανάγλυφα, είτε συν-
δυάζοντας και τις δύο ιδιότητες, του μαρμαρά και του οικοδόμου.

Το 1715, όταν η Τήνος πέρασε από τη βενετσιάνικη στην οθωμανική 
κατοχή, ήδη η μαρμαρογλυπτική είχε μεγάλη άνθηση. Τα τεκμήρια 
που υπάρχουν σε σχέση με τον 18ο αιώνα είναι λιγοστά και δεν 
επιτρέπουν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την 
εξόρυξη και την κατεργασία του μαρμάρου. Γνωρίζουμε, όμως, ότι 
στην εποχή εκείνη η τέχνη του μαρμάρου τελειοποιείται, ωθού-
μενη από την άμιλλα ανάμεσα στα τοπικά κέντρα μαρμαροτεχνίας, 
τα εργαστήρια και τους μάστορες. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι την περί-
οδο εκείνη  η τηνιακή μαρμαρογλυπτική υπερβαίνει τα τοπικά όρια και 
γίνεται «πλανόδια». Τηνιακοί μαρμαροτεχνίτες πραγματοποιούν μακρινές 
περιοδείες που κρατούν αρκετούς μήνες σε διάφορες περιοχές του ελληνι-
κού χώρου αλλά και εκτός Ελλάδας για να ασκήσουν την τέχνη τους. Δού-
λευαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα ελληνικά νησιά, την ηπειρωτική 
Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, το Άγιον 
Όρος, αλλά και στην Ιωνία, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, 
τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο, τη Ρωσία και την Αίγυπτο.

Από τις οικογένειες αυτές των μαρμαράδων θα βγουν 
αργότερα κορυφαίοι εκπρόσωποι της επώνυμης νεοελλη-
νικής γλυπτικής, όπως ο Χαλεπάς, οι Σώχοι, ο Φιλιππό-
της, οι Βιτάληδες, οι Φυτάληδες κ.ά.

Αυτό που έκαναν τότε οι Τηνιακοί μαρμαροτεχνί-
τες δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Την εποχή εκείνη –τον 
«χρυσό» 18ο αιώνα της ελληνικής χειροτεχνίας– είχε 
γενικευτεί η μετακίνηση εξειδικευμένων τεχνιτών από 
την πατρίδα τους σε άλλες περιοχές όπου η τέχνη 
τους είχε αυξημένη ζήτηση. Μας είναι γνωστά 
τα παραδείγματα των μαστοροχωρί-
ων της ηπειρωτικής Ελλάδας (της 
Πελοποννήσου ή της Ηπείρου), 
από τα οποία ξεκινούσαν κομπανί-
ες ή σινάφια οικοδόμων για να πάνε 
σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Βαλ-

Τα μαρμάρινα διακοσμητικά κυριαρχούν  
στην εξωτερική όψη των τηνιακών σπιτιών 

Χαρακτηριστική λιθανάγλυφη κρήνη 
από την Τήνο 

Η οικία του Γαννούλη Χαλεπά στον Πύργο  
της Τήνου

«Σάτυρος που παίζει  
με τον Έρωτα», ένα από  
τα πιο γνωστά έργα  
του Χαλεπά (1877, Εθνική 
Γλυπτοθήκη, Αθήνα). 
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κανική χερσόνησο. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο ξεκινούσαν από το νησί τους 
και οι Τηνιακοί μάστορες και τεχνίτες του μαρμάρου για την εκτέλεση έργων 
κοσμικού ή εκκλησιαστικού χαρακτήρα.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα σώζονται μαρτυρίες που αναφέρονται στις 
εμπορικές δραστηριότητες των Τηνίων. Αναφέρεται, επίσης την ίδια χρονική 
περίοδο, η εξόρυξη λευκού μαρμάρου στις θέσεις Μουρούνια, Βαθύ και Καρί-
κα γύρω από τα χωριά Ιστέρνια, Καρδιανή και Φαλατάδο. Πράσινο μάρμαρο 
εξορύσσονταν στη θέση Χούσουλα της  Έξω Μεριάς, ενώ σχιστολιθικές πλάκες 
εξορύσσονταν στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Τα μάρμαρα αυτά εξάγονταν 
στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, την Τεργέστη και την Οδησσό.

Τα Εργα ΤΗΣ παραΔοΣίαΚΗΣ ΜαρΜαρογλυπΤίΚΗΣ
Τα δημιουργήματα της τηνιακής μαρμαρογλυπτικής δια-
κρίνονται σε εργαλεία ή σκεύη (π.χ. ξινάρια στις πηγές, 
γούρνες, σκάφες, πετροτήρια για το πήξιμο του 
τυριού, γουδιά κ.ά.), σε τμήματα κτηρίων –κοσμικών 
(σκάλες, πορτοσιές, κολόνες, φουρούσια, αετώματα 
κ.ά.) ή θρησκευτικών (σταυροί, άμβωνες, τέμπλα, 
προσκυνητάρια, καμπαναριά κ.ά.)– και στα ονομα-
στά τηνιακά λιθανάγλυφα.

Τα λαϊκά λιθανάγλυφα διακρίνονται σε:
Οικόσημα: Εμφανίστηκαν κατά την Ενετοκρα-

τία, ως σύμβολα του κύρους των Ενετών αξιωματούχων και των καθολικών 
επισκόπων και στη συνέχεια υιοθετήθηκαν από τους εύπορους Τηνιακούς.

Τέμπλα: Αρχικά ακολούθησαν τα πρότυπα των ξυλόγλυπτων, μετά το 1930 όμως υιοθέτησαν νεοκλασι-
κιστικά και νεοβυζαντινά πρότυπα.

Υπέρθυρα και περιθυρώματα:  Ήταν βασικό διακοσμητικό στοιχείο κατά την Παλαιοχριστιανική και 
Βυζαντινή εποχή, υπήρχαν όμως και στη αρχαία Ελλάδα. Στις λαϊκές δοξασίες του νησιού, η είσοδος του σπι-
τιού είναι το πλέον ευπρόσβλητο σημείο από δαίμονες και στοιχειά. Ως εκ τούτου, στα υπέρθυρα που έχουν 
εντοιχιστεί πάνω από τις πόρτες ή τα παράθυρα απεικονίζονται φυλακτικά και αποτρεπτικά σύμβολα (σταυροί, 
άγγελοι, άγιοι, ένοπλοι φρουροί, γοργόνες, δικέφαλοι αετοί κ.ά.).

Φεγγίτες: Είναι διάτρητες ημικυκλικές δημιουργίες –αριστουργηματικές σε πολλές περιπτώσεις– που 
καλύπτουν τα τόξα πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα και φέρουν φυλακτικές ή διακοσμητικές παραστάσεις 
(πουλιά, λουλούδια, ψάρια, πλοία κ.ά.). Τα διάτρητα μέρη τους επιτρέπουν στο φως και τη δροσιά να περνούν 
στο σπίτι, ενώ χρησιμοποιούνται και ως αποθηκευτικοί χώροι.

Κρήνες: Στο στόμιό τους υπάρχουν τα ξινάρια (μαρμάρινα διακοσμητικά) από τα οποία αναβλύζει το νερό. 
Είναι διακοσμημένες με παραστάσεις που, σύμφωνα με την παράδοση, εξευμενίζουν το στοιχειό της πηγής 
και αποτρέπουν το κακό.

Επιτύμβιες πλάκες: Ταφόπλακες που συχνά φέρουν ανάγλυφες παραστάσεις με υψηλή καλλιτεχνική 
αξία και θεματολογία που σχετίζεται με τη ματαιότητα των εγκόσμιων και τα επαγγελματικά σύμβολα ή 
εργαλεία του νεκρού.

Η άνθηση στα πρώτα χρόνια του νεοελληνικού κράτους
Από τα μέσα του 19ου αιώνα πυκνώ-
νουν οι μαρτυρίες για τα λατομεία του 
νησιού. Εκείνη την εποχή δημιουργού-
νται τα εργαστήρια επεξεργασίας και 
μορφοποίησης του μαρμάρου, κυρίως 
στα Ιστέρνια και τον Πύργο, όπου βρί-
σκονται τα περισσότερα λατομεία.

Το εμπόριο του μαρμάρου ευνόη-
σε πιθανώς και τη ναυτιλία στην ίδια 
περιοχή της Τήνου. Από τα λιμάνια του 
νησιού τα μαρμάρινα έργα φορτώνο-
νταν σε πλοία και ταξίδευαν σε διάφο-
ρες περιοχές του ελληνικού χώρου, της 
Μεσογείου και των Βαλκανίων. Έτσι, 
στα μέσα του 19ου αιώνα το μάρμαρο 
γίνεται ένα από τα κύρια εξαγωγικά 
προϊόντα της Τήνου, μαζί με το κρασί 
και το μετάξι. Στη μαρμαροτεχνία και 
τη λιθοξοΐα ασχολούνταν τότε πάνω από 
1.000 κάτοικοι του νησιού.

Βλέπουμε, έτσι, τον Γεώργιο Λουδο-
βίκο φον Μάουρερ, μέλος της τριμελούς 
Αντιβασιλείας του  Όθωνα στο νεοσύστα-
το ελληνικό κράτος, να σημειώνει στα 1834 
ότι οι Τούρκοι θεωρούσαν το τηνιακό μάρ-
μαρο καλύτερο και από της Πάρου. Την 
ίδια περίπου εποχή, ο Γάλλος πρόξενος 
στη Σύρο Ernest Ledhuy αναφέρει ότι τα 
λατομεία της Τήνου αποφέρουν σημαντι-
κά κέρδη και ότι οι τεχνίτες του νησιού 
στέλνουν τα έργα τους στην Κωνσταντι-
νούπολη, τη Σμύρνη και τη Θεσσαλονίκη.

Μερικές δεκαετίες αργότερα (τέλη 19ου αι.), ο Πύργος και οι γύρω οικισμοί αριθμούσαν περίπου 
1.500 κατοίκους, ενώ στις αρχές του 20ού είχαν 500 μαρμαράδες.

Φαίνεται, συνεπώς, ότι η απελευθέρωση από την οθωμανική κατοχή άλλαξε ριζικά τα δεδομένα στην 
Ελλάδα γενικά, αλλά και στους Τηνιακούς μαρμαροτεχνίτες και τα εργαστήριά τους ειδικότερα, που 
πλέον διαφοροποιούνται αρκετά κι αρχίζουν να απομακρύνονται από την παράδοση και να υιοθετούν 
αστικές και νεοκλασικές μορφές Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα στην Αθήνα και η επικράτηση του 
νεοκλασικισμού στην αρχιτεκτονική δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση για γλυπτικές συνθέσεις με μάρμαρο 
– ένα υλικό που παρέπεμπε στα κομψοτεχνήματα της αρχαίας Ελλάδας και εξέφραζε τη συνέχεια της 
ελληνικής ταυτότητας.

Γιαννούλης Χαλεπάς 

Φεγγίτης 

Ανάγλυφη επιζωγραφισμένη παράσταση  
του Αγίου Νικολάου πάνω από την είσοδο  
του ομώνυμου ναού 

Το άγαλμα του Θεόδωρου  
Κολοκοτρώνη μπροστά από την Παλιά 
Βουλή (σήμερα Εθνικό Ιστορικό Μουσείο), 
σε επιστολικό δελτάριο των αρχών του 20ού 
αιώνα. Είναι έργο του Τηνιακού Λάζαρου 
Σώχου. Ένας πανομοιότυπος ανδριάντας 
βρίσκεται στο Ναύπλιο.
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Η ΤΗΝίαΚΗ ΣΜίλΗ ΣΤΗΝ απΕλΕυΘΕρΩΜΕΝΗ αΘΗΝα 

Τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομικά έργα που θα γίνουν στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση 
από την οθωμανική κατοχή και την ανάδειξή της σε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους θα 
απορροφήσουν πολλούς Τηνιακούς μαρμαράδες, οι οποίοι θα πρωτοστατήσουν στην ανοικοδόμηση και 
τον καλλωπισμό της. Αλλά και στη γλυπτική, που την εποχή εκείνη ανέδειξε διάσημους καλλιτέχνες, οι 
Τηνιακοί θα είναι στην πρώτη γραμμή.

Έτσι, Τηνιακοί μαρμαράδες και γλύπτες βρέθηκαν να λαξεύουν τα μάρμαρα και να σκαλίζουν τα δια-
κοσμητικά τους μοτίβα σε διάφορα κτήρια της Αθήνας συνεργαζόμενοι με αρχιτέκτονες όπως ο Σταμάτης 
Κλεάνθης, ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου, ο Θεόφιλος Χάνσεν, ο Αριστείδης Ζάχος κ.ά.

Επιπλέον, πολλά γλυπτά που κοσμούν δημόσιους χώρους στην Αθήνα, καθώς και τα περισσότερα 
επιτάφια μνημεία του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών φιλοτεχνήθηκαν από Τηνιακούς καλλιτέχνες που είχαν 
τα εργαστήριά τους στην Αθήνα.

μάλιστα, θα διακριθούν και με την ίδρυση 
το 1847 της έδρας Γλυπτικής στο εν λόγω 
ίδρυμα θα ενταχθούν στο προσωπικό του. 
Ορισμένοι, επίσης, μετά τη φοίτηση εν 
Ελλάδι, θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο εξωτερικό με υποτροφίες του Ιερού 
Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Εκτός, όμως, από τους επώνυμους 
γλύπτες, οι έμπειροι Τηνιακοί τεχνί-
τες ανοίγουν δικά τους εργαστήρια σε 
πολλά σημεία της Αθήνας: οι αδελφοί 
Μαλακατέ στη συμβολή των οδών Στα-
δίου και Κοραή, οι αδελφοί Φυτάλη στην 
οδό Ακαδημίας (στο ύψος της Ζωοδόχου 
Πηγής) κ.ά. Μαρμαρογλυφεία και αργό-
τερα μαρμαροβιομηχανίες Τηνιακών θα ιδρυθούν ακόμη σε περιοχές όπως η Σμύρνη (έως το 1922),  
η Κωνσταντινούπολη, η Κριμαία και η Οδησσός.

οι αλλαγές στον 20ό αιώνα
Οι αλλαγές στις οικονομικές και κοινωνικές δομές που έφερε ο 
20ός αιώνας είχαν σημαντικές επιπτώσεις και στη μαρμαροτε-
χνία της Τήνου, η οποία εμφάνισε μια φθίνουσα πορεία, καθώς 
νέα υλικά με χαμηλότερο κόστος και ευκολότερη επεξεργασία 
κυριάρχησαν στην οικοδομική.

Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, αλλά και στα χρόνια 
που ακολούθησαν, τα λατομεία κλείνουν και οι δουλειές για 
τους μαρμαράδες σταματούν.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 επανεμφανίζεται το αποξε-
χασμένο για πάνω από έναν αιώνα λαϊκό ανάγλυφο. Νέες συνθή-
κες, όπως ο φολκλορισμός, η αύξηση του τουριστικού ρεύματος 
και η οικοδόμηση εξοχικών κατοικιών και ξενοδοχείων παραδο-
σιακού τύπου επαναφέρουν στο προσκήνιο φεγγίτες, υπέρθυρα, 
διακοσμητικές πλάκες, βρύσες και μικρά ανάγλυφα. Έτσι σήμε-
ρα, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη μαρμαροτεχνίτες που φιλοτεχνούν όμορφες δημιουργίες.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στον Πύργο λειτουργεί από το 1955 Προπαρασκευαστική Σχολή 
Καλών Τεχνών με τριετή φοίτηση. Κάθε χρόνο δύο αριστούχοι απόφοιτοι της σχολής μπαίνουν χωρίς 
εισαγωγικές εξετάσεις στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.

Μισόν αιώνα αργότερα, και πάλι στον Πύργο, δημιουργήθηκε από το Πολιτιστικό  Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) το Μουσείο Μαρμαροτεχνίας. Στο μουσείο παρουσιάζεται η τεχνολογία του μαρμάρου, 
ενώ παράλληλα περιγράφεται αναλυτικά το πλέγμα εργαλειακού εξοπλισμού και τεχνικών. Ταυτόχρονα, 
με την έμφαση που δίνεται στην προβιομηχανική και πρωτοβιομηχανική Τήνο, αναδεικνύεται το κοινω-
νικό και οικονομικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια.

Προτομή του Γιαννούλη Χαλεπά 
στη Χώρα της Τήνου 

Η «Κοιμωμένη» του Γιαννούλη Χαλεπά,  
στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Το γλυπτό  

(1878) ήταν παραγγελία για τον τάφο 
 της Σοφίας Αφεντάκη και εικονίζει νεαρή 

κοπέλα ξαπλωμένη σε ανάκλιντρο.  

Η επικράτηση του μάρμαρου στον νεοκλασικισμό θα επηρεάσει και την εκκλησιαστική αρχιτεκτο-
νική. Έτσι, τα μαρμάρινα τέμπλα θα αντικαταστήσουν σταδιακά τις ξύλινες κατασκευές. Οι Τηνιακοί 
μαρμαροτεχνίτες θα έχουν και σε αυτό τον τομέα το προβάδισμα.

Δημόσια κτήρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο εκείνη και φέρουν τη σφραγίδα της τηνιακής 
σμίλης είναι, μεταξύ άλλων, τα παλιά ανάκτορα (Βουλή), το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία, η Εθνική Βιβλι-
οθήκη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Ζάππειο, το Πολυτεχνείο, το Αρσάκειο, το Καλλιμάρμαρο 
(Παναθηναϊκό Στάδιο), η Μητρόπολη κ.ά. Τηνιακοί επίσης πρωτοστάτησαν στις αναστηλώσεις κορυφαί-
ων αρχαίων μνημείων (Παρθενώνας, Ολυμπία, Λέων της Χαιρώνειας κ.ά.).

Παράλληλα, πολλοί Τηνιακοί μαρμαροτεχνίτες –σε μια εποχή που άρχισε να διακρίνεται ο εμπει-
ρικός μαρμαρογλύπτης-μάστορας από τον σπουδαγμένο γλύπτη-καλλιτέχνη– θα επιλέξουν να σπουδά-
σουν στην τέχνη τους και θα φοιτήσουν στο Σχολείο των Τεχνών, το κατοπινό Πολυτεχνείο. Κάποιοι, 

Ανεμόμυλος στη Μέση,  
στην ανατολική Τήνο

Παλιός ανεμόμυλος στα Τριπόταμα,  
ο οποίος έχει μετατραπεί σε περιστεριώνα 

Σύγχρονος μαρμαροτεχίτης  της Τήνου
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οΝοΜαΣΤοί ΤΗΝίαΚοί γλυπΤΕΣ

Η Τήνος αποτελεί πατρίδα πολλών σημαντικών γλυπτών, η φήμη και η καλλιτεχνική αξία των οποίων 
ξεπέρασε τα ελλαδικά όρια. Σημειώνουμε μερικούς και κάποια από τα πιο γνωστά έργα τους.

Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-1938): Γεννημένος στον Πύργο, χαρακτηρίστηκε ως «ο σύγχρονος Φειδί-
ας» και είναι διάσημος για έργα όπως η περίφημη Κοιμωμένη (στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών), ο Σάτυρος 

παίζων με τον  Έρωτα, η Φιλοστοργία, ο Θεριστής, η Αναπαυομένη, η Μήδεια, Οιδίπους και Αντιγόνη 
κ.ά.

Δημήτρης Φιλιππότης (1839-1919): Γεννήθηκε στον Πύργο, ακολούθησε από μικρός τον 
μαρμαρογλύπτη πατέρα του και στη συνέχεια σπούδασε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από τα 

πιο γνωστά έργα του είναι τρεις δημιουργίες που κοσμούν το Ζάππειο (Ξυλοθραύστης, Μικρός 
Ψαράς, Θεριστής) καθώς και αρκετές άλλες που βρίσκονται στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών (π.χ. 
μνημείο Γ. Αβέρωφ).

Γεώργιος Βιτάλης (1838-1901): Γεννήθηκε στα Ιστέρνια και πέθανε στην Αλεξάνδρεια. 
Σπούδασε στην Αθήνα και το Μόναχο και φιλοτέχνησε έργα άρτια από τεχνική άποψη και 

εμπνευσμένα από νεοκλασικιστικό πνεύμα.  
Οι ναοί του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Ιωάννη 

στη Σύρο, ο ανδριάντας του Μπάιρον στο Μεσσο-
λόγγι και ο Γλάδστων στα Προπύλαια του Πανεπι-
στημίου Αθηνών είναι από τα πιο γνωστά έργα του.

Λάζαρος Σώχος (1862-1911): Γεννημένος στα 
Ιστέρνια, σπούδασε στην Αθήνα και το Παρίσι, και 
διετέλεσε καθηγητής στην ΑΣΚΤ. Στα πιο γνωστά 

έργα του περιλαμβάνονται οι δύο έφιπποι ανδριάντες 
του Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο και την Αθήνα (Παλαιά 
Βουλή), η αποκατάσταση των γλυπτών της Ολυμπίας 
και του Λέοντα της Χαιρώνειας, καθώς και τα μνημεία 
των Παύλου Μελά (Ζάππειο) και Ανδρέα Συγγρού (Α΄ 
Νεκροταφείο Αθηνών).

Αντώνιος Σώχος (1888-1975):  Ένας ακόμη ονομα-
στός γλύπτης που γεννήθηκε στα Ιστέρνια. Σπούδασε 
στην Πάτρα, την ΑΣΚΤ, το Παρίσι και το Μόναχο, και 
διετέλεσε καθηγητής της Γλυπτικής και της Πλαστι-
κής στο ΕΜΠ από το 1926 έως το 1959. Τα πιο γνωστά 
έργα του είναι το άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμα-
νού στην Πάτρα και εκείνο του Καψάλη στο Ηρώον του 
Μεσολογγίου.

ΒοΤΣαλΩΤα
Τα βοτσαλωτά δάπεδα αποτελούν αξιοπρόσεκτη ιδιαιτερότητα πολλών περι-
οχών του ευρύτερου αιγαιακού χώρου, όπως οι Σπέτσες, η  Ύδρα, η Σκύρος,  
η Σκόπελος, η Σαντορίνη, η Τήνος, η Σύρος, η Μήλος, η Ρόδος, η Σύμη, η Κως, 
η Νίσυρος, η Κάλυμνος, η Χίος, η Λέσβος και η Κρήτη.

Τα βοτσαλωτά είναι έργα υπομονής, επιμονής αλλά και μαστοριάς. Χαρακτη-
ρίζονται από υψηλή αισθητική και αντοχή στο χρόνο, το κόστος τους όμως υπήρξε 
πάντοτε υψηλό. Για να κατασκευαστεί μόνο ένα τετραγωνικό μέτρο βοτσαλωτού 
δαπέδου απαιτείται τουλάχιστον τρίωρη εργασία από τέσσερις εργάτες. Μεγάλο 
μέρος του κόστους αφορά, επίσης, τη διαλογή και τη μεταφορά των βοτσάλων.

Τα βοτσαλωτά ήταν γνωστά από την αρχαιότητα –ήδη από τους Μινωικούς 
χρόνους– και χρησιμοποιούνταν για τη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων σε δημόσια κτήρια και σε ιδιωτικές κατοικίες. Στο ανώτερό της επίπεδο 
αυτή η τέχνη έφτασε κατά τους Ελληνιστικούς και Ρωμαϊκούς χρόνους. Θαυμαστό 
δείγμα της είναι τα ψηφιδωτά στην αρχαία Πέλλα, πρωτεύουσα των Μακεδόνων.

Κατά τη νεοελληνική περίοδο (μετά το 1700) η επανεμφάνιση των βοτσαλω-
τών στο Αιγαίο –και όχι μόνο– σχετίζεται με τις εμπειρίες που είχαν οι ναυτικοί και οι έμποροι που είχαν 
ταξιδέψει στην Ανατολή και τη Δύση. Οι έμποροι και γενικά οι ναυτικοί μας, εκτός από τον πολιτισμό 
των λαών που γνώριζαν στα ταξίδια τους, έφεραν στην πατρίδα τους και καινούριες ιδέες και νέο τρόπο 
ζωής. Με τη σειρά τους, ξένοι περιηγητές που ταξίδεψαν στα νησιά του Αιγαίου τον 18ο αιώνα μιλούν για 
«δρόμους στρωμένους με μικρούς πολύχρωμους λίθους».

Γιαννούλη Χαλεπά, «Μήδεια ΙΙΙ» (γύψος, 1933, 
Εθνική Πινακοθήκη/Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου). Είναι το τρίτο από τα γλυπτά του 
Χαλεπά με θέμα τη Μήδεια. Η «Μήδεια Ι» 
φιλοτεχνήθηκε το 1918-1924 (Συλλογή 
Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας 
Τήνου, Μόνιμη έκθεση Ιδρύματος Τηνιακού 
Πολιτισμού) και η «Μήδεια ΙΙ» το 1931 (ιδιωτική 
συλλογή). 

Ο «Ξυλοθραύστης» του Δημήτρη 
Φιλιππότη, ο οποίος κοσμεί το χώρο  
του Ζαππείου. Τον ίδιο χώρο κοσμεί  

και ο «Μικρός Θεριστής»,  
επίσης έργο του Φιλιππότη. 

Βοτσαλωτό δάπεδο με παράσταση ιστιοφόρου μπροστά  
από την οικία Ανάργυρου, στις Σπέτσες 

Η Αυλή Αγίου Γεωργίου στο Πέρα 
Τριοβάσαλο της Μήλου (πηγή: Γιάννης 

Λουκιανός, Τα βοτσαλωτά 
της Σαντορίνης και της Μήλου, 

Βότσαλο, Αθήνα 2012) 

Το βοτσαλωτό προαύλιο της μονής Αγίου Νικολάου 
στις Σπέτσες 
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Τα λιλαδωτά της Χίου
Νωρίτερα απ’ ό,τι στις άλλες περιοχές πρέπει να ήρθαν τα βοτσαλωτά στη Χίο, γεγονός που σχετίζεται 
με τη γενουατική παρουσία στο νησί. Γενικά, πάντως, η νεοελληνική αναβίωση των βοτσαλωτών είναι 
αποτέλεσμα κυρίως δυτικής επίδρασης, που παντρεύτηκε με την ανάγκη των κατοίκων του Αιγαίου να 
στεγανοποιήσουν μεγάλες ιδιωτικές ή δημόσιες επιφάνειες. Κι αυτό γιατί την εποχή εκείνη δεν είχαν 

ούσα στο Βροντάδο: χρονολογείται στο 1892 και απεικονίζει καράβι, 
άλογο κ.ά. Εντυπωσιακό είναι επίσης το βοτσαλωτό δάπεδο στην 
πλατεία των Δελφινιών, στο Μαντράκι της Νισύρου. Γενικά, πάντως, 
στη Χίο, τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη τα θέματα είναι διακοσμητικά, 
ενώ στις Σπέτσες είναι απλά παραστατικά – τα ίδια με εκείνα που 
χρησιμοποιούνται στα κεντήματα ή τα ξυλόγλυπτα.

Τα μαύρα βότσαλα στη Χίο συλλέγονται από τα Μαύρα Βόλια, 
μια ακτή στα νότια του νησιού, κοντά στο Εμποριό, ενώ από τον 
όρμο Καμάρι  κοντά στο Νεοχώρι (στα Καμποχώρια) συλλέγονται τα 
λευκά. Οι μάστορες των βοτσαλωτών στο νησί προέρχονταν κυρίως 
από τα χωριά Θυμιανά και Νεοχώρι. Περίφημος τεχνίτης υπήρξε ο 
Θυμιανός Αντώνης Τάκος ή Γούλας, που, μαζί με τον πατέρα του ή 
με το δικό του συνεργείο, έστρωσε πολλές αυλές και διαφύλαξε τις 
φόρμες που χρησιμοποίησε για το στρώσιμό τους. Γενικά πάντως, 
οι τεχνίτες βοτσαλωτών από τη Χίο ανέπτυξαν έντονη κινητικότητα 
και εργάστηκαν συχνά και πέρα από την πατρίδα τους. Αξίζει μάλι-
στα να σημειωθεί ότι όσοι απ’ αυτούς εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε 
άλλα μέρη διατήρησαν το επίθετο Χιώτης.

ακόμη αποκαλυφθεί τα αρχαιοελληνικά ή τα παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, ώστε να θεωρήσουμε ότι οι 
Νεοέλληνες αντλούσαν από αυτή την παράδοση. Άλλωστε, μετά τους Πρωτοχριστιανικούς χρόνους και 
ιδιαίτερα στον Μεσαίωνα η τέχνη του βοτσαλωτού είχε παρακμάσει.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι λαϊκοί τεχνίτες των βοτσαλωτών, ξεκινώντας από μια πρακτική ανά-
γκη, μετέτρεψαν τη χρηστική κατασκευή σε έργο τέχνης. Κι όλα αυτά χρησιμοποιώντας απλά υλικά, 
εργαλεία και μεθόδους.

Τα δάπεδα, οι αυλές, οι διάδρομοι, τα προαύλια των εκκλησιών κ.λπ. που έχουν κατασκευαστεί από 
βότσαλο της θάλασσας ή των ποταμών στη Χίο ονομάζονταν λιλαδωτά. Το δε βότσαλο οι Χιώτες το απο-
καλούσαν λιλάδι, λιλαδάκι, βόλι, βοτσαλάκι. Στα Δωδεκάνησα, όπου επίσης τα βοτσαλωτά γνώρισαν 
μεγάλη διάδοση, κυρίως την περίοδο 1830-1900 σε αυλές σπιτιών και εκκλησιών, τα μεγάλα βότσαλα 
ονομάζονται χόχλακες ή χόγλακες και τα μικρά χοχλάκια. Η λέξη σημαίνει στρογγυλεμένη από τη φύση 
πέτρα. Στην Τήνο, τα βότσαλα λέγονται βολάκια.

Σε όλες τις αυλές με βοτσαλωτά υπάρχουν η χρονολογία κατασκευής και τα αρχικά του ιδιοκτήτη. 
Από αυτά τα ανεξίτηλα ίχνη μαθαίνουμε ότι οι περισσότερες αυλές –στη Χίο, για παράδειγμα– χρονολο-
γούνται από το 1881 και μετά.

Σε ό,τι αφορά τα θέματα των βοτσαλωτών, βλέπουμε να υπάρχουν μαίανδροι, κληματίδες (χαρακτηρι-
στικό της χιώτικης αυλής), εύκαμπτα φυτά, κυπαρίσσια, σπείρες, έλικες, κατοικίδια ζώα, δικέφαλοι αετοί, 
παραστάσεις θαλασσινής ζωής (άγκυρες, καράβια, δελφίνια), εργαλεία δουλειάς αλλά και θρησκευτικά 
σύμβολα. Οι πολυπρόσωπες συνθέσεις σπανίζουν στη Χίο. Μία απ’ αυτές συναντάμε στην Παναγία Ελε-

Περίτεχνο βοτσαλωτό  
στη Χίο 

Στο ξενοδοχείο της οικογένειας Βενετσάνου στη Μεσσαριά της Σαντορίνης 
(πηγή: Γιάννης Λουκιανός, Τα βοτσαλωτά της Σαντορίνης και της Μήλου, 

Βότσαλο, Αθήνα 2012) 

Ξενοδοχείο  
«El Greco»,  
στα Φηρά  
της Σαντορίνης 
(πηγή: Γιάννης 
Λουκιανός,  
Τα βοτσαλωτά  
της Σαντορίνης 
και της Μήλου, 
Βότσαλο,  
Αθήνα 2012) 



Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Α  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α

42 43

Ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία που προέρχεται από τα Δωδεκάνησα. Τα χοχλάκια τα αγορά-
ζουν από καταστήματα οικοδομικών υλικών, όπου τα κουβαλούσαν από τα χωριά με το ζεμπίλι, έναν 
τρίχινο σάκο με λουρί, και τον τενεκέ, ο οποίος είχε χωρητικότητα 25 λίτρα. Υπήρχαν τρία είδη: τα 
ψιλά (που ήταν και τα ακριβότερα), τα χονδρά και τα μεσαία. Όλα τα είδη τα μάζευαν από τις παρα-
λίες και τα ποτάμια και ήταν μαύρα και άσπρα, ενώ σπάνια υπήρχαν και χρωματιστά, όπως στη Λίνδο 
της Ρόδου.

Η ΚαΤαΣΚΕυΗ ΤΩΝ ΒοΤΣαλΩΤΩΝ
Η διαδικασία που ακολουθείται στην κατασκευή των βοτσαλωτών είναι η εξής: η 
περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το βοτσαλωτό στρώνεται με στρώμα από 
ασβέστη, χοντρή άμμο και πετραδάκια – το λεγόμενο ασβεστοτσάιλο. Αφήνουν 
το μείγμα να στεγνώσει και στη συνέχεια πάνω στην ίδια επιφάνεια τοποθετούν 
δεύτερο μείγμα από ασβέστη και άμμο πάχους 5 εκατοστών, το χαμούρι. Αφού 
στεγνώσει και αυτό (σε δύο ώρες), ο μάστορας καλουπώνει με ξύλα το πρώτο 
τετραγωνικό που θα καλύψει. 

Φτιάχνει στη συνέχεια το σχέδιο σε χοντρό χαρτί, το κόβει και το τοποθετεί 
σε τενεκεδένιο ή τσίγκινο φύλλο, που λειτουργεί ως βάση για την κατασκευή 
του βοτσαλωτού. Το φύλλο τοποθετείται πάνω στο τετραγωνικό τής υπό κάλυψη 
περιοχής. Με λευκά βότσαλα γεμίζει ο κάμπος (φόντο), σιγά σιγά το μεταλλικό 
περίγραμμα απομακρύνεται και ό,τι μένει καλύπτεται με μαύρα βότσαλα. Στο 
τέλος τα βότσαλα κοπανίζονται και κλείνουν τυχόν κενά που έχουν προκύψει 
με μικρά βοτσαλάκια, τα πιτσινάκια. 

ΞυΣΤα, Η αποΚλΕίΣΤίΚοΤΗΤα ΤΗΣ Χίου
Tα ξυστά είναι μια ιδιαίτερη τεχνική χάραξης μοτίβων στο επίχρισμα της πρόσοψης των σπιτιών και 
αποτελεί αποκλειστικότητα της Χίου. Πρόκειται για μια τεχνική με διακοσμητικό χαρακτήρα, απολύτως 
συνδυασμένη με το Πυργί, το μεγαλύτερο από τα μεσαιωνικά χωριά της Χίου.

Ο πολεοδομικός ιστός στο Πυργί –όπως έχει ήδη αναφερθεί– χρονολογείται από τον 14ο-15ο αιώνα 
κι έχει έντονα φρουριακό χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των κατοίκων από τις πειρα-
τικές επιδρομές και η καλύτερη εκμετάλλευση του πολύτιμου προϊόντος της περιοχής, της μαστίχας. 
Χαρακτηριστική αίσθηση προξενεί η στενότητα του χώρου, η οποία δίνει ιδιαίτερη μορφή στον οικισμό. 
Τα σπίτια είναι διώροφα ή τριώροφα και στενομέτωπα, έχουν κυβικό σχήμα, τοίχους από πέτρα και είναι 
το ένα δίπλα στο άλλο. Οι δρόμοι είναι στενοί, λιθόστρωτοι κι έχουν εγκάρσια τόξα σε αποστάσεις που 
αντιστηρίζουν θόλους ή καμάρες.

Σε αυτόν, λοιπόν τον οικισμό, τα ξυστά διακοσμούν τις προσόψεις των σπιτιών σχεδόν από τα μισά της 
πόρτας ή και πάνω από αυτήν με μια τεχνική που θυμίζει τα ιταλικά sgraffiti. Το κύριο τμήμα του τοίχου 
καλύπτεται συνήθως με απλά γεωμετρικά σχήματα (ρόμβους, τρίγωνα, τετράγωνα) σε άσπρο και μαύρο, 
ενώ γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα απαντούν ελικοειδή ή καμπυλόσχημα θέματα.

Τα στάδια που ακολουθούνται στη φιλοτέχνηση των ξυστών είναι σε γενικές γραμμές τα εξής: σοβα-
ντίζεται η εξωτερική επιφάνεια (πρώτο χέρι με χοντρή άμμο, δεύτερο χέρι με μαύρη άμμο θαλάσσης 

από τον Μαύρο Γιαλό ή τα Μαύρα 
Βόλια, και στο δεύτερο χέρι η επιφά-
νεια λειαίνεται με μυστρί). Στη συνέ-
χεια η επιφάνεια βάφεται συνήθως 
με ασβέστη και χαράσσονται πάνω 
της, όταν ακόμη ο ασβέστης είναι 
φρέσκος, τα σχέδια με τη βοήθεια 
διαβήτη και χάρακα. Μετά χαράζουν 
τα σχέδια με πιρούνι και μένει το 
άσπρο. Το χαραγμένο παίρνει σκού-
ρο χρώμα και τότε παρουσιάζεται ένα 
παράξενο απαλό ανάγλυφο.

Η καταγωγή των ξυστών ανάγε-
ται στην περίοδο της γενουατικής 
κυριαρχίας, όταν οι Γενοβέζοι επιδί-
ωξαν να δημιουργήσουν στη Χίο, με 
διάφορους τρόπους, ύφος επαρχίας 
τους, οικείο στους ίδιους, με πρότυ-
πα που ανάγονταν στην ιταλική ανα-
γεννησιακή αρχιτεκτονική.

Στο Πυργί υπάρχει και το Λαο-
γραφικό Μουσείο Ξυστών, στο οποίο, 
μεταξύ άλλων, εκτίθενται εργαλεία, 
υλικά και σχέδια της τεχνικής των 
ξυστών.

Τεχνίτης των ξυστών επί το έργον

Βοτσαλωτό στα Μεστά 
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ΜαΣΤίΧοπαραγΩγοί Χίου
Η παραγωγή της μαστίχας γίνεται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της Χίου, σε μια περιοχή με μαλακούς 
λόφους αλλά και μικρές πεδιάδες με ελαιώνες. Μέσα σε αυτό το τοπίο «ξεφυτρώνουν» χωριά που δημι-
ουργήθηκαν κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους κι έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική δομή και εμφανέστατα 
αμυντικό χαρακτήρα. Η διαμόρφωσή τους ανάγεται στον 15ο αιώνα, σε εποχές που κυριαρχούσαν στο 
νησί οι Γενουάτες, αλλά επίσης ανθούσε η πειρατεία. Σε αυτές τις συνθήκες, οι οχυρωμένοι οικισμοί των 
Μαστιχοχωρίων επέτρεπαν τον έλεγχο του αγροτικού πληθυσμού στο επίπεδο της προσφοράς εργασίας 
αλλά και ενδεχόμενων εξεγέρσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εκμετάλλευση του 
περίφημου μονοπωλιακού προϊόντος του νησιού, της μαστίχας, που δεν παράγεται πουθενά αλλού στον 
κόσμο.

Η καλλιέργεια του μαστιχόδενδρου, καθώς και το μάζεμα και ο καθαρισμός της πολύτιμης ρητίνης 
που εκκρίνεται από τον κορμό και τα μεγάλα κλαδιά του όταν χαραχτούν συνεχίζεται διαχρονικά, πάντοτε 
μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο, απαράλλακτα μέχρι σήμερα. Μάλιστα, η περίπτωση των χωριών της νότιας 
Χίου αποτελεί ένα από τα πλέον πρώιμα και χαρακτηριστικά παραδείγματα μονοκαλλιέργειας στο Αιγαίο.

Είναι αξιοπρόσεκτο ότι, ενώ σχίνοι υπάρχουν σε όλο το νησί, η παραγωγή της μαστίχας γίνεται μόνο 
στο νότιο τμήμα της Χίου. Κάθε προσπάθεια να επεκταθεί η καλλιέργεια πέρα από αυτό το όριο απέτυχε. 
Η «μοναδικότητα» αυτή πιθανόν να οφείλεται, εκτός από τη μακρόχρονη παράδοση, και σε κάποια εδα-
φολογικά-κλιματολογικά στοιχεία που ευνοούν την καλλιέργεια του μαστιχόδεντρου μόνο στο συγκε-
κριμένο τμήμα του νησιού.

ο πολύτιμος σχίνος και η συλλογή του μαστιχιού
Η μαστίχα, κύριο αγροτικό προϊόν της Χίου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική-κοινωνική 
ζωή των χωριών του νότου και την οικιστική τους μορφή, και προέρχεται από την καλλιέργεια τριών ποικι-
λιών μαστιχόδεντρου, γνωστού και με το επιστημονικό όνομα Πιστακιά η λεντίσκος ποικ. η Χία (Pistacia 
lentiscus var. Chia) ή Σχίνος ο μαστιχοφόρος:

•  Του σχίνου, που έχει μαυροπράσινα φύλλα, λεπτά στην υφή, και 
παράγει μαστίχα άριστης ποιότητας.

•  Του πυξαριού, που έχει φύλλα ανοιχτού πράσινου χρώματος, πλατύ-
τερα από του σχίνου, και έχει μεν μεγαλύτερη απόδοση, αλλά υστερεί 
στην ποιότητα της παραγόμενης μαστίχας.

•  Του μαρουλιώτη, που αποτελεί παραλλαγή του πυξαριού.
Ο σχίνος είναι θάμνος αειθαλής, ύψους 2-3 μέτρων, που φύεται με 

παραφυάδες ή καταβολάδες, αναπτύσσεται αργά και παίρνει την πλή-
ρη ανάπτυξή του μετά από 40-50 χρόνια. Η παραγωγή της αρωματικής 
ρητίνης (μαστίχας) είναι δυνατή μετά την παρέλευση 5-6 ετών, ενώ η 
εκμετάλλευσή του φτάνει στο ανώτερο επίπεδο μετά από 15 χρόνια. 
Από τα 70 χρόνια και μετά η απόδοσή του πέφτει σημαντικά.

Ο τρόπος που παράγεται και σήμερα η πολύτιμη αρωματική ρητίνη 
του εκκρίνεται από τον σχίνο, είναι ο παραδοσιακός. Αρχικά γίνονται 
επιφανειακές εντομές, δηλαδή το χάραγμα («κέντημα») του δέντρου 
με κεντητήρι (= εργαλείο σαν σουβλί) ή ματσακόνι από πέντε μέχρι 

και δώδεκα φορές, σε δύο περιόδους από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο. Έχει προηγηθεί ο καθαρισμός 
του εδάφους κάτω από το δέντρο και η κάλυψή του με καλά κοσκινισμένο ασπρόχωμα (το «χωμάτιασμα» 
και η δημιουργία του λεγόμενου «τραπεζιού»). Μετά το χάραγμα του σχίνου, η μαστίχα εμφανίζεται σαν 
δάκρυ (= κολλώδες και διαυγές υγρό) στα χαραγμένα σημεία και ρέει κατά σταγόνες στο ασπρόχωμα, 
το οποίο είναι αδρανές και δεν επηρεάζει τις ιδιότητες ή την καθαρότητά της. Μετά από 15-20 ημέρες 
αρχίζει να στερεοποιείται. Το στερεοποιημένο προϊόν συλλέγεται στη συνέχεια και καθαρίζεται από τους 
παραγωγούς και αποτελεί τη μοναδική, φυσική μαστίχα της Χίου.

Το πρώτο μάζεμα γίνεται στο δεύτερο μισό του Αυγούστου, αφού η μαστίχα ξεραθεί για δύο εβδο-
μάδες περίπου· σε αυτή τη φάση συλλέγεται μόνο η χοντρή μαστίχα. Η μαστίχα μαζεύεται σε καλάθια ή 
κιβώτια για να στεγνώσει, και φυλάσσεται σε δροσερό μέρος (στο κατώι), όπου θα καθαριστεί για να παρα-
δοθεί στο Συνεταιρισμό. Ακολουθεί το δεύτερο κέντημα και το δεύτερο μάζεμα (μετά τις 15 Σεπτεμβρίου), 
που περιλαμβάνει τη συλλογή όλου του μαστιχιού από το χώμα ή από τον κορμό. Στο τέλος μαζεύουν τις 
σταγόνες που έχουν μείνει στα κλαδιά και τον κορμό του δένδρου.

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής γίνεται το καθάρισμα της μαστίχας. Κάθε παραγωγός την κοσκι-
νίζει (κάνει το λεγόμενο «ταχτάρισμα») για να την ξεχωρίσει από φύλλα, κλαδάκια και χώματα, την ξεπλέ-

Κλαδί μαστιχόδενδρου 

Μαστιχόδεντρα 

Εργαλεία συλλογής μαστίχας

Γυναίκες πιθανώς στο Πυργί καθαρίζουν το μαστίχι. 
Επιστολικό δελτάριο της δεκαετίας του 1950. 

Χίος. Πυργούσαι συλλέγουσαι μαστίχην. Επιστολικό δελτάριο (πηγή: Βέρα Α. Παπαδάκη, 
Αιγαίο – Εικόνα και Ποίηση, Τροχαλία, Αθήνα 2001) 
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νει και την απλώνει για να στεγνώσει. Όταν στεγνώσει η μαστίχα γίνεται το καθάρισμα από τις ξένες ύλες 
που είναι κολλημένες επάνω της με μυτερά μαχαίρια. Πρόκειται για κουραστική, μονότονη και γυναικεία 
εργασία, που γίνεται ομαδικά, με τις λεγόμενες «δανεικές». Κάθε γυναίκα φωνάζει τις φίλες της για να 
τη βοηθήσουν και μετά ανταποδίδει τη βοήθεια.

Η πρώτη τσίχλα του αρχαίου κόσμου
Στη μαστίχα περιέχεται μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών και αρωματικών συστατικών. 

Συγκεκριμένα, περιέχονται φυσικό πολυμερές, πτητικά και αρωματικά συστατικά που συνθέτουν το 
αιθέριο έλαιο (το μαστιχέλαιο), τερπενικά οξέα, φυτοστερόλες, πολυφαινολικά μόρια κ.ά. Αυτός ο 

μοναδικός συνδυασμός 80 και πλέον συστατικών δικαιολογεί τις πολλαπλές χρήσεις της μαστίχας, 
τόσο στον τομέα των τροφίμων, όσο και στον τομέα της υγείας και της προσωπικής περιποίησης. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι η μαστίχα της Χίου αναγνωρίστηκε από τα αρχαία χρόνια, 
τόσο για το άρωμά της όσο και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Έχει καταγραφεί ως η 

πρώτη φυσική τσίκλα του αρχαίου κόσμου, που χρησιμοποιούνταν για τον καθαρισμό των 
δοντιών και τη φρεσκάδα της αναπνοής. Τη χρησιμοποιούσαν, επίσης, για τον καθαρισμό 
του προσώπου και του σώματος, αλλά και σε μια σειρά από φαρμακευτικές συνταγές και 

γιατροσόφια.
Ο Μαστιχοφόρος σχίνος που καλλιεργείται στα νοτιόχωρα της Χίου αναφέρεται ήδη από 

την αρχαιότητα και μνημονεύεται από τους Πλίνιο, Θεόφραστο, Γαληνό, Απολλόδωρο, Διοσκου-
ρίδη, Ιπποκράτη, Ηρόδοτο κ.ά. Όλοι αυτοί δεν παραλείπουν να εξάρουν τις θεραπευτικές ιδιότητες της 

μαστίχας, οι δε κυρίες της Ρώμης χρησιμοποιούσαν 
οδοντογλυφίδες από μαστιχόδεντρα επειδή λεύκαιναν 
τα δόντια. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Διοσκουρίδης: 
«Έστι δ’ ευστόμαχος, ερευτική, μίγνυται δε και σμί-
γασιν οδόντων… και ούλων έστι σταλτική. Γεννάται δε 
καλλίστη και πλείστη εν Χίω τη νήσω».

Πολλές πληροφορίες για τη μαστίχα βρίσκο-
νται σε ιατρικά κείμενα της ύστερης αρχαιότητας 
(1ος-7ος αι. μ.Χ.). Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα 
κείμενα αυτά αντανακλούν γνώσεις που αφορούν 
προηγούμενες εποχές. Υπάρχουν, επίσης, μαρτυρίες 
που αφορούν τη χρήση της μαστίχας για τη βελτίωση 
της ψυχικής διάθεσης και για την πρόκληση τάσης 
για ύπνο.

Ευρωπαίοι περιηγητές και γεωγράφοι που επισκέ-
φτηκαν τη Χίο από τον 11ο έως τον 19ο αιώνα αναφέρο-
νται στον σχίνο και στην ευρύτατη χρήση της μαστίχας. 
Από εκείνα τα χρόνια η μαστίχα, μαζί με το μετάξι, ήταν 
το κύριο εξαγωγικό προϊόν του νησιού τόσο στους χρι-
στιανικούς όσο και στους μουσουλμανικούς λαούς.

Κατά τον 20ό αιώνα, ζωηρό ενδιαφέρον για τη 
μαστίχα έδειξαν οι Ιάπωνες. 

Έρχονται στο νησί κάθε χρόνο την εποχή που η μαστίχα είναι έτοιμη για εξαγωγή και παίρνουν 
μεγάλες ποσότητες του πολύτιμου χιώτικου προϊόντος. Στην Ιαπωνία την επεξεργάζονται οι φαρμακευ-
τικές εταιρείες, οι οποίες παράγουν σιρόπια ή χάπια για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς έχει αποδει-
χτεί ότι δρα ευεργετικά στις στομαχικές διαταραχές και καταπολεμά το Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού 
(Helicobacter pylori), το οποίο ευθύνεται για το έλκος του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου και τον 
καρκίνο του στομάχου.

Κουτί μαστίχας 

Καλάθι με κόκκους  
μαστίχας 

Χαραγμένος κορμός  
μαστιχόδενδρου Δέντρο που δακρύζει 
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ΕυρΩπαίοί πΕρίΗγΗΤΕΣ γία ΤΗ ΜαΣΤίΧα

Ο Χριστόφορος Κολόμβος, πριν ξεκινήσει το μεγάλο του ταξίδι προς 
την αμερικανική ήπειρο, λέγεται ότι πέρασε από τη Χίο για να βρει 
καπεταναίους και πλήρωμα για τα σκάφη του. Την εποχή εκείνη η 
φήμη των ναυτικών από τη Χίο ήταν μεγάλη και οι ικανότητές τους 
ευρέως αναγνωρισμένες.

Ο Κολόμβος αναφέρει τη Χίο στο ημερολόγιό του (1474 ή 1475), 
όπου σημειώνει ότι η Γένοβα αποκομίζε 50.000 δουκάτα από το 
δάκρυ του μαστιχόδεντρου.

Ο Γάλλος Nicolas de Nicolay, o οποίος επισκέφτηκε τη Χίο το 
1561, θα γράψει: «Οι χωρικοί κεντούν με σιδερένιο εργαλείο, πολύ 
οξύ, το φλοιό των δέντρων σε πολλά σημεία. Από τα κεντήματα 
αυτά βγαίνει το μαστίχι σαν δάκρυ, και αποτελεί το κόμμι το οποίο 
συλλέγουν το μήνα Σεπτέμβριο και το παραδίδουν στην Αρχοντία. 
Κατόπιν τέσσερις από τους άρχοντες αναλαμβάνουν να το μοιρά-
σουν.  Ο ένας έχει την εντολή να προμηθεύσει όλη την Ελλάδα· ο 
δεύτερος τη Δύση, δηλαδή την Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Γερμα-
νία, ο τρίτος όλη τη Μικρασία, η οποία στην πραγματικότητα είναι 
η Τουρκία, και ο τέταρτος τη Συρία, την Αίγυπτο και τη Βαρβαρία».

γεια μαστίχας, στη δε εμπορία της πλέον θα κυριαρχήσουν Χιώτες 
άρχοντες, οι οποίοι θα διαδεχτούν τους Γενουάτες. Στη συνέχεια ο 
σουλτάνος θα ιδιοποιηθεί για το χαρέμι του τα Μαστιχοχώρια, ενώ 
η εκμετάλλευση των καλλιεργητών θα γίνει μέσα από τη φορολο-
γία.  Έτσι, μέχρι το 1822 υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι τουρκικές 
αρχές συνέλεγαν από τη φορολογία δεκάδες τόνους μαστίχας. Στη 
Σφαγή του 1822, πάντως, οι τουρκικές δυνάμεις αντιμετώπισαν με 
πρωτοφανή σκληρότητα τους κατοίκους της Χίου, κατασφάζοντάς 
τους επειδή θεώρησαν ότι –προσπαθώντας να επαναστατήσουν και 
να εξασφαλίσουν τη βοήθεια του Σάμιου Λυκούργου Λογοθέτη– 
έδειχναν αχαριστία για τα προνόμια και τη σχετική ελευθερία που 
τους είχε παραχωρηθεί. Η καταστροφή της Χίου συγκίνησε τους 
λαούς και τους πνευματικούς ανθρώπους της Ευρώπης, όπως δεί-
χνουν ο πίνακας «Η σφαγή της Χίου» του Ευγένιου Ντελακρουά 
(1824, Μουσείο Λούβρου, Παρίσι) και το ποίημα «Το Ελληνόπου-
λο» του Βίκτωρος Ουγκώ (1828).

Συλλογή μαστίχας Εξώφυλλο βιβλίου που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο  
οι ευρωπαϊκές φαρμακοποιίες ενέταξαν τη μαστίχα στο οπλοστάσιό τους. 

Η γενουατική Μαόνα και τα οθωμανικά χαρέμια
Από τον 20ό αιώνα ας επιστρέψουμε, όμως, στον 13ο και συγκεκριμένα στο 1261 και τη συνθήκη του Νυμ-

φαίου. Με αυτήν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1282) παραχώρη-
σε προνόμια στους Γενουάτες εμπόρους στη Χίο, η οποία έκτοτε αναγνωρίστηκε ως γενουατική 
εμπορική αποικία. Στη συνέχεια, μια γενουατική εταιρεία, η Μαόνα, που ιδρύθηκε το 1346 από 
Γενουάτες πλοιοκτήτες και εμπόρους, εκμεταλλεύτηκε μονοπωλιακά και με αυστηρότατους 
όρους και προδιαγραφές την παραγωγή και προώθηση της μαστίχας δημιουργώντας, μέχρι την 
τουρκική κατάκτηση της νήσου, σκληρό καθεστώς βαριάς κολληγίας για τους μικροκαλλιερ-
γητές, οι οποίοι ελέγχονταν από ειδικούς αξιωματούχους και ήταν υποχρεωμένοι να παρα-
δίδουν συγκεκριμένο ποσό μαστίχας ανάλογα με τους σχίνους που καλλιεργούσαν. Αν δεν 
συγκέντρωναν το ποσό που τους αναλογούσε, πλήρωναν βαρύτατο πρόστιμο, ενώ αν έκλεβαν 
τμήμα της παραγωγής τούς περίμενε κόψιμο μύτης, αυτιού, ποδιού ή χεριού, στιγματισμός 
με πυρακτωμένο σίδερο ή και απαγχονισμός!

Το 1566 η Χίος θα καταληφθεί από τους Τούρκους και τον επόμενο χρόνο, με επίσημο 
έγγραφο (αχτναμέ) θα παραχωρηθούν κάποια προνόμια κι ένα μέρος της παραγωγής στους μαστι-

χοπαραγωγούς, ενώ θα περιοριστούν και οι ποινές. Αυτό θα διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα την καλλιέρ-Ετικέτα για λικέρ μαστίχας 

Καθάρισμα των κόκκων  
της μαστίχας  
σε δρομάκι στο Πυργί 

Μπολ με μαστίχα 
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από το χαρέμι στην κουζίνα
Στον Τούρκο σουλτάνο έφταναν κάθε χρόνο 300 κιβώτια που περιείχαν περίπου 34,5 τόνους μαστίχας. 
Η καλύτερη, σφραγισμένη σε πήλινα αγγεία, τροφοδοτούσε τη σουλτανική κουζίνα και το χαρέμι, ενώ η 
δεύτερη σε ποιότητα κατευθυνόταν προς τα χαρέμια των Μαμελούκων στην Αίγυπτο. Η μαστίχα χρησι-
μοποιούνταν απ’ όλες τις γυναίκες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας –Ελληνίδες, Αρμένισσες, Μουσουλ-
μάνες, Εβραίες–, διότι καθάριζε τα δόντια, δυνάμωνε τα ούλα κι έκανε ευχάριστη την αναπνοή. Επιπλέον, 
χρησιμοποιούνταν στη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική (σε γλυκίσματα, στο κρασί, στο ρακί, σε φαγητά, 
σε παξιμάδια, σε ψωμί, σε τσουρέκια), καθώς και ως φαρμακευτικό σκεύασμα, λόγω των θεραπευτικών, 
καταπραϋντικών, δυναμωτικών, αντισηπτικών και αφροδισιακών ιδιοτήτων της.

Η Σφαγή των κατοίκων της Χίου ανέκοψε βίαια την ανοδική πορεία του νησιού όλο τον 18ο αιώνα και τις 
πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Στην ουσία το 1822 έβαλε τέρμα στη χρυσή εποχή του νησιού, την οποία δια-
μόρφωναν η ανάπτυξη της μαστιχοπαραγωγής, της βιοτεχνίας και της επεξεργασίας του μεταξιού, καθώς και η 
εξαγωγή ποικίλων προϊόντων (μεταξύ αυτών και τα περίφημα μανταρίνια). Ο τραγικός σεισμός του Μαρτίου του 
1881 έδωσε το τελικό χτύπημα στο νησί και ανάγκασε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού του να το εγκαταλείψει.

Το 1912 η Χίος θα ελευθερωθεί και θα ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος, όμως αυτό δεν θα ωφελήσει 
τους μαστιχοπαραγωγούς, που θα γίνουν θύματα εκμετάλλευσης των εμπόρων. Παράλληλα, η επέκταση 
της καλλιέργειας θα προκαλέσει πτώση της τιμής και θα οδηγήσει σε κοινωνικές αναταραχές.

Το 1938, με πρωτοβουλία του ιατρού Γεώργιου Σταγκούλη, δημιουργήθηκε η  Ένωση Μαστιχοπαραγω-
γών Χίου, για να προστατευτούν οι μικροκαλλιεργητές από την εκμετάλλευση των εμπόρων. Σχεδόν δύο 
δεκαετίες μετά (1957) θα ιδρυθεί στη Χώρα το εργοστάσιο μαστίχας και σήμερα πλέον μαστίχα, μαστιχέ-
λαιο, τσίχλα και κολοφόνιο φτάνουν στις αγορές της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Από το 1997, η μαστίχα Χίου έχει χαρακτηριστεί ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης (Π.Ο.Π.). Ως Π.Ο.Π χαρακτηρίζεται το προϊόν, του οποίου τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή 
αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, ενώ η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία του λαμ-
βάνουν χώρα σε οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή. Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό, η μαστίχα 
Χίου προστατεύεται από την πώληση οιασδήποτε ανταγωνιστικής απομίμησης που θα υπεξαιρούσε τη 
φήμη της Ονομασίας Προέλευσης.

ΣπογγαλίΕία
Η αλιεία των σπόγγων, ως συστηματική δραστηριότητα των πληθυσμών του Αιγαίου, 
είναι κυρίως γνωστή μετά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Παρά τη σπανιότητα παλαιό- 
τερων τεκμηρίων που αφορούν το ζήτημα αυτό, φαίνεται ότι σε όλη την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας οι  Έλληνες γνώριζαν καλά τη σπογγαλιεία που, σε ορισμένες ειδικά 
περιοχές, απασχολούσε αρκετούς ανθρώπους και είχε και εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Φαίνεται, μάλιστα, ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν γνωστή εκτός από την Κάλυμνο, τη 
Σύμη, τη Χάλκη και το Καστελόριζο (Δωδεκάνησα) και σε ορισμένα νησιά του Αργο-
σαρωνικού (Αίγινα,  Ύδρα), ενώ και στη Λήμνο βρίσκονταν σπουδαία σπογγαλιευτικά 
κέντρα. Σημαντική ενασχόληση είχαν και ορισμένες παράκτιες περιοχές της ηπειρω-
τικής Ελλάδας, όπως η Ερμιόνη, το Γύθειο και το Τρίκερι της Μαγνησίας.

Ειδικά για την Κάλυμνο, ο τότε  Άγγλος πρόξενος στη Ρόδο σημείωνε ότι το 1858 
διέθετε τα 254 από τα 600 σπογγαλιευτικά σκάφη των Νότιων Σποράδων (έτσι λέγο-
νταν την εποχή εκείνη τα Δωδεκάνησα) με γυμνούς δύτες και 2.000 σφουγγαράδες 
από ένα σύνολο 4.600! Τρία-τέσσερα χρόνια νωρίτερα, ο αρχαιολόγος C.T. Newton, ο 
οποίος επισκέφτηκε την Κάλυμνο, αναφέρει ότι υπήρχαν 200 περίπου σπογγαλιευτι-
κά σκάφη και ότι οι εξαγωγές σπόγγων έφταναν σε αξία της 16.949 λίρες στερλίνες. Το 1860 η Κάλυμνος 
είχε 5.000 κατοίκους και η σπογγαλιεία απασχολούσε 300 καΐκια, 72 καγκάβες και 2.000 άτομα, ενώ οι 
Καλύμνιοι διατηρούσαν 20 καταστήματα σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η σπογγαλιεία υπήρξε καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης και ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε αυτές τις περιοχές – ιδιαίτερα σε κάποια από τα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων, τα οποία είναι ορεινά, 

άγονα κι έχουν ελάχιστους φυσικούς πόρους 
και παραγωγικές δυνατότητες. Λόγω κυρίως 
της σπογγαλιείας, η Κάλυμνος και η Σύμη 
συγκεντρώνουν στις αρχές του 20ού αιώνα 
(1912) 23.200 και 22.450 κατοίκους αντίστοιχα, 
έχοντας τη δεύτερη και τρίτη θέση πληθυσμι-
ακά στα Δωδεκάνησα, μετά τη Ρόδο. Το 1904 η 
Σύμη διέθετε 372 σπογγαλιευτικά σκάφη και 
το 1929 είχε φτάσει στα 654!

Ωστόσο, οι συνεχείς οικονομικές κρίσεις 
από τις αρχές του 20ού αιώνα οδήγησαν στον 
περιορισμό του στόλου και των απασχολούμε-
νων στον κλάδο της μίας μετά την άλλη των 
κύριων σπογγαλιευτικών περιοχών. Απέμεινε 
μόνο η Κάλυμνος, νησί απόλυτα ταυτισμένο 
στη νεοελληνική συνείδηση με τους σφουγ-
γαράδες· και σε αυτήν, όμως, σήμερα τίποτα 
δεν είναι όπως παλιά. Υπάρχουν απλώς λίγα 
καΐκια που συνέχιζαν να ασχολούνται με τη 
σπογγαλιεία ευκαιριακά, και κάποιες επιχει-
ρήσεις εμπορίας σπόγγων.

Το πρώτο Καταστατικό των Μαστιχοπαραγωγών 
με βάση το νόμο 1390 (1938) 

Διαδικασία συσκευασίας στην ΕΛΜΑ 

Διαφήμιση της χιώτικης μαστίχας  
κατά τη δεκαετία του 1960 

Ψαλίδισμα και πακετάρισμα σφουγγαριών  
στο εσωτερικό της αποθήκης του Βουβάλη 

στην Κάλυμνο, το 1910. 

Αναχώρηση των σφουγγαράδων,  
γύρω  στα 1950 (φωτ.: Δημ. Χαρισιάδης, 
Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη) 
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Το ΣΦουγγαρί ΣΤοΝ οΜΗρο

Το σφουγγάρι ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους και ο εικονιζόμενος αριστερά Όμηρος το ανα-
φέρει στα έπη του. Στην Ιλιάδα το βάζει στα χέρια του  Ήφαιστου, ο οποίος καθαρίζει το σώμα του πριν 
φορέσει το χιτώνα για να υποδεχτεί τη μητέρα του Αχιλλέα, Θέτιδα, στο εργαστήριό του στη Λήμνο. Στην 
Οδύσσεια το βάζει στα χέρια των μνηστήρων της Πηνελόπης. Αργότερα το αναφέρουν και πολλοί άλλοι  
Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς για ποικίλες χρήσεις, όπως η προστασία του σώματος των πολεμιστών 
από την τριβή των θωράκων.

Το σφουγγάρι φυτρώνει σε πολλές θάλασσες του πλανήτη, τα ωραιότερα όμως σφουγγάρια ανα-
πτύσσονται στη Μεσόγειο και κυρίως στο κεντροανατολικό της τμήμα (Κυρηναϊκή, Αίγυπτος, Συρία, 
Λίβανος). Καλής ποιότητας σφουγγάρια αναπτύσσονται επίσης στο νότιο Αιγαίο, στα παράλια Ελλάδας 
και Τουρκίας.

Η ποιότητα του σφουγγαριού είναι συνάρτηση της ποιότητας του βυθού (πέτρα, άμμος, φύκια), της 
ηλιοφάνειας και των θαλάσσιων ρευμάτων.

Τα σφουγγάρια διακρίνονται σε τρία είδη:
• Τα χοντρά ή τσιμούχες.
• Τα καπάδικα ή κυρίως σφουγγάρια.
• Τα φίνα ή μελάθια. 

από τη γυμνή κατάδυση στο σκάφανδρο
Αρχικά το σφουγγάρι αλιευόταν από διάφορες περιοχές του Αιγαίου.  Όταν αυτές εξαντλήθηκαν και, παράλ-
ληλα, αυξήθηκε η ζήτηση σφουγγαριών, η αλιεία τους επεκτάθηκε σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.  Έτσι 
Δωδεκανήσιοι σφουγγαράδες βρέθηκαν στις θάλασσας της Κύπρου, της Συρίας και της βόρειας Αφρικής. Για 
να το κάνουν αυτό χρειάστηκαν πιο μακρινά ταξίδια και μακρόχρονη παραμονή στη θάλασσα. Η σπογγαλιεία, 
επομένως, απαιτούσε μια μορφή ομαδικής μετανάστευσης, η οποία επέτεινε τις σκληρές συνθήκες εργασίας 
και διαβίωσης των σφουγγαράδων και επηρέαζε καθοριστικά την οργάνωση της κοινωνικής τους ζωής.

Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, η σπογγαλιεία γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο, τη λεγόμενη γυμνή 
κατάδυση. Τότε λοιπόν τα σπογγαλιευτικά είχαν πλήρωμα 4-6 άτομα και οι σφουγγαράδες βουτούσαν 
στο βυθό περνώντας στο αριστερό τους χέρι μια πέτρα βάρους 15 κιλών (σκαντάλη ή σκανταλόπετρα την 
έλεγαν οι Καλύμνιοι), η οποία τους εξασφάλιζε γρήγορη κάθοδο, και ήταν δεμένη με σκοινί και από το 
σκάφος.  Έμεναν στο βυθό 1-2 λεπτά (οι ικανότεροι έως 3-4), και όταν δεν άντεχαν πλέον ή είχαν αλιεύσει 
τα σφουγγάρια τραβούσαν συνθηματικά το σκοινί και το πλήρωμα του καϊκιού τούς τραβούσε γρήγορα-
γρήγορα στην επιφάνεια. Με τη μέθοδο αυτή, η οποία με εκσυγχρονισμούς ακολουθούνταν και μετά το 
1950, κάθε σφουγγαράς μπορούσε να κάνει 8-10 καταδύσεις την ημέρα.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, η αυξημένη ζήτηση σφουγγαριών οδήγησε στη χρησιμοποίηση μηχανι-
κών μέσων που πολλαπλασίαζαν την απόδοση των δυτών.  Έτσι, τη δεκαετία του 1860 εμφανίστηκε το 
καταδυτικό σκάφανδρο –η σπογγομηχανή ή μηχανή, όπως το αποκαλούν οι Καλύμνιοι–, που προστάτευε 
το σώμα του δύτη και του παρείχε οξυγόνο  με ειδικό μηχανισμό, αυξάνοντας το βάθος της κατάδυσης 
(συχνά πάνω και από 50 μέτρα) και τη διάρκειά της (πάνω και από 5 λεπτά).

Ο δύτης δεν ήταν πλέον γυμνός. Φορούσε αδιάβροχη στολή, βαριά μεταλλικά παπούτσια και βαρί-
δια από μόλυβδο στο στήθος, βάρους 14-16 κιλών. Στο κεφάλι είχε χάλκινη περικεφαλαία, που στερε-

ωνόταν σε χάλκινο θώρακα και εφάρμοζε σφιχτά στη στολή του. Με ένα σωλήνα (το μαρκού-
τσο), ο δύτης συνδεόταν με χειροκίνητη αεραντλία του σκάφους για να μπορεί να αναπνέει. 
Ο εκπνεόμενος αέρας απελευθερωνόταν από βαλβίδα της περικεφαλαίας. Όταν καταδυόταν, 
δύο άνθρωποι του παρείχαν οξυγόνο, ο ένας παρακολουθούσε το χρόνο, ενώ ο «καλαουζιέρης» 
ήταν συνδεδεμένος με ένα σχοινί με τον δύτη.

Μηχανή (σκάφανδρο): αλλαγές και οι αντιδράσεις
Η νέα μέθοδος ανέτρεψε τη δομή της παραδοσιακής σπογγαλιείας. Οι παραγωγικές δυνατότη-
τες που δημιούργησε προκάλεσαν νέες απαιτήσεις.  Έτσι, τα πληρώματα των σπογγαλιευτικών 
έγιναν πιο πολυπληθή (φτάνοντας έως και τα 50 άτομα, εκ των οποίων 30-40 δύτες), ενώ και 
το κόστος του εξοπλισμού έγινε πολύ μεγαλύτερο. Τα κέρδη, βέβαια, έγιναν περισσότερα, 
αλλά και ο επαγγελματικός ανταγωνισμός έγινε ισχυρότερος, κυρίως για όσους ασκούσαν τη 
σπογγαλιεία με παραδοσιακούς και μόνο τρόπους.

Μετά την εμφάνιση του σκάφανδρου, τόσο στην Κάλυμνο όσο και στη Σύμη, εκδηλώθηκαν 
βίαιες διαμαρτυρίες και εκφράζονταν φόβοι ότι η νέα μέθοδος θα οδηγούσε σε εξάντληση των 
πυθμένων από σπόγγους. Λόγω των αντιδράσεων, προς στιγμήν η τότε τουρκική κυβέρνηση 
κατάργησε τη σπογγαλιεία με σκάφανδρο, όμως η απαγόρευση δεν τηρήθηκε, και μετά το 
1866 εντάθηκαν οι διαμάχες δυτών και εμπόρων. Φτάσαμε, έτσι, στην επανάσταση των δυτών 
στη Σύμη (1884), που οδήγησε στην καταστροφή κάθε σκάφανδρου που υπήρχε στο νησί. Η 
κατάσταση «εξομαλύνθηκε» όταν κατέφτασε πολεμικό πλοίο από τη Χίο και συνέλαβε 40 και 
πλέον δύτες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή. Για να αποφυλακιστούν, η Κοινότητα της 
Σύμης πλήρωσε για αποζημιώσεις 60.000 φράγκα.

Στον αγώνα για την κατάργηση του σκάφανδρου –από το 1885 είχε αρθεί η μη εφαρμοσθείσα 
στην πράξη απαγόρευσή του– συντάχθηκε και ο Ρώσος καθηγητής Κάρολος Φλέγκελ, ο οποίος 
εγκαταστάθηκε στην Κάλυμνο το 1892 και ξεκίνησε μια μαχητική σταυροφορία για το «σπογ-
γαλιευτικό ζήτημα», η οποία περιλάμβανε αναφορές, υπομνήματα και άρθρα στον διεθνή τύπο. 
Μερικά χρόνια πριν (1.1.1884) είχε εγκριθεί σε λαϊκή συνέλευση στην Κάλυμνο ο «Κανονισμός 
Λειτουργίας της Σπογγαλιείας και των καταδυτικών μηχανών», ενώ μερικά χρόνια αργότερα 
(20.12.1894) θα ψηφιστεί, πάλι από λαϊκή συνέλευση, ο Κανονισμός Δημογεροντίας Καλύμνου, 
ο οποίος ενίσχυε τον προηγούμενο και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη και παιδεία.

Η εμφάνιση της νόσου των δυτών
Την αρχική δυσπιστία προς την εκμηχάνιση της σπογγαλιείας διαδέχτηκαν και άλλες διαμαρ-
τυρίες με αφορμή τα σοβαρά ατυχήματα (μέχρι και θανατηφόρα) που συνδέθηκαν με αυτήν. 
Πρόκειται για τα θύματα της λεγόμενης «νόσου των δυτών», η οποία οδηγούσε σε θάνατο είτε 
σε μερική ή ολική παράλυση των άκρων (μόνιμη ή προσωρινή).

Η νόσος εκδηλωνόταν γιατί οι σφουγγαράδες αγνοούσαν τους νόμους της κατάδυσης ή 
υπερτιμούσαν τις δυνατότητές τους είτε γιατί οι καπετάνιοι των καϊκιών παρέτειναν εγκλημα-
τικά το χρόνο κατάδυσης με στόχο την αύξηση των σπόγγων που θα αλιευτούν. 

Υπολογίζεται ότι από το 1866 έως το 1915 καταγράφηκαν 10.000 θάνατοι με τα σκάφανδρα 
και 20.000 παραλύσεις στα σπογγαλιευτικά νησιά. Το ίδιο διάστημα υπήρχαν μόνο 10 θύματα 

Ο Καλύμνιος δύτης Ιωάννης Μ. Γονατάς, από 
τους πιο φημισμένους του Τάρπον Σπρινγκς. 
Φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο National 
Geographic τον Ιανουάριο του 1947. 
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από τη γυμνή κατάδυση – τα 5 από καρχαρίες και τα υπόλοιπα 
από απώλεια του σκοινιού με το οποίο ανέσυραν τον δύτη.

Ακόμη και αργότερα, βέβαια, η νόσος των δυτών εξακο-
λουθούσε να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα: το 1952, από τους 
409 δύτες της Καλύμνου, από τη νόσο προσβλήθηκαν 20 και 
πέθαναν 8.

Όμως, το σκάφανδρο επικράτησε, ειδικά στην Κάλυμνο. 
Το 1975, βέβαια, σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τη λεγόμενη 
«νέα μέθοδο», καθώς είχαν εμφανιστεί νέα τεχνολογικά μέσα. 
Ήδη από το 1912, πάντως, είχε ανακαλυφθεί η αναπνευστική 
συσκευή Farnez (από το όνομα του Γάλου που την εφηύρε), 
η οποία έφτασε στη Σύμη και την Κάλυμνο το 1920, αλλά δεν 
βρήκε υποστηρικτές.

Παράλληλα με τις διάφορες καταδυτικές μεθόδους, ήταν 
δυνατή η αλιεία των σπόγγων χωρίς κατάδυση με δύο τρόπους: 
με την γκαγκάβα και με το καμάκι, πρωτόγονη μέθοδο που 
είναι αποτελεσματική στις παράκτιες σπογγοφόρες περιοχές. 
Η γκαγκάβα είναι ένας μεγάλος δικτυωτός σάκος που κρέμεται 

από το σκάφος και σύρεται στο βυθό. Με αυτή τη μέθοδο ξεριζώνονται σφουγγάρια, πέτρες, φύκια ή ό,τι 
βρεθεί στο πέρασμα της γκαγκάβας. Ο τρόπος αυτός προϋποθέτει ομαλό βυθό και αργή κίνηση του σκά-
φους· εγκαταλείφθηκε, όμως, γιατί τα συρόμενα δίχτυα προκαλούν ζημιές στο βυθό.

Στη δεκαετία του 1970 επικράτησε η μέθοδος του «ναργιλέ», στην οποία χρησιμοποιείται μηχανικός 
αεροσυμπιεστής.

ο ΧοροΣ Του «ΜΗΧαΝίΚου» Καί Η ΝοΣοΣ ΤΩΝ ΔυΤΩΝ
Είναι ο δημοφιλέστερος παραδοσιακός χορός της Καλύμνου και χορεύεται σε διάφο-
ρες εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια, γλέντια, πανηγύρια). Είναι καθαρά αντρικός χορός 
και αποτελεί αναπαράσταση του «πιασμένου μηχανικού», δηλαδή του σφουγγαρά δύτη 
που βουτούσε με σκάφανδρο (το οποίο οι Καλύμνιοι ονόμαζαν μηχανή) και έχει «πια-
στεί», έχει «σακατευτεί» –δηλαδή έχει υποστεί παράλυση– από τη νόσο των δυτών.

Ο χορός διαδόθηκε κατά τη δεκαετία του 1960, ωστόσο οι ρίζες του ανάγονται στα 
τέλη του 19ου αιώνα και συνδέονται με τους πρώτους «μηχανικούς» και τους πρώτους 
«πιασμένους» – δηλαδή τους πρώτους σφουγγαράδες που βουτούσαν με σκάφανδρο 
και εκδήλωναν τα συμπτώματα της νόσου των δυτών: «έσκαζαν» (πέθαιναν) ή «πιάνο-
νταν» (πάθαιναν μόνιμη ή προσωρινή παράλυση).

Σύμφωνα με την εμπειρία των Καλύμνιων δυτών, που αναπαριστάνεται από τον πρώτο 
που σέρνει το χορό, ο «μηχανικός» (σφουγγαράς) κρατά ένα μπαστούνι και προχωρά με 

τα πόδια του να τρέμουν, πέφτει κάτω και ξανασηκώνεται πολλές φορές, πετώντας τελικά το μπαστούνι για 
να χορέψει με συνοδεία την ειδική μελωδία που είναι εμπνευσμένη από τη σφουγγαράδικη αντρειοσύνη 
και γενναιότητα. Παρ’ όλη την ημιπαράλυσή τους, οι σφουγγαράδες είχαν υψηλό ηθικό, κι έτσι στο χορό 
του «μηχανικού» ο χορευτής εμφανίζεται να υπερνικά τη νόσο: το πέταγμα του μπαστουνιού συμβολίζει την 
απελευθέρωση-θεραπεία από τη μυστηριώδη ασθένεια και την επιστροφή στο κανονικό βάδισμα.

Όποια και να ήταν η μέθοδος, πάντως, για τους ναυτικούς (τα πληρώματα) στη σπογγαλιεία υπήρξαν 
χρόνια δύσκολα, χρόνια πόνου· ήρθαν, όμως, και καλύτερα χρόνια. Η αμοιβή και η διατροφή στα δύσκολα 
χρόνια ήταν απάνθρωπες, η δε ζωή στα σκάφη σκέτη τυραννία. Τα καλά χρόνια ήρθαν με την  Ένωση των 
νησιών με την κυρίως Ελλάδα. Τότε η σπογγαλιεία αναδιαρθρώθηκε με την παρέμβαση του κράτος, οι 
σφουγγαράδες εντάχθηκαν στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), λειτούργησε η Αγροτική Τράπεζα 
Ελλάδος (ΑΤΕ) στην Κάλυμνο και ιδρύθηκε το Ελληνικό Λιμεναρχείο το 1948, που έκτοτε πραγματοποι-
ούσε τις ναυτολογήσεις πληρωμάτων. Η ΑΤΕ ανέλαβε τη χρηματοδότηση της σπογγαλιείας και φαίνεται 
ότι κάποια πράγματα μπήκαν σε σχετικά σωστή βάση. 

Επιπλέον, το 1955 ιδρύθηκε Σχολή Δυτών στην Κάλυμνο, στην οποία εκπαιδεύονταν υποχρεωτικά 
όσοι ακολουθούσαν το επάγγελμα, και αργότερα ιδρύθηκε και ο Σύλλογος Δυτών και Πληρωμάτων.

Η αΝαΧΩρΗΣΗ ΤΩΝ ΣΦουγγαραΔΩΝ  
Καί Το «ΣυλλογίΚο πΕΝΘοΣ»

Η αναχώρηση των σφουγγαράδων από το νησί (συνήθως τον Μάιο), καθώς και η πολύμηνη περίοδος 
απουσίας τους από τις εστίες του ισοδυναμούσε με την είσοδο των δικών τους ανθρώπων σε κατάσταση 
«συλλογικού πένθους» και την υιοθέτηση των συμβόλων και των κοινωνικών συμπεριφορών που αναλο-
γούν στην κατάσταση αυτή.

Οι γυναίκες και οι μητέρες τους φορούσαν από τη μέρα της αναχώρησής τους και μέχρι να ξαναγυρί-
σουν μαύρο μαντίλι και σήκωναν τα μαλλιά τους γύρω από το κεφάλι. Τα γλέντια, οι γάμοι και τα βαφτίσια 
περίμεναν την επιστροφή τους.

Οι σφουγγαράδες αναχωρούσαν σε ομάδες των 4 έως 7 ατόμων, με καΐκια μήκους 6-8 μέτρων 
και μερικές προμήθειες (καβουρδισμένο πρόβειο ή γιδίσιο κρέας, λίγα όσπρια, ρύζι, ελιές, τυρί 
και κρίθινο παξιμάδι) για να ψαρέψουν σφουγγάρια, με μοναδικό εφόδιο την αντοχή της ανα-
πνοής του. 

Από το 1950 ο Δήμος διοργανώνει, πριν από την αναχώρησή τους, το «δείπνο της αγάπης», στο οποίο 
συμμετέχουν, εκτός από 
τους σπογγαλιείς, οι οικο-
γένειές τους, καθώς και 
εκπρόσωποι όλων των 
επαγγελμάτων του νησιού. 
Την ημέρα της αναχώρη-
σης μεταφέρεται η εικόνα 
του Αγίου Νικολάου στα 
σκάφη και γίνεται ο καθι-
ερωμένος αγιασμός. Κατά 
την επιστροφή των καϊκιών 
και των πληρωμάτων χτυ-
πούν χαρμόσυνα οι καμπά-
νες των εκκλησιών.

Προετοιμασία δύτη για κατάδυση (πηγή: 
Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδοκία 

Ολυμπίτου, Άνθρωποι και παραδοσιακά 
επαγγέλματα στο Αιγαίο, Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 

Κάλυμνος 1955. Αναμνηστική φωτογραφία  
με το σκάφανδρο (πηγή: Κατερίνα Κορρέ-
Ζωγράφου – Ευδοκία Ολυμπίτου, Άνθρωποι 
και παραδοσιακά επαγγέλματα στο Αιγαίο, 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 

 Καλύμνιες που φορούν  
μαύρο μαντίλι 
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Το εμπόριο σπόγγων
Η αρχική επεξεργασία των σπόγγων γινόταν πάνω στα σκάφη, γιατί το σφουγγάρι αποσυντίθεται και 
καταστρέφεται πολύ γρήγορα. Με σφουγγαροβελόνες περνούσαν τα σφουγγάρια σε ψιλό σχοινάκι, καθώς 
είναι τυλιγμένα στη γυαλιστερή μαύρη πέτσα τους, και τα αμολούσαν (τα έριχναν) στη θάλασσα. Πριν τα 
πατούσαν με γυμνά πόδια στο κατάστρωμα για να φύγουν οι χυμοί. Στη θάλασσα οι σπόγγοι έμεναν μία 
νύχτα. Στη συνέχεια, καθαρίζονταν προσεκτικά, στεγνώνονταν και αποθηκεύονταν.

Στο οικονομικό κύκλωμα του σφουγγαριού περιλαμβάνονταν, εκτός από τη σπογγαλιεία, η επεξερ-
γασία του προϊόντος και το σπογγεμπόριο. Η επεξεργασία των σπόγγων, η οποία έδινε δουλειά σε πολ-
λούς κατοίκους των σπογγαλιευτικών νησιών, περιλάμβανε τον συστηματικό καθαρισμό, το πλύσιμο, το 
στέγνωμα, το ψαλίδισμα, την κατάταξη των σφουγγαριών με βάση το μέγεθος και την ποιότητα, και τη 
συσκευασία. Στις αποθήκες των σπογγεμπόρων, που αρχικά ήταν γυρολόγοι, γινόταν περαιτέρω επεξερ-
γασία των σφουγγαριών.

Το σπογγεμπόριο ήταν μια δυναμική δραστηριότητα με καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα. Τα μισά και 
πλέον σφουγγάρια εξάγονταν στη Σμύρνη, τα υπόλοιπα στη Σύρο, την Τεργέστη και τη Μασσαλία. Η 
αυξημένη ζήτηση από τις χώρες της βιομηχανοποιημένης Ευρώπης, από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, 
έδωσε στο σπογγεμπόριο νέες, πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Σπογγεμπορικοί οίκοι Καλύμνιων λειτουρ-
γούσαν, πέρα από τον Πειραιά, στην Τεργέστη, το Λιβόρνο, τη Βιέννη, τις Βρυξέλλες, το Άμστερνταμ, 
τη Λειψία, τη Μαδρίτη, το Μόναχο και τη 
Μόσχα. Πολλοί Καλύμνιοι σπογγέμποροι 
μετέφεραν τους εμπορικούς οίκους τους 
στο Λονδίνο, το οποίο θα γίνει η μεγαλύ-
τερη σπογγεμπορική αγορά του κόσμου.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν εμπορι-
κές κοινότητες της διασποράς. Στις αρχές 
του 20ού αιώνα Καλύμνιοι σφουγγαράδες 
εγκαταστάθηκαν στο Τάρπον Σπρινγκς, 
την πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ, και 
δούλευαν με σκάφανδρα στον Κόλπο του 
Μεξικού.

Στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχε 
αυξημένη ζήτηση. Από την άλλη, όμως, 
υπήρχαν οι διακυμάνσεις των οικονο-
μικών συγκυριών, οι επιβαρύνσεις που 
επέβαλαν στους σφουγγαράδες αρχικά 
οι Νεότουρκοι (1908) και μετά οι Ιταλοί, 
που από το 1912 έως το 1943 κατείχαν τα 
Δωδεκάνησα, αλλά και οι περιορισμοί που 
επέβαλαν οι κυβερνήσεις των περιοχών 
όπου γινόταν αλιεία σπόγγων. Όλα αυτά 
έπληξαν τη σπογγαλιεία.

Αλλά και οι συνέπειες του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου ήταν σημαντικές, καθώς 

όλος σχεδόν ο σπογγαλιευτικός στόλος καταστράφηκε. Έτσι, στα 1946, η 
Κάλυμνος διέθετε μόλις 35 σπογγαλιευτικά σκάφη, η Σύμη 7 και η Αστυ-
πάλαια 2!  Ήταν, λοιπόν, λογικό η μείωση της επαγγελματικής δραστη-
ριότητας των Καλύμνιων να φέρει τον οικονομικό μαρασμό του νησιού. 
Πολύ περισσότερο που από τους 12.500 κατοίκους που είχε το νησί όταν το 
κατέλαβαν οι Γερμανοί (1943), οι 9.000 έφυγαν κυρίως στη Μέση Ανατολή, 
για να μην πεθάνουν από την πείνα.

Στα μεταπολεμικά χρόνια, μόνο η Κάλυμνος αντιστέκεται στο μαρασμό 
της σπογγαλιείας και ανασυγκροτεί το στόλο της, όμως μετά το 1970 τα 
προβλήματα γίνονται ανυπέρβλητα καθώς:

•  Αχρηστεύονται οι σπογγοφόρες περιοχές, επειδή εξαντλούνται οι 
πυθμένες από σφουγγάρια.

•  Τον Αύγουστο του 1986 εμφανίστηκε μια πολύ σοβαρή ασθένεια των 
σφουγγαριών, που κατέστρεψε με γρήγορους ρυθμούς τη μεσογειακή 
σπογγοπαραγωγή.

•  Παίρνονται περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα από τις χώρες της βόρειας 
Αφρικής, ιδιαίτερα από την Αίγυπτο και τη Λιβύη, που εθνικοποίησαν τον 
ενάλιο πλούτο τους (το 1962 και το 1972 αντίστοιχα).

•  Εντείνεται ο ανταγωνισμός με τις σπογγοφόρες περιοχές της αμερικανικής ηπείρου.  Έτσι, στο διά-
στημα 1986-1994 εισάγονται ετησίως 50 τόνοι σφουγγαριών κατώτερης ποιότητας από τον Κόλπο 
του Μεξικού.

•  Εμφανίζεται το πολύ πιο φτηνό και εύχρηστο τεχνητό σφουγγάρι.

απο Τα ΔΩΔΕΚαΝΗΣα ΣΤο ΤαρποΝ ΣπρίΝγΚΣ
Το 1890 ο τραπεζίτης Τζον Τσένι παρατήρησε τους ψαράδες από την Κούβα και τις Μπαχάμες οι οποίοι 
έβγαζαν σφουγγάρια από τα ρηχά νερά με μακριά κοντάρια που είχαν στη άκρη γάντζους. Εγκαταστά-
θηκε, λοιπόν, στο Τάρπον Σπρινγκς πιστεύοντας ότι είχε ανακαλύψει μια σπουδαία πηγή κερδοφορίας. 
Τα πράγματα δεν πήγαιναν, όμως, καλά μέχρι το 1904, οπότε συνεργάστηκε με τον Ιωάννη Κόκκορη, ο 
οποίος ανήκε σε οικογένεια φημισμένων σφουγγαράδων και ζούσε τότε στη Νέα Υόρκη. Ακολουθώντας 
τις συμβουλές του Κόκκορη, το 1905 έφερε δύτες και εξοπλισμό από την Κάλυμνο. Η πρώτη κιόλας 
αποστολή τού απέφερε φορτίο αρκετών χιλιάδων δολαρίων. Την ίδια χρονιά (1905) έφταναν στο Τάρ-

πον Σπρινγκς 500 περίπου  Έλληνες ναυτικοί. 
Και πολύ σύντομα το πρώην ψαροχώρι άλλαξε 
όψη και δημιουργήθηκε σε αυτό μια δυναμική 
ελληνική κοινότητα –κυρίως σφουγγαράδων– 
με δική της εκκλησία και αρκετά σκάφη, που 
στη δεκαετία του 1940 είχαν φτάσει περίπου 
τα 150.

Το Τάρπον Σπρινγκς σε επιστολικό δελτάριο  
της δεκαετίας του 1920. Τα σπογγαλιευτικά επέστρεψαν 
και τα σφουγγάρια έχουν μεταφερθεί για επεξεργασία  
στις αποθήκες του Χρηματιστηρίου. 

Ψαλίδισμα σφουγγαριών 

Τοποθέτηση σφουγγαριών σε τσουβάλια.  
Στο βάθος πατιούνται τα σφουγγάρια  

στη θάλασσα για να αφαιρεθούν  
οι μικροοργανισμοί και τα ξένα σώματα  

(φωτ.: Δημ. Χαρισιάδης, Φωτογραφικά  
Αρχεία Μουσείου Μπενάκη). 

Ελληνικά σπογγαλιευτικά στην προκυμαία  
του Τάρπον Σπρινγκς, σε επιστολικό δελτάριο 

των αρχών του 20ού αιώνα. 
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

1900, λίγο πριν το Πάσχα. Δύο πλοι-
άρια σφουγγαράδων από τη Σύμη, για 
να προστατευτούν από τη θαλασσοταρα-
χή, βρίσκουν καταφύγιο στο μικρό νησί των 
Αντικυθήρων. Όταν ο καιρός ηρεμεί, ένας από 
αυτούς, ο Ηλίας Σταδιάτης, καταδύεται για σφουγγάρια 
σε βάθος 42 μέτρων.  Έκπληκτος αντικρίζει ένα αρχαίο 
ναυάγιο, που έχει γίνει γνωστό ως Ναυάγιο των Αντικυθή-
ρων. Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός πλοίου που ταξί-
δευε προς τη Ρώμη και ναυάγησε στις νοτιοανατολικές 
ακτές των Αντικυθήρων περίπου στο 50 π.Χ. Στο φορτίο 
του περιλαμβάνονταν κυρίως έργα τέχνης (γλυπτά από 
μάρμαρο και χαλκό, κεραμικά, κοσμήματα, γυάλινα 
αγγεία κ.ά.) που προορίζονταν για τους αριστοκράτες και 
τους πλούσιους εμπόρους της Νεάπολης και της Σικελί-
ας. Ανάμεσά τους δύο διάσημα ευρήματα: ο περίφημος 
Μηχανισμός των Αντικυθήρων και ο περίτεχνος  Έφηβος 
των Αντικυθήρων.

Ο Σταδιάτης θα αποσπάσει το χέρι ενός χάλκινου αγάλματος και 
λίγους μήνες μετά (6 Νοεμβρίου) ο καπετάνιος του σπογγαλιευτι-
κού θα ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα ζητήσει άδεια να 
συνεχίσει την έρευνα και θα ρωτήσει ποια αμοιβή θα λάβει αν η 
προσπάθειά του είναι επιτυχής. Ακολούθησε μεγάλη κρατική κινη-
τοποίηση και μια πολύ απαιτητική προσπάθεια των δυτών, καθώς οι 
καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες και η έρευνα απαιτούσε παραμο-

νή στο βυθό επί μακρόν. Δεν είναι τυχαίο 
ότι κατά τη διάρκεια της ανέλκυ-

σης ένας δύτης έχασε τη ζωή 
του και δύο έμειναν ανάπηροι. Τελικά, στον καπετάνιο του 

σπογγαλιευτικού καταβλήθηκαν 150.000 (ποσό κατά πολύ 
μικρότερο από τη γενναία αμοιβή που προσδοκούσε), ενώ 
σε καθέναν από τους επτά δύτες που εργάστηκαν με μεγάλη 

αυτοθυσία καταβλήθηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία 
500 δραχμές.

Το 1928 σφουγγαράδες και πάλι –από το Τρίκερι της  
Μαγνησίας αυτή τη φορά– ανέσυραν από το βυθό της θάλασ-

σας κοντά στο ακρωτήριο Αρτεμίσιο της Εύβοιας άλλα δύο χάλκινα 
αγάλματα, από τα πιο διάσημα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου: το 

ένα ανήκε στον επιβλητικό Δία (ή Ποσειδώνα) του Αρτεμισίου και το άλλο 
στον λεγόμενο «τζόκεϊ» του Αρτεμισίου, το μεγαλοπρεπέστερο χυτό άγαλμα 

αλόγου με αναβάτη που σώζεται από την ελληνική αρχαιότητα.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΛΟΥΚΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΙΤΕΣ ΣΥΡΟΥ

Το λουκούμι (από το τουρκικό lokum, 
παραφθορά της έκφρασης al rahat 
hulkum, που σημαίνει αυτό που ευχα-
ριστεί το λάρυγγα) είναι παραδοσιακό 
γλυκό της Ανατολής. Ανακαλύφθη-
κε στα τέλη του 18ου αιώνα και ήρθε 
στη Σύρο με δύο γενιές προσφύγων: 
η πρώτη έφτασε εδώ μετά την επανά-
σταση του 1821 και η δεύτερη, η πιο 
πολυπληθής, μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, το 1922. Οι πολύπλοκες 
διαδρομές μέσα από τις οποίες έφτα-
σαν στο νησί οι πρόσφυγες δεν μας 
επιτρέπουν να προσδιορίσουμε με 
ακρίβεια τις ρίζες του. Ξέρουμε όμως 
ότι οι πρώτοι λουκουμοποιοί που 

εγκαταστάθηκαν στη Σύρο κατάγονταν από τη Χίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Οι Χιώ-
τες, πάντως, πρέπει να είχαν τον πρώτο λόγο. Τεχνίτες από τη Χίο μετέφεραν την τέχνη τους στην Πόλη 
και τη μετέδωσαν στις επόμενες γενιές όπως την έμαθαν κι αυτοί από τους προγόνους τους. Δεν είναι 
τυχαίο ότι τα πρώτα και πιο γνωστά λουκούμια από την Τουρκία και τη Σύρο ήταν τα ραχάτ μαστίχας ή 
ροδοζάχαρης με αμύγδαλο ή καρύδι, πρώτες ύλες που μαζί με τη μαστίχα αφθονούσαν στη Χίο.

Το παραδοσιακό κατάστημα του Συκουτρή στην Ερμούπολη

Σφουγγαράδες, άνδρες του Πολεμικού 
Ναυτικού και εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 
το χειμώνα 1900-1901, κατά τη διάρκεια  
των ερευνών έξω από τα Αντικύθηρα  
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

Ο Ποσειδώνας ή Δίας  
του Αρτεμισίου (Εθνικό  

Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα) 

Γυάλινη ταινιωτή φιάλη  
από το ναυάγιο των Αντικυθήρων  

(β' τέταρτο του 1ου αι. π.Χ.,  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Στα χρόνια εκείνα, η Σύρος ήταν σπουδαίο βιοτεχνικό και βιομηχανικό 
κέντρο, με ανθηρή οικονομία, ισχυρά ναυπηγεία και χαρακτηριστικά αστικού 
κέντρου. Αυτό το περιβάλλον έδωσε τη δυνατότητα στα πρώτα εργαστήρια να 
εξελιχθούν γρήγορα σε μεγάλες βιοτεχνίες. Η αρχή αυτής της πορείας τοπο-
θετείται στα 1832, όταν μπήκε η πρώτη καζανιά και εμφανίστηκε η πρώτη λου-
κουμοποιία στο νησί. Το 1837 (κατ’ άλλος κάποια χρόνια αργότερα) ιδρύθηκε 
η πρώτη μονάδα τυποποιημένης παραγωγής και επώνυμης σφραγίδας από τον 
Κωνσταντινουπολίτη Νικόλαο Σταματελάκη.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η παραγωγή αναπτύχθηκε πολύ και τα 
συριανά λουκούμια απέκτησαν μεγάλη φήμη, απέσπασαν διεθνή βραβεία και 
κατέκτησαν τις αγορές της ανατολικής Μεσογείου και διάφορων ευρωπαϊκών 
χωρών.  Έτσι, στις αρχές του 20ού αιώνα τα λουκούμια της Σύρου συναγωνίζο-
νταν εκείνα της Σμύρνης και παρασκευάζονταν σε φούρνους και εργαστήρια, 
σε εργοστάσια (για εξαγωγή) αλλά και στα σπίτια (για οικιακή χρήση). Λέγεται 

ότι το στοιχείο που έκανε το συριανό λουκούμι ασυναγώνιστο είναι το υφάλμυρο νερό από τις λιγοστές 
πηγές του νησιού (μία από τις πιο γνωστές ήταν του Αγίου Αθανασίου στην  Άνω Σύρο).

Με την έλευση του νέου κύματος προσφύγων –ένας από τους οποίους ήταν και ο Γεώργιος Συκου-
τρής–, η τέχνη αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο και η παραγωγή λουκουμιών απέκτησε πλέον βιομηχα-
νικό χαρακτήρα, αποτελώντας έναν από τους εξαγωγικούς κλάδους του νησιού.  Έτσι, το 1928 παράγονταν 
περίπου 85 τόνοι λουκουμιών, το 1930 το νησί αριθμούσε 15 λουκουμοποιεία και το 1942 ιδρύθηκε ο Σύν-
δεσμος Εργοστασιαρχών Λουκουμοποιών, με προστάτη αρχικά την Αγία Γλυκερία και αργότερα τον  Άγιο 
Αθανάσιο (λόγω της ομώνυμης πηγής). Τα λουκουμοποιεία ήταν συνήθως οικογενειακές βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούσαν περιστασιακά και πρόσθετο προσωπικό. Υπήρχαν, επίσης, πολλά 
καταστήματα πώλησης λουκουμιών στην παραλία.

Η παρασκευή και ο «πολιτισμός» του λουκουμιού
Τα βασικά συστατικά του λουκουμιού είναι λίγα και απλά: νερό, ζάχαρη, άμυλο και λίγο ξινό (κρύσταλλοι 
κιτρικού οξέος). Για πολλές δεκαετίες το λουκούμι παρασκευαζόταν με έναν και μόνο τρόπο, ο οποίος 
απαιτούσε γνώση και μεράκι. Μετά το 1970 τα εργαστήρια έχουν εκσυγχρονιστεί και οι γεύσεις έχουν 

πληθύνει (μαστίχα, τριαντάφυλλο, περ-
γαμόντο, ροδοζάχαρη, μανταρίνι, ινδική 
καρύδα, ακόμη και σοκολάτα με αμύ-
γδαλο, φιστίκι ή καρύδι), όχι όμως και 
η τεχνική: τα τρία βασικά υλικά βράζουν 
μέσα σε μπακιρένια καζάνια, τα οποία 
έχουν τοποθετηθεί σε τζάκια χτισμένα 
με πυρότουβλα (παλαιότερα με λάσπη 
και πέτρα), ενώ ο λουκουμοποιός τα 
ανακατεύει συνεχώς. Όταν διαπιστώσει 
ότι το μείγμα είναι έτοιμο –ούτε αραιό 
ούτε παχύρρευστο–, το κατεβάζει από 
το τζάκι και το αδειάζει σε ένα ξύλινο 

τελάρο (λαμαρίνα) στρωμένο με αλεύρι, όπου μένει για να κρυώσει. Την επομένη ημέρα τεμαχίζεται με 
μεγάλες μαχαίρες, πάνω σε πάγκο στρωμένο με ζάχαρη άχνη (λουκουμόσκονη). Από το 1960 μπήκαν 
στην αγορά και οι «μπουκίτσες», δηλαδή τα μικρά κομμάτια από διάφορα είδη λουκουμιών.

Το λουκούμι  ήταν διαχρονικά σημαντικό στοιχείο στην καθημερινότητα του νησιού, τόσο σε ατομικό 
και οικογενειακό επίπεδο όσο και σε κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνόδευε τον καφέ αλλά 
και τη χαρά (γάμοι) ή τη λύπη (κηδείες, μνημόσυνα). Αποτελούσε προσφιλές προσφάι για τους εργάτες, 
καθώς τους έδινε ενέργεια, οι οποίοι το έπαιρναν από το σπίτι ή το αγόραζαν πρωί πρωί πριν σφυρίξει η 
μπουρού του εργοστασίου. Τέλος, ήταν το γλύκισμα που αγόραζε και εξακολουθεί να αγοράζει σχεδόν 
κάθε επισκέπτης του νησιού από τα καταστήματα ή τους καλαθατζίδες με τις άσπρες μπλούζες.

Το λιμάνι και η παραλία της Ερμούπολης, συνεπώς, ήταν και παραμένει το κέντρο διάθεσης του εκλε-
κτού συριανού προϊόντος. Εδώ έδεναν για λίγες ώρες ή περισσότερο τα πλοία, εδώ συγκεντρώνονταν τα 
περισσότερα καταστήματα που συναλλάσσονταν με τους ταξιδιώτες, τα καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα 
μαγειρεία και τα λουκουμοποιεία, από εδώ ξεκινούσαν τα λουκούμια για τις αγορές της Αθήνας και του 
εξωτερικού (ακόμη και της Αμερικής).

Η χαλβαδόπιτα
Οι χαλβαδόπιτες είναι ένα γλύκισμα που παρασκευάστηκε για πρώτη φορά στη Σύρο το 1840. Μπορεί 
να χαρακτηριστεί ένα είδος πίτας, ένα λεπτεπίλεπτο γλυκό σάντουιτς με μοναδική γεύση και 
εμφάνιση.  Έχει χρώμα υπόλευκο, ελαστική υφή, διάμετρο 12 εκατοστά και πάχος 2 εκα-
τοστά. Τα κλασικά υλικά παρασκευής –ζάχαρη, γλυκόζη, άρωμα βανίλιας, θυμαρίσιο μέλι, 
ασπράδι αβγού και ολόκληρα φρεσκοψημένα αμύγδαλα–, αφού γίνουν μείγμα στα καζάνια 
που παρασκευάζεται το μείγμα των λουκουμιών, κλείνονται ανάμεσα σε δύο διάφανα φύλ-
λα «όστιας» από ψημένο αλεύρι και νερό. Σήμερα οι χαλβαδόπιτες φτιάχνονται επίσης με 
φιστίκια Αιγίνης, ακόμη και με σοκολάτα.

γλυΚα αΝΔρου
Τα παραδοσιακά γλυκά της  Άνδρου, με κύριο συστατικό το αμύγδαλο, εξακολουθούν να παρασκευάζονται 
σήμερα στη Μεσαριά, με βάση παραδοσιακές τοπικές συνταγές. Βασικά υλικά αυτών των γλυκών είναι 
το αμύγδαλο, το πικραμύγδαλο (σε μικρές ποσότητες), η ζάχαρη, το αβγό (συνήθως μόνο το ασπράδι) 
και το ανθόνερο.

Η παραλία της Ερμούπολης  
σε επιστολικό δελτάριο .  
Εδώ υπήρχαν πολλά καταστήματα  
πώλησης λουκουμιών.

Παλιό κουτί λουκουμιών  
του Σταματελάκη 

Ξηραντήριο λουκουμιών 

Στο εργαστήριο της οικογένειας Συκουτρή, 
καθώς βράζουν το λουκούμι και η χαλβαδόπιτα 

Xαλβαδόπιτα 
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Αντιπροσωπευτικά γλυκά του νησιού είναι το «παστίτσιο», ο εργολάβος, το μαντολάτο (που διαφέρει 
από εκείνο των Επτανήσων) και το καλτσούνι. Τα υλικά δουλεύονται σε θερμαινόμενο καζάνι που λει-
τουργεί σαν μίξερ. Παλιά το καζάνι ήταν μπακιρένιο και λειτουργούσε με κάρβουνα.

Με βάση παραδοσιακές συνταγές παρασκευάζονται ακόμη γλυκά του κουταλιού, όπως καρυδάκι, 
νεραντζάκι, μπαμπιλόνι και ανθός λεμονιάς. Γνωστά τοπικά προϊόντα είναι επίσης το παστέλι με 
σουσάμι και μέλι του νησιού, οι παστελιαρίες (ξερά σύκα με τριμμένο καρύδι, κανέλα και σουσάμι) 
και η σουμάδα.

ΑΜΥΓΔΑΛΩΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
Τα ονομαστά αμυγδαλωτά της Μυκόνου διαφέρουν από εκείνα άλλων περιοχών: 
το άρωμα του αλεσμένου πικραμύγδαλου είναι έντονο, είναι ψημένα και το σχήμα 
τους μοιάζει πολύ με μακρόστενο κουραμπιέ, αν και βρίσκονται και ως «καμπα-
νούλες». 

Η υφή τους είναι τριφτή, το εξωτερικό λίγο κρουστό, ενώ το εσωτερικό είναι 
ζουμερό και μαλακό. Φουρνίζονται ελαφρά, ραντίζονται με ανθόνερο και στεγνώ-
νουν μία βδομάδα σε μόστρες (σχάρες με σήτα) πριν αχνιστούν και μπουν στα 
κουτιά τους. 

Γνωστά είναι και τα καλαθάκια της Μυκόνου. 
Πρόκειται για μικρές αγκαλιές φτιαγμένες από αλεύρι και βούτυρο, οι οποίες 

γεμίζονται με ένα μείγμα από αμύγδαλα, ζάχαρη, παξιμάδι, αβγά, κανέλα και 
γαρίφαλα τριμμένα.

ΞΥΛΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ
Η Ερμούπολη, σημερινή πρωτεύουσα των Κυκλάδων, πήρε το όνομα αυτό το 1826 
από τον κερδώο Ερμή, θεό του εμπορίου· σε αυτό (εμπόριο), τη ναυτιλία και τη 
ναυπηγική θα βασιστεί η μεγάλη της ανάπτυξη.

Σε μικρό χρονικό διάστημα, λοιπόν, ο άσημος οικισμός θα εξελιχθεί σε σπου-
δαίο εμπορικό, βιοτεχνικό, ναυτιλιακό και ναυπηγικό κέντρο χάρη και στη συμβο-
λή των μεταναστών από τη Χίο (Χιωτοσυριανοί), που βρήκαν καταφύγιο στο νησί 
μετά τη Σφαγή του 1822. Μάλιστα, από το 1825 η «Επιτροπή των Χίων εν Σύρω» 
έστελνε εκπρόσωπό της στο βουλευτικό σώμα που είχε συσταθεί με απόφαση της 
Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου. Επίσης, μετανάστες από την Κάσο, τα Ψαρά και 
τη Μικρά Ασία (Σμύρνη, Κυδωνίες ή Αϊβαλί) οι οποίοι κατέφυγαν εδώ –μετά την 
καταστροφή των εστιών τους στην πατρική γη από τους Τούρκους στα χρόνια της 
Επανάστασης– μετέφεραν στον νέο τόπο εγκατάστασης την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία τους και δημιούργησαν τα πρώτα ναυπηγεία στη δυτική ακτή του νησιού, 
καθώς και σιδηρουργεία που τροφοδοτούν τα ναυπηγεία με καρφιά, βίδες, αλυ-
σίδες, άγκυρες και διάφορα άλλα εξαρτήματα απαραίτητα για την κατασκευή των 
πλοίων.

Η συνύπαρξη ναυτικών με πολύχρονη πείρα και τεχνιτών με εξαιρετικές ικα-
νότητες ήταν καθοριστική για την πρόοδο της ναυτιλίας και της ναυπηγικής στο 
νησί. Από τη μια, τα πλοία των Χιωτών, των Ψαριανών και των Κασιωτών και, από 
την άλλη, η ναυπηγική εμπειρία των μαστόρων από τη Χίο, τα Ψαρά και τις Κυδω-
νίες συνέβαλαν στη δημιουργία ενός νέου ναυτιλιακού κέντρου στη Μεσόγειο.

Άνδρος, Μεσαριά. Ζαχαροπλαστική μονάδα 
παραδοσιακών ανδριώτικων γλυκών  

(πηγή: Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδοκία 
Ολυμπίτου,  Άνθρωποι και παραδοσιακά 

επαγγέλματα στο Αιγαίο, Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 

Ναυπηγικές εργασίες στον ταρσανά  
της Ερμούπολης (φωτ.: Βούλα Παπαϊωάννου, 

Φωτογραφικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη) 

Εικόνες χαρακτηριστικές  
της ναυπηγικής δραστηριότητας στη Σύρο 

Το καφενείο του Νικόλαου Σκαρόπουλου με τα πασίγνωστα αμυγδαλωτά  
σε φωτογραφία εποχής (πηγή: Elli Nezeriti, Mykonos - l’ île du vent et du 
rêve, Editions Gnosis). Τα αμυγδαλωτά του έχουν αφήσει εποχή στο νησί 
και όχι μόνο από το 1921 έως σήμερα. 
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Η παρουσία των πρώτων καραβομαραγκών από τη Χίο 
μαρτυρείται από το 1823, όταν ο Σταμάτης Κουφουδάκης με 
τον γιο του αλλά και άλλους Χιώτες, χάρη στις αξιοθαύμα-
στες δεξιότητές τους, θα δημιουργήσουν την παραγωγική 
βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί το οικονομικό θαύμα 
της Ερμούπολης του 19ου αιώνα. Αυτοί οι ναυπηγοί λέγεται 
ότι κατασκεύασαν ιστιοφόρα δίνοντάς τους αρχαιοελληνι-
κά ονόματα, όπως Λεωνίδας, Οδυσσέας, Αθηνά, Επαμει-
νώνδας, ή ονόματα οπλαρχηγών της Επανάστασης, όπως 
Καραϊσκάκης ή Μπότσαρης.

Κατά τη δεκαετία του 1830 η Ερμούπολη γίνεται το 
πρώτο ναυπηγικό κέντρο του νεοελληνικού κράτους. Στα 
ναυπηγεία της Σύρου κατασκευάζονται κάθε λογής σκάφη 
(κυρίως εμπορικά πλοία μεγάλων διαστάσεων) και το 1845 
εργάζονται 1.500 άτομα: σιδηρουργοί, ξυλέμποροι, πριονι-
στές, καλαφάτες (που έφραζαν τα κενά ανάμεσα στις σανί-
δες), κατασκευαστές μακαράδων (τροχαλιών), σκοινιών, 
ιστίων και χρωμάτων. 

Την ίδια χρονιά κατασκευάζονταν ταυτόχρονα 40 ιστιο- 
φόρα, ενώ ο Ségur Dupeyron, ο οποίος επισκέφτηκε τη 

Σύρo το 1939, εντυπωσιάστηκε με τον ναυπηγικό οργασμό και σημείωσε: «Δεν 
περνάει Κυριακή που να μη δει κανείς ένα δύο, τρία ή και τέσσερα καράβια 
να πέφτουν στη θάλασσα». Είναι χαρακτηριστικός ένας στατιστικός πίνακας 
της περιόδου 1843-1858, ο οποίος αναφέρει ότι κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα ναυπηγήθηκαν στο νησί 909 σκάφη με μέση χωρητικότητα περίπου 
148 τόνους (τη στιγμή που η μέση χωρητικότητα του συνόλου των ελληνικών 
ναυπηγήσεων ήταν 71,3 τόνοι).

Με βάση αυτή την εικόνα, οι κάτοικοι της Σύρου διακρίνονταν από πολ-
λούς μελετητές σε τρεις κατηγορίες: αγρότες (κάτοικοι της  Άνω Σύρου), ναυ-
τικούς και εργαζόμενους στη ναυπήγηση και συναρμολόγηση πλοίων, βιομή-
χανους και εμπόρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Σύρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά μαζικά η μέθοδος της σάλας από 
Χιώτες καραβομαραγκούς, οι οποίοι τη γνώριζαν από τα τέλη του 18ου αιώνα. Με αυτή τη μέθοδο 
(κυρίως σχεδίασης) σημειώνονται με μολύβι και μετά με λαδομπογιά σε ξύλινο δάπεδο οι γραμμές του 
σκάφους, άλλοτε κατευθείαν στο πραγματικό τους μέγεθος, κι άλλοτε αφού προηγουμένως το σκάφος 
σχεδιαστεί τμηματικά σε κλίμακα. Φαίνεται ότι ο πρώτος που εφάρμοσε τη σχεδίαση με σάλα στη 

Στον παραδοσιακό  
ταρσανά της Σύρου 

Το λιμάνι της Ερμούπολης και το Νεώριο  
σε επιστολικό δελτάριο του 1920 

Καραβομαραγκός  
στην τελευταία σάλα  
για παραδοσιακά σκάφη  
στη Σύρο 
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Σύρο ήταν ο Σταμάτης Κουφουδάκης, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες 
ήταν αγράμματος! Την τεχνική αυτή ανέπτυξε έτι περαιτέρω ο γιος του 
Ιωάννης. 

Η νέα τεχνική επέτρεψε την αύξηση των μεγεθών και τον εμπλουτι-
σμό της τυπολογίας, τη χρήση εισαγόμενων υλικών με μεγαλύτερη αντο-
χή και καλύτερη ποιότητα, τη βελτίωση των μεθόδων καθέλκυσης και 
ανέλκυσης, καθώς και των καταμερισμό εργασιών (στοιχείο που αύξησε 
την παραγωγή και βελτίωσε την ποιότητα της δουλειάς).

Η χρησιμοποίηση του ατμού ως κινητήριας δύναμης στα πλοία 
επέφερε σημαντικές αλλαγές στη ναυπηγική δραστηριότητα της 
Ερμούπολης. Το 1856-7 ιδρύθηκε η εταιρεία «Ελληνική Ατμοπλοΐα», 
η οποία διέθετε πέντε ατμόπλοια που εκτελούσαν τακτικά δρομολό-
για, συνδέοντας τα νησιά του Αιγαίου και τις ακτές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας. Στην υπηρεσία αυτών των πρώτων δρομολογίων μπαίνουν 

τα ατμόπλοια «Ύδρα», «Βασιλεύς 
της Ελλάδος» και «Πανελλήνιον». 
Στη δυτική πλευρά του λιμανιού, 
εκεί όπου βρισκόταν το πρώτο λοι-
μοκαθαρτήριο της πόλης, κατα-
σκευάστηκε μια ξύλινη αναβάθρα 
(= δεξαμενή για τον καθαρισμό και 
την επισκευή των πλοίων). Το έργο 
της κατασκευής το επιμελήθηκε ο 
Χιώτης ναυπηγός Νικόλαος Ι. Πα- 
γίδας, ο οποίος τρία χρόνια πριν 
είχε κατασκευάσει το πρώτο ξύλινο 
ελληνικό ατμόπλοιο.

Το 1860 η εταιρεία ίδρυσε το 
Νεώριο, ατμοκίνητο σιδηρουργείο, 
μηχανουργείο και χυτήριο για τη 
συντήρηση και επισκευή των πλοίων 
της, το οποίο διέθετε και αναβάθρα 
μήκους 45 μέτρων, για την ανέλκυση 
των σκαφών. 

Το Νεώριο ήταν άμεσα συνδεδε-
μένο με τις προσπάθειες της Ελλά-
δας για οικονομική και βιομηχανική 
ανάπτυξη και αποτελεί την πρώτη 
βαριά μεταποιητική βιομηχανία της 
χώρας. Επιπλέον, συνεισέφερε στην 
Κρητική Επανάσταση (1866-1869), 
καθώς στα χυτήριά του κατασκευά-
ζονταν οι σφαίρες των εμπροσθογε-

μών πυροβόλων και στα τορνευτήριά του 
τα χαλύβδινα ραβδωτά πυροβόλα. Έκτοτε 
το Νεώριο θα ανανεώσει πολλές φορές τον 
εξοπλισμό του και θα εκσυγχρονίσει τη 
λειτουργία του, αποτελώντας τη μεγαλύτε-
ρη και μακροβιότερη βιομηχανική μονάδα 
που λειτούργησε στο νησί, αυτονομημένο 
από ένα σημείο και μετά από την «Ελληνι-
κή Ατμοπλοΐα» αλλά και από τη φθίνουσα 
παραδοσιακή ναυπηγική. Σήμερα, ωστόσο, 
έχει κλείσει.

Η συρρίκνωση της ναυπηγικής δρα-
στηριότητας στο νησί, εκτός από την ανά-
δυση του Πειραιά, σχετίζεται και με το 
γεγονός ότι οι Συριανοί ναυπηγοί επέμειναν στο «χτίσιμο» ξύλινων ιστιοφόρων τη στιγμή που τα 
ξύλινα ατμόπλοια κυριαρχούσαν παντού. 

Την ίδια διαδρομή είχαν και οι ναυπηγικές δραστηριότητες που οργανώθηκαν από τη δημοτική 
αρχή της πόλης. Συγκεκριμένα, το 1868 δημιουργήθηκε Δημοτικό Ναυπηγείο, όπου κάθε ναυπηγός 
διέθετε τον δικό του χώρο, έναντι ενός τιμήματος που κατέβαλε στο Δήμο ανά κατασκευαζόμενο 
πλοίο.

Εργάτες του Νεωρίου κατά  
τη δεκαετία του 1960 

Σκαρί υπό κατασκευή στο ναυπηγείο Μαυρίκου 
(πηγή: Κατερίνα Κορρέ-Ζωγράφου – Ευδοκία 

Ολυμπίτου,  Άνθρωποι και παραδοσιακά 
επαγγέλματα στο Αιγαίο, Ίδρυμα Μείζονος 

Ελληνισμού, Αθήνα 2003). 

Αναπαράσταση κοπής κορμού  
με πριόνι «κουραστάρι»  
σε παραδοσιακό ταρσανά  
(Σχέδιο: Κ. Δαμιανίδης) 

Κτήριο στο Νεώριο 



Ενότητα Δεύτερη

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Άποψη της Οίας  
στη Σαντορίνη
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Η ΣοΦία ΤΩΝ λαιΚΩΝ ΤΕΧΝίΤΩΝ
Οι οικισμοί των νησιών του Αιγαίου πελάγους είναι έξυπνα οργανωμένοι, σοφά κατα-
σκευασμένοι και έχουν απλή μορφή. Μια σχετικά φτωχή κοινωνία, με λίγες τεχνο-
λογικές γνώσεις και πενιχρά μέσα και εξοπλισμό, κατόρθωσε να διαμορφώσει ένα 
εξαιρετικό ύφος λαϊκής αρχιτεκτονικής κι ένα βιώσιμο ανθρώπινο περιβάλλον. Η 
αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική προσπάθησε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοί-
κων των νησιών και συνδέθηκε στενά με την κοινωνική οργάνωση, τα ήθη και τα έθιμα, 
την καθημερινή ζωή και τις παραγωγικές διαδικασίες.

Οι λαϊκοί πρωτομάστορες έχτισαν εκκλησίες, σχολεία, γεφύρια, αλλά προπά-
ντων τα απλά μονόχωρα σπίτια, τα οποία αποτελούν το κύτταρο της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής στη χώρα μας. Τα επαγγελματικά μυστικά της οικοδομικής τέχνης 
περνούσαν από γενιά σε γενιά· έτσι ο τεχνίτης μάθαινε και σεβόταν την ιστορία του 
τόπου, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής. Με βάση το ένστικτο και την αισθητική του, 
είχε ελευθερία κινήσεων ώστε να διαμορφώνει το κτίσμα βρίσκοντας λύσεις συμβατές 
τόσο με την οικοδομική παράδοση όσο και με τις ανάγκες του ιδιοκτήτη. Ο τεχνίτης 
ξεκινούσε τη μαθητεία του από τα παιδικά του χρόνια κάτω από τις συμβουλές του 
πρωτομάστορα, που ήταν ο δάσκαλός του.

Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των νησιών του Αιγαίου, παρότι εμφανίζει αρκετά 
κοινά στοιχεία, δεν είναι ομοιογενής. Χαρακτηρίζεται από διαφοροποιήσεις οι οποίες 
σχετίζονται με τις ιδιομορφίες κάθε νησιού, το ανάγλυφο του εδάφους, τον πλούτο του 
υπεδάφους και τα διαθέσιμα οικοδομικά υλικά (πέτρα, ξύλο κ.ά.), τις συνήθειες αλλά 
και τις ικανότητες των κατοίκων του.

Η λαϊκή αρχιτεκτονική επηρεάστηκε από τις ιστορικές συνθήκες, καθώς και 
από τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι υδάτινοι δρόμοι του Αιγαίου υπήρ-
ξαν δίαυλοι μεταφοράς αρχιτεκτονικών επιρροών μεταξύ των νησιών αλλά και με 
τις γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία των νησιών 
κληρονόμησε τις οικοδομικές παραδόσεις από την αρχαιότητα, τη Ρωμαϊκή περίοδο, 

το Βυζάντιο αλλά και την Ενε-
τοκρατία, δέχτηκε καθοριστικές 
επιδράσεις από τους εκάστοτε 
κατακτητές, πήρε υπόψη της τους 
κινδύνους που προέρχονταν από 
τις πειρατικές επιδρομές.

Οι εχθρικές βλέψεις των επι-
δρομέων και των πειρατών οδή-
γησαν στην οχυρωματική οργά-
νωση των οικισμών. Τα εξωτερικά 
σπίτια χτίστηκαν το ένα δίπλα στο 
άλλο, έτσι ώστε να σχηματίζουν 
ένα τείχος, αφήνοντας ελάχιστες 
εισόδους προς το εσωτερικό. Από 
τον 13ο αιώνα και μετά οι γαιο-

Υπέροχος χρωματικός συνδυασμός  
σε σπίτι της Πάτμου 

«Σύρματα» στο Κλήμα της Μήλου

Ο πύργος του Μπελλόνια στη Νάξο,  
ο οποίος κατασκευάστηκε  
στα χρόνια της Ενετοκρατίας. 

Εντυπωσιακές διακοσμήσεις με ξυστά  
στο Πυργί της Χίου

κτήμονες και οι ευγενείς έκτισαν πυργόσπιτα στην ύπαιθρο, καθώς και περιστεριώνες, αφού η εκτροφή 
περιστεριών αποτελούσε προνόμιο της αριστοκρατίας. Ο οχυρωματικός χαρακτήρας των πυργόσπιτων 
εξυπηρετούσε την προστασία των ιδιοκτητών αλλά και των υποστατικών στα γύρω χωράφια σε περιπτώ-
σεις επιδρομών. 

Τα βασικά κτίσματα της παραδοσιακής αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής παρουσιάζουν κοινά χαρα-
κτηριστικά με αυτά των προϊστορικών οικισμών που ανακαλύφθηκαν στα ίδια νησιά. Η διαμόρφωση του 
εσωτερικού τους καθώς και των υπαίθριων και αποθηκευτικών χώρων ανταποκρίνονταν στις βασικές 
ανάγκες της καθημερινής ζωής.
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θρο. Συχνά κατασκευάζονταν σε συγκεκριμένα τμήματα των οικισμών και δημιουργούσαν μια γειτονιά 
με αρχοντόσπιτα. Αρκετές φορές τα σπίτια μιμήθηκαν μέγαρα από το εξωτερικό. Χαρακτηρίζονταν από 
τη μεγαλύτερή τους κλίμακα, το μνημειακό τους χαρακτήρα, τις κλασικιστικές επιρροές. Στην ύπαιθρο 
είχαν περίοπτη θέση, θυμίζοντας τα πυργόσπιτα της Ενετοκρατίας, χωρίς όμως οχυρωματικό χαρακτήρα, 
αφού αυτό δεν ήταν πια αναγκαίο.

Από τον 18ο αιώνα και μετά δημιουργήθηκε ο τύπος του απλού αγροτικού σπιτιού. Χτίστηκαν αγροτι-
κά οικήματα και στη συνέχεια οικισμοί απόλυτα εναρμονισμένοι με το περιβάλλον. Τα αγροτικά κτίσματα 
μοιάζουν σαν να ξεφυτρώνουν από τη γη, έχουν συνήθως σχήμα κύβου μικρών διαστάσεων και είναι εναρ-
μονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Για να προστατεύονται από τον άνεμο και τη βροχή, πολλές φορές 
οικοδομήθηκαν μέσα σε βραχώδεις κοιλότητες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν και ως δεξαμενές νερού ή ως 

αποθηκευτικούς χώρους. Τα υλικά για την 
κατασκευή τους ήταν πέτρα για την τοιχο-
ποιία, ξυλεία για τη στέγη και τα κουφώ-
ματα και χώμα και καλάμια για τα δάπεδα 
και τη στέγη. Συνήθως προέρχονταν από 
τη γύρω περιοχή, καθώς η μεταφορά από 
μακριά ήταν δύσκολη και ασύμφορη. Οι 
ανάγκες της αγροτικής παραγωγής οδή-
γησαν στην κατασκευή στάβλων, αποθη-
κών, ανεμόμυλων και νερόμυλων, καθώς 
και αλωνιών. 

Τον 19ο αιώνα η νησιωτική αρχιτεκτο-
νική επηρεάστηκε από τις κοινωνικές και 
οικονομικές εξελίξεις: την ανάπτυξη της 
ναυτιλίας και του εμπορίου, τις συναλ-
λαγές με μεγάλα εμπορικά κέντρα της 
Μεσογείου, της Ευρώπης, της Αφρικής 
και της Ασίας, καθώς και τη μετανάστευ-
ση. Ως αποτέλεσμα αυτών των διαδικα-
σιών, εμφανίστηκαν στα νησιά πολλές 
δυτικοευρωπαϊκές αρχιτεκτονικές επιρ-
ροές. Τα αρχοντικά και τα καπετανόσπι-
τα με τα νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά 
χαρακτηριστικά είναι κληρονομιά αυτής της 
περιόδου. Τα αρχοντόσπιτα χτίστηκαν είτε 
στους παλιούς οικισμούς είτε στην ύπαι-

Αριστερά, οι ανεμόμυλοι  
στο Μανδράκι της Ρόδου  

και δεξιά ο Μόλυβος της Λέσβου  
σε καρτ ποστάλ εποχής

Σίφνος: Σοκάκι  
στη συνοικία του Κάστρου 

Αριστερά, Νικόλαου Πουκαμισά,  
«Χωριό της Τήνου»,  
και δεξιά καπετανόσπιτα  
στην παραλία του Καστελόριζου

Γραφικό σοκάκι  
στην  Όλυμπο της Καρπάθου 

Κτήριο της Ιταλοκρατίας στην παραλία  
της Πόθιας, στην Κάλυμνο 
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Άποψη της προκυμαίας της Λέσβου  
με το ναό του Αγίου Θεράποντα  
να δεσπόζει στην περιοχή. 
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Η αγροΤίΚΗ αρΧίΤΕΚΤοΝίΚΗ
Η αγροτική κατοικία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς του Αιγαίου, καθώς 
συνδυάζει εκπληκτικά τη λιτότητα και την πληρότητα και είναι υπόδειγμα κάλυψης των βασικών αναγκών 
των κατοίκων. Τα αγροτικά κτίσματα στα χωράφια ή τα βοκοτόπια ήταν κτήρια και εγκαταστάσεις που 
εξυπηρετούσαν τη διαβίωση και την εργασία των γεωργών και των κτηνοτρόφων των νησιών. Υπάρχουν 
στην ενδοχώρα των περισσότερων νησιών είτε ως μεμονωμένες κατασκευές είτε ως συγκροτήματα. Μαζί 
με τις αναβαθμίδες για τις καλλιέργειες, τα μονοπάτια και τις ξερολιθιές, χαρακτηρίζουν το αγροτικό 
τοπίο του Αρχιπελάγους. Σε κάθε νησί έχουν διαφορετικό όνομα. Στη Μύκονο ονομάζονται χωριά, στην 
Άνδρο κελλιά, στη Σίφνο θημωνιές, στην Πάρο κατοικιές.

Το οίκημα που αποτελούσε την κατοικία, μόνιμη ή περιοδική, των γεωργών ή κτηνοτρόφων ήταν ένα 
ισόγειο μονόχωρο κτίσμα μικρών διαστάσεων. Στο εσωτερικό του υπήρχαν συνήθως χτιστά πεζούλια γύρω 
από τη γωνία του τζακιού ή της εστίας. Το υπνοδωμάτιο ήταν κοινό για όλα τα μέλη της οικογένειας, ενώ 
συχνά χρησιμοποιούνταν και ως αποθηκευτικός χώρος. Πολλές φορές υπήρχε και μια στεγασμένη αυλή, 
το στεγάδι, όπως ονομάζεται στην Τζια και τη Σίφνο.

Έξω από το σπίτι φτιάχνονταν πολλές φορές υπόγειες στέρνες για το μάζεμα του βρόχινου νερού 
από τα λούκια της στέγης. Γύρω από την κατοικία αναπτύσσονταν εγκαταστάσεις που είχαν να κάνουν 
με την επεξεργασία των καρπών και την εκτροφή των ζώων, όπως αποθήκες, αλώνια, πατητήρια, φούρνοι, 
στάβλοι, μαντριά, περιστεριώνες, κοτέτσια, χοιροστάσια. Ο στάβλος για τα μεγάλα ζώα (βόδια, αγελάδες, 
μοσχάρια) ονομαζόταν στην Τήνο αβοϊδόστο, στη Μύκονο βουϊδοκέλα, στη Σύρο βουδόμαντρα. Ήταν ένα 
μακρόστενο κτίσμα με δύο πόρτες, έτσι ώστε μπαίνοντας από τη μία ο άνθρωπος να σπρώχνει τα ζώα να 
βγαίνουν από την άλλη. Στη Λήμνο, όπου στο παρελθόν υπήρχε αξιόλογη κτηνοτροφία, το μαντρί, που 
ονομάζεται και χαγιάτι, ήταν ένας ημιυπαίθριος ορθογώνιος κεραμοσκεπής χώρος όπου τα πρόβατα προ-
στατεύονταν από τη βροχή και τον ήλιο.

Γύρω από τους κλειστούς χώρους του συγκροτήματος βρισκόταν ο υπαίθριος χώρος, ο αυλόγυρος, 
περιφραγμένος με ξερολιθιά. Οι φούρνοι χτίζονταν κοντά στην κατοικία και είχαν συνήθως μικρές δια-

στάσεις. Ονομάζονται φουρμαριά στην Κω, φουρ-
νοκέλλια στην Κάρπαθο, ψωμαδιά στη Λήμνο. 
Στους αυλόγυρους των μαντριών και των στάβλων, 
που στην Ανάφη ονομάζονται ξώμαντρα, φυλάσ-
σονταν τα ζώα και γινόταν το άρμεγμα ή το κού-
ρεμά τους.

Το πέτρινο αλώνι, απαραίτητο για τη γεωργι-
κή παραγωγή, φτιαχνόταν σε μέρη που τα έπιανε 
ο άνεμος, ώστε να διευκολύνεται ο αποχωρισμός 
του ελαφρύτερου άχυρου από τον βαρύτερο σπόρο. 

Στην αγροτική αρχιτεκτονική των νησιών 
περιλαμβάνονται και κτίσματα εξειδικευμένων 
χρήσεων. Σε όλα τα νησιά υπήρχαν ανεμόμυλοι 
που εκμεταλλεύονταν τους ισχυρούς ανέμους 
του Αιγαίου, ενώ στις περιοχές που διέθεταν 
νερό, όπως στην Τήνο και την  Άνδρο, υπήρχαν 
νερόμυλοι.

Συνδεδεμένα με την καλλιέργεια της ελιάς είναι τα 
ελαιοτριβεία, τα οποία κατά τον 19ο αιώνα έλαβαν χαρα-
κτήρα βιομηχανικού κτηρίου.

Σε πολλά νησιά υπάρχουν εργαστήρια παραγωγής 
κρασιού, τα οποία στην Κάρπαθο ονομάζονται αμπελό-
σπιτα και στη Σαντορίνη κάναβες. Αποτελούνται από 

πατητήρι εσωτερικό ή εξωτερικό, ληνό για τη συλλογή του μούστου και αποθήκη για το κρασί. Υπάρχουν 
ακόμη αποστακτήρια ρακής που ονομάζονται καζαναριά στη Νίσυρο και ρακίζια στην Τήνο.

Οι περιστεριώνες της 
Τήνου και της  Άνδρου χρη- 
σίμευαν για τη στέγαση 
των περιστεριών που έτρε-
φαν οι κάτοικοι για το κρέ-
ας τους και για το λίπασμα 
που άφηναν. Πρόκειται για 
περίοπτα κτήρια με έξο-
χες διακοσμητικές παρα-
στάσεις από σχιστόλιθο 
με συμβολικά σχήματα 
(κυπαρίσσι, ήλιος, ρόδα-
κας κ.ά.) μοναδικά για την 
αρχιτεκτονική τους.

Περιστεριώνας στην ΤήνοΑγροτικό κτίσμα στην ύπαιθρο της Πάρου 

Αγροτική κατοικία στη Νάξο,  
δίπλα σε αμπελώνα 

Εσωτερικό καζαναριού στη Νίσυρο. 
 Διακρίνονται οι εγκαταστάσεις και τα χάλκινα σκεύη  
για την απόσταξη της κουκουζίνας, ονομαστού  
ντόπιου αλκοολούχου ποτού. 

Σχεδιαστική αναπαράσταση παλαιού 
χειροκίνητου ελαιοπιεστηρίου της Λέσβου 

Αγροτικό σπίτι στον Πάγο της Σύρου 

Πάρος: Κτίσματα μέσα σε χωράφια 
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πεζούλες και ξερολιθιές
Στοιχεία της αγροτικής λαϊκής αρχιτεκτονικής, άρρηκτα συνδεμένα με το παραδοσιακό γεωργικό τοπίο, 
αποτελούν οι ξερολιθιές και οι αναβαθμίδες, οι κοινές πεζούλες. Πρόκειται για μικρές οριζόντιες εκτά-
σεις που δημιουργούνται από τον άνθρωπο σε επικλινή εδάφη, με σκοπό την καλλιέργεια, οι οποίες 
συγκρατούνται, συνήθως, με απλούς υποστηρικτικούς τοίχους (αναλημματικοί τοίχοι ή τοίχοι αντιστήρι-
ξης). Συναντώνται με πολλά τοπικά ονόματα στα νησιά του Αιγαίου (βαστάδια, βασταοί, σέτια, ποδόμες, 
αρμάκες, δέσες, αιμασιές, σκάλες, τράφοι, τάβλες, μαντάλια, σκάλες, σκαλιά, λουριά, δαμάκια, κλιμακω-
τά, οχθιές, οξιές, λούροι, γύροι, τοίχαλα, παραλώματα).

Βασικά στοιχεία των αναβαθμίδων είναι οι τοίχοι αντιστήριξης, φτιαγμένοι κατά κανόνα από ξερολι-
θιά, και οι τάβλες, οι ισόπεδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις που δημιουργούνται τεχνητά. Για τη δημιουργία 
των ξερολιθικών αντιστηριγμάτων χρησιμοποιούνταν η πέτρα της περιοχής, πρωτίστως του χωραφιού, σε 
μια προσπάθεια να μεγιστοποιηθεί η έκταση και η ποιότητα της καλλιεργήσιμης γης.

Οι εργασίες μετατροπής μιας επικλινούς έκτασης σε χωράφι, που στην Κάσο ονομάζονταν μέρωμα, 
γίνονταν από έμπειρους γεωργούς και περιελάμβαναν τέσσερις φάσεις: εκχέρσωση της έκτασης, καθά-
ρισμα από την πέτρα, χτίσιμο της ξερολιθιάς και δημιουργία καλλιεργήσιμου εδάφους. Το χτίσιμο και η 
επιδιόρθωση ήταν, συνήθως, μοναχική υπόθεση του γεωργού, μερικές φορές κάποιων τεχνιτών, ενώ κατά 
περιπτώσεις γινόταν με αργατιές, δηλαδή ομάδες γεωργών που μετακινούνταν από χωράφι σε χωράφι 
εκτός εποχής καλλιέργειας.

Οι πιο συνηθισμένες αναβαθμίδες ήταν οι παράλληλες (κλιμακωτές) και οι επάλληλες (διάπλεκτες), με 
τις δεύτερες να σχηματίζουν διαδρόμους που διευκόλυναν την πρόσβαση προς τα ψηλότερα σημεία του 
χωραφιού. Τέλος, υπήρχαν οι αναβαθμίδες-θύλακες για τις καλλιέργειες δέντρων: μικρές ημισεληνοειδείς 
ξερολιθιές, καθεμιά αποκλειστικά για ένα μόνο δέντρο.

Οι ξερολιθιές είναι τοίχοι ή άλλες κατασκευές (κτήρια, γέφυρες κ.λπ.) που χτίζονται μόνο από πέτρες, 
χωρίς συνδετικό υλικό. Ως τεχνική συναντάται σε όλο τον κόσμο. Έχουν μεγάλη δομική σταθερότητα, 
γιατί αποτελούνται από πέτρες οι οποίες «κλειδώνουν» η μία με την άλλη.

Οι αναβαθμίδες αποτέλεσαν για αιώνες ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διαχείρισης της γης, παρέ-
χοντας και διατηρώντας την καλλιεργήσιμη γη, εμποδίζοντας τη διάβρωση, εμπλουτίζοντας το χώμα με 
το νερό της βροχής, βοηθώντας τους γεωργούς να αξιοποιήσουν τα απότομα επικλινή εδάφη των νησιών 
και να καλλιεργήσουν δημητριακά, αμπέλια, ελιές και άλλα είδη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση της 
Λέσβου, όπου οι αναβαθμίδες χτίστηκαν με διαταγή του Ενετού κατακτητή Φρ. Γατελούζου από δούλους 
και ντόπιους δουλοπάροικους, ώστε να ενισχυθεί η μαζική καλλιέργεια της ελιάς.

Βλέποντας ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης των νησιών αυτά τα έργα δεν μπορεί παρά να αναλογι-
στεί με δέος τον ανθρώπινο μόχθο που απαιτήθηκε για την κατασκευή τους. Μαζί με τις ξερολιθιές, που 
καθόριζαν τα όρια των χωραφιών, οι αναβαθμίδες, εκτός από τη συμβολή τους στην αγροτική παραγωγή, 
έχουν λειτουργήσει και συνεχίζουν να λειτουργούν ως ενδιαιτήματα φυτών και ζώων. Χτισμένες με δωρι-
κή λιτότητα αλλά και πρωτοτυπία, άριστα προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες, αποτελούν πρότυπα 
λαϊκής αρχιτεκτονικής και αισθητικής, μνημεία εντοπιότητας. 

οι ανεμόμυλοι των Κυκλάδων
Συνδεδεμένος με την αγροτική παραγωγή ήταν και ο ανεμόμυλος, μια μηχανή οριζόντιου άξονα περι-
στροφής η οποία αξιοποιεί τον αέρα ως κινητήρια δύναμη. Χρησιμοποιήθηκε για την άλεση των δημη-
τριακών και την άντληση νερού.

Στο Αιγαίο οι συνθήκες για την ανάπτυξη του ανεμόμυλου ήταν ιδεώδεις: άνεμοι με μεγάλη συχνότη-
τα και ένταση, κυρίως βοριάδες (πάνω από 300 ημέρες το χρόνο κατάλληλος άνεμος), αλλά και η ύπαρ-
ξη εξαιρετικής μυλόπετρας στη Μήλο. Υπολογίζεται ότι στο Αιγαίο, τα παράλια της Μικράς Ασίας, της 

Στα Εξάμπελα της Σίφνου Εικόνες από τη βόρεια πλευρά της Σύρου

Πρότυπα της αγροτικής λαϊκής  
αρχιτεκτονικής, οι ξερολιθιές  

και οι αναβαθμίδες χαρακτηρίζουν  
το τοπίο των νησιών του Αιγαίου.
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ηπειρωτικής Ελλάδας και την Κρήτη, οι ανεμό-
μυλοι ξεπερνούσαν τους 2.000. Στις Κυκλάδες, 
κατά τα τέλη του 19ου αιώνα, καταγράφηκε η 
μεγαλύτερη πυκνότητα αλεστικών ανεμόμυλων 
τόσο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφανείας 
όσο και ανά αριθμό κατοίκων.

Υπάρχουν πολλές παραλλαγές από νησί 
σε νησί, που οφείλονται στις κατασκευαστι-
κές συνήθειες που επέβαλλε η σεισμικότητα 
κάθε νησιού, στο είδος της διαθέσιμης τοπικής 
πέτρας, αλλά και στην τοπική αρχιτεκτονική. 
Κατά κανόνα οι ανεμόμυλοι ήταν κυλινδρικά, 
πέτρινα, διώροφα κτίσματα με στέγη από ξύλι-
νο σκελετό και επένδυση από χόρτο και καλά-
μια. Στον πάνω όροφο βρίσκονταν ο άξονας και 

το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, ενώ στον κάτω όροφο αλέθονταν τα σιτηρά και αποθηκευόταν το 
αλεύρι. Τα πτερύγιά τους ήταν πάνινα και είχαν μήκος που έφτανε έως τα πέντε μέτρα.  Ένας ανεμόμυλος 
μπορούσε να αλέσει 20-70 κιλά σιτηρών την ώρα, ανάλογα με την ένταση και τη φορά του ανέμου.

Σήμερα οι περισσότεροι ανεμόμυλοι έχουν ερειπωθεί και διατηρούνται ελάχιστοι, κυρίως για του-
ριστικούς λόγους.

Μαγευτική απογευματινή εικόνα  
στην Οία της Σαντορίνης,  

με τον ανεμόμυλο να ξεχωρίζει  
μπροστά από τις πορτοκαλοκόκκινες 

αποχρώσεις του ουρανού. 

Ανεμόμυλος στην Πάρου.  
Εμφανής η εγκατάλειψη.

Ανεμόμυλος στη Μύκονο  
με φόντο τα πολύχρωμα  

σπίτια της Μικρής Βενετίας 

Η πανέμορφη Νάουσα  
της Πάρου

«Σύρματα» στα Μανδράκια,  
γραφικό ψαροχώρι της Μήλου 
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ΚυΚλαΔΕΣ
Οι οικισμοί στα Κυκλαδονήσια χτίστηκαν έτσι ώστε να προστατεύονται οι κάτοικοι από τις καιρικές 

συνθήκες, τις αλλαγές της θερμοκρασίας και κυρίως τους δυνατούς ανέμους που πνέουν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του χρόνου. Οι τεχνίτες που έχτισαν τα σπίτια αξιοποίησαν τον λιγοστό χώρο που 

είχαν στη διάθεσή τους και εκμεταλλεύτηκαν τις ιδιομορφίες του εδάφους, εντάσσοντας 
απόλυτα τα κτίσματα στον περιβάλλοντα χώρο. Κτίσματα απλά αλλά και σύνθετα, που 

υπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες αλλά βρίσκονται σε αρμονία με τη φύση.
Η αρχιτεκτονική και η πολεοδομική οργάνωση των οικισμών στις Κυκλάδες 

εμφανίζουν έντονες επιμέρους διαφορές και ταυτόχρονα κοινά χαρακτηριστικά. 
Παρά τα φανερά κοινά χαρακτηριστικά, σε κάθε νησί των Κυκλάδων αναπτύσσο-
νται διαφορετικά και μοναδικά οικοδομικά στοιχεία που δεν απαντώνται που-
θενά αλλού. Από τα υπόσκαφα της Σαντορίνης, τους ενετικούς πύργους της 
Νάξου, τις κεραμοσκεπείς Χώρες της Κέας και της Κύθνου, τους παραδοσιακούς 
οικισμούς της Τήνου με τις μαρμάρινες κρήνες και τους περιστεριώνες, τα νεο-
κλασικά αρχοντικά στη συνοικία Βαπόρια στην Ερμούπολη της Σύρου και την 
κυβόσχημη Χώρα της Μυκόνου, μέχρι τα «σύρματα» (σπιτάκια για της βάρκες) 
της Μήλου και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Σύρου, της Σερίφου, της 

Κύθνου, της Νάξου και της Μήλου.
Κατά την αρχαιότητα, οι πρώτοι οικισμοί στις Κυκλάδες ήταν παραθαλάσσιοι, αλλά με το πέρασμα 

του χρόνου οι πειρατικές επιδρομές ανάγκασαν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τους παράλιους οικι-
σμούς και να χτίσουν νέους στην ενδοχώρα, οι οποίοι 
οχυρώθηκαν κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Μερι-
κοί οικισμοί χτίστηκαν γύρω από ένα κάστρο, με τον 
εξωτερικό τοίχο των σπιτιών να δημιουργεί ουσιαστι-
κά έναν δεύτερο οχυρωματικό περίβολο, όπως για 
παράδειγμα η Χώρα της Αμοργού. Σε άλλους οικι-
σμούς, εξαιτίας του περιορισμένου χώρου, χτίστηκαν 
διώροφα συνήθως σπίτια με στενή πρόσοψη και μικρά 
ανοίγματα. Τα σπίτια, όντας το ένα δίπλα στο άλλο, 
αποτελούσαν τον οχυρωματικό περίβολο του οικι-
σμού, όπως για παράδειγμα το Κάστρο της Σίφνου και 
η Χώρα της Σερίφου. Η πρόσβαση στον όροφο γινό-
ταν από μια εξωτερική σκάλα, μιας και ο ιδιοκτήτης σε 
κάθε όροφο ήταν συνήθως διαφορετικός.

Ο θεσμός της οροφοκτησίας ήταν σημαντικός, 
καθώς ο κύριος του ισογείου ήταν επίσης κύριος του 
εδάφους και των θεμελίων, ενώ ο ιδιοκτήτης του ορό-
φου κατείχε τον «αέρα» της ίδιας κατοικίας. Η ορο-
φοκτησία κάλυπτε κάποιες φορές και άλλες ανάγκες, 
όπως για παράδειγμα στη Μύκονο, όπου οι χωρικοί 
που πήγαιναν στη Χώρα για να πουλήσουν τα προϊ-
όντα τους αγόραζαν ένα κατώι από κάποιον κάτοικο 

για να το χρησιμοποιούν ως αποθήκη και πρόχειρο κατάλυμα.
Όλα τα κτήρια ήταν λιθόκτιστα, είτε από ξερολιθιά είτε με 

αρμολόγημα, το οποίο διαφέρει από τόπο σε τόπο.
Ο τρόπος στέγασης των κτισμάτων επίσης διαφέρει, ανά-

λογα με την οικοδομική παράδοση και τα υλικά κάθε τόπου. 
Στις Κυκλάδες κυρίαρχη μορφή στέγης ήταν το δώμα. Για την 
κατασκευή του, κοινή σε όλα τα κτήρια, χρησιμοποιούνταν 
καλάμια ή σανίδια, τα οποία υποβαστάζονταν από ξύλινα δοκά-
ρια από χοντρούς κορμούς δέντρων, τις τράβες, ή από πέτρινα 
τόξα (καμάρες), πεσσούς ή και κεντρική κολόνα. Η μόνωση του 
δώματος γινόταν με επάλληλες στρώσεις διάφορων υλικών: 
φύκια, ελαφρόπετρα, λεπτά κλαδιά που στεγανοποιούνταν από 
μια αδιάβροχη επίστρωση ηφαιστειακής γης. Στη Σαντορίνη, 
η χρήση της θηραϊκής γης ευνόησε την εύκολη κατασκευή και 
την επικράτηση της στέγασης με θόλο, τεχνική που επεκτάθηκε 
και στη γειτονική Ανάφη.

Το μεγάλο βάρος του δώματος σε συνδυασμό με το σχε-
τικά μικρό μήκος των ξύλων της οροφής, διαμόρφωσαν ένα 

Μαρμάρινος φεγγίτης από την Τήνο 

Η λαϊκή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων,  
η εικόνα των απλών γεωμετρικών όγκων  

που αντανακλούν το φως του ήλιου,  
έγινε πρότυπο αναφοράς για την επαναστατική 

αρχιτεκτονική του μοντερνισμού.  
Στην εικόνα από την Πάρο, κάποια  

από τα βασικά στοιχεία της κυκλαδίτικης 
αρχιτεκτονικής: οι καμάρες, οι πλακόστρωτοι 

δρόμοι και οι εξωτερικές σκάλες. 

Η «Οξώπορτα» της  Άνδρου,  
η οποία οδηγεί στον μεσαιωνικό οικισμό. 

Σπίτια στην περιφερειακή ζώνη  
του κάστρου στη Χώρα της Νάξου.  
Οι τοίχοι τους διαμορφώνουν  
το τείχος του κάστρου. 



Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

86

Α Ι ΓΑ Ι Ο Π Ε Λ Α Γ Ι Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η

87

τυποποιημένο κτίσμα: τον κύβο 3x4x2,5 μ., με μικρά ανοίγματα για τα παράθυρα και την πόρτα. Στην 
πλειονότητά τους τα κυκλαδίτικα σπίτια δίνουν την εικόνα συνεχόμενων λευκών κύβων, καθώς είναι 
ασβεστωμένα και έχουν ελάχιστα εξωτερικά στολίδια. Αξιοσημείωτη είναι η χρωματική αντίθεση που 
δημιουργεί το λευκό του κτίσματος με τις πόρτες και τα παράθυρα, που είναι συνήθως βαμμένα με 
το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας.

Στην εσωτερική του διαρρύθμιση το σπίτι ήταν χωρισμένο σε δύο άνισα τμήματα με ένα ξύλινο πατά-
ρι, τον κρέβατο ή κράατο ή σοφά, που εκτεινόταν κατά μήκος ή κατά πλάτος του σπιτιού και διαμόρφωνε 
το χώρο του ύπνου. Στους τοίχους υπήρχαν εσοχές (θουρίδες) για τα σκεύη της νοικοκυράς, αλλά και 
κασέλες και σεντούκια για τον ιματισμό, καθώς και χτιστά ή χωνευτά καθίσματα μαζί με ξύλινα έπιπλα.

Πολλές αυλές σε αρκετά νησιά είναι βοτσαλωτές, αποκτώντας έτσι ιδιαίτερη χάρη.
Η αρχιτεκτονική των δημόσιων χώρων στις Κυκλάδες ήταν κατά κανόνα μικρής κλίμακας. Τα 

σπίτια των οικισμών συνδέονταν μεταξύ τους αλλά και με τον δημόσιο χώρο με τα στεγάδια, τα περά-
σματα, τα πλατώματα, τις εσοχές και τα σκαλοπάτια που αποτελούσαν τους συνδετικούς κρίκους, 
εξασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα του χώρο και δημιουργώντας, παράλληλα, μια απαράμιλλη 
αισθητική.

Οι δρόμοι ήταν στενοί και πλακόστρωτοι με μεγάλες πέτρες σε ακαθόριστα σχήματα και έχουν 
«γαλακτισμένους» (ασβεστωμένους) τους αρμούς για λόγους υγιεινής. Συνήθως ο κεντρικός δρό-
μος του οικισμού είχε και το ρόλο της πλατείας. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του εδάφους, αλλού οι 
δρόμοι ήταν οριζόντιοι και αλλού είχαν κλίση και σκαλοπάτια σε αποστάσεις βήματος φορτωμένου 
ζώου. Περνούσαν κάτω από καμάρες, σημεία προφύλαξης στις βροχές και τις καταιγίδες, αλλού 
στένευαν ή πλάταιναν ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο, είχαν διασταυρώσεις, ενώ συχνά ενώνονταν 
με τις αυλές των σπιτιών. Οι γωνίες των κτηρίων στις κλειστές στροφές ήταν «σπασμένες», είχαν 
αποτμήσεις, ώστε να μπορούν να περνούν τα ζώα με τα φορτώματά τους. Οι περιφερειακοί δρόμοι 
των χωριών ελίσσονταν σε στροφές γύρω από τους λόφους όπου ήταν χτισμένα, ακολουθώντας με 
εσοχές και εξοχές τη διάρθρωση των σπιτιών.

Εικόνα από τη Χώρα της Κιμώλου 

Σχεδιαστική αναπαράσταση  
της Χώρας της Σερίφου  
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου) 

Εσωτερικό παραδοσιακού  
κυκλαδίτικου σπιτιού στην  Ίο 
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου)

Ο κεντρικός δρόμος  
στη Χώρα της Φολεγάνδρου 
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Τα πυργάρια της  Άνδρου

Οι τοπικοί άρχοντες του νησιού έχτισαν πύργους στην ενδοχώρα για λόγους προστασίας από τις επι-
δρομές. Οι πύργοι εξελίχθηκαν αρχιτεκτονικά και διαμορφώθηκαν από την πρώιμη μορφή του ψηλού 
διώροφου ή τριώροφου ορθογώνιου κτίσματος σε μεγάλα αρχοντόσπιτα, τα πυργάρια.

Στο νησί εμφανίζονται και ορισμένα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως η πλακοει-
δής λιθοδομή από ντόπιο σχιστόλι-
θο, για την οποία χρησιμοποιούν ως 
συνδετικό υλικό απλή χωματολάσπη 
χωρίς ασβέστη. Επίσης, στις άκρες 
των κτηρίων υπάρχουν προεξοχές 
από σχιστόλιθο, τα φτερώματα, που 
προστατεύουν τους σοβάδες και τους 
τοίχους από τη βροχή, ενώ στο εξωτε-
ρικό σοβάτισμα γίνονται εγχάρακτες 
στενόμακρες λωρίδες, το σαρδέλωμα. 
Τέλος, η κεφαλή της καπνοδόχου, ο 
κάπασος, έχει ποικίλα σχήματα.

Τήνος: περιστεριώνες, κρήνες και μάρμαρο
Οι τηνιακοί περιστεριώνες αποτελούν κορυφαίο δείγμα λαϊκής αιγαιοπελαγίτικης αρχι-

τεκτονικής. Είναι χτισμένοι σε μέρη απάνεμα και με ανοιχτό χώρο μπροστά για να 
πετούν τα περιστέρια, σε ρεματιές, σε πλαγιές, αλλά πάντα κοντά σε τρεχούμενα 

νερά και πηγές. Πολλοί είναι διώροφοι ή τριώροφοι, με το ισόγειο να είναι μεγα-
λύτερο, ώστε να αφήνει αύλειο χώρο στον πάνω όροφο. Το πάνω μέρος των τοί-
χων έχει μικρά ανοίγματα για να μπαινοβγαίνουν τα περιστέρια – τόσο μικρά 

ώστε να περνάει μόνο το περιστέρι και όχι άλλα πουλιά. Τα ανοίγματα  είναι 
συμμετρικά και αρμονικά τοποθετημένα και σχηματίζουν διάφορα γεωμετρικά 

σχήματα (τετράγωνα, ρόμβους, τρίγωνα).
Οι περιστεριώνες είναι περίτεχνα διακοσμημένοι εξωτερικά, με διάφορα δια-

κοσμητικά μοτίβα όπως κυπαρίσσια, ρόμβους, φυτά, λουλούδια, ήλιους. Πιθανο-
λογείται ότι η εκτροφή των περιστεριών ήρθε στην Τήνο από τους Ενετούς. Μετά 
το 1715 και την κατάληψη του νησιού από τους Τούρκους, οι Τηνιακοί κατάφεραν, 

εφόσον κατείχαν γη, να γίνουν ιδιοκτήτες ενός περιστεριώνα.  Έτσι, ο περιστε-
ριώνας αποτέλεσε σύμβολο υπεροχής, είτε λόγω καταγωγής είτε λόγω πλούτου. 
Σήμερα υπάρχουν στο νησί περίπου 1.000 περιστεριώνες. Κανένας απ’ αυτούς 
δεν είναι όμοιος με κάποιον άλλο.

Στα σαράντα δύο χωριά της Τήνου και στη Χώρα υπάρχουν συνολικά 86 κρή-
νες, οι περισσότερες του 18ου και 19ου αιώνα. Οι Τηνιακοί τις λένε πηγάδια, ενώ 

τα κοινά πηγάδια τα λένε βαθυπήγαδα. Υπάρχουν δύο αρχιτεκτονικοί τύποι τηνια-
κής κρήνης: η ανοιχτή, που χρησιμοποιείται για την ύδρευση οικισμών, κατοικιών, εκκλησιών 

και μοναστηριών, και η σκεπαστή ή υπόστεγη, που χρησιμεύει για ύδρευση, άρδευση, πότισμα ζώων και 
πλύσιμο ρούχων. Πολλές απ’ αυτές είναι περίτεχνα διακοσμημένες, κυρίως από μάρμαρο.

Σχεδιαστική αναπαράσταση του πύργου  
του μαστρο-Γιαννούλη στον Αμόλοχο

Η Χώρα της  Άνδρου 
 από ψηλά

Ο πύργος του Μπίστη-Μπουβελά, σε μικρή 
απόσταση από τις Στενιές  Άνδρου (Σχέδιο: 
Μαρίνα Ρούσσου)

Περίτεχνες κρήνες στην είσοδο του ναού  
της Ευαγγελίστριας και στο λιμάνι της Τήνου 

Περιστεριώνaς της Τήνου 
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ΕΞαίΣία λίΘαΝαγλυΦα

Το μάρμαρο χρησιμοποιείται στην Τήνο ως υλικό κατα-
σκευής διακοσμητικών στοιχείων, όπως φεγγίτες και 
ανάγλυφα θυρώματα. Στο νησί εξορύσσονται πάνω από 
είκοσι ποικιλίες μαρμάρου. Οι Τηνιακοί γλύπτες είναι 
φημισμένοι για τα έργα τους, έχοντας δημιουργήσει 
μια γλυπτική παράδοση αιώνων. Τα λιθανάγλυφά τους 
συνδυάζουν τις δυτικές επιδράσεις με παραδοσιακά 
μεταβυζαντινά στοιχεία. Στην εικόνα, εξαίσιο λιθανά-
γλυφα από την Τήνο. Το πρώτο (δεξιά) αποτελεί υπέρ-
θυρο στην εκκλησία των Ταξιαρχών στη Χώρα, ενώ το 
δεύτερο (αριστερά), που χρονολογείται στο 1804, απο-
τελεί επιτύμβια πλάκα με παράσταση ιστιοφόρου και 
βρίσκεται στο νεκροταφείο του Πύργου.

Η νεοκλασική Ερμούπολη
Το ρυμοτομικό σχέδιο του Βίλχελμ φον Βάιλερ, το οποίο διαμορφώθηκε το 1837 σύμφωνα με τις επιτα-
γές της τότε σύγχρονης πολεοδομίας, είναι το υπόβαθρο της σημερινής Ερμούπολης σε ό,τι αφορά τους 
βασικούς άξονες, τις πλατείες και τα δημόσια κτήρια. Από τα μέσα του 18ου αιώνα, η εύπορη αστική τάξη 
της Σύρου υιοθέτησε τις νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική ως σύμβολο κύρους. Σημαντικοί αρχιτέκτονες, 
Βαυαροί, Ιταλοί και  Έλληνες, επηρεασμένοι από τα ρεύματα του κλασικισμού και του ρομαντισμού, 
δημιουργούν πολλά κτήρια.

Τα κτήρια αυτά ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες: αμιγείς κατοικίες και κατοικίες με κατάστημα 
ή αποθήκη στο ισόγειο.  Ήταν διώροφα ή τριώροφα, με λιθόχτι-
στους τοίχους πάχους 50-60 εκ. Στο ισόγειο η στήριξη γινόταν με 
καμάρες. Τα πατώματα ήταν ξύλινα, με δοκάρια κατασκευασμένα 
από κυπαρίσσι, δρυ ή καστανιά. Συχνά οι εξωτερικές όψεις ήταν 
σοβατισμένες, ενώ μια μαρμάρινη ταινία, χωρίς λεπτομέρειες 
συνήθως, χώριζε τους ορόφους. Στον τελευταίο όροφο υπήρχε 
μαρμάρινο γείσο και στηθαίο, συνήθως συμπαγές ή πιο σπάνια 
με αέτωμα. Οι όροφοι των σπιτιών είχαν μαρμάρινα μπαλκόνια 
ορθογώνια ή με κυκλικές επεκτάσεις στις δύο πλευρές για να 
ανοίγουν τα εξωτερικά φύλλα της μπαλκονόπορτας.

Τα χρόνια εκείνα στην Ερμούπολη υιοθετήθηκαν στοιχεία της 
νεοκλασικής αρχιτεκτονικής τα οποία διαμορφώθηκαν στην Αθή-
να, κάτι που φαίνεται κυρίως στα δημόσια κτήρια. Το 1876 αρχίζει 
να χτίζεται το Δημαρχείο, το οποίο αποτέλεσε υπόδειγμα για τον 
τρόπο κατασκευής και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων.

Στην περιοχή Βαπόρια τα σπίτια ανήκουν σε τρεις περιόδους. 
Από την πρώτη περίοδο, έως το 1840 περίπου, ελάχιστα διασώζο-

νται. Υπάρχουν αρκετά τυπικά αστικά μέγαρα των μέσων του 19ου αιώνα, με τις απλές σχετικά όψεις, και 
πιο πολλά σπίτια της περιόδου 1870-1880. 0ι ιδιοκτήτες των τελευταίων μιμήθηκαν τη μεγαλοπρέπεια 
των προκατόχων τους, αλλά φρόντισαν να επιδείξουν περισσότερο τα πλούτη τους με τα εξωτερικά γνω-
ρίσματα των αρχοντικών, τον περίτεχνο διάκοσμο και τις μαρμάρινες επενδύσεις.

Η οδός Ερμού της Ερμούπολης σε καρτ ποστάλ 
του 1902. Στο βάθος το Δημαρχείο της πόλης. 

Το νεοκλασικό Δημαρχείο της Ερμούπολης, το οποίο θεμελιώθηκε το 1876  
σε σχέδια του Ερνστ Τσίλερ. 

Χαρακτηριστικό νεοκλασικό κτήριο της Ερμούπολης 

Τα Βαπόρια, η συνοικία  
της Ερμούπολης  
με τα περισσότερα αρχοντικά 
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Τα «χωριά» της Μυκόνου

Στην ενδοχώρα της Μυκόνου συναντάμε διάσπαρτες αγροικίες, τα επονομαζόμενα «χωριά», σε τοποθε-
σίες όπου υπάρχει υπόγειο νερό και έδαφος το οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί.

Κάθε «χωριό» αποτελείται από το κυρίως σπίτι, το οποίο συνήθως χωριζόταν σε δύο ή τρία δωμάτια 
(τη σάλα, την κουζίνα και την κάμαρα), και την αυλή, που συνήθως είναι ασβεστωμένη. Στην κουζίνα 
υπάρχουν ο βόλτος (μια ξύλινη τάβλα όπου ακουμπούσαν τα τυριά για να μην τα πλησιάζουν τα ποντίκια), 
ο ξυλόφουρνος, το μαγειριό, το πλυσταριό, οι παραθύρες (εσοχές στους τοίχους όπου τοποθετούσαν τρό-
φιμα και σκεύη) και τα μούτουλα (δύο μικροσκοπικά ανοίγματα πάνω από τα παράθυρα –ένα στον Βορρά 
και ένα στον Νότο– απ’ όπου πέρναγε ο αέρας και δρόσιζε το χώρο). Το κτήριο έχει συνήθως μορφή «Γ».

Γύρω από την κατοικία υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και εγκαταστάσεις, ο αχεριώνας, ο φούρνος, ο 
σταύλος (βουϊδοκέλα), το χοιροκέλι, ο περιστεριώνας, το πατητήρι, το αλώνι, ο μάγγανος (αν υπάρχει 
λαχανόκηπος) και η στέρνα. Πολλές φορές υπάρχει και μια μικρή οικογενειακή εκκλησία. Χτισμένες 

ανάμεσα στους γκρίζους βράχους και 
ζωσμένες από ξερολιθιές και φραγκοσυ-
κιές, αποτελούν σύμβολα της λιτότητας 
και της επινοητικότητας της ανέχειας. 

Στη Χώρα της Μυκόνου ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
Αλευκάντρα ή Μικρή Βενετία, μια συνοι-
κία όπου οι κατοικίες είναι χτισμένες 
πάνω στην ακτογραμμή.  Άρχισε να χτίζε-
ται από τα μέσα του 18ου αιώνα με κατοι-
κίες πλούσιων εμπόρων και καπεταναίων. 
Τα πολύχρωμα μπαλκόνια και τα ξύλινα 
μπουντιά κρέμονται πάνω από τη θάλασ-
σα και βρέχονται από το κύμα δίνοντας 
στη συνοικία μια μοναδική εικόνα.

Τα αρχοντικά στη Χώρα της Νάξου
Είναι μάλλον τα παλαιότερα αστικά σπίτια στις 
Κυκλάδες και εμφανίζουν ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά, αφού η κάτοψή τους δεν μοιάζει με 
κανέναν άλλο τύπο κυκλαδίτικου σπιτιού. 
Είναι ευρύχωρα  οικοδομήματα και αποτελού-
νται συνήθως από το ισόγειο και έναν όροφο, 
όπου βρίσκονται οι κάμαρες. Στο κέντρο του 
κτηρίου βρίσκεται η σάλα, συνήθως μεγάλων 
διαστάσεων. Οι άλλες κάμαρες του σπιτιού και 
η κουζίνα αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά 
από τη σάλα.

Τα αρχοντικά που βρίσκονται μέσα στο 
κάστρο της Χώρας έχουν οχυρωματική μορφή 
με χοντρούς τοίχους και μικρά ανοίγματα. Οι 
προσόψεις των αρχοντικών είναι διακοσμημέ-
νες με σκαλιστά μαρμάρινα οικόσημα και περί-
τεχνα υπέρθυρα.

Τα «σύρματα» της Μήλου 
Σκαμμένοι μέσα στους τόφφους (ηφαιστειογενή πετρώματα), δίπλα στη θάλασσα, βρίσκονται οι χώροι 
προφύλαξης των σκαφών από την κακοκαιρία, τα «σύρματα». Τα περισσότερα σύρματα βρίσκονται στους 
παραθαλάσσιους οικισμούς και τα ψαροχώρια στο βόρειο τμήμα του νησιού, το οποίο υπέφερε περισσό-
τερο από την κακοκαιρία και τους βοριάδες, στο Κλήμα, τα Μανδράκια και τον Φυροπόταμο.

Στο Κλήμα τα κτίσματα είναι διώροφα. Στο ισόγειο βρίσκονται οι αποθηκευτικοί χώροι, ενώ ο πρώτος 
όροφος χρησιμοποιείται ως κατοικία. Τα έντονα χρώματα με τα οποία είναι βαμμένα χαρίζουν μια ιδιαί-
τερη όψη στο παραδοσιακό τοπίο της Μήλου. Σήμερα αποτελούν παραθεριστικές κατοικίες ή αποθήκες, 
και ορισμένα έχουν μετατραπεί σε παραδοσιακούς ξενώνες.

«Χωριά» (αγροτικές κατοικίες)  
στην  Άνω Μερά της Μυκόνου

«Χωριό» της Μυκόνου

Η Μικρή Βενετία,  
σήμα κατατεθέν της Μυκόνου 

Αρχοντικό έξω από το κάστρο,  
στη συνοικία Γρότα (οικία Μαγκάκη) 

«Σύρματα»  
στο Κλήμα  
και τα Μανδράκια 
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Τα υπόσκαφα της Σαντορίνης
Οι ιδιόμορφες γεωλογικές και τοπογρα-
φικές συνθήκες της Σαντορίνης δια-
μόρφωσαν μια πρωτότυπη και ξεχωριστή 
αρχιτεκτονική κατασκευή, τα υπόσκαφα, 
χώρους λαξευμένους μέσα στο ηφαιστει-
ακό πέτρωμα του εδάφους, τη θηραϊκή γη 
ή άσπα. Πρόκειται για ηφαιστειακή τέφρα 
ανάμεικτη με χώμα, η οποία λαξεύεται 
εύκολα, είναι σταθερή, συμπαγής και δεν 
καταρρέει. Αυτά τα χαρακτηριστικά του 
εδάφους επέτρεψαν στους κάτοικους να 
λαξεύουν το βράχο, φτιάχνοντας σπηλαι-
οειδείς κατοικίες, στενόμακρες, χωρίς 
θεμέλια, με θολωτή οροφή και στενή πρό-
σοψη. Άλλοτε λαξεύονταν ολόκληρες μέσα 
στη γη, άλλοτε διέθεταν και πρόσθετα χτι-
στά τμήματα.

Τα υπόσκαφα ήταν τα σπίτια των πιο 
φτωχών κατοίκων της Σαντορίνης, σε αντί-
θεση με τα χτιστά καπετανόσπιτα. Συνήθως 
διαμορφώνονταν σε δύο χώρους, τον μπρο-
στινό, που περιελάμβανε την κουζίνα και τη 
σάλα, και τον πίσω όπου ήταν το υπνοδω-
μάτιο.  Ένας χτιστός τοίχος χώριζε τα δύο 
τμήματα. Ο χώρος φωτιζόταν και αεριζόταν 
από την πόρτα, τα δύο παράθυρα αριστερά 
και δεξιά της, καθώς και από έναν φεγγίτη 
που βρισκόταν από πάνω της. Εκτός από 
την άσπα, χρησιμοποιούσαν μαυρόπετρα 
για τους τοίχους, συμπαγή κοκκινόπετρα 
για παραστάδες και σπογγώδη κοκκινόπε-
τρα για τους θόλους.

Υπόσκαφοι οικισμοί στη Σαντορίνη 
είναι ο Βόθωνας, η Φοινικιά και το Καρ-
τεράδο. Σπίτια, εκκλησίες, κάναβες, απο-
θήκες κ.λπ., τα υπόσκαφα κτήρια μοιάζουν 
συχνά να ισορροπούν στο χείλος του γκρε-
μού της καλντέρας. Αποτελούν τα παραδο-
σιακά κτίσματα του νησιού και του δίνουν 
μοναδική ομορφιά, παρά την άναρχη αρχι-
τεκτονική τους.

Χαρακτηριστικά  
παραδοσιακά  

υπόσκαφα σπίτια  
στη Σαντορίνη 

Περίτεχνες κατασκευές  
στον Εμπορειό  

της Σαντορίνης 

Υπέροχη εικόνα  
από τα Φηρά 

Υπόσκαφο, δημιούργημα  
της λαϊκής αρχιτεκτονικής
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Το Διοικητήριο (αριστερά)  
και η νοτιοανατολική γωνία του κάστρου  
της Νεραντζιάς (δεξιά) στην πόλη της Κω 
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ΔΩΔΕΚαΝΗΣα
Η αρχιτεκτονική στα Δωδεκάνησα έχει 
ομοιότητες αλλά και σημαντικές διαφορές 
με αυτή των άλλων νησιών του Αιγαίου. Στα 
νησιά που είναι πιο κοντά στις Κυκλάδες, 
όπως η Αστυπάλαια, οι ομοιότητες με την 
κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική είναι πιο εμφα-
νείς. Στα μεγαλύτερα νησιά, όπως η Ρόδος και 
η Κως, η αρχιτεκτονική παρουσιάζει μεγαλύ-
τερη πολυμορφία, λόγω των ξένων επιρροών 
και προτύπων που είτε συμπλέχθηκαν με  
το τοπικό στοιχείο (επιρροές της Οθωμανι-
κής περιόδου) είτε μεταφέρθηκαν αυτούσια 
(επιρροές της Ενετικής περιόδου και της Ιτα-
λοκρατίας).

Η Ρόδος χαρακτηρίζεται από τα μεγαλει-
ώδη μνημεία της Παλιάς Πόλης, κατάλοιπο 
της εποχής που το νησί ήταν έδρα των Ιππο-
τών του Αγίου Ιωάννη. Στη Ρόδο και την Κω 
διασώζονται ακόμη κάποια μουσουλμανικά 
τεμένη. 

Μερικοί παλαιοί οικισμοί, όπως το Παλαιό 
Πυλί στην Κω, η  Άνω Πόλη στη Σύμη, το Χωριό 
στην Κάλυμνο, η  Όλυμπος στην Κάρπαθο, οι 
οποίοι χτίστηκαν στην ενδοχώρα των νησιών 
λόγω των πειρατικών επιδρομών, απέκτησαν οχυρωμένη μορφή την περίοδο της Ενετοκρατίας.

Στο κάστρο της Αστυπάλαιας, το οποίο χτίστηκε κατά τον 13ο αιώνα, οι κατοικίες έχουν πυκνή διάταξη 
και στενή πρόσοψη, αφού ο περιορισμένος χώρος επέβαλε την ανάπτυξή τους σε δύο ή τρεις ορόφους. 
Κάθε όροφος αποτελούσε ξεχωριστή μονόχωρη κατοικία. Αρχικά τα σπίτια χτίστηκαν στην περίμετρο του 
οικισμού, το ένα δίπλα στο άλλο, σχηματίζοντας έναν οχυρωματικό περίβολο, το ξώκαστρο. Στη συνέχεια 
οικοδομήθηκε και ο εσωτερικός χώρος, σχηματίζοντας έναν πολυδαίδαλο πυκνοκατοικημένο οικισμό. 
Οι σκάλες, οι αντηρίδες, τα λίθινα τόξα και οι επάλξεις που περιτριγυρίζουν τα σπίτια σχηματίζουν μια 
πολύπλοκη εικόνα και ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος. Η λιτή κατασκευή των κτηρίων συνοδευόταν 
από ελάχιστα διακοσμητικά στοιχεία.

Τα παραδοσιακά σπίτια στα Δωδεκάνησα ήταν μονόχωρα κτήρια με έναν όροφο. Στο βάθος του δωμα-
τίου ο χώρος του ύπνου διαμορφώνεται από ένα ξύλινο υπερυψωμένο πατάρι, που ονομάζεται κρέβατος, 
πάταρος ή σοφάς. Το χώρο κάτω από το πατάρι τον χρησιμοποιούσαν για αποθήκη. Σε αρκετά σπίτια 
υπάρχει ψηλότερα και δεύτερο πατάρι, που ονομάζεται τάβλαδος ή πανωσούφι. Δίπλα στο πατάρι υπήρχαν 
συνήθως τρεις σειρές από ξυλόγλυπτα ράφια, οι κριντζόλες, όπου οι νοικοκυρές τοποθετούσαν τα καλά 
τους πιατικά. Στο μπροστινό μέρος υπήρχε ο χώρος του μαγειρείου και σε μια γωνιά το τζάκι με παραστιά 
και το καθιστικό. Στο κέντρο του σπιτιού, ο στύλος που στήριζε τη στέγη είχε και συμβολικό χαρακτήρα 
και στολιζόταν στις γιορτές. Πολλές φορές ανάμεσα στους δύο χώρους παρεμβαλλόταν μια χτιστή καμά-

ρα, η οποία στήριζε την κατασκευή και 
διεύρυνε το μέγεθος του κτίσματος. 
Στους τοίχους υπήρχαν εσοχές όπου 
οι νοικοκυρές τοποθετούσαν οικιακά 
σκεύη και στάμνες με νερό.

Μια παραλλαγή του τύπου αυτού 
είναι το παραδοσιακό καρπαθιώτικο 
σπίτι, ένα κτίσμα σε σχήμα «Γ», με 
συνδυασμό δύο πτερύγων, του σπιτιού 
και του βοηθητικού χώρου, του κέλ-
λου, τον οποίο στην Κάρπαθο και την 
Κάσο τον χρησιμοποιούσαν ως μαγει-
ρείο. Στα χωριά της νότιας Καρπάθου 
ο σοφάς καταλάμβανε τη μακριά πλευρά του σπιτιού ενώ στην  Όλυμπο τη στενή. Τα σπίτια στην  Όλυμπο 
είναι χτισμένα γραμμικά και παράλληλα με την απότομη κλίση του εδάφους, εξασφαλίζοντας έτσι άνετη 
πρόσβαση και ανεμπόδιστη θέα.

Σπίτια με «ποντιά» (προεξοχές από ξύλινη κατασκευή»  
και σκάλες από την Αστυπάλαια

Σχεδιαστική αναπαράσταση της εξέλιξης  
του πατμιακού σπιτιού (από τον οδηγό 
Πάτμος, των εκδόσεων Explorer)

1. «Οσπίτιον» (πρώτη φάση)
2.  Ο κύριος υπαίθριος χώρος της κατοικίας 

είναι το «αυλιδάκι»
3.  Στη δεύτερη φάση γίνεται επέκταση  

καθ’ ύψος
4.  Στην τρίτη φάση η επέκταση γίνεται  

πάνω από το δρόμο.

1.

2.

3.

4.

Άποψη της Κάσου  
από αέρος 

Σχεδιαστική αναπαράσταση  
από το εσωτερικό  
παραδοσιακού σπιτιού  
στον Αρχάγγελο της Ρόδου 
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Συναντάμε, όμως, και διώροφα σπίτια, όπου στον πάνω όροφο υπήρχε η σάλα και μια 
μεγάλη βεράντα. Το ισόγειο ήταν ο χώρος όπου περνούσε την ημέρα της η οικογένεια. 
Τα κτήρια ήταν κατασκευασμένα από πέτρα και είχαν δοκάρια από κυπαρίσσι ή πεύκο, 
στα κενά των οποίων τοποθετούσαν βέργες ή καλάμια και από πάνω στρώσεις από βούρ-
λα, καλάμια και φύκια. Τα δοκάρια στην Κω και τη Ρόδο ονομάζονταν κατράνια και στην 
Πάτμο φίδες. Η οροφή στεγανοποιούνταν από μια στρώση πατελιάς (αργιλώδες χώμα), 
που ανανεωνόταν κάθε Σεπτέμβριο. Απαραίτητο συμπλήρωμα της κατοικίας ήταν η  αυλή, 
η οποία έκλεινε με μάντρα.

Στη Ρόδο η λαϊκή αρχιτεκτονική παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαμορφω-
μένα από ποικίλους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Εμφανίζεται και το απλό 
αγροτικό μονόχωρο σπίτι, αλλά και μια παραλλαγή της παραδοσιακής αγροτικής οικίας 
με έντονες τις επιδράσεις από ξένα στοιχεία και πλούσια διακοσμητικά στοιχεία στο εσω-
τερικό και στο εξωτερικό του. Η εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού ήταν πλούσια, δείγμα 
οικονομικής ευμάρειας, με κεντήματα, υφαντά, πιάτα και κανάτια τοποθετημένα σε ράφια. 
Πολλές φορές τα πιάτα καταλάμβαναν ολόκληρη την επιφάνεια του τοίχου, που γι’ αυτό 
ονομαζόταν πιατελότοιχος.

Εκτός από τα μεγαλοπρεπή κτήρια της εποχής των Ιωαννιτών που σώζονται στην 
Παλιά Πόλη της Ρόδου, μεσαιωνικά κτίσματα υπάρχουν και στην ύπαιθρο.  Έχουν πυργο-
ειδή οχυρωμένη μορφή και είναι διώροφα ορθογώνια κτήρια που επηρεάστηκαν από τη 
λαϊκή και, στη συνέχεια, τη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Μετά την οθωμανική κατάκτηση, 
εμφανίστηκαν και νέα κτήρια αμιγώς ανατολικού τύπου. Στην περιοχή Μαράσια υπάρ-
χουν ιδιόμορφα στενόμακρα σπίτια που παρουσιάζουν οθωμανικές επιρροές. Στη Λίνδο 
ξεχωρίζουν τα καπετανόσπιτα, τα οποία είναι χτισμένα μεταξύ 17ου και 19ου αιώνα. Ψηλοί 
μαντρότοιχοι περιβάλλουν το κτίσμα και τη βοτσαλωτή αυλή, οι είσοδοι σε πολλά σπίτια 

είναι αψιδωτές και κατασκευασμένες από πωρόλιθο, έχουν βαριά ξύλινη πόρτα και φέρουν οικόσημα 
και ανάγλυφα σχέδια. Τα σχέδια στις βοτασλωτές αυλές μαρτυρούσαν πόσα πλοία κατείχε ο ιδιοκτήτης.

Στη Χώρα της Καλύμνου και στην Πόθια υπάρχει πολυμορφία παραδοσιακών κατοικιών, από απλά 
μονόχωρα σπίτια μέχρι εντυπωσιακά διώροφα και τριώροφα κτήρια με νεοκλασικά στοιχεία που χτίστη-
καν στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, εποχή κατά την οποία η Κάλυμνος άνθησε οικο-
νομικά. Τα απλά σπίτια αποτελούνταν από το κατώι χαμηλά με τους δευτερεύοντες χώρους (κουζίνα, 
αποθήκη, στέρνα) και το ανώι, την κύρια κατοικία. Παλαιότερα τα σπίτια βάφονταν γαλάζια, άσπρα ή με 
γήινα χρώματα, ενώ αργότερα χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, με τολμηρούς συνδυασμούς. 
Οι ιδιοκτήτες έβαφαν και τον δημόσιο χώρο γύρω από το σπίτι τους.

Στη Νίσυρο τα σπίτια συνήθως ήταν διώροφα. Στο ισόγειο υπήρχε το κατώι, ένας χώρος πολλαπλών 
λειτουργιών, και το μαεριό, για την παρασκευή τροφής. Στον πάνω όροφο υπήρχε ένα μεγάλο κοινόχρη-
στο δωμάτιο μπροστά και πίσω η κάμαρη, το υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Τα μπαλκόνια του σπιτιού ήταν 
κατασκευασμένα σε σχήμα κιβωτίου από βαμμένο ξύλο και είχαν στηθαίο από ξύλινες εφαρμοστές σανί-
δες, γνωστές στα Δωδεκάνησα ως κατονάκια. Στις πλατείες αλλά και τις αυλές των σπιτιών στη Νίσυρο 
κατασκευάζονταν βοτσαλωτά δάπεδα διακοσμημένα με έλικες, κύματα, σπείρες και σκηνές από τη φύση 
και τη θάλασσα.

Στην Πάτμο, το παραδοσιακό σπίτι, το λεγόμενο οσπίτιο, έχει ορθογώνιο σχήμα με την πόρτα στη Η Όλυμπος της Καρπάθου 
Πόλη της Ρόδου: Καταλυτική η παρουσία  

των κτηρίων της Ιταλοκρατίας (1912-1943)

Εσωτερικό παραδοσιακού  
ροδίτικου σπιτιού 

Μεσαιωνικός δρόμος  
στην Παλιά Πόλη της Ρόδου 

Παραδοσιακό καφενείο στην Καταβία της Ρόδου 

Σπίτι της Ιπποτοκρατίας στη Λίνδο

Οπτική πανδαισία σε σοκάκι  
στο Μαντράκι της Νισύρου 
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στενή πλευρά.  Ένα ξύλινο ή λίθινο πέτασμα χωρίζει το σπίτι στα 
δύο, με το δεύτερο τμήμα να αποτελεί το χώρο του ύπνου. Όταν 
η οικογένεια μεγάλωνε και είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει το 
σπίτι, κατασκευαζόταν ένα αντίστοιχο κτίσμα πάνω ή δίπλα στο 
προηγούμενο. Στο διώροφο σπίτι ο χώρος υποδοχής ήταν στον 
πάνω όροφο, όπου η πρόσβαση γινόταν με μια εξωτερική σκάλα 
που οδηγούσε στην πάνω αυλή, μπροστά στο ανώγι. Στο ισόγειο 
παρέμενε η κάμαρα και η αποθήκη.

Από τα τέλη του 18ου αιώνα, στα Δωδεκάνησα εμφανίζεται ο 
νεοκλασικισμός, ήδη διαδεδομένος στην Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία, και επηρεάζει καταλυτικά την τοπική αρχιτεκτονική. Η βασι-
κή αλλαγή είναι η επικράτηση της κεραμοσκεπής. Στους παρά-
λιους οικισμούς της Σύμης, της Χάλκης και του Καστελόριζου 
χτίστηκαν εντυπωσιακές κατοικίες από πλούσιους εμπόρους και 
καπεταναίους. Αυτά τα μικρά και άγονα νησιά στηρίζονταν οικο-
νομικά στη ναυτιλία, το εμπόριο και τα εμβάσματα των μετανα-
στών, οι οποίοι αρχικά ήταν εποχικοί και αργότερα έγιναν μόνιμοι.

Μετά τον 19ο αιώνα, η κατασκευή της κεραμοσκεπής και οι 
εισαγωγές ξυλείας από τα μικρασιατικά παράλια επέτρεψαν την 
οικοδόμηση μεγαλύτερων κτηρίων. Ανάλογα με τη διαμόρφωση 
του εδάφους και τον διαθέσιμο χώρο, τα κτήρια είχαν άλλοτε 

στενή (Καστελόριζο) και άλλοτε πλατιά πρόσοψη (Χάλκη και Σύμη).

Στο Καστελόριζο τα σπίτια χτίστηκαν κλιμακω-
τά και σε συνεχή δόμηση. Δεν είχαν ιδιωτικές αυλές 
αλλά αξιοποιούσαν τον δημόσιο χώρο. Στην αρχιτε-
κτονική τους κυριάρχησαν τα νεοκλασικά στοιχεία: 
συμμετρική διάταξη των ανοιγμάτων, κεντρικός εξώ-
στης με σφυρήλατο σιδερένιο κιγκλίδωμα, έντονοι 
χρωματισμοί, πλούσια διακόσμηση των όψεων. Τα 
κτήρια αναπτύσσονταν σε δύο ή τρεις ορόφους, 
είχαν δίρριχτες στέγες που σχημάτιζαν αέτωμα στην 
πρόσοψη, ενώ μερικές φορές στο κέντρο του αετώ-
ματος υπήρχε φεγγίτης (το μάτι του βοδιού, όπως το 
ονομάζουν στη Σύμη). Κάθε όροφος υποδιαιρού-
νταν σε δύο ζώνες, έναν ενιαίο χώρο στο μπροστινό 
μέρος, τη σάλα, και δύο έως τρία δωμάτια πίσω. Στη 
σάλα, που είχε θέα προς τη θάλασσα, βρισκόταν και 
το παντζάκι, η γωνιά του αρχηγού της οικογένειας. 
Η επικοινωνία ανάμεσα στους ορόφους γινόταν με 
εσωτερική σκάλα. Στο ισόγειο υπήρχαν η στέρνα, το 
πλυσταριό και οι αποθήκες.

Η πλατεία των Δελφινιών στο Μαντράκι  
της Νισύρου με το βοτσαλωτό δάπεδο  
και τα χαρακτηριστικά κιβωτιόσχημα  

ξύλινα μπαλκόνια του νησιού 

Κάλυμνος. Πόθια. Τραπεζαρία  
σε σπίτι με αστικό χαρακτήρα. 

Αμπάταρος (διαχωριστικό πέτασμα) 
στο εσωτερικό πατμιακού σπιτιού 

Αετώματα και παραστάδες, 
χαρακτηριστικά στοιχεία 
του νεοκλασικού ύφους

Σχεδιαστική αναπαράσταση σπιτιού  
της Σύμης με νεοκλασικά χαρακτηριστικά  
(από τον οδηγό Δωδεκάνησα, 
των εκδόσεων Explorer)

Φεγγίτης ή «μάτι του βοδιού»

Κεντρικός εξώστης, 
στοιχείο αστικής 
αρχιτεκτονικής

Συμμετρικά ανοίγματα που 
τονίζουν τη νεοκλασική 
φυσιογνωμία του ισογείου

Σύμη, Γιαλός. Δίρριχτη στέγη  
και το «μάτι του βοδιού», 
ο χαρακτηριστικός φεγγίτης.
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Μεστά Χίου: Τα σπίτια που επεκτείνονται πάνω από το δρόμο 
δημιουργούν σκεπαστά δρομάκια. 
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ΒορΕίοαΝαΤολίΚο αίγαίο
Η αρχιτεκτονική των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου παρουσιάζει 
αρκετές διαφορές σε σχέση με την αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Καθοριστι-
κό ρόλο έπαιξαν το μεγαλύτερο μέγεθος των νησιών, οι πλουτοπαραγωγικές 
πηγές τους και η μικρή απόσταση που τα χώριζε από τα παράλια της Μικράς 
Ασίας. Παρότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, καθένα από τα νησιά του βορειοα-
νατολικού Αιγαίου έχει τη δική του αρχιτεκτονική ταυτότητα, η οποία δια-
μορφώθηκε από τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που επικράτησαν εκεί. Η 
Λέσβος, η Σάμος και η Λήμνος έχουν μεγαλύτερη αρχιτεκτονική συγγένεια 
μεταξύ τους, καθώς και με τα μικρασιατικά παράλια.

Τον 18ο αιώνα η ανάπτυξη του εμπορίου και η βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου επέτρεψαν την εισαγωγή 
στοιχείων της οικοδομικής παράδοσης των γειτονικών μικρασιατικών 
ακτών, όπως η κεραμοσκεπή και τα σαχνισιά (προεξοχές στηριγμένες σε 
ξύλινα δοκάρια πέρα από τα όρια της τοιχοποιίας του ισογείου). Μετά το 
1850, στα πλουσιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Σάμος, 
Χίος) εμφανίστηκε ένα αρχιτεκτονικό ύφος επηρεασμένο από δυτικά 
αρχιτεκτονικά ρεύματα, γεγονός που συνδέεται με τις κοινωνικοοικονο-

μικές αλλαγές οι οποίες είχαν ως κοινό παρονομαστή την οικονομική ανάπτυξη λόγω της οργάνωσης της 
βιομηχανίας και των εξαγωγών. Η ευημερία των κατοίκων ενίσχυσε τον αστικό χαρακτήρα των κατοικιών. 
Το σαχνισί αντικαταστάθηκε από τον κεντρικό εξώστη. Σε αρκετά σπίτια διαμορφώθηκαν ημιυπόγεια, 
οπότε η όψη διαρθρώθηκε κατά την κλασική αντίληψη σε βάση, κορμό και στέψη. Τα νεοκλασικά στοιχεία 
αναμείχθηκαν με τον τολμηρό εκλεκτικισμό της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης.

ίκαρία: υπό τον φόβο της πειρατείας
Στην Ικαρία, η οικιστική ταυτότητα και η αρχιτεκτονική των κτηρίων συνδέ-
εται με την περίοδο των πειρατικών επιδρομών. Μικροί και αραιά χτισμένοι 
οικισμοί, χωρίς συνδετικό πολεοδομικό ιστό, στοιχείο που σχετίζεται και 
με τον κτηνοτροφικό τους χαρακτήρα. Η λιτή ικαριώτικη αρχιτεκτονική 
παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία, με σημαντικότερο την επικλινή στέγη από 
τοπική σχιστόπλακα. Ο παλιότερος τύπος κτηρίου, το λεγόμενο χυτό, είναι 
ισόγειο μονόχωρο μακρινάρι, με μονόριχτη στέγη από τοπική σχιστόπλακα.

Το λαϊκό ικαριώτικο σπίτι είναι προσαρμοσμένο στη μορφολογία του 
εδάφους. Τις περισσότερες φορές η μία του πλευρά ήταν σκαμμένη στη γη, 
ώστε το κτίσμα να ακολουθεί την κλίση του εδάφους χωρίς να αποκτά μεγά-
λο ύψος. Στην εσωτερική του διαμόρφωση, το τζάκι, ο φούρνος και οι κόγχες 
βρίσκονταν στις ίδιες πάντα θέσεις. Για να μη δίνουν στόχο στις πειρατικές 
επιδρομές, τα σπίτια δεν είχαν παράθυρα ούτε καμινάδα, αλλά μόνο μια 
μικρή χαμηλή πόρτα και ένα άνοιγμα (ανεφάντης) στη σκεπή πάνω από την 
εστία, απ’ όπου φωτιζόταν και αεριζόταν το σπίτι. Μπροστά από το κτίσμα κατασκευαζόταν μια μάντρα 
–ο λεγόμενος αντιπειρατικός τείχος– ύψους περίπου 1,5 μ., που το έκρυβε από τη θέα των ανεπιθύμητων. 
Όταν πέρασε ο κίνδυνος των πειρατών, το σπίτι απέκτησε παράθυρα και ο τοίχος σταδιακά εξαλείφθηκε.

Με το πέρασμα του χρόνου, σε πολλές περιπτώσεις, δίπλα στο υπάρχον κτίσμα χτίστηκε και δεύτερο 
οίκημα με όροφο και ανεξάρτητη είσοδο. Στα διώροφα κτήρια η πρόσβαση στον όροφο γίνεται μέσω εξω-
τερικής πέτρινης σκάλας, η οποία τοποθετούνταν παράλληλα με τη στενή πλευρά της κάτοψης.

Οι εξωτερικές λιθοδομές κατασκευάζονταν με ημιλαξευτούς λίθους χωρίς συνδετικό κονίαμα και 
παλαιότερα έμεναν ανεπίχριστες, ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον τους. Τα μόνα μορφολογικά 
στοιχεία που ξεχώριζαν στον λιτό και καθαρά λειτουργικό όγκο των κτισμάτων ήταν τα κυκλικά υπέρθυρα 
και η ελαφριά προέκταση της στέγης.

Σπίτι στη Μυτιλήνη με παραδοσιακό σαχνισί 

Χαρακτηριστικό σπίτι στο Λιβαδοχώρι της Λήμνου

Χαρακτηριστικό «αντιπειρατικό»  
ικαριώτικο σπίτι, χτισμένο με πέτρα  

και στεγασμένο με σχιστόπλακες 

Άποψη του Εύδηλου. Ο οικισμός,  
που υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού  
πριν από τον  Άγιο Κήρυκο, χτίστηκε  
στα βόρεια παράλια μετά από το 1830   
και το τέλος της πειρατείας. 
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Σάμος: Διατηρώντας ορισμένα πανάρχαια στοιχεία

Η οικοδομική παράδοση στη Σάμο έχει 
λαϊκό χαρακτήρα και διατηρεί ορισμέ-
να πανάρχαια στοιχεία της αιγαιοπελα-
γίτικης αρχιτεκτονικής. Οι παλαιότε-
ροι οικισμοί χτίστηκαν στην ενδοχώ-
ρα, σε θέσεις αθέατες από τη θάλασσα, 
λόγω των πειρατικών επιδρομών. Οι 
παράλιοι οικισμοί αναπτύχθηκαν σε 
νεότερες και πιο ασφαλείς περιόδους. 
Τα σπίτια χτίζονταν με εφαπτόμενους 
τους πλευρικούς τοίχους, έτσι η δόμη-
ση είναι εξαιρετικά πυκνή. Στις ορεινές 
περιοχές η διάταξη των σπιτιών είναι 
αμφιθεατρική, ενώ στους παράλιους 
οικισμούς γραμμική και παράλληλη με 
την ακτογραμμή. Οι δρόμοι είναι στε-
νοί και πλακόστρωτοι, με ένα αυλάκι 
στο μέσον για την απορροή των νερών. 
Σε ορισμένους οικισμούς, ο όροφος 
επεκτεινόταν συχνά πάνω από το δρό-
μο, δημιουργώντας στοά.

Η Σάμος είναι το μοναδικό νησί 
του ανατολικού Αιγαίου στο οποίο επι-
βίωσε έως πρόσφατα η αρχαία παρά-
δοση του δωματοσκέπαστου κτηρίου. 
Η αρχιτεκτονική του είναι εξαιρετικά 
λιτή και τα κτήρια είναι συνήθως διώ-
ροφα. Το κατώι ή βαρκαρέτζα ήταν ο 
χώρος των αγροτικών δραστηριοτήτων 
και της αποθήκευσης προϊόντων, ενώ 
το ανώι αποτελούσε το χώρο διαμονής 
της οικογένειας. Μια εξωτερική λίθινη 
σκάλα οδηγούσε σε μια είσοδο τοπο-
θετημένη κεντρικά. Στα πιο ευρύχωρα 
σπίτια, η σκάλα ήταν εσωτερική. Στη 
μία πλευρά του χώρου υπήρχε ο σοφάς, 
για τον ύπνο όλης της οικογένειας. Το 
υπόλοιπο δωμάτιο, που περιλάμβανε το 
τζάκι ή παραστιά, εξυπηρετούσε τις υπό-
λοιπες καθημερινές λειτουργίες. Συχνά 
ο διαχωρισμός γινόταν με ένα χώρισμα 

από ελαφριά κατασκευή (ξύλο ή τσατμά) ή με μια 
μεγάλη ντουλάπα με πλούσια ξυλόγλυπτη διακό-
σμηση, τη μεσάντρα.

Στη Σάμο η αρχιτεκτονική της κατοικίας με 
κεραμοσκεπή και σαχνισί εμφανίζεται αργότε-
ρα. Στο νησί αναπτύχθηκε και ένας μεταβατικός 
τύπος κτηρίου, που συνδύαζε τα πιο αντιπροσω-
πευτικά κατασκευαστικά γνωρίσματα των δύο 
κύριων αρχιτεκτονικών τύπων, δηλαδή τη στέγα-
ση με δώμα και την ελαφριά κατασκευή της πρό-
σοψης του ορόφου από τσατμά ή ακόμα και το 
σαχνισί.

Στο βιομηχανοποιημένο Καρλόβασι, κοντά 
στις εγκαταστάσεις βυρσοδεψίας, κατά μήκος της 
οδού Αγίου Νικολάου, χτίστηκαν μεγάλες αρχο-

ντικές κατοικίες, δείγμα του πλούτου της νεοεμφανιζόμενης αστικής τάξης. Η αρχιτεκτονική της Σάμου 
εκείνη την εποχή είναι πιο κοντά στα πρότυπα του αθηναϊκού κλασικισμού, όμως δεν λείπουν επιρροές από 
την αστική αρχιτεκτονική της γειτονικής Μικράς Ασίας.

Χίος: Κλασικισμός λαϊκής χροιάς
Στη Χίο διατηρούνται αρχιτεκτονικά στοιχεία από τη βυζαντινή και τη γενουατική παράδοση· έτσι στο 
νησί έχει δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό αρχιτεκτονικό ύφος, μοναδικό στον ελληνικό χώρο. Ωστόσο, η 
άποψη που ταυτίζει την ακμή της χιώτικης αρχιτεκτονικής με τη γενουατική περίοδο δεν είναι σωστή. O 
Δημήτρης Πικιώνης, ο οποίος μελέτησε την αρχιτεκτονική του νησιού, εντόπιζε έναν ιδιόμορφο κλασι-
κισμό με επιρροές από την Κωνσταντινούπολη, μιλώντας για έναν «κλασικισμό λαϊκής χροιάς με ροπή 
μάλλον προς το ανατολίτικο».

Η καθολική χρήση του θόλου και η υψηλού επιπέδου ανάπτυξη της λιθοξοΐας, κατασκευαστικές 
μέθοδοι της χιώτικης αρχιτεκτονικής, ανάγονται πάντως στις περιόδους των Βυζαντινών και των Γενο-
βέζων στο νησί.

Στα μεσαιωνικά οχυρωμένα Μαστιχοχώρια, οι κατοικίες είναι κατά κανόνα διώροφες, με εσωτερική 
σκάλα. Τα σπίτια είναι πετρόχτιστα, θολοσκέπαστα, με επίπεδα δώματα. Στο ισόγειο στεγάζονταν οι 
βοηθητικές λειτουργίες και στον όροφο οι χώροι όπου η οικογένεια περνούσε την ημέρα της, καθώς και 
τα υπνοδωμάτια. Κέντρο του σπιτιού είναι το αίθριο (άγερτο ή πουντί – ο βυζαντινός ηλιακός), το οποίο 
διαμορφώνεται στον όροφο και προσφέρει αερισμό και φωτισμό. Οι δρόμοι καλύπτονται σε ορισμένα 
τμήματά τους από τις κατοικίες ή άλλοτε γεφυρώνονται από τόξα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η κίνηση των 
κατοίκων σε όλη την έκταση των δωματίων των κατοικιών, για την ευκολότερη άμυνα και τον αιφνιδιασμό 
των επιτιθεμένων.

Στο Πυργί καθώς και σε άλλες περιοχές της Χίου, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι τα ξυστά, 
μια τεχνική κατά την οποία γίνεται εγχάρακτη διακόσμηση στο εξωτερικό κονίαμα των όψεων. H 
πρόσοψη επιχρίεται με ασβεστοκονίαμα που περιέχει μαύρη άμμο, ασβεστώνεται και μετά χαράζο-
νται οριζόντιες ταινίες με γεωμετρικά διακοσμητικά θέματα. Στη συνέχεια ξύνονται όσα τμήματα 
απαιτούνται, τα οποία γίνονται μαύρα, ενώ τα υπόλοιπα μένουν λευκά, δημιουργώντας έτσι μονα-

Το Βαθύ από αέρος.  
Βασικό χαρακτηριστικό του,  
όπως και όλων των οικισμών  
της Σάμου, η πυκνή δόμηση. 

Παραδοσιακά σπίτια  
στους Βουρλιώτες της Σάμου

Ζωγραφικό σκέπασμα  
ξύλινης κασέλας από τη Σάμο  

(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα)
Η οικία Λιβανού στη Χώρα της Χίου (ιδιοκτησία  

του Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος») 

Αρχοντικό στην πόλη της Χίου, ανακαινισμένο 
και σε νέα χρήση 

Παλαιό αρχοντικό στο Καρλόβασι της Σάμου 
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δικά διακοσμητικα σύνολα. Τα ξυστά αρχίζουν σχεδόν πάντα από τα μισά της 
πόρτας και σε μερικά σπίτια πάνω από την πόρτα. Τα σχέδιά τους αποτελού-
νται από τετράγωνα, ρόμβους, τρίγωνα, μπουκέτα σε βάζο, πελαργούς, κλαδιά 
δέντρων, φύλλα κ.λπ.

Στη Χώρα και τον Κάμπο αναπτύχθηκε μια τοπική έντεχνη αρχιτεκτονική 
με βυζαντινές και γενουατικές επιρροές. Στον Κάμπο, μετά τον 17ο αιώνα, χτί-
στηκαν εντυπωσιακά αρχοντικά από ευγενείς και πλούσιους γαιοκτήμονες μέσα 
σε μεγάλα κτήματα με εσπεριδοειδή, περιφραγμένα από ψηλούς μαντρότοιχους 
χτισμένους από τοπική θυμιανούσικη πέτρα, οι οποίοι προστάτευαν τα περιβόλια 
από τους ανέμους και το κρύο. Τα αρχοντικά είναι μεγάλα διώροφα ή τριώροφα 
κτήρια. Στο ισόγειο υπήρχαν οι χώροι για τις βοηθητικές λειτουργίες, ενώ στον 
όροφο βρισκόταν το κύριο δωμάτιο υποδοχής, το κιόσκι.

Τα κτήρια είχαν εντυπωσιακά κλιμακοστάσια, μεγάλες αυλόπορτες με 
θυρεούς και ανάγλυφα, αψιδωτά παράθυρα, εξώστες που στηρίζονταν σε 
μικρές αψίδες. Ο υπαίθριος χώρος γύρω από τα αρχοντικά περιλάμβανε αλέ-
ες, δεξαμενές και βοτσαλωτά, δημιουργώντας ένα σύνολο υψηλής ποιότητας 
και αισθητικής.

Μετά την καταστροφή του 1822 και τον μεγάλο σεισμό του 1881, χάθηκε 
μεγάλο τμήμα της παλιάς αρχιτεκτονικής, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 
αρχοντικών του Κάμπου καταστράφηκε. Από τα παλαιότερα, διατηρούνται 
μερικά κατεστραμμένα (Ράλληδων, Πετροκόκκινων, Σκυλίτσηδων, Χρυσολω-
ράδων), ενώ κάποια έχουν συντηρηθεί και αξιοποιούνται.

Το Πυργί, χαρακτηριστικό  
δείγμα οχυρωμένου  
μεσαιωνικού οικισμού

Σπίτι στο Πυργί  
διακοσμημένο με τα περίφημα ξυστά 

Η αυλόπορτα του αρχοντικού  
του Φίλιππου Αργέντη στον Κάμπο της Χίου
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λέσβος: αλληλεπιδράσεις με τη Μικρασία και τη βόρεια Ελλάδα
Στην αρχιτεκτονική της Λέσβου συναντάμε και τα παραδοσιακά αγροτικά σπίτια αλλά και τις κατοικίες 
με αστικό χαρακτήρα, οι οποίες αντανακλούν την ανάπτυξη κατά τα νεότερα χρόνια μιας ισχυρής μεσαίας 
κοινωνικής τάξης. Οι οικισμοί του νησιού χωρίζονται σε ενότητες, καθεμιά από τις οποίες έχει ένα μεγάλο 
οικιστικό κέντρο, όπως η Μυτιλήνη, ο Μόλυβος, το Πλωμάρι, η Αγιάσος.

Η δομή του αγροτικού σπιτιού οργανωνόταν με βάση τις ανάγκες της 
διαβίωσης και της αγροτικής παραγωγής. Συνήθως τα σπίτια ήταν διώρο-
φα. Το ισόγειο και η αυλή τους εξυπηρετούσαν τις βοηθητικές εργασίες, 
ενώ στον όροφο, το ανώι ή μέσα σπίτι, βρίσκονταν οι κύριοι χώροι. Το 
ανώι ήταν στην αρχή ένας ενιαίος λειτουργικός χώρος, αλλά αργότερα 
προστέθηκε και το χαγιάτι, σκεπαστός εξώστης που αποτελεί προέκταση 
εσωτερικού χώρου, και οι λειτουργίες διαχωρίστηκαν. Αυτό έγινε τον 18ο 
αιώνα, όταν η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του νησιού απέκτησε κοινά 
στοιχεία με εκείνη της απέναντι ακτής, γεγονός που συνδέθηκε με τις 
ανταλλαγές μαστόρων και τεχνιτών αλλά και με τις εισαγωγές οικοδο-
μικών υλικών. Κυριάρχησε, έτσι, ο μικρασιατικός τύπος του διώροφου 
στενομέτωπου κτηρίου με σαχνισιά στην πρόσοψη. Κατασκευάστηκαν, 
επίσης, μεγάλα αρχοντικά, που ανήκουν και αυτά στην οικοδομική παρά-
δοση της βόρειας Ελλάδας, κάποια με γραμμικό χαγιάτι εμπρός και άλλα 
με κεντρικό ή σταυροειδές χαγιάτι.

Στις αγροτικές περιοχές κοντά στη Μυτιλήνη χτίστηκαν πύργοι που 
αποτελούσαν τη δεύτερη κατοικία πλούσιων αστών, Οθωμανών ή Ελλήνων. 
Ήταν τριώροφα κτήρια με μονόχωρη τετράγωνη κάτοψη. Οι δύο πρώτοι όρο-
φοι ήταν λιθόκτιστοι, ενώ η διαμόρφωση του τελευταίου ορόφου ήταν ελεύ-
θερη και οι χώροι εκτείνονταν προς τα έξω με σαχνισιά.

Τον 19ο αιώνα είχαμε διαδεδομένη χρήση στοιχείων του αθηναϊκού κλασικισμού και του μπαρόκ, 
ενώ επικράτησαν έντονα διακοσμητικά στοιχεία. Αυστηρά νεοκλασικού ρυθμού είναι τα σχολικά κτήρια, 
τα οποία χτίστηκαν με έξοδα ντόπιων και ομογενών στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά τους σεισμούς του 
1867 και του 1899.

Στη Μυτιλήνη, στις αρχές του 20ού αιώνα, χτίστηκαν μεγαλοαστικές κατοικίες στις οποίες μεταφέρ-
θηκαν αυτούσια ευρωπαϊκά πρότυπα που είχαν εφαρμοστεί σε προάστια της Βιέννης, του Βερολίνου και 
του Παρισιού. Τα κτήρια αυτά φέρουν δυτικοευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως μπαρόκ, νεογοτ-
θικά, μπελ επόκ, αναγεννησιακά, νεοκλασικά και πολλές φορές αναμεμειγμένα μεταξύ τους, δημιουρ-

γώντας μια ιδιόμορφη αρχιτεκτονική 
εικόνα. Χαρακτηριστικό αρχιτεκτονι-
κό δείγμα είναι ο Πύργος Μυτιλήνης, 
μπελ επόκ ρυθμού.

Σημαντικό στοιχείο των οικι-
σμών αποτελούν οι δημόσιες κρή-
νες. Χτισμένες κοντά σε ναούς ή 
τζαμιά, σε σταυροδρόμια ή πλα-
τώματα δρόμων, είναι μεγάλες και 
συνήθως πλούσια διακοσμημένες 
με ρόδακες, ρόμβους, πρόσωπα και 
άλλα μοτίβα.

Σχεδιαστική αναπαράσταση αρχοντικού  
στον Κάμπο (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου)

1. Ψηλές μάντρες περιβάλλουν το αρχοντικό.
2.  Οι αυλές πίσω από την είσοδο είναι 

στρωμένες με βοτσαλωτά δάπεδα.
3.  Η εξωτερική σκάλα οδηγεί στην ανοιχτή 

βεράντα του δεύτερου ορόφου, όπου 
βρίσκονται οι χώροι διημέρευσης.

4.  Τμήμα της βεράντας καλύπτεται με στοά.
5.  Στον όροφο και στο ισόγειο βρίσκονται οι 

βοηθητικές χρήσεις.
6.  Όμορφα κιόσκια κοσμούν τον κήπο.
7.  Περιβόλια με εσπεριδοειδή περιβάλλουν  

την κατοικία.
8. Πηγάδι ή στέρνα με πέργκολα.

Αρχοντικά της Μυτιλήνης  
με νεοκλασικά χαρακτηριστικά

Το αρχοντικό της Βαρελτζίδαινας στην Πέτρα, 
με τα χαρακτηριστικά σαχνισιά

Σχεδιαστική αναπαράσταση  
του Πύργου του Νιάνια στη Θερμή 

(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου) 
Αρχοντικά της Μυτιλήνης με νεοκλασικά  
και μπαρόκ στοιχεία

1
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λήμνος: Η κυριαρχία των απλοποιημένων μορφών
Η Λήμνος έχει κατά κύριο λόγο μικρού μεγέθους οικισμούς με αγροτικό και κτηνοτροφικό χαρακτήρα. 
Η αρχιτεκτονική της ακολουθεί τις λαϊκές παραδοσιακές μορφές, έχοντας ταυτόχρονα αναπτύξει μια 
αξιόλογη τοπική παράδοση στα αγροτικά κτίσματα.

Στο νησί, μετά την αντικατάσταση του δώματος από τη στέγη, ο κυρίαρχος τύπος κατοικίας ήταν το απλό 
μονόχωρο αγροτόσπιτο, συνήθως με πλατιά πρόσοψη, ισό-
γειο ή διώροφο, στην αρχή με δώμα και αργότερα με δίρριχτη 
ή τετράριχτη στέγη. Στα διώροφα κτήρια, η πρόσβαση γινόταν 
από εξωτερική σκάλα που τοποθετούνταν παράλληλα με την 
πρόσοψη. Στο τέλος της σκάλας υπήρχε ανοιχτός εξώστης, η 
αξάτα. Τα παλιότερα κτίσματα μένουν ανεπίχριστα.

Το χαμηλό βιοτικό επίπεδο και η λιτή ζωή διατήρησαν την 
τοπική αρχιτεκτονική σε απλοποιημένες μορφές. Τα αγροτο-
κτηνοτροφικά συγκροτήματα, οι μάντρες, όπως ονομάζονται 
στο νησί, με τη στιβαρή λιθοδομή και τους χοντρολαξευμένους 
μονόλιθους στα ανώφλια των ανοιγμάτων και στα πλαίσια των 
παραθύρων, αποτελούν εξαιρετικό δείγμα της λαϊκής τεχνικής.

Στη Λήμνο όλες οι πέτρινες κατασκευές χαρακτηρίζο-
νται από υψηλή ποιότητα, η οποία παρατηρείται σε κάθε 
είδους κτίσμα από τις μάντρες και τα πηγάδια μέχρι τα σπί-
τια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια.

Αργότερα, ο τύπος της κατοικίας με σαχνισί εμφανίζεται 
και στη Λήμνο, κυρίως στην πρωτεύουσα, τη Μύρινα, που 
είχε και τις περισσότερες επαφές της με τη Λέσβο και τη 
Μικρά Ασία. Κατά τον 19ο αιώνα, στη Μύρινα (Ρωμέικος 
Γιαλός) χτίστηκαν κτήρια με νεοκλασικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία αποτέλεσαν πρότυπο και για τα μεγαλύτερα χωριά 
του νησιού. Ξεχωρίζουν για τα έντεχνα διακοσμητικά στοι-

Τοιχογραφία από την οικία  
Ε. Τρύφωνος στ’ Ακλειδιού.  

Το άρμα του ήλιου φέρνει  
την Ανατολή πάνω από τη Μυτιλήνη. 

Χαρακτηριστικό σπίτι της Λήμνου 

Σπίτι με σαχνισί  
στη Μύρινα της Λήμνου 

Εικόνα από το χωριό  
Πλάκα της Λήμνου 

Στο γραφικό χωριό Θάνος,  
στη νοτιοδυτική Λήμνο 
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χεία (γωνιόλιθους, πλαίσια ανοιγμάτων, γείσα), τα οποία κατασκευάστηκαν με τη χαρακτηριστική σκούρα 
καφέ-γκρι γρανιτόπετρα. Στο υπόλοιπες περιοχές του νησιού υπερτερούν οι όψιμες παραλλαγές του 
λαϊκού κτηρίου που, κάτω από την επίδραση του νεοκλασικισμού, χαρακτηρίζονται από μια «απλοϊκή» 
επιδίωξη συμμετρίας, τόσο στην εσωτερική διαμόρφωση όσο και στην κύρια όψη τους.

Τα αϊτσένια σπίτια της Σαμοθράκης

Ο παραδοσιακός τύπος της μονόχω-
ρης κατοικίας στη Σαμοθράκη ονομα-
ζόταν αϊτσένιος, δηλαδή ταρατσένιος, 
δωματοσκέπαστος. Οι πέτρινοι τοίχοι 
διαμορφώνουν έναν κύβο διαστάσεων 
περίπου 4,50x5,50 μ. και υψώνονται 
περίπου 4,50 μ. ψηλά, μέχρι την ξυλο-
κατασκευή του δώματος. Οι πέτρινοι 
τοίχοι στα παλαιότερα σπίτια ήταν 
λασπόχτιστοι, δεμένοι με οριζόντιες 
ξυλοδεσιές.

Χαμηλά, φτιαγμένο από πλατανί-
σιες σανίδες, παρεμβάλλεται το πάτω-

μα της κατοικίας, σε ύψος μόλις που να χωρά από 
κάτω όρθιος άνθρωπος. Εκεί, στο κάτωγι, βρίσκο-
νται ο σταύλος, ο αχυρώνας και η αποθήκη. Στο 
ανώγι η πρόσβαση γίνεται από εξωτερική πέτρι-
νη σκάλα. H διάστρωση του δώματος γινόταν με 
φύκια σε πάχος 15 εκ., με άλλο τόσο πηλό από 
πάνω τους και στεγανωτική στρώση αργιλικού 
χώματος. H απορροή των ομβρίων γινόταν στα 
παλιά σπίτια από ξύλινη υδρορροή.

Το ανώγι είναι ο κύριος χώρος που καλύπτει 
όλες τις ανάγκες της καθημερινής διαβίωσης. 
Στους τοίχους υπάρχουν θυρίδες για τα μικρο-
πράγματα, ο λαηνοστάτης για το πόσιμο νερό, 
το τοξωτό τζάκι για το μαγείρεμα. Στο βάθος του 
χώρου είναι το καθιστικό, με τον σοφρά. Είναι επί-
σης και ο χώρος του ύπνου, αφού εκεί απλώνονται 
τα στρωσίδια, τα οποία στοιβάζονται στο μπαστό 
ή στη μισάντρα, εντοιχισμένο μεγάλο ντουλάπι, 
όπου φυλάσσεται όλη η οικοσκευή: ρούχα, σκεύη, 
τρόφιμα, εικονοστάσι.

Στον τοίχο είναι στερεωμένο ένα ξύλινο ράφι, 
η γωνία, φορτωμένο με διακοσμητικά πιάτα και 
χρηστικά σκεύη. Υπάρχει ακόμα το γιούκι, μεγά-
λη κασέλα για τα δημητριακά, το ψωμοσάνιδο και 
το τυροσάνιδο, κρεμασμένα από το μεσοδόκι, το 
οποίο στερέωνε το δώμα.

Στα υπόλοιπα πιο μικρά νησιά του βορειοανα-
τολικού Αιγαίου επικράτησε ο παλιότερος τύπος 
κατοικίας, το νησιωτικό μονόχωρο μακρινάρι 
με δώμα, απλή κατασκευή που προέρχεται από 
αρχαιότερα συστήματα στέγασης και μπορεί να 
χτιστεί με απλά υλικά από τους ίδιους τους κάτοι-
κους, ένας τύπος που είχε εξαπλωθεί σε όλο το 
Αιγαίο.

Ξεχωριστός είναι ο μοναδικός οικισμός των 
Οινουσσών, που χαρακτηρίζεται από τα αρχοντι-
κά καπετανόσπιτα, τα οποία του προσδίδουν μια 
αριστοκρατική αύρα. 

Τα πέτρινα διώροφα ή τριώροφα σπίτια αποτε-
λούν ένα μείγμα τοπικού και μη πολυτελούς νεο-
κλασικού στυλ. Είναι κεραμοσκέπαστα, με δαντε-
λωτούς εξώστες και βαμμένα σε αποχρώσεις της 
ώχρας και βυσσινί και πράσινα παράθυρα.

Όμορφη εικόνα  
από τη Χώρα  

της Σαμοθράκης 

Παραδοσιακά σπίτια  
στη Σαμοθράκη 

Αρχοντικό των Οινουσσών 

Άποψη του οικισμού Θεολόγος  
της Θάσου από τα νότια 
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Η ΒοΜΗΧαΝίΚΗ αρΧίΤΕΚΤοΝίΚΗ
Από τα μέσα του 19ου αιώνα και μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στα 
νησιά του Αιγαίου αναπτύχθηκαν βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστη-
ριότητες. Αφορούσαν κάποιες παραδοσιακές τέχνες, τη μεταποίηση τοπι-
κών προϊόντων, τις εξορύξεις, τη ναυπηγική. Στα μικρά νησιά του νότιου 
Αιγαίου αναπτύχθηκαν κυρίως μικρές βιοτεχνίες, όπως η κεραμοποιία 
στη Σίφνο ή η κονσερβοποιία ντομάτας στη Σαντορίνη.

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η Ερμούπολη στη Σύρο γνώρισε 
μεγάλη ανάπτυξη χάρη στα κλωστοϋφαντουργεία και τα μηχανουργεία, 
ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε το Νεώριο, ένα από τα παλαιότερα μηχα-
νουργεία της Ελλάδας.

Από τα μέσα του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε έντονη μεταλλευτική δρα-
στηριότητα με χαρακτηριστικές περιπτώσεις τα θειωρυχεία της Μήλου, τα 
μεταλλεία σμύριδας στη Νάξο και σιδήρου στη Σέριφο. Ανάλογα με την 
έκταση των ορυχείων στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται μικρά μονώρο-
φα κτήρια, χώροι διαμονής των εργατών και μηχανοστάσια, μονοπάτια που 
ένωναν τα κτήρια με τους χώρους εργασίας, βαγόνια και βαγονογραμμές 
που μετέφεραν τα ορυκτά, πυλώνες, συρματόσχοινα και βαγόνια εναέρι-
ων γραμμών, χώροι συγκέντρωσης των ορυκτών, ορυχεία και ερευνητικές 
στοές.

Την ίδια περίοδο, στα νησιά του τουρκοκρατούμενου ανατολικού Αιγαίου, τη Λέσβο, 
τη Σάμο και τη Χίο, αναπτύχθηκαν συστηματικά η βυρσοδεψία, η ελαιουργία, η 
καπνοβιομηχανία, η σαπωνοποιία, η οινοποιία και η ναυπηγική. Το 1920 στο 
Καρλόβασι της Σάμου λειτουργούσαν 47 εργοστάσια βυρσοδεψίας, 
ενώ στη Λέσβο, που αποτελεί μοναδικό δείγμα εκβιομηχάνι-
σης στην ελαιουργία, καταγράφονται 162 βιομηχανικοί 
χώροι.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η μεγάλη εσω-
τερική μετανάστευση που ακολούθησε οδήγησαν 
στην παρακμή και την εγκατάλειψη το μεγαλύτε-
ρο μέρος των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο 
Αιγαίο. 

Τα περισσότερα κτήρια της περιόδου της βιο-
μηχανικής ανάπτυξης (1880-1920) είναι επηρεα-
σμένα από την αρχιτεκτονική των αγγλικών 
βιομηχανικών κτισμάτων και από τον νεο-
κλασικισμό. Μερικά κτήρια, όπως το Νεώ-
ριο της Ερμούπολης (1860), κατασκευά-
στηκαν από ξένους μηχανικούς πάνω σε 
σχέδια που έγιναν στο εξωτερικό, τα οποία 
προμήθευαν οι εταιρείες που παρείχαν 
και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Ραφινερία στο Πέραμα της Λέσβου 

Το κτήριο του Νεωρίου της Σύρου 

Πρόσοψη 
ελαιοτριβείου  
στην Αγία  

Παρασκευή  
Λέσβου
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Τα κτήρια έχουν αυστηρή γεωμετρική μορφή, συμμετρική διαμόρφωση των όψεων και συνήθως δίρρι-
χτη στέγη με αέτωμα, το οποίο φέρει τοξωτούς ή κυκλικούς φεγγίτες. Η εξωτερική τοιχοποιία κατασκευ-
άστηκε από τοπική πέτρα, η οποία έμενε συνήθως άβαφτη. Από λαξευμένους λίθους διαμορφώνονταν 
οι πόρτες, τα παράθυρα και οι γωνίες των κτηρίων. Ευρύτατη είναι η χρήση συμπαγών οπτοπλίνθων στη 

στέψη του κτηρίου, καθώς και σε καίρια σημεία της τοιχοποιίας. Από συμπαγή τούβλα είναι 
κατασκευασμένες συνήθως και οι υψικάμινοι. Η στέγη, τα κουφώματα και τα δάπεδα φτιά-
χνονταν από ξυλεία υψηλής αντοχής.

Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονται τοπικές κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες. Στην 
Ερμούπολη αρχιτεκτονικά στοιχεία των αρχοντόσπιτων, όπως τα τοξωτά ανοίγματα και οι 
μαρμάρινες όψεις, εμφανίζονται μερικές φορές και στα εργοστάσια. Στη Λέσβο, που υπέφερε 
από σεισμούς, εμφανίζεται ένα ιδιαίτερο στοιχείο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής: η ενί-
σχυση της τοιχοποιίας με ξυλοδεσιές και η κατασκευή των τελευταίων ορόφων από τσατμά, 
μια μεικτή κατασκευή από ξύλο, πέτρα και κονίαμα, που περιείχε κουρασάνι.

Το 1870 άρχισαν να κατασκευάζονται στη Λέσβο τα πρώτα, βιομηχανικής κλίμακας, 
ατμοκίνητα ελαιουργεία. Οι ιδιοκτήτες τους έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αισθη-
τική των εγκαταστάσεων. Η μορφολογία τους ακολουθούσε ευρωπαϊκά κλασικιστικά 
πρότυπα. Η στέγη τους είναι δίρριχτη με αέτωμα. Στο κεντρικό κτήριο υπήρχαν τα πιε-
στήρια, το καζάνι, οι μύλοι και τα καύσιμα, ενώ γύρω βρίσκονταν τα γραφεία και οι χώροι 
αποθήκευσης.

Την περίοδο 1880-1930 λειτούργησαν, όπως προαναφέρθηκε, στο Καρλόβασι της 
Σάμου περίπου 50 βυρσοδεψεία, τα οποία κάλυπταν το 25% της εγχώριας παραγωγής. 
Διακρίθηκαν στην κατεργασία σολοδερμάτων εισάγοντας δέρματα ακόμα και από τη Λατι-
νική Αμερική. Τα κτήρια των βυρσοδεψείων κατασκευάζονταν με ορθογώνια κάτοψη και 
επιμήκεις αναλογίες, ώστε να έχουν όλα πρόσβαση στον παραλιακό δρόμο από τη στενή 
τους πλευρά. Το σχήμα τους εξυπηρετούσε την «αλυσίδα παραγωγής» της επεξεργασίας 
δέρματος. Στο ισόγειο γίνονταν τα αρχικά στάδια της κατεργασίας, που απαιτούσαν μεγά-
λες ποσότητες νερού, ενώ στον όροφο η τελική μορφοποίηση, το στέγνωμα, η διαλογή 
και η συσκευασία των δερμάτων.

Τα μεγάλα σαπωνοποιεία είχαν στο ισό-
γειο τα γραφεία, τις αποθήκες, τα καζάνια 
σαπωνοποίησης και τα συσκευαστήρια του 
τελικού προϊόντος. Στους ορόφους βρίσκο-
νταν τα ξηραντήρια, ενώ τα πολλά και επιμή-
κη παράθυρα αυτών των κτηρίων βοηθούσαν 
στη στερεοποίηση της ρευστής μάζας του 
σαπουνιού.

Από τη δεκαετία του 1980, στο χώρο του 
Αιγαίου εγκαινιάστηκαν προγράμματα διά-
σωσης και αξιοποίησης των ιστορικών βιο-
μηχανικών συγκροτημάτων, όπως αυτό για τα 
ελαιουργεία και τα σαπωνοποιεία της Λέσβου, 
αλλά και το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπο-
λης που στόχο έχει τη διάσωση και τεκμηρίω-
ση του τοπικού τεχνικού πολιτισμού.

Το ταμπακαριό του Καρδασιλάρη στη Χίο Παλιό βιομηχανικό κτήριο στο Πλωμάρι Λέσβου

Το βυρσοδεψείο του Γεωργίου Νικολάου  
στο Καρλόβασι της Σάμου 

Η οδός Εργοστασίων Εργατίδων Σύρου  
σε καρτ ποστάλ εποχής 

Βιομηχανικό κτήριο του 19ου στην Ερμούπολη, το οποίο σήμερα 
στεγάζει το Βιομηχανικό Μουσείο της πόλης. 

Ο μύλος. Οι δύο 
μεγάλες μυλόπετρες 
περιστρέφονται με κίνηση 
που δίνει η ατμομηχανή. 

Σχεδιαστική αναπαράσταση  
του κοινοτικού ελαιοτριβείου  
στο Μανταμάδο Λέσβου  
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου)

Ο λέβητας

Η ατμομηχανή

Από το ξύλινο πατάρι 
ρίχνονται οι ελιές στο μύλο

Συλλογή ελαιοπολτού

Υδραυλικοί πιεστήρες. 
Το λάδι εξάγεται  
με συμπίεση  
του ελαιοπολτού. 



Ενότητα Τρίτη

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο ιερός ναός Ευαγγελιστρίας στην Τήνο, 
το σημαντικότερο ίσως θρησκευτικό 
προσκύνημα στο Αιγαίο
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ΤΕΚΜΗρία υΨΗλΗΣ ΘρΗΣΚΕυΤίΚοΤΗΤαΣ

Στα νησιά του Αιγαίου υπάρχουν χιλιάδες θρησκευτικά προσκυνήμα-
τα, παλαιοχριστιανικές ή βυζαντινές εκκλησίες, μοναστήρια εν 

λειτουργία ή όχι, εκκλησάκια, ξωκλήσια και σύγχρονοι ναοί. 
Αρκετά από τα μοναστήρια έχουν εντυπωσιακή φρουρια-

κή αρχιτεκτονική, καθώς μέσα στο πέρασμα των αιώνων 
είχαν να αντιμετωπίσουν πλήθος επιδρομέων. Πολλές 

από τις μονές και τους ναούς είναι μνημεία εξαιρετι-
κής αρχιτεκτονικής, με μεγάλη ιστορική σημασία. 
Είναι γεμάτες με εικόνες, αγιογραφίες και ιερά 
λείψανα και κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας. Σε 
αρκετές, επίσης, λειτουργούν βιβλιοθήκες που 
έχουν στην κατοχή τους σπουδαία χειρόγραφα 
και παλαιότυπα βιβλία.

Το πλήθος των προσκυνημάτων, που ξεχω-
ρίζουν συνήθως με τη λευκότητά τους στις πλα-
γιές ή τους οικισμούς των νησιών, αντανακλά το 
ισχυρό θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων 
τους. Πολλά από αυτά ήταν τάματα ναυτικών και 

παραμένουν ιδιωτικά· έτσι οι κτήτορές τους έχουν οι ίδιοι 
τη φροντίδα τους.

Τα ιερά προσκυνήματα προσελκύουν πιστούς απ’ όλο τον 

Η Νέα Μονή Χίου  
σε γκραβούρα  
του Th. Weber 

Η νίψη των ποδιών του Πέτρου, 
ψηφιδωτή παράσταση από τον 

Νιπτήρα, που καταλαμβάνει 
ολόκληρο το βόρειο τύμπανο του 

εσωνάρθηκα της Νέας Μονής Χίου. 

Η είσοδος της μονής Παναχράντου στην  Άνδρο 

Το Μέγα Σκευοφυλάκιο της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο

H καλαίσθητη μαρμάρινη είσοδος της Μεγαλόχαρης της Τήνου. Κάτω από αυτή, μια 
βοτσαλωτή επιγραφή καλωσορίζει τους προσκυνητές. 

κόσμο, ειδικά στις μεγάλες εορτές ή τα πανηγύρια που διοργανώνονται εκείνες τις ημέρες. Ας ταξι-
δέψουμε, λοιπόν, σε μερικά από τα πιο ιστορικά μοναστήρια του Αιγαίου, κάνοντας προφανώς κάποια 
επιλογή – γιατί η πλήρης καταγραφή θα απαιτούσε πολλούς τόμους και μελέτη που υπερβαίνει τους 
σκοπούς της «Τετραλογίας».
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οί παΝαγίΕΣ Του αίγαίου

Παναγία η Ακαθή, η Αγροκοιλιώτισσα, η Βλεφαριώτισσα, η Βρεφοκρατούσα, η Γαλατούσα, η Γιάτρισσα, 
η Γλυκοφιλούσα, η Γκρεμνιώτισσα, η Ευαγγελίστρια, η Εκατονταπυλιανή, η Θαλασσινή, η Θεοτόκισσα, 
η Καστριανή, η Καβουριανή, η Καρδιανή, η Κυρα-Ψηλή, η Κυνηγημένη, η Κανάλα, η Καλαμιώτισσα, η 
Μαρουλιανή, η Οδηγήτρια, η Πρωτόθρονη, η Πορταΐτισσα, η «Τόσο νερό», η Τουρλιανή, η Χρυσοπολί-
τισσα, της  Άμμου, του Κήπου, των Μαγαζιών, της Χρυσοπηγής.

Από τις χιλιάδες προσωνυμίες για τη μητέρα του Θεανθρώπου, είναι πολλές εκείνες που απα-
ντώνται στα νησιά του Αιγαίου. Ονομασίες που προήλθαν από τις ιδιότητές της, τα χαρακτηρι-

στικά της εικόνας, τη θέση αλλά και την παράδοση της ίδρυσης του ναού της. Ναοί που, άλλοι 
μεγαλοπρεπείς και άλλοι ταπεινοί, είναι χτισμένοι ακόμα και μέσα σε βράχους, σε σπήλαια ή 

σε δύσβατες πλαγιές.
Ας ξεχωρίσουμε ανάμεσά τους την Παναγιά του Χάρου, μια εικόνα της Παναγίας που δεν κρατά το 

Θείο Βρέφος αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Χρονολογείται στον 16ο αιώνα και βρίσκεται στο μοναστήρι 
της Παναγίας στους Λειψούς.

Η Παναγία, λεπτομέρεια από τη Σταύρωση. 
Ψηφιδωτό από τη Νέα Μονή Χίου.

Η Παναγία η Μακρινή σε σπηλιά 800 μ. στο όρος Κέρκης  
της Σάμου. Ο παλαιότερος μονόχωρος ναός, με τοιχογραφίες  
του 13ου αιώνα, χρησιμοποιείται σήμερα ως Ιερό Βήμα ενός ναού  
ο οποίος χτίστηκε το 1764. 

Η Παναγία η Κανάλα  
στην Κύθνο 

Η Παναγία του Πάθους, λεπτομέρεια από εικόνα του 17ου 
αιώνα από το ναό του Φωτοδότη στη Χώρα της Αμοργού. 

Παναγία η Εκατονταπυλιανή, 
στην Παροικιά της Πάρου
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Μοναστήρια της λέσβου

Στη δυτική Λέσβο, στην κορυφή του όρους  Όρδυμνος, βρίσκεται η μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεο-
λόγου, γνωστή και ως μονή Υψηλού, εξαιτίας της θέσης της. Είναι το αρχαιότερο μοναστήρι του νησιού, 
αφού χτίστηκε πριν από το 800, από τον όσιο Θεοφάνη της Σιγριανής, όπως μαρτυρείται από Πατριαρ-
χικό Γράμμα του 1331. Από την αρχική μονή δεν σώζονται πολλά βυζαντινά στοιχεία, γιατί μεσολάβησαν 
πολλές καταστροφές. Στο  Ύστερο Βυζάντιο μάλλον είχε εγκαταλειφθεί. Το καθολικό χτίστηκε το 1101, 
σύμφωνα με επιγραφή που βρέθηκε. Χαρακτηριστικό είναι το τέμπλο με τις έξι εντυπωσιακές, μεγάλου 
μεγέθους εικόνες βυζαντινής τεχνοτροπίας.

Στη μονή υπάρχει ιστορική βιβλιοθήκη με  χειρόγραφους κώδικες, κατάστιχα, επιστολές, φιρμά-
νια, πωλητήρια, διαθήκες και παλαιότυπα βιβλία που χρονολογούνται από το 1535 έως το 1845. Επίσης 
υπάρχει μουσείο όπου εκτίθενται πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα τέχνης και πολλά ιερά σκεύη διάφορων 
εποχών. Η μονή λεηλατήθηκε από τους Τούρκους το 1462, το 1821 και το 1851, όταν κλάπηκαν και πολλά 
κειμήλια. Το 1967 καταστράφηκε από φωτιά τμήμα της μαζί με το καθολικό. Αναστηλώθηκε το 1971.

Στο κέντρο της Λέσβου, βορειοδυτικά της Καλλονής, σε ένα εύφορο λιβάδι (λειμώνα), βρίσκεται η μονή 
Λειμώνος, η οποία δεσπόζει στη θρησκευτική ιστορία της Λέσβου για πολλούς αιώνες. Ιδρύθηκε το 1526 από 
τον επίσκοπο Μηθύμνης Ιγνάτιο Αγαλλιανό, πάνω στα ερείπια παλαιότερου βυζαντινού μοναστηριού, το οποίο 
είχε ερημωθεί είτε κατά την άλωση της Λέσβου από τους Oθωμανούς (1462) είτε λίγες δεκαετίες νωρίτερα. 
Κατά την επανίδρυσή της από τον Ιγνάτιο, η μονή αφιερώθηκε στον Tαξιάρχη Mιχαήλ. Μετά την αγιοποίηση 
του κτήτορός της, μετονομάστηκε σε μονή αγίου Ιγνατίου. Από τις αρχές του 16ου αιώνα η μονή έγινε τόπος 
ασκητισμού και λατρείας και χώρος εκπαίδευσης, και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική, εκπαι-
δευτική και πνευματική ιστορία του νησιού, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Το εσωτερικό του καθολικού της μονής κοσμούν τοιχογραφίες που χρονολογούνται στον 16ο-17ο 
αιώνα. Το τέμπλο του είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο, τεχνοτροπίας οθωμανικού μπαρόκ. Στα θωράκιά του 
διακρίνονται παραστάσεις από την Aγία Γραφή, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του διακοσμείται με παραστάσεις 
από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο.

Η μονή διατηρεί μια πλούσια βιβλιοθήκη χειρογράφων και έντυπων βιβλίων (περίπου 5.000), καθώς 
και αρχείο ελληνικών και οθωμανικών εγγράφων που αφορούν τη βυζαντινή λογοτεχνία, το βυζαντινό 
δίκαιο αλλά και την ιστορία της Λέσβου κατά την Τουρκοκρατία. Στην περίφημη Λειμωνιάδα Σχολή 
δίδαξε ο ξακουστός για την ευρυμάθειά του διδάσκαλος του Γένους, Παχώμιος Ρουσάνος.

αΝαγλυΦοΣ αρΧαγγΕλοΣ

Στη μονή Ταξιάρχη Μιχαήλ στον Μανταμάδο υπάρχει ανάγλυφη εικό-
να του Αρχάγγελου Μιχαήλ, μία από τις ελάχιστες ανάγλυφες εικόνες 
στον ορθόδοξο κόσμο. Σύμφωνα με το θρύλο, τον 11ο αιώνα επέδραμαν 
στη μονή Σαρακηνοί πειρατές, οι οποίοι έσφαξαν τους μοναχούς, με εξαί-
ρεση έναν δόκιμο καλόγερο, τον Γαβριήλ. Αυτός κατάφερε να διασωθεί, 
καθώς κρύφτηκε στη στέγη του ναού. Από εκεί είδε, μετά τη σφαγή, τον 
Αρχάγγελο Μιχαήλ να φτερουγίζει πάνω από τα πτώματα των μοναχών 
και να κυνηγά τους Σαρακηνούς. Παίρνοντας χώμα και αίμα από τους 
νεκρούς μοναχούς έφτιαξε τη μορφή του Ταξιάρχη όπως πρόλαβε να την 
αντικρίσει. Αφού ολοκλήρωσε το πρόσωπό του, επειδή ο πηλός τελείωνε, 
έφτιαξε το υπόλοιπο σώμα του πολύ μικρό, κάτι που φαίνεται αν ανοιχτεί 
το κουβούκλιο. 

Η μονή Υψηλού στην κορυφή  
του όρους Όρδυμνος στη Λέσβο 

Εικόνα του κτήτορα της μονής Λειμώνος 
αγίου Ιγνατίου 

Η μονή Λειμώνος 
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Η Νέα Μονή στη Χίο

Γύρω στο 1034 τρεις Χιώτες ασκητές βρήκαν μια εικόνα της Παναγίας κρεμασμένη σε κλάδο μυρτιάς 
στις πλαγιές ενός βουνού στην κεντρική Χίο. Λίγο αργότερα, μετά από ένα όραμα στο οποίο εμφανίστη-
κε η Παναγία, οι μοναχοί ταξίδεψαν στη Λέσβο για να συναντήσουν τον εκεί εξόριστο Κωνσταντίνο Θ΄ 
τον Μονομάχο και να του αναγγείλουν ότι η εξορία του ήταν προσωρινή και θα επέστρεφε στο θρόνο. 
Πράγματι, αυτό έγινε και ο αυτοκράτορας, ως ανταπόδοση στους Χιώτες μοναχούς, χρηματοδότησε την 
ανέγερση ενός μοναστηριού, της Νέας Μονής. Την ίδρυση της μονής χορήγησε επίσης η Ζωή, σύζυγος 
του Μονομάχου, και η αδελφή της Θεοδώρα, κόρες του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Η΄.

Τα εγκαίνια έγιναν το 1049 και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου Θ΄ το 
1055, επί βασιλείας της Θεοδώρας (1055-1056). Το καθολικό χτίστηκε εκεί όπου είχε βρεθεί η εικόνα. 
Ο Κωνσταντίνος Θ΄ έδωσε στο μοναστήρι πολλά προνόμια: ειδικές προσόδους, κτήματα, φορολογικές 
απαλλαγές και το δικαίωμα να είναι αυτεξούσιο. Τα προνόμια πολλαπλασιάστηκαν τους επόμενους αιώ-
νες, έτσι η Νέα Μονή έγινε ένα από τα πιο ονομαστά και πλούσια μοναστήρια του Αιγαίου.  Έφτασε στη 
μεγαλύτερη ακμή της κατά την Υστεροβυζαντινή περίοδο, οπότε αριθμούσε γύρω στους χίλιους μοναχούς, 
έχοντας στην ιδιοκτησία της τα δύο τρίτα των κτημάτων του νησιού.

Στη Γενουατική περίοδο η μονή έχασε πολλά από αυτά τα κτήματα, ενώ οι Οθωμανοί σεβάστηκαν 

τα προνόμιά της. Στο πέρασμα του χρόνου δοκιμάστηκε από 
αρκετές καταστροφές, με χειρότερες εκείνη του 1822, κατά 

τη Σφαγή της Χίου, και αυτή του σεισμού του 1881, ο 
οποίος κατέστρεψε πολλά κτίσματα του μοναστηριακού 

συγκροτήματος.
Το συγκρότημα της Νέας Μονής περιβάλλεται 

από ψηλά πέτρινα τείχη. Από τα αρχικά οικοδομήμα-
τα του 11ου αιώνα, διατηρούνται σήμερα το καθολικό, 
που είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, η 
κινστέρνα (δεξαμενή), ο πύργος, τμήμα της Τράπεζας 
και ο ναός του Αγίου Λουκά στο κοιμητήριο της μονής, 
εκτός του τείχους.

Η αρχιτεκτονική του καθολικού είναι νησιωτικού 
οκταγωνικού συστήματος με τρούλο.

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ΄  
ο Μονομάχος 

Πανοραμική άποψη  
της Νέας Μονής 

Το καθολικό της Νέας Μονής  
(από τον οδηγό Χίος, 
των εκδόσεων Explorer).

  Τρούλος (ξαναχτίστηκε μετά 
το σεισμό του 1881)

Είσοδος
Πρόσκτισμα 

Καμπαναριό 
(19ος αι.) 

Εξωνάρθηκας 

Εσωνάρθηκας 

Κυρίως ναός
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Τα ΨΗΦίΔΩΤα ΤΗΣ ΝΕαΣ ΜοΝΗΣ

Τα περίφημα ψηφιδωτά της Νέας Μονής χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα. Έγιναν από καλλιτέχνες 
που συνδέονταν με τα καλύτερα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης, και η εξαιρετική ποιότητά τους τα 
κατατάσσει ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα της βυζαντινής τέχνης.

Χαρακτηριστικά της τεχνικής που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους είναι η δραματική 
έκφραση των προσώπων και η λιτότητα στην απόδοση του βάθους, το οποίο καλύπτει συχνά μια ομοιο-
γενής χρυσή επιφάνεια. Στα ψηφιδωτά αντανακλώνται περισσότερα από ένα τεχνοτροπικά ρεύματα της 
βυζαντινής τέχνης του τέλους της δυναστείας των Μακεδόνων.

Στη Χίο, ιστορικό μοναστήρι είναι και η μονή Μουνδών, η οποία είναι αφιερωμένη 
στον  Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Η ίδρυσή της χρονολογείται πιθανώς στα Βυζαντινά 
χρόνια, αν και η γνωστή ιστορία της αρχίζει το 1574, οπότε και ανακαινίστηκε από τον 
ιερομόναχο Ιάκωβο Λαγκαδιώτη.

Υπήρξε το σπουδαιότερο μοναστήρι μετά τη Νέα Μονή. Μόνασαν εκεί επιφανείς 
Χιώτες, ενώ γνώρισε μεγάλη ακμή στους τελευταίους αιώνες της Τουρκοκρατίας και 
θεωρείται ως ένα από τα σπουδαιότερα θρησκευτικά ιδρύματα της Χίου. Το καθολικό, 
με τη λαϊκή εικονογράφησή του, τα παρεκκλήσια, τα κελιά, η τράπεζα και το θολοσκέ-
παστο πρόπυλο της εισόδου αποτελούν το υπάρχον κτηριακό συγκρότημα της μονής. 
Είχε σπουδαία βιβλιοθήκη με αξιόλογη μεμβράνη του 1462 που μάλλον ήταν η Διαθή-
κη της  Όσιας Ματρόνας της Χιοπολίτιδας. Η διακόσμηση του καθολικού ξεκίνησε από 
το 1620 και ολοκληρώθηκε το 1730. Δυστυχώς όλες οι τοιχογραφίες καταστράφηκαν 
στο σεισμό του 1881.

Στην ίκαρία και τη Σάμο
Η μονή της Οσίας Θεοκτίστης βρίσκεται στο κέντρο της Ικα-
ρίας, στη βόρεια πλευρά της, και είναι χτισμένη κάτω από δύο 
βράχους. Η χρονολογία ίδρυσής της είναι άγνωστη, ωστόσο 
λειτουργούσε το 1688, όταν αγιογραφήθηκε το καθολικό, όπως 
μας πληροφορεί επιγραφή που σώζεται στον νότιο τοίχο του.

Η μονή αποτελείται από το καθολικό, μια μονόκλιτη, 
καμαροσκέπαστη βασιλική, δεκαπέντε κελιά και βοηθητι-
κούς χώρους. Ο εικονογραφικός διάκοσμος του καθολικού 
περιλαμβάνει μορφές αγίων και μοναχών, σκηνές από τη 
ζωή του Χριστού, μορφές κτητόρων και χορηγών κ.λπ. Στο 
εσωτερικό του υπάρχουν τα λείψανα της οσίας Θεοκτίστης.

Κοντά στη μονή, υπάρχει το σπήλαιο «Θεοσκέπαστη», 
όπου στεγάζεται ένα παρεκκλήσι της Οσίας Θεοκτίστης. 
Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν οι κάτοικοι ανακά-
λυψαν τα λείψανα της οσίας μέσα σε κρύπτη που βρίσκεται 
πίσω από το Ιερό Βήμα του καθολικού, τα μετέφεραν στο 
σπήλαιο και διαμόρφωσαν το χώρο ως παρεκκλήσι.

Η μονή Βροντά ή Παναγιά η Βροντιανή, στους Βουρ-
λιώτες της Σάμου, είναι το παλαιότερο μοναστήρι του 
νησιού. Χτίστηκε το 1566 από τους αδελφούς μοναχούς 
Ιάκωβο και Μακάριο, κοντά σε παλαιότερα ερείπια ναού, 
του Παλαιομονάστηρου. Το καθολικό της είναι σε ρυθμό 
μονόκλιτης βασιλικής με τρούλο. Στο εσωτερικό του υπήρ-
χαν ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης, επιχρυσωμέ-
νο και διακοσμημένο με παραστάσεις από την Αγία Γραφή, 
επιβλητικός ξυλόγλυπτος θρόνος, που χρονολογούνταν 
γύρω στο 1703, και χαρακτηριστικές τοιχογραφίες.

Το πιο εντυπωσιακό κτίσμα της μονής είναι το μικρό 
εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, βυζαντινού 
ρυθμού, το οποίο έχει ξυλόγλυπτο τέμπλο έργο του Σάμιου 
ζωγράφου Ανδρόνικου. Η πυρκαγιά του 1999 ήταν ολέθρια 
για τη μονή, καθώς πολλές τοιχογραφίες, το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο και μεγάλη συλλογή από ιερά σκεύη χάθηκαν 
μέσα στις φλόγες.

Στη Σάμο, εξίσου παλιά είναι και η μονή της Μεγά-
λης Παναγίας, που βρίσκεται νοτιοανατολικά των Κουμα-
ραδαίων. Χτίστηκε το 1586 από τους αδελφούς μοναχούς 
Νείλο και Διονύσιο και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου.  Έχει υπέροχες τοιχογραφίες του 16ου αιώ-
να και επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο δεσποτικό θρονο, άμβω-
να και τέμπλο του 18ου αιώνα.

Ο Χριστός με τον Αδάμ και την Εύα  
από την παράσταση της Αναστάσεως  

(εις  Άδου Κάθοδος) που βρίσκεται  
στο καθολικό της Νέας Μονής. 

Τοιχογραφίες  
στο καθολικό της μονής  
της Οσίας Θεοκτίστης 

Το παρεκκλήσι  
της Οσίας Θεοκτίστης 

Η είσοδος της μονής Βροντά  
με τμήμα του επιβλητικού 
 τείχους που της προστάτευε. 

 
Η μονή της Μεγάλης Παναγίας  
κοντά στους Κουμαραδαίους 

Λαϊκότροπη  
τοιχογραφία με απεικόνιση  

της «Ουρανοδρόμου 
κλίμακος» από τη  

μονή Μουνδών 
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Η Χώρα της Πάτμου  
και στο ψηλότερο σημείο η μονή  
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
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Η μονή του αγίου ίωάννη  
του Θεολόγου στην πάτμο
Η μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο 
ιδρύθηκε το 1088 από τον  Όσιο Χριστόδουλο τον Λατρη-
νό, στον οποίο ο βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Α' 
Κομνηνός είχε παραχωρήσει το νησί. Ο Χριστόδουλος, 
λόγω των απειλών από τους πειρατές και τους Σελτζού-
κους Τούρκους, έχτισε μέσα σε τρία χρόνια ένα οχυρω-
μένο μοναστηριακό συγκρότημα σε ύψωμα πάνω από το 
σπήλαιο της Αποκάλυψης.

Στη διάρκεια των αιώνων το μοναστήρι απέκτησε τη 
μορφή μεσαιωνικού κάστρου με επάλξεις και τείχη επιστή-
ριξης. Κτίσματα εκείνης της εποχής είναι το καθολικό, η 
κινστέρνα (δεξαμενή), η τράπεζα, μερικά κελιά και μεγάλο 
τμήμα των τειχών. Τον 12ο αιώνα χτίστηκαν τα παρεκκλήσια 
της Παναγίας και του Οσίου Χριστόδουλου, όπου βρίσκεται 
το ολόσωμο σκήνωμά του μέσα σε ασημένια λάρνακα. Τον 
16ο αιώνα προστέθηκαν νέα παρεκκλήσια και το σκευο-
φυλάκιο δίπλα στο καθολικό. Τα έργα στο τέλος του 17ου 
αιώνα έδωσαν στη μονή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα.

Το τείχος που την περιβάλλει έχει σχήμα ακανόνι-
στο πολυγωνικό και ύψος 15 μέτρων. Το καθολικό χτί-
στηκε στη θέση αρχαίου ναού της  Άρτεμης και αργότερα 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Το τέμπλο του (19ος αιώ-
νας), έργο μαστόρων από τη Χίο, είναι ξυλόγλυπτο επι-
χρυσωμένο, ενώ οι εικόνες του είναι ρωσικής τεχνοτροπί-
ας και η παράδοση θέλει να τις δώρισε η Μεγάλη Αικατε-
ρίνη. Η σπουδαιότερη εικόνα απεικονίζει τον  Άγιο Ιωάννη 
τον Θεολόγο, χρονολογείται στα 1090, και ήταν δώρο του 
Αλέξιου Α΄ Κομνηνού προς τον  Όσιο Χριστόδουλο.

Η βιβλιοθήκη της μονής είναι μία από τις σπουδαι-
ότερες μοναστικές βιβλιοθήκες στον κόσμο. Περιλαμ-
βάνει 1.200 χειρόγραφους κώδικες (ο παλαιότερος του 
6ου αιώνα), περισσότερα από 13.000 έγγραφα (βυζαντι-
νά, αυτοκρατορικά, πατριαρχικά, τουρκικά, λατινικά και 
ρωσικά), καθώς και πάνω από 4.500 αρχέτυπα και παλαι-
ότυπα, θεολογικά, ιστορικά, φιλολογικά και φιλοσοφικά. 
Με την ίδρυση της Πατμιάδας Σχολής, τον 18ο αιώνα, 
εμπλουτίστηκε με έντυπα και χειρόγραφα θεολογικού 
περιεχομένου. Από πολύ νωρίς λειτούργησε στη μονή 
εργαστήριο αντιγραφής χειρογράφων. Αποτελεί σπου-
δαία πηγή πληροφοριών για την περιοχή του Αιγαίου.

Η εσωτερική αυλή της μονής  
με τα χαρακτηριστικά τόξα 

Η αργυρεπίχρυση λάρνακα με το λείψανο  
του Οσίου Χριστόδουλου στον νότιο τοίχο  

του παρεκκλησίου του 

Άποψη της βιβλιοθήκης της μονής του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

 Παρεκκλήσιο  
του Τιμίου Σταυρού

Παρεκκλήσιο  
του Τιμίου Προδρόμου 

Παρεκκλήσιο 
Παναγίας 

Κύρια Είσοδος 

Παρεκκλήσιο  
των Αγίων Αποστόλων

Παρεκκλήσιο 
του Οσίου 
Χριστόδουλου
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Το ΣπΗλαίο ΤΗΣ αποΚαλυΨΗΣ 

Το Σπήλαιο της Αποκάλυψης βρίσκεται κάτω από το 
μοναστήρι, ανάμεσα στο λιμάνι και τη Χώρα. Σύμφωνα 
με την παράδοση, από τρεις σχισμές του βράχου, οι οποί-
ες συμβολίζουν την Αγία Τριάδα, ακουγόταν η φωνή του 
Θεού όταν υπαγόρευε το κείμενο της Αποκάλυψης στον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον αγαπημένο μαθητή του Χρι-
στού, την περίοδο που ήταν εξόριστος στο νησί, μαζί με 
τον μαθητή του Πρόχορο, το 96 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του αυτοκράτορα Δομιτιανού.

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, ένα προφητικό, εσχα-
τολογικό κείμενο, είναι ένα από τα βιβλία της Καινής 
Διαθήκης. 

Αποτελεί σημαντικό κείμενο για όλο τον χριστιανι-
κό κόσμο, παρότι η πατρότητά του έχει αμφισβητηθεί, 
με πρώτη σοβαρή αμφισβήτηση αυτή που διατυπώθηκε 
από τον Διονύσιο Αλεξανδρείας (247-265).

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος  
υπαγορεύει την Αποκάλυψη στον μαθητή 

του Πρόχορο. Μικρογραφία περγαμηνού 
χειρογράφου του 11ου αιώνα  

(Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος).

Η είσοδος  
του κτηριακού συγκροτήματος  

της Αποκάλυψης

Άποψη του δισυπόστατου  
λατρευτικού χώρου  
του Σπηλαίου της Αποκάλυψης

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, «Το όραμα 
του Ιωάννη» (1609-1614, Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη) 



Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

140 141

Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

140

Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Α  Τ Ο Υ  Α Ι ΓΑ Ι Ο Υ

141

από τη Νίσυρο στη Σύμη
Η Παναγία η Σπηλιανή στη Νίσυρο βρίσκεται στο λόφο πάνω από το Μανδράκι, πρωτεύ-
ουσα του νησιού. Οφείλει την ονομασία της στο ότι το καθολικό του μοναστηριού βρίσκεται 
μέσα σε σπηλιά του λόφου.

Σύμφωνα με την παράδοση, ένας βοσκός βρήκε μέσα στη σπηλιά ένα μικρό εικόνισμα 
της Παναγιάς, το οποίο μετέφερε στο ναό της Ποταμίτισσας. Το άλλο πρωί, όταν πήγαν 
στην εκκλησία, ανακάλυψαν ότι η εικόνα δεν βρισκόταν στη θέση της και, ψάχνοντας, 
τη βρήκαν στη σπηλιά, όπου μετά 
από λίγα χρόνια, πιθανότατα στο 
τέλος του 14ου αιώνα, έχτισαν το 
μοναστήρι.

Η παλαιότερη τεκμηριωμένη 
χρονολογία που αναφέρεται στη 

μονή είναι το 1600, όπως προκύπτει από σφρα-
γίδα εγγράφου που έχει χαθεί. Στο καθολικό 
της μονής υπάρχουν τμήματα μεσοβυζαντινού 
τέμπλου, καθώς και η αμφίπλευρη εικόνα της 
Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, η οποία 
χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 14ου 
αιώνα.

Το μεγαλύτερο μέρος του μοναστηριού 
βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο, το οποίο χωρίζε-
ται σε δύο ναούς: τον κυρίως ναό, αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Θεοτόκου, και το παρεκκλήσι 
του Αγίου Χαραλάμπου. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο 
φιλοτεχνήθηκε το 1725, όπως μας πληροφορεί η 
επιγραφή που βρίσκεται πάνω από το παραπόρτι 
του Ιερού.

Η παΝαγία ΤΩΝ ΚαΣΤρίαΝΩΝ
Πριν βρεθεί στην Πάτμο ο  Όσιος Χριστόδουλος είχε εγκατασταθεί στο 
Παλαιό Πυλί, μια οχυρωμένη ορεινή τοποθεσία της Κω. Ο όσιος ίδρυ-
σε μοναστήρι και οικοδόμησε, ως καθολικό, τον ιερό ναό της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, που ονομάστηκε «των Καστριανών» λόγω του κάστρου που 
περιέβαλε το Πυλί.

Το μοναστήρι γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη, χάρη στις προσπάθειες του 
οσίου, αλλά και του μοναχού Αρσένιου Σκηνούρη, ο οποίος είχε διαθέ-
σει μεγάλο μέρος της πατρικής του περιουσίας. Ο  Όσιος Χριστόδουλος 
παρέμεινε στο νησί μέχρι το 1088, όταν αντάλλαξε τις κτήσεις της Πανα-
γίας των Καστριανών και κτήματα στη Λέρο με την Πάτμο, η οποία τότε 

Η μονή του Θαρρίου (ή του Θαρρενού), που είναι αφιερωμένη στον Ταξιάρχη Μιχαήλ, χρονολογείται 
μεταξύ 9ου και 11ου αιώνα. Βρίσκεται στο καταπράσινο δάσος στο κέντρο της Ρόδου, μετά το χωριό των 
Λαέρμων. Παλαιότερα υπήρχε σε αυτή τη θέση παλαιοχριστιανική βασιλική, που είχε χτιστεί τον 5ο αιώ-
να, στα ερείπια αρχαίου ναού. Από την αρχική μονή σώζεται σήμερα μόνο το καθολικό, το σημαντικότερο 
βυζαντινό μνημείο της Ρόδου. Οι παλαιότερες τοιχογραφίες χρονολογούνται στον 12ο αιώνα.

Σύμφωνα με την παράδοση, μια πριγκίπισσα από την Κωνσταντινούπολη που έπασχε από ανίατη 
ασθένεια στάλθηκε στη Ρόδο από τον πατέρα της με την ελπίδα ότι  το κλίμα θα τη βοηθούσε.  Ένα βράδυ 

Η Παναγία η Σπηλιανή στη Νίσυρο 

Σκηνή από τον εννεαήμερο εορτασμό της Κοίμησης  
της Θεοτόκου στην Παναγία Σπηλιανή. Η κεφαλή  

της θρησκευτικής πομπής βγαίνει από το μοναστήρι,  
που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών,  

και κατευθύνεται προς το Μανδράκι. 

ήταν σχεδόν ακατοίκητη. Στο αρχείο της Μονής της Πάτμου σώζονται αρκετά σχετικά έγγραφα, με την 
υπογραφή των αυτοκρατόρων Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη και Αλέξιου Α΄ Κομνηνού, τα οποία αναφέρονται 
σε αυτά τα γεγονότα.

Από τη μονή της Παναγίας των Καστριανών σώζεται το καθολικό, λείψανα κελιών και τμήμα του 
οχυρωματικού περιβόλου. Το καθολικό χτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής από 
την οποία σώζονται διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη.

Ο  Όσιος Χριστόδουλος,  
λεπτομέρεια τοιχογραφίας του 1600 περίπου  

από το καθολικό της μονής  
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 

Η Παναγία  
των Καστριανών 
στο Παλαιό Πυλί 

της Κω 

Άποψη της μονής  
Θαρρίου στη Ρόδο 
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είδε στο ύπνο της τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που της είπε: «Θάρσει, θα γίνεις καλά». 
Όταν θεραπεύτηκε, θέλησε να χτίσει το μοναστήρι. Για να προσδιορίσει το μήκος 
του πέταξε το δαχτυλίδι της με όση δύναμη είχε. Άρχισαν να ψάχνουν για το δακτυ-
λίδι, αλλά δυσκολεύτηκαν να το βρουν, λέγοντας ο ένας «θαρρώ πως έπεσε εδώ» και 
ο άλλος «θαρρώ πως έπεσε εκεί». Γι’ αυτούς τους δύο λόγους η μονή ονομάστηκε 
Θάρρι.

Στο βορειοδυτικό άκρο της Ρόδου, στο λόφο της Φιλερήμου, βρίσκεται το μονα-
στήρι της Παναγίας Φιλερήμου, αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή. Στο λόφο υπήρχε 
η ακρόπολη της Ιαλυσού και ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς. Στα ερείπια του ναού, τον 
5ο αιώνα χτίστηκε τρίκλιτη βασιλική, από την οποία σώζεται μόνο το βαπτιστήριο. Οι 
Ιωαννίτες Ιππότες μετέτρεψαν τον προγενέστερο βυζαντινό ναό σε καθολικό, όπου 
φυλασσόταν η βυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνα της Παναγίας, που θεωρείτο έργο 
του ευαγγελιστή Λουκά.  Ήταν θαυματουργή και σε έγγραφο του 1497 αναφέρεται ότι 
έφθασε στη Ρόδο, πλέοντας πάνω στα κύματα την εποχή του εικονομάχου βυζαντινού 
αυτοκράτορα Λέοντα.

Κατά την Ιταλοκρατία, η εκκλησία αναστηλώθηκε και λειτούργησε ως κοινοβιακή 
μονή. Δίπλα στη μονή υπάρχει ένας λιθόστρωτος δρόμος, η «οδός του Μαρτυρίου» ή 
«Γολγοθάς». Ξεδιπλώνεται κάτω από τη σκιά των δέντρων, σε 134 επίπεδα που μοιά-
ζουν με σκαλοπάτια και έχει στη μία πλευρά του βωμούς και 14 χαλκογραφίες, στις 
οποίες αναπαρίστανται τα πάθη του Χριστού. Στο τέλος υψώνεται ένας γιγαντιαίος 
σταυρός ύψους 18 μέτρων, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει σκάλα που οδηγεί στο 
οριζόντιο τμήμα του, απ’ όπου ο επισκέπτης έχει πανοραμική θέα σε όλο το νησί.

Η εκκλησία της Παναγιάς της Πορταΐτισσας στην Αστυπάλαια άρχισε να χτίζεται το 
1762 από τον όσιο  Άνθιμο, ο οποίος καταγόταν από την Κεφαλονιά και προηγουμένως είχε 
χτίσει τις μονές της Ζωοδόχου Πηγής στη Σίκινο και του Αγίου Γεωργίου στο Καστελόριζο. 
Αγιορείτης μοναχός με μειωμένη όραση, επιτέλεσε τον 18ο αιώνα στα νησιά του Αιγαίου 
πνευματικό και ιεραποστολικό έργο ανάλογο με εκείνο του Κοσμά του Αιτωλού.

Αφού ολοκληρώθηκε το χτίσιμο του ναού, πήγε στο Άγιον 
Όρος για να αγιογραφήσει εικόνες και μετά να τις τοποθετήσει 
στο ναό. Σύμφωνα με την παράδοση, είπε στον αγιογράφο να του 
κάνει αντίγραφο της Παναγίας Πορταΐτισσας της Μονής Ιβή-
ρων. Ο αγιογράφος, λόγω προχωρημένης ηλικίας, δεν μπόρεσε 
να ολοκληρώσει την εικόνα. Τότε ο  Όσιος  Άνθιμος πήρε την 
εικόνα της Πορταΐτισσας των Ιβήρων, την έβαλε αντικριστά με 
την Πορταΐτισσα της Αστυπάλαιας και το πρωί, μετά από ολονύ-
χτια προσευχή, το πρόσωπο της Παναγίας ήταν αποτυπωμένο. 
Επιστρέφοντας στην Αστυπάλαια συκοφαντήθηκε από τους ντό-
πιους. Αποφάσισε να φύγει παίρνοντας μαζί του την εικόνα της 
Πορταΐτισσας. Προσπάθησε να τη βγάλει από τη θέση της τρεις 
φορές χωρίς αποτέλεσμα. Με δάκρυα στα μάτια προσκύνησε την 
εικόνα και έφυγε.

Στο ναό υπάρχει χρυσοποίκιλτο μπαρόκ τέμπλο και ίδιας 
τεχνοτροπίας επισκοπικός θρόνος. Οι τοιχογραφίες του ναού είναι 
επηρεασμένες από τη ρωσική σχολή.  Κοντά στη μονή λειτουργεί 
το Εκκλησιαστικό Μουσείο της Αστυπάλαιας με σπάνια κειμήλια 
εξαιρετικής τέχνης.

Η μονή του  Άρχοντα Μιχαήλ στη Σύμη, με τη θαυματουργό εικό-
να του Πανορμίτη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της 
Δωδεκανήσου με πανελλήνια ακτινοβολία. Σύμφωνα με την παράδο-
ση, ο πρώτος ναός στο σημείο εκείνο χτίστηκε όταν βρέθηκε μια μικρή 
εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ. Ο σημερινός είναι κτίσμα του 1783. Η 
αγιογράφηση έγινε το 1792, το ξυλόγλυπτο τέμπλο το 1787 και το περί-
φημο καμπαναριό, κτίσμα του 1911, συγγενεύει με ρωσικά καμπαναριά 
και είναι άξιο θαυμασμού.

Το μοναστήρι της Παναγίας της Φιλερήμου στη Ρόδο 

Ο ναός της Παναγίας της Φιλερήμου όπως αναστηλώθηκε στα χρόνια  
της Ιταλοκρατίας. 

Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής στη Σίκινο, το οποίο ιδρύθηκε  
από τον όσιο  Άνθιμο τον Κεφαλονίτη. Η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Καστελόριζο 

Η Παναγία η Πορταΐτισα στην Αστυπάλαια 

Πανοραμική άποψη της μονής του Άρχοντα Μιχαήλ του Πανορμίτη 

Η μονή του   Άρχοντα 
Μιχαήλ του Πανορμίτη 
όπως την απεικόνισε 
ο λαϊκός ζωγράφος 
Σωτήριος Χρηστίδης 
(Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο).  
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Η αγγΕλοΘρΗΣΚΕία  
Καί Τα ΕΝΝΕα ΜοΝαΣΤΗρία Του ΜίΧαΗλ
Στη Σύμη υπάρχουν σήμερα εννέα συνολικά μοναστήρια αφιερωμένα στον Ταξιάρχη Μιχαήλ, 
τα οποία αντιστοιχούν στα ισάριθμα αγγελικά τάγματα. Μία εξήγηση για την έντονη ροπή της 
ευσέβειας προς τους αγγέλους είναι η ύπαρξη, κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, της αίρεσης της 
Αγγελοθρησκείας στη Φρυγία της Μικράς Ασίας (απέναντι ακριβώς από τη Σύμη), όπως αναφέρει 
στην Προς Κολασσαείς επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Στη φωτογραφία, η εκθαμβωτική ολό-
σωμη εικόνα του Αρχάγγελου Μιχαήλ στο καθολικό της μονής του  Άρχοντα Μιχαήλ στον Πάνορμο 
της Σύμης. Είναι ντυμένη με χρυσό και ασήμι και πλαισιώνεται από αφιερώματα που έχουν φέρει 
πιστοί προσκυνητές απ’ όλα τα μέρη της γης. Χρονολογείται στο 1724 και αποδίδεται στον Πελο-
ποννήσιο τεχνίτη Ιωάννη. 

Μοναστήρια των Κυκλάδων
Η μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας είναι χτισμένη στον πιο απόκρημνο βράχο του όρους Προφήτης 
Ηλίας της Αμοργού, 300 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Η ίδρυση του μοναστηριού, σύμφωνα με την παρά-
δοση, συνδέεται με την εύρεση της εικόνας της Παναγίας. Οι μοναχοί ήθελαν να χτίσουν σε άλλη θέση 
το μοναστήρι, όμως η θεϊκή παρέμβαση μετέφερε τη σμίλη και το σφυρί του χτίστη σε άλλη θέση, στην 
οποία τελικά θεμελιώθηκε, στα χρόνια του αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ του Κομνηνού (1081-1118).

Το κτήριο της μονής, ύψους 40 μέτρων και πλάτους μόλις 5 μέτρων, αναπτύσσεται σε 8 ορόφους, 
αξιοποιώντας τα κοιλώματα του βράχου και διαμορφώνοντας έναν περίπλοκο, δαιδαλώδη εσωτερικό 
χώρο. Τα κελιά των μοναχών, η τράπεζα, τα μαγειρεία, οι φούρνοι, οι αποθήκες, τα πατητήρια, οι στέρνες, 
συνθέτουν ένα εξαίσιο δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Στο πιο ψηλό σημείο βρίσκεται το καθολικό, μονόχωρο και καμαροσκέπαστο, με το κομψό καμπανα-
ριό και την πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Στο εσωτερικό του υπάρχει το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 18ου αιώνα 
και η εικόνα της Παναγίας της «Κτιτόρισσας» ή «Μαυρομάτας», όπως την αποκαλούν οι μοναχοί. Στο 
προσκυνητάριο βρίσκεται η μικρή εικόνα της Παναγίας της «Χοζηβίτισσας», κρυμμένη από τα βλέμμα-
τα μέσα στο ασημένιο «πουκάμισό» της. Σε μια προθήκη του καθολικού φυλάσσεται η σιδερένια σμίλη 

Η Παναγία Χοζοβιώτισσα,  
σήμα κατατεθέν  

της Αμοργού 

Ο εσωτερικός, δαιδαλώδης χώρος της μονής 
χαρακτηρίζεται από στενές σκάλες, καμάρες 

και τόξα από πωρόλιθο. 

Σχέδιο που απεικονίζει την αρχιτεκτονική 
δομή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. 
Βασίζεται στην αποτύπωση του Μανώλη 
Κορέ, καθηγητή του ΕΜΠ (από τον οδηγό 
Δωδεκάνησα, των εκδόσεων Explorer). 
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του πρωτομάστορα στον οποίο «όρισε η Παναγία την ακριβή θέση για να χτιστεί ο ναός της». Το όνομα 
Χοζοβιώτισσα προέρχεται από το τοπωνύμιο Χοζιβά ή Κοζιβά στην περιοχή Ουάντι Κιλτ της Ιεριχούς, 
όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες της Βυζαντινής εποχής, υπήρχαν από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια σημαντικά 
ορθόδοξα μοναστήρια.

Η μονή του Προφήτη Ηλία στη Σαντορίνη βρίσκεται στην κορυφή του ομωνύμου όρους. Ιδρύ-
θηκε το 1711 από τους αδελφούς ιερομόναχους Γαβριήλ και Ιωακείμ. Στη μονή βρίσκονται πολλά 
ιερά λείψανα αγίων: Γεωργίου, Δημητρίου, Αρσενίου εν Πάρω, Μηνά, Παντελεήμονος, Γρηγορίου 
Θεολόγου, Μαρίνας, Ιωάννου Χρυσοστόμου, δάκτυλο του Μεγάλου Βασιλείου, σβώλοι αίματος των 
σφαγιασθέντων από τον Ηρώδη νηπίων κ.ά. Ξεχωριστή θέση κατέχουν το τεμάχιο Τιμίου Ξύλου 
και μέρος του καλάμου που κρατούσε ο Χριστός, καθώς και η μίτρα του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.

Η μονή έχει πλούσια εκπαιδευτική και κοινωνική προσφορά κατά τη διάρκεια της ιστορίας της. Η 
ηθική και υλική βοήθεια στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, η Ελληνική Σχολή Μαρτινούς (1806-
1845), το ελληνορθόδοξο Σχολείο Θήρας (1831), οι συνδρομές υπέρ του Ιερατικού Σχολείου Σύρου, του 
Ελληνικού Πανεπιστημίου και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, οι υποτροφίες στη Ριζάρειο Σχολή, η φροντί-
δα απόρων και ασθενών, η λειτουργία του Λεπροκομείου Θήρας (1839), η μέριμνα των σεισμοπαθών του 
1956, η ανοικοδόμηση του χωριού Καμάρι σε μοναστηριακές εκτάσεις, συγκαταλέγονται στο έργο της.

Στη Σαντορίνη υπάρχει, επίσης, η 
μονή του Αγίου Νικολάου, η οποία ιδρύ-
θηκε το 1651 από την οικογένεια Γύζη, 
μία από τις λίγες ορθόδοξες οικογένειες 
που έμεναν μέσα στο καστέλι του Σκά-
ρου, έναν από τους πέντε οικισμούς της 
Θήρας. Οι πρώτες μοναχές ήταν τα κορί-
τσια της οικογένειας Γύζη. Η μονή παρέ-
μεινε εκεί μέχρι το 1815, οπότε ερημώ-
θηκε ο οικισμός του Σκάρου, και δόθηκε 
άδεια από τον πατριάρχη Κωνσταντινου-
πόλεως Κύριλλο ΣΤ΄ να οικοδομηθεί νέα 
μονή ανάμεσα στο Φηροστεφάνι και το 
Ημεροβίγλι, όπου υπήρχε μικρός ναός 
της Ζωοδόχου Πηγής. Το καθολικό της 
μονής έγινε τρισυπόστατο. Το ένα παρεκ-
κλήσι αφιερώθηκε στη Ζωοδόχο Πηγή. Το 
κεντρικό στον  Άγιο Νικόλαο και το τρίτο 
στον  Άγιο Παντελεήμονα.Η μονή του προφήτη Ηλία στη Σαντορίνη

Ο ναός της Αγίας Τριάδας στον Πύργο  
της Σαντορίνης. Υπήρξε καθολικό γυναικείας 
μονής, υπέστη ζημιές στους σεισμούς 
του 1956 και αργότερα εγκαταλείφθηκε. 
Ανακατασκευάστηκε και στεγάζει  
από το 1997 τη Συλλογή Εικόνων και 
Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Πύργου Θήρας.

Το καστέλι του Σκάρκου  
σε σχέδιο του Thomas Hope  
(Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα) 
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Η ΕΚαΤοΝΤαπυλίαΝΗ ΤΩΝ ΘρυλΩΝ

Ο ναός της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής ή Καταπολιανής στην Παροικιά της Πάρου 
είναι ένα από τα παλαιότερα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα 
προσκυνήματα στο Αιγαίο.

Κτήτορες του ναού ήταν ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος και η μητέρα του Ελένη, 
η οποίας την έταξε στην Παναγία, για την ολοκλήρωση του ταξιδιού της προς τα Ιεροσό-
λυμα. Το παλαιό κτίσμα καταστράφηκε και ανακατασκευάστηκε από τον Ιουστινιανό, σύμ-
φωνα με τον αρχιτεκτονικό ρυθμό της εποχής του. Στο πέρασμα του χρόνου ο ναός υπέστη 
ζημιές, οι οποίες αλλοίωσαν την επιβλητική του μορφή. Από το 1959 έως το 1966 έγιναν 
εργασίες αποκατάστασης προκειμένου να επανέρθει στην ιουστινιάνεια μορφή του.

Στο εσωτερικό του ναού υπάρχουν η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής με 
περίτεχνη αργυρή επένδυση, η εικόνα του Παντοκράτορα και η εικόνα της Κοίμησης της 
Θεοτόκου. Και οι τρεις, έργα του 17ου αιώνα, δωρήθηκαν από τον ηγεμόνα της Μολδοβλα-
χίας Νικόλαο Μαυρογένη, ο οποίος καταγόταν από την Πάρο.

Στο ναό σώζεται το αρχαιότερο σε ολόκληρη την ορθόδοξη Ανατολή βαπτιστήριο, το οποίο χρονολο-
γείται στον 4ο αιώνα.

Η μονή Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου βρίσκεται σε ένα 
λόφο βορειοανατολικά της Χώρας της Νάξου. Λειτουργεί από το 
1280 ως γυναικείο μοναστήρι και δεν έχει ποτέ ερημωθεί από 
μοναχές ούτε έχει σταματήσει η λατρευτική δραστηριότητα. 

Είναι ένα κατάλευκο νησιώτικο οικοδόμημα, φρουριακού 
χαρακτήρα, με χαμηλή δοκαρόφρακτη πύλη και καταχύτη 
(λαδοζεματίστρα) από την εποχή των πειρατικών επιδρομών. 
Στο συγκρότημα κυριαρχεί ο ισχυρός τετράγωνος πύργος εντός 
του οποίου υπάρχει το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου.

Το μικρό καθολικό φέρει ξυλόγλυπτο τέμπλο με σημαντι-
κές βυζαντινές εικόνες, από τις οποίες ξεχωρίζει η μεγάλη ιερή 
εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, που χρονολογείται 
από το 1818. Ο ναός ανακαινίστηκε στο β΄ μισό του 18ου αιώνα 
από τον άρχοντα Ανδρόνικο Πραδούνα. 

Στη μονή υπήρχε παλαιότερα αξιόλογη βιβλιοθήκη. Πολλά 
από τα βιβλία που διασώζονται μέχρι σήμερα τα είχε στείλει 
στη μητέρα του ο Ναξιώτης  Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Η 
μητέρα του Νικόδημου, μετά την αναχώρησή του από τη Νάξο, 
μόνασε στη μονή του Χρυσοστόμου ως μοναχή Αγάθη.

Η μονή της Παναγίας Τουρλιανής στη Μύκονο, αφιερω-
μένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, ιδρύθηκε το 1542 από μονα-
χούς που ήρθαν από την Πάρο, στη θέση παλαιότερου ναού. 
Γύρω από τη μονή αναπτύχθηκε ο σημερινός οικισμός της  Άνω 
Μεράς. Στα 1767 η μονή ανακαινίστηκε και απέκτησε τη σημε-
ρινή της μορφή.

Οφείλει το όνομά της στην εικόνα της Παναγίας που βρέ-
θηκε στην περιοχή του Τούρλου και θεωρείται ότι είναι έργο 
του Απόστολου Λουκά. Η Χώρα και η  Άνω Μερά έριζαν για την 
κατοχή της εικόνας, ώσπου συμφώνησαν να φιλοξενείται στη 
Χώρα το χειμώνα, περίοδο κρίσιμη για τους θαλασσοπόρους 
κατοίκους της, και στην  Άνω Μερά το καλοκαίρι, περίοδο κρί-
σιμη για τους γεωργούς.

Η μεταφορά της εικόνας από την Άνω Μερά στη Χώρα 
γίνεται δύο φορές το χρόνο με ειδική τελετή, κατά την οποία 
οι κάτοικοι φτιάχνουν γιορτινές κουλούρες και λαζαράκια 
(ψωμάκια σε σχήμα ανθρώπου).

Στο καθολικό της μονής το ξυλόγλυπτο μπαρόκ τέμπλο 
φέρει εικόνες του αγιογράφου Ιωάννη του εκ Κερκύρας, ενώ 
ο επισκοπικός θρόνος και ο άμβωνας του ναού κατασκευά-
στηκαν στη Φλωρεντία. Η ανάγλυφη διακόσμηση του μαρ-
μάρινου κωδωνοστασίου και της βρύσης στην αυλή είναι 
χαρακτηριστικά δείγματα της παραδοσιακής κυκλαδίτικης 
μαρμαρογλυπτικής.

Η μονή Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου  
στη Νάξο 

Το καμπαναριό της Παναγίας της Τουρλιανής  
στη Μύκονο
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Η παΝαγία Η ΚαΝαλα

Η εικόνα της Παναγίας της Κανάλας ανα-
δύθηκε από τα νερά στο θαλάσσιο στενό 
(κανάλι) ανάμεσα στην Κύθνο και τη Σέριφο. 
Είναι εξαιρετικό έργο της Κρητικής σχολής 
και αγιογραφήθηκε από τον ιερέα Εμμανου-
ήλ Σκορδίλη το 1575. Ο ναός της Παναγίας 
της Κανάλας βρίσκεται στη νοτιοανατολική 
Κύθνο. Χτίστηκε το 1869 στη θέση παλαιότε-
ρης εκκλησίας, που είχε ανεγερθεί εκεί μετά 
την εύρεση της εικόνας.

Η μονή Παναχράντου βρίσκεται σε ορεινή περιοχή στα Φάλλικα της Άνδρου. Αν και αναφέρεται 
για πρώτη φορά στο τέλος του 16ου αιώνα, σύμφωνα με την παράδοση οικοδομήθηκε με χορηγία του 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους  Άραβες, το 961. Το ίδιο 
έτος είχε βρεθεί στο βουνό από μοναχούς η εικόνα της Θεοτόκου Παναχράντου, μία από τις εικόνες που 
φιλοτέχνησε ο Απόστολος Λουκάς.

Μετά την ανακαίνισή της, στις αρχές 
του 17ου αιώνα, η μονή έφτασε να έχει μέχρι 
360 μοναχούς και κτηματική περιουσία στο 
μεγαλύτερο μέρος της  Άνδρου, καθώς επί-
σης και μετόχια στην Κωνσταντινούπολη, 
τη Χίο, τη Μυτιλήνη, τη Ρόδο και τη Σμύρνη. 
Έτσι οι μοναχοί της ταξίδευαν πολύ, γεγο-
νός που συντέλεσε ώστε να συγκεντρωθούν 
στη μονή πολλά κειμήλια καθώς και πλήθος 
άγιων λειψάνων. Η μονή είναι επίσης γνω-
στή και ως μονή Αγίου Παντελεήμονα, λόγω 
του ότι βρίσκεται εκεί η κάρα του.

Η Σχολή της Αγίας Τριάδος (1813) στη 
μονή αποτέλεσε την πρώτη Σχολή Ελλη-
νικών Γραμμάτων στην περιοχή κατά την 
Τουρκοκρατία. Μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή παραχώρησε για την αποκατά-
σταση των προσφύγων όλα τα κτήματα που 
διέθετε εκτός  Άνδρου και τα μισά από αυτά 
του νησιού.

Στη μονή εξορίστηκε από το 1854 έως 
το θάνατό του, το 1861, ο μοναχός Χριστό-
φορος Παπουλάκος, με την κατηγορία ότι 
ξεσηκώνει τον πληθυσμό του Μοριά, επει-
δή καυτηρίαζε την πολιτική της βαυαρικής 
διακυβέρνησης και τη συγκατάβαση σε 
αυτήν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας. 

Στην περιοχή  Ώρες της  Άνδρου βρίσκεται η μονή του Αγίου Νικο-
λάου, η οποία ιδρύθηκε γύρω στο 1540. Η περιοχή ονομάστηκε Ώρες 
επειδή στη μονή ανέβαιναν οι άρχοντες και οι ναυτικοί του νησιού για να 
παρακολουθήσουν την ακολουθία των Μεγάλων και Βασιλικών Ωρών. Στο 
συγκρότημα της μονής, φρουριακού τύπου, υπάρχουν 20 παρεκκλήσια. 
Φυλάσσονται εκεί πλήθος ιερών λειψάνων, όπως αυτά του Αγίου Νικολάου 
του Ιεράρχη, η γνάθος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τμήμα της κάρας του 
Αγίου Ιωσήφ του Αριμαθαίας κ.ά. Πολλά κειμήλια ανεκτίμητης θρησκευ-
τικής αξίας και όχι μόνο είναι κτήμα της.

Στο καθολικό της μονής βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας «Ρίζα του 
Ιεσσαί», της Μυροβλύτισσας, η οποία προέρχεται από την Παναγία των 
Βλαχερνών της Πόλης. Επίσης, η αργυροκέντητη εικόνα του Αγίου Νικο-
λάου, που φιλοτεχνήθηκε από τη μοναχή Λεοντία με πολύτιμους λίθους 
και τρίχες από τα μαλλιά της αντί για νήμα. Κατά την περίοδο της Εθνε-
γερσίας, η μονή υπήρξε παράρτημα της Φιλικής Εταιρείας των Κυκλάδων, 
ενώ λειτουργούσε εκεί τυπογραφείο και βιβλιοδετείο.Απόψεις της μονής Παναχράντου στα Φάλλικα της  Άνδρου

Απόψεις της μονής του Αγίου Νικολάου  
στις  Ώρες της  Άνδρου 

Άποψη της μονής Παναχράντου  
στα Φάλλικα της  Άνδρου
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Η Μεγαλόχαρη της Τήνου

Ο ναός της Ευαγγελίστριας στη Χώρα της Τήνου, ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα του χριστιανι-
σμού, ιδρύθηκε το 1823, στο σημείο όπου βρέθηκε η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, κατά τη 
θρησκευτική παράδοση μετά από οράματα της μοναχής Πελαγίας από τη μονή Κοίμησης της Θεοτόκου 
στο Κεχροβούνι της Τήνου. Οι ανασκαφές για την ανεύρεση της εικόνας άρχισαν στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου του 1822, οπότε και αποκαλύφθηκαν ο αρχαίος ναός του Διονύσου και ο ναός του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου, και τελικά στις 30 Ιανουαρίου του 1823 βρέθηκε το εικόνισμα της Παναγίας.

Η εύρεση της εικόνας, λίγο μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι. 
Έτσι επισκέφτηκαν την Τήνο για να προσκυνήσουν οι Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Νικηταράς και Μακρυ-
γιάννης.

Για την οικοδόμηση του ναού χρειάστηκαν μεγάλες ποσότητες μαρμάρων, οι οποίες κατά κύριο λόγο 
μεταφέρθηκαν από τον αρχαιολογικό χώρο της γειτονικής Δήλου. Το 1832 ήταν έτοιμο μεγάλο μέρος του 
ναού, ενώ οι εργασίες ανέγερσης ολοκληρώθηκαν το 1880.

Ο ναός, μια τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, είναι ένα λαμπρό οικοδόμημα από λευκό μάρμαρο, το πρώτο 
αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του απελευθερωμένου ελληνικού έθνους. Το τέμπλο είναι ξυλόγλυπτο, 
στο κατώτερο μέρος του επίχρυσο και στο ανώτερο γύψινο με ξύλινα διαζώματα. Το εικονοστάσι, στο 
οποίο φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, αλλά και ολόκληρη η εκκλησία είναι γεμάτη 
από τάματα των πιστών.

Ο ιερός ναός  
της Ευαγγελίστριας  

στην Τήνο 

Ο ναός της Ευρέσεως ή της Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ναό και είναι ο χώρος 
όπου βρέθηκε η εικόνα. Αποτελείται από τρεις θολοσκέπαστες στοές παράλληλα συνεχόμενες.

Το  Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου φιλοξενεί στους εκθεσιακούς χώρους του αρχαιολογική συλλογή 
με ευρήματα από την Τήνο και τη Δήλο, παλαιές εικόνες από τους ναούς της Τήνου, πλούσιο σκευοφυ-
λάκιο με αφιερώματα, κυρίως έργα εκκλησιαστικής αργυροχοΐας και χρυσοκεντητικής, πινακοθήκη με 
σημαντικά έργα Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, έργα γλυπτικής και ζωγραφικής Τήνιων καλλιτεχνών και 
στο Μαυσωλείο «Έλλης» τα οστά των θυμάτων του πληρώματος του καταδρομικού «Έλλη», που τορπι-
λίστηκε στις 15 Αυγούστου 1940 στο λιμάνι του νησιού.

Το επιβλητικό καμπαναριό  
της Μεγαλόχαρης 

Μαρμάρινη βρύση στο ναό της Ευρέσεως

Τα τάματα των πιστών 
κατακλύζουν κάθε 
γωνιά του ναού  
της Ευαγγελίστριας. 

Η μαρμάρινη επιγραφή  
του ναού της Παναγίας,  
με χρονολογία 1823 



Ενότητα Τέταρτη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ

Άποψη του αρχαιολογικού  
χώρου στην Κυρήνη
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Η ΚυρΗΝαιΚΗ ΤΩΝ ΕλλΗΝΩΝ
Οι ακτές της βόρειας Αφρικής –ιδιαίτερα οι ανατολικές– αποτελούν μια περιοχή στην οποία η ελληνική 
παρουσία είναι και μακραίωνη και σημαντική. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί: Οι  Έλληνες, που 
«όργωναν» τα νερά της ανατολικής Μεσογείου ήδη από τους Προϊστορικούς χρόνους –θαλασσοπόροι 
και έμποροι, τεχνίτες και καλλιτέχνες, σφουγγαράδες και άνθρωποι των γραμμάτων, άποικοι που ανα-
ζητούσαν μια καλύτερη ζωή, καταδιωγμένοι ή εξόριστοι από εσωτερικές πολιτικές έριδες ή διάφορους 
κατακτητές–, ήταν απόλυτα λογικό να φτάσουν και εκεί. Ας μην ξεχνάμε ότι η Βεγγάζη απέχει μόλις 400 
χλμ. από την Κρήτη.

Σε αυτή την περιοχή τον πρώτο λόγο είχε η Αίγυπτος και η κάθε λογής σχέση της με τον ελλαδικό 
χώρο (έχουν γίνει αναφορές στους προηγούμενους τόμους της «Τετραλογίας»), και κυρίως η Αλεξάν-
δρεια, μια πόλη στενότατα συνδεδεμένη με το ελληνικό στοιχείο έως και τη σύγχρονη εποχή. Λιγότερο 
γνωστή, αν και πολύ σημαντική, είναι η παρουσία των Ελλήνων στην Κυρηναϊκή, το τμήμα της ανατολικής 
Λιβύης που βρίσκεται κοντά στη Μεσόγειο.

Η Κυρηναϊκή διά μέσου των αιώνων
Η Κυρηναϊκή αποτελούσε παλαιότερα εκτεταμένη επαρχία που περιλάμβανε όχι μόνο την ανατολική 
παράκτια ζώνη της σημερινής Λιβύης, αλλά και περιοχές της Σαχάρας, η οποία απλώνεται νότιά της. 

Την περίοδο εκείνη ήταν μία από τις τρεις επαρχίες της χώρας, μαζί με τη Τριπολίτιδα (που κάλυπτε 
τη δυτική παράκτια ζώνη) και το Φεζάν (που κάλυπτε το νότιο τμήμα της χώρας). Μετά το 1963, όταν οι 
τρεις επαρχίες έδωσαν τη θέση τους σε δέκα κυβερνεία, η ονομασία Κυρηναϊκή διατηρήθηκε μόνο για 
την ανατολική παράκτια ζώνη, η οποία είχε αποικιστεί από τους αρχαίους  Έλληνες κατά το τελευταίο 
τρίτο του 7ου αι. π.Χ.

Η Κυρηναϊκή οφείλει το όνομά της στην αρχαία Κυρήνη, τη σπουδαιότερη από τις ελληνικές 
αποικίες της περιοχής, η οποία βρίσκεται στην κοιλάδα Jebel Akhbar. Αλλά και η σημερινή ονομα-
σία της περιοχής (Barqah) θυμίζει το όνομα μιας ακόμη ελληνικής αποικίας, της Βάρκης (σήμερα 
Al Marj), και το τοπωνύμιο Βερενίκη (ή Barneek), με τα οποίο ήταν γνωστή κατά την αρχαιότητα η 
Βεγγάζη.

Κατά την αρχαιότητα, βέβαια, υπήρχε και ο γεωγραφικός όρος Λιβύη.  Έτσι ονόμαζαν οι αρχαίοι  
Έλληνες τη βόρεια Αφρική –περιοχή που σήμερα είναι γνωστή ως Μεγάλο Μαγκρέμπ–, την οποία επι-
πλέον διέκριναν σε  Έξω Λιβύη (παράκτια ζώνη) και Εντός Λιβύη ή Αιθιοπία (ενδοχώρα). Κατά τη Ρωμαϊ-
κή εποχή, ωστόσο, Λιβύη ονομαζόταν μόνο η Κυρηναϊκή. Πάντως, πριν η ονομασία αυτή εμφανιστεί στην 
ελληνική μυθολογία ή γεωγραφία είχε εμφανιστεί σε αιγυπτιακές επιγραφές.

Ο ναός της Δήμητρας και της Περσεφόνης στον αρχαιολογικό χώρο της Κυρήνης

Η Σφίγγα της Κυρήνης στην κορυφή  
μιας στήλης με ιωνικό κιονόκρανο.  

Από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κυρήνης, 
θυμίζει τη Σφίγγα των Ναξίων που  

βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο  
των Δελφών (Μουσείο Κυρήνης).

Αρχαία Αφρική ή Λιβύη. Χάρτης της Philip 
Smith, ο οποίος εκδόθηκε το 1844 από την 
Εταιρεία Διάδοσης Χρήσιμων Γνώσεων. 
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Η ΛΙΒΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

Η Λιβύη στις ελληνικές μυθολογικές παραδόσεις ήταν κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου  Έπαφου, 
γιου του Δία και της Ιούς, και της Μέμφιδας. Προς τιμήν της κόρης του, ο  Έπαφος ονόμασε Λιβύη 
την περιοχή που βρισκόταν δυτικά της Αιγύπτου, ενώ προς τιμήν της συζύγου του ίδρυσε τη Μέμ-
φιδα, πρωτεύουσα της αρχαίας Αιγύπτου. Η Λιβύη απέκτησε δύο δίδυμους γιους, τον Αγήνορα 
και τον Βήλο, μυθικούς βασιλείς της Φοινίκης και της Αιγύπτου, αντίστοιχα. Ορισμένοι ταυτίζουν 
τον Βήλο με τον Βάαλ, κορυφαία μορφή του ασσυροβαβυλωνιακού πανθέου, ενώ άλλοι αναφέρουν 
ως παιδιά της τον Άτλαντα, τη Λάμια, τον Ενυάλιο και τον Λέλεγα, προπάτορα των Λελέγων και 
πρώτο βασιλιά της Λακωνίας. Εγγόνια της Λιβύης και παιδιά του Βήλου θεωρούνται ο Αίγυπτος 
και ο Δαναός. Στη ρωμαϊκή μυθολογία, η Λιβύη είναι κόρη του  Έπαφου και της Κασσιόπειας, και 
γιαγιά του Βούσιρι.

Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ
Στο μυχό του κόλπου της Μικρής Σύρ-
της (δυτικά της Μεγάλης), στα όρια 
Λιβύης-Τυνησίας, βρίσκεται η νήσος 
Τζέρμπα. Επειδή, λοιπόν, εδώ είναι 
διαδεδομένος ο εύγευστος λωτός, πολ-
λοί μελετητές της ομηρικής γεωγρα-
φίας τοποθετούν σε αυτήν το νησί των 
Λωτοφάγων. Η θέση του νησιού, άλλω-
στε, ταιριάζει με την ομηρική περιγρα-
φή της διαδρομής που ακολούθησαν 
ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του. Τα 
άνθη και οι καρποί του λωτού, που ήταν 
η κύρια τροφή των κατοίκων του νησιού, 
θεωρούνταν ναρκωτικό που προκαλού-
σε απάθεια και λήθη. Τον καρπό αυτό 
πρόσφεραν οι Λωτοφάγοι σε όσους επι-
σκέπτονταν το νησί τους. Αποτέλεσμα; 
Οι ταξιδιώτες έχαναν τα μυαλά τους και 
ξεχνούσαν ή δεν επιθυμούσαν να επι-
στρέψουν στην πατρίδα τους.

ΤΑ ΜΗΛΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ

Πού βρισκόταν ο κήπος των Εσπερίδων, από τον οποίο ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει τα χρυσά μήλα 
στον ενδέκατο άθλο του; Υπάρχουν πολλές απόψεις. Το όνομα της πόλης Εσπερίδες ή Ευεσπερί-
δες στην Κυρηναϊκή έχει σαφή συνάφεια με τις καλλίφωνες νύμφες της μυθολογίας, στις οποίες η  
Ήρα είχε αναθέσει τη φύλαξη του κήπου των θεών. Αρχικά, ωστόσο, ο κήπος τοποθετούνταν στην  
Ήλιδα, στην Πελοπόννησο, ενώ μεταγενέστερες απόψεις τον τοποθετούν δυτικά (στη μακρινή 

Δύση, πέρα από τον Ωκεανό) ή βόρεια. Ο Στράβων τοπο-
θετεί τον κήπο σε μια περιοχή όπου δεν ευδοκιμούν τα 
εσπεριδοειδή, ευδοκιμούν όμως τα κόκκινα μήλα. Από 
την περιοχή αυτή –χώρα του  Άτλαντα την ονομάζει ο 
μύθος– οι αρχαίοι  Έλληνες προμηθεύονταν ήλεκτρο 
(= κεχριμπάρι), που στα αυτοφυή κράματα είχε πολύ 
μεγάλη περιεκτικότητα σε χρυσό. Μήπως, λοιπόν, αυτό 
–μυθολογικά δοσμένο– είναι τα χρυσά μήλα;  Έτσι κι 
αλλιώς, η συζήτηση για το τι ακριβώς ήταν τα μήλα είναι 
μεγάλη.  Ήταν πραγματικά μήλα ή εσπεριδοειδή;  Ή 
μήπως ο όρος σχετίζεται με μια αρχαιοελληνική έννοια 
της λέξης μήλο, η οποία παραπέμπει στον καρπό κάθε 
δέντρου;  Ή πάλι ο όρος χρησιμοποιήθηκε αλληγορικά 
και τα μήλα δεν ήταν μήλα αλλά πρόβατα που, επειδή 
ήταν πολύ ωραία και με ξανθοκόκκινο χρώμα, τα ονό-
μασαν χρυσά;

Antonio Allegri, «Δίας και Ιώ» (1520-1540, 
Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, Βιέννη).  
Καρπός της ένωσης του Δία με την Ιώ  
ήταν ο πατέρας της Λιβύης, Έπαφος.

Theodor van Thulden, «Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του στη Χώρα  
των Λωτοφάγων» (17ος αιώνας, Fine Arts Museums of San Francisco) 

Edward Burne-Jones,  
«O Κήπος των Εσπερίδων»  
(περ. 1869-73, Hamburger  
Kunsthalle, Αμβούργο)

Δυτική Βασιλική

Κεντρική Βασιλική

Ρωμαϊκές Θέρμες

Παλάτι Βυζαντινού Δούκα

Ανατολική Βασιλική

Ακρόπολη

Θέατρο

Υδραγωγείο

Αρχαία ακτογραμμή

Σύχγρονη ακτογραμμή

Ανατολικό
λιμάνι

Δυτικό
λιμάνι

Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου  
της Απολλωνίας
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Ας επανέλθουμε, όμως, στην Κυρηναϊκή, έχοντας πάντα στο νου ότι στην αρχαιότητα οι γεωγραφικοί 
προσδιορισμοί δεν είχαν την ακρίβεια των σημερινών, που οριοθετούνται με σαφήνεια από σύνορα. Την 
εποχή εκείνη, λοιπόν, η ονομασία Κυρηναϊκή είχε αρκετά ευρεία έννοια και αναφερόταν στην περιοχή 
που εκτείνεται ανάμεσα στον γεμάτο σφουγγάρια κόλπο της Μεγάλης Σύρτης (δυτικά) και τον κόλπο του 
Σαλούμ (ανατολικά, στα όρια Αιγύπτου και Λιβύης), από τη μια, και, από την άλλη, ανάμεσα στη Μεσό-
γειο (βόρεια) και τις οάσεις της Αβτζίλα (νότια).

Στην περιοχή αυτή, στα χρόνια των Πτολεμαίων (305-30 π.Χ.), ανθούσε η Κυρηναϊκή Πεντάπολη, 
η οποία περιλάμβανε πέντε ημιαυτόνομες πόλεις: την Κυρήνη (σήμερα Shahhat), την Απολλωνία, 

λιμάνι της Κυρήνης (σήμερα Marsa Susa), τις Ευεσπερίδες ή Εσπερίδες (αργότερα Βερενίκη, προς 
τιμήν της συζύγου του Πτολεμαίου Γ΄ του Ευεργέτη, και σήμερα Βεγγάζη), την Βάρκη (σήμερα 
Al Marj) και το λιμάνι της, την Πτολεμαΐδα (Τολμέιτα μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση και σήμερα 
Tolmeitha), και την Ταύχειρα (αργότερα Αρσινόη και σήμερα Tochra).

Η Κυρηναϊκή ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην αρχαιότητα, συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό 
κατοίκων και είχε πόλεις που ευημερούσαν. Κατακτήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο και μετά το 

θάνατό του πέρασε στους Πτολεμαίους, οι οποίοι είχαν ως έδρα τους την Αλεξάνδρεια. Τελευ-
ταίος ηγεμόνας της Κυρηναϊκής πριν από τον αποχωρισμό της από το βασίλειο της Αιγύπτου ήταν 

ο Πτολεμαίος Η΄ ο Ευεργέτης Β΄ ή Φύσκων, ο οποίος την παραχώρησε με τη διαθήκη του στον γιο 
του, Πτολεμαίο Απίωνα. Ο Πτολεμαί-
ος Απίων απόσχισε την περιοχή από 
την Αίγυπτο και, καθώς δεν είχε απο-
γόνους, την κληροδότησε με διαθήκη 
του στη Ρώμη. Έτσι, μετά το θάνατό του 
(96 π.Χ.), η περιοχή περιήλθε στους 
Ρωμαίους. Η πλήρης προσάρτησή της, 
όμως, έγινε περίπου δύο δεκαετίες 
αργότερα, το 74 π.Χ.

Από το 20 π.Χ έως το 296 μ.Χ. η 
Κυρηναϊκή αποτελούσε μέρος της 
συγκλητικής επαρχίας Κρήτης και 
Κυρηναϊκής, η οποία είχε ως διοικητι-
κό κέντρο τη Γόρτυνα της Κρήτης. Στα 
πρώτα χρόνια της ρωμαϊκής κατοχής η 
περιοχή ευημερούσε, μετά την εβραϊ-
κή εξέγερση του 115 μ.Χ., όμως, η κατά-
σταση άλλαξε. Με τις μεταρρυθμίσεις 
του αυτοκράτορα Διοκλητιανού (284-
305), οπότε εμφανίστηκε ο θεσμός της 
Τετραρχίας (293), η Κυρηναϊκή περι-
ήλθε στο τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας που εξουσίαζε ο ίδιος ως 
Αύγουστος της Ανατολής.

Τον τρίτο και τέταρτο μεταχρι-
στιανικό αιώνα, η περιοχή βρέθηκε 

στη δίνη δύο αιρέσεων, του Μανιχαϊσμού, που δημιούργησε ο Μάνης 
(216-276), και του Δονατισμού, ο οποίος οφείλει το όνομά του στον 

σχισματικό επίσκοπο Καρχηδόνας Δονάτο. Κυρίως, όμως, δέχτηκε 
την πίεση των Βανδάλων, που κυριαρχούσαν στα ανατολικά της, έως 
την Τριπολίτιδα.

Τον 4ο αιώνα η Κυρηναϊκή περιήλθε στη διοίκηση της Αιγύπτου 
και έπειτα από τη διαίρεση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε Δυτι-
κή και Ανατολική (μετά το θάνατο του Θεοδόσιου Α΄, το 395 μ.Χ.), 
εντάχθηκε στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία αργό-
τερα έδωσε τη θέση της στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οι μετά τον 
Μέγα Κωνσταντίνο αυτοκράτορες, πάντως, διατήρησαν το παλιό 

διοικητικό σχήμα (τουλάχιστον έως το 382), σύμφωνα με το 
οποίο η Λιβύη ανήκε διοικητικά στην Αίγυπτο. Στη γειτονι-
κή Αίγυπτο ανήκε και θρησκευτικά, καθώς μετά το 325, με 
απόφαση της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η Εκκλησία της 
Λιβύης εντάχθηκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου της 
Αλεξανδρείας.

Το 533, ο Βελισάριος, στρατηγός της εποχής του αυτο-
κράτορα Ιουστινιανού, νίκησε τους Βανδάλους και αποκατέ-

στησε τη βυζαντινή κυριαρχία στη βόρεια Αφρική. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν, δημιουργήθηκε το Εξαρχάτο της Βόρειας Αφρικής (με 

έδρα την Καρχηδόνα) και περιορίστηκαν οι κίνδυνοι από 
τις βαρβαρικές επιδρομές των Βερβερίνων. Ωστόσο, κατά 
τον 7ο αιώνα, η Κυρηναϊκή, όπως και η Αίγυπτος, θα περι-
έλθουν στην κυριαρχία των Αράβων, μετά από δύο εκστρα-
τείες των τελευταίων, το 642 και το 643, υπό την ηγεσία του 

Αιγυπτιακού στυλ άγαλμα του Πτολεμαίου Α΄ 
κατασκευασμένο από μαύρο βασάλτη  
(Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο)

Προτομή του Πτολεμαίου Απίωνα που βρέθηκε  
στη Βίλα των Παπύρων, στο Ηράκλειο  
(Herculaneum) της Μεγάλης Ελλάδας,  
κοντά στη Νάπολη (Αρχαιολογικό  
Μουσείο Νάπολης).

Οι περιοχές της Κυρηναϊκής και της Τριπολίτιδας κατά τη Ρωμαϊκή εποχή (2ος αι. μ.Χ.), από τον  Άτλαντα της Αρχαίας και Κλασικής Γεωγραφίας του Samuel Butler (1907) 

Ο Πτολεμαίος Η΄ (στο κέντρο) με τις θεές 
Wadjet και Νεκχεμπέτ. Ανάγλυφο από το ναό 

του Ώρου (Hor), ηλιακού θεού της αιγυπτιακής 
μυθολογίας, στην αιγυπτιακή πόλη Εντφού.
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Χαλίφη Ουμάρ Α΄.  Έκτοτε η περιοχή πήρε την ονομασία Barka. Στα χρόνια αυτά η Κυρηναϊκή διατήρησε 
κάποια σπουδαιότητα ως ζώνη διέλευσης ανάμεσα στην Αλεξάνδρεια και το Καϊρουάν, και εξισλαμίστηκε 
από νομαδικά φύλα που προέρχονταν από την  Άνω Αίγυπτο (11ος αι.).

Μετά την κατάρρευση του Χαλιφάτου των Ομεϋαδών, η Κυρηναϊκή προσαρτήθηκε αρχικά στην Αίγυπτο 
και στη συνέχεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (1551). Η οθωμανική κατάκτηση αποτέλεσε την απαρχή μιας 
πολυτάραχης περιόδου, στη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η πειρατεία. Κάποια από τα 
λιμάνια της βόρειας Αφρικής –κυρίως του Αλγερίου, της Τυνησίας και της λιβυκής Τρίπολης– έγιναν μεγάλα 
σκλαβοπάζαρα και ορμητήρια των φοβερών και τρομερών Βαρβερίνων ή Μπαρμπερίνων πειρατών, που έδρα-
σαν κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Το όνομά τους προερχόταν από τους Βέρβερους κατοίκους της περιο-
χής, η οποία ήταν γνωστή ως Μπαρμπαριά και έκτοτε αποτελεί συνώνυμο της σκληρότητας και της σκλαβιάς.

Αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση, το 1711 ένας πρόκριτος τουρκικής καταγωγής, ο Αχμέτ πασά Καρα-
μανλί κατέλυσε την οθωμανική επικυριαρχία και ίδρυσε μια δυναστεία –τη δυναστεία των Καραμανλήδων 
(Qaramanli)– η οποία βασίλευσε (πληρώνοντας έναν μικρό μόνο φόρο υποτέλειας στον σουλτάνο) στην 
Κυρηναϊκή, την Τριπολίτιδα και το Φεζάν έως το 1835, οπότε η Υψηλή Πύλη επέβαλε εν νέου την κυρι-
αρχία της. Δεν κατελήφθη μόνο ένα τμήμα της Κυρηναϊκής, στο οποίο είχε εγκατασταθεί η αδελφότητα 
των Σενούσι, η οποία ανέπτυξε ισχυρό κίνημα.

Στις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής κατοχής, αρκετοί  Έλληνες –χριστιανοί και μουσουλμάνοι– 

βρήκαν καταφύγιο στη Λιβύη, ενώ παράλληλα πολλοί σπογγαλιείς από τα Δωδεκάνησα αναζητούσαν 
μετά την άνοιξη σφουγγάρια στη θάλασσα που έβρεχε τις ακτές της Κυρηναϊκής. Μερικοί από αυτούς, 
μάλιστα, επέλεξαν να μείνουν μόνιμα εκεί, ασχολούμενοι με το εμπόριο, τη ναυτιλία και τη σπογγαλιεία.

Κατά τη διάρκεια του ιταλο-τουρκικού πολέμου, οι Ιταλοί κατέλαβαν την Κυρηναϊκή (1911) και την 
ανακήρυξαν προτεκτοράτο (15/10/1912). Στο πλαίσιο αυτό, περιόρισαν τη δραστηριότητα των Ελλήνων 
σφουγγαράδων μόνο στον κόλπο της Μεγάλης Σύρτης.

Στις 17/5/1919 η Κυρηναϊκή αναγνωρίστηκε ως αποικία της Ιταλίας, εξαρτώμενη από τον βασιλιά της 
Ιταλίας, με δική της βουλή, στην οποία συμμετείχαν Ιταλοί άποικοι και ντόπιοι. Ωστόσο, μετά το 1922 
οι Ιταλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια γενικευμένη εξέγερση η οποία οργανώθηκε από τους Σενούσι. 
Το 1931 κατόρθωσαν να κάμψουν την εξέγερση και οκτώ χρόνια αργότερα (1939) προσάρτησαν τη Λιβύη 
στην ιταλική επικράτεια. Εν τω μεταξύ, το 1934 οι τρεις επαρχίες της περιοχής (Τρίπολη, Κυρηναϊκή, 
Φεζάν) υιοθέτησαν ως επίσημη ονομασία της αποικίας το όνομα Λιβύη, το οποίο οι αρχαίοι  Έλληνες 
χρησιμοποιούσαν για όλη τη βόρεια Αφρική, πλην της Αιγύπτου. Στα χρόνια της Ιταλοκρατίας, ιδιαίτερα 
στη Βεγγάζη, πρωτεύουσα της ιταλικής κτήσης της Κυρηναϊκής, έγιναν μια σειρά έργα και οικοδομήθη-
καν κτήρια που θυμίζουν αρκετά τα αντίστοιχα της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα (δες και σσ. 218-223 
του πρώτου τόμου).

Μετά την παραίτηση της Ιταλίας από τις αποικίες της (Συνθήκη του Παρισιού, 10/2/1947), η Κυρη-

Άνδρας της συνοδείας του Ιουστινιανού  
που ταυτίζεται με τον Βελισάριο.  
Λεπτομέρεια από το περίφημο ψηφιδωτό  
στον  Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας (547). 

Pier Francesco 
Mola, «Βερβερίνος 
πειρατής» (1650, 
Μουσείο Λούβρου, 
Παρίσι) 

Αριστερά, ο φάρος της Βεγγάζης, ο οποίος 
κατασκευάστηκε το 1922, κατά τη διάρκεια  
της ιταλικής κατοχής της περιοχής. 

Πάνω, η aψίδα του Philaeni, έργο του Ιταλού 
αρχιτέκτονα Φλορεστάνο ντι Φάουστο.  
Κατασκευάστηκε το 1937 και κατεδαφίστηκε  
το 1973 από το καθεστώς του Μουαμάρ 
Καντάφι.  
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ναϊκή, που τελούσε υπό βρετανική διοίκηση ήδη από το 1942, απέκτησε την ανεξαρτησία της. Από το 1951 
αποτελεί τμήμα της Λιβύης, που στις 24/12/1951 ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος, έχοντας πολίτευμα 
συνταγματικής μοναρχίας υπό τον βασιλιά Μουχάμαντ Ιντρίς ας-Σενούσι, εμίρη έως τότε της Κυρηναϊ-
κής και ηγέτη της αντίστασης κατά της ιταλικής κατοχής.

Η ανακάλυψη σημαντικής ποσότητας κοιτασμάτων πετρελαίου το 1959 άλλαξε την εικόνα της περι-
οχής, ωστόσο η υπερβολικά άνιση κατανομή του πλούτου που δημιουργήθηκε τροφοδότησε τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια.  Έτσι, την 1η Σεπτεμβρίου 1969 μια ομάδα στρατιωτικών με επικεφαλής τον Μουαμάρ αλ 
Καντάφι ανέτρεψαν τον Ιντρίς και εγκαθίδρυσαν ένα νέο καθεστώς. Το καθεστώς αυτό καταργήθηκε 
το 2011.

Έλληνες στη λιβύη: οι νεότεροι χρόνοι
Μετά την οθωμανική κατάκτηση, οι πρώτοι  Έλληνες που εμφανίστηκαν στην Κυρηναϊκή και γενικότερα 
στη Λιβύη ήταν στην πλειοψηφία τους σκλάβοι, οι οποίοι πουλήθηκαν από τους πειρατές της εποχής στην 
Τρίπολη. Αργότερα, άρχισαν να καταφθάνουν και  Έλληνες από τη Μικρά Ασία και τον νησιωτικό χώρο.

Την ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ελλήνων υποδηλώνει και το γεγονός ότι, μετά από αίτημά τους 

προς το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, ιδρύθηκε το 1647 ο πρώτος ελληνορ-
θόδοξος ναός, ο ναός του Αγίου Γεωργίου των «σκλάβων». Σήμερα μπορεί 
κάποιος να τον δει στη Μεντίνα, την παλιά πόλη της Τρίπολης, κοντά 
στην αψίδα του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου. Στεγάζεται σε 
κτήριο που ήταν φυλακή κατά την Οθωμανική περίοδο.

Η δημιουργία ελληνικών κοινοτήτων αρχικά στην Τρίπολη και αργό-
τερα στη Βεγγάζη ανάγεται στην ύστερη εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Οι μόνιμοι  Έλληνες κάτοικοι στη Λιβύη ήταν 63 το 1876, 114 το 
1896 και 737 το 1929. Από αυτούς, 563 κατοικούσαν στην Τρίπολη, 125 στη 
Βεγγάζη και οι υπόλοιποι σε άλλες περιοχές.

Το 1889 ιδρύθηκε στην Τρίπολη το πρώτο ελληνικό κοινοτικό σχολείο, 
ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων που κατοικούσαν ποτέ στη χώρα 
έφτασε στα 3.000 άτομα, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ναυτικοί και οι επο-
χιακοί μετανάστες που εργάζονταν στη Λιβύη κυρίως από την άνοιξη έως το 
φθινόπωρο και ασχολούνταν κυρίως με τη ναυτιλία, την αλιεία και τη σπογ-
γαλιεία.

Σε αυτούς, πρέπει να προστεθεί ένας σημαντικός αριθμός Κρητικών 

Ο Μουσολίνι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στη Λιβύη το 1937 

Ο Μουχάμαντ Ιντρίς ας-Σενούσι 

Γιγάντιο μαρμάρινο άγαλμα του γυμνού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χρονολογείται  
στην εποχή του Αδριανού και βρέθηκε  
στα Λουτρά του Τραϊανού  
(Μουσείο Κυρήνης). 

Η νεκρόπολης της Κυρήνης,  
από τις μεγαλύτερες  
του αρχαίου κόσμου 

Ο Μουαμάρ Καντάφι 
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–χριστιανών και μουσουλμάνων– οι οποίοι στις τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής κατοχής εγκα-
τέλειψαν το νησί και εγκαταστάθηκαν στη Λιβύη. Οι περισσότεροι από αυτούς, που τα επίθετά τους 
έχουν τη γνωστή κατάληξη -άκης, διαμένουν στη Βεγγάζη και διατήρησαν πολλά από τα κρητικά 
ήθη και έθιμα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνισμό της Λιβύης άρχισε με την επικράτηση της επανάστασης 
του Καντάφι. Τότε θα αρχίσουν σταδιακά να αποχωρούν από τη Λιβύη και οι περισσότερες ελληνικές 
τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν εκεί.

Το 1992 ζούσαν στη Λιβύη περίπου 500  Έλληνες, όμως σήμερα είναι ακόμη λιγότεροι. Στον αριθ-
μό αυτό πρέπει να προστεθούν και περίπου 100-150 Ελληνίδες που είναι παντρεμένες με Λίβυους και 
μένουν μόνιμα στη χώρα.

Οι  Έλληνες ομογενείς κατοικούν κυρίως στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη, υπάρχει όμως μικρή ελληνι-
κή παρουσία και στις πόλεις Ντέρνα, Κούφρα, Τζάλο κ.ά. Η ελληνική κοινότητα στη Βεγγάζη –η πλέον 
πολυάριθμη– έχει δική της εκκλησία, που ιδρύθηκε το 1907-12, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι 
αφιερωμένη στην Παναγία την Ευαγγελίστρια.  

Σήμερα υπάρχουν δύο ελληνικές κοινότητες, η μία στην Τρίπολη και η άλλη στη Βεγγάζη, ενώ 
λειτουργούν ο Σύλλογος Ελληνίδων Γυναικών Τριπόλεως και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και 
Πολιτισμού.

ΚυρΗΝΗ, Η αΘΗΝα ΤΗΣ αΦρίΚΗΣ
Η Κυρήνη ήταν μία από τις πρώτες ελληνικές αποικίες στη βόρεια Αφρική και, λόγω του ηγετικού ρόλου 
που είχε, έδωσε το όνομά της στην περιοχή της Κυρηναϊκής – όνομα το οποίο διατηρείται μέχρι σήμερα. 
Ιδρύθηκε γύρω στα 631 π.Χ. από Δωριείς αποίκους που έφυγαν από τη Θήρα. Η πόλη, που έχει χαρακτη-
ριστεί μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO, πήρε το όνομά της από την 
πηγή Κύρη, την οποία οι άποικοι αφιέρωσαν στον Απόλλωνα. Το όνομα της πηγής συνηχεί με το όνομα 
της μυθικής Κυρήνης, της νύμφης που είχε φέρει στην περιοχή ο θεός του Φωτός και της Μουσικής. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα μας παραδίδει ο Ηρόδοτος, οι κάτοικοι της Θήρας, για να αντιμετωπίσουν 
εσωτερικά προβλήματα (τον υπερπληθυσμό, την ξηρασία και την πείνα ή, κατ’ άλλους, τις πολιτικές έρι-

δες) ζήτησαν χρησμό από το Μαντείο των Δελφών (στην πραγματικότητα, όχι έναν, αλλά αρκετούς). Το 
μαντείο τούς συμβούλευσε να δημιουργήσουν μια αποικία και τους υπέδειξε ως καταλληλότερο τόπο την 
ανατολική παράκτια ζώνη της σημερινής Λιβύης.

Οι άποικοι, με οδηγό τον Κορώβιο, αλιέα πορφύρας από την  Ίτανο της Κρήτης, έφτασαν στην περι-
οχή και εγκαταστάθηκαν αρχικά στο νησί Πλατέα (πιθανώς τη σημερινή Bomba) και έπειτα στην ακτή. 
Αναζητώντας, όμως, καλύτερες και πιο ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, τελικά μετακινήθηκαν νοτιότερα, 
προς την ενδοχώρα, στη θέση όπου χτίστηκε η Κυρήνη. Η θέση αυτή είναι ιδεώδης, καθώς προστατεύεται 
προς το Νότο από μια οροσειρά που αναχαιτίζει τους θερμούς και πνιγηρούς ανέμους της ερήμου. Επίσης, 
τα βουνά αυτά μετριάζουν τον καύσωνα.

Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου  
της Κυρήνης 

Το Γυμνάσιο της Κυρήνης 



ο αρίΣΤαίοΣ Καί Τα ΜΕλΤΕΜία

Ο Αρισταίος, καρπός της ένωσης της Κυρήνης με 
τον Απόλλωνα, λατρευόταν σε διάφορες περιοχές 
του ελλαδικού χώρου ως σημαντικός γονιμικός 
θεός, ως εφευρέτης πολλών αγροτικών και κτηνο-
τροφικών δραστηριοτήτων, αλλά και ως θεράπων 
της μαντικής και της ιατρικής.

Σύμφωνα με το μύθο, δίδαξε στους ανθρώπους 
την κτηνοτροφία, την τυροκομία, την εριουργία, 
την καλλιέργεια της ελιάς και τη μελισσοκομία. 

Επίσης, του απέδιδαν την ανακάλυψη του 
ελαιοπιεστηρίου, το οποίο επέτρεπε στους ανθρώ-
πους να παίρνουν λάδι από τον καρπό της ελιάς, 
και διάφορων κυνηγετικών εφευρέσεων (δίχτυα 
κ.ά.). 

Στη Κυρηναϊκή τον τιμούσαν ως αυτόν που 
δίδαξε στους κατοίκους την καλλιέργεια του 
σιλφίου, στη Σαρδηνία και τη Σικελία ως προ-
στάτη των ελαιοκαλλιεργητών, ενώ στην Αρκα-
δία ως εκείνον που δίδαξε στους ανθρώπους τη 
μελισσοκομία, την εριουργία, το κυνήγι και την 
τυροκομία.

Μετά το θάνατο του γιου του Ακταίωνα, ο 
Αρισταίος, ακολουθώντας εντολή που έλαβε από 
τον Απόλλωνα στο Μαντείο των Δελφών, πήγε 
στην Κέα για να απαλλάξει τους κατοίκους της 
από τον τρομερό καύσωνα και την ξηρασία που 
τη μάστιζαν. 

Εκεί ίδρυσε ναό προς τιμήν του Ικμαίου Δία 
(= κύριου των βροχών) και πρόσφερε θυσίες στον 
Σείριο. Ο Δίας εισάκουσε τις προσευχές του και 
διέταξε να πνεύσουν οι ετησίαι, άνεμοι που από 
τότε δροσίζουν τους κατοίκους των Κυκλάδων και 
σήμερα είναι γνωστοί ως μελτέμια.

Ο αρχηγός των ολιγάριθμων αποίκων, ο Βάττος, έγινε ο πρώτος βασιλιάς της 
Κυρήνης και βασίλευσε κατά τον Ηρόδοτο σαράντα χρόνια (έως το 590 π.Χ.), 
πολιτευόμενος με μετριοπάθεια και κρατώντας κάποιες ισορροπίες με 
τους ντόπιους. Μετά το θάνατό του συνέχισε να λατρεύεται ως ήρω-
ας, ενώ ο τάφος του έχει αποκαλυφθεί στην αγορά της αρχαίας 
πόλης. Μάλιστα, οι Κυρηναίοι για να τον τιμήσουν αφιέρωσαν 
στους Δελφούς ένα τεράστιο γλυπτικό σύμπλεγμα, έργο του 
Αμφίωνα από την Κνωσό, που παρίστανε την Κυρήνη να οδη-
γεί άρμα στο οποίο επέβαιναν ο Βάττος και η Λιβύη, με την 
τελευταία να τον στέφει βασιλιά. Την περιγραφή αυτή μάς την 
παραδίδει ο περιηγητής Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) στα Φωκικά.

Να σημειωθεί ότι το πραγματικό του όνομα φαίνεται πως ήταν Αρι-
στοτέλης ή Αρισταίος, ενώ το Βάττος αποτελούσε μάλλον παρατσούκλι 
που σχετιζόταν με τη δυσχέρειά του στην ομιλία (βάττος = τραυλός). Ο 
Ηρόδοτος τον χαρακτηρίζει «ισχόφωνο και τραυλό», αναφέρει όμως κι 
ότι το «βάττος» στην τοπική διάλεκτο ήταν τίτλος (ανάλογος του φαραώ 
ή του βασιλιά)· άρα, κατά την άποψή του, η Πυθία στο χρησμό της για 
ίδρυση αποικίας στη βόρεια Αφρική αναφερόταν στον μελλοντικό  
τίτλο κι όχι στο όνομα του οικιστή της Κυρήνης. Σύμφωνα με μια 
θηραϊκή παράδοση, μάλιστα, ο Βάττος είχε προσφύγει στην Πυθία 
για το πρόβλημα της ομιλίας του κι εκείνη τον είχε συμβουλεύσει να 
πάει στη Λιβύη και να ιδρύσει αποικία. Αρχικά δεν το έπραξε, όταν 
όμως έπληξε το νησί ανομβρία, αναγκάστηκε να ακο-
λουθήσει τους συμπατριώτες του.

Όπως και να έχει, όταν ο Βάττος έφτασε 
στην Κυρηναϊκή, άρχισε να μιλά κανονικά – 
κατά τον Παυσανία γιατί είδε ένα λιοντάρι 
«και τρόμαξε τόσο πολύ, που λύθηκε η γλώσ-
σα του». Η αποκατάσταση της ομιλίας του Βάτ-
του έδωσε θάρρος στους Θηραίους οικιστές και 
τους έδειξε ότι όλα θα πήγαιναν καλά και σύμ-
φωνα με το χρησμό.

Ο Βάττος Α΄ ίδρυσε τη δυναστεία των Βαττια-
δών, μέλη της οποίας, με τα ονόματα Βάττος και 
Αρκεσίλαος εναλλάξ, βασίλευσαν στην πόλη έως 
το 440 π.Χ. Υπό την εξουσία τους η Κυρήνη άνθησε 
οικονομικά, εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική της 
θέση και εμπορευόμενη τα αγροτικά της προϊόντα 
(σιτάρι, κρασί, ελαιόλαδο, φρούτα, σίλφιον), ενώ 
παράλληλα επεκτάθηκε, ιδρύοντας την Απολλωνία, 
τη Βάρκη και τις Ευεσπερίδες. 

Διάδοχος του Βάττου Α΄ ήταν ο Αρκεσίλαος Α΄, ο 
οποίος βασίλεψε μέχρι το θάνατό του σε μια πόλη 

François-Joseph Bosio (1768–1845), 
«Αρισταίος, ο θεός των κήπων»  
(Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι) 

Το περίφημο άγαλμα της αναδυόμενης 
Αφροδίτης (περ. 100 π.Χ.), ένα από τα λιγοστά 
ρωμαϊκά αντίγραφα ελληνιστικού αγάλματος. 
Βρέθηκε το 1913 στα Λουτρά του Τραϊανού, 
μετά από μια καταρρακτώδη βροχή  
που απομάκρυνε το χώμα που τη σκέπαζε, 
και μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Μέχρι το 2008 
βρισκόταν στα Λουτρά του Διοκλητιανού 
(Μουσείο των Θερμών), στη Ρώμη.  
Μετά από απόφαση ιταλικού δικαστηρίου, 
όμως, επεστράφη στη Λιβύη και έκτοτε 
εκτίθεται στο Μουσείο της Κυρήνης. 
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μάλλον ολιγάνθρωπη (να σημει-
ωθεί πως οι πηγές αναφέρουν ότι 
ο Βάττος εποίκισε την περιοχή με 
μόλις δύο καράβια!). Η βασιλεία 
του ήταν ήσυχη και συνετή, σε 
κλίμα ειρήνης με τους ντόπιους 
και καλών σχέσεων με την κυρίως 
Ελλάδα.

Στα χρόνια που βασίλευε ο Βάτ-
τος Β΄ ο επονομαζόμενος Ευδαίμων 
(583-560 π.Χ. ή 576-554 π.Χ.), η 
«ερίβωλος» (= καρποφόρα) Κυρήνη 
αναπτύχθηκε πολύ με την εγκα-
τάσταση νέων αποίκων από την 
Κρήτη και την Πελοπόννησο, που 
συνέρρευσαν εκεί με την υπόσχε-
ση διανομής γης. Στην ανάπτυξη 
της περιοχής συνέβαλαν, επίσης, 
η επινόηση νέων συστημάτων καλ-
λιέργειας και η πραγματοποίηση 
εγγειοβελτιωτικών (κυρίως αρδευ-
τικών) έργων που έκαναν την εύφο-
ρη γη πιο παραγωγική, καθώς και η 
κατασκευή οδικών αξόνων και του 
λιμένος της Απολλωνίας.

Ωστόσο, η παραχώρηση στους νεοαφιχθέντες αποίκους εδαφών που ανήκαν 
στους γηγενείς προκάλεσε την αντίδραση των τελευταίων, οι οποίοι, έχο-
ντας απωθηθεί στις άγονες και αμμώδεις περιοχές νοτιότερα, ζήτησαν 
τη βοήθεια των Αιγυπτίων. Οι Κυρηναίοι αντιμετώπισαν με επιτυχία 
τους Αιγύπτιους και τους Λίβυους σε μάχη στα  Ίρασα της Κυρη-
ναϊκής (571 π.Χ.) και εδραίωσαν την κυριαρχία της πόλης τους 
στην ευρύτερη περιοχή. 

Η εξέλιξη αυτή είχε επίσης ως αποτέλεσμα να ξεσπά-
σει εμφύλιος στην αιγυπτιακή πλευρά και να ανατραπεί ως 
ανίκανος ο Φαραώ Απρίης (589-570 π.Χ.). Τον διαδέχτηκε 
ο ηγέτης των εξεγερμένων  Άμασις, ο οποίος συνομολόγησε 
με τους Κυρηναίους ειρήνη και παντρεύτηκε την κόρη του 
Βάττου.

Θραύσμα βασιλικής κεφαλής κατασκευασμένο  
από μαύρο διορίτη που πιθανολογείται  

ότι ανήκει στον Φαραώ Απρίη  
(Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Νέα Υόρκη). 

Η ΚυλίΚα Του αρΚΕΣίλαου Β΄

Πρόκειται για έργο λακωνικού εργαστηρίου που χρονολογεί-
ται στα 565-560 π.Χ. και αποδίδεται στον Αγγειογράφο του 
Αρκεσίλαου, από τους σημαντικότερους αγγειογράφους της 
Σπάρτης. Βρέθηκε στο Βούλτσι της Ετρουρίας, εκτίθεται στη 
Bibliothèque Nationale (Cabinet des Médailles) του Παρισιού 
και απεικονίζει σκηνή καταμέτρησης εμπορεύματος. Στο εσω-
τερικό της κύλικας, ενός αγγείου οινοποσίας, παριστάνεται 
καθιστός ο βασιλιάς της Κυρήνης Αρκεσίλαος Β΄. Είναι ντυμέ-
νος με εντυπωσιακό μανδύα, φοράει κωνικό πίλο, έχει πυκνή 
γενειάδα –που δεν συνοδεύεται, όπως συνήθιζαν οι Σπαρτιάτες, 
από ανάλογο μουστάκι–, κρατάει σκήπτρο στο αριστερό χέρι 
και πιθανώς κατάστιχο στο δεξί. Ο Αρκεσίλαος επιβλέπει επτά 
φορτοεκφορτωτές που ζυγίζουν, καταγράφουν, συσκευάζουν σε 
τσουβάλια και φορτώνουν στο αμπάρι πλοίου (;) ένα προϊόν που 
αποτελείται από συμπυκνωμένες μπάλες ή συμπαγείς όγκους 
λευκού χρώματος. Η παράσταση, στην οποία περιλαμβάνονται 
και διάφορα ζώα που ζουν στην Αφρική (αιλουροειδές, πίθηκος, 
πουλιά, σαύρα), μαρτυρεί τις στενές σχέσεις της Σπάρτης με τη 
βόρεια Αφρική την εποχή αυτή.

Σε ό,τι αφορά το εμπόρευμα, πολλοί επιστήμονες θεωρούν 
ότι πρόκειται για λευκό μαλλί προβάτων· μερικοί, όμως, υποθέτουν ότι πρόκειται για το σίλφιον, το οποίο 
ευδοκιμούσε μόνο στην Κυρήνη και εξαγόταν μονοπωλιακά σε όλη τη Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, 
τα δύο αυτά προϊόντα ήταν ασυμβίβαστα: τα φύλλα και τα βλαστάρια του φυτού τα έβρισκαν ιδιαίτερα 
εύγευστα τα πρόβατα, στα οποία προκαλούσαν ελαφρά υπνηλία, δίνοντας όμως στο κρέας τους ιδιαίτερη 

νοστιμιά. Η συνύπαρξη πάντως σιλφίου και προβάτων ήταν 
ανταγωνιστική, καθώς διεκδικούσαν τις ίδιες χορτο-

λιβαδικές εκτάσεις. Επειδή όμως το σίλφιον ήταν 
πολυτιμότερο από το πρόβατο, για πολύ καιρό 

το πάνω χέρι το είχαν οι παραγωγοί του. Με 
το πέρασμα στην 1η χιλιετία π.Χ. αυτή η 

ισορροπία άλλαξε.
Υπάρχει και άποψη που υποστηρί-

ζει ότι η παράσταση έχει αλληγορική 
σημασία. Ο αγγειογράφος, σύμφωνα 

με αυτή την άποψη, θέλει να τονίσει τη 
χαρά της εφήμερης απόλαυσης, την οποία 

προορίζεται να εξυπηρετήσει η κούπα. Ο ανα-
πάντεχος τραγικός θάνατος του ζάμπλουτου 

Αρκεσίλαου έγινε αμέσως θρύλος, αντίστοιχος 
εκείνου του Κροίσου, για να θυμίζει το μάταιο της 

διαρκούς συσσώρευσης πλούτου.

Το ημικυκλικό μνημείο της Κυρήνης  
με τους Λέοντες 

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Κυρήνης 
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Τον Βάττο Β΄ διαδέχτηκε γύρω στο 560 π.Χ. ο Αρκεσίλαος Β΄, ο οποίος ονομάστηκε Χαλεπός, δηλαδή 
καταπιεστικός, δυσάρεστος. Στα χρόνια που βασίλευε η χώρα ταλαιπωρήθηκε από τις εμφύλιες διαμάχες 
μεταξύ των Βαττιαδών, στις οποίες ενεπλάκησαν και οι γηγενείς Λίβυοι. Συγκεκριμένα, ο Αρκεσίλαος Β΄ 
διαφώνησε με τα αδέλφια του (πιθανόν για τον τυραννικό χαρακτήρα της εξουσίας που ασκούσε) και τα 
ανάγκασε να εγκαταλείψουν την Κυρήνη και να ιδρύσουν δυτικότερα τη Βάρκη. Εκείνα, στη συνέχεια, 
προσεταιρίστηκαν τα λιβυκά φύλα και στράφηκαν κατά του Αρκεσίλαου. Ο τελευταίος, μετά τη συντριπτι-
κή του ήττα σε μια κρίσιμη μάχη στην περιοχή Λευκόη ή Λεύκων, όπου έχασε 7.000 άνδρες, στραγγαλί-
στηκε από τον αδελφό του Λέαρχο. Τον Λέαρχο, στη συνέχεια, παρέσυρε με δόλο και σκότωσε η σύζυγος 
του Αρκεσίλαου Β΄, Ερυξώ, μια δαιμόνια γυναίκα, στην οποία αποδόθηκε η σύγκρουση με τα αδέλφια του. 
Αυτή, στη συνέχεια, κατάφερε να εξασφαλίσει το θρόνο για τον γιο της Βάττο Γ΄.

Ο Βάττος Γ΄ο επονομαζόμενος Χωλός (550-530 π.Χ. ή 544-529 π.Χ.), προφανώς γιατί είχε κινητικό 
πρόβλημα, κυριάρχησε μετά τις συγκρούσεις των Βαττιαδών. Για να βάλει τέλος στον εμφύλιο σπαραγμό 
και στις τριβές μεταξύ Λίβυων και αποίκων αλλά και μεταξύ παλαιών και νέων αποίκων, κάλεσε –ακολου-
θώντας συμβουλή του δελφικού μαντείου– σε βοήθεια τον νομοθέτη Δημώνακτα από τη Μαντίνεια. Ο 
Δημώνακτας προώθησε μια σειρά μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν το καθεστώς σε πιο δημοκρατική 
βάση: διαίρεσε τους κατοίκους σε τρεις ομάδες ανάλογα με την περιοχή προέλευσής τους (Θήρα, Πελο-
πόννησος και Κρήτη, άλλα νησιά), περιόρισε τα προνόμια (και τα οικονομικά) του βασιλιά και έδωσε 
εξουσίες στις βουλές και τους άρχοντες, που εκλέγονταν απευθείας από το λαό. Κατά τον Σαράντο Καρ-
γάκο, με τις μεταρρυθμίσεις αυτές «η Κυρήνη γνώρισε μια μορφή δημοκρατίας λίγα χρόνια ενωρίτερα 
από την Αθήνα» (Σαράντος Ι. Καργάκος, Λιβύη – Αναζητώντας το χαμένο «σίλφιο» στην ελληνική Κυρήνη, 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2009, σελ. 69). Παράλληλα, την εποχή του αποκαταστάθηκαν καλές σχέσεις 
με τη γειτονική Αίγυπτο. Ωστόσο, μετά την κατάκτηση της Αιγύπτου από τον Πέρση βασιλιά Καμβύση Β΄ (525 π.Χ.), 

ακολούθησε περίοδος αναστατώσεων στην Κυρήνη, στις οποίες ενεπλάκησαν και οι Πέρσες. 
Συγκεκριμένα, ο Αρκεσίλαος Γ΄ (530-514 π.Χ.), υποκινούμενος και από τη μητέρα του Φερετίμη, 
προσπάθησε να ανακτήσει τα βασιλικά προνόμια που είχαν περιοριστεί με τις μεταρρυθμίσεις του 
Δημώνακτα. Όμως, οι κάτοικοι της Κυρήνης στασίασαν και τον ανάγκασαν να καταφύγει στη Σάμο, 
όπου κυριαρχούσε ο τύραννος Πολυκράτης. Εκεί εξασφάλισε τη βοήθεια των ιωνικών πόλεων και 
στρατολόγησε μισθοφόρους, στους οποίους υποσχέθηκε γαίες. Με τη δύναμη αυτή και την υποστή-
ριξη του Πολυκράτη και του Καμβύση Β΄, επανέκτησε το θρόνο του το 517 π.Χ. Κατά την επάνοδό 
του επέδειξε μεγάλη σκληρότητα, γεγονός που οδήγησε σε αναζωπύρωση των αντιδράσεων και 
μετατροπή της Βάρκης σε εστία αντίστασης. Τελικά σκοτώθηκε σε μάχη με Κυρηναίους που είχαν 
καταφύγει στη Βάρκη.

Τον διαδέχτηκε ο Βάττος Δ΄ (514-470 π.Χ.), ο επονομαζόμενος Καλός, για τη βασιλεία του οποίου 
ελάχιστα είναι γνωστά.  Έχει πάντως βρεθεί νόμισμα της εποχής του στη μία όψη του οποίου εικονίζεται 
κεφαλή του  Άμμωνος Διός και στην άλλη προτομή αλόγου μπροστά στο φυτό σίλφιον. Πριν, όμως, ανέβει 
στο θρόνο ο Βάττος Δ΄, η Φερετίμη, θέλοντας να ελέγξει την εξουσία στην Κυρήνη, συμφώνησε να γίνει η 
πόλη φόρου υποτελής στους Πέρσες, δίνοντας την ευκαιρία στον Πέρση Σατράπη της Αιγύπτου Αρυάνδη 
να επεκτείνει την κυριαρχία του και στην Κυρηναϊκή.

Τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Βαττιαδών ήταν ο Αρκεσίλαος Δ΄ (470-440 π.Χ.). Η βασιλεία 
του γινόταν, συν τω χρόνο, όλο και πιο δεσποτική. Έφτασε, μάλιστα, να εξορίσει την αριστοκρατία της 
Κυρήνης και να φέρει μισθοφορικά στρατεύματα για να υποστηρίξουν την εξουσία του. Ακολούθησε αντί-
δραση του λαού προς το αυταρχικό καθεστώς του και εξέγερση η οποία οδήγησε στην ανατροπή του. Προς 
στιγμήν ο Αρκεσίλαος Δ΄ βρήκε καταφύγιο στις Ευεσπερίδες, τις οποίες πιθανώς ίδρυσε ο ίδιος, μετά 

Οι δύο όψεις νομίσματος της Κυρήνης.  
Στη μία εικονίζεται το σίλφιο. 

Ο ναός του Απόλλωνα στον αρχαιολογικό χώρο της Κυρήνης 

Ο ναός του Δία στην Κυρήνη 
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από λίγο όμως δολοφονήθηκε από τους δημοκρατικούς της πόλης. Επιπλέον, οι εξεγερμένοι Κυρηναίοι 
θανάτωσαν τον γιο του Βάττο Ε΄, και κατόπιν τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το κεφάλι του στη θάλασσα, 
τερματίζοντας τη δυναστική γραμμή των Βαττιαδών.

Η ίπποΤροΦοΣ ΚυρΗΝΗ
Η Κυρήνη φημιζόταν για τους ιππείς της, οι δε βασιλείς της 
νικούσαν συχνά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  Ένας από αυτούς, 
ο Αρκεσίλαος Δ΄, το 462 π.Χ. είχε κερδίσει το αγώνισμα του 
τέθριππου στα Πύθια, που τελούνταν στους Δελφούς, χρη-
σιμοποιώντας άλογα από τη Κυρήνη για το άρμα του. 
Ο σύγχρονός του ποιητής Πίνδαρος τον εξύμνησε 
αφιερώνοντάς του τον τέταρτο και πέμπτο Πυθιόνι-
κό του. Παράλληλα, τον συμβούλεψε να συμβιβαστεί 
με τους πολιτικούς αντιπάλους του και, καθησυχάζο-
ντας τον, ανέφερε ότι η εξουσία του είχε ιδιαίτερη βαρύτη-
τα, καθώς η οικογένεια του κυβερνούσε την Κυρήνη για οκτώ 
γενεές. Το 460 π.Χ. ο Αρκεσίλαος αναδείχτηκε νικητής ξανά 
στο τέθριππο, αυτή τη φορά στους 80ούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 
στην Ολυμπία. Στην εικόνα σκηνή τέθριππου που απεικονίζει τον 
αναβάτη τη στιγμή που ανεβαίνει στο άρμα. 

Ο ναός της Δήμητρας και της Περσεφόνης στην Κυρήνη

Αττική μελανόμορφη κύλικα (περ. 510-
500 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας). 

Οι Τρεις Χάριτες –Αγλαΐα, Ευφροσύνη 
και Θάλεια–, θεές της γοητείας, της ομορφιάς, 
της φύσης, της δημιουργικότητας  
και της γονιμότητας. Το γλυπτό χρονολογείται 
στην εποχή του Αδριανού και βρέθηκε  
στα Λουτρά του Τραϊανού (Μουσείο Κυρήνης).
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θάνατο του Πτολεμαίου Α΄ κι έχοντας τη βοήθεια της μητέρας του, ο Μάγας επαναστάτησε κατά του 
Πτολεμαίου Β΄ του Φιλάδελφου (284-246 π.Χ.). Επιπλέον, νυμφεύτηκε την Απάμα, κόρη του βασιλιά 
Αντίοχου Α΄ της δυναστείας των Σελευκιδών και –μαζί με τον πεθερό του– στράφηκαν κατά του ετερο-
θαλούς αδελφού του Πτολεμαίου Β΄ και της πρωτεύουσάς του Αλεξάνδρειας. Πιεζόμενος από εξέγερση 
λιβυκών φύλων στην επικράτειά του, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να έλθει σε συμβιβασμό με τον 
Πτολεμαίο Β΄.  Έτσι ο Μάγας ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Κυρηναϊκής και ανεξαρτητοποίησε την πόλη 
από το πτολεμαϊκό βασίλειο. Παράλληλα συμφωνήθηκε να νυμφευτούν η κόρη του Μάγα (Βερενίκη) με 
τον γιο του Πτολεμαίου Β΄, τον μετέπειτα Πτολεμαίο Γ΄ τον Ευεργέτη (246-222 π.Χ.). Μετά το θάνατο του 
Μάγα (268 π.Χ.), η Κυρήνη επανήλθε στον έλεγχο των Πτολεμαίων.

Η ΚοΜΗ ΤΗΣ ΒΕρΕΝίΚΗΣ

Κόρη του Μάγα και της Απάμας, η φημισμένη για την ομορφιά και 
την πλούσια κόμη της Βερενίκη παντρεύτηκε τον Δημήτριο τον Καλό, 
αδελφό του Αντίγονου Γονατά, ύστερα από πιέσεις της μητέρας της. 
Όταν όμως έμαθε τις σχέσεις της μητέρας της με τον σύζυγό της, τον 
σκότωσε. Αργότερα παντρεύτηκε, μετά από μακρά περίοδο μνηστεί-
ας, τον Πτολεμαίο Γ΄ τον Ευεργέτη. Δολοφονήθηκε το 220 π.Χ. από 
τον Σωσίβιο, ευνοούμενο του γιου της Πτολεμαίου Δ΄ Φιλοπάτορος 
(222-204 π.Χ.).

Ο σύγχρονός της Αλεξανδρινός ποιητής Καλλίμαχος, εντυπωσια-
σμένος από την προσωπικότητα της Βερενίκης, την ύμνησε στην περί-
φημη ελεγεία του με τίτλο Βερενίκης Πλόκαμος. Εκεί μαθαίνουμε πως 
όταν ο άντρας της Πτολεμαίος Γ΄, αμέσως μετά το γάμο τους και την 
ενθρόνισή του, ξεκίνησε μια δύσκολη εκστρατεία κατά του Σέλευκου 
Β΄ στην Κοίλη Συρία, η Βερενίκη Β΄ υποσχέθηκε στην Αφροδίτη ότι 
θα της αφιερώσει έναν πλόκαμο από τα μαλλιά της αν γυρνούσε σώος 
και νικητής. Με την επιστροφή του συζύγου της πραγματοποίησε την 
υπόσχεσή της, όμως ο πλόκαμος εξαφανίστηκε από το ναό, γεγονός 
που τρομοκράτησε το βασιλικό ζεύγος και το λαό. Στην ανησυχία τους 
έδωσε απάντηση ο περίφημος αστρονόμος Κόνων ο Σάμιος, λέγοντας πως ανάμεσα στη Μεγάλη  Άρκτο 
και την Παρθένο διέκρινε για πρώτη φορά έναν νέο αστερισμό: αυτός ήταν η κόμη ή πλόκαμος της Βερε-
νίκης, τον οποίο είχε μεταφέρει εκεί η θεά Αφροδίτη.

Μετά το 170 π.Χ. συγκυβερνούσαν στο πτολεμαϊκό βασίλειο ο Πτολεμαίος ΣΤ΄ ο Φιλομήτωρ (180-145 
π.Χ.) και ο αδελφός του Πτολεμαίος Η΄ ο Ευεργέτης Β΄ (170-163 π.Χ. και 145-116 π.Χ.). Τα δύο αδέλφια 
συγκρούστηκαν τον Οκτώβριο του 164 π.Χ. και, μετά από επιδιαιτητική παρέμβαση της Ρώμης, το ενιαίο 
βασίλειο χωρίστηκε στην Αίγυπτο και την Κύπρο, που δόθηκαν στον Φιλομήτορα, και στην Κυρηναϊκή, 
που δόθηκε στον Ευεργέτη Β΄. Η διαμάχη των δύο αδελφών συνεχίστηκε, με τον Ευεργέτη, που θεωρούσε 
ότι έχει αδικηθεί, να εξασφαλίζει τη στήριξη των Ρωμαίων για την ένταξη και της Κύπρου στο βασίλειό 
του. Ο Φιλομήτωρ τον νίκησε, το 154 π.Χ., διατηρώντας τον, όμως, στη διακυβέρνηση της Κυρηναϊκής. 
Παράλληλα, τον πάντρεψε με μία από τις κόρες του και του χορήγησε αποθέματα σίτου. Μετά το θάνατο 

Το δημοκρατικό πολίτευμα που εγκαθιδρύθηκε 
την περίοδο εκείνη διατηρήθηκε για έναν περίπου 
αιώνα. Οι πληροφορίες γι’ αυτό είναι λίγες και προ-
έρχονται από τον Αριστοτέλη. 

Όταν το 332 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε 
στην Αίγυπτο και τα ενδότερα της Λιβύης, οι Κυρη-
ναίοι συμμάχησαν μαζί του. Μετά το θάνατο του 
Μακεδόνα στρατηλάτη (323 π.Χ.), η πόλη έγινε 
τμήμα της δυναστείας των Πτολεμαίων, την οποία 
ίδρυσε ο Πτολεμαίος Α΄ ο Λάγου ή Σωτήρ (305-285 
π.Χ.) και είχε έδρα την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Στα χρόνια τους η Κυρήνη αποτελούσε ένα από τα 
μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού κόσμου, με σημα-
ντική ιατρική σχολή (που ανταγωνιζόταν εκείνες 
της Κω και της Μασσαλίας) και διαπρεπείς σοφούς, 
όπως ο ποιητής Καλλίμαχος (310-240 π.Χ.), ο γεω-
γράφος Ερατοσθένης (275-194 π.Χ.), ο συνονόματός 
του ιστορικός Ερατοσθένης και ο σκεπτικιστής φιλό-
σοφος Καρνεάδης (214/3-129 π.Χ).

Το 322 π.Χ. ο Πτολεμαίος έστειλε στην Κυρη-
ναϊκή τον Οφέλλα, έναν από τους τριηράρχους του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, για να επαναφέρει τους 
εύπορους κατοίκους που είχαν εκτοπιστεί όταν 
εγκαθιδρύθηκε δημοκρατικό πολίτευμα, και να 
εκδιώξει τον Σπαρτιάτη Θίβρωνα, ο οποίος προσπα-
θούσε να καταλάβει την Κυρήνη, την Απολλωνία και 
την Ταύχειρα. Ο Οφέλλας νίκησε τον Θίβρωνα, τον 
συνέλαβε και τον παρέδωσε στους κατοίκους της 
Απολλωνίας, οι οποίοι τον σταύρωσαν. Στη συνέχεια, 
αποσπάστηκε από την κυριαρχία του Πτολεμαίου, 
επικράτησε στην περιοχή και πέτυχε την αναγνώρι-
ση της αυτονομίας του (311 π.Χ.). Αργότερα συμμά-
χησε με τον τύραννο των Συρακουσών Αγαθοκλή και 
ενεπλάκη σε πόλεμο με τους Καρχηδονίους. Όμως ο 
Αγαθοκλής, συκοφαντώντας τον, κατόρθωσε να τον 
εξοντώσει (309 π.Χ.). Μετά το θάνατο του Οφέλλα, 
η Κυρηναϊκή ανακαταλήφθηκε από τον Πτολεμαίο, 
η δε σύζυγός του Ευρυδίκη επανήλθε στη πατρίδα 
της, την Αθήνα, όπου το 307 π.Χ. παντρεύτηκε τον 
Δημήτριο τον Πολιορκητή.

Τον 3ο αι. π.Χ. εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο 
Μάγας, γιος Μακεδόνα ευγενούς και της Βερενίκης 
Α΄, μετέπειτα συζύγου του Πτολεμαίου Α΄. Μετά το 

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Κυρήνης

Marco Liberi, «Η Βερενίκη υπόσχεται  
να αφιερώσει τα μαλλιά της στην Αφροδίτη» 
(τρίτο τέταρτο του 17ου αιώνα,  
Εθνικό Μουσείο Βαρσοβίας). 
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του Πτολεμαίου ΣΤ΄ του Φιλομήτορα και την πολύ σύντομη βασιλεία του Πτολεμαίου Ζ΄, ο Πτολεμαίος 
Η΄ έγινε ηγεμόνας όλου του πτολεμαϊκού βασιλείου και στη συνέχεια παραχώρησε την Κυρηναϊκή στον 

γιο του, Πτολεμαίο Απίωνα.
Το 96 π.Χ., μετά το θάνατο του Πτολεμαίου Απίωνα, η πόλη, όπως και όλη η Κυρηναϊκή, κληρο-

δοτήθηκε στους Ρωμαίους και το 67 π.Χ. αποτέλεσε έδρα επαρχίας τους. Στα χρόνια της ρωμαϊκής 
κυριαρχίας η Κυρήνη εξέπεσε σε αποικία με το όνομα Φλαβία, ενώ επί διακυβέρνησης του δικτά-
τορα Σύλλα (1ος αι. π.Χ.), ο πληθυσμός χωριζόταν σε τέσσερις τάξεις: τους πολίτες, τους αγρότες, 
τους αλλοδαπούς και τους Εβραίους, οι οποίοι αποτελούσαν μειονότητα.

Ακολούθησαν σχεδόν δύο αιώνες ειρήνης και ευημερίας, που διακόπηκαν προσωρινά από την 
εξέγερση των Εβραίων της Κυρηναϊκής (115-117 μ.Χ.) κατά των Ρωμαίων. Η εξέγερση αυτή, γνωστή 

ως Δεύτερος Ιουδαϊκός Πόλεμος ή Εξέγερση της Διασποράς, ξεκίνησε από την Κυρήνη και σύντο-
μα επεκτάθηκε στην Αίγυπτο, την Κύπρο, τη Μεσοποταμία και την Παλαιστίνη, συγκλονίζοντας όλη 

την ανατολική Μεσόγειο και οδηγώντας σε αποτυχία την παρθική εκστρατεία του αυτοκράτορα Τραϊα-
νού. Στην Κυρήνη, η εξέγερση συνοδεύτηκε από βίαιες ταραχές, οι οποίες αποδεκάτισαν τον πληθυσμό 

(σφαγιάστηκαν 220.000 άτομα ελληνικής καταγωγής) και οδήγησαν στην καταστροφή ελληνορωμαϊκών 
ναών (της Εκάτης, του Δία, της Αρτέμιδας, της  Ίσιδας) και δημόσιων ρωμαϊκών οικοδομημάτων.

Η παρακμή της πόλης άρχισε από τον 3ο αι. μ.Χ. Σε αυτό συνέβαλαν οι επιδρομές των γειτονικών 
φυλών και η παρακμή της ως εμπορικού κέντρου, καθώς υπήρχε πλέον ο ανταγωνισμός από την Αλεξάν-
δρεια και την Καρχηδόνα. Ο σεισμός του 262 θα καταστρέψει την πόλη και το λιμάνι της, την Απολλωνία, 
που έκτοτε δεν θα επανέλθουν. Η οικονομική κατάρρευση, πλήθος φυσικών καταστροφών κι άλλος ένας 
σεισμός το 365 δεν άφησαν ελπίδες ανάκαμψης στην Κυρήνη, η οποία τελικά κατακτήθηκε από τους 
Άραβες το 643.

ο ΘΗΣαυροΣ ΤΩΝ ΚυρΗΝαίΩΝ

Κατασκευασμένος στα 334-322 π.Χ., ο θησαυρός των 
Κυρηναίων ήταν ο τελευταίος χρονολογικά θησαυρός 
που οικοδομήθηκε στο ιερό του Απόλλωνα, στους Δελ-
φούς. Το μικρό δωρικό οικοδόμημα στέγαζε τα αναθή-
ματα των Κυρηναίων στον Απόλλωνα και ήταν χτισμέ-
νο δίπλα στο ανατολικό τμήμα του περιβόλου, πάνω σε 
κρηπίδα τριών βαθμίδων από ασβεστόλιθο. Ο θησαυρός 
ήταν μαρμάρινος, από πεντελικό και παριανό μάρμαρο, 
δίστυλος εν παραστάσι με πρόναο και σηκό, και ανωδομή 
δωρικού ρυθμού. Στο εσωτερικό των παραστάδων υπήρ-
χαν προσαρτημένοι ημικίονες Η στέγη ήταν μαρμάρινη 
και διέθετε σίμη διακοσμημένη με υδρορρόες, οι οποίες 
είχαν εναλλάξ τη μορφή λεοντοκεφαλής ή απλής σωλη-
νοειδούς απόφυσης. Στη βόρεια παραστάδα του θησαυρού 
έχει χαραχθεί επιγραφή που αναφέρει το δικαίωμα προμαντείας που δόθηκε στους Κυρηναίους από το 
ιερατείο των Δελφών, ως ανταμοιβή για ένα φορτίο σιταριού που πρόσφεραν στην πόλη σε περίοδο λιμού. 
Μπροστά στο θησαυρό υπήρχε μικρή πλατεία. 

Πτολεμαίος Απίων, από το ναό  
του Απόλλωνα στην Κυρήνη (1ος αι. π.Χ., 
Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο) 

Τα ρωμαϊκά λουτρά στην Απολλωνία, λιμάνι της Κυρήνης 

Tα Προπύλαια της Κυρήνης

Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου της Κυρήνης 

Αμφιθέατρο

Τείχος Νικοδήμου

Ιερό Απόλλωνα

Μιθραίο

Πηγή Απόλλωνα

Μνημείο Κυρήνης

Ναός Αρτέμιδας

Βυζαντινά λουτρά

Ρωμαϊκά λουτρά

Στρατηγείο

Προπύλαια

Νεκρόπολη

Ιερά Οδός

Ελληνικά λουτρά

Ακρόπολη

Ελληνιστικό θέατρο

Ναός Δήμητρας

Ναυτικό μνημείο

Αγορά

Τάφος Βάττου

Ναός Ασκληπιού

Κυβερνείο και Αρχειοφυλάκιο

Ναός Δήμητρας

Οικία Ησύχιου

Στοά Ερμών

Ωδείο

Οικία Ιάσονος Μεγάλου

Τέσσερις Εποχές

Ρωμαϊκό θέατρο

Πτολεμαιείον

Ναός Βάκχου

Βασιλική

Οδός Βάττου

Ρωμαϊκές δεξαμενές νερού

Μουσείο

Ναός Δία

Ιππόδρομος

Ναός Αφροδίτης

Σύγχρονος δρόμος

Αρχαίος δρόμος

Τείχη πόλεως
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Η πιο καλά διατηρημένη αρχαία ελληνική πόλη
Η αρχαία Κυρήνη έχει σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί από το σημερινό χωριό Σαχάτ. Το ανασκαμμένο τμήμα 
της –που αντιστοιχεί μόλις στο 20% της έκτασης που καταλάμβανε, ξεπερνά όμως σε έκταση τους αρχαιο-
λογικούς χώρους των Δελφών και της Ολυμπίας μαζί– χρονολογείται κυρίως στους Ρωμαϊκούς χρόνους 
και ουσιαστικά περιλαμβάνει κτήρια παλαιότερων εποχών (από την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική), που 
ανακατασκευάστηκαν ή επιδιορθώθηκαν από τους Ρωμαίους. Το τμήμα αυτό αποτελεί την πιο καλά δια-
τηρημένη ελληνική πόλη της αρχαιότητας και καταλαμβάνει, εντός των μήκους 5.560 μ. ελληνιστικών 
τειχών, έκταση μήκους 1.600 μ. και πλάτους 1.000 μ.

Τα σωζόμενα μνημεία στην πόλη διακρίνονται σε διάφορες ζώνες. Η πρώτη ζώνη βρίσκεται στη βορει-
οδυτική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου και είναι πιθανότατα η περιοχή της πρώτης εγκατάστασης των 
Θηραίων αποίκων. Εκεί κεντρική θέση κατέχουν το ιερό του Απόλλωνα και η γειτονική κρήνη Κύρη, που 
χρονολογούνται στον 6ο αι. π.Χ.

Το ιερό του Απόλλωνα καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 5ο αι. π.Χ., ανακατασκευάστηκε τον 4ο αι. 
π.Χ. και πήρε την τελική του μορφή από τους Ρωμαίους, τον 2ο αι. μ.Χ. με τρόπο που δηλώνει σεβασμό 
στην αρχική του μορφή. Ο ναός, ακολουθώντας το σπαρτιατικό πνεύμα, είχε την ονομασία Κάρνειος

Η κρήνη Κύρη είναι αφιερωμένη στον Απόλλωνα, βρίσκεται πιο ψηλά, στη σπηλιά του λόφου, και τρο-

φοδοτούσε με άφθονο νερό όλη την πόλη. Η ύπαρξή της ήταν ασφαλώς ένας από τους βασικούς λόγους 
που οι Θηραίοι εγκαταστάθηκαν εδώ. Σήμερα, η αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει αρκετά ενδια-
φέροντα στοιχεία στους φυσικούς ή τεχνητούς υπόγειους θαλάμους της (επιγραφές με αφιερώματα στις 
Νύμφες κ.ά.) καθώς και υδρευτικά, αρδευτικά και αποχετευτικά έργα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης.

Δίπλα στην κρήνη, σε σπήλαιο, βρίσκεται το Μιθραίο, που λειτουργούσε ως μαντείο και συνέβαλε 
στην ευρύτερη προβολή της περιοχής κατά την ύστερη αρχαιότητα, μέχρι την εμφάνιση του Χρι-
στιανισμού. 

Κοντά στο ναό του Απόλλωνα έχουν βρίσκονται βωμός μήκους 20 μ., το ημικυκλικό 
μνημείο της Κυρήνης με τους Λέοντες (είναι αντίγραφο, το γνήσιο βρίσκεται στο Βρετανικό 
Μουσείο), τα Λουτρά (θέρμες) του Τραϊανού (που αργότερα μετατράπηκαν σε χριστιανική 
βασιλική), τα βυζαντινά λουτρά, το «Στρατηγείο» (μνημείο του 4ου αι. π.Χ., το οποίο θυμίζει 
τους θησαυρούς των Δελφών και κατασκευάστηκε προς τιμήν 6 ή 7.000 μαχητών της Κυρηναϊ-
κής που έπεσαν αντιμετωπίζοντας εξεγέρσεις ντόπιων φυλών) και τα Προπύλαια.

Τα ελληνιστικά Προπύλαια (υπάρχουν και ρωμαϊκά) με τους τέσσερις δωρικούς κίονες 
κατασκευάστηκαν τον 3ο αι. π.Χ. και βρίσκονται στο βορειοδυτικό όριο της Ιεράς Οδού. Λίγο 
πριν την άλλη της άκρη (νοτιοανατολικά) βρίσκονται τα αρχαιοελληνικά λουτρά, που χρονολο-
γούνται στον 5ο αι. π.Χ. 

Βορειοανατολικά του ναού του Απόλλωνα, στον απέναντι λόφο, βρίσκεται ναός της Αρτέμι-
δας, που χτίστηκε επίσης τον 6ο αι. π.Χ. και αναστηλώθηκε δύο φορές. Η θέση αυτή κατοικήθηκε 
περί το 570 π.Χ., λόγω της αύξησης του πληθυσμού της Κυρήνης. Στην ίδια θέση έχει αποκα-
λυφθεί και μικρότερος ναός αφιερωμένος στη νύμφη Κυρήνη.

Κάτοψη του αρχαιολογικού χώρου  
της Κυρήνης σχεδιασμένη το 1862 διά χειρός 

Edwin Porcher και Thomas Picken 

Απόλλων Κιθαρωδός. Κολοσσικό άγαλμα  
της Ρωμαϊκής εποχής (2ος αι. μ.Χ.), αντίγραφο 
αγάλματος της Ελληνιστικής εποχής  
(2ος αι. π.Χ.) από το ναό του Απόλλωνα  
στην Κυρήνη (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο) 

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Κυρήνης 
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Σε ένα υψηλότερο επίπεδο του αρχαιολογικού χώρου, νότια του ιερού του Απόλλωνα, βρίσκεται η 
ακρόπολη της αρχαίας Κυρήνης.

Νοτιοανατολικά της ακρόπολης και του ναού του Απόλλωνα εκτείνεται η πόλη. Στο όριο της πόλης 
και της ακρόπολης έχει αποκαλυφθεί ναός της Δήμητρας και της περσεφόνης, στον οποίο σώζονται τα 
αγάλματά τους, και στη συνέχεια (νοτιοανατολικά) η αγορά. Από το ναό της Δήμητρας και της Περσε-
φόνης ξεκινούσε η ετήσια γυναικεία πομπή για το άλλο ιερό τους, το οποίο βρισκόταν έξω από τα τείχη 
της πόλης.

Η αγορά είναι χτισμένη γύρω από τον τάφο ή μνημείο του Βάττου α΄, ιδρυτή της πόλης. Οι τρεις πλευ-
ρές της ορίζονται από δημόσια κτήρια και ναούς, ενώ η τέταρτη από την κύρια οδό της πόλης. Στη ζώνη 
αυτή έχουν αποκαλυφθεί ερείπια του Κυβερνείου (4ος αι. π.Χ.), του αρχειοφυλάκιου (όπου βρέθηκαν 
4.000 πήλινες σφραγίδες), ναών του ασκληπιού και του Διόνυσου, δύο μαρμάρινοι βωμοί, καθώς και 
μαρμάρινο ναυτικό μνημείο που χρονολογείται στα 323 π.Χ. και πρέπει να κατασκευάστηκε προς τιμήν 
κάποιας νικηφόρας ναυμαχίας. Το μνημείο έχει μορφή ακρόπρωρου πλοίου (τριήρους), στο οποίο στέ-
κεται η Νίκη ακολουθούμενη από δύο δελφίνια, και έχει πολλές ομοιότητες με τη Νίκη της Σαμοθράκης.

Νοτιοανατολικά της αγοράς έχουν ανασκαφεί η οικία του Ησύχιου, μικρό ελληνιστικό ωδείο (που 
επεκτάθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε αρένα), ρωμαϊκό θέατρο, ναός της  Ίσιδας και του 

Σέραπι, ναός της Εκάτης και των Διοσκούρων, καθώς και το πτολεμαείο, μια τεράστια αυλή γύρω από 
την οποία υπάρχουν δωρικοί κίονες και στοές μήκους 97 μέτρων. Στη βόρεια πλευρά του Πτολεμαείου 
(που χτίστηκε τον 2ο αι. π.Χ. από τον Πτολεμαίο Η΄) υπήρχε το γυμνάσιο, για την άσκηση και στρατιωτική 
εκπαίδευση των νέων. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το χώρο ως φόρουμ και έχτισαν στο κέντρο του ναό 
του Βάκχου ή του Διόνυσου.

Ο ναός της Δήμητρας και της Περσεφόνης Ναυτικό μνημείο με μορφή  
ακρόπρωρου τριήρους 

Το Γυμνάσιο 

Νόμισμα της Κυρήνης με τον Απόλλωνα 
και το σίλφιο στις δύο του όψεις (Βρετανικό 
Μουσείο, Λονδίνο). Το σίλφιο –είτε το άνθος, 
είτε ο καρπός, είτε το φύλλο είτε ο καυλός  
(= κοτσάνι) είτε όλο το φυτό– απεικονίζεται 
στα νομίσματα της Κυρήνης από την ίδρυσή 
της έως τους πτολεμαϊκούς χρόνους. Αργότερα 
όμως, από το 530 έως το 480 π.Χ., κόπηκαν  
και νομίσματα που, πλην του σιλφίου, έφεραν 
την παράσταση της Κυρήνης (που πάντως 
κρατάει σίλφιο) και την κεφαλή του  Άμμωνα 
Δία.  Όταν πλέον η Κυρήνη έγινε τμήμα  
του πτολεμαϊκού βασιλείου, οι παραστάσεις 
των νομισμάτων της έφεραν, ως επί το 
πλείστον, μορφές του ελληνικού πανθέου  
ή της πτολεμαϊκής δυναστείας.
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Στη βόρεια πλευρά βρίσκεται βασιλική της Ρωμαϊκής εποχής, ενώ κατά μήκος του κεντρικού δρόμου 
που συνέδεε το Πτολεμαείο και την αγορά υπήρχε στοά. Αυτή η στοά κατά τον 2ο αι. μ.Χ. χωρίστηκε από 
το δρόμο με ψηλό τοίχο, στα ανοίγματα του οποίου υπήρχαν 56 στήλες με τις μορφές του Ηρακλή και 
του Ερμή, οι οποίες συμβόλιζαν τις επιδόσεις των κατοίκων στο εμπόριο και τον αθλητισμό – εξ ου και η 
ονομασία Στοά των Ερμών.

Στην πόλη σώζονται, επίσης, οικίες που κοσμούνταν με ψηφιδωτά της ελληνορωμαϊκής φάσης 
της. Μία απ’ αυτές είναι η οικία του ίάσονα του Μεγάλου. Ο Κλάυδιος Τιβέριος Ιάσων Μέγας ήταν 
αρχιερέας στο ναό του Απόλλωνα κατά τον 2ο αι. μ.Χ. Στην οικία διατηρείται ακέραιο το ψηφιδωτό που 
υπήρχε στην τραπεζαρία της οικογένειας με τις τέσσερις εποχές στα άκρα και την Αμφιτρίτη καβάλα σε 
θαλάσσιο ίππο στο κέντρο, ενώ από την οικία αυτή προέρχονται ψηφιδωτά που εικονίζουν τον Θησέα 

να σκοτώνει τον Μινώταυρο και την αρπαγή Νύμφης 
από Σάτυρο, τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο της 
Κυρήνης. Γύρω από την αυλή της οικίας σώζονται 
μερικές καλά διατηρημένες μαρμάρινες γυναικείες 
μορφές (πιθανώς Μούσες) και κίονες με κορινθια-
κά κιονόκρανα. Σε ένα από αυτά είναι σκαλισμένη η 
μορφή του Βάττου Α΄.

Στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης βρίσκονται 
τα ερείπια ναού του Δία (6ος αι. π.Χ.), ναού της αφρο-
δίτης και του ίπποδρόμου.

Ο ναός του Διός λυκαίου, ο οποίος βρίσκεται στο 
ψηλότερο σημείο της πόλης, είναι δωρικού ρυθμού, 
οκτάστηλος (οκτώ κίονες στις στενές πλευρές) και 
περίπτερος (= έχει κίονες σε όλες τις πλευρές). Κατα-
στράφηκε κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εξέγερσης 
του 115, αποκαταστάθηκε πέντε χρόνια αργότερα από 
τους Ρωμαίους μετά από εντολή του αυτοκράτορα 
Αδριανού (117-135) και ερειπώθηκε εκ νέου κατά τον 
σεισμό του 365. Οι επιβλητικές διαστάσεις του (μεγα-
λύτερες από εκείνες του Παρθενώνα και του ναού του 
Δία στην Ολυμπία) αντανακλούν τον πλούτο και τη 
σημασία της Κυρήνης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. 
Η αναστήλωσή του έγινε από Ιταλούς και Βρετανούς 
αρχαιολόγους. Στο κέντρο του ναού διατηρείται η 
βάση στην οποία ήταν τοποθετημένο το άγαλμα του 
θεού. Τα πόδια του αγάλματος από τους αστραγάλους 
και κάτω έχουν διασωθεί και εκτίθενται στο Μουσείο 
της Κυρήνης.

Λίγο έξω από την πόλη και τα τείχη της υπήρχαν 
ναός της Δήμητρας (νότια), θέατρο σκαλισμένο στους 
βράχους (βορειοδυτικά) και εκτεταμένη νεκρόπολη 
με λαξευτούς τάφους (βόρεια). Το θέατρο κατασκευ-
άστηκε τον 6ο αι. π.Χ. και είχε χωρητικότητα 5.000 
θεατών και ωραία θέα προς την ακτή. Τον 2ο αι. μ.Χ. 
οι Ρωμαίοι το μετέτρεψαν σε αμφιθέατρο (αρένα) και 
λίγο αργότερα ο αρχιερέας Νικόδημος έχτισε τείχος 
που το διαχώριζε από το ναό του Απόλλωνα, ώστε να 
εξασφαλίζεται ησυχία στον ιερό χώρο. Νότια του θεά-
τρου βρισκόταν μικρός ναός αφιερωμένος στην Αφρο-
δίτη. Η νεκρόπολη της Κυρήνης εκτείνεται σε πέντε 
λόφους και είναι από τις μεγαλύτερες του αρχαίου 
κόσμου, καθώς εκεί έχουν αποκαλυφθεί πάνω από 
1.500 τάφοι και σημαντικές επιτύμβιες στήλες.

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου  
της Κυρήνης. Διακρίνεται  

η Στοά των Ερμών. 

Άποψη της οικίας του Ιάσονος του Μεγάλου 

Ο ναός του Διός Λυκαίου

Το θέατρο 
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οί αλλΕΣ πολΕίΣ ΤΗΣ ΚυρΗΝαιΚΗΣ
απολλωνία, το λιμάνι της Κυρήνης

Η Απολλωνία ιδρύθηκε στα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 6ου αι. π.Χ. ως λιμάνι της Κυρήνης, 20 χλμ. 
βορειοανατολικά της –εξ ου και η ονομασία «Απολλωνία κατά Κυρήνην», με την οποία ήταν γνωστή–, συν 
τω χρόνω όμως διέγραψε μια σημαντική και αυτοτελή πορεία. Η κεραμική (πρώτο μισό του 6ου αι. π.Χ.) 
που αποκαλύφθηκε στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής βασιλικής, δυτικά της ακρόπολης, καθώς και 
το νεκροταφείο, στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης, όπου έχουν βρεθεί κεραμική και νομίσματα του 5ου αι. 
π.Χ., τεκμηριώνουν το μακρινό αρχαιοελληνικό παρελθόν της.

Η παλιά ονομασία της πόλης προερχόταν από τον Απόλλωνα, ενώ η νεότερη –Μάρσα Σούσα– περι-
λαμβάνει τις λέξεις μάρσα, που σημαίνει ανεμοσκεπής όρμος (δηλ. κατάλληλος για αγκυροβόλιο), και 
σούσα, που συνδέεται με το Σώζουσαι, ονομασία της πόλης κατά τους χριστιανικούς χρόνους, ή με αρχαία 
θεότητα.

Η Απολλωνία ακολούθησε την πορεία της Κυρήνης έως την περίοδο που κυριάρχησαν στην περι-
οχή οι Ρωμαίοι. Στην εποχή τους –ίσως και νωρίτερα, όπως υποδηλώνει η αναγνώρισή της ως μίας από 
τις πόλεις της Πεντάπολης– αυτονομήθηκε και έγινε πρωτεύουσα επαρχίας που λεγόταν  Άνω Λιβύη ή 

Λιβύη Πενταπολιτάνα. Στα χρόνια της ακμής της είχε δύο λιμάνια, ένα στα ανατολικά κι ένα που προ-
στατευόταν από δύο νησίδες (στη μία, μάλιστα, υπήρχε φάρος). Στις 21 Ιουλίου του 365 π.Χ., όμως, το 
τσουνάμι που ακολούθησε το σεισμό της Κρήτης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο λιμάνι και 
την πόλη, ιδιαίτερα στην τότε παράκτια ζώνη της.  Έτσι σήμερα πολλά από τα αρχαιότερα τμήματά της 
και οι λιμενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, ενώ κάποια μεταγενέ-
στερα (των Ρωμαϊκών και κυρίως των Βυζαντινών χρόνων) έχουν αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική 
σκαπάνη κοντά στην ακτή. Τα τμήματα που καλύπτονται από τα νερά της Μεσογείου ερευνήθηκαν από 
τους Beechey (1827), Goodchild (1950), Laronde (1950) και Flemming (1958-1959), και σήμερα είναι 
πλήρως χαρτογραφημένα.

Η κατεστραμμένη από το τσουνάμι πόλη ανοικοδομήθηκε και οχυρώθηκε ξανά από τον Ιουστινιανό, αλλά 
σταδιακά έχασε τη σημασία της και μετά την αραβική κατάκτηση (7ος αι.) εγκαταλείφθηκε εντελώς. Ωστόσο, 
πριν παρακμάσει δεν ήταν ένα άσημο λιμάνι· ήταν σημαντική πόλη με ισχυρή χριστιανική κοινότητα.

Αυτό μαρτυρούν οι πέντε βασιλικές των πρώτων Βυζαντινών χρόνων που είχαν χτιστεί και της είχαν 
δώσει το προσωνύμιο «πόλη των εκκλησιών». Σήμερα σώζονται λείψανα από τις τρεις, τη δυτική, την 
κεντρική και την ανατολική (6ος αι. μ.Χ.). Η ανατολική ήταν η μεγαλύτερη εκκλησία στην Κυρηναϊκή, 
είχε ως δομικό υλικό τεράστιες κολόνες από μάρμαρο της Πάρου και της Εύβοιας και ήταν στρωμένη με 
γρανιτένιες πλάκες από την Αίγυπτο. Στη δυτική και την κεντρική χρησιμοποιήθηκαν μάρμαρα από την 
Κάρυστο και την Προκόνησο (νησί της Προποντίδας).

Αυτό μαρτυρά και το επιβλητικό παλάτι του βυζαντινού δούκα που χρονολογείται στον 5ο αιώνα. 
Πρόκειται για ένα σύνθετο κτηριακό συγκρότημα που χωρίζεται σε δύο τμήματα, το ένα που περιλαμβά-

Το παλάτι  
της Απολλωνίας 

Κάτοψη του αρχαιολογικού  
χώρου της Απολλωνίας  
από τον ανασκαφέα της  
Flemming (1958-1959)
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νει δεκάδες δωμάτια και το άλλο, το μνημειακό, που περιλαμβάνει –μεταξύ άλλων– αίθουσα ακροάσεων, 
παρεκκλήσιο, αίθριο και οπλοστάσιο. 

Με το Βυζάντιο την Απολλωνία τη συνδέει και ένας θρύλος. Σύμφωνα με αυτόν, εκεί γνώρισε ο στρα-
τηγός Βελισάριος τη χορεύτρια Θεοδώρα και την πήρε στην Κωνσταντινούπολη, όπου τη συνάντησε ο 
Ιουστινιανός και την παντρεύτηκε.

Ο σημερινός επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου, εκτός από τα μνημεία που ήδη αναφέρθηκαν, 
έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί το μουσείο, στο οποίο εκτίθενται πολλά αντικείμενα που βρέθηκαν 
στην περιοχή, και να θαυμάσει τα κτίσματα που έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική έρευνα. Ανάμεσά 
τους ξεχωρίζουν, στο νοτιοανατολικό άκρο, το καλοδιατηρημένο ελληνιστικό θέατρο χωρητικότητας 
5.000 ατόμων, το οποίο ανακατασκευάστηκε στα χρόνια της βασιλείας του Δομιτιανού (81-96 μ.Χ.), 
οι ρωμαϊκές θέρμες (λουτρά), κοντά στην κεντρική βασιλική, το υδραγωγείο, οι σιταποθήκες (στην 
ανατολική πλευρά) και οι ισχυρές οχυρώσεις με τους πύργους (συνολικά 19) στις γωνίες και τις πύλες 
(μία κεντρική και μικρότερες), που κατασκευάστηκαν στα μέσα του 3ου αι. π.Χ. και επισκευάστηκαν 
κι ενισχύθηκαν κατά την πρώιμη Βυζαντινή εποχή. Περισσότερο οχυρωμένη ήταν η νότια πλευρά, η 
οποία βλέπει προς τα βουνά, μιας και η μεγαλύτερη απειλή προερχόταν από τις φυλές που ζούσαν εκεί.

Η αφανής μετά την αραβική κατάκτηση Απολλωνία αποδείχτηκε φιλόξενος τόπος για τους  Έλληνες 
στα τέλη του 19ου αιώνα (1897), δηλαδή στα χρόνια του Ελληνοτουρκικού Πολέμου στην Κρήτη και λίγο 
πριν από την  Ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Τότε, μία από τις ομάδες ελληνόφωνων μουσουλμάνων 
Κρητικών που εγκατέλειψαν το νησί (αναφέρεται ο αριθμός 2.000) βρήκε καταφύγιο στη Λιβύη και έκτι-
σε τη μικρή πόλη Σούσα, δίπλα από τα ερείπια της αρχαίας Απολλώνιας. Σήμερα οι μεγαλύτεροι μιλούν 
αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα με κρητικό ιδίωμα και διατηρούν κάποια από τα έθιμα της Κρήτης, 
ενώ τα νέα παιδιά μόλις που καταλαβαίνουν κάποιες λέξεις.

Η Θεοδώρα, λεπτομέρεια από ψηφιδωτό  
στον  Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας 

Λείψανα της ανατολικής βασιλικής στην Απολλωνία 

Το αρχαίο λιμάνι της Απολλωνίας

Οι λιμενικές εγκαταστάσεις  
της αρχαίας πόλης, καλυμμένες  
από τα νερά της θάλασσας 
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Ταύχειρα / αρσινόη
Η παράλια πόλη Ταύχειρα ή Τεύ-
χειρα βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά της 
Al Marj και ιδρύθηκε λίγο μετά την 
Κυρήνη (περίπου στα 625 π.Χ.) από 
Έλληνες αποίκους. Στους χρόνους 
των Πτολεμαίων μετονομάστηκε σε 
Αρσινόη, από το όνομα της βασί-
λισσας της Αιγύπτου Αρσινόης Γ΄, 
αδελφής και συζύγου του Πτολε-
μαίου Γ΄ του Ευεργέτη, και έκτοτε 
γνώρισε μεγάλη ακμή. Κατακτή-
θηκε από τους Ρωμαίους και ήταν 
ιδιαίτερα γνωστή για τη λατρεία 
της Κυβέλης, προς τιμήν της οποίας 
γινόταν ετήσια εορτή.

Αργότερα περιήλθε στους Βυζα-
ντινούς και όταν ο Βελισάριος περάτωσε επιτυχώς τον Βανδαλικό πόλεμο (533), ο Ιουστινιανός διέταξε 
την οχύρωσή της και την ανέγερση εκκλησιών. Τότε έλαβε το όνομα Τεύτρυα, από παραφθορά του οποίου 
έχει προκύψει το σημερινό Τόκρα (Tochra).  Άλλα ονόματα με τα οποία μνημονεύεται είναι Tukrah, 
Tokara και Tochira, ενώ στα αραβικά είναι γνωστή και με τις ονομασίες Al Quriyah ή El Agouriya. Η 
τελευταία τής αποδόθηκε από τον Καντάφι. Η πόλη καταστράφηκε από τους  Άραβες το 643.

Οι ανασκαφές στη σημερινή Τόκρα έχουν φέρει στο 
φως ερείπια κτηρίων (βυζαντινά λουτρά, γυμνάσιο, οικία 
επισκόπου κ.ά.), μια τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλι-
κή από την οποία διασώζονται ένας κίονας και ψηφιδω-
τό δάπεδο με τη λέξη «Ειρήνη», τμήματα του ρυμοτομι-
κού σχεδίου της παλιάς πόλης, αλλά και πολλά ελληνι-
κά ονόματα χαραγμένα στο χώρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι υπόσκαφοι τάφοι που είχαν ανοιχτεί στα 
λατομεία και περιείχαν ωραιότατα αγγεία. Επίσης, σε μια 
περιοχή της πόλης κοντά στο λιμάνι ανασκάφηκαν αποθέ-
τες ενός ιερού του 7ου αι. π.Χ. (ίσως της Δήμητρας και της 
Κόρης), στους οποίους βρέθηκαν όστρακα αγγείων που 
είχαν εισαχθεί από την Κρήτη, τη Ρόδο, τις Κυκλάδες, τη 
Λακωνία και την Κόρινθο. Εντυπωσιακά είναι και τα ερεί-
πια του βυζαντινού τείχους, που κτίστηκε πάνω στα ερεί-
πια του προγενέστερου ελληνιστικού.

Στον Ιουστινιανό (εδώ από το ψηφιδωτό  
στον  Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας) οφείλονται  
η βυζαντινή οχύρωση και οι εκκλησίες της Ταύχειρας.  

πτολεμαΐδα
Η πόλη ιδρύθηκε ως λιμάνι της Βάρκης ανάμεσα στην Απολλωνία και τις Ευεσπερίδες. Το αρχικό της 
όνομα δεν είναι γνωστό, τον 3ο αι. π.Χ., όμως, μετονομάστηκε σε Πτολεμαΐδα, από τον Πτολεμαίο Γ΄ 
τον Ευεργέτη. Το σημερινό της όνομα στις διάφορες παραλλαγές του (Tolmeita, Tolmetha, Tolomaide) 
παραπέμπει, πάντως, στην αρχαία ονομασία της. Η Πτολεμαΐδα από απλό λιμάνι της Βάρκης εξελίχθηκε 
σε πόλη ανθηρή, που άκμασε κατά τους Ελληνιστικούς και πρώιμους Ρωμαϊκούς χρόνους και πλούτισε 
χάρη στο εμπόριο με την ενδοχώρα.

Οι ανασκαφές στη σημερινή πόλη Τολμέιτα έχουν φέρει στο φως ερείπια της πόλης που χρονο-
λογούνται στη Ρωμαϊκή κυρίως εποχή, αλλά και βυζαντινά και ελληνιστικά κτίσματα. Σε αυτά περι-
λαμβάνονται κεντρικοί δρόμοι με τη θριαμβική αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε έναν απ’ αυτούς 
και τετράπυλο σε έναν άλλο που έφτανε στο λιμάνι. Περιλαμβάνονται, επίσης, η ελληνιστική αγορά 
(που μετατράπηκε σε ρωμαϊκό φόρουμ), το περίφημο Παλάτι των Κιόνων, η τεράστια υπόγεια δεξα-
μενή χωρητικότητας 65.000 λίτρων, η οποία τροφοδοτούνταν με νερό από πηγές που βρίσκονταν 25 
χλμ. μακριά της, το ελληνιστικό ωδείο (αμφιθέατρο της Ρωμαϊκής εποχής), ο ιππόδρομος, λουτρό, 
τρία θέατρα, το υδραγωγείο της εποχής του Ιουστινιανού, βυζαντινή εκκλησία, βυζαντινό ανάκτορο, 
επισκοπική οικία στην οποία έχει δοθεί συμβατικά η ονομασία οικία του Συνέσιου του Κυρηναίου και 
άλλες οικίες (π.χ. Οικία των Τεσσάρων Εποχών).

Στο μικρό μουσείο της πόλης εκτίθενται ενδιαφέροντα ψηφιδωτά, όπως αυτό των Τεσσάρων Επο-
χών και της Μέδουσας (του 1ου αι. π.Χ., από το Παλάτι των Κιόνων), του σαργού, του πετεινού που 
κυνηγά μια κότα και του Ορφέα. Ενδιαφέρον, επίσης, έχουν το άγαλμα με σώμα Αφροδίτης και κεφάλι 
Δήμητρας, πινακίδα του 301 μ.Χ. ενδεικτική των τιμών της εποχής στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ανά-
γλυφα, αρκετές σαρκοφάγοι (όπως αυτή του 2ου αι. μ.Χ στην οποία εικονίζονται αμαζόνες εν δράσει), 
αγάλματα της Αθηνάς, άγαλμα της  Άρτεμης από το Παλάτι των Κιόνων (ρωμαϊκό αντίγραφο ελληνι-
στικού γλυπτού) κ.ά.

Μαρμάρινη προτομή της Αρσινόης Γ΄  
από την Αλεξάνδρεια (περ. 220-210 π.Χ.,  
Παλαιό Μουσείο, Βερολίνο) 

Ερείπια της Βυζαντινής εποχής στην Τόκρα

Το περίφημο Παλάτι των Κιόνων στην Πτολεμαΐδα Το ελληνιστικό ωδείο της Πτολεμαΐδας
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Βαλάγρη
Πρωτεύουσα της περιοχής Jabal al Akhdar είναι η πόλη Μπάιντα (Bayda ή El Beida, 
δηλαδή Λευκή Πόλη), τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Λιβύης μετά την Τρίπολη, τη 
Βεγγάζη και τη Μισράτα, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1950. Είναι κυρίως γνωστή 
γιατί εκεί στα 1843 ο Μουχάμαντ Αλί ας-Σενούσι (Muhamad Ali as-Senussi) ίδρυσε 
την ομώνυμη αδελφότητα, κάνοντας έκτοτε την πόλη επίκεντρο της αντίστασης κατά 
των Οθωμανών και Ιταλών κατακτητών.

Στα χρόνια των Πτολεμαίων, εδώ βρισκόταν η πόλη Βαλάγρη (Balagrae), σπουδαίο 
θρησκευτικό κέντρο στο οποίο υπήρχε ονομαστό Ασκληπιείο, που όφειλε μεγάλο μέρος 
της φήμης του στην παροχή βοήθειας προς τα παιδιά. Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέ-
σουμε ότι εδώ θα κατέφθαναν πάσχοντες από όλες τις περιοχές της βόρειας Αφρικής.

Παρότι ο αρχαιολογικός χώρος λεηλατήθηκε κατά την  Ύστερη αρχαιότητα και 
αρχιτεκτονικά μέλη από τα κτίσματά  του χρησιμοποιήθηκαν στο κοντινό φρούριο 
και το ναό της Βυζαντινής εποχής (Qasrin as-Sairat al-Djamal), διασώζονται λείψανα 
από το Ασκληπιείο, στη μορφή που αυτό πήρε στα χρόνια του Ρωμαίου αυτοκράτορα 
Αδριανού. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι στοές που περιέβαλαν τον σχεδόν τετράγωνο 
χώρο του Ασκληπιείου, τρεις ναοί (ο κεντρικός του θεού της ιατρικής και ένας του 
Σέραπι), μια κινστέρνα και το ωδείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ιονικά κιονόκρανα 
που επιστέφουν τους κίονες των στοών είναι σκαλισμένο το σίλφιον. Κι επίσης ότι η 
ύπαρξη του ωδείου, στο οποίο το 1956 βρέθηκε μεγάλη συλλογή ρωμαϊκών νομισμά-
των, φανερώνει τη χρήση της μουσικής στο Ασκληπιείο για τη θεραπεία ιδιαίτερα των 
ψυχικών παθήσεων.

ολβία ή Θεοδωριάς
Ολβία, δηλαδή ευτυχής, ήταν το όνομα που είχαν αρκετές ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας και οφει-
λόταν στην ανθηρή οικονομική τους κατάσταση. Μία από αυτές βρισκόταν στην Κυρηναϊκή, 50 χλμ. 
δυτικά της Κυρήνης, στη θέση του σημερινού Qasr Libya (Κάστρο Λιβύης). Η μόνη ιστορική αναφορά 
που υπάρχει σε αυτήν είναι η επίσκεψη του Συνέσιου τον 5ο αι. π.Χ., ωστόσο το όνομά της δείχνει ότι θα 
είχε μάλλον οικονομική ευμάρεια. Η πόλη υπέστη μεγάλες καταστροφές στο δεύτερο μισό του 5ου και το 
πρώτο τρίτο του 6ου αι. μ.Χ. από τους Βανδάλους και τους Λαγουατανούς νομάδες. Ανοικοδομήθηκε και 
οχυρώθηκε, όμως, από τον Ιουστινιανό το 539, στο πλαίσιο ευρύτερης ανασυγκρότησης της βυζαντινής 
παρουσίας στην Κυρηναϊκή, και αποτέλεσε έδρα επισκόπου.

Η νέα πόλη πήρε το όνομα Θεοδωριάς, προς τιμήν της Θεοδώρας, συζύγου του βυζαντινού αυτοκρά-
τορα που έζησε στα νεανικά της χρόνια στη γειτονική Απολλωνία. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ψηφι-
δωτό που έχει αποκαλυφθεί και εικονίζει κάστρο με την επιγραφή «Πόλις Νέα Θεοδωριάς». Το εν λόγω 
ψηφιδωτό περιστοιχίζεται από τρεις γυναικείες φιγούρες που είναι προσωποποιημένες η «Κόσμησις» 
(διακόσμηση), η «Κτίσις» και η «Ανανέωσης».

Η Θεοδωριάς έχει εν μέρει ανασκαφεί, με κυριότερο εύρημα δύο βυζαντινές εκκλησίες (αποκαλύφθη-
καν το 1957 και το 1964) και τα διάσημα ψηφιδωτά. Τα πενήντα ψηφιδωτά εκτίθενται στο μικρό μουσείο 
μέσα στο κάστρο, που ολοκληρώθηκε το 1972 ειδικά για να τα διαφυλάξει. Χρονολογούνται στην εποχή που 
ιδρύθηκε η πόλη και, παρότι δεν είναι τόσο λεπτοδουλεμένα, είναι πολύχρωμα, ζωντανά και συναρπαστικά. 

Δεν απεικονίζουν αγίους ή τα συνήθη θρησκευτικά θέματα, αλλά 
θέματα εμπνευσμένα από την προηγούμενη θρησκεία και την 
καθημερινή ζωή. Ισορροπούν, με λίγα λόγια, μεταξύ της παλιάς 
παγανιστικής και της νέας χριστιανικής θρησκείας, δείχνοντας 
ότι την εποχή εκείνη ήταν και οι δύο ανεκτές, ακόμη και στις 
εκκλησίες, κατεξοχήν λατρευτικούς χώρους του Χριστιανισμού.

Υπάρχουν, λοιπόν, ψηφιδωτά στα οποία εμφανίζονται τέσ-
σερις θεοί-ποταμοί [ο Γήων ή Νείλος, ο Φύσων ή Δούναβης (;),  
ο Τίγρις και ο Ευφράτης], η Κασταλία γυμνή (ίσως σε ανά-
μνηση του δελφικού χρησμού που έφερε τους Θηραίους στην 
Κυρήνη), γυμνός Σάτυρος, θεοί και θεές, εκκλησία, γοργόνα, 
ζώα της στεριάς και της θάλασσας (παγόνι, αετός, υδρόβια που-
λιά, πάπιες, στρουθοκάμηλος, κροκόδειλοι, ταύρος, ζέβρες, 
λιοντάρι, ελάφια, αρκούδα, άλογο, ψάρια, αχινός, αστακός, καβούρια, καλαμάρια κ.ά.), διάφορα φυτά, 
βοσκός που παίζει μουσικό όργανο με έναν σκύλο στα πόδια του, αγρότης που προσπαθεί να σώσει την 
αγελάδα του από το στόμα ενός κροκόδειλου, ιππείς, ναυτικοί κ.ά. Το πλέον γνωστό, πάντως, είναι αυτό 
που απεικονίζει το Φάρο της Αλεξάνδρειας, ένα από τα επτά θαύματα της αρχαιότητας.

Σωζόμενοι κίονες  
στο Ασκληπιείο της Βαλάγρης 

Το ψηφιδωτό  
με την επιγραφή  
«Πόλις Νέα Θεοδωριάς» 

Το ψηφιδωτό  
με το Φάρο  
της Αλεξάνδρειας 
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Το πολυΤίΜο ΣίλΦίοΝ

Το σίλφιον ήταν αυτοφυές σε μια στενή ζώνη της Κυρηναϊκής και δεν επιδεχόταν μεταφύτευση ή καλ-
λιέργεια σε άλλους τόπους. Παρά τις προσπάθειες των ερευνητών, δεν έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένο 
φυτικό είδος.

Το σημαντικότερο κομμάτι του σιλφίου ήταν η παχιά ρίζα, ένας κόνδυλος/βολβός 
μήκους περίπου ενός πήχη, που καλυπτόταν από μαύρη φλούδα. Το γογγύλι αυτό το 

ξεφλούδιζαν και το χάραζαν με προσοχή, ώστε να αντλούν σιγά σιγά το παχύρρευ-
στο γάλα του, τον «ῥιζίαν ὀπόν». Ο οπός, όμως, ήταν ευπαθής και σάπιζε γρήγορα. 

Για να επιτύχουν τη μακροχρόνια συντήρησή του, τον ανακάτευαν με αλεύρι 
και τον τοποθετούσαν σε αγγεία. Λιγότερος και κατώτερης ποιότητας ήταν ο 
«καυλίας ὀπός», ο οποίος εξαγόταν από το στέλεχος (τον «καυλόν») του φυτού. 
Φαγώσιμα ήταν ακόμη ως σαλατικό/τουρσί τα βλαστάρια του.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες του σιλφίου (πραγματικές ή φανταστικές) και η 
ευρεία χρήση του ως καρύκευμα (Αθήναιος ο Νυκρατίτης, Δειπνοσοφισταί, 3.117d) 

το έκαναν –από την αρχή σχεδόν του εποικισμού της Κυρήνης, κυρίως όμως τον 3ο 
και 2ο αι. π.Χ.– περιζήτητο σε όλη την ανατολική Μεσόγειο και τη Ρώμη, και συντέλεσαν 

στην υπερεκμετάλλευσή του, η οποία θεωρείται κύρια αιτία για την εξαφάνισή του.
Το πανάκριβο σίλφιον αποτελούσε βασική πηγή πλούτου της πόλης και μονοπώλιο των βασιλέων της 

Βαττιαδών, εξ ου και ο χαρακτηρισμός του «Βάττου σίλφιον». Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν το χυμό του φυτού λασή-
ρα και το κοστολογούσαν όπως το ασήμι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι αξίζει το βάρος του σε δηνάρια! Ο 
Ιούλιος Καίσαρας είχε στην κατοχή του μεγάλες ποσότητες όπου καλλιεργούνταν το φυτό, τις οποίες παρα-
χώρησε στο ρωμαϊκό κράτος, ενώ λέγεται ότι ο τελευ-
ταίο δείγμα αυτού του φυτού δόθηκε στον Νέρωνα.

Σύμφωνα με τον Στράβωνα, την εποχή της γέννη-
σης του Χριστού κάποιοι λαοί της ερήμου κατέστρε-
ψαν τις ρίζες του φυτού – κατ’ άλλους το φυτό εξα-
φανίστηκε τον 1ο αι. π.Χ. λόγω της εντατικής εκμε-
τάλλευσής του. Εντούτοις, μαρτυρία του Συνέσιου 
επιβεβαιώνει την επιβίωση μικρής ποσότητας και στα 
τέλη του 4ου αι. μ.Χ. 

Οι πρώτες γραπτές αναφορές στο σίλφιον παραδί-
δονται από τον Ηρόδοτο, ο οποίος βρέθηκε και στην 
Κυρηναϊκή σε ένα από τα ταξίδια του. Εκεί πρωτογνώ-
ρισε το φυτό, το οποίο κατά την τότε παράδοση εξελι-
χθεί από τον Αρισταίο, μαθητή του Κενταύρου Χείρω-
να. Επίσης το σίλφιον αναφέρεται σε ένα από τα 500 
είδη φυτών που καταγράφονται στα έργα του Θεόφρα-
στου και του Διοσκουρίδη. Σύμφωνα με τις περιγραφές 
τους, το σίλφιον ήταν ένα σκιανθές φυτό, παρόμοιο με 
την «Ηράκλεια Πανάκεια» που, στο σωζόμενο από το 
512 μ.Χ. χειρόγραφο του Διοσκουρίδη, αναφέρεται ως 
φάρμακο για όλες τις ασθένειες.

ΜορΦΕΣ ΤΗΣ ΚυρΗΝαιΚΗΣ
Κυρήνη, η νύμφη που γοήτευσε τον απόλλωνα
Η Κυρήνη, σύμφωνα με το μύθο που παραδίδει ο Ησίοδος, ήταν νύμφη από τη Θεσσαλία, κόρη του Λαπί-
θη βασιλιά Υψέως και αδελφή της Λάρισας. Ζούσε στο Πήλιο, κυνηγώντας και προσέχοντας τα κοπάδια 
του πατέρα της. Εκεί την είδε μια μέρα ο Απόλλωνας να σκοτώνει ένα λιοντάρι που είχε επιτεθεί στα 
πρόβατα. Την ερωτεύτηκε και, ακολουθώντας τη συμβουλή του Κένταυρου Χείρωνα, την έφερε με 
ολόχρυσο άρμα (κατ’ άλλους με κύκνους) στην περιοχή που στη συνέχεια ονομάστηκε Κυρηναϊκή. 

Οι συγγραφείς των Ελληνιστικών χρόνων που κατάγονταν από την Κυρήνη δίνουν μια άλλη εκδο-
χή του μύθου. Ο Απόλλωνας, λένε, έφερε την Κυρήνη στην περιοχή όταν βασιλιάς της ήταν ο Ευρύ-
πυλος. Στα χρόνια εκείνα ένα λιοντάρι ρήμαζε τη χώρα και ο Ευρύπυλος είχε υποσχεθεί το θρόνο του 
σε όποιον θα το σκότωνε. Η Κυρήνη τα κατάφερε κι έτσι πήρε τη βασιλεία. Στη συνέχεια, γέννησε από 
τον Απόλλωνα δύο παιδιά, τον Αρισταίο και τον Αντούχο.

Παραστάσεις της Κυρήνης σώζονται στο αέτωμα του Θησαυρού των Κυρηναίων στην Ολυμπία.  
Σε ανάγλυφο των Ρωμαϊκών χρόνων από το ναό του Απόλλωνα στην Κυρήνη, η Νύμφη εικονίζεται με 
δωρικό χιτώνα να σφίγγει με το αριστερό χέρι της το λαιμό ενός λιονταριού. Επίσης απεικονίζεται και 
σε ένα μικρό άγαλμα από τον ίδιο ναό που έχει διασωθεί.

Θεόδωρος, ο μαθηματικός των άρρητων αριθμών
Διαπρεπής μαθηματικός, φιλόσοφος και αστρονόμος, ο 
Θεόδωρος (περ. 465-398 π.Χ.) γεννήθηκε στην Κυρήνη 
και υπήρξε δάσκαλος του Πλάτωνα και του Θεαίτητου 
στα μαθηματικά. Ο Πρόκλος τον θεωρεί μεγάλο μαθηματι-
κό, ενώ ο Ξενοφών σπουδαίο γεωμέτρη. Στο διάλογό του Θεαί-
τητος, ο Πλάτων δίνει κάποιες πληροφορίες για τον Θεόδωρο 
ως μαθηματικό. Εκεί ο μαθητής Θεαίτητος μιλά στον Σωκράτη 
για τη διδασκαλία του Θεόδωρου περί τετραγωνικών ριζών και 
ασύμμετρων αριθμών. Η προσπάθεια του Θεόδωρου να αποδεί-
ξει ότι οι τετραγωνικές ρίζες ορισμένων αριθμών είναι ασύμ-
μετρες (= άρρητοι αριθμοί) σταμάτησε στο 17.  Έκτοτε, δεκάδες 
επιστήμονες, ειδικοί στα μαθηματικά και τους πλατωνικούς 
διαλόγους, προσπαθούν να ερμηνεύσουν γιατί ο Πλάτων αφή-
νει τον Θεόδωρο να σταματήσει στο 17.  Έχει υποστηριχτεί ότι 
αυτό έγινε διότι ο αριθμός 17 θεωρούνταν από τους αρχαίους  
Έλληνες ιερός. Ο Θεόδωρος ήταν, επίσης, από τους κύριους 
εκπροσώπους της Κυρηναϊκής Σχολής της ηθικής φιλοσοφίας. 
Πίστευε ότι η ευχαρίστηση και ο πόνος δεν είναι ούτε καλό 
ούτε κακό. Κι ακόμη ότι η ευθυμία και η φρόνηση είναι επαρ-
κείς για την ευτυχία.

Άγαλμα του Πλάτωνα, μαθητή του Θεόδωρου του Κυρηναίου,  
στην Ακαδημία Αθηνών

Τετράδραχμο του 390-380 π.Χ. περίπου. 
Στη μία του όψη εικονίζεται το σίλφιον
και στην άλλη ο  Άμμων Ζευς. 

Ο Στράβων (εδώ σε χαρακτικό του 16ου 
αιώνα, Dibner Library of the History  
and Science of Technology, Smithsonian) 
αποδίδει την εξαφάνιση του σίλφιου  
σε καταστροφή των ριζών του από λαούς 
της ερήμου.  

Μαρμάρινη γλυπτό 
που απεικονίζει την 
Κυρήνη να σφίγγει 
το λαιμό λιονταριού. 
Προέρχεται από το 
ναό του Απόλλωνα 
στην Κυρήνη  
(περ. 120-150 π.Χ., 
Βρετανικό Μουσείο, 
Λονδίνο). 
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αρίστιππος, ο ιδρυτής της Ηδονιστικής Σχολής
Γόνος εύπορης οικογένειας της Κυρήνης, υπήρξε μαθητής του 
Πρωταγόρα, του οποίου η θεωρία για τις αισθήσεις τον επηρέασε 
πολύ, και του Σωκράτη. Η διδασκαλία του τελευταίου δεν επέδρα-
σε στις βιοθεωρητικές απόψεις του Αρίστιππου (435-355 π.Χ.), 
ενίσχυσε όμως την άποψή του ότι η γνώση έχει αξία μόνο όταν 
εκπληρώνει πρακτικούς σκοπούς. Δίδαξε ως σοφιστής (= επαγ-
γελματίας και αμειβόμενος δάσκαλος) στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις, κι όταν επέστρεψε στην πατρίδα του ίδρυσε φιλοσοφική 
σχολή που έγινε γνωστή ως Κυρηναϊκή ή Ηδονιστική Σχολή.

Ύψιστος σκοπός της ζωής, κατά τον Αρίστιππο, είναι η ηδο-
νή· αυτό το σκοπό πρέπει να υπηρετούν όλες οι ανθρώπινες 
πράξεις. Ο Κυρηναίος φιλόσοφος περιφρονούσε τα μαθημα-
τικά και τις φυσιογνωστικές έρευνες, αλλά έτρεφε ιδιαίτερη 
εκτίμηση προς την ελευθερία του ατόμου – γι’ αυτό δεν έγι-
νε πολίτης κάποιου συγκεκριμένου κράτους, αλλά ζούσε ως 
μέτοικος. Υποστήριζε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε μόνο τα 
δικά μας αισθήματα και τα διέκρινε σε αυτά που προκαλούν 
ηδονή και σε εκείνα που προκαλούν πόνο. Η μόνη πραγματική 
γνώση, κατά την άποψή του, προκύπτει συνεπώς από την ηδονή 
(που είναι ευάρεστη και αποτελεί αγαθό) και τον πόνο (που 
είναι δυσάρεστος και αποτελεί κακό). Σε ό,τι αφορά τον τύπο των ηδονών, ο πρώτος λόγος ανήκει στις σωμα-
τικές, τις πιο πηγαίες και ισχυρές, δεν είναι όμως αμελητέες οι ψυχικές και πνευματικές ηδονές.  Έργο της 
φρόνησης είναι να κρίνει τα διάφορα αγαθά και τις αντίστοιχες απολαύσεις. Με άλλα λόγια, η ηδονή ανάγεται 
σε ύψιστο αγαθό, αρκεί να τη διευθύνει η σύνεση και να την εξευγενίζει η παιδεία. «Να αρπάζεις την κάθε 
στιγμή και να τη χαίρεσαι, γιατί μόνο η στιγμή μας ανήκει». Αυτή είναι η ουσία της φιλοσοφίας του Αρίστιππου.

αννίκερις, ο φιλόσοφος του συλλογικού
Κυρηναίος φιλόσοφος που έδρασε κατά τον 4ο με 3ο αι. π.Χ. Σε διάκριση από τον Αρίστιππο, που αναγνώ-
ριζε ως ηθική αρχή την απόλαυση της στιγμής, και τον Θεόδωρο, που δίδασκε πως το κριτήριο βρίσκεται 

στη χαρούμενη διάθεση του ανθρώπου, ο Αννίκερις πρόβαλε πιο εκλεπτυσμένες απόψεις για την ηδονή 
και την απόλαυση. Τόνιζε πως η πραγματική χαρά και απόλαυση επιτυγχάνονται μέσα στην κοινότητα, 
την ομάδα, τη φιλία, την οικογένεια, την πολιτεία. Πάνω, λοιπόν, από τις ατομικές απολαύσεις και ηδονές, 
αναγνωρίζονται από αυτόν οι ευχαριστήσεις της συλλογικής ζωής και οι κοινωνικές αξίες.

Θεόδωρος ο Άθεος 
Ο Θεόδωρος (περ. 340 - περ. 250 π.Χ.), εξέχων εκπρόσωπος της Κυρηναϊκής Σχολής, είχε ως δάσκαλο τον 
Αρίστιππο τον Νεότερο, εγγονό του Αρίστιππου του Πρεσβύτερου, ιδρυτή της σχολής. Δάσκαλοί του ήταν 
επίσης ο Αννίκερις, ο μεγαρικός Διονύσιος και ο Αντισθένης ο Ρόδιος. Ο Θεόδωρος εξορίστηκε από την Αθήνα 
και κατέφυγε αρχικά στην αυλή των Πτολεμαίων και έπειτα στην Κυρήνη, απ’ όπου επίσης εξορίστηκε για να 
επιστρέψει εκ νέου στην Ελλάδα. Υπήρξε ιδρυτής αίρεσης (Θεοδώρειος αίρεσις), κατηγορήθηκε για ασέβεια 
και αθεΐα και παραπέμφθηκε στον  Άρειο Πάγο, αλλά αθωώθηκε με την παρέμβαση του Δημητρίου Φαληρέως.

Ο Θεόδωρος περιφρονούσε τις ηθικές αξίες και υπήρξε εχθρός κάθε ηθικού νόμου. Πίστευε ότι η 
φρόνηση οδηγεί στη χαρά, ενώ η αφροσύνη στη λύπη. Ως εκ τούτου, κατέτασσε τη φρόνηση και τη δικαι-
οσύνη στα αγαθά, ενώ την αφροσύνη και την αδικία στα κακά, και την ηδονή και τον πόνο στα μέσα. 
Ισχυριζόταν ότι ο σοφός δεν έχει καμιά υποχρέωση να σέβεται τους νόμους, η θέσπιση των οποίων είχε 
ως μοναδικό σκοπό τη χαλιναγώγηση του πλήθους.  Έτσι, έπαιρνε σαφείς αποστάσεις και από τις ηθικές 
αξίες της εποχής του, θεωρώντας ότι δεν αφορούν τους φιλοσόφους, κατέκρινε δε ακόμη και τη φιλία.

Στο βιβλίο του Περί Θεών –το οποίο αργότερα ενέπνευσε τον Επίκουρο– αμφισβήτησε την ύπαρξη 
του θεού. Μνημειώδης είναι η ερώτηση που έκανε στον Στίλπωνα για τη θεά Αθηνά: «Και δεν μου λες, 
βρε Στίλπων, πώς εξακρίβωσες ότι η Αθηνά είναι θεά και όχι θεός; Σήκωσες μήπως το ιμάτιό της και είδες 
τον “κήπο” της;».

O Θεόδωρος θεωρούσε, επίσης, ότι η θυσία για την πατρίδα είναι πράξη που χαρακτηρίζει τους 
μωρούς και άφρονες που πιστεύουν στην έννοια του αγαθού. Αντιθέτως, σοφούς αποκαλούσε όσους 
συμφωνούσαν με τις απόψεις του.

Ο Αρίστιππος, γκραβούρα του Τόμας Στάνλεϊ 
από το τρίτομο έργο Η Ιστορία της Φιλοσοφίας, 
που εκδόθηκε μεταξύ 1655 και 1661. 

Ιερώνυμου Μπος, «Ο κήπος των επίγειων 
απολαύσεων» (1490-1511). Στο εικονιζόμενο μεσαίο 
φύλλο του διάσημου τρίπτυχου του Μπος κυριαρχεί 

το θέμα των σαρκικών απολαύσεων, παραπέμποντας  
στις αρχές της Ηδονιστικής Σχολής του Αρίστιππου.

Το θέατρο της Απολλωνίας 

Ο εικονιζόμενος Δημήτριος Φαληρεύς 
παρενέβη σωτήρια όταν ο Θεόδωρος 

δικάστηκε για ασέβεια και αθεΐα. 

Άποψη της ανατολικής βασιλικής  
στην Απολλωνία 
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Καλλίμαχος, ο ποιητής της καθημερινότητας 
Κορυφαίος ποιητής και επιγραμματοποιός της Ελληνιστικής εποχής, ο Καλλίμαχος (310-240 π.Χ.) είχε 
πολύπλευρη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα. Στο λεξικό Σούδα, που γράφτηκε τον 10ο αιώνα, 
αναφέρεται πως έγραψε πάνω από 800 έργα. Το σπουδαιότερο πεζό έργο του ήταν οι Πίνακες των εν πάση 
παιδεία διαλαμψάντων και ών συνέγραψαν εν βιβλίοις κ΄ και ρ΄, ένας κατάλογος σε 120 βιβλία που περιλάμβανε 
όλα τα έργα όλων των συγγραφέων, ακόμα και αυτά που δεν σώζονταν. Από το ποιητικό του έργο σώθηκαν 
έξι ύμνοι σε χειρόγραφα του 12ου ή 13ου αιώνα, 64 επιγράμματα, από τα οποία 58 περιέχονται στην Παλα-
τινή Ανθολογία και θεωρούνται γνήσια, και αποσπάσματα από άλλα έργα του. Τα σπουδαιότερα από αυτά 
ήταν η Εκάλη, επύλλιο χιλίων στίχων που διηγείται τη φιλόξενη υποδοχή του Θησέα από τη γριά Εκάλη, 
όταν πήγαινε να σκοτώσει τον Μαραθώνιο ταύρο, και τα Αίτια, η αρτιότερη ποιητική δημιουργία του, η 
οποία αποτελούνταν ίσως από πέντε χιλιάδες στίχους και κατέληγε στον περίφημο Πλόκαμο ή Βόστρυχο 
της Βερενίκης, που έχει ήδη αναφερθεί.

Ο Καλλίμαχος καταγόταν από μεγάλη οικογένεια της Κυρήνης, που θεωρούσε πρόγονό της τον μυθι-
κό οικιστή της πόλης Βάττο. Μεγάλωσε και σπούδασε στην Αθήνα, αλλά πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής 
του στην Αλεξάνδρεια εργαζόμενος αρχικά ως γραμματοδιδάσκαλος και μετά στην Αλεξανδρινή Βιβλιο-
θήκη.  Έντονη ήταν η παρουσία του την εποχή των Πτολεμαίων Φιλάδελφου και Ευεργέτη, ενώ πιστεύεται 
ότι πήρε την εντολή να εκπονήσει τον κατάλογο των έργων που υπήρχαν στο ίδρυμα.

Από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς ποιητές της Ελληνιστικής εποχής, ο Καλλίμαχος δεν ασχολή-
θηκε με τα μεγάλα θέματα της κλασικής ποίησης, αλλά με την καθημερινότητα και τους λαϊκούς μύθους. 
Η επίδρασή του στον ελληνιστικό χώρο και τη Ρώμη ήταν μεγάλη, ενώ το ιδιότυπο, σύντομο μα περιεκτικό 
ύφος του επηρέασε ύστερα από αιώνες και τον Κ.Π. Καβάφη.

Ερατοσθένης, ο πρώτος συστηματικός γεωγράφος
Λόγιος, μαθηματικός, φιλόσοφος, αστρονόμος και κυρίως γεωγράφος, ο Ερα-

τοσθένης (275-194 π.Χ.) γεννήθηκε στην Κυρήνη και μαθήτευσε στην 
Αλεξάνδρεια πλάι στους επίσης Κυρηναίους Καλλίμαχο και Λυσανία, 

καθώς και στην Αθήνα. Διετέλεσε, κατόπιν πρόσκλησης του Πτολε-
μαίου Γ΄ του Ευεργέτη, επί μακρόν διευθυντής της περίφημης Αλεξαν-
δρινής Βιβλιοθήκης, υπήρξε ο πιο πλατιά μορφωμένος επιστήμονας 
της εποχής του και ήταν ο πρώτος που πήρε την ονομασία φιλόλογος. 
Το Περί κωμωδίας έργο του, αποτελούμενο από 12 τουλάχιστον βιβλία, 

υπήρξε σημείο αναφοράς, ενώ με τις Χρονογραφίες του προσπάθησε να 
χρονολογήσει με επιστημονικό τρόπο τα ιστορικά και φιλολογικά γεγο-

νότα. Σε ό,τι αφορά τα μαθηματικά, περίφημη είναι η μέθοδός του για την 
εύρεση των πρώτων αριθμών (= αριθμοί που έχουν ως διαιρέτη τη μονάδα και 

τον εαυτό τους) –γνωστή ως «Ερατοσθένους κόσκινο)–, ενώ σημαντικό είναι και το Περί διπλασιασμού του 
κύβου, στο οποίο ασχολήθηκε με το «δήλιο πρόβλημα».

Περισσότερο γνωστός, βέβαια, ο Ερατοσθένης είναι ως γεωγράφος – μάλιστα του αποδίδεται ο όρος 
Γεωγραφία. Στα Γεωγραφικά του –που αποτελούνται από τρία βιβλία και στηρίχτηκαν στο έργο των προ-
γενέστερών του γεωγράφων– εξέταζε κριτικά την ιστορία της γεωγραφίας από την εποχή του Ομήρου 
μέχρι εκείνη των διαδόχων του Αλέξανδρου. Κορυφαίες συνεισφορές του είναι η επινόηση μιας σωστής 
μεθόδου για τον υπολογισμό του μεγέθους της γης, η κατασκευή ενός συστήματος συντεταγμένων με 
παράλληλους και μεσημβρινούς και η εφεύρεση του σφαιρικού αστρολάβου, ο οποίος χρησιμοποιούνταν 
έως και τον 18ο αιώνα.

Πάπυρος του Καλλίμαχου

«Το γεωγραφικά συστήματα 
του Πτολεμαίου, του Στράβωνα 
και του Ερατοσθένη» (1831). 
Μοναδική απεικόνιση 
βασισμένη στο έργο 
τριών γεωγράφων του 
αρχαιοελληνικού κόσμου 
(Conrad Malte-Brun’s Atlas 
Complet du Precis de la 
Geographie Universelle  
de M. Malte-Brun. David 
Rumsey Map Collection). 

Απολλωνία: Μεγάλα κοιλώματα λαξευμένα  
στο βράχο, που χρησιμοποιήθηκαν  

για να μαρινάρονται τα ψάρια, προκειμένου 
να παρασκευαστεί ο διάσημος γάρος, εκλεκτό 

καρύκευμα της ρωμαϊκής κουζίνας. 



Α Ι ΓΑ Ι Ο  –  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι  &  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

200

Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Κ Υ Ρ Η Ν Α Ϊ Κ Η

201

Καρνεάδης, ο Κυρηναίος σκεπτικιστής
Ο Καρνεάδης (214-129 π.Χ.) γεννήθηκε στην Κυρήνη, σπούδασε στην Ακαδημία του Πλάτωνα και στα 156 
π.Χ. τέθηκε επικεφαλής της. Αν και δεν άφησε γραπτό έργο, θεωρείται ο θεμελιωτής της νέας ή Τρίτης 
Ακαδημίας κι ένας από τους πλέον σημαντικούς σκεπτικιστές φιλοσόφους των Ελληνιστικών χρόνων. 
Ο Καρνεάδης διακήρυττε την αποτυχία της μεταφυσικής και καυτηρίαζε όλα τα φιλοσοφικά δόγματα. 
Αρνούνταν την ύπαρξη φυσικού νόμου, θεωρούσε εγγενώς ασαφή και απροσδιόριστη την έννοια της 
δικαιοσύνης και πίστευε ότι τόσο οι αισθήσεις όσο και η λογική είναι ακατάλληλες από γνωσιολογική 
άποψη. Σύμφωνα με τον Καρνεάδη, η απόλυτη γνώση είναι μια ψευδαίσθηση, συνεπώς οι άνθρωποι δεν 
κατέχουν, ούτε μπορούν να κατέχουν, κανένα κριτήριο αλήθειας και δεν γίνεται ποτέ να είναι πραγματικά 
βέβαιοι για οτιδήποτε, παρά μόνον δέσμιοι ενδεχομένων. Η εύρεση των πιο ευλογοφανών από αυτά τα 
ενδεχόμενα είναι ένα ακανθώδες μονοπάτι, το οποίο ελίσσεται ανάμεσα στην απόλυτη αμφισβήτηση και 
τον παρακινδυνευμένο δογματισμό. Διάσημη είναι η αποστολή του στη Ρώμη, η οποία είχε ως στόχο να 
μειώσει την ποινή που είχαν επιβάλει οι Ρωμαίοι στους Αθηναίους για την καταστροφή του Ωρωπού. Οι 
εκεί ομιλίες του ενθουσίασαν τους νέους της Αιώνιας Πόλης και έσπειραν το σπόρο του σκεπτικισμού. Η 
πρώτη ήταν ένα εγκώμιο στη δικαιοσύνη και την αναγκαιότητά της, ενώ οι επόμενες αποδείκνυαν πόσο 
ασύμβατη είναι η δικαιοσύνη με την κρατούσα τάξη πραγμάτων.

Σίμων ο Κυρηναίος, ο αίρων τον Σταυρόν
Ο Σίμων ήταν Ιουδαίος της διασποράς που καταγόταν από την Κυρήνη. Ήταν αυτός που ανάγκασαν οι 
Ρωμαίοι να «άρει τον Σταυρόν» του Ιησού, όταν οδηγείτο στον Γολγοθά για να σταυρωθεί. Αναφέρε-
ται στα τρία από τα τέσσερα ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης (Κατά Ματθαίον, Κατά Μάρκον και Κατά 
Λουκάν). Στη Κυρήνη υπήρχε σημαντική ιουδαϊκή κοινότητα, καθώς εκεί είχαν εγκατασταθεί 100.000 
Παλαιστίνιοι κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄. Σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις, οι γιοι 
του Σίμωνα, Αλέξανδρος και Ρούφος, έγιναν ιεραπόστολοι και υπήρξαν προσωπικότητες κύρους στην πρώιμη 

χριστιανική κοινότητα της Ρώμης. 
Πολλοί, επίσης, συνδέουν τον 
Σίμωνα με τους άνδρες από την 
Κυρήνη που κήρυτταν το Ευαγ-
γέλιο στους Έλληνες με βάση 
τις Πράξεις των Αποστόλων. Η 
ενέργεια του Σίμωνα αποτέλε-
σε έμπνευση για τη δημιουργία 
του Κυρηναϊκού Κινήματος ή 
Κινήματος του Σίμωνα, που 
δραστηριοποιείται στη Βρετα-
νία και την Ιρλανδία. Έχοντας 
ως βασική αρχή το «να μοιρά-
σουμε το βάρος», το κίνημα 
αυτό αξιοποιεί εθελοντές για 
να ανακουφίσει αστέγους και 
άλλες ασθενείς ομάδες του 
πληθυσμού.

Συνέσιος, ιεράρχης στο πλευρό του λαού 
Ο Συνέσιος (370-413/4) γεννήθηκε στην Κυρήνη από εύπορους γονείς και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια, 
όπου μαθήτευσε στη φημισμένη νεοπλατωνική φιλόσοφο Υπατία. Εκεί πρέπει να γνώρισε τον Χριστια-
νισμό, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις νεοπλατωνικές του απόψεις και χωρίς πιθανότατα να βαπτιστεί 
χριστιανός.

Το 399 ηγήθηκε πρεσβείας των συμπατριωτών του προς τον αυτοκράτορα Αρκάδιο (377-408), η οποία 
ζητούσε ελάφρυνση της φορολογίας στην περιοχή της Πεντάπολης, που είχε πληγεί από θεομηνίες, επι-
δρομές και την κακοδιαχείριση των τοπικών διοικητών. Στην Κωνσταντινούπολη εκφώνησε τον περίφημο 
λόγο Περί βασιλείας, στον οποίο συνιστούσε στον Αρκάδιο να είναι αγαθός και να αγαπά τη φιλοσοφία και 
την αληθινή παιδεία, και παρέμεινε έως το 402, προωθώντας τις υποθέσεις της πατρίδας του και μελετώ-
ντας τις φιλοσοφικές διεργασίες της εποχής.

Επιστρέφοντας στην Κυρηναϊκή, αρχικά ζούσε ήρεμα με τη γυναίκα του σε αγρόκτημα, ασχολούμε-
νος με τη φιλοσοφία την ποίηση και τη ρητορική, αλλά και με την κηπουρική, το κυνήγι και τα άλογα. 
Στη συνέχεια, ηγήθηκε του αγώνα εναντίον των επιδρομών των βαρβάρων Μακετών και απέτρεψε τη 
λεηλασία της πόλης (405).Προτομή του Καρνεάδη. Ρωμαϊκό αντίγραφο 

γλυπτού που βρισκόταν στην Αγορά  
της αρχαίας Αθήνας (περ. 150 μ.Χ.,  
Γλυπτοθήκη του Μονάχου). 

Ντομενικίνο, «Σίμων ο Κυρηναίος» 
(1610, Μουσείο Πολ Γκετύ) 

Το ημικυκλικό μνημείο  
της Κυρήνης με τους Λέοντες 
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Μετά το θάνατο του επισκόπου Πτολεμαΐδας (409), ο λαός απαίτησε να τον διαδεχτεί ο Συνέσι-
ος. Εκείνος, όμως, αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό αυτό το ενδεχόμενο, κατ’ αρχάς γιατί δεν ήθελε να 
εγκαταλείψει τη σύζυγό του και, επιπλέον, γιατί κάποιες από τις φιλοσοφικές του πεποιθήσεις και 
αναζητήσεις (προΰπαρξη ψυχών, αιωνιότητα του κόσμου, απόρριψη της ανάστασης των σωμάτων κ.ά.) 
δεν συμβάδιζαν με τον Χριστιανισμό. Θεωρούσε δε δύσκολα, αν όχι αδύνατον, «τα δ’ επιστήμης εις 
απόδειξιν ελθόντα δόγματα σαλευθήναι». Ο τότε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Θεόφιλος, κατανοώντας 
τις ενστάσεις του, τον χειροτόνησε επίσκοπο Πτολεμαΐδας, επιτρέποντάς του να διατηρήσει το γάμο 
του και να διατηρήσει τις φιλοσοφικές του ιδέες –αρκεί να μην τις διδάσκει («τα μεν οίκοι φιλοσοφών, 
τα δ’ έξω φιλομυθών»). Στη σύντομη αρχιερατεία του αφιερώθηκε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
του λαού και αγωνίστηκε τόσο εναντίον του «απλήστου συμφορών» επάρχου Πενταπόλεως Ανδρόνικου 
όσο και εναντίον των Αυσουριανών και άλλων βαρβαρικών φύλων που επέδραμαν στην Κυρηναϊκή.

Ο Συνέσιος θεωρείται λαμπρό υπόδειγμα ιεράρχη στη μεταβατική περίοδο μεταξύ του αρχαίου 
κόσμου και τις επικράτησης του Χριστιανισμού.  Έγραψε αξιόλογες πραγματείες με σαφή φιλοσοφική 
διάσταση στην επιλογή των θεμάτων. Τα κυριότερα έργα του είναι οι Λόγοι (Περί Βασιλείας, Προς Παιόνιον 
υπέρ του δώρου αστρολαβίου, Αιγύπτιος ή περί προνοίας, Περί ενυπνίων, Δίων ή περί της καθ’ εαυτόν διαγωγής, 
Φαλάκρας Εγκώμιον, Κατάστασις κ.ά.), οι 10  Ύμνοι στη δωρική διάλεκτο και οι περίφημες 156 Επιστολές για 
διάφορα εκκλησιαστικά, πολιτικά, στρατιωτικά και πνευματικά ζητήματα.

Λείψανα  
της δυτικής βασιλικής  

στην Απολλωνία 

Σελίδα τίτλου της πρώτης έντυπης έκδοσης 
έργων του Συνέσιου, σε επιμέλεια και εκτύπωση 
του Adrian Turnèbe, το 1553. Στην έκδοση 
περιλαμβάνονται και δύο από τις επιστολές 
του προς την Υπατία (Αρχείο Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου Μασαχουσέτης). 





ΛΕΥΚΗ

Γυρνώντας το χρόνο πίσω, δεν μπορεί να μη θυμηθούμε ότι όλα ξεκίνησαν από τον Μίνωα και τον θαυμαστό πολιτισμό που δημιουργήθηκε 
στην Κρήτη. Αυτή ήταν η αφορμή –το «πρώτο κινούν», κατά τον Αριστοτέλη– για να ξεδιπλωθούν οι περίπου 1.000 σελίδες της «Τετραλογίας». 
Ερευνώντας αυτή την περίοδο, σαν να νιώθαμε ότι ένα αόρατο χέρι μάς ωθούσε να τη μελετήσουμε πιο βαθιά, να ερευνήσουμε ό,τι προηγήθηκε 
και ό,τι ακολούθησε στην Κρήτη και σε όλο τον αιγαιακό χώρο, να βρούμε τις αλληλεπιδράσεις του με τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του, 
καθώς και την ιστορική και πολιτιστική του συνέχεια έως τις μέρες μας. Κάπως έτσι προέκυψαν οι τόμοι για τον Κυκλαδικό πολιτισμό και τον 
Μυκηναϊκό πολιτισμό, καθώς και οι δύο τόμοι Αιγαίο – Άνθρωποι και πολιτισμός.

Κι ενώ όλα έμοιαζαν να οδεύουν προς το τέλος, πάλι αυτό το αόρατο χέρι ήρθε να μας «ταράξει» με νέα ερωτήματα, να μας βάλει σε νέες 
«περιπέτειες». Η αφορμή δόθηκε όταν ερευνούσαμε την ιστορία των Καλύμνιων σφουγγαράδων και τα ταξίδια τους για ανεύρεση σπόγγων 
στους κόλπους της Σύρτης – τουτέστιν της βορειοανατολικής Αφρικής. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό το γεγονός. Ούτε ότι εκεί, στην περιοχή 
της Λιβύης που ονομάζεται Κυρηναϊκή, έφτασαν άποικοι από τη Θήρα στο τελευταίο τρίτο του 7ου αι. π.Χ. Η λάμψη της Αλεξάνδρειας είχε 
σκιάσει τα έργα και τις ημέρες των Ελλήνων στη γειτονική της Κυρηναϊκή. Κι όμως αυτά ήταν τόσο σημαντικά!

Ως γέφυρα, λοιπόν, ανάμεσα στην «Τετραλογία», που ολοκληρώνεται, και στον ελληνισμό της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου, 
που θα αποτελέσει το επόμενο βήμα της έρευνάς μας, επιλέξαμε να περιλάβουμε στον παρόντα τόμο μια ενότητα για τον ελληνισμό στην 
Κυρηναϊκή – το ερέθισμα για τα επόμενα βήματα της μελέτης μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει – όπως κι εμάς όταν ανακαλύπταμε 
στοιχεία που ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα. 

Ο κύκλος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στα επόμενα δύο βιβλία, θα είναι ένα πλήρες αφιέρωμα στον ελληνισμό που πάλλεται, δημιουργεί, 
οικοδομεί, ακμάζει, αναγεννιέται και αγναντεύει με τα μάτια ανοιχτά τις σιωπές των αιώνων. 

Αφιερώνεται στην Ελλάδα, τους  Έλληνες ναυτικούς και την ικανότητά τους να δημιουργούν πολιτισμό, ο οποίος ακτινοβολεί χιλιάδες 
χρόνια τώρα στα πέρατα του κόσμου!

Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα




