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ff ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΤΓΡΑΦff Τ ff Σ 

ΛΕΣΒΟΥ 

Η Λέσβος ε(ναι το βορειότερα από τα μεγάλα νησιά του Αι-
, β , , δ , λ' ί γαιου, που ρισκονται κοντα στη υτικη παρα ια της Μικρασ α ς. 

Στη σειρά των μεγάλων νησιών της Ελλάδας η Λέσβος έρχεται τρί

τη με εμβαδόν 163Οτ.χλμ. 

Το σχήμα της Λέσβου είναι τριγωνικό περίπου με κολοβωμένες 

τις γωνίες. Βα-& ιές δ ιε ισδ ύσε ις τη ς γραμμής των ακτών σχημα τά

ζουν ποικίλους κόλπους, που χωρίζουν το νησί σε ξεχωριστές χε

ρσονήσους. Στο δυτικό άκρο της βόρειας χερσονήσου βρίσκεται η 

Μή-&υμνα σε απ6σταση 62χλμ. απ6 τη Μυτιλήνη. 

Ο αστρονόμος λαι γεωγράφος Κλάύδ ιος Πτολεμαίος (2°~ αιω. μ.Χ) 

κα-&ορtζει τη Μή-&υμνα από τις συντεταγμένες 55°25' εώς -40°25'(1) 

Η ύπαρξη φυσικού λιμανιού στο σημείο αυτό εί χ ε επηρεάσει 

την εκλογή της αρχικής -&έσης της π6λης. (2) 

Ο Όλυμπος είwχι το υψηλότερο βουνό της Λέσβου. Φτάνει τα 

940μ. Το ορεινό αυτό συγκρότημα προχωρώντας προς το μέσο του 

νησιού, ενώνεται με το βουνό του Τσαλικιού (Πυρραίων Όρος), που 

κι αυτό ενώνεται με το βόρειο συγκρότημα του Λεπέτυμνου (838μ.) 

Η Μή-&υμνα βρίσκεται στις νότιες παραφυάδες του Λεπέτυμνου. 

α) Απ6 γεωλογική άποψη η Λέσβος χωρίζεται σε δύο τομείς, στο 

βόρειο (πρώτος) κα ι το νότιο-ανατολικό _ :δεύτερος). Η Μfj-&υμνα 

ολόκληρη βρίσκεται μέσα στον πρώτο, το βόρει ο , γεωλογικό τομέα. 

Στον τομέα αυτό υπάρχουν ηφαιστειογενή πετρώματα της τριτογενής 

περι6δου. Αφ-&ονού\:ι: οι ανδεσCτες, οι τραχείτες, σε ποικ .. ίλες-παρα-
, , , , Τ , , 

λλαγες και τα συγγεvη ηφαιστειογενη πετρωματα. α πετρωματα αυτα 

παρουσιάζο:νται σε μορφή τόφφων με συμπαγή σύσταση και ποι6τητα 

που τα κάνει να είναι κατάλληλα και για την πιο λεπτή αρχl-

---------------------------------------------------------------------· 
Βιβλ ι.ογραφία : ( 1) Κοντής "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 10 

(2) Κατ. Κ6τσαλη-Παπαδημητρίου "Μή-&υμνα" 

σελ. 13 



-- 4.· -· 

τεκτΟνική επεξεργασtα . Ακ6μη εμφανίζεται λίγο μάρμαρο και τι

ταν6λι3οι . Εκεί το έδαφος περιfχει ασβέστιο και φώσφορο . 

β) Αυτ6 κάνει το έδαφος αρκετά γόνιμοr έτσι στη Μή3υμνα δια

σταβρώνεται η ζώνη της ελιάς και του πεύκου με τη ζώνη της βε

λαν ιδ ι.άς . 

Το έδαφος της Λέσβου ( όπως και 6λου του νησιού ) είναι 

ηφαιστειογενές. Τα νεοηφαι.στειογενή πετρώματα χρησίμευαν στη 

γλυπτική, για λεπτ6τατες επιτεύξεις ci) . 
γ) Το κλίμα της Λέσβου είναι το εύκρατο κλίμα του Αιγαίου : 

Ο χειμώνας είναι γενικά ήπιος με μtση μηνιαία 3ερμοκρασία ανά

μεσα στους 8° με 12° c, εvώι:· κατά το καλοχα Cρ ι κυμαίνεται. μετα-
~, 23 ο , 27° , , , , , 
ι.,,U εως c. Το χειμωνα επικρατοuν οι vοτιοι αμ:εμοι, εvω 

το καλοκαίρι κυρίως .? ι β6ρε ιο ι. Η ετήσ ι.α ηλιοφάνεια ξεπερνάει 
πολλtς φορές τις 3 ~ 000 ώρες. 

δ) Σημαντικός παράγοντας της τοπικής οικονομίας ε[ναι η ελαιο
καλλιέργεια. Το 87°/ο. της καλλιεργήσιμης γης καλύπτεται απ6 ελα ι

οκαλλ ιέργε ιες. Ο αρι3μός των ελαιοδένδρων στην περιοχή της Μή

t):υμ νας είναι 27. 600. Οι. υπ όλοι.πες καλλιέργειες, όπως κηπευτ ι.rιών, 

κτηvοτροφ ικών) φυτών, οσπρ Cων, οπωροφ6ρων δένδρων και σιτηρών ε ί

να ι τcερ ιορ ισμένες. Τελευταία παρατηρε ιτα ι ανάπτυξη της κτηνοτρο

φίας. 

Κύρια πηγή εσόδων των κατοίκων του Μολύβου είναι η αλι.εία. 

Ο Μόλυβος (. Μή3υμv.α ) έχει δεκατέσσερις αλιευτι-ι;.ές μονάδες α

νο ι.χτής 3άλa:σσας, κα. ι. μ ι .κρότ ε ρες που δημ ιοuργούν αξ ι.όλογη ο ι.κο

νομ ική κ(ν.ηση; στο λ ι.μάvr..~ (.i) 

----~---------------------------------------------------------------------
Β~βλιογραφ(α : (1) Κατ. Ι6τσαλη-Παπαδημητρ(ου " Μή-&υμνα " 

σελ. 13-14. 

(2.) Κοντής "Λέσβος και η μικρασ~.ατική της περι.οχηrr 

- σελ. 11-18 
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( 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΘΥΜΝΆΣ 

Με το 6νομα έχουν ασχολη&εt αρκετο( ιστορικοC και αρχαι

ολ6γο ι και υπάρχου ν πολλές εκδοχές γι. ' αυτ6 . 

Σύμφωνα με τον Κοντή υπάρχουν δύο τύποι. Ο αιολικ6ς τύ

πος του ον6ματος, που μαρτυρείτα ι από τα νομίσματα και τις 

επ ι.γραφές, ε C.να ι Μά&υμ.να. σ αττικός, που επ ιβλή&Ι"Ικε τελικά 

και στη Λέσβο απ6 την Ελληνιστική Εποχή και κάτω ως κοινός 

πια τύπος, ε C.ν,α ι Νή&υμvα: ή Μη&ύμνη. Ο Θουκι.δ ·(δης ( 470 

400 Π8Χ. ) την περιοχή της επικράτειας της Μ"η&ύμvης τη λέ

γει Μη&uμναCω~ χώρα. (1) 

Σύμφωνα με τον Παραδείση το 6νομα που δέχεται είναι. Μή

&υμνα. Η λέξη δεν είναι ελληνική, είναι πελασγική ~ι φαί

νεται 6τ 1. σήμαινε " σεβαστή 11 , 11 προστατευμ~νη 11 ενώ το βο υ

v6 Αεπέτυμνος που ε(ναι κοντά στην κωμόπολη ( 8 χ.λ.μ. περί

που ) σημαίνει. 11 ο υπε ρκε (μενος rι, ο προστάτης. ( 2) 

Τους δύο τύπους του ονόματος (. το αιολικό και αττικ6 ) 
δέχονται. οι πιο πολλοC, 6που έ χουν γίνει γνωστά από το υς συ

γραφείς, τις επιγραφές και τα νομίσματα. Από την εποχή των 

rατελούζω·ν · (' 1355 μ.Χ~ ) αποκτά το όνομα fνΊολι,-β ος ή Μ6λυβος. 

Ο Σταυράκης Αναγνώστης υπο&έτει 6τι βαφτtστηκε έτσι απ6 τα 

σκούρα βασαλτικά πετρώματα, που το νομίζανε σαν 'μόλυβδο, 

rr των περασμένων αιώνων η αμά&εια rι, ενώ ο Κώστας Κοντός λέ

ει, 6τ ι προέρχεται · από το ΜΟΝΤ (ή MOLE ) , βο υν6 με ελιές. . 
Σύμφωνα με τον Στρατή Μολιν6 η γραφή με γιώτα του ονό

ματος, μπορεί να &εφρη&ε( πιο σωστή, αν παραδεχτούμε πως η 
.... 

ρ(ζα του ον6ματος είναι φράγκικη περιφραστική ΜΟΝΤ D' OLIVES : 
βουν6 των ελιών, ΜΟ(ΝΤ D' ,; φrvFS, MOL.rlOS. (3) 

-~~-----------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφ(α: (1) κ6ντης "Λέσβος και η Μ1.κρασιατική της πε

ρ ιο χτl: " σελ. 261 
( 2) Παραδ ε (σης : Φρούρια της Ελλάδας ( τ6μος Γ) 

σελ. 179. 

(3) Στρατής Μολ ιν6ς "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 77 
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Π Ε. Ρ ΙΉ·· r Η ΤΕ Σ 

Αρκετοt περιηγητές ασχολή-&ηκαν με τη Λέσβο. Ένας από 

αυτούς ο CHRTSTOFORO BUONDEJJMONT.I στο β ιβλ (ο του : 11 DEST:.R 
Λ 

ΙΡΤΊΟΝ" DES \Lt:S DE L .' ARCHIPEL. 11 - LffiRAND μας παρουσιάζει. 

ένα χάρτη της Λέσβου ( το β fJ.βλ ίο εκδό-&ηκε το 1897 ) • Ο BUO-.. 
NnELMONTI στο βιβλίο του αυτό ήταν ανακρι.βής και εξωπραγμα
τικός - ο χάρτης φτι.άχτηκε το 1414 με 1420 - παρόλο αυτά στο 

~όρειο μέρος του νησιού φαίνεται το κ&στρο της Μή-&υμνας ( βλ
έπε χάρτη 1 ).(1) 

Ο πρώτος όμως που έδωσε πληροφορίες σχετικά με το μεσαι

ων ι.κό Μ6λ ιβο είναι ο Β ZANBERTI ( rr a: ιω. ) , αναφέροντας στο 

ΙΤ σονέτο του· για το CAST.EL ΜΟLΤ'ν'Ό , κοντά στο καστέλο της πέ
τρας. (2) 

Το σχήμα του νησι.ού όμως στο χάρτη ~ου είναι μακριά από την 

πραγματικότητα μακρόστενο. (3) (' βλέπε χάρτη; 2 ) 

Στις πρώτες δεκαετίες του δέκατου έκτου αιώνα, ο Τούρκος 

PIRI REIS ( 1521 } φτιάχνει το χάρτη στο οποίο το σχήμα του 
νησιού πλησιάζει στο γνώριμο. Γι.α πρώτη φορά εμφαν'cζεται, η 
Μή-&υμνα όωστή στο μέγε-&ος κι:ιι 'aχήμα. ( βλέπε χάρτη 3 ) (4) 

Στον 4g χάρτη του PORCACHI βλέπουμε ότι. το σχήμα πάλ~ 
αλλάζει. Στην περιγραφή του για το νησ( μεταξύ · των άλλων 

γράφει : 11 •••• οι:., αρχα(οι τοπο-&ετοuν την κεφαλή του yησι.ού 
, , ~ , 6 6 β 'ζ cnro βορεια,, και την ονομαζουν Σιγρι.., πανω απ αυτ α συν 

Μ
, Q ,,. 

τη 1ηvυμ να• • • • • • 

Υπάρχει ένας άλλος χάρτης ( βλέπε 5 ) απ6 το Ιταλικ6 
ISOLARIO: φτια.γμ~νος τα τέλη του ΧΙΙ α ι.ω. Εδώ εμφανίζεται 

στη -&έση τοϊΓ.Μ.ολύβου ' το TARI'STΈRT. Αναφέρεται. δε ότι είναr... 

. . 

-------------------------------------------------------------------------· 
Βιβλι,ογραφCα :· (1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Μυτιλ~νη :_ "Χ~ρτες και.. τοπονύμια"σελ. 16~19 

Στρ. Μολ ι, ν6"ς :- "Jaστρα και.: καστρ~λ ι.α"· qελ. Τ&-79· 

MtJτ ι.λ ή_νη_ : 11 Χάρτες και. .. τοπονύμ ια!' . σελ .•. 22-2.3 
π 
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Jtαρcχφ&οpά, συνη3 ισμένη αρρώστε ια των τοπονυμ !ων, της λtξης 

Αυγερ ιν6ς, της π ι·ο πο ι,οτ ι.κής ονομασ(ας του Μολύβου. 

Ένα περ(εργο σχήμα τοu νησιού με πλαγ&αστ~ φορά φα(νεται. 

στον. χάρτη 6. Εμφα:νtστηκε τον XVT αιω. Αν και. έχει . αρκετές 

ανακρ(βει,ες, ο Μ6λ~βος διακwCνεται. . σε αρκετά λογικ~ τοπο3εσtα. 

Ο Βέλγος ABRAHAMORTELIUS στο χάρτη του ( έκδοση 1570 ) 
τοπο-&ετεC το νησ( πλαγιαστά με την περιοχή Μή-&uμνας στα αρι
στερά του νησιού και, 6χ ι β6ρε ια:. ( βλέπε χάρτη 7 ) 

Μια άλλη περ Cεργη μορφή· του νησιού συναντάμε στο ag. χά
ρτη 6που ο Μ6λυβος φα Cνετα: ι σαν νησ(. Ο χάρ·της εκδ6-&ηκε το 

1598 με τ(τλο " MET.ILE\1E ". Ένας άλλος χάρτης το (δ ιο συ

γγεν ι..κ6ς ( χάρτη:ς 9 ) (1) χρονολογεCται, το 1700 μ.Χ. 6που 

πάλι. ο Μολυβος φαtν.εται. σcχν ν.ησάκι. ( EL. MOLVIO: ) •. 

Ο MARCO BOSCHINI ~κδοσε το χάρτη του το 1658 ( χάρτη 10 ). 

Βλέπουμε εδώ 6τι. ο Μολυβος πέρνε~ σι,γά-σιγά το σωστό 6νομα. 

CASTEL MOLIVO αντ C.. MOLVIO που το συναντήσαμε και την (δ ι.α 

στιγμή κάπου μεσ6γεια δ ιακρC.νονταL .. τα. χαλάσματα της Μή3υ-

μ να:ς . ... 

(j ·aE. DΆPPER: ( 1703 AMSTERDAM ) ασχολ ή-&ηκε και αυτ6ς με 

την περιγραφή του νησιού. ( βλέπε χάρτη 11 ). Παρ6λο που δεν 

υπάρχουν _ μεγάλες διαφορές στα ονόματα, δηλ. τη Μή3υμνα ονο

μaζε ιι ΜΕΤΗΙΜΝΙ την παρουσιάζει. αν.τ Cκρυ στ ι.ς Μι.κρασι.ατ ι.κές 

ακτ~ς της κάνης, ποt1' δεν συμβα:tνε ι.; Ά . , 

·,Ομως πέρα α;π6 τους ξένους περ ι.ηγητές έχουμε και, το πε

ρήφ ι.μa έργο του: Ρήγα ΒΕΛ.εστι:.νλή~ e-Jπαλλου (, βλέπε χάρτη 12 ). 

:Εδ'ώ βλέπουμ.ε και. το κάστρο (ερεCπεια) της Μή3υμνας αλλά καr.. 

το Μ6λ υβο με -ι-ο λ ι.ι;ιιάν ι, του. 

·------------------------------------------------------------------------~-
Β.ι;βλ ι,ογραφ:· (α : (1 }' κυτι.λήνη :· "Χιρτες και.. τοπον6μι.α:tt σελ. 30-33, 

35-37, 43-44, 4a-50, 53-54,. 61-63, ::το-11. 
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Ο COUFFIER~ γάλλος αριστοκράτης στο βιβλίο του "VOYAGE ΡΙΤΤ;,,. 

ORESCUE DE LA GRECE" (έκδοση 1782) είναι από τους λ(γους που 

έχει σωστά τα γεωγραφικά σημεία, χωριά, βουvά και ακρωτήρια και 

το σωστ6 σχήμα της Λέσβου. 

Στο χάρτη φαίνεται το κεφαλοχώρι ο Μόλ ιβο 010LI.VO) και το παρα

δοσιακό αλλά ακόμη ασυv~~ηστο για εκείνη τηv εποχή Μή~υμνα. Εδώ 

επιβεβαιώνεται και η ταύτηση του Μολύβου και της Μή~υμνας.(χά

ρτης 13) (1) 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χάρτης της Λέσβου από τον BOR

IXJNE (1528) όπου πάλι φαίνεται ο Μόλιβος σαν νησί και το σχήμα 

της Λέσβου μακρόστενο. (χάρτης 14) (2) 

. ' 

~-------------------------------------------------------------
Β ιβλ ιο γραφ ία : ( 1 ) Μυτ ιλ ήvη 11 Χάρτες και τοπο νύμ ια" σελ. 90-93 

(2) Παρασκευαίδη "Οι περιηγητές στη Λέσβο" σελ. 

192-193 
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ν=.. ~ ..lfιμνος, 80 μίλια. άπ' τό τέτσ.ρτο τοϋ Μα.tστρου πρόζ Πουνέν~ε, άπ' τή 
:.:.= :-.:. :. 70 ά.π' τό τέτα.ρτο τής Τρα.μουντά:ια.ς Jtρός Γρα.ίγο, χα.ί lχει πολλα. ψρού
.::: = :uλύτερο ~ Μυτιλ 1,νη, 'Πού ύπήρξε θα.υμά:σια. 7.όλ η -ι.α.l κσ.τεσ-cοά:ψη τ.ολ-
·,~ =::Ξ; ά.πδ σεισμούς κσ.ί σχοτώθηκcιν πολλοί... - ' ' 

· :~;J .. ψ:ι προς ~οστρισ. τής Μυτιλήνης 6πά.ρχουν μεριχlς κολόνες πού σ-cέ-

ί,..7.JΠ1 ?~!11~ ' -ο 
ο \} 

. (> 
caι:'° s.mι:itt~ 

/ clmo '"ο Ο 

Χάρτης Λέσβου τοQ .Bordone- (1528) 

xόρ-r~Cr ~4 
;-• .-::: :--i- εά.ση τΙJυς χι α.λλες άπό πολλά κτίρια γκρεμισμένα. χα.ί στοές πολu 
- ι , δ . . λ . , . ~σ ;.Ξ:_---=.;u.:.:;:ες σ~ έρειπισ. ειχνου·ι την μεγα. απρεπεισ. τους στην σ-cρισ. έ-

. :·- ·-· :____..) τ-ού λέγεται Κυδωνί::ι (Gedono) ( ;) . Κσ.ί δ πρώτος ετνσ.ι Gera, Ca
;;;__ ~~--~a •(Γέρσ.ς, Κσ.λ~ονής - Βσ.ά(~ικών) .' ~ρούρ;ο Π~τρσ.ς,' .Μολ~ου κσ.l Ά~ 
-;=-=~ -::::. -:~ ψρούριο τοG Αγιοu θεοδωρου με ενσ. πupγο περιπου στο μέσον τοϋ 

192 
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ΘΡΥΛΟΤ 

Σχετικά με το κάστρο της Μή&υμνας υπάρ χουν αρκετοί Θρύλοι. 

Οι πρώτοι 'Ελληνες έφ&ασαν στο νησί μετά τον Τρwικά π6λεμο. Ή

ταν αιολικές φυλές από την Πελοπ6ννησο και ΒοιωτCα και δημ ~ού

ργησαν 11 τας λαμπράς και ωραίας Αιολικάς πόλεις •••• " σύμφωνα 
με το Δουκάκη. 'Ενας απ6 τους πρώτους Αιολείς οικιστές ήταν 0 

Μακάρ που είχε κόρη την Μήθυμνα. όπως μας πληροφορεC ο Δι6δωρος 

και ο Σικελιώτης : 11 r1ακάρεL δε &υγατέρες εγένοvτο συν d:λλαις Μυ-

λ , , "'5 c. 'λ ?, . Ίr!i. ηνη και μη&υμνα, αφ' ων αι πο εις εσχον την πριοσηγορίαν". 

'Αλλοι μας πληροφορούν ότι ήταν του Μάκαρος γυναίκα. 
Το πελασγικό φρούριο της Μή&υμνας ήταν τόσο ισχυρό, ώστε 

ακόμη και ο Αχιλλέας, που . πήγε εκεC για να τι,μωρίσει τον Πυλαίο ' 
αρχηγό των πελάσγων Λεσβίων κα ι, σύμμαχο των Τρώων, δεν μπ6ρεσε · ~ 
να το κυρι,εύ σει. 'οτι όμως δ εν κατόρ&ωσε να το επιτύχει η ανδρέCα, 

το κατάφερε η ομορφιά του. Η π ε ισLδίκη η κ6ρη του βασιλιά παρέ
δωσε τη Μ~&uμνα στους Αχαιούς από έρωτα προς τον Αχιλλέα. 
Αλλά όπως μας πληροφορεί ο Παρ&ένιος, ε~εγε . ιακός ποιητ~ς απ6 
τη μικρασιατική ΝLκαια που έγραψε το ν Α~π.Χ. αι. "ο Αχιλλεύς 
μετά την κατάληψη της π6λ εως διέταξε κd~_ελι&οβόλησαν τη νέα, 

, , , Cl'," ενω προτυτερα της ειχε υποσχεvει γαμο . 

Αλλά υπήρχαν για τη Μή&υμνα και άλλοι &ρύλοι. Λένε ότι τό-
τε που οι Αι ολ εCς επο Cκιζαν τη Λέσβο. μιά κοπέλα, η κόρη του 

~; .~, , 
Σμ,~ν&έα κατά τη διάρκεια του ταξ ιδ ι,ου 
επιφανή νέο συνταξι.δι~τη. Όταν έγινε 

' 'Ε λ ' αγαπησε τον να ο, εvαν 

φοβερή τρικυμία κι έπρεπε 

---------------------------------------------------------------------
Β ι β λ ιο γραφ ία . Παραδείσης "fρούρ ια της Ελλάδας" (τόμο ς Ji!:) . 

σελ. 179-180 

Πeίραδ ε ίσης "Φρουρ ιa. της 
Ελλάδας" (τομός Γ) 

σελ. 100-181 
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κατά το χρησμ6 σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα παρ~ενικ6 κορCτσι 

να ρίξουν · στη &άλασσα κι ο κλήρος έπεσε στην κοπέλα. Έτσι 

έρρ~αv . · στα κύματα σαν εξιλαστήριο &ύμα στον Ποσειδώνα το κο

ρίτσι. Ο Έναλος 6μως που δεν μπ6ρεσε να σώσει την κοπέλα έπε

σε και αυτός στα κύματα. Το ζευγάρι λυπή&ηκε ο Θεός των κυμά

των και τους έσωσε, έτσι στα βά-&η της -&άλασσας 11 εκε C νη δ ιέ

τριβε παρά τοις νηρη!σι, εκείνος δε έβοσκε ίππους του Ποσει

δώνος" .. 

Η Μή-&υμνα κατά τον Ε'π.Χ. αιώνα παρουσιάζει μεγάλη έκλυeη 

στα ή&η και η πόλη ήταν γεμάτη εταίρες, αλλά και οι κοπέλες 

των αστών είχαν εντελώς ελεύ&ερα ή&η~ μαστροποί πολλοί κυκλο

φορούσανr, και οι Μη&υμναίοι ήταν πάρα πολύ φιλήδονοι (άντρες 

και γυναίκες) και γενικά τίποτε δεν μπορούσε να τους χαλινα

γωγήσει. Μάλιστα ο Θεόπομπος (μιλώντας για τους Μη&υμναίους 

άνδρες, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν πλή&η προαγωγών, εκμαυ

λιστών~ μαστροπών και άλλων ατόμων φοβερά διεφ&αρμένων) λέει 

ότι αυτοί δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να πίνουν όλη μέρα ξα

πλωμένοι. ο Κλεομένης -τύρρανος της πόλης- έπιασε τις κυριό-
, . , , , 

τερες ή τις πιο σπουδαιες μαστροπους, που ηταν συνη&ισμενες 

να εκμυαλίςουν γυναίκες ανύπαντρες ή παντρεμένεζ, τις έ β αλε 

μέσα σε ό-ακιά και τις πέταξε στη &άλασσα. Δεν ξέρουμε όμως .αν. 

αυτό είναι &ρύλος γ ι,ατ ί οι δικτάτορες τα συν η& ίζο υν κάτι τέτοια. 

Ένας άλλος μύ&ος το οποίο όμως χαρακτίριζ~~ σαν ιστορικό 

γεγονός είναι η προσάρμοση της Αρίσβης στη Μή&υμνα. Λέγεται 

ότι μερικοί α:π<5,..,·τή'? ~ Αρίσβη επισκέφ&ηκαν την Μή&υμνα γι.α να 

, .·. 

~-------------------------------------------------------------------· 
Β ι.βλ ιο γραφ ία : . παραδε ίσης "Φρούρια της Ελλάδας (τόμος r) 

σελ. 181-182 
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δ ι.ασκεδάσουv, φεύγοντας παρ~συραν μαζ C. τους και. μερικά κορ ί

τσια της π6λης. Το γεγον6ς χαρακτηρίστηκε μεγάλη προσβολή για 

τους Μη~υμναίους. Εξεστράτευσαν λοιπόν εναντίον της Αρίσβης 

την κυρίευσαν, κατέστρεψαν την π6λη κι εξανδραπόδισαν σα δού~) 

λους τους κατοίκους, ενώ ήταν σχεδόν συμπολίτες. 

--------------------------------------------------------------------· 
Βιβλ ι,ογραφ(α : Παραδείσης "Φρούρ ι.α της Ελλάδας" (τόμος Γ) 

σελ. 182 



- 26 -

.Λ ΕΣΒΊΑΚΕΣ ΠΟ.ΛΕrΣ 

ι 

Στον Όμηρο αλλά και απ6 άλλες πηγες και μύ-&ους η .Λέσβος 

ήταν μια ενιαία επικράτεια κάτω από ένα βασιλιά. Έτσι η Λέ

σβος χαρακτ ι.ρ ιζόταν σαν "άπολ ις" σε αντ ί-&εση με~ ·ο "ωκ ίσ&η κατά 

πόλεις", είναι φανερό ότι σημαίνει ότι το νησί δεν ήταν χωρι

σμένο σ ε πο λ ιτικές επικράτειες, δηλαδ~ επικρατούσ~ ηρεμία στ. ι.ς 

πόλεις μεταξύ τους μέχρι τον τρωικό πόλεμο (1193π.Χ-1184π.Χ). 

Πιστεύεται ότι κατά τους τελευταίους α ι.ώνες της 2ης χιλιετη

ρίδας π.Χ ιδρύ-&ηκαν οι λεσβειακές πόλεις. 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο>5 ήταν οι πόλεις της Λέσβου, για 

την Αρίσβη δέχεται ότι. υπήρχε αλλά την κυρCευσαν οι Μη-&υμναίοι. 

Τα όρια των Λ.εσβ ιακών πόλεων προ σπα-&ησε να κα-&αρ ίσε ι ο R. 

KOLDEWEY με βάση τις εδαφικές προυπο-&έσεις κα ι. τα αρχαιολογικά 

ιστορικά και φ~λολογικά δεδομέ να που υπάρχουν. Τα 6ρι,α των 

Λεσβ. πόλεων στην πρώιμη ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ illOXH; πριν την προσά

ρτηση της ΑντισσαCας στη Μή~υμνα το 167π.Χ αυτά προσπά-&ησε 

να κα-&ο ρ ίσε ι. 

Στο σχέδιο 17 φαίνονται τα σύνορα των πόλεων. Σημαντική 

βοή-&εια στον κα-&ορισμ6 έδωσε η διαπίστωση 6τι στη σημερινή 

εκκλησιαστική διαίρεση του νησιού και συγκεκριμένα, ότι η 

δικαιοδοσία της Μητρόπολης της Μη-&ύμνης έχει ακριβώς την ίδια 

έκταση της αρχαίας rιJη-&υμνα ίας όπως δ ιαμορφώ-&ηκε το 167π. χ 

και δ ιατηρή-&ηκε. 

---------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία: Κόντής "Λέσβος και η l\1ικρασι,ατι,κή της περιοχή" 

σελ. 125-128 
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Έτσ ~ με βάση τα μητροπολιτικά 6ρια μπορούν να κα~οριστούν 

τα παλιά όρια , μεταξύ Ερεσού και της Αντίσσης και να διορ~ω~εί 

η οριο~ετική γραμμή ανάμεσα σε Μη~υμναία κα ι Μυτιληναία. Με 

τη βοή~εια κάποιων συνοριακών ορίων κα~ορίστηκε κα ι η με~οριακή 

γραμμή ανάμεσα στις δύο επικράτειες. 

~--------------------------------------------------------------------

Βιβλιογραφία: κοντης "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 125.::.128 
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Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗ Σ 

ΜΗΘΥΜΝΑΙΑΣ 

Η ταύτιση της αρχαCας Μη&ύμνης με το μεσαιωνικ6 και νεώτε

ρο Μ6λιβο βασίστηκε στα γεωγραφικά δεδομένα των πηγών και επι

βεβαιώ&ηκε από · τις επιγραφές που βρίσκονται κά&ε τόσο. Σήμερα 

η κωμόπολη έχει ξαναπάρει το αρχαίο της όνομα ενώ το μεσαιω

νικό τείνει να πέσει σε αχρηστία. 

Από τις τρεις μορφές, που πήρε διαδοχικά η Μη&υμνα ία, ευκο

λότερα καθορίζετα ι η τρίτη, δηλαδή η μετά την προσάρτιση της Α

vτισσαCας το 1 67π.Χ. Τότε συνόρεψε δυτικά με την Ερεσία κι ενώ 

τα σύνορα ανάμεσα Ερέσου και Αντίσσης δεν φυλάγονταν με ιδιά ί

τερη φρ ο ντίδα -οι δύο πόλει ς είχαν σχέσεις φιλικές- η Έρεσος 

μ6λις γειτ6 νεψε με τη Μή&υμνα, €χτισε μια σειρά από ο χυρά παρα

τηρητήρια πλάι στη γραμμή των συν6ρων, που τα λείψα νά τους μας 

δ είχνουν σήμερα τη γραμμή αυτή. 
, , , , , ζ ,.... 6 

Τα συνορα αυτα, που πρωτυτερα χωρι α ν την ~ρεσο απ την 

Άντισσα, άρχιζαν από το Π~λαι6καστρο, λ{γο βορειότερα από το 

Σtγρι, προχωρο ύσαν ανατολι~ά, αφήνοντας την κορυφή του Ορδ6-

μνου -το σημερινό ψηλό Μοναστήρι- στην Ερεσία, κατέβαιναν νό

τια από τα Τελώνια -σημερινή Άντισσα- κα.ι: από κει, ακολου-&ώ

ντας πορεία νοτιοανατολική προς τον κόλπο της Καλλονής, στα

ματούσαν στην Απο-&ήκα, λίγο μετά στην είσοδο του κόλπου . 

Εκε( χτίστηκε 0 τελευταίος π6ργος πλάι στα σύνορα. 

~~---~--------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία : Καν.της "Η Λέσβος και η μι:.κρασιατική τη ς περιοχή•r 

σελ. 261-263 
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Απ6 τα v6τια η Μη~υμναία συνορεύει με τη Μυτιληναία και την 

Πυρραία. Εκε( όπως σημειώσαμε, βοη~εί τον κα-θ-ορισμό της συνο

ριακής γραμμής η πληροφορία του Στράβωνας, 6τι. το στενότε ρο μέ

ρος του νησιού ε(ναι "κατά : κώμην- της Μη~υμνα(ας, καλούμενην Αί

γε ιρον". Το στενότερο μέρος ( 117Οχλμ.) βρίσκεται ανάμεσw στο μυ
χ6 του κ6λπου της Καλλονης και. στο μυχ6 του Όρμου του Μακρύ 

Γιαλού, στην ανατολική παραλία του νησιού. Εκεί στη -θ-έση που έ
χει μάλιστα το όνομα Καβακλί (καβακλί=αίγειρος) το πο-θ-έτησαν οι 

μελετητές την Αίγειρο • 
.ιΟμως ο φιλολογικός σύμβουλος του R. KOLDE\l/EY, ο H.G LOLL-

ING, μη 6vτας ικανοποιημένος από τα συνη-θ-ισμένα οικιστικά λεί
ψανα κώμης που υπήρχαν εκεί,,. προτίμησε τα εμφαντ ικ6τερα λείψανα 
της Σκάλας των Μιστεγνών~ που 6πως είδαμε είναι τυπικ& απομει-

, , , , , 
ναρια επιvειου και οχι κωμης του νησιου. 

ff αυ-θ-αίρετη αυτή μετά~εση της Αιγείρου είχε αναγκαίο επα
κ6λου-θ-ο και το κατέβασμα των συνόρων της rΛ. η -θ- υμνα ίας, που όπωσ-

δήποτε πρέπει να ήταν \!Οτ ι6τέρα από - την Α ίγε ιρQ. ,._ 
Και στην περίπτωση αυτή το λαν~ασμένο αποτέλεσμα, που βγή-

κεαπό τηΥ"συμμόρφωση στη ρητή αρχαία μαρτυρία, προδίδεται από 
τ.α στοιχεία της αρχαία~πολιτικής διαίρεσης του νησιού που δια
τηρούνται στη σύγχρονη εκκλησιαστική διαίρεση, γιατί τα όρια 
της δικαιοδοσίας των δύο μητροπόλεων βρίσκονται βορειότερα από 
τα Μιστεγvά. Η δικαιοδοσία του Μητροπολίτη της Μη~ύμνης αρχίζει 
με την αρχή περίπου το υ ~σρμου του Μακρύ Γιαλού, όπου πρέπει 
να άρχιζαν και τα σύνορα Μη-θ-υμναίας-Μυτιληναfας, που από τα 
δυτικά συνεχίζονταν από τα σύνορα Μη~υμαίας-Πυρραίας. 

Η διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη Υ~ι στην τρίτη μορφή είναι αυ-
τον6ητη:η επικράτεια της Μη-θ-υμvαίας περιοριζόνταν ως το 167π.Χ 
στη συνορLακή γραμμή της Αντισσαίας, που διαπιστώνεται και πάλι 

~-------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία : κοντης "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 261-263 
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απ6 τα οχυρά ~ου υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Οι 6χι φιλι

κές σχέσεις των δύο πόλεων τις υποχρέωσα ν να χτίσουν και οι δύο 
, , , ·· , , , , 

τετοια οχυρα πλαι στα συνορα τους, που η τεχνικη με την οποια κα-

Ίr.ασκευάστηκαν·--λέσβ ια οικοδομή επ ιμελημένη ή 6χ ι- μα ρτυρεί την 

παλαι6τερη από τα εισ6δομα ε ρ εσιακά χατασκευή τους. 

Η συνο ριακή γραμμή, φυσικά οχυρή είναι η ίδια περίπου μ' ε-
κ ' r ' L , ε t.vη που χωρ ι:. .ζ ει σημερα τις ο ρε ι νι:,ς περ ιφερε ιες Σιiου:ttαρ ίου-Φ ί-

λ ιας και, vοτι6τερα, Καλλονής-Παρακοίλων. Αρχίζει στη β6ρεια πα
ραλία ανατολικά από την Τσιχράντα και καταλήγει από τα νότια στα 

ανατολικά του υψώματος της Ξεροκαστρινής, που στενόμα κρο όπως εί

ναι, φτάνει σε μικρή απόσταση από την παραλ ία του κ6λπου της Κα~ 

λλονής. 

Τα σύνορα της αρχικής επικρ&τειας της Αρ(σβης σημειώθηκαν στο 

σχέδιο 17 υποθετικά κα ι με βάση την παρατήρηση ότι ο~ πόλεις του 
νησιού, που φα Cνεται ότι διατήρησαν τα α ρ χ ικά τους όρια ως το τέ

λος κατείχαν περιοχές χωρισμένες από φυσικά όρια και παρουσίαζαν 

κάποια γεωγραφική αυτοτέλεια. Αυτό πρέπει να οφείλ εται μάλλον 
στους όρους κάτω από τους όποίους διαμορφώθηκαν στην αρχή οι 
επικράτειες των λεσβιακών πόλεων απ6 γένη συγγενή που για σημα
ντ ικ6 χρονι κό διάστημα διατήρησαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. 
'Ετσι η χ.4θε μία · απλώθηκε στην περιοχή πα~ γεωγραφικά της πή-

γα ινΈ. 

Με τη λογική αυτή στο σχέδιο 17 δίνεται στην,αρχική Μηθυ~ -
μναCα ολό κληρη η περιοχή που δεσπό ζ εται. από το Λεπέτυμνα -:; η στέ
vη μυθολογική συσχέτιση του όρους με την προσωποποίηση τη ς πό
λης δεν είναι;; χωρίς σημασία- κι αφήνονται στην Αρίσβη οι πεδι
νές ή λοφώδεις περιφέρειες της Καλλονής κ.α:ι της Αγίας Παρασκεύης 
με τ:ο φυσικ6 

0 
ρε ι νό π ερ ιθώρ ιό τους, αυτές που η. ε ξ αιρετική γ ο

~ικ6τητά τους έγινε αιτC~ vα σβήσει vωρ(ς η Αρίσβη από το χ&-
ρτη των π6λεων του νησιού. 
~~--------------------------------------------------------------------
Β'ιβλιογραφία : κοντης ".Λέσβος και η μι.κρασιατική της περιοχή" 
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R ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΆΡΘΡΩΣΗ 

ΜΝΑΙΑΣ 

Τ Η Σ ΜΗ Θ Υ ~ 

Η χερσ6νησος που κατέλαβε η Μή~υμνα ήταν ο καταληλ6τερος τ6-
πος στη βορειανατολική Λέσβο, για να χτιστεί μια π6λη που 3α ικα

νοποιούσε τους ειδικούς όρους που απαιτή~ηκαν για την μμυvα· των 

Λεσβιακών πόλεων, ~α κυριαρχούσε στο βόρειο πέρασμα ανάμεσα Λέ

σβου και Μικρασίας και ~α, είχε στην εξουσία της τη μεριά αυτή 

της Λέσβου, και μάλιστα την ευρύτερη περιοχή του Λεπέτυμνου. ο 

μεσαιωνικός και νεώτερος Μόλιβος, ως κάστρο, κράτησε τη σημασία 

που είχε για το νησί και για την αιγιακή της περιοχή η ο χυρωμένη 

αρχαία Μή~υμνα κι αυτό δείχνει γιατί χτίστηκε στη ~έση αυτή η 

πόλη . 

Η αρχαία Μη~υμναία κατέχεται η περισσότερη από τον ορεινό 

όγκο του Λεπέτυμνου και τις παραφυάδες του, που αφήνουν κοι

λάδες μονάχα · ανάμεσά τους κα ι σχηματίζουν κάποια οροπέδια. Η 

αρχική Μη~υμναία προφυλαγμένη η ίδια ~πό τ~ βουνά που τη χωρί

ζουν από την Αντισσαία, δέσποζε πραγματικά επάνω από την πεδι

νή στην περισσότερη έκτασή της Αρισβαία, με την πλούσια κα ι αφ

~ονη γη, τα νερά της και το πλεονέκτημα των δύο 3αλασσών, της 

ανατολικής και του κόλπου της Καλλονής από τα δυτικά. 

Το μέρος αυτό του νησιού, πουμε β ίαιο τρό π ο έγινε πρώιμα 

το νότιο τμήμα της Μη~υμνα ίας, περιλαμβάνει τοv'προσχωματικό 

κάμπο της Καλλονής, που και σήμερα είναι η μεγαλύτερη κα ι πλου

σιότερη πεδ~άδα της Λέσβου. Η περιφέρεια της Αγίας Παρασκε υής 

με τις μικρότερες πεδιάδες της και τους έύφορους λόφους της, 

πο υ τους έχει αξ ιοπο ιήσε 1:, στο έπακρο η φ1.λοπ0Vfα των κατοίκων 

της, είναι σήμερα ισάξια περiπου με το γειτονικό της κάμπο. R 
αρχική περιοχή της Αρίσβης παίρνει εκείνη κυρίως, κα~ τα νερά 

---------------------------------------------------------------------
Β ~βλ ιο γραφ ία : Κο \Ίτης . "Λέσβος: ΚΟ: ;Lr'η ·μι κρC!iστ;σ;1 ική : ' της)tερ ιο χήrr 

σελ. 264-265 
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που κατεβαίνουν από τον ορεινό όγκο του Λεπέτυμνου με τους πο

ταμούς που τη διασχίζουν. 

Η επικράτεια της Μ7l-&υμνας στην κλασσική της έκταση ήταν 391 

τ.χλμ. περίπου (έναντι των 465τ.χλμ. περίπου της Μυτιληναίας). 

Απ6 αυτά 231τ.χλμ. περίπου ήταν της αρχικής Μη~υμναίας και 160 

τ.χλμ. της πρώην Αρισβαίας. Το μήκος των χερσαίων συν6ρων της 

κλασικής Μη-&υμναίας είναι 26χλμ. και το μήκος των ακτών της 72 
χλμ. περ(που. 

Κολπώσεις αξι6λογες στην ακτή της Μη3υμναίας σχηματίζονται 

στην Πέτρα από τη δ υτική παραλία, στον Παλι6 από την ανατολική 

και στο Μακρύ Γιαλ6. Οι δύο τελευταίες κολπώσεις είναι μεγάλες 

αλλά πολύ ανοιχτές. Γι ' αυτό μονάχα οι μικρ6τερες κολπώσεις που 

σχηματίζονται μέσα τους είναι κατάλληλ~ς για επ[νεια. Τέτοιες μι

κρές κολπώσεις σχηματίζονταL και αλλού. Στη Μή3υμνα η μορφή της 

χ ερσονήσου ευκολύνει την κατασκεύη λιμανιού και την διευ3έτηση 

6 ρμων . 

Λίγο δυτικότερα απ6 τη Μή3υμνα, στην Εφταλού~ η απόσταση απ 6 

την παραλία του νησιού ως την μικρασιατική πα ραλία είναι 6,3/4 

ϊϊίλ ~ά. 

Η στενή γειτνCαση της Μη~ύμνης με τη νότια παραλία της Τρωτ

κής χερσονήσου επέτρεψε και στη δεύτερη Λεσβιακή πόλη να δράσει 

εκεί στην · πρώιμη Αρχα·c.κή Εποχή" πριν μονοπωλήσει η r1υτιλήνη τη 

λεσβιακή δραστηριότητα στην Τρωάδα. Έτσι η περιοχή της Μη~ύμνης 

δέ~ηκε στενά με τους μύ~ους της απέναντι παραλιακής περιοχής. 

Στη νεώτερη εποχή στε~ή ήταν η σχέση της Μη3ύμνης με τη νότια 

Τρωάδα και με τις πόλεις του Αδραμύττηνου Κόλπου. ; 

----------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία : κοντης "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 
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ΙΣ ΤΟΡΙΑ 

α. Εποχή του χαλκού (200Ο-110Οπ.Χ) 

Αν και η α ρχαιολογική έρευνα αποκάλVψε ότι η Μήθυμνα θα μπο

ρούσε να είχε κατοικηθεί από την όψιμη τουλά χ ιστον νεολιθική πε

ρίοδο, μέσα σ' tνα προτστορικ6 κ6σμο η π6λη έχει να επιδείξει πο
λιτισμό κατά την εποχή του χαλκού. 

β . Γ~ωμετρική περίοδος (11ΟΟ-75Οπ . Χ) 

Η άφιξη των Αιολέων, φαίνεται ότι π ραγματο πο ιήθηκε τους τε

λευταίους α ιώνες της δεύτερης χιλιετηρίδας. Οι νέοι επικιστές του 

\':lησιού ( π ρι6τοι ήταν οι Πελάσγοι) αναμίχθηκαν με τους προ·ίστορι

κούς κατοίκους της Λέσβου . Στηv κα ιv6υργια γενιά που βγήκε από 

από τη συγχώνευση των δύο πληθυσμών, οι Α ιο λε ίς έδωσαν τη γλώ-

σσα κα ι το χαρακτήρα του πολιτισμού τους• οι παλιοί πάλ ι κάτοι

κοι τους κληροδότησαν τηv προα ιώνια λαϊκή παράδοση, τα ήθη και 

τα έθίμά τους· Έτσι στηv κεραμική, από την γεωμετρική ως την 

κλασ ική περίοδο. και αργότερα ακόμη, όπως μα ρτυρούν τα ε υρήματα 

από τις δ ιάφορες αρχαιολογικές α vασΗ.αφές, εξακολουθεί vα χρη

σιμοπο ιείτα ι η τεχνική των γκριζόχρωμων λεσβιακών αγγείων BUCCHERO 
που μα ς είνα ι ήδη γνωστd απ6 την πρ61στορική εποχή. 

Τα αρχαι ολογικά δεδομένα δ εv ε π ιτρ έπουν τηv ακριβή χρονο

λ6γηση της J!Ίήθυμνας •. Από μυθολογικά 6μως κα ι ιστορικά στοιχεία 

εξάγεται το συμ\\φασμ;α ότι, όπως όλες οι ιστορικές πόλεις της 

Λέσβου, η Μήθυμνα πρέπει να ιδρύθηκε γύρω στο τέλος της εποχής 

του χαλκο6 και την αρ χή της γεωμετρικής περιόδου . μετά την ~

φιξη των Αιολέων στο νησί. 

Σύμφωνα με το συγγραφέα του ψευδοηροδοτε ίου 11·Β ίο του Ομήρου" 

που τοπσ&ετεί χρονολογικά τον Τρω·cκό πόλεμο, στο 127Οπ.Χ, η Δέ-

--------------------------------------------------------------------- ~ 
Β ιβλ ιο γραφ ία : Κότσαλ η - Παπαδημητρίου Κ,. "ΜRΘΎl'ΊΝΑ" 

σελ. 19 
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σβο "ωκίό"-&η κάτα π6λε ις πρότερον εούσα άπολ ις" 130 χρ6νια αργ6-
τερα δηλαδή το 1140 π. χ. Αν 6μως δ εχ&ούμε σαν πιο π ι-&ανή τη χρο
νολ6γηση του Ερατοσ-&ένη y ια τον Τρω·cκό Π6λεμο, δηλαδή το 1183π. Χ, , , 
ετσΙJ.. η Αεσβος ωκ(σ-&η το 1053π.Χ. 'Αρα και οι πόλει,ς της δημιου
ργή-&ηΚαν τότε . ( 1) 

β . Αρχαtκή Π~ρ(οδος 

Απ6 τους αρχαtκούς χρ6νοuς, η Μή-&υμνα, δεύτερη π6λη του νη
σιού" υπήρξε σπουδαίο στρατι,ωτικό και ναυτι,λιακό κέντρο. (2) 

Απ6 το 8~ αε.ώνα η Μή·-&υμvα ίδρυσε αποι,κίες στα απέναντί της 
μικρασιατι,κ6. παράλια. Η Άσσος αναφέρεται απ6 τον ι,στοριογράφο 
Μυρσίλο ως Μη~υμvαίων~τίσμα. 

R νότια παραλία της Τρωάδας δεν ήταν τόσο βολική, όσο η δυ
τική παραλιακή ζώνη του Αδραμύ,ττηνου Κόλπου, που επέ ::τρεψ ε στους 
Μυτιληνα(ους να συμπληρώσουν την ε h ικρατει,ά τους με ένα σημαντικ6 
ηπειρωτLκό τμήμα (Μντιληναίωv Αιγιαλ6ν). Οι πόλεις της Τρωάδ α ς, 

στι.ς οποίες η Μή-&υμνα άμμεσα ή έμμεσα ανέπτυξε αmοικιακή ή απλώς 

εποικιστική δράση, αναπτύχ-&ηκαν αυτόνομες. Έτσι με την κυρια-

ρχία της Μυτιλήνης σε δύο καίριες -&έσεις (~Αντανδρο και Πολuμήδειο), 
η παρουσία της πρώτης πόλης της Λέσβου στο βόρειο πέρασμα αν~-

μεσα στο νησί Και στη Μικρασία έγι,vε ουσι,αστι,κή. 

κ , δ ' , 7ου Χ 'λ οντα τον ευτερο μι,σο του = π. αιω. η μονοπω ηση του εν-

δ ι,αφέροντος γι,α την Τρωάδα από τη Νυτι,λήνη, δυσαρεστεί τη Μή-&υ
μνα. Μετά την απώλε ι,α της ευκα ιρ Cας να βρει δ L'.έ~οδο στην Τρωάδα, 

η Μή-&υμ.να, έμει,νε με τις οι,κονομικές πηγές της του νησιού, δυσα

νάλογα μικρές για τις φιλοδοξίες της, που φαίνεται ότι ήταν ανά
λογες με τις φιλοδοξίες της Μυτιλήνης. 

Όμως επάνω στη Λέσβο η Μη-&υμνα1κή επικρ&τεια απλωνόταν μόνο 

σε 231τ.χλμ. ήταν λιγότερη από της Άντισσας, λιγότερη από της 

Πυρράς και ίση σχεδόν με της Ερέσοu. Με της Μυτιλήνης, ούτε μπο-

---------------------------------------------------------------------· 
Βt.βλι,ογραφία: (1) & (2) Παπαδημητρίου-Κ6τσαλη κ. "ΜΗΘΥΜΝΑ" 

σελ. 19-20 

κοντής 11Δέσβος κσ..ι - η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 267-268 
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ρούσε να συγκρι&εC. Με την υποταγή της Αρίσβης έχουμε και το σπα

σιμο της σύμπνοιας των λεσβιακών πόλεων, γ:ύρω στο τέλος του s0 ~π.Χ 
, , , , 

7
ου 

αιω. η μεσα στο πρωτο μισο του = π.Χ αιω. 
Υπάρχει μια χρονολογική ένδειξη που συνηγορέ~ για τη χρονο

λόγηση αυτή. Η αξία της ένδειξης εCναι σχετική, αρκεί να ενι

σχυ&εί από αρχαιολογικές έρευνες. Τα λt(ψανα του τείχους της Αρί

σβης, συγκεκριμένα, που κατά πάσα πι&ανότητα το έριξαν οι Μη&u~ 

μνα[οι, για να κρατ~σουν υποταγμένη την περιοχή, πα ρουσιάζουν ό

πως &α δούμε, μια από τις παλαιότερες μορφές της λέσβ ιας οικοδο

μ;. ίας, μέσα στην εξέλιξη του τρόπου αυτού, που άρχισε να δ ιαφαfvετα ι 

με την εξέταση των δειγμάτων τους πο υ είναι γνωστά στη Λέσβο. 

Βρίσκεται χωρίς άλλο οολ ύ κοντά στα παλαιότερα από τα δείγμα τα 
, λ , , , s0 λ 'ψ αυτα που χρονο ογουνται σιγουρα μεσα στον = αιω. Τα ει ανα των 

περιβόλων των άλλων πόλεων είναι τα περισσότερα νεώτερα και μονά

χα κάποια τμήματα δίνουν επίσης παλαι1κότητα. 

Να έγινε ο περίβολος της ΑρCσβης σε πρώ1μη εποχή δεν είναι δυνατ6ν. 

Το πι&ανότερο είναι να έχουν γίνει για όλες τις πόλ εις μαζ(. Οι 

περίβολοι που σώζονται στις πόλεις που η ~ωή τους συνεχίστηκε 
, , , , , , 

φαινεται οτι προερχοντα~ απο ευρειες α νανεωσεις που πραγματοποι-

, ο. , δ , , 7Ου , , ί 
ηvηκαν απο το ευτερο μισο του = αιω. κα ι μετα, τοτε που η Αρ -

σβη δεν υπήρχε πια (ως ανεξάρτητη).(1) 

Ήδη αΠ6 τα μέσα του 8°~ αιω. η πόλη δια&έτει αξιόλογο εμπο
p~κό στ6λο, πράγμα που συντελέ( στην αν&πτυξη τοy διαμετακομι

σ~ικού εμπορίου~ ο~ Μη&υμναίοι εισάγουν μέταλλα εξάγουν αγγεία, 

β ' ίδ [ ' Η ' ' ' ιοτεχνικα ε η κα ι τα περ φημα κρασια τους • . νεα κοινωνικη τα-

ξη που δημιουργή&ηκε αποκτά τέτοια πολιτική δύναμη, . ώστε με τον 

εκφυλισμό της βασ ιλ ε [ας, να τη δ ιαδ εχτε ί τον 7~ α ι.ω. το αρ ιστο
~ρατ ικ6 πολCτευμα. Κατά τα τέλους του 7°~ αιω. η διαμάχη μεταξ6 
των ευγενών έχει σαν αποτέλεσμα τηv τυρρανία.(2) 

----------------------------------------------------------------------· 
Βιβλιογραφία: Κοντής "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 268-269 
( 2) Κότσάλη-Παπαδ'Fjμητρ ίο,υ ,-'~Μfj-{}υμνα'' -

_ .. q ε~ !. _ 20- 21 
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Μ , . , , · 6 ου , , 
εσα στο πρωτο μισο του = π.Χ αιω . εκδηλώ&ηκε ενα πνεύμα 

συνεργασίας μεταξύ των λεσβιακών πόλεων και, με τη σύσταση ή 

ανανέωση εν6ς ΚΟΙΝΟΥ , οι Λέσβιοι ασκούν ενιαία πολιτική με υπε

ροχή της Μυτιλήνης. (1) 

γ . Κλασική Περίοδος (48Ό-323π.Χ) 

Μετά την ήττα των Περσών στη ναυμαχία της Μυκάλης (479π . Χ) 

οι Μη3υμναίο~ συμμετέχουν ενεργά στο συνασπισμό των ελληνικών 

πόλεων, από τον οποίο προήλ3ε η ΑΆ3ηνα1κή Συμμαχία. (2) 

Η συμμετοχή της Μη3ύμνης στο λεσβιακό τμήμα του συμμαχικού 

στ6λου φαίνεται 6τι ήταν με δύο πλοία, αν κρίνουμε απ6 τον αρι-

3μό με τον οποίο μετέχει στις ε π ιχειρήσεις του στ6λου μετά τη~ 

αποστασία. (3) (το 428π . Χ με εξα ίρεση τη Μή3υμνα, όλες οι λε

σβιακές πόλεις αποστατούν από την Α3ηνα1κή Συμμαχία. 

ff αντιμυτιληνα·Gκή στάση της J\Ίη-&ύμνης το 428π.Χ δεν οφει

λόταν πι3ανότατα στην παλιά της αντί-&εση με τη Μυτιλήνη. Το 

γεγονός ότι η στάση αυτή εκδηλώ3ηκε μετά από μακροχρόνια ανά

παυλα του ανταγωνισμού σε μια υπό-&εση που είχε χαρα κτήρα κυ

ρίως πολιτικό γεννά την υπόνοια ότι προήλ3ε μάλλον από κάποια 

πολ ϊ.τε ~ακή · μεταβολή που συντελέστηκε κάτω από Α-&ηνα·ική επίδραση 

στη Μή-&υμνα. Το 428 οι fvΙυτιληναίοι δημοκρατικοί παρουσιάζονται 

αντί-&ετοι στις ενέργειες των ολιγαρχικών και αργότερα οι Μη

-&υμναίοι ολιγαρχικοί, που είναι χαρακτηριστικό ότι κι αυτοί 

εξόριστοι μαζί με τους ομοιδεάτες τους του άλλου νησιού τήρη

σαν ενεργό αντια3ηνα1κή στάση. 

Οπωσδήποτε η επίσημη Μή3υμνα ήταν από εκείνους που ειδο

ποίησαν τους Α-&ηναίους για τις ενέργειες που ετο(μαζαν οι ολι

γαρχικοί.. της Μυτιλ ήνης και των άλλων πόλεων, πολέμησαν πλάι 

στους Α-&ηναίο υς όταν εrιδηλώ-&ηκε η αποστασία Ηαι δέχτηκαν την 

επί-&εση των Μυτιληναίων κα L των συμμάχων τους, που βάσισαν τις 

---------------------------------------------------------------------
β 1-βλ ιογρα:φ Ca: : ( 1) και. 

( 2) Παπαδημητρ (ου-κ6τσαλ η κ. "ΜΗΘΥΜΗΑ" 

σελ. 21-22 
(3) Κοντής "Λέσβος και η μικρασ~αττΚή της περι.οχή" 

σελ. 269-270 
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ελπίδες τους στην προδοσία των ολιγαρχικών της Μη-&ύμνης , που 

είναι φανερ6 ότι περίμεναν. Έτσι. ο ι Μη-&υμναίοι μόνο απέφυγαν 

τις κυρώσεις των Α-&ηναίων το 427π.Χ σε σ χέση με τους άλλους Λέ

σβιους , Είχαν πλεονεκτική -&έση και πήραν μέρος στις επ ι χειρήσεις 

του συμμαχ~κού στόλου ως το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου, 

Ενδιαφέρει για την επιβεβαίωση των εχ&ριΗών δια-&έσεων που 

πάντα ε ίχαν οι.. Μη-&υμναίο ι. ολιγαρ χ ικοί εναντίον της Α-&ή νας που 

όπως και οι άλλοι ομοιδεάτες τους, ότ ι την αποστασία αυτή την 

προκάλεσαν οι Μη&υμνα(οι εξόριστοι, αφού απέτυχαν να καταλάβουν 

την πατρ ίδα· ; τους, που ήταν με το μέρος των Α-&ηνα ίων, 

Το 412π.Χ οι ΣLοι προσπά&ησαν να αποστατήσουν τη Λέσβ ο με 

επιτυχία, με την βοή-&εια των Μη&υμναίων ο λ ιγαρχ ικών . Τελι}tά το 

νη σ ί ολόκληρο αφού έπεσε στα χέ ρια των ολιγαρ χικών και Λακεδε

μον ίων σώ-&ηκε με τη βοή&ε ια τω ν Α-&ηνα ίων. Έτσι έφυγαν ο ι. Μη&υ

μναίο ι ολιγα ρχικοί που έκα ναν την ε π ί&εση το 411π.Χ. 

Το 406π.Χ ο Καλλικράτιδας κυρίευσ ε τη Μή&υμνα. Μετά την πα

ρέν-&εση της τελευταίας α-&η να·cκής επιτυχίας στις Αργι νούσες και 

την ήττα στους Αιγός Ποταμούς αρχίζει και για τη Μή-&υμνα η μό

νιμη λακεδα ιμονική κυριαρχία. 

Μετά την Ανταλκίδεια Ειρήνη (386π.Χ) η Μή&υμνα κα-&tσταται 

αυτόνομη •. Έτσι μα ζί με τη Μυτιλήνη το 377π.Χ μπαίνουν στην 
ι , , , , , L. 4ο υ Δευτερη Α-&η να'C κη Συμμαχ ια . Με τα απο αυτο στα .μt;σα του = α ιω. 

επικρατεί πολιτική κρίση στη Μή-&υμνα όπου επικρ~τούν οι ολιγα

ρχικοί . Από το 338π.Χ η π6λη είναι πιστή σύμμαχος του Φιλίππου 

(είχε μπει στην πανελλήνια αντιπερσική συμμαχία) και όταν το 

333π .Χ οι Πέρσες καταλαμβάνουν την πόλη, οι Μακεδόνες την ελευ.;... ·. 

-&ερώνουν με ιχυρή ναυτικ~ δύναμη. 

δ . Ελλ ην ιστ ική ( 3 23-167π. Χ) και Ρωμα·ική ( 167π . Χ-312μ. Χ) Περ L.οδος . 

Μετά το -&άνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323π .Χ), η Μή-&υμνα 

---------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία: Κοντής "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ . 270- 272 
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περιήλ~ε υπό τους Πτολεμαίους. Στην αρχή του 2°~π.Χ αιω. η π6-

λη συμμετέχει στην ανασύσταση του Κοινού των f\εσβιακών πόλεων 

με κέντρο το Μέσσον. 

Απ6 τότε οι λεσβιακές πόλεις δρουν όλες μαζίr ως το 167π.Χ, 

οπότε οι Ρωμαίοι καταστρέφουν την 'Α ντ ισσα και προσαρτούν _την 

επικρατειά της στη Μή~υμνα ~ η οποία αποκτά τη μεγαλύτερη έκταση 

που είχε ποτέ -Τα οριά της φτάνουν ως εκείνα της Ερέσου. (1) -
Έτσι τότε έχουμε και τις πρώτες διαφορές (συνοριακές) ανάμεσα 

στη Μη~ύμνη και την Έρεσο. Οι δύο πόλεις φαίνεται ότι είχαν 

φτάσει στα ξένα δικαστήρια γι' αυτό το λόγο. (2) 

ε. Βυζαντινή Περίοδος (312-1355) 
Στους βυζαντινούς χρόνους η Λέσβος υπαγόταν στη διοικητική 

περιφέρεια της rrΕπαρχ ίας των Νήσων του Θέματος Αιγαίου. 11 

Στην παλαιοχριστιανική εποχή (4°~ - 7°~ αιω.) η Μή-&υμνα ήταν 
ήδη έδρα επισκόπου (52Ομ.Χ). Επειδή όμως βρισκόταν μακριά από τα 

διοικητικά κα ι εμπορικά κέντρα της εποχής, περιήλ~ε σιγά-σιγά 

σε απομόνωση. Έγινε στόχος συχνών ληστριΗών επιδρομών, οι οπο ίες 
, ζ , ο , , , 80 90 

αρχι ουν α n:: ο τον 4= αιω. γινονται πιο συχνες τον = και =, κα-

a.' , ο , , λ' , λ λ ,, vως αργοτερα στον 11=, η καταφυγιο εμπο εμων. Ετσι εη ατουν 

τη Μή-&υμw κα ι τ:ηv κάνουv ορμητήριο ο Σλάβων (769μ.Χ) και οι 

Μισ-&οφόροι του Μιχαήλ Τραυλού (821-824). Ακόμη πολλές επι-&έσεις 

έγιναν από τους Σαρακηνούς~ τους Ρώσους, στη συνέχεια από τους 

Βενετούς, τους Γενοβtζους και τους Τούρκους. 

Το 1204 με την άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους, τη . 
Μή-&υμνο: παίρνει. ο Βαλδου'tνος Α: Βυζαντινή γ(νετα ι πάλι το 1261.(3) 

-----------------------------------------------------------------------
Β ιβλ ιο γραψία : ( 1) . κότσαλ η-.Παπαδημητρ ίου "ΜΗΘΥl'ιΤΝΑ" 

σελ. 23 
(2) Κοντής "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 272-273 
(3) Παπαδημητρ Cου-Κ6τσαλη Κ. "ΜΗΘΥΜΝ!Ά" 

σελ. 27 
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Όλο τον μεσαίωνα χρονιά δεν π έρασε, χωρίς η Λέσβος να δε

χτεt επί&εση κάποιου κατακτητή ή επίδοξου ηγεμ6να ή συχνά απε

σταλμένου των μεγάλων και δυνατών εποχών, με σκοπ6 να την προ-
, δ , 

σεταιρισουν στη υναστε~α τους. 

Τα ελατήρια γι' αυτές τι,ς επιδρομές ήταν πάντα δύο και άκρως 

δ υνατά. Η -&έση κλει,δί ανάμεσα στη Δύση κα ι την Ασία, τό σο ξεχω

ριστή, που 6ποιος είχε τη Λέσβο στην κατοχ~ του αποκτοGσε αμέ

σως την εποπτεία στο β6ρειο Αιγαίο έχοντας, ένα προπύργιο για 

την άμυνα του Βυζαντ(ου, αν ήταν β υζαντινός, κι, _αν ήταν ξένος 

μ ια προφυλακή, για να προκαλεί και να κεντρίζει την μακα ριότητα 

του Αύγουστου ή του Σουλτάνου, πι.ο ύστερα. 

Δεύτερο, η αξία του ίδι.ου αυτού του ~ησιού που ε(χε πάντα 

εξασφαλισμένη την αυτάρκεια και την ευδαιμονία των εκάστο τ ε 

κατακτητών· R χωλή διοίκηση τη ς περιο χής, γρήγορα συντέλεσε 

στην ολοκληρωτ ·ική _ περ ιφρ6νηση απ' τη βασ ιλεύουqα, εν.&άρρυνε . κά&ε 

τολμηρή και έξυπνα σχεδιασμένη εκστρατεία ενάντια στο νησί, ό

ταν μάλιστα αυτή η εγκατάλειψη είχε σαν αποτέλεσμα ~ην παντελή 

έλλειψη οχυρωματικών έργων μέχρι και τον Χ αιω. μ.Χ. 

ό κdτάλογος των γνωστ6τερων επ ιδρομών είναι. μακρύς Η.ο: ι φτά

νει μέχρις εκείνα τα γεγονότα πριν απ6 . την Άλωση της Π6λης απ' 

τους σταυροφόρους (1204μ.Χ), τότε που η βυζαντινή κυριαρχία, ά

ρχισε σε γρήγορους ρυ&μούς να ανγείρει κάστρα στις κτήσεις ή να 

επισκευάζει εκ βά&ρων τα λίγα παλιά, γύρω στο ΧΙ αιω. και λίγο 
, 

πιο υστερα. 

Η εκλογή της χρονολογίας αυτής (1204μ.Χ) δεν είναι αυ-&αί-

ρετη. Για διάφορους λόγους, η μανία των επιδρομέων κατευνάζει 

---------------------------------------------------------------------
Β ιβλ ιο γραφ ία : Μολ ι νός Στρατής 11 κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 12 
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στο μεσοδιάστημα των δύο αλώσεων. της Πόλης :1204 από τους φρά

γκους και 1453 από τους Τούρκους. 

Αξιοπρόσεχτο είναι ότι, μετά την άλωση απ' τους Τούρκους, 

που ήταν αιμοχαρείς και βίαιοι πολεμιστές και σαν λαός, νέος 

και οργανωμένος σε σύγκριση με τους Βυζαντινούς, 3α περίμενε 

κανείς νάταν αδιανόητες επιδρομές εναντίον τους. Κι όμως το 

ενδιαφέρον για την αρπαγή της Λέσβου κρατή3ηκε αμείωτο. 

Πρώτοι-πρώτοι που ενόχλησαν τη Λέσβο ήταν οι Γότ3ο ι, χωρίς 

όμως να είναι απόλυτα εξακριβωμένο. Γύρω στον 4g αιω. οι Γότ3οι 

λεηλάτησαν τη Χρυσούπολη, την περιοχή γύρω απ' το Βυζάντιο κα-

3ώς και κάποια νησιά του αρχιπελάγους. Για αυτούς αναφέρει σχε

τικά ο Α.Α VASILIEV στην "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

324-1453" (σελ. 112). Μαζί με τους rότ,'Jους εμφανίζονται και οι 

Σκύ3ες (376μ.Χ) που ρήμαξαν τq νησί. Λεπτομέρειες σχετικά μ' αυ

τούς δεν υπαρχουν πολλές, ούτε ποιοι ήταν, ούτε από που ήρ3αν. 
, , , 6ου δ , , 

Ο ι Σλα~οι απο την αρχη του = αιω. εν χανουν την ευκαιρια 

να επιτή-&ον~αι στα Βυζαντινά εδάφη. Έτσι το 769μ.Χ η _ Λέσβος 
:~• 

δέχεται την επ ί-&εση τωv· Σλα11ων· και. πa:-&α C νε ι μεγάλες καταστροφές 

σ' όλη την ~κτασή της, αφού εκείνη την εποχή τα αμυντικά έργα 

του ~ησιού ήταν εμβρυακά. 

Μετά από τους Σλαύους βλέπουμε τους Σαρακηνούς να προσβά

λουν το νησί. Γύρω στα 821μ.Χ λέγεται ότι έγινε η πρώτη επι

δρομή, άλλοι το αμφισβ~τησαν κα~ δέχονται 3 επι~ρομές των Σαρα
κηνών το 851,881 και 1055μ.Χ. 

Το 1027μ.Χ έχουμε μια μεγάλη επί-&εση των Αράβων που με ορμη-

τήριο την Τυνησία ξεχύ3ηκε στο Αιγαίο. 

οι pώσοι πρωτοεμφανίζονται το 865μ.Χ όπου όμως, η Λέσβος από 

την επί-&εση αυτή έμεινε ανέπαφη, γιατί πριν καν προλάβουν να 

---------------------------------------------------------- ·-----------
Β ιβλ ιογραφ ία : Μολ ινός Στρατής "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 12-13 
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κ ινη-&ούν οι Ρώσο L είχαν. ήδη εξουδ ετερω-&ε ί από βόρειους κατακτη

τές. Αντί-&ετα με την πρώτη επ ιδρομή οι άλλες δύο (906 και 1027μ.Χ) 
ήταν επικίνδυνες και αιματηρές. 

Πριν προλάβει να ανασυνταχ&εί το Βυζάντιο δέχεται 
, 

νεα χτυ-

πήματα απ6 τους Σελτζούκους. (Τούρκοι που πήραν το όνομα από 

το γενάρχη Σελτζούκ). Περίπου το 1081. ο Τούρκος Τζαχά (γαμπρός 

του Σελτζούκ) ρημάζει τα νησιά του Αιγα(ου. Με μεγάλη ευκολία 

καταλαμβάνει τη Λέσβο 6που ο βυζαντνός στόλος έκα νε ένα χρόνο 

για ναξεκα&αρίσει τηv περιοχή. 

Στην επί-&εση του Τζαχά ο Μόλυβος κρ&τησε γερ& κι έγιν ε αυτο

κρατορικό ορμητήριο, όταν τελικά κα ι το φρούριο της Μυτιλήνης 

είχε περιέλ&ει αιφνιδιαστικά στα χέρια του Σελτζούκου. 

Ο J\Ίόλυβος ξαναβγήκε ασπροπρόσωπος κα L οπωσδήποτε όχι εν

δοτικός σαν τη Μυτιλήνη, στο πολεμι κό περιστατικό που δημιού

ργησε ο ιταλλός CΑΤΤΑΝΕΌ γύρω στα 1334μ.Χ όπου μαζί με το κά

στρο της Ερεσού κρατή&ηκε αξιόλογο προπύργιο για τις βυζαντινές 

δυνάμεις, την ώρα πο υ τα λοιπά κάστρα προσκυνούσαν τοVεφήμερο 
, 

αφεντη. 

Στα 1442μ.Χ πάλι, όταν ο κύρης του νησιού μνημονεύεται ο 

Γαττελούζος Δορινός - κατά πολλούς Νοταράς Παλαιο λ όγος - κι 

άρχοντας του Μόλυβου ήταν ο &είος του Λουκίνος, μεγάλη τουρκική 

αρμάδα έζωσε το Μόλυβο. ΤΌ κάστρο ήταν γερό κι άπα::' ρτο αλλά η 

εχ&ρική δύνα μη εντυπωσιακή κι ο αιφνιδιασμός αναπάντεχος. Τό

τε ηρω"ίκή αντίσταση ενάντια στους εισβολείς αντέταξε μία κόρη 

η ORIETTA :CORIA, κατά τη γνώμη ορισμένων μάλλον η γυναίκα του 

Λουκίνου, πα · ίρνοvτας τη &έση του άρχοντα που τις μέρες αυτές 

έλειπε από το σπίτι του. Η μαχητική γυναίκα έδιωξε και κατα

τρόπωσε τους ~ούρκους. 

ΟΑ. Παραδείσης στο αξιόλογο συγγραμμά του "FORTCESSES AN:D 

CASTLES OF GREEΚ ISLANDS" 1976, χωρίς να αναφέρει χρονολογία 

--------------------------------------------------------------------- ~ 

Βιβλιογραφία : Στρατής Μολιvός "Κάστρα και Καστρέλια" 

σελ. 12-13 και 79-82 
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μιλά για ένα παρ6μοιο όνομα, την HENRIETTA DJRIA που την παρο

μοιάζει με θεία κόρη, που μόνο με την ακτινοβολία της, έσωσε 

το κάστρο απ' το σίγουρο πάρσιμο. 

Παρόμοιο περιστατικό χωρCς όμως να συμπCπτει χρονολογικά, 

διηγέίται ο χρονογράφος Σπύρος δε Βιάζης, στην εργασία του "Η 

Λέσβος υπό τον Πάπα". Σύμφωνα μ' αυτ6ν το 1457 η Λέσβος δέχθηκε 

μία τουρκική επίθεση. Από αυτή κατακτήθηκε αμέσως η r1 υτ ιλ ήνη και 

συνέχισαν για την υπόλοιπη Λέσβο. Όμως και εδώ παρουσιάστηκε μ Cα 

Λέσβια κόρη όπου εμψύχωσε τους Λέσβιους κα ι διώξανε τους Τούρκους 

από το νησί. 

Η πιο πάνω περιγραφή παρο υσιάζει μεγάλη ομοιότητα με τις 

άλλες για το Cδιο περιστατικό, διαφέρει όμως στην ημερομηνία 

της επ ίθεσης των Τούρκων, 1457, παρ' όλο που και τότε, γ ια άλλη 

μία φο ρά b Μόλυβος δέχθηκε ο ργανωμένη το υρκική επ ίθε ση. Διαφ έ

ρει επ Cσης στο ότ L ο Ισμαήλ ο ευνούχος, ήταν:. ο αρχηγ6ς των Το ύ-
, 

ρκωv κατά το 1 457 και 6 χι το 1442. Και στη δεύτερη α:υτή επίθεση 
ο Μόλυβος δεν πάρθηκε. 

Με την εξιστόρηση των δ~αφόρων επιθετικών επ ιχειρήσεων των 

τόσων ανόμοιων μεταξύ των εισβολέων, φτάσαμε και στα χρόνια που 

η Πόλη πάρθηκε απ~ τους Φράγκους. Τα προέτια της "Άλωσης απ' 

τους Λατίνους" είναι γνωστά :Τρεις σταυροφορίες πο,υ εξευτέλισαν 

τη χριστιανοσύνη, ποδοπάτησαν κάθε δίκαιο. Έτσι ήταν επόμενο, 

οι αρπαγές και οι λεηλασίες, ήταν τώρα ασχολίες 'των Σταυροφόρων, 

που άλλοτε για τα δίκαια της Θρησκείας, άλλοτε για να επιβιώ

σουν ή, γtα να λαφυραγωγήσουν · Θησαυρούς,. δεν άφησαν να ηρεμήσουν 

τα Βαλκάνια για μια σημαντικά εκτεταμένη χρονική περίοδο. 

· ·· ~Ετσι εξηγείται. πως η Λέσβος ερημώθηκε το 1128μ.Χ από τους 

ΒΈνετούς και το 1151μ.Χ έζησε ανιστόρητα δεινά απ' τους Σταυρο

φόρους και τους συνακολουθούς τους Βενετούς. 

~--------------------------------------------------------------------
Β ι.βλ ιο γραφ ία : Στρατής Μολ ι ν6ς "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 79-82 
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Το 1202μ.Χ πριν πέσει η Π6λη στους ΛατCvους, έγινε από τους 

αρχηγούς η προκαταρκτική μοιρασιά όλης της βυζαντινής επικρά

τειας, της "ΡωμανCας". Έτσι. η Λέσβος αφή&ηκε στην επιρροή του 

Βαλδουtνου της Φλάνδρας που την λύμαιναν για είκοσι χρόνια. με

τά απ6 σφοδρή επίδροyΑ από τους υποτακτικούς του Βαλδου·ινου. 
Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε 6τι η Λέσβος, ποτέ δεν έγι.νε 

Βενετοκρατούμενη, ενώ ήταν στην κατοχή κι υποτέλεια της Φλάνδρας. 

Μετά η Λέσβος ηρεμεC, ησυχάζει και εποικοδομεί κάτω απ6 το 

αναστημένο Βυζάντιο και τους Γαττελούζους για δυ6μ ιση α:ιώνες. 

Το 1302 ο Ιταλός Ροτζέριο ( π ειρατής) χτύπησε με το πλοίο του 

τη Λέσβο. Το 1300 η νέα · φύτρα των Τούρκων, οι Οσμανλήδες,ξαvα

ρχίζουv επιδρομές. Tb 1334μ.Χ ακολου&εί η εισβολή του επίσης 

ιταλού ΙΌΜΕΝΙCΟ CΑΤΤΑΝΈΏ.(1) Κατά τα 135Ομ.Χ σε πολλά αιγαιο

πελαγCτικα νησιά εγκαταστά&ηκαν οι Αλβανοί. ' Όμως σύμφωνα με 

τον Α.Α VASILTEU "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας". (2) 

Η οχύρωση του νησιοόυ με φρούρια γίνεται πια ζωτική ανά

γκη. Οι Βυζαντινοί χρειάστηκε να πάρουν μια διαρκή πικρή γεύ

ση από τις επιδρομές στο νησί. Όμως μετά από όλες αυτές τις 

επιδρομές έρχεται η πτώση. 

Το τέλος του Μολύβου ήταν κοντά. Το 1462 ο Μωάμε& ο Β' 

έμπαινε βάρβαρος &ριαμβευτής στη Μυτιλήνη. 

Ο Μόλιβος παραδό&ηκε αναίμακτα με διαταγή του τελευταίου 

Γαττελούζου. ΟΙ. Δελής γράφει χαρακτηριστικά : '"Μετ' ολιγ(σΤας 

ημέρας -από την πτώση της l\'Ιυτ ιλήνης- α ι τουρκι}tα ( σημαία ι επ .. -

τιχούντο επί τών τειχών του Μολ ίβου •.•• " 

---------------------------------------------------------------------· 
Β ιβλ ιο γραφ ία : Στρατής Μολ ι νός "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 14-16 και 79-82 
( 1) Στρατής Μολ ινός "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 16 
(2) Α.Α VASILIEU "Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας" 

σελ. 285 
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ΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟ Υ ΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Τ Α Ο Χ Υ Ρ Α 

Όπως είδαμε και από τα ιστορικά στοιχεία, η οχύρωση του 
νησιού άρχισε πολύ αργά. Πριν από τον 12~ αιω. αποδεικνύεται 

πως η ύ παρξη των κάστρων είναι μάλλον υποτυπώδης. Σε λειτου

ργία ήταν λίγες βυζαντινές οχυρωματικές μο νάδες που γύρω τους 

είχαν αναπτυχ&εί τα βασικά κέντρα πλη&υσμού. Σε ώρα ανάγκης από

τελούσαν τα καταφύγια του γειτονικού κόσμου. 

Οι π ικρές πείρες των επιδρομών φανέρωσαν την ανάγκη πως η 

μόνη λύση για την ασφάλεια του πολύπα&ο υ πλη&υσμού είναι η ανέ
γε ρση σωστών κι επα ρκών σ' αρι&μό φρουρίων για όλο το λαό.Η βυ

ζαντινή αυτοκρατορία τότε κα&ημερινά αδυνάτιζε ιtάτω από την πί.ε

ση των κα&ημερινών επιβουλών και για προφανή λ6γο η απομόνωση 

κι οι κCνδυνοι για τη Λέσβο μεγάλωναν δυσανάλογα. 

Απ ' τις αρχές της Β'χιλ~ετηρ ίδας πάνω στο νησί αραιά και 

που, διστακτικά, ξεπετιόταν κι ένα φρούριο φτιαγμένο μ' αργό 

ρυ&μ6. Ανάμεσα στο 1250-~33Ομ.Χ ο ρυ&μός αυξή&ηκε , η οχύρωση 

αυτή τη φορά έγινε συστηματική με το ενδιαφέρον και την κα&ο

δήγηση της κεφαλής. (βυζαντινού αυτοκράτορα) 

Πpος το . τέλος του 13°~ αιω, οι Λέσβιοι είχαν φροντ ίσει να 
προφυλάξου ν όσο μπορούσαν το νησί τους κι είχαν τα μέσα για να 

μην υποκύπτουν με τον πρώτο κίνδυνο. 

Οι Γαττελούζοι, φρόντισαν έγκαιρα να ενδυναμώσουν την άμυ

νά τους~ παρ' όλο που η ενέργεια αυτή πήρε περισσότερο προσωπικό 

χαρακτήρα, για να διαφυλάξουν τη δυναστε ία κι όχι τις ζωές της 

αv&ρωπομάζας στους αγρούς και τα φαροτόπια. 

Η οχύρωση των πόλεων και η ίδρυση μεμονωμένων οχυρών ή πύ

ργων,που ίχυε στην αρχαιότητα εξακολού&ησε και σε 6λο το Μεσαί-

~-------------------------------------------------------------------- · 
Βιβλι9γραφία: Στρατής Μολιν6ς "Κάστρα και. Καστρέλια" 

σελ. 25 
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ωνα. Οι σημαντικότερες βυζαντ~νές πολLτείες 6σες υπήρχαν ήδη 

από τις προγενέστερες εποχές (Κων/πολη) αλλά και 6σες 1δρύ

~ηκαν αργ6τερα στην υστεροβυζαντινή περCοδο δίνουν την ίδια 

εικόνα : πάνω στο λόφο που δεσπόζε ι στην περιοχή ιδρύεται το 

κ~στρο από την αρχή ή ~εμελιώνεταL επάνω στα ερειπωμένα αρχαία 

ελληνι}ιά ή ρωμα·ι:κά τείχη, ακολου~ώντας συχνά την αρχική χάρα

ξη των τειχών με διαφορετική όμως τυχοπο ι·ια με βάση την οποία 

είναι. δυνατόν να δ ιαΗρ ί νε ι κα νε (ς τις ο ι }tοδομ ι κες φάσεις ~ξω 

από τα κάστρα,ποu ισοδυναμεί με την ακρόπολη των αρχαίων πό

λεων, κτ Cζ ετα ι ο ο ικ ισμ6ς ή 11 χώρα" που περιβάλλεται επ , ισης από 

αμυντLκ6 τείχος. ~1ε τον 6ρο Άνω ή Μέσα Χώρα φαίνεται 6τι ανα

φέρεται στην πόλη που βρίσκεται μέσα απ6 τον περίβολο των τει~ 

χών ενώ έξω χώρα ονομαζόταν η περιοχή με τα σπίτια έξω από τα 

τείχη. ( 1 ) 

Φαίνεται ότι στη Λέσβο υπ~ρχαν οχυρά μοναστήρια πριν γt

νουν αυτά οχυρά με τη μορφή ~ου κάστρου. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
, , ου , β , ' ' 

το πρωτο μισο του 14 = αιω. η Λεσ ος εχε ι αρκετα οχυρα μονα-

στήρια. (2) Πέρα από τον πρώτο λόγο που έγιναν τα κάστρα -δηλ. 

η ανάγκη άμυνας στις επι~έσεις- υπάρχει και ένας δεύτερος. Λ6-

γω της άημαντικής ~έσης που είχαν -τα π ιο πολλά ήταν δυσπρόσιτα 

και κτισμιένα πάνω σε βράχους- μπορούσαν να οργανώσουν και να βε

λτιώσουν την άμυνα του νησιού. Έτσι οι Λέσβ ιο ι έκτισαν ισχυρές 

περιβόλους, όπως γίνονταν στα μοναστήρια εκείνης της εποχής και 

στα επόμενα χρόνια για να βελτιώσουν την άμυνα τbυ νησιού. 

Όπως είδαμε παραπάνω οι Γαττελούζοι ήταν αυτοί που έδειξαν ιδι

αίτερη φροντίδα στην αμυντική οργάνωση του νησιού. (3) ΑυτοC 

βλέποντας την προέλαση των Τούρκων, άρχισαν με το χρόνο να πι-

----------------------------------------------------------------------
Β ι.βλ ιο γραφ (α : ( 1) Σημειώσεις για φοιτητές Αρχα ι.ολο γ ικής Σχολής 

Α~ηνών έτους 1993 

(2) Μητροπολίτης Μη~ήμν.ης Γαβριήλ "Περιγραφή της 

Λέσβου" σελ.. 3 5 
(3) Μουτζούpης Ι. "Μεσαιωνικά Κάστρα της Λέσβου" 

σελ. 51 
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στεύουν 6τ ι. δεν -&α έπρεπε να π ερ ιμένουv σημαντική βοή--&ε ι.α από 

τη Δύση για βελτίωση των ο χυρών. Έτσι άρχ ι,σαν να ανακαινίζουν 

να επιδιορ-&ώνουν κα~ να βελτιώνουν τα οχυρά της Λέσβου. (1) 

-------·-------------------------------------------------------------· 
ΒιβλιογραφCα: (1) Μουτζούρης Ι. "Μεσαιωνικά Κάστρα της Λέσβου" 

σελ. 51 
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ΠΕΡΙΓΡΑ'..Φff 

Η χερσόνησος επάνω στην οποία χτ(στηκε η Μή-&υμνα απ6τελε( 

προέκταση προς τα δυτικά των τελευταίων παραφυάδων του Λεπέτυ-

μ νου. Εκτ ε ί vετα ι απ6 τα ανατολικά προς τα δυτ ι χά και το έδαφος 

11ης παρουσι.άζε ι. ισχυρή και ανώμαλη κλίση προς την ίδια δ ιεύ

-&υνση. Το περίγραμμα των τείχων που ολοκήρωσε ο R. KOLDEWEY: .. "7 

στο (σχέδιο 429.) βασίστηκε στα λε ίφανα των αρχαίων τε ιχώv που 

σημει@vονται κυρίως στα βορειοανατολικά κα ι στα β6ρεια στο (σχέ

διο 4 2. ~). 

Τα αρχαιότερα τμήματα του τείχους έχουν μήκος 290Ομ. περί

που και. περιλαμβάνονται έκταση 28,5 εκταρίων (2,85τ.χλμ.) που 

όμως δεν μπορούσε να χρησιμοποι.ει~εί ολόκληρη για οικοδόμηση 

εξαιτίας της ανωμαλίας του εδάφους. (1) Το τείχος δεν φαίνεται 

να είναι. παλα ι6τερο από τον 8~ α ιω,. αν και είναι από τα αρχα ιό
τερα της Λέσβου. Αυτ6 έγινε γιατC δεν είχε καταστραφεί το 427π.Χ 

από το υς Α-&ηναίους σε αντί-&εση με τΦς άλλες πόλεις. (2) 

Το υψηλότερο σημείο της πόλης βρίσκεται. μέσα στο μεσα ιωνικ6 

κάστρο και φτάνει τα 93 μ. από την επιφάνεια της ~άλασσας. Στη 

~έση του μεσαιωνικού κάστρου, ο R.KOLDEV/EY δέχεται ότι. υπήρχε 

και. η αρχαία ακρόπολη. (3) Όμως δεν υπάρχουν αρχαιολογικά τε

κμήρ ι.α γι.' αυτό. Το κάστρο του Μολ ύβοtι1 ανήκει,. σΊ'ηV κατηγορία 
, , , , 'ψ λ, δ 

των μονοκαστρων -μεμονωμενα καστρα χωρις εμ υχο υ ικο, εφο ι.α-

σμένα με προμή~ε~ς, ζωοτροφές και νερό, όμοι.α με τις ακρόπολες 

που περιι.βάλλονταν απ' έξω με τα σπίτια των κατοίκων. (4) 

Το λιμάνι. της αρχαίας πόλης βρισκόταν εκε( που είναι και. 

σήμερα το σημερινό. Σώζονται. λείψανα από το μόλο του. Ο R. ΚΟ-

-----·--------------------------------------·--------------------------· 
Βιβλιογραφία : (1) Κοντής Τ. t1Λέσβος και.. η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 77 
( 2) παΠαδημητρ ίου-Κ6τσαλ η "Μή-&υμvα" 

σελ. 35 
(3) κοντής Ι. "Λέσβος και. η p;ι.κρασιατική της περιοχή" 

σελ. 77 
(.4) Στρατής Μολ ιv6ς "Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 19 
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LDE\vEY δέχεται, ότι, βρισκόταν· έξω από την οχύρωση, πpαγμα που 

φαίνεται μάλλον απί-&ανο αν πάρουμε υπόψιν 6τι χρησίμευε κυρίως 

γ· ια τον πολεμ ικ6 στόλο. (σχέδιο 2 ,3) 
Στα λείψανα του τείχους που σώ-&ηκαν διακρίνονται δύο ή και 

τρεις οικοδομικές φάσεις, που όμως δεν παρουσιάζουν την παλιά 

όψη του τείχους της Αρίσβης και των ομοίων του, δε δείχνουν εξε

λιγμένες μορφές της λέσβιας οικοδομής, όπως τα τείχη των άλλων 

οχυρώσεων του νησιού, Σύμφωνα με τη λέσβια τεχνική, οι πέτρες 

διατηρούν το ακανόνιστο φυσικό σχήμα και, με τη βοή-&εια ευλί

γιστοu μολύβδινου καν6να, οι κατασκευαστές έπαιρναν το πρ6ς τα 

πάνω τελείωμα της κά-&ε πέτρας που -&α ακομπούσε σε αυτήν. 

Αυτός ο τρόπος δομής είχε σαν αποτέλεσμα να προκύπτουν αισ-&ητικά 

πλαστικότερες κατασκεύές. (σχ. 1) 
Ενδιαφέροντα επίσης είναι τα λείψανα του αρχαίου υδραγωγείου 

που δ ιατηρή-&ηκε και στη ν·εώτερη εποχή, κατεβάζοντας νερό από απ6-

στα6η 7χλμ. περίπου ανατολικά απ6 τη Μή-&υμvα. Η αφετηρία του βρί

σκεται στις β6ρειες πλαγι,ές του Λεπέτυμνου. Στην αρχαία φάση του 

υδραγωγείου το κατέβασμα του νερ ο ύ γινόταν στην μεγαλύτερη έκτα

ση με πήλ ι.νους σωλήνες βαλμένους μέσα στη γη, που είχαν άνοιγμα 

με διάμετρο ο ,ΟΒμ. και μήκος ο κα-&ένας Ο ,35μ. Ο αγωγός κατέβα ι
νε προς την π6λη με μαλακιά κλίση που την είχαν επιτύχει με τα 
συνη-&ισμένα εμπειρικά μέσα. Σε μικρή απόσταση ανατοΝικά από το 

, , , , , 
τειχος υπήρχε ένας κεντρικος απο-&ηκεuτικος χωρος, κι απο κει το 

νερό μοιραζόταν στην π6λη. Συστηματική έρευνα για την εξακρί
βωση των λεπτομεριών του αρχαίου υδραγωγείου δεν έγινε. Απ6 κά
ποια λείψανα κατασκευών υποτί-&εται οτ~ υπήρχαν πι-&ανότατα φρε
άτια, που ρύ-&μιζαν την ορμή της ροής του νερού κι ακόμη λί-&ινες 
αφετηρ ,,ές για κά-&ε κατεύ-&υνση που έπρεπε να πάρει, μέσα στην π6-
λη η κατανομή κεντρικού αγωγού. Το σύστημα αυτ6 δείχνει 6τι. έχει, 
κατασκευαστεί στην Ελληνιστική Εποχή ή λίγο παλαι6τερα. 

~-------------------------------------------------------------------- · 
Βι..βλιογραφία : κοντής r. "Λέσβος και η μικρασιατική της περιοχή" 

σελ. 78 
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ΔΟΜ' ΗΣΗ ΚΑΤ 

Επε~δή δεν έχουν γίνει αρχαιολογικές 

και δεν υπάρχουν αξι6πLστες πηγές για να 
β·ή χρονολό γ ιση του τα παρακάτω στο ι.χε ία 
μ:ήσε ις. 

Μ . Ο Ρ Φ. π· 

, , 
ερευνες για το καστρο 

γνωρίζουμε την ακρι.-

είναι προσωπι11.ές εκτι-
, 

Το κάστρο παρουσιάζει ιδιόμορφο σχήμα. Από την κάτοψη βλέ
πουμε (βλέπε ~~το~) ότι το σχήματοu είναι πολυγωνικό και δεν 
παρουσιdζει ~άποια συμμετρία ή αναλογCα. 'Εχει πύργους (στρο
γγυλούς ή τετράγωνους) διαφορετικούς μεταξύ τους ciλλά και οι 
εm-άλξε ις δεν ακολου-&ούν κάποιο καν6να. 'ομο ια και η κατασκεύη 
του από πέτρες δεν ακολου-&ε[ κάποιο κανόνα. Αλλού υπάρχουν με-
γάλε λ ξ , nέ19tq , , , , , 

ς α ευτες κάι αλλου μικρες στρογγυλες με μεγαλους αρμους, 

ακ6μη τούβλο και κεραμύδ ια. Τα.υλικά που χρησ ι.μοπο r.ή-&ηκαν ε ί
να ι κοκκινοπός και καφετής τραχείτης. 

Παρατηρούμε 6τι στις εξωτεριχές και εσωτερικές γωνιές η 
τοιχοποιτα διαμορφ~νεται από πέτρες κατεργασμένες, οι. οποίες 
είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με μικρούς αρμούς. (φωτ. 1,24) 

Όμως κα~ οι πόρτες του κάστρου παρουσιάζουν μια ιδιομο
ρφία. 

Η'' Εξωτερική Πύλη που βρίσκεται στη νότιαδυτική πλευρά του 
κ&στρου (φωτ. 1,2) παρατηρούμε ότι. στηρίζεται σ~ πέτρες αρκε
~ά μεγάλου μεγέ~ους, ορ~ογωνικού σχήματος (ογκόλ ι~ο ι) σχεδόν 
ισες μεταξύ 1Dυς. Παρατηρούμε ακόμη ότι μετά από ένα ορισμένο 
6Φος η οικοδόμηση της πέτρας αλλάζει. Οι πέτρες είναι πιο μι-
Κρές ' ' 'λ ' Π ' σ ό · ' σε ακανονιστο σχημα με μεγα ους αρμους. ανω την π ρτα 

Uπάr-ι , ' λ ' ' ' r--χει μια τουρκικη επιγραφη σε ευκο μαρμαρο, που εχει στε-

Ρεω~ε( σε πέτρα με κατεργασμένη μορφή. Πιο πάνω βλέπουμε την 
αvακουφισΤ~κή αψίδα. 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΤΕΙ Π:ΕΙΡ r\IA 
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Σε αυτή την πλευρά του το~χοuς βλέπουμε και μια διαφορά 
στον· τρ6πο κτισ(ματος της πέτρας. Απ6 κάτω μέχρι τη μέση της 
π6ρτας σχεδόν, οι πέτρες είναι ομοι6μορφα κτισμένες με κατε
Ργασμέ~ες πέτρες. Σε αντίθεση με το υπ6λοιπο τείχος που είναι 
Κτισμέν ' ' ' δ ' ο με πετρες ακανονιστου σχηματος και ιασπαρμενες με-

τa:ξ ύ τους. ( φωτ. 2 ,.3) Εδώ δηλαδή έχουμε δύο φάσεις δόμησης. 
Εκεί που ενώνεται ο εξωτερικός νοτιοδυτικός τοίχος με το 

εξωτερικό νότιο τοίχο βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει αρκετά με
γάλη διαφορά στην ένωση, (φωτ. 2) πρέπεu. να προυiτήρχε το νό
τιο τε[χος (φωτ. 4) και για να ικανοποι~σουν τις ανάγκες του 
κάστρου οι Μη&υμναίοι να έφτιαξαν το εξ. τείχος το οποίο μά-
λλον ' , , 

ειχε καταστραφεί και ξαναχτίστηκε επανω στα παλαια κτι-
σμα;τ,' , , , 6 , 

α του. Οι επάλξεις που uπαρχουν παvω απο την π ρτα ε ι:.να ι 

της παρακάτω μορφής. 
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Σuνεχίζοντας προς το εσωτερικό του κάστρον (φωτ·. 4) συνα-
ντ' , ' ( , αμε τα τείχη της εξωτερικής αυλης στα αριστερα μας τα οποια 

ε Cχαν Καταρεύσε ι απ6 σε ~σμό και ξαναχτ (στηκαν με τη βο~ε ια του 
το ' ' ' υ τμήματος βυζαντινών και μεταβυζαντινων μνημειων του υπουργειου. 
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Και στα δεξιά μας η Δεύτερη Είσοδος του κάστρου . Αυτή πα-
ρουσιάζε~ μια ομοιότητα 

π6ρτας υπάρχοΌν ογκώδης 

πόρτα (όμοια στήρ ι:.ξη με 

, , , 
με την πρωτη γιατι μεχρι το ύψος της 

, , 
κατεργασμενες πετρες που στηρίζουν τη~ 

την· κ6ρια είσοδο). (φωτ . 5,6) 

Σ '' αυτή την πλευρά του κάστρου (νότια) (φωτ . 4) φαίνετα ι πο

λύ Κα-&αρά η ένωση του τείχους του κυρίου κάστρου με το τείχος 
του ξώκαστρου, που έγινε στην πλευρά αυτή, για να αυξη-&ε( ·η αμυ

ντι κή δυνατότητά του. Γι.,. αυτό άλλωστε έχουμε τη διαφορά δόμησης 

του το ί.χοu . Αλλά εκτός από . την κατακόρυφη διαφορετική δόμηση του 

τείχους έ χο υμε και οριζόντια, δηλαδή ο τοίχος φαίν·εται να είναι 
χωρισμένος σε δύο οικοδομικές φάσεις. 

Η πρώτη αρχίζει από το έδαφος κα ι φτάνει στ ο υπέρ-&υρο. Έδω 

είναι αρκετά φροντισμένη η δόμηση των πετρών ενώ πιο πάνω tJπά

ρ χ ε ι "αναρχία" δόμησης με ανακατεμένες πέτρες διαφορετικού με

γέ-&ους και σχήματος, κεραμμύδια και αρκετά μεγάλους αρμούς. 

Επάνω οι πολεμίστρες είχαν δύο μορφ ές : Η μιά μορφή είναι τε

τραγωνική που πλαισ~ώνεται από πέτρες κατ εργασμένες (μάλλον ξα

να χρησιμοπο ι~μένες) και η επαφ~ μετα ξύ τους είναι στενή. 
Η άλλη μορφή είναι ημικυκλική όπως στο σκίτσο και στην φωτ. 5. 

~--·- ·-. 

1 
1 
i 
1 -

οψ~ 

1 
1 .. - . - -· 

Μπαίνοντας μέσα κα ι συνεχίζοντας συναντάμε τον θολωτό διάδρο μο 

(φωτ.7). Στα πλαϊ.νά τους υπάρχουν φυλακές. ( φωτ. 8,9 εξώφυλλο) 

Πάνω απ6 τους διαδρόμους είναι οι Τρύπες για το καυτό λάδι . ( φωτ. 

10) Η μορφή τωv επάλξεων στο σημείο αυτ6 είναι όπως το σκίτσο. 



cPwτ 5 . 

-63-

η\α w&~o 11ου 

Αωrε-ρ1 n~λ~ . 



-64-

6. Αε:ύΤ&pi 



-65-

Gwτ{. 



-66-

d:ωτ. 8. UΙα arciH τοu 
δcϊψόyιοο 



t 

d>ιοτ q_ lo 

... .. 
•. l ,,. 

- !.t'L.. • .- - . 



-66-

Φιυτ. 10 tοω ~α-q:>'1vou~e Gτa -τ-θΛ\-f ιιc, 
JΙΟ -ro \C-αι.JΊ6 ,λ~'δ\. ο 'b1ci"Dro+-'OC., 
/?>pίGt:G!W 610. ~11ι::ά ιω ~g1pω .. ~ 
rcαd' f1& 1C\ -rθ><'j c:ι1οτσ>-€-i w τl).)~~ 
'°''fοι,ι 

1 
oδtt-Oc\ 'δΕ::- 6ίψ t:ύy10 η\:J).'j . 



\ 

ι-ι 

~- · 1 1 

Γ;---1 
ι ι--,ιιι 

ί 1 

--- ί-+---

. ί, 

- 69 - -

Λ u 
1 

οψ~ · TOtJ~ 

Εδώ είμαστε μέσα σφrQεξώκαστρο, 6που η σκάλα (φωτ. 11α,11β) παν 
βρίσκουμε στα δεξιά μας, μας ανεβάζει σε μπεντένια ε πάνω απ6 τη 
δεύτερη πύλη και στο στρογγυλό πύργο. (φωτ. 12) Αυτά 6λα προφυ
λ&σουv την είσοδο στο κάστρο. Συνεχ[ζοντας υπάρχει ένας λι&6-
στρωτος διάδρομος που οδηγεί στην Κύρια Πuλη. (φωτ. 13) 

Βλέπουμε πάλι 6τι η πύλη αυτή παρουσιάζει αρκετή ομοιότητα 

με τις δύο προηγούμενες. Οι παραστάδες της πόρ~ας είναι από ο

γκώδη λαξευμένα κομμάτια. Η πόpτα ε[ναι ξύλLνη χοντρή, ενισχυ
μένη με σιδερένιες λάμες, καρφωμένες με μεγάλα καρφιά. (φωτ. 14) 
Π&vω από την πόρτα υπάρχει η ανακοuφLστική αψίδi, · (φωτ. 15) η 
οποία σuνεχ(ζεται μέχρι το τέλος του διαδρ6μοu. (φωτ. 16) 

Βγα(vοvτας από το διάδρομο συναντάμε έvα κτίσμα από τις απο

~ήκες (φωτ. 17,18) και σε υψηλότερο επίπεδο, ο εσωτερικός του 
, 

χωρος. 

Το κτίσμα έχει δύο μορφές δόμησης •. Στη βορ ι.vή πλευρά του .. 

βλέπουμε την ένωση των δύο δομών. Μάλλον χρειάστηκε να επεκτα-
~ ί , ' ,, , δ , ε ο απο&ηκευτικός χωρος και γι αυτο εχουμε αυτη τη ιαφορα. 
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Ακ6μη μπορει vα είχε γκρεμιστεί και να ξαναφτιάχτηκε. Άλλωστε 
βλέπουμε ότι η μί γω' ' 'ν ' ' α νια ειναι φτ.ιαγμε η με πετρες ομοιες μετα-

ξύ τους, με στεν~ επαφ~ και χωρίς τη χρησιμοποίηση κεραμμυδιών. 
Ενώ στη βορε t.οδυτ ική γωνία του κτίσματος οι πέτρες είναι ακατέ
ργαστες, η επαφή μεταξύ τους δεν ε{ναι πολύ στενή, η δόμηση άνα
ρχη και. μέσα στην κονία wπάρχουν πολλά κεραμμύδ ια. Ακ6μη έχουν 
χpησιμοποιη&εt μαρμάρινα κομμάτια ή ξαναχρησιμοποιημένες πέ
τρες από κτίσματα που γκρεμίστηκαν. (φωτ. 19α,19β) 
Στ:η δυτ ιχ.ή πλευρά μπροστά απ6 το επίπεδο παρατηρούμε στο τε ί
χος ένα κενό μέσα στο πάχος της κατασκεύης, η μορφή του είναι 
αψ ι:.δωτή ( φωτ. 20, 21) και ίσως &α μπορούσε να χαρακτηριστεί ανα
κουφιστικό κενό με το σύστημα των τυφλών αψιδωμάτων 6πως αναφέ-
ρει ο Φίλων για τα τείχη της Ρόδου. 
Το σύστημα αυτό με τ~ τοξωτά ανακουφιστικά κενά μέσα στο πάχος 

' ~ της κατασκεύης ήταν πολύ διαδεδομένο τόσο στη Ρωμα'tκή εποχή 
όσο στο βυζάvτιο. (1) 'Αρα -8-α μπορούσαμε να δεχ&ούμε ότι οι ~Ίη
&υμναίοι έχουν επηρεαστεί από το Βυζάντιο στο σημείο αυτό. 

Ανεβαίνοντας από την απο&ήκη πηγαίνοντας προς τη νοτιοδυτική 
πλευρά του κάστρου βρισκόμαστε σ' ένα μικρό επίπεδο με επάλξεις. 
Δεv μπορούμε να γνωρίζουμε τη χρήση του. Το μόνο που γνωρίζουμε 
είναι ότι - έχουν γίνει οι εργασίες σ' αυτό το σημείο στην κλί
μακα μετά 1ίΟ 1966, γιατί εάν παρατηρήσουμε τις .φωτ. Α1,Α2 (εί
'Ιtαι. τραβηγμένες από τον· Ιούνιο του 1966 για την 'Δ'ιεύ&υνση Ανα- . ' 

στηλώσεωv). ff κλtμακα είχε καταρεύσει μετά την αναστήλωση έχου
με την δυνατότητα της πρόσβασης στις επάλξεις πάνω από την κύ
ρια πύλη και συνέχεια στον Β.Δ. προμαχώνα. Οι επάλξεις στο ση
μείο αυτό εtναι ορ&ογωνικής μορφής (φωτ. 22,23α). Οι μ6νες από 
αυτές που σώζονται σε αυτή τη μορφή. 

Ο προμαχώνας είναι κυκλικός με τιφεκ ιο-&υρ ίδες της μορφής 
( φωτ. 23 β). 
' 

,• .. 
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οι πολεμίστρες αυτές χρησίμευαν για κάλυψη των πολεμιστών . Στη 

φωτ. 23γ βλέπουμε το εσωτερικ6 και τις πολεμιστρες του βορειο

δυτικού προμαχώνα. Δυστηχώς δεv μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι rια 

το σημείο αυτ6 γιατί είναι γκρεμισμένο. Μ~λλοv υπήρχε διάδρομος 

ποu ένωνε το σημείο αυτ6 με τους πύργους της β6ρειας πλευράς. 
, , , , , 

Η νότ ι.α πλrΣυρα του καστρου εχε ι ενα τετραγωνο και ένα κυrtλ ικό 

πύργο (φωτ. 24α,24β). 
ο Ορ9σγωνικ6ς πύργος έχει τη βάση τους πάνω, σε βράχους. Η 

βάση του είναι κτ ισμέvη από μακριές ορ-&ο γων ι rι ές πέτρες, λα_!εu

μέvες. Στη συvέχε ια ο πύργος αρχίζει να κτίζεται μερικά εκατο

στά πιο μέσα. (φωτ. 25α,25β>25~) 
Η νοτ~οδυτική πλευρά του πύρ γου ακολου-&εί τοv ίδιο τρόπο 

κτίσματος, πέτρες διαφόρων μεγε-&ών, κατεργασμένες, η επαφή τους 

δεv είναι στενή. Αντί-&ετα με τη νοτιοανατολική πλευρά του πύ

ργου που φαίνεται σαν να έχει γκρεμιστεί και απλά το κτίσαν 

ξανά με πέτρες, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στοv τρ6-
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πο κτισίματος. Μάλ ι,στα σε κάποιο σημείο οι,. πέτρες είναι βαλμέ

νες υπό γων, ία. ( φωτ. 1) Όμοια και, στη νότια του πλευρά 6που 

εκεC έχουν ξα ναχρησιμοποιήσει, τις πέτρες. 

Στη βάση του πύργου υπάρχει και μια κυλ ινδική πέτρα με τρύ

πα στη μέση: της. (φωτ. 24) 

Ο κυκλικός πύργος παρουσιάζει μια ιδ ιομορφ Cα ως προς το 

σχήμα. Ανεβα(νοντας προς τα πάνω σε κάποιο σημείο μεγαλώνει η 

δ ιαμετρός του. 

Το κάτω μέρος του είναι κτισμένο με αρκετή κονία ανάμεσα 

στις πέτρες, . με~ π~τρες διαφ6ρων μορφ~~~ Το επάνω μέρος στηρC

ςεται. σε μεγάλες πέτρες (ογκ6λι-&ους) (φωτ. 26) και επάνω φαC

νονται οι τρύπες που είχαν τα κανόνια. Απ6 το εξωτερικό μέρος 

του πuργου προς τα νοτιοδυτικά υπάρχει τουρκι.κ6 οικ6σημο κτι

σμένο μαζC με τον τοίχο. (φωτ. 26,27,28, Ό ) 

Στην ανατολική πλευρά του τείχους υπάρχουν άλλοι δύο πύ

ργο ι. σ ένας τετράγωνος 6που στο εσωτερικό υυ υπάρχει χώμα. 

(φωτ. 29,30) 'rσως να υπήρχε κάποια σκαλωσι.ά και να χρησίμευε 

σαν πολεμίστρα. Μπορεί 6μως να χρησίμευε και σαν παρατηρητή

ριο γι.ατί σύμφωνα με τον Κuντή ("Αεσβιακ6 Πολύπτυχο" σελ. 80) 

απ6 διάφορα μέρη της Λέσβου μεταβίβαζαν προς το κέντρο φωτε ι

νά ή; άλλα · σήματα. 

Το ίδιο μπορούμε να πούμε και, για το στρογγυλ6 πύργο. ("φωτ. 

31α,31β,32J34γ') . ' 
Σ' αυτή την ανατολική πλευρά που εξετάζουμε ίσως να υπήρχε 

ένας ακόμη τετράγωνος πύργος, ενώ από το εσωτερ L}tό του δεν φα ί

νετα ι. να υπάρχει. τCποτε, σε εκεCνο το σημε(ο, αν προσέξει κα

vε(ς την εξωτερική πλεuρά. φαCνεται ένα "σπάσιμο" (φωτ. 32) στο 

σημε io αυτ6. 

Στη βορειοανατολική: πλευρά του κάστρου: ( φωτ. 3:d βλέπουμε 

βtα ένωση του εξωτερικο6· τεΕχους με τον βοpειοανατολ~κ6 πύργο. 

Η ένωση αυτή μπορε ( να έγινε γι;α να ι.κανοπcΗη-&ε ( η αμυντ ι.κή ανά-
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γκη του κάστρου αυξάνον,τας τη χωρητικότητα του ' ' , η για τι το τε ι-

χο ς σε εκε(νη τη πλευρά εtχε γκρεμιστε(. 
J , Εαν παρατηρησουμε τη δομή του .. τε{χους βλέπουμε ότι είναι 

αwισόδομη, και οι πέτρες δεν έχουν στεν~ σχέση μεταξύ τους. 

Α vτ ί-&ετα στη πλευρά του πύργου που ενώνεται με το τείχος έχουμε 

ισοδομ~ με πέτρες μεγαλύτερου μεγέ-&οuς. (φωτ. 33β) 
Στη βόρειο πλευρά έχουμε 3 πύργους. Ο πρώτος είναι, κτ ισμ έ

νος πάνω σε βράχι,α. (φωτ. 34α,34β) Μέχρι, τη μέση σχεδόν της βό

ρε ι,ας πλευράς του έχουμε ι,σοδομή με αvισουψές σύστημα δόμησης 

και, οι, πέτρες έχουν στενή επαφή μεταξ ύ τους. Από τη μέση και, πά

νω έχουμz πέτρες δι,αφόρων διαστάσεων, χτι,σμένες με αρκετή κονία 

μεταξύ ·τους. Η βορειοανατολική πλευρά του πύργου είναι, μάλλον 
προέκταση από εσωτερικά. (φωτ. 35α) Αν προσέξο υμε από την εσω
τΈρ ική πλευρά του κάστρου βλέπουμε τον τοίχο να συνεχίζεται προς 
τα έξω και, ενώνεται με τη βορε ιανατολ ι,κή γωνία του πύργου όπου 
η δομή του αλλάζει και μοιάζει, με τη βόρεια πλευρά του πύργου. 

(φωτ. 35β) 
Στη βορειοδυτική πλευρά του πύργου βλέπουμε ένα ανακάτεμα 

των συστημάτων δόμησης. 'Ισως γιατί η πλευρά εκείνη είχε γκρε
μιστεί και ξανακτίστηκε. 'Άλ λωστε από το Τμήμα Βυζαντινών και 
μεταβ'υζαντ ινών r.Ίνημε ίων· πήραμε τη πληροφορία ότι είχαν δο-&ε ί 
χρήματα από το υπουργείο το 1968 για να στερεω-&ούν οι δύο ορ-&ο
γώνιοι πύργοι της Β.Α. πλευράς, γι' αυτό και το . τείχος που υπά
χε ι αναμεσά τους εμφανίζει τόσο συ μμετρική δόμηση'. : 'Όμοια και 
στον άλλο ορ-&ογώνιο πύργο παρατηρούμε διαφορετικά συστή ματα δό
μησης ανακατεμένα μεταξύ τους. (φωτ. 36) Στη βόρει,α πλευρά στις 
γωνίες κα-&ώς και στο }tάτω μέρος του έχουμε ισο δ ομή και, αν ισούψη 
δόμηση. Ενώ στη μέση (ανάμεσα από τις δυο γων Cες) ο το (χος ε ί
να ι κτισμένος ισ6δομα αλλά με πολλή κονία και, διαφόρων μεγε-&ών 

πέτρες. 
ο τρίτος πύργος bυστηχώς είναι ετοιμόρροπος. Και η δ ομή του 
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παρουσιάζει ομοι6τητα με τους δύο προηγούμενους. 

Εσωτερικά βλέποντας τον μεγάλο Β.Α. προμαχώνα. Για να ανε

βούμε στο επ(πεδο του προμαχώνα ακολοu&ούμε το λι&όστρωτο (φωτ. 

37). Απ6 το σημείο αυτ6 μπορούμε να δούμε τη δομή του προμαχώνα. 
Το κτίσιμο δεν ακολου&εt κάποια συγκεκριμένη δομ~, πέτρες ανά

κατα κτισμένες με αρκετή κονία, ξαναχρησLμοποιημένες πέτρες και 

επάλξεις (φωτ. 38) όμοιες με της Κύρια εισ6δοu. Προχωρόντας προς 

τα ανατολικά τείχη ο το(χος παρουσιάζει μια εξοχή προς τα κάτω 

και η δομησή του αλλάζει (είναι ισόδομη και ανισ6υψη δόμηση). 

Μάλλον χρειάστηκε να γ(νει κάποια ένωση σ• εκείνο το σημε(ο (εί

τε από γκρεμισμέ~'<! τείχη ή για αύξηση του χώρου). (φωτ. 39,40, 

41,42) 
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Γ Ε ... Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α 

Για το κάστρο δεν υπάρχουν αξιόπιστες πηγές για να γνωρ(

ζουμε τη χροvtDλογησή του. Δυστηχώς δεν γνωρίζουμε ούτε πότε 
χτ(στηκε, αλλά ούτε αν προυπήρχε στο σημείο εκείνο ή μεταφέ
ρ-&ηκε. Προσωπικά πιστεύουμε ότι το κάστρο μάλλον κτίστηκε κα-
τα το μεσαιωνα, αλλωστε οι περισσοτερες πληροφορίες που έχουμε , , , , 

γι ' , , , , δ , · αυτο ειναι απο την περιο ο αυτη. 

πάντως στο κάστρο εμφανίζονται. δύο μορφές δόμησης.(σκίτσο 1) 

Στη πpώτη έχουμε ισοδομη και ανισουψές σύστημα 6 n ου οι πέ
τρες σχεδόν κατεργασμένες έχουν· στενή σχέση μεταξύ τους χωρίς 
να χρησιμοποιη-&ε( αρκε~ή κονία. Αυτό το σύστημα εμφανίζεται 
στα βόρεια τείχη και πύργους αλλά και στη βάση του υπόλοιπου 
κάστρου. Δηλαδή βλέπουμε να υπάρχει η βάση του τείχους που ακο
λου-&ε ί αυτό τον τρόπο δ ό μησης, ενώ προς τα π&νω το τείχος συνε
χίζεται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό παρατηρείται στο νότιο τεί
χος της αυλής μέχρι κάποιο ύψος, στην εξωτερική πύλη, στον τοί
χο της δεύτερης νότιας πύλης και της κύριας πύλης, στον βορειο
δυτικό τοίχο βγαίνοντας από την κύρια πύλη, στη βόρεια πλευρά, 
αλλά και . στους πύργους της βόρειας πλευράς. 

Επειδή τη μορψή αυτή τη συναντά κανείς χαμηλά υπο-&έτουμε 
ότι . μάλλον είναι τα παλιά τείχη πάνω στα όποία ?υνεχίστηκε να 
κτίζεται το κάστρο. (σκίτσο 2) 

Επειδή η Λέσβος ήταν πολλούς α ιώvες τουρκοκρατούμενη, λο-
, δ , , , 

γικό ε(ναι να υπάρχουν πολλες ε ~ ι ρασεις απο α~τους. 
Στη δεύτερη μορφή δόμησης βλέπουμε τις πέτρες να χτίζονται 

αvακατεμέvες, χωρίς vα ακολοu~ούv μορφή ή σχήμα (αλλού βλέπου
με μεγάλες πολύγωνες κα, αλλού πάλι στρογγυλές μικρές), χωρ (ς , , , 
να έχουν ιδιαίτερη σχέση μεταξυ τους, ενωνονται με αρκετη κο-
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νία (συνή&ως μCγμα ασβέστη , κερα μμυδιών, μικρών πετρών και 

χώματος) . Ακ6μη σε μερικές πλευρές βλέπουμε ακ6μη πέτρες ξανα-
, , , , , , 

χρησιμοποιημενες η κομματια απο αρχαια κτισματα . 

Η ομο ιογένεια της το ι χοποιtας των τοιχ~ν κα&ώς κα ι αυτή των 

γωνιών και των λα μπάδων της εισ6δου αποσεικνύει την ίσως ταυ

τό χρονη κατw:σκευή σε όλο το μήκος, πρά γμα που ισχύει κατ ' επ έ

κταση και για το συνολικό αν&πτυγμα της εξωτερικής π εριμ έτρου 

του περιβόλου. Ακόμα μπορούμε να παρατηρήσουμε σε μερικά σημεία 

μια απόκληση π ρος τα μέσα. Τούτο διαπιστ~&ηκε στο δυτικό τεί

χος μέσα στο εξώκαστρο ( φωτ. 7 , 10) στην ε(σοδο δεξιά προς το 

εξώκαστρο (φωτ. 4) κα&ώς κα ι στη βόρεια πλευρά. 

Οι πύργοι δεν παρουσιάζουν πολλές ομοίτητες μετα ξ ύ τους έ

χουμε πέντε ορ&ογωνικούς πύργο υς και δύο κυκλικούς. 

Οι π~ργοι της βόρειας πλευράς παρουσιάζουν αρκετή ομοι6-

τητα μεταξύ τους σε αντίθεση με τους κυκλικούς πύργους που πα

ρουσιάζουν διαφορετική μορφή δόμησης. 

Αλλά και οι κυκλικοί πύργοι έχουν διαφορά μεταξύ τους ο έ

νας παρουσιάζει διαφορά διαμέτροv (ο νοτιοανατολικός) ενώ ο νο

τιοδυτικός εtναι ενιαίος. 

Αλλά ούτε κα ι οι επάλξεις ακολουθούν κάποια μορφή. Μόνο στα 

τείχη οι επάλξεις είναι σχεδόν όμοιες. Στο νοτιοδυτικό ξώκαστρο 

είναι διαφορετικές και στη νοτιοδυτική γωνία . (qκίτσο 3) 

Βλέπουμε ότι οι επάλξει.ς παρουσιάζουν διάφορες μορφές και 
, , 6 60 , " ο αvηκουν,. χ ρονολογικα απ το 1 = μ.Χ. μεχρι. μεταγενεστερα το 18= 
ο 

19= • 

Γεν ι.-κά μπορούμε να πούμε ότι στο κάστρο υπάρχει βυζαντινή 

αλλά και Τούρκικη επίδραση. Και οι δύο αυτές μορφές δόμη σης 

"μπλέχτηκαν" γι.α να βρούμε εμείς το κάστρο στη σημερινή μορφτ.f 

του. 
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ΕΠ ΤΔ' ΓΟ ΡΘ Ω'ΣΕΙΣ 

Το φρούρ ι:..ο ε C ναι επισκευασμένο μόνο τα τελευταία μεσα ιω

νι κά χρόνι:..α από Γενουάτες και αργότερα από τους Το Gρκους που 
κατέλαβαν το uησί. (1) 

Το 1373μ .Χ έγιναν σοβαρές επιδιορ3ώσεις και ενοσχύσεις απ6 

των πρώτο Γαττελούζο άρχοντα Φραγκισκο Α'που ε(χε καταλάβει τη 
σημαντική οχυρ~ αξCα που είχε ο Μόλυβος. 

Πρ~ν το νησί να παρ~εί από τους Τούρκους ο ηγεμόνας Δομή

νηκος είχε επισκευάσει το κ&στρο του Μολύβου. Είχαν εντα~εί 

τότε οι Τουρκε.κές επιδρομές, στο νησC και τα αμυντικά έργα για 
την αντιμετώπιση των Τούρκων ήταν απαράίτητα. (2) 

Τη σημασία αυτού του κάστρου δεν παρέβλεψαν και οι κατοπι-

νο' ' ' ' ' 1 6 6 ι αφεντες του, που αμεσως μετα το παρε ιμα του, το 4 2 απ 

το υς Τούρκους βάλ~ηκαν να το κρατήσουν απόρ-&ητο. (3) 

Για άλ λ ες επισκευές να έχουν γίνει στο κάστρο δεν υπά ρχουν 

πληρο φ ορίες, ως το 1966 που έχουμε τις πρώτες αναστηλώσεις που 

έχουν γίνει από το τμ~μα Αναστηλώσεων του Υπουργείου· Πολιτισμο6. 
Στο νοτιοδυτικό τείχος στην σκάλα από δεξιά που μας οδηγεί στις 
επάλξεις πάνω από την Κύρια Πύλη. (φωτ. Α1 ,Α2) Ακόμα έχουμε κά
ποιες επεμβάσεις στη Ν.Δ. πλευρά στα εξωτερικά τείχη. (φωτ. Α3 : 

: 1 9 6 6 , φω τ. 1 4 : 1 9 9 4) 
, , , , 

Στο βο ρε ιο:ανατολ ικο πuργο στην γων ια του παρατηρουμε μια 

Ρωγμή κα~' vψος που έχει υποστεί το τείχος. ('φωτ. Α4,Α5) Σε 

αυτό το σημε:tο έχουν γίνει οι ανάλογες εργασίες για -την συντή

ρηση; και στερέωση των ορ~ο γων ι κών πυργών το 1968. 

~~------------------------------------------------------------------- · 
Βιβλιογραφ(α: (1) Παραδείσης "Φρούρια της Ελλάδας 11 τόμος Γ' 

σελ .182' Εκδ. 1976 

(2) παπαδημητρCου•Κότσαλη "ΜΗΘΥΜΝΑ" 

σελ. 28 Εκδ. 1982 

(3) Στρατής Μολ ι. νός 11Κάστρα και Καστρέλ ια" 

σελ. 77 Εκδ. 1984 
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Ακόμη επ ισκευάστηκε το εξ~τερικό τείχος της δυτικής πλευ

ράς . ( φωτ. 4 , A:t) 

Το τείχος σε εκείvη την πλευρά είχε κατα ρρεύσει από τις βροχές 

και επ ιδιορ~ώ~η κε το 1992 από το τ~ήμα Βυζαντιvώv και Μ εταβυζα

ντινών rιrvnμε ίων. 
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Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Γ Ι Α Τ Η Φ Θ Ο Ρ Α Τ Η Σ Π Ε Τ Ρ Α Σ 

Φ Θ Ο Ρ Α Τ Η Σ ΠΕΤΡΑΣ 

Η πέτρα είναι το υλικό που α~ό την προ ιστορική εποχή χρη

σιμοπο ιή~ηκε από τον άν~ρωπο σαν δομικ6 στοιχείο, όπλο, εργα

λεCο και σαν μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης, για την ~εραπεία ζω
τικών του φυσικών και πνευματι}tών αναγκών . Λόγω της αν~εκτικό
τητας του υλικού αυτού στη φ~ορά του χρ6νου έχουν διασω~ή μέ

χρι τις μέρες μας αξιόλογα έργα αρχιτεκτονικής και γλυπτικής 

πάνω σε πέτρα, που αποτελούν· απλά τεκμήρια των πολιτισμών που 
προηγή~ηκαν και τα δημιούργησαν . Στο μέτρο που οι σύγχρονες πο

λιτιστικές αξίες επιβάλλουν τη διατήρηση όλων των μνημείων του 
Παρελ~όντος, αναλαμβάνοντας προσπά~ειες κά~ε κλίμακας που έχουν 

σαν σκο π ό αφ' ενός μεν να τα αποκαταστήσουν από τις φ~ορές που 

υπόστησαν κατά το παρελ~όν , αφ' ετέρου δε να τα π ροστατεύσουν 
απ ό φ~ορές που είναι δυνατόν να συμβούν στο μέλλον, υπό την 

επίδραση δυσμενών συν~ηκών. 

Για την πέτρα ως πορώδη υλικό οι παράγοντες πρόκλησης φ~ο

ράς μπορεί να αναχ~ούν σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες 6πως : 

1) Η διείσδυση του νερού 
, , 

2) Η Μηχανικη καταπονιση 

3) Η Χημική αποσύν~εση 

4) Η Βιολογική επCδραση 

Εtναι εξαιρετικά χρήσιμα και αναγκαίο, στον τομέα των έ

Ρyων σ.π6 πέτρα να γνωρίζουμε την δομή των πόρων της, διότι η 

δομή αντιχαρακτηρ(ζει την ίδια την πέτρα επηρρεάζει τις μηχα
νικές της ιδιότητες και την αντοχή της. 
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Επιτρέπει τέλος τσν έλενγχο τεχνιτής φ-&οράς με αποτέλεσμα την 

εξαγωγή συμπερασμάτων στην αποτελεσματικότητα των διαφ6ρων με

-&οδων επεμβ&σεων για συντήρηση. (1) 

~---------------------------------------------------------------------
Β·ιβλ ιο γραφ ία : ( 1) 11 Συντήρηση και προστασία της πέτρας" 

Δ~~λεξη στο ~Συvέδρειο της Βεvετ[ας 

(691 2β βιβλίο Τ;Ε.Ε.) 
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Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ Φ Θ Ο Ρ Α Σ : Τ . · Ω :::Ν Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ω F 

ΑΠ Ο ΛΙΘΟΔΟΜΉ 

α) Η Ιστορική εξέλιξη της κατασκευής κατά τηv διάρκεια τωv αιώ
νων υπαρξής της. Τα προβλήματα προέρχονται είτε από την αλληλεπί
-&εση των δ ιαδοχ ιΗών ο ιΛωδομ ~κών φάσεων απ6 μεταγενέστερες τρο
ποποιήσεις, αλλοιώσεις και αν-&ρώπινες επεβμάσεις, ή ακ6μα και 
απ6 καταστροφές απ6 επιδρομές. 

β) Τα υλικά και οι τρόποι δομής, όπως ποιοτικά και προέλευση 
λί-&ων, είδος κονιάσματος, κατασκευή το(χων, ανοιγμάτων, τόξων, 

δρομ ια κ. α. 

Οι λί-&οι ανάλογα με το λατομία απ' όπου προέρχονται έχουν 

και διαφορετικά μηχανικά και χημικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. 

Στο συγκεκριμένο φρούριο δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για το 
λόγο 6τι δεν έχο υμε ειδικές έρευνες επt του -&έματος. 

Υ) Τα χαρακτηριστικά της ίδιας τ n ς Ηατασκευής όπως : Η -&έση της 
σε σχέση με τη -&άλασσα και την δράση του ανέμου και των άλλων 

περιβαλλοντικών παραγ6ντων. Άλλοι εγγενείς παράγοντες και συ

γκεκριμένα τοπ~κά φαινόμενα, 6πως το έδαφος και το είδος -&εμε-

λ Cωσης, η αλληλεπίδραση των κατασ}~ευών κα-&ώς και.'κατασκευαστικά 
προβλήματα ή λά-&η. 

δ) R μακ~οχρ6νια εγκατάλειφη ή έλλειψη συντήρησης των κατασκεύων 
σε σχέση με προβλήματα στεγάνωσης των δωμάτων της φ-&οράς του 

Όλικο6 που φτάνει μέχρι πλήρη αποδιοργάνωση - κατάρευση κ.α. (1) 

---------------------------------------------------------------------
Βιβλιογραφία : (1) "Η φ-&ορά της πέτρας στο πειβάλλον των Μνημείων" 

Α(τια-Μηχανισμοt-Με-&οδολογ(α και τεχνικές για 

την· ανάλυση και των προσδιορισμό της. 

Ε.Μ.Π. 24::: 30/11/91 
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ΑΝΆΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΓΙΙΑΤΩΗ ΤΟ Υ 

ΚΆΣΤΡΟΥ 

Γενικά προβλήματα φ&οράς στο φρούριο που διαπιστώνονται σε 

όλη την έκταση του : τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν είναι από
λυτα βέβαιο ότι -θα οδηγήσουν γρήγορα και σε νέες ετοιψορροπίες, 
αv ακ6μα και σήμερα τα τείχη διατηρούν σε μεγάλο βα&μ6 την μο

ρφή τους σε σχέση με το φρούριο της Μυτιλήνης και των άλλων πό
λεων. 

Τα προβλήματα αυτά οφέίλονται αφ' ενός στη φύση των υλικών 

Πληρώσεως των περιοχών πίσω από τα τείχη (αργίλικες γαίες) που 

Κατ,ακρατούν νερά με αποτέλεσμα την ανεξέλεκτη βλάστηση φυτών 

που ασκούν έντονες οριζόντιες ω&ήσεις στα τείχη, και αφ' ετέ

ρου στις π ρ ι.βαλλο ντ ι κές συv-&ήκες όπως : Έντονη -&ερμο κρασ ιακή 

διακύμανση, μεγάλη υγρασία που οδηγεί σε κορεσμό των γαιών πλη
ρώσεως ~ σε ανάπτυξη κά&ε είδους μικροοργανισμού και φυτών πάνω 
στα τείχη και σε αποσάρ&ρωση των δομικών υλικών. Η δράση αλάτων 

λόγω της γειτόνευσης με την &άλασσα, η ροή του αέρα κα&ίσταται 
ευρώδης και επιρρεάζει άμεσα την επιφάνεια των τειχών, και τέλος 

η παρουσία διαφόρων ρύπων που λόγω επαρχίας ευτυχώς είναι λίγοι. 

--------------------------------------------------------------------· 
Βιβλιογραφία : Ανάπτυξη προσωπικού απόψεως και διαπιστώσεως σε 

παραλληλι.σμ6 με διάφορα συγγράμματα σε αναφορά 

φ&οράς φρουρίων. 
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Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ 

Σήμερα η Μή-&υμνα παρουσιάζει το φαινόμενο του Κοινωνικού 
Τουρισμοό που πιο πολύ βασίζεται στην κοινωνική επαφή, δηλαδή 
στην αv-&ρώπινη επικοινωνία. Πέρα όμως από αυτά συγκεντρώνει ό

λες τις προυπο-&έσει ς για την ανάπτυξη του μορφωτικού του ρ ισμού. 
Πολλές πολιτιστ~κές εκδηλώσεις έχουν γίνει στη Μή-&υμνα. 'Ηδη 
μέχρι τώρα έχουν γίνει τα Εφταλεώτεια το 1975, το Β'καrι;. Γ' 
Διε-&νές Συμπόσιο Αιγα(ου το 1976 χαι 1977 καιι το Συvέδρειο "Με
σό γε ως-Ευρώπη rr κα-&ώς και εκδηλώσεις για την προστασία της πα ρά
δοσης και της αρχιτεκτονικής κληρονομιά~, εκ-&έσεις ζωγραφικής 
Και λα1κής τέχνης, διαλέξε ις, Θεατ~ικές παραστάσεις και λαο

γραφ ίκές. 

Ήδη υπάρχουν για αυτούς τους σκοπούς κα ρέκλες μό νιμα τοπα

~ετ~μένες για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών. 

Θα μπορούσε με κατάλληλες επεμβάσεις, αναστηλώσεις, συντη

ρήσεις και π ροσ-&ήκες ακόμα· πάντα σέβοντας την αρχιτεκτινική 
του και την δομή του φυσικά να διαμορφω-&ούν νέοι χώροι όπως : 

1. Να γtνουν πpωτα οι. αρχαιολογικές ανασκαφές για να αξιο

ποιη~εί πpώτα 0 χι&ρος. Επει.δή δεν έχουν γίνει οι αρχαι.σλογικές 

ανασκαφές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αν -&α υπάρχουν κάποια α

ρχαιολογι,κά εtJ:ρfjματα ή οτιδήποτε άλλο, που να παρουσιάζει κάποιο 

ενδ~αφέρον (αρχαιολογικό-ιστορικ6) 

2. Να γίνει αξιοπο(ηση των υπαρχόντων οικιμάτων που βρCσκο

~ται μέσα στο κάστρο, χρησιμοποιώντας τα για εκ-&έσεις βυζαντι

νών εικ6νων. Τα σημεία που μπορούν να αξι.οποι,η-&ούν εCναι το ση
μείο 1. Εδώ υπάρχουν οι "Φυλαχές". Είναι τμήματα &-ου δ ιαδρόμου 
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6που υπάρχουν εσοχές, δι.αστάσεων περίπου 1,5,ι1,5. Υπάρ:;χουν 4 

τέτοιες φυλαν.ές, οι οπο~ες πρέπει να φωτιστούν κατάλληλα, για 

να εκτε&ούν στο σημείο εκείνο οι. εικόνες. Επειδή ο χώρος είναι 
μικρός μπορούν να χρησιμοπσιη&ο6ν και οι πλαtνές πλευρες του 

δ ι:.αδρόμου. 

Η έκ&εση &α συνοδεύεται απ6 κάποιες εκδηλώσεις που &α αφο

ούν την βυζαντινή εποχή. Λογικ6 &α ήταv μαζί με την έκ&εση πα

ράλληλα να γιν6ταν συνέδρεια ή ομιλίες. 
Δεν' μπορούν να γίνουν επεμβάσεις (οικοδομικές) και αυτό έχει 

σα~ αποτέλεσμα να μην υπάρχουν απο&ηκευτικο( ή άλλοι χώροι στο · · 

κάστρο. Γι'· αυτ6 δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ίδρυση κάπ9 ιου 
μουσείου στο χώρο αυτό. Σημαντική αξία &α είχε η ίδρυση ενός γεω
λογικού μουσείου, γιατί η Λέσβος παρουσιάζει. γεωλογικ6 ενδιαφέ
ρον. 'οπως γνωρίζουμε το έδαφος της Λέσβου είναι ηφα ισuιο γενές 
Και τα πετρώματά της χρησιμοποιούνται στην γλυπτική. Άλλωστε 
μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το "Πέτρινο δασος" που είναι 
παγκόσμια γvωστό. 

3. Ν"α γίνει μελέτη φωτισμού ώστε να φωτισ&ούν· όλα τα σημεία 

1:"ΌΌ · κάστρου 0 
4. Να γ(νουν &εατρικές παραστάσεις. Για τις παραστάσεις ήδη 

υπάρχει κάποιος χώρος που χρησ ιμοπο ιε ίτα ι ακόμη και σήμερα. ( φωτ .ι :) 
5. Πα γίνουν συναυλίες, πολ ιτ ιστ ικές εκδηλώσεις. 
6 

, λ 'a. , , 
• Να γίνουν εκ&έσεις γλυπτικης στον ε ευvερο χωρο του κα-

στρου. Αν παρατηρήσουμε βλέπουμε πόσο μεγάλη .. χωρητικότητα έχει 
το κάστρο. Εδώ μπ ορούν ελεύ&ερα στο χώρο να εκτε&ούν τα γλυπτά. 
Βέβαια η έκ&εση αυτή μπορεί να γίνεται. μόνο το καλοκαίρι, 6που 
βέβαια &α δημ ιουργη&ε ( χώρος εκτός - τοu : ~ κάστρου που &α απο&η-
Κεtiοv·τ.α ι,. τα γλυπτά σε περίπτωση βροχής. 
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